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čistote a upratovaniu. Aj tento rok pripravujeme čistote a upratovaniu. Aj tento rok pripravujeme 
„zelenú“ akciu, a to konkrétne „zelenú“ akciu, a to konkrétne II. ročník SpoločII. ročník Spoloč
ne za čistý Púchov, ktorý projekt bude prebiene za čistý Púchov, ktorý projekt bude prebie
hať od 19. 4. do 29. 4. 2022hať od 19. 4. do 29. 4. 2022. Viac sa dočítate aj . Viac sa dočítate aj 
v aktuálnom vydaní Púchovských novín, pričom v aktuálnom vydaní Púchovských novín, pričom 
zapojením sa do týchto verejnoprospešných prác zapojením sa do týchto verejnoprospešných prác 
môžete získať aj malé ocenenie z mesta. Bude po-môžete získať aj malé ocenenie z mesta. Bude po-
trebná Vaša pomoc, či už jednotlivcov, spoločen-trebná Vaša pomoc, či už jednotlivcov, spoločen-
stiev, mládežníkov, seniorov, poslancov, výborov stiev, mládežníkov, seniorov, poslancov, výborov 
miestnych častí, občianskych združení, turistov, miestnych častí, občianskych združení, turistov, 
rybárov, športovcov, umelcov, úradníkov... a určite rybárov, športovcov, umelcov, úradníkov... a určite 
nás poteší výsledok spoločnej práce. nás poteší výsledok spoločnej práce. „Nikdy nepo-„Nikdy nepo-
chybujte o tom, že malá skupina premyslených a an-chybujte o tom, že malá skupina premyslených a an-
gažovaných občanov môže zmeniť svet. Je to jediná gažovaných občanov môže zmeniť svet. Je to jediná 
vec, ktorá kedy existovala.“ vec, ktorá kedy existovala.“ (Margaret Mead). (Margaret Mead). 

Napriek mimoriadnej situácii, ktorá platí na úze-Napriek mimoriadnej situácii, ktorá platí na úze-
mí Slovenska, sa venujeme aj mí Slovenska, sa venujeme aj investičným akinvestičným ak
ciámciám v meste. Ukončené boli práce na doplnení  v meste. Ukončené boli práce na doplnení 
žalúzií v budove Divadla, a tak verím, že najbližšie žalúzií v budove Divadla, a tak verím, že najbližšie 
podujatia, výstavy a vernisáže už prebehnú v plne podujatia, výstavy a vernisáže už prebehnú v plne 
komfortnom prostredí pre divákov. Finišujú prá-komfortnom prostredí pre divákov. Finišujú prá-
ce na rekonštrukcii verejného priestranstva pred ce na rekonštrukcii verejného priestranstva pred 
budovou, kde sídli výbor miestnej časti v Horných budovou, kde sídli výbor miestnej časti v Horných 
Kočkovciach, pričom po dokončení týchto prác Kočkovciach, pričom po dokončení týchto prác 
začne realizácia rekonštrukcie priestoru za „Ple-začne realizácia rekonštrukcie priestoru za „Ple-
cháčom“, kde vzniknú aj nové parkovacie miesta. cháčom“, kde vzniknú aj nové parkovacie miesta. 
Vysúťažili sme aj dodávateľa štyroch autobuso-Vysúťažili sme aj dodávateľa štyroch autobuso-
vých prístreškov, ktoré pribudnú na Nimnickej vých prístreškov, ktoré pribudnú na Nimnickej 
ceste smerom do a z Považskej Bystrice, v Ihrišťoch  ceste smerom do a z Považskej Bystrice, v Ihrišťoch  
i v Nosiciach pri Požiarnej stanici. Začali sa práce i v Nosiciach pri Požiarnej stanici. Začali sa práce 
na obnove vodorovného dopravného značenia  na obnove vodorovného dopravného značenia  
i opravy kanalizačných poklopov v meste. Bol i opravy kanalizačných poklopov v meste. Bol 
kompletne vyčistený podchod na železničnej sta-kompletne vyčistený podchod na železničnej sta-
nici a priebežne boli opravené viaceré časti miest-nici a priebežne boli opravené viaceré časti miest-

nych komunikácií v meste. Pokračovať v týchto nych komunikácií v meste. Pokračovať v týchto 
opravách budeme aj v ďalšej etape v blízkych opravách budeme aj v ďalšej etape v blízkych 
dňoch. Momentálne sa sústredíme na rekonštruk-dňoch. Momentálne sa sústredíme na rekonštruk-
ciu križovatky na Janka Kráľa a Komenského ulice ciu križovatky na Janka Kráľa a Komenského ulice 
a na samotnú rekonštrukciu ulice Komenského. a na samotnú rekonštrukciu ulice Komenského. 
Po ukončení týchto prác začne rekonštrukcia ko-Po ukončení týchto prác začne rekonštrukcia ko-
munikácie v Ihrišťoch. Samozrejme, pokračujú munikácie v Ihrišťoch. Samozrejme, pokračujú 
práce aj na príprave nových priestorov pre Cen-práce aj na príprave nových priestorov pre Cen-
trum voľného času Včielka v budove SOV, na am-trum voľného času Včielka v budove SOV, na am-
fiteátri, Lesoparku a tiež na výstavbe nájomných fiteátri, Lesoparku a tiež na výstavbe nájomných 
bytov na Kolonke. bytov na Kolonke. 

Jar už je v plnom prúde a pripomína nám to nie-Jar už je v plnom prúde a pripomína nám to nie-
len jednohodinový posun času, ale aj blížiaci sa len jednohodinový posun času, ale aj blížiaci sa 
veľkonočný jarmok, ktorým spoločne oslávime veľkonočný jarmok, ktorým spoločne oslávime 
„vítanie jari“. Srdečne Vás pozývam v sobotu „vítanie jari“. Srdečne Vás pozývam v sobotu 
2. apríla na pešiu zónu 2. apríla na pešiu zónu a verím, že si vychutná-a verím, že si vychutná-
te nielen všetky tie klasické jarmočné dobroty,  te nielen všetky tie klasické jarmočné dobroty,  
a nakúpite veľkonočné výrobky a ozdoby, ale a nakúpite veľkonočné výrobky a ozdoby, ale 
podporíte aj svoje deti či vnúčatá, ktoré si pre vás podporíte aj svoje deti či vnúčatá, ktoré si pre vás 
pripravili kultúrny program v rámci svojej školskej pripravili kultúrny program v rámci svojej školskej 
a mimoškolskej činnosti. Organizovaná bude aj a mimoškolskej činnosti. Organizovaná bude aj 
DOBROVOĽNÁ VEREJNÁ ZBIERKA s charitatívnym DOBROVOĽNÁ VEREJNÁ ZBIERKA s charitatívnym 
rozmerom Sme Aliis, sme iní... pre ALIIS, n.o., den-rozmerom Sme Aliis, sme iní... pre ALIIS, n.o., den-
ný stacionár pre ľudí s mentálnym postihnutím, ný stacionár pre ľudí s mentálnym postihnutím, 
ktorí Vás vo svojom stánku ponúknu veľkonočný-ktorí Vás vo svojom stánku ponúknu veľkonočný-
mi dobrotami a nápojom. mi dobrotami a nápojom. 

Pri prechádzkach mestom sa nechajte očariť po-Pri prechádzkach mestom sa nechajte očariť po-
čas nasledujúcich dní krásou a vôňou novovysa-čas nasledujúcich dní krásou a vôňou novovysa-
dených kvetov jari a tiež malou veľkonočnou vý-dených kvetov jari a tiež malou veľkonočnou vý-
zdobou pešej zóny. zdobou pešej zóny. 

Prajem vám krásny týždeň plný radosti, pokoja a Prajem vám krásny týždeň plný radosti, pokoja a 
láskavosti.láskavosti.

Katarína HenekováKatarína Heneková

Minulý piatok tých Minulý piatok tých 
láskavých slov zazne-láskavých slov zazne-
lo veľmi veľa a mne lo veľmi veľa a mne 
bolo cťou pri príle-bolo cťou pri príle-
žitosti žitosti Dňa učiteľovDňa učiteľov  
oceniť a vyznamenať oceniť a vyznamenať 
22 pedagógov zo 22 pedagógov zo 
základných a mater-základných a mater-
ských škôl, základ-ských škôl, základ-
nej umeleckej školy, nej umeleckej školy, 
Centra voľného času Centra voľného času 
Včielka a Spojenej Včielka a Spojenej 
školy v Púchove. školy v Púchove. 
Všetkým ešte raz Všetkým ešte raz 
blahoželám a ďaku-blahoželám a ďaku-

jem za tie roky práce s učením a výchovou detí  jem za tie roky práce s učením a výchovou detí  
a mládeže. Ďakujem kolegom z Oddelenia škol-a mládeže. Ďakujem kolegom z Oddelenia škol-
stva a sociálnych vecí MsÚ Púchov, účinkujúcim stva a sociálnych vecí MsÚ Púchov, účinkujúcim 
zo Základnej umeleckej školy v Púchove, recitáto-zo Základnej umeleckej školy v Púchove, recitáto-
rom za krásny kultúrny program. rom za krásny kultúrny program. „Učenie druhých „Učenie druhých 
nie je len prácou. Je to služba ľudstvu a mali by sme nie je len prácou. Je to služba ľudstvu a mali by sme 
túto činnosť brať ako poslanie.“túto činnosť brať ako poslanie.“ (Dr. Ralph Tyler)  (Dr. Ralph Tyler) 

Láskavé slová, ale aj smutné spomienky, zazneli Láskavé slová, ale aj smutné spomienky, zazneli 
na zážitkovej výstave „Chybia!“ v Župnom dome, na zážitkovej výstave „Chybia!“ v Župnom dome, 
ktorá bola zameraná na pripomenutie si 80. vý-ktorá bola zameraná na pripomenutie si 80. vý-
ročia násilných deportácií židovských spoluobča-ročia násilných deportácií židovských spoluobča-
nov zo Slovenska do nacistických vyhladzovacích nov zo Slovenska do nacistických vyhladzovacích 
táborov. Táto výstava je prístupná aj verejnosti táborov. Táto výstava je prístupná aj verejnosti 
počas nasledujúceho obdobia (do 21. 4. 2022)  počas nasledujúceho obdobia (do 21. 4. 2022)  
a je určená hlavne žiakom základných a študen-a je určená hlavne žiakom základných a študen-
tom stredných škôl a gymnázií. Verím, že školské tom stredných škôl a gymnázií. Verím, že školské 
zariadenia využijú túto možnosť priblížiť zážitko-zariadenia využijú túto možnosť priblížiť zážitko-
vou formou smutnú históriu Slovenska aj svojim vou formou smutnú históriu Slovenska aj svojim 
študentom. študentom. 

V súvislosti s V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajivojnovým konfliktom na Ukraji
nene stále pokračujeme v pomoci a som nesmierne  stále pokračujeme v pomoci a som nesmierne 
vďačná za Vaše prejavy pomoci spočívajúce v rôz-vďačná za Vaše prejavy pomoci spočívajúce v rôz-
nych finančných zbierkach, ktoré nám posielate nych finančných zbierkach, ktoré nám posielate 
na transparentný účet, ďalej vo forme osobných na transparentný účet, ďalej vo forme osobných 
finančných príspevkov, materiálnej pomoci, ktoré finančných príspevkov, materiálnej pomoci, ktoré 
sú dôkazom nielen Vašej ľudskosti a láskavosti, ale sú dôkazom nielen Vašej ľudskosti a láskavosti, ale 
najmä solidarity. Mám však aj negatívne skúse-najmä solidarity. Mám však aj negatívne skúse-
nosti, bohužiaľ, a tie sú podľa mňa výsledkom rôz-nosti, bohužiaľ, a tie sú podľa mňa výsledkom rôz-
nej propagandy, ktorá opäť smeruje k rozdeleniu nej propagandy, ktorá opäť smeruje k rozdeleniu 
spoločnosti. Ja v tomto rozdeľovaní spoločnosti spoločnosti. Ja v tomto rozdeľovaní spoločnosti 
aj občanov Púchova nebudem, a ani nechcem aj občanov Púchova nebudem, a ani nechcem 
pokračovať, pretože našou snahou nie je vyriešiť pokračovať, pretože našou snahou nie je vyriešiť 
vojnu, ale pomáhať tým, ktorí o našu pomoc nie-vojnu, ale pomáhať tým, ktorí o našu pomoc nie-
len žiadajú, ale ju aj potrebujú. Plníme pokyny zo len žiadajú, ale ju aj potrebujú. Plníme pokyny zo 
strany štátu v rámci zabezpečenia civilnej ochrany strany štátu v rámci zabezpečenia civilnej ochrany 
obyvateľstva a na druhej strane robíme aj to, čo cí-obyvateľstva a na druhej strane robíme aj to, čo cí-
time, že ľudia, ktorí stratili domov, a v horšom prí-time, že ľudia, ktorí stratili domov, a v horšom prí-
pade aj svoju rodinu, potrebujú. A potrebujú nie-pade aj svoju rodinu, potrebujú. A potrebujú nie-
len láskavé srdce, ale aj konkrétnu pomoc a vďaka len láskavé srdce, ale aj konkrétnu pomoc a vďaka 
väčšine z Vás túto pomoc aj môžeme realizovať. väčšine z Vás túto pomoc aj môžeme realizovať. 
Ďakujem z celého srdca. Ďakujem z celého srdca. „Boh nám totiž nedal Du-„Boh nám totiž nedal Du-
cha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ cha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ 

Pred nami je „zelený“ Apríl – mesiac zasvätený le-Pred nami je „zelený“ Apríl – mesiac zasvätený le-
som, ktorý je tradične aj v našom meste venovaný som, ktorý je tradične aj v našom meste venovaný 

Slovami primátorky: 
Láskavé slová sú ako plast medu, ako 
balzam na dušu, celému telu liek



Koncom februára rokoval generálny riaditeľ Slo-Koncom februára rokoval generálny riaditeľ Slo-
venskej pošty Martin Ľupták s primátorkou Púchova venskej pošty Martin Ľupták s primátorkou Púchova 
Katarínou Henekovou o vylepšení poštových služieb Katarínou Henekovou o vylepšení poštových služieb 
v meste. Prvé zmeny pocítia obyvatelia už od aprí-v meste. Prvé zmeny pocítia obyvatelia už od aprí-
la, a to rozšírenie otváracích hodín Pošty Púchov 1.  la, a to rozšírenie otváracích hodín Pošty Púchov 1.  
V druhej polovici roka 2022 pribudne na danej po-V druhej polovici roka 2022 pribudne na danej po-
bočke aj vyvolávací systém a pošta zriadi v meste bočke aj vyvolávací systém a pošta zriadi v meste 
ďalší BalíkoBOX. Martin Ľupták aj Katarína Heneková ďalší BalíkoBOX. Martin Ľupták aj Katarína Heneková 
veria, že novinky potešia aj samotných Púchovčanov. veria, že novinky potešia aj samotných Púchovčanov. 

S cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb  S cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb  
a eliminovať exponovaný čas (ktorý je najmä v dopo-a eliminovať exponovaný čas (ktorý je najmä v dopo-
ludňajších hodinách) rozšíri Hlavná púchovská pošta ludňajších hodinách) rozšíri Hlavná púchovská pošta 
od 1. apríla 2022 otváracie hodiny pre verejnosť. Pre od 1. apríla 2022 otváracie hodiny pre verejnosť. Pre 
klientov bude pobočka dostupná o pol hodinu dlhšie klientov bude pobočka dostupná o pol hodinu dlhšie 
v ranných hodinách, a to: počas pracovných dní už v ranných hodinách, a to: počas pracovných dní už 
od 7:30 namiesto od 8:00, zatvárať bude o 18:00. Ide od 7:30 namiesto od 8:00, zatvárať bude o 18:00. Ide 
pritom už o druhé rozšírenie otváracích hodín danej pritom už o druhé rozšírenie otváracích hodín danej 
pošty, pričom prvé rozšírenie bolo realizované v roku pošty, pričom prvé rozšírenie bolo realizované v roku 
2018, kedy sa upravili otváracie hodiny z pôvodných 2018, kedy sa upravili otváracie hodiny z pôvodných 
„do 17:30“ na „do 18:00“. V sobotu sa otváracie hodi-„do 17:30“ na „do 18:00“. V sobotu sa otváracie hodi-
ny nemenia, pošta bude otvorená od 8:00 do 10:30. ny nemenia, pošta bude otvorená od 8:00 do 10:30. 

Pridanou hodnotou pre zákazníkov bude aj mo-Pridanou hodnotou pre zákazníkov bude aj mo-
derný vyvolávací systém na Pošte Púchov 1, ktorý derný vyvolávací systém na Pošte Púchov 1, ktorý 
bude nainštalovaný v druhej polovici roka 2022. bude nainštalovaný v druhej polovici roka 2022. 
Okrem skrátenia čakacích lehôt prinesie aj plynulej-Okrem skrátenia čakacích lehôt prinesie aj plynulej-
šiu prevádzku pošty, väčší komfort pre zákazníkov  šiu prevádzku pošty, väčší komfort pre zákazníkov  
a vyššiu diskrétnosť. Vyvolávacie systémy poskytujú a vyššiu diskrétnosť. Vyvolávacie systémy poskytujú 
pošte štatistické údaje súvisiace s počtom klientov, pošte štatistické údaje súvisiace s počtom klientov, 
ich obsluhou a poskytovanými službami. Na základe ich obsluhou a poskytovanými službami. Na základe 
týchto údajov následne môže pošta efektívnejšie na-týchto údajov následne môže pošta efektívnejšie na-
stavovať procesy a reagovať na požiadavky zo strany stavovať procesy a reagovať na požiadavky zo strany 
zákazníkov. zákazníkov. 

Vyvolávacie systémy, ktoré Slovenská pošta po-Vyvolávacie systémy, ktoré Slovenská pošta po-
stupne inštaluje vo svojich pobočkách, prinášajú stupne inštaluje vo svojich pobočkách, prinášajú 
viacero benefitov. Už počas minulých rokov pribudli viacero benefitov. Už počas minulých rokov pribudli 
takéto systémy na 84 poštách a z doterajších výsled-takéto systémy na 84 poštách a z doterajších výsled-
kov možno okrem iného jednoznačne konštatovať kov možno okrem iného jednoznačne konštatovať 
skrátenie čakacích lehôt. skrátenie čakacích lehôt. 

Prvý BalíkoBOX, pri nákupnom centre TESCO Pú-Prvý BalíkoBOX, pri nákupnom centre TESCO Pú-

chov na Okružnej ulici, bol v meste zriadený vla-chov na Okružnej ulici, bol v meste zriadený vla-
ni vo februári. Zákazníkmi je stále vyhľadávanejší  ni vo februári. Zákazníkmi je stále vyhľadávanejší  
a využívanejší, o čom svedčia aj čísla. Zo všetkých a využívanejší, o čom svedčia aj čísla. Zo všetkých 
vydaných balíkových zásielok v roku 2021 v Púchove vydaných balíkových zásielok v roku 2021 v Púchove 
bolo takmer 27% zásielok vydaných cez BalíkoBOX, bolo takmer 27% zásielok vydaných cez BalíkoBOX, 
pričom v decembri 2021 tieto čísla narástli až na pričom v decembri 2021 tieto čísla narástli až na 
41%. Podľa štatistík využívajú terminál občania aj na 41%. Podľa štatistík využívajú terminál občania aj na 
platbu SIPO a poštových poukazov. Na základe vý-platbu SIPO a poštových poukazov. Na základe vý-
sledkov efektivity využívania BalíkoBOXu sa vedenie sledkov efektivity využívania BalíkoBOXu sa vedenie 
Slovenskej pošty rozhodlo zriadiť a spustiť v priebe-Slovenskej pošty rozhodlo zriadiť a spustiť v priebe-
hu roka 2022 do prevádzky druhý BalíkoBOX, ktorý hu roka 2022 do prevádzky druhý BalíkoBOX, ktorý 
bude umiestnený pri nákupnom centre LIDL. bude umiestnený pri nákupnom centre LIDL. 

Na rokovaní primátorka Púchova zároveň ponúkla Na rokovaní primátorka Púchova zároveň ponúkla 
pre Poštu 1 nové priestory v centre mesta v budove, pre Poštu 1 nové priestory v centre mesta v budove, 
ktorá by mali byť k dispozícií v priebehu niekoľkých ktorá by mali byť k dispozícií v priebehu niekoľkých 
rokov. Slovenská pošta deklarovala záujem presťaho-rokov. Slovenská pošta deklarovala záujem presťaho-
vať sa, potrebuje však poznať bližšie špecifikácie, ako vať sa, potrebuje však poznať bližšie špecifikácie, ako 
napríklad nájomné podmienky a celkové náklady, napríklad nájomné podmienky a celkové náklady, 
ktoré by boli spojené so zmluvou. ktoré by boli spojené so zmluvou. 

K stretnutiu sa vyjadrila aj primátorka mesta K stretnutiu sa vyjadrila aj primátorka mesta 
Katarína Heneková, ktorá uviedla:Katarína Heneková, ktorá uviedla:  

„Dňa 28. 2. 2022 sa v priestoroch Mestského úra-„Dňa 28. 2. 2022 sa v priestoroch Mestského úra-
du v Púchove konalo stretnutie s generálnym ria-du v Púchove konalo stretnutie s generálnym ria-

diteľom Slovenskej pošty, a.s. Martinom Ľuptákom  diteľom Slovenskej pošty, a.s. Martinom Ľuptákom  
a s regionálnym riaditeľom Slovenskej pošty z Tren-a s regionálnym riaditeľom Slovenskej pošty z Tren-
čína Marekom Sopkom, ktorého cieľom bolo prezen-čína Marekom Sopkom, ktorého cieľom bolo prezen-
tovanie súčasných problémov s prevádzkou hlavnej tovanie súčasných problémov s prevádzkou hlavnej 
pošty v Púchove, spočívajúcej najmä v dlhej čakacej pošty v Púchove, spočívajúcej najmä v dlhej čakacej 
dobe klientov na vybavenie pri priehradke. Situácia dobe klientov na vybavenie pri priehradke. Situácia 
ohľadom novej pobočky v meste je stále otvorená, ohľadom novej pobočky v meste je stále otvorená, 
keďže návštevnosť hlavnej pošty Pošty 1 v meste aj keďže návštevnosť hlavnej pošty Pošty 1 v meste aj 
vplyvom pandémie výrazne poklesla a aj z toho dô-vplyvom pandémie výrazne poklesla a aj z toho dô-
vodu by bolo momentálne zriadenie novej pobočky vodu by bolo momentálne zriadenie novej pobočky 
neefektívne, nakoľko v súčasnosti Slovenská pošta neefektívne, nakoľko v súčasnosti Slovenská pošta 
pristupuje k rušeniu viacerých takýchto pobočiek pristupuje k rušeniu viacerých takýchto pobočiek 
na Slovensku. Zástupcovia pošty však prezentova-na Slovensku. Zástupcovia pošty však prezentova-
li výborné výsledky zavedenia Balíkoboxu v meste li výborné výsledky zavedenia Balíkoboxu v meste 
Púchov, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou Púchov, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou 
vo využívaní, kedy práve mesto Púchov aj vďaka sil-vo využívaní, kedy práve mesto Púchov aj vďaka sil-
nej prezentácii tejto formy služieb pošty predbehlo nej prezentácii tejto formy služieb pošty predbehlo 
aj oveľa väčšie mestá na Slovensku, čo malo veľmi aj oveľa väčšie mestá na Slovensku, čo malo veľmi 
silný vplyv na odľahčenie jednotlivých služieb na silný vplyv na odľahčenie jednotlivých služieb na 
hlavnej pošte pri priehradke. Využívanie nielen ba-hlavnej pošte pri priehradke. Využívanie nielen ba-
líkovej služby ale aj platenie poštových poukazov líkovej služby ale aj platenie poštových poukazov 
cez BalíkoBox sa u občanov mesta stretlo s veľkou cez BalíkoBox sa u občanov mesta stretlo s veľkou 
pozitívnou odozvou, o čom svedčia štatistické údaje pozitívnou odozvou, o čom svedčia štatistické údaje 
o jeho využiteľnosti. Aj na základe týchto výsledkov o jeho využiteľnosti. Aj na základe týchto výsledkov 
bol v závere tohto stretnutia zo strany generálneho bol v závere tohto stretnutia zo strany generálneho 
riaditeľa deklarovaný prísľub, že Slovenská pošta, a.s. riaditeľa deklarovaný prísľub, že Slovenská pošta, a.s. 
zriadi v meste (parkovisko pri LIDL) ďalší BalíkoBox,  zriadi v meste (parkovisko pri LIDL) ďalší BalíkoBox,  
a to v druhej polovici tohto roka. Veľkým prínosom a to v druhej polovici tohto roka. Veľkým prínosom 
pre občanov mesta bude aj nová služba, a to zavede-pre občanov mesta bude aj nová služba, a to zavede-
nie vyvolávacieho systému, ktorý by mal byť „uvede-nie vyvolávacieho systému, ktorý by mal byť „uvede-
ný do života“ v našom meste taktiež v druhej polovici ný do života“ v našom meste taktiež v druhej polovici 
tohto roka. Na našu kritiku ohľadom otváracích ho-tohto roka. Na našu kritiku ohľadom otváracích ho-
dín Pošty 1 v Púchove zareagovali zástupcovia pošty dín Pošty 1 v Púchove zareagovali zástupcovia pošty 
operatívne, keď už od 1. 4. 2022 dôjde k rozšíreniu operatívne, keď už od 1. 4. 2022 dôjde k rozšíreniu 
otváracích hodín hlavnej pošty v meste, pričom od otváracích hodín hlavnej pošty v meste, pričom od 
piatka tohto týždňa bude pošta otvorená v pracovné piatka tohto týždňa bude pošta otvorená v pracovné 
dni už od 7.30 hod do 18.00 hod. Verím, že aj tieto dni už od 7.30 hod do 18.00 hod. Verím, že aj tieto 
nové služby spolu s uvoľnením pandemických opat-nové služby spolu s uvoľnením pandemických opat-
rení prinesú odľahčenie hlavnej pošty a zníži sa čaka-rení prinesú odľahčenie hlavnej pošty a zníži sa čaka-
cia doba klientov na vybavenie pri priehradke. Mesto cia doba klientov na vybavenie pri priehradke. Mesto 
pripravuje aj veľký projekt, ktorého súčasťou bude pripravuje aj veľký projekt, ktorého súčasťou bude 
presun hlavnej pošty do nových priestorov do cen-presun hlavnej pošty do nových priestorov do cen-
tra mesta, s čím zástupcovia Slovenskej pošty nemali tra mesta, s čím zástupcovia Slovenskej pošty nemali 
problém, pokiaľ dôjde k dohode na podmienkach problém, pokiaľ dôjde k dohode na podmienkach 
nájomnej zmluvy. S veľkým potešením som prijala aj nájomnej zmluvy. S veľkým potešením som prijala aj 
ponuku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. ponuku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. 
Martina Ľuptáka na zorganizovanie besedy na pre-Martina Ľuptáka na zorganizovanie besedy na pre-
zentáciu slovenskej známkovej tvorby, ktorá určite zentáciu slovenskej známkovej tvorby, ktorá určite 
ulahodí všetkým aktívnym púchovským filatelistom. ulahodí všetkým aktívnym púchovským filatelistom. 
O termíne tejto akcie budeme záujemcov o tento O termíne tejto akcie budeme záujemcov o tento 
druh stretnutia vopred informovať.“druh stretnutia vopred informovať.“

Zdroj: Slovenská pošta, MsÚ PúchovZdroj: Slovenská pošta, MsÚ Púchov
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V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/ z v o l á v a m 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa 

29. marca 2022 (utorok) o 13.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu Púchov, 

Štefánikova 821/21, Púchov
PROGRAM:
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí MsZ Púchov
2. Správa č. 5/2021 z kontroly dodržiavania zákon-

nosti, účelnosti a účelovosti pri nakladaní s majet-
kom mesta určeným k prenájmu tretím subjektom, 

bez majetkovej účasti mesta (bytové a nebytové 
priestory), na vybratej vzorke pohľadávok za I. pol-
rok 2021

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
4. Vzdanie sa funkcie konateľa obchodnej spoloč-

nosti MEDIAL Púchov, s.r.o. a MEDIAL TV, s.r.o.
5. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – marec 2022
6. Predaj, kúpa
7. Nájom
8. Rôzne
9. Interpelácie

Katarína Heneková, primátorka mesta 

Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Púchovská pošta rozšíri otváracie hodiny, 
pribudne aj ďalší BalíkoBOX v meste
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V piatok 25. marca 2022 sa v Divadle Púchov 
konala slávnosť ku Dňu učiteľov. Primátorka 
mesta Katarína Heneková pri tejto príležitosti 
ocenila vyznamenaním prácu vybraných učiteľov 
púchovských škôl a školských zariadení. 

Vo svojom úvodnom prejave uviedla:
„William Butler Yeats napísal: Učenie druhých ne-

znamená, že máte naplniť prázdny džbán, ale že 
máte zapáliť oheň. Tento veľavravný výrok írskeho 
básnika a dramatika definuje presne to, KTO je to 
Učiteľ. Osobnosť, ktorá ďalej tvorí osobnosti, zapaľu-
je v nich onen oheň. Pretože, kto si vždy rád spomína 
na niečo zo školy, tak ako prvý mu na myseľ určite 
padne pedagogický zbor, ktorý viedol ich triedu  
a ich samých, kreoval z nich ľudí s vlastným názorom 
a predstavou o budúcnosti, v ktorej dokážu čokoľ-
vek. A to všetko len vďaka tomu, že učitelia sú srd-
com vzdelávacieho systému, sú tými, ktorí nás v tom 
najlepšom majú inšpirovať a vďaka ich zapáleniu na-
viesť na tú správnu cestu. Veď kto lepšie posúdi, na 
čo má kto talent, ako učiteľ, ktorý je so svojimi žiakmi 
denne v kontakte a vidí ich progres? 

Teší ma, že sa opäť po dvoch rokoch stretávame 
osobne, v plnej sile, energii, s úsmevom na tvári  
a pozitívnou vierou v krajšie zajtrajšky. Prekonali ste 
náročné obdobie dvoch rokov, naplnené neistotou, 
alternatívnymi prístupmi a získali ste tak nevšedné 
skúsenosti, rozhľad a nadhľad nad životom a svojou 
pedagogickou praxou. Žiaľ, mnohokrát nemôžete 
a nedokážete ovplyvniť veci, ktoré Vás alebo Vašich 
žiakov, pre ktorých je Vaše srdce otvorené, sužujú, ale 
uvedomujete si, že pokiaľ ich naučíte AKO pristupo-
vať k vzdelaniu, rozvoju seba samého a k svetu vôkol 
nich, získajú oveľa viac, než by očakávali – zistia, že 
dokážu toho omnoho viac, ako by si prvotne mysleli. 
Prízvukujme našim deťom to, že vzdelanie nie je sa-
mozrejmosťou pre každého a komu sa dostáva, ten 
má obrovské šťastie. Prízvukujme im, že najcennejšie 
hodnoty v živote sú láska, dobrosrdečnosť, empatia  
a solidarita, v súčasnosti tak exponované. Prízvukuj-
me im, aby sami sebe dôverovali najviac, pretože len 
tak zo seba vydajú maximum. 

Učiteľ všetkých národov, Ján Amos Komenský, ho-
voril: Nezabúdajte na to, že školy majú byť dielňou 
ľudskosti. Nech majú žiaci na mysliach a v zmysloch, 
že čokoľvek sa v škole robí, to slúži a napomáha  
k životu budúcemu. A práve preto ste tu dnes Vy, pe-

dagógovia, ktorí svojich žiakov po celý čas povzbud-
zujete, vyzdvihujete, udržiavate ich v pozitívnej viere  
a v chuti k učeniu, spoznávaniu nového – nevída-
ného, neslýchaného, ktorí do svojej praxe vkladáte 
pridané hodnoty, aké z Vás vaši žiaci, naše deti, prijí-
majú. Je mi cťou oceniť dnes tých, ktorí si to zaslúžia, 
za svoj pedagogický prínos, a predovšetkým ten ce-
loživotný. 

Prajem vám, aby ste si navzájom išli príkladom, na-
jmä svojim žiakom a inšpirovali aj svojich kolegov, 
podporili tých začínajúcich, ktorí si rovnako ako Vy 
vybrali poslanie učiť. Vykonávajte svoje poslanie 
tak, aby ste cítili pohladenie na duši a teplo na srdci, 
buďte ich kompasom, ktorý aktivuje v deťoch poz-
nanie, múdrosť a zvedavosť, vytvorte jeden silný tím 
dielne ľudskosti, kde Vy budete líder a vaši žiaci vaši 
partneri. Želám Vám z celého srdca veľa trpezlivosti, 
radosti, spokojnosti a energie do ďalších profesijných 
úspechov, trpezlivých a do učenia zapálených žiakov, 
a počas dnešného popoludnia príjemný kultúrny zá-
žitok. Vyslovujem Vám veľké ĎAKUJEM pri príležitosti 
významného Dňa učiteľov.“

Po príhovore primátorky mesta prišlo na rad oce-
ňovanie vybraných pedagógov z jednotlivých škôl  
a školských zariadení. O kultúrny program sa posta-

rali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Púchov.
Zoznam ocenených pedagógov:
MŠ Ul. 1. mája - Renáta Čelková,
MŠ Požiarna 1291 - Eva Veličová,
MŠ Mládežnícka - Daniela Valentínyová - celoživot-

né,
MŠ Chmelinec - Viera Luhová, 
MŠ Požiarna 1292 - Elena Havlová,
MŠ Slovanská - Jana Šimonová,
ZŠ J.A. Komenského - Mgr. Miroslava Gergelová, 

Mgr. Erika Hajská,
ZŠ Mládežnícka - Mgr. Viera Nemcová, Ing. Ema Wir-

ghová, Mgr. Anna Janíková – za celoživotnú prácu, 
ZŠ Gorazdova - Mgr. Daniela Chromeková, Mgr. Ka-

tarína Ďurovcová, 
ZŠ s MŠ Slovanská - Mgr. Stanislava Remišová, Mgr. 

Eva Ďurčeková - za celoživotnú prácu,
ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove - Mgr. Andrea Poláč-

ková, Mgr. Katarína Huťová,
ZUŠ Púchov - Mgr. art. Mária Jašurdová, ArtD. Anna 

Zubeková,
CVČ Včielka Púchov - Mgr. Klaudia Jendrolová, Ing. 

Gabriela Támová,
Spojená škola - Mgr. Lýdia Kušnieriková.

Slavomír Flimmel

Oslava Dňa učiteľov v Divadle Púchov
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Mestská polícia

Policajti sa vďaka nezodpovedným vodičom 
jazdiacim pod vplyvom alkoholu rozhodne ne-
nudia. V Trenčianskom samosprávnom kraji riešili 
ďalších vodičov, ktorí si podgurážení sadli za vo-
lant. 

V Púchovskom okrese boli dopravní policaj-
ti privolaní k dopravnej nehode v obci Lednické 
Rovne, 24-ročný vodič vozidla BMW podľa dote-
rajších zistení na miestnej komunikácii narazil do 
múru rodinného domu. Policajti vodičovi pri dy-
chovej skúške namerali neuveriteľných 1,60 mg/l, 
čo predstavuje 3,33 promile. Opakovaná dychová 
skúška ukázala hodnotu 1,55 mg/l, čo predstavuje 
3,23 promile alkoholu. Mladého vodiča neminulo 
obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom ná-
vykovej látky.

Vodič skončil s obvinením z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky. O výške trestu bude 
rozhodovať súd.              KR PZ Trenčín 

Vodičovi namerali 3,33 promile alkoholu

Mladík za volantom automobilu značky BMW narazil v Lednických Rovniach do rodinného domu. V dychu 
mu namerali 3,33 promile alkoholu.                  FOTO: KR PZ Trenčín  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval kon-
com februára v Púchovskom okrese 980 uchádzačov 
o zamestnanie. Z nich bolo 531 žien, 59 uchádzačov 
so zdravotným postihnutím a jeden uchádzač o za-
mestnanie, ktorého prepustili v rámci hromadného 
prepúšťania. Priemerná evidovaná miera nezamest-
nanosti klesla v okrese Púchov medzimesačne o 0,1 
percenta na úroveň 3,99 percenta.  

Medzi uchádzačmi o zamestnanie bolo 49 absol-
ventov škôl, z nich bolo 42 absolventov stredných  
a sedem absolventov vysokých škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry bolo v evidencii úradu 
práce v okrese Púchov 236 uchádzačov o zamestna-
nie mladších ako 30 rokov a 175 starších ako 55 ro-
kov.

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti kles-

la v Trenčianskom kraji medzimesačne o 0,16 percen-
ta na úroveň 4,20 percenta. Vyplýva to z informácií 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Najvyššia miera nezamestnanosti bola vo februári 
v TSK v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 5,77 
percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica (5,29 
percenta), Bánovce nad Bebravou (4,25 percenta), 
Partizánske (4,09 percenta), Púchov (3,99 percenta), 
Myjava (3,91 percenta), Nové Mesto nad Váhom (3,34 
percenta), Trenčín (3,03 percenta) a Ilava (3,02 per-
centa). 

Na Slovensku klesla miera nezamestnanosti vo 
februári o 0,1 percenta na úroveň 6,86 percenta. Naj-
vyššia bola v okrese Rimavská Sobota (20,39 percen-
ta), najnižšia v okrese Ilava (3,02 percenta). 

(r)

Nezamestnanosť v Púchovskom okrese

Nezmestil sa do kože... 
Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-

klade požiadania personálu v pohostinstve na 
Ulici F. Urbánka. Opitý zákazník tam vzbudzo-
val verejné pohoršenie – vykrikoval vulgarizmy  
a rozlieval nápoje. Mestskí policajti muža vy-
zvali, aby od svojho konania upustil a predložil 
doklad totožnosti. Keďže muž ani na opakova-
né výzvy hliadky nereagoval a kládol aktívny 
odpor, použili proti nemu policajti donuco-
vacie prostriedky – hmaty, chvaty a policajné 
putá. Predviedli ho na oddelenie mestskej 
polície, kde zistili jeho totožnosť. V dychu mu 
namerali 2,69 promile alkoholu. Priestupok 
proti verejnému poriadku vyriešili blokovou 
pokutou vo výške 20 eur. 

Nechcené kvety
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého do bytovky na Mo-
ravskej ulici opakovane vstupuje muž, ktorý tam 
nemá trvalé ani prechodné bydlisko a kladie kve-
ty ku dverám jednej z obyvateliek domu. Vyvolá-
va to obavy u ďalších obyvateliek domu. Hliadka 
zastihla na mieste obyvateľku, ku ktorej dverám 
mal klásť kvety muž z Horných Kočkoviec. Infor-
movala hliadku, že muž jej sľúbil, že už kvety do 
bytovky prinášať nebude a dá jej pokoj. Eviden-
tne to však nedodržal. Hliadka žene odporučila, 
že môže v prípade pokračovania obťažovania in-
formovať políciu a podať trestné oznámenie. 

Mestskí policajti konzultovali prípad s obvod-
nou lekárkou muža, ktorý kvety do bytovky nosil. 
Podľa lekárky je zjavne psychicky chorý. Následná 
bude prebiehať spolupráca s pracovníčkou mest-
ského úradu z oddelenia sociálnych vecí, ktorá 
bude konať vo veci umiestnenia psychicky naru-
šeného muža do ústavnej liečby.

Obaly mimo kontajneru
Mestskí policajti preverovali telefonické ozná-

menie, podľa ktorého na Moravskej ulici niekto 
uložil mimo zberných nádob papierové obaly. 
Hliadka zistila osoby, ktoré odpad mimo kontaj-
nerov odložili, išlo o muža a ženu, ktorí nemali 
trvalé bydlisko v Púchove. Za priestupok proti ve-
rejnému poriadku obom uložili mestskí policajti 
blokovú pokutu 20 eur.              MsP Púchov

č. ú. SK6909000000005169450413č. ú. SK6909000000005169450413

Prispejte na účet  MESTO PÚCHOV POMÁHAPrispejte na účet  MESTO PÚCHOV POMÁHA
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Vo štvrtok 24. marca 2022 sa  
v Župnom dome konala vernisáž vý
stavy Chybia!, ktorú zorganizovali 
OZ Puchovo dedičstvo a OZ Podivný 
Barón pri príležitosti 80. výročia ná
silných deportácií Židov zo Sloven
ska do nacistických vyhladzovacích 
táborov.

Prvý transport slovenských Židov do 
vyhladzovacieho tábora bol vyprave-
ný zo železničnej stanice v Poprade 
25. marca 1942. Do vagónov, pôvod-
ne určených na prepravu dobytka, 
muselo nastúpiť 1000 mladých žien  
a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej 
župy. V ten deň v popoludňajších 
hodinách v koncentračnom tábore 
Os vienčim vystúpilo z vagónov 999 
živých žien, ktoré boli následne pod-

robené selekcii. Podľa svedectiev pa-
mätníkov prežilo väznenie z prvého 
transportu 20 dievčat. Týmto sa začala 
prvá vlna transportov zo Slovenska, 
ktorá trvala až do októbra 1942. Ľudác-
ky režim sa v nej zbavil spolu 57.628 
židovských spoluobčanov. Na Sloven-
sku po deportáciách ostalo približ-
ne 20.000 Židov. Pred deportáciami 
utieklo do susedného Maďarska 8.000 
židovských spoluobčanov a približne 
2000 sa ukrývalo na území Slovenska. 
Druhá séria transportov odštartovala 
počas okupácie Slovenska nacistický-
mi vojskami 30. septembra 1944. Do 
konca vojny bolo zo Slovenska vyve-
zených ďalších približne 13.500 Židov, 
z ktorých približne 10.000 zahynulo. 
Presné čísla sa nedajú zistiť, pretože 

vtedajšie úrady nerobili presnú evi-
denciu.

Aj v Púchove žila pred vojnou židov-
ská komunita, ktorá sa už od 18. sto-
ročia výrazným spôsobom podieľala 
na hospodárskom a kultúrnom rozvoji 
mestečka. Podľa súpisu Židov z roku 
1942 žilo v Púchove 3.279 obyvateľov, 
z toho bolo 197 Židov. Rovnako, ako 
v drvivej väčšine slovenských obcí, aj 
púchovská židovská komunita zmizla 
z ulíc, pretože jej príslušníci boli zba-
vení majetku a nahnaní do plynových 
komôr, kde väčšina zahynula. Prežila 
iba hŕstka púchovských Židov, ale tá 
už nenadviazala nadviazať na život 
pred touto katastrofou. V poslednom 
sčítaní obyvateľstva v roku 2021 žilo  
v Púchove 17.472 obyvateľov, z toho 
sa k židovskej národnosti prihlásili len 

dvaja obyvatelia nášho mesta.
Výstava Chybia! chce dnešným ľu-

ďom, ktorí nemajú osobnú skúsenosť 
s vojnou a holokaustom, priblížiť per-
zekúcie a ľudské utrpenie Židov v Eu-
rópe a na Slovensku. Dramaturgom 
výstavy bol historik Pavol Makyna  
z Ústavu pamäti národa. Umelecké ar-
tefakty zhotovil púchovský sochár Ja-
roslav Martiš, ktorý bol zároveň aj au-
torom básní, ktoré na vernisáži zazneli. 
O hudobnú stránku akcie sa postarala 
Mária Jašurdová s kolegyňami a žiakmi 
ZUŠ Púchov. K účastníkom vernisáže sa 
prihovorila primátorka mesta Katarína 
Heneková a hlavná organizátorka výs-
tavy Petra Pobežalová z OZ Podivný 
barón. Výstava CHYBIA! v Župnom 
dome potrvá až do 21. 4. 2022.

Slavomír Flimmel

Zážitková výstava k 80. výročiu začatia deportácií Židov

V utorok 22. marca 2022 sa v kinosále 
Divadla Púchov stretli členky púchovs-
kej pobočky Ligy proti reumatizmu na 
svojej výročnej schôdzi. Predsedníčka 
púchovskej pobočky Emília Gombáro-
vá privítala zástupkyňu mesta poslan-
kyňu Irenu Kováčikovú a prítomných 
členov a predniesla správu za rok 2021, 
z ktorej vyberáme:

Na začiatku mi dovoľte Vás poinfor-
movať aká je naša členská základňa. 
Na konci roka 2020 sme mali 123 čle-
nov, vyradili sme 17 členov, niektorí 
členovia sa odhlásili z dôvodu pandé-
mie, bohužiaľ traja členovia zomreli. 
Pribudli nám dvaja členovia, takže na 
konci roka 2021 je nás 108.

Pred rokom bol schválený plán prá-
ce výborom LPRe. Ako prvý bod bol 
uskutočňovať výborové schôdze podľa 
časového plánu. Tento bod sme splnili 
čiastočne, nie vždy sa mohlo stretnutie 
uskutočniť. Ďalší bod bol zabezpečiť 
rekondičný pobyt v Kúpeľoch Nimnica. 
Žiaľ, tešili sme sa zbytočne. Rozhodli 
sme sa, že zdravie je prednejšie pobyt 
sme zrušili, aby sme ochránili seba  
a svojich blízkych, lebo situácia bola 
zlá a platili tie najprísnejšie pandemic-
ké pravidlá. Rajecké Teplice, Podhájska 
a cvičenie vo vode sa nám nepodarilo 
zorganizovať, aj napriek tomu, že sú to 

naše obľúbené aktivity.
V rámci  zdravotného programu 

chcem vyzdvihnúť prechádzky a cviče-
nie v prírode a Europarku. Stretnutia 
boli spontánne a prospešné, lebo ri-
ziko bolo minimálne, keď že sme boli 
na čerstvom vzduchu. Pri tomto bode 
chcem veľmi pekne poďakovať cviči-
teľkám Vierke Krošlákovej a Vendulke 
Golítkovej. V júni sme mali stretnutie 
pri príležitosti ukončenia cvičebného 
roka na Lachovci. Dovolím si tvrdiť, že 
je to už taká naša srdcovka, kde sa mô-
žeme v kľude porozprávať, zaspomí-
nať, poopekať klobásku, slaninku po-
deliť sa s koláčikmi a utužiť naše dobré 
vzťahy. Účasť býva vysoká: 30-40 osôb.

Chcem vyzdvihnúť, že máme dobré 
vzťahy s mestom Púchov a s Púchov-
skou kultúrou, s.r.o. Tešíme sa, že mô-
žeme byť súčasťou ich rôznych pro-
jektov. Zúčastnili sme sa na projekte 
„Rozkvitnuté Divadlo“ - naše šikovné 
členky, zhotovili krásne kvietky, ktoré 
potešili nejedno oko a srdce. Zapojili 
sme sa aj do projektu večer „Púchov-
ských svetlonosov“ a krásne tekvičky 
sa vynímali pod našou značkou LPRe 
Púchov. „Zdobenie stromčeka“ pred 
Divadlom je už samozrejmosť, vždy 
sa tešíme, že aj my môžeme prispieť 
ku krásnej atmosfére Vianoc. Posledný 

bod plánu práce bol Posedenie pri ka-
pustnici. Žiaľ tento bod sa nepodarilo 
splniť.

Musím ešte pripomenúť, že nás teší, 
že máme dobré vzťahy s Denným cen-
trom seniorov. Vysoko hodnotíme, že 
aj napriek zlej pandemickej situácii 
hneď, ako sa uvoľnili opatrenia, sa nám 
podarilo mimo plánu práce zorganizo-
vať 3x výlet do Termálneho kúpaliska 

Malé Bielice. Zúčastnilo sa ich 148 
členov. Stále pokračujeme v projekte 
„Pohnime sa s reumou“ - celkovo sme 
nachodili cca 15 mil. krokov. Na záver 
mi zostáva poďakovať pani MUDr. Ja-
níkovej za patronát nad našim združe-
ním a za pomoc pani primátorke JUDr. 
Kataríne Henekovej a mestskému zas-
tupiteľstvu.

Slavomír Flimmel

Výročná schôdza Ligy proti reumatizmu Púchov
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Výbor Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Púchov – Hor-
né Kočkovce zasadal vo štvrtok 17. 3. 
2022 v Senior klube v areáli ZŠ s MŠ 
Slovanská, ktorého Hodnotiaca člen-
ská schôdza za rok 2021 bola spojená 
s voľbami na nové volebné obdobie, 
ktoré povedie staronová predsedníč-
ka ZO JDS Púchov – Horné Kočkovce 
Elena Gelnarová, ktorá v tejto funkcii 
bude pokračovať až do roku 2025. 
Stretnutia so seniormi sa zúčastnili 
primátorka mesta Katarína Heneková 
aj poslankyňa MsZ v Púchove Irena 
Kováčiková. 

Predsedníčka Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska Púchov 
– Horné Kočkovce Elena Gelnarová 
privítala na úvod všetkých prítomných 
členov a hostí – primátorku mesta Ka-
tarínu Henekovú a dlhoročnú spolu-
pracovníčku Irenu Kováčikovú ako aj 
predsedníčku ZO JDS Púchov p. Gajdo-
šíkovú, a oboznámila ich s programom 
zasadnutia. Na začiatok prečítala milé 
verše odkazujúce ešte k sviatku Med-
zinárodného dňa žien: „Žena je slovo, 
ktoré v sebe skrýva krásu, duchaplnosť 
a zmyselnosť.“ Všetkým členkám po-
priala hlavne veľa zdravia, trpezlivos-
ti, lásky a úcty v pestrej jeseni života. 
Minútou ticha si tiež prítomní členovia 
uctili tých, ktorí už sa medzi nich v ten-
to deň nedostavili na osobné stretnu-
tie v tak početnej skupine, ktorú senio-

ri v tejto organizácii tvoria. 
V začiatku zasadnutia si členovia od-

hlasovali jednotlivých predsedov ko-
misií a jej členov. Správu o činnosti ZO 
JDS Púchov – Horné Kočkovce za rok 
2021 prečítala Elena Gelnarová, kto-
rá uviedla, že aktuálne tvorí početnú 
skupinu organizácie 52 aktívnych se-
niorov, ktorí svoju radosť zo života roz-
dávajú ďalej a zapájajú sa do mnohých 
činností organizácie, ktoré im nepre-
kazila ani koronasituácia a dokázali sa  
s týmto obdobím statočne vysporia-
dať. Priblížila akcie, ktorých sa zúčast-
nili v minulom kalendárnom roku, ako 
napríklad obdarovanie detí k ich sviat-
ku Medzinárodného dňa detí 1. júna. 
Pripomenula netradičný športový deň, 
ktorý si v júni dopriali vo vonkajších 
priestoroch a ako najlepšia športov-
kyňa bola vyhodnotená pani Emília 
Valachová. Takisto sa zúčastnili rozma-
nitého programu Púchovského kultúr-
neho leta 2021, kde sa veľmi dobre za-
bavili a boli vďační za každý moment, 
ktorý im doprial nezabudnuteľné spo-
ločné chvíle. Netradičné športové hry 
si opätovne užili v septembri, ktoré or-
ganizovala okresná JDS v obci Dohňa-
ny, ktorých sa zúčastnila aj primátorka 
mesta, a i tam získali mnoho ocenení, 
predsedníčka Elena Gelnárová v hode 
podkovou získala bronz. Jesenné me-
siace im v rámci možností dopriali tak-
tiež príjemné kultúrne a spoločenské 

zážitky. Poďakovala všetkým členom 
organizácie, ktorí sa podieľali na za-
bezpečení nevyhnutných potrieb pre 
ostatných a rovnako i svojim rodinným 
príslušníkom, ktorí sa do tohto proce-
su zapájali. Významným pre seniorov  
z organizácie je rok 2022 aj preto, že 
ZO JDS Púchov – Horné Kočkovce oslá-
vi 20 rokov svojho založenia. 

V Pláne práce na rok 2022 majú ďa-
lej aktívni seniori naplánovanú účasť 
na oslavách oslobodenia mesta v me-
siaci apríl a taktiež účasť delegátov na 
Okresnom sneme JDS, v mesiaci máj 
pripravujú oslavy Dňa matiek spojené 
s oslavami 20. výročia založenia orga-
nizácie. V júni sa opäť chystajú na ná-
vštevu detí v materskej škole k Medzi-
národnému dňu detí. Mesiac júl bude 
ako stvorený pre program Seniori sa 
hrajú, v septembri by sa radi vybrali 
na poznávací výlet a rozšírili si obzory, 
pretože v októbri (ak situácia dovolí) si 
konečne budú môcť vychutnať mesi-
ac, ktorý je venovaný práve im – Me-
siac úcty k starším. Adventné obdobie 
hodlajú stráviť tvorivými prácami na 
adventných vencoch či Posedením 
pri jedličke a zdobením vianočného 
stromčeka pred Divadlom Púchov. 

Diskusia medzi seniormi bola naozaj 
živá, slova sa ujala primátorka mesta 
Púchov Katarína Heneková: „Som veľ-
mi rada, že po dvoch rokoch, počas 
ktorých sme nemali toľko príležitostí, 
sa môžeme osobne stretnúť, a to aj 
napriek tomu, že sme s pani predsed-
níčkou Gelnárovou boli v pravidelnom 
kontakte a komunikovali o vašich po-
trebách a o tom, ako sa máte. Po celý 
ten čas som o Vás mala strach, aby ste 
boli v poriadku a zvládli toto náročné 
obdobie po všetkých stránkach. Teraz 
už vieme, že sa s týmto ochorením 
musíme naučiť žiť a prispôsobiť sa tej 
neustále sa meniacej situácii. Pripra-
vujú sa krásne kultúrne podujatia a ja 
verím, že si ich konečne budeme môcť 
vychutnať tak, ako sa patrí. Teší ma, že 
Vás tu vidím a že Vám mohlo mesto 
prispieť aspoň drobnými pozornosťa-
mi. Oceňujem Vaše zapálenie pre nové 
veci, ako je napríklad aj žiadosť Vašej 

organizácie o program pre Vás v zdo-
konalení sa v počítačovej technike, čo 
je pripravené už v dohľadnej dobe. Na-
ším snom je poskytnúť vám aj bezba-
riérový prístup do mestskej knižnice, 
ktorej priestor sa začne v letných me-
siacoch rozširovať, a v tomto priestore 
miesto pre vás, kde spojíte príjemné 
posedenie pri káve s užitočným vy-
požičaním si kníh podľa svojho gusta. 
Prajem Vám do ďalšieho obdobia veľa 
chuti, optimizmu, zdravia a príjemne 
strávených spoločných chvíľ.“

Členom organizácie sa prihovorila  
i poslankyňa MsZ v Púchove Irena Ko-
váčiková: „V tento Váš výnimočný deň 
Vás chcem pozdraviť nielen vo svojom 
mene, ale aj v mene Komisie vzdelá-
vania, kultúry, sociálneho zabezpe-
čenia a mládeže pri MsZ v Púchove.  
O činnosti Vašej organizácie máme 
pravidelné informácie, spoločne dis-
kutujeme o Vašich problémoch a poži-
adavkách, ktoré máte a som úprim-
ne rada, že sme sa tu mohli osobne 
stretnúť, čo nám všetkým skutočne 
prospieva.“ Odporučila navštíviť zre-
konštruovanú saunu, do ktorej vstup 
majú seniori zľavnený. Neopomenula 
ani Zásady, ktorými sa určuje postup 
pri poskytovaní stravovania dôchod-
com a zdravotne postihnutým obča-
nom v meste Púchov, kde sa hranica 
príjmu seniora posunula na 500 eur, čo 
umožní väčšiemu množstvu seniorov 
stravovať lacnejšie. V závere svojho prí-
hovoru poďakovala všetkým aktívnym 
seniorom, ktorí túto činnosť vykoná-
vajú nezištne a s obrovskou radosťou, 
ktorá dáva ich životu zmysel. 

Zasadnutie ZO JDS Púchov – Horné 
Kočkovce pokračovalo ďalej diskusiou 
medzi seniormi a hosťami zasadnutia, 
podnetnými príspevkami sa vedenie 
mesta bude zaoberať na najbližších 
stretnutiach s pracovníkmi mesta  
i poslancami MsZ. Zvolenej predsed-
níčke Elene Gelnarovej blahoželáme  
k obhájeniu svojej pozície v organizá-
cii a i všetkým členom prajeme predo-
všetkým veľa zdravia a optimizmu do 
nasledujúceho obdobia. 

Laura Krošláková

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov Horné Kočkovce
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Župa aj univerzita sa budú podieľať na Národnom stretnutí mládeže T22  
Podpísané trojstranné Memorandum o spolupráci medzi Trenčianskym 
samosprávnym krajom, Radou pre mládež a univerzity Konferencie 
biskupov Slovenska a Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne 
umožní vytvoriť pri príprave celoslovenského stretnutia mladých ľudí tie 
najlepšie podmienky.  
Ubytovanie pre realizačný tím i účastníkov júlového Národného stre
tnutia mládeže T22 v krajskom meste ponúkne na základe podpísané-
ho memoranda Trenčianska župa i Trenčianska univerzita A. Dubčeka  
v Trenčíne. Časť programu sa bude odohrávať v rozľahlých exteriérových 
priestoroch na Trenčianskom hrade a účastníci sa prejdú pešo aj po župnej 
cyklotrase vedúcej popod najstaršie pútnické miesto na Slovensku. „Chceme 
tiež pomôcť pri zabezpečení dopravy z neďalekého pútnického miesta Skalka, 
kde bude v rámci týchto štyroch dní organizovaná púť, a, samozrejme, byť nápo-
mocní aj pri propagácii podujatia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
Národné stretnutie mládeže v Trenčíne je štvrtým v poradí. „Toto podujatie 
spojí dobrých ľudí na jednom mieste a myslím si, že v tejto dobe aj pomôže ľudí 
stmeliť a zdieľať hodnoty, ktoré mladí ľudia majú,“ dodal trenčiansky župan.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne poskytne aj reprezentač
né priestory či zdravotnú službu z radov dobrovoľníkov – študentov  
a zamestnancov Fakulty zdravotníctva. „Také veľké podujatie, ako je Ná-
rodné stretnutie mládeže, nie je možné organizovať bez spolupráce. Ďakujem 
pánovi predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja a rektorovi Trenčianskej 
univerzity, že sú ochotní pomôcť nám pripraviť v Trenčíne pôdu pre stretnutie 

mladých, aj v tejto dobe, ktorej náročnosť si silno uvedomujeme,“ uviedol žilin-
ský biskup Mons. Tomáš Galis.    
Pri organizačnom zabezpečení celoslovenského podujatia bude potrebná aj 
výpomoc. Všetky informácie pre možných dobrovoľníkov nájdete na stránke 
www.narodnestretnutiemladeze.sk. 

- Barbora Jánošková -

Svojho favorita medzi cyklotrasami 
majú cyklisti aj chodci  

Viac ako 800 tisíc ľudí sa v roku 2021 prešlo pešo 
alebo previezlo na bicykli po 4 župných cyklo-
trasách. Tieto údaje zaznamenalo 5 sčítačov, dva  
z nich pritom sčítavajú oddelene cyklistov od 
chodcov.
Takmer 230 tisíc cyklistov sa v minulom roku 
previezlo po cyklotrase vedúcej popod naj
staršie pútnické miesto. Viac ako jedenásťkilo-
metrová cyklotrasa, vybudovaná v rámci cezhra-
ničného projektu Na bicykli po stopách histórie, 
bola najvyužívanejšia v nedeľu od 14.00 h do 
16.00 h, najviac ľudí, až 3 309, sa po nej vozilo  
v nedeľu 6. júna 2021. Medzi chodcami sa veľkej 
obľube teší úsek štvorkilometrovej cyklotrasy 
medzi Púchovom a Nosickou priehradou, ktorý 
v minulom roku využilo viac ako 150 tisíc chod
cov. Tí na nej majú dokonca samostatný pruh.  
V roku 2021 sa týmto úsekom previezlo takmer 

100 tisíc cyklistov.   
Štyri sčítače fungovali počas celého roka 2021, 
piaty, umiestnený na najdlhšom úseku cyklotra-
sy medzi Novým Mestom nad Váhom a krajským 
mestom, bol osadený približne v polovici apríla. 
Na najdlhšom úseku Vážskej cyklomagistrály, kto-
rý bol sprístupnený verejnosti v júni 2021, sa na-
chádzajú dva sčítače, jeden v Novom Meste nad 
Váhom a druhý v Kostolnej – Záriečí. „Tento úsek 
s dĺžkou viac ako 21 km bol financovaný z IROP za 
takmer 4,2 milióna eur so spolufinancovaním kraja 
vo výške 5%,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. Historicky prvý otvorený úsek Vážskej 
cyklomagistrály medzi Hornou Stredou a No
vým Mestom nad Váhom využilo počas minulé-
ho roku viac ako 87 tisíc ľudí, najviac, až 1 190, 
ich bolo v nedeľu 6. júna. 
                                                                 - Barbora Jánošková -

Trenčiansky kraj má 
vlastnú ekomapu 

Mapa s environmentálnym posolstvom je určená 
všetkým, ktorí chcú šetriť životné prostredie aj 

prostredníctvom svojich ohľaduplných spotrebi-
teľských návykov.  
Jej základné menu sa skladá z 8 kategórií, nájsť 
v nej môžete informačné a ekologické údaje 
ako napríklad informácie o náučných chodníkoch, 
chránených územiach, parkoch, studničkách, ky-
selkách či monitorovacích staniciach ovzdušia. 
„Ekomapa je spotrebiteľsky zameraná a jej cieľom 
je uľahčiť a sprístupniť informácie každému, kto má 
záujem konzumovať a podporovať lokálne produkty 
a využívať služby s ekologickým rozmerom,“ dodala 
Martina Kedrová. Nachádzajú sa v nej informá-
cie o bioobchodoch, prevádzkach ekologického 
poľnohospodárstva, opravovniach, odpadových 
zberných dvoroch, antikvariátoch, certifikovaných 
prírodných záhradách či zelených školách.
Ekomapa vznikala participatívnym spôsobom, 
v kategórii odpady napríklad za pomoci miest  
a obcí. S ďalšími kategóriami pomáhala aj Štát-
na ochrana prírody. „Dáta do ekomapy sme tiež 
zozbie rali za pomoci Kancelárie EVVO, členov Prie-
rezového odborného poradenského tímu a tiež 
súťaže pre základné a stredné školy. Ekomapa je 
živý nástroj a bude natoľko kvalitná, aké kvalitné 
údaje bude obsahovať,“ uviedla Martina Kedrová 
z Kancelárie EVVO. Verejnosť bude môcť zasielať 
informácie do mapy prostredníctvom formulára, 
tie sa po skontrolovaní a schválení zobrazia ako 
nový bod na mape. Ekomapu nájdete na webo-
vej stránke kraja www.tsk.sk, v sekcii Regionálny  
rozvoj a rubrike Zelená župa. - Barbora Jánošková -
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18. marec bol pre žiakov zo ZŠ J. A. 
Komenského tak trochu neobyčajný. 
V priestoroch školskej knižnice sme 
privítali známeho autora detskej poé-
zie – básnika Valentína Šefčíka. Jeho 

veselé, deťom tematicky blízke texty 
sú plné jemného humoru, lásky a na-
jmä pohody. A práve preto sú tieto 
básne veľmi obľúbené. Detskí recitá-

tori si ich často vyberajú na recitačnú 
súťaž Hviezdoslavov Kubín. 

Spisovateľ k nám zavítal až z ďale-
kého Prešova. Tam žije, tvorí básne aj 
pracuje. A aké je jeho povolanie? To 

nám pán Šefčík hneď neprezradil. Za-
hrali sme si spolu hru Inkognito. Deti 
dostali indíciu - Keď som to začal ro-
biť, nechcel som prestať - a museli há-

dať. Uhádli by ste, že pán Valentín Šef-
čík je riaditeľom a zároveň učiteľom? 
Učí v jednej malinkej základnej škole 
neďaleko Prešova – v Bertotovciach. 
Je to malotriedka a navštevuje ju len 
20 žiakov. Učia v nej iba dvaja učite-
lia - pán Valentín a jeho kolegyňa. 
Ako sme sa dozvedeli, život v škole  
v Bertotovciach je presne taký istý ako  
u nás na Komenčáku. Všetci spolu 
dobre vychádzajú, spoločne robia 
veľa zaujímavých aktivít, vládne tam 
radosť a dobrá nálada.

Spisovateľ a učiteľ v jednom nám 
najskôr porozprával veľa o svojej poé-
zii a ukázal nám všetky svoje knižky. 
Prezradil, kde berie inšpiráciu pre 
svoju tvorbu, kto je jeho prvým kri-
tikom (samozrejme žiaci). Zistili sme, 
že básne píše poležiačky na bruchu – 
aj nám to názorne ukázal. Dozvedeli 
sme sa, že jeho prvá, zatiaľ nepubliko-
vaná báseň, bola o slonovi (dokonca 
ich o slonoch napísal niekoľko), ba aj 
to, ako učí svojich žiakov písať básne.  
A naučil to aj nás! Milou a nezabudnu-
teľnou spomienkou na návštevu pána 
spisovateľa je báseň o našej škole, 

ktorú vytvoril spolu so žiakmi. Páči sa 
Vám?

Komenčák
Komenčák je naša škola.
Je v nej radosť, šťastie 
aj smiech dookola.
Žiadna smola, strachu málo.
Našich žiakov včera hrialo
slniečko a dobré známky.
A keď žiaci prišli domov,
pochvala od mamky.
Bolo nám naozaj veselo. Pána spiso-

vateľa/učiteľa sme trochu preskúšali. 
Zarecitovali sme mu úryvky z jeho 
básní a zámerne sme zamlčali názvy. 
Básnik ich musel uhádnuť. V skúške 
obstál. Na záver si deti pre pána spi-
sovateľa pripravili jedno veľké pre-
kvapenie. Zaspievali mu jeho báseň 
- Strapatá, na ktorú spolu s pani uči-
teľkou Sahajovou vymysleli hudbu. 
Básnik neskrýval nadšenie. Zhudob-
nenie jeho básne ho veľmi potešilo. 
Čas strávený s Valentínom Šefčíkom 
uplynul veľmi rýchlo. Príjemne nala-
dení sme sa s pánom spisovateľom 
rozlúčili, dúfajúc, že našu školu navští-
vi opäť a rád.       ZŠ J. A. Komenského 

Dňa 30.2.2022 sa vo viacerých 
základných školách na Slovensku 
uskutočnila vedomostná súťaž Všet-
kovedko pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka. 
Súťaž má preveriť vedomosti žiakov 
z viacerých predmetov, ako je prvou-
ka, prírodoveda, vlastiveda, sloven-
ský jazyk a literatúra, matematika, 
anglický jazyk, hudobná výchova, 
informatika či dopravná výchova. 
Tretiaci a štvrtáci majú 40 
minút na zodpovedanie 
30 otázok. Druháci zase 
40 minút na 24 otázok. 
Pri každej otázke nájdu 
ponúknuté štyri možnos-
ti, pričom správna je vždy 
len jedna z nich. Prvých 
30 % najúspešnejších žia-
kov získava titul Všetko-
vedko, ostatní zúčastnení 
dostanú diplom Všetko-
vedkov učeň.

V Základnej škole s ma-
terskou školou Slovanská 
patrí táto súťaž medzi 
obľúbené a žiaci sa na 
ňu každý rok veľmi tešia. 
Z horlivosťou sa pustia 
do riešenia úloh a snažia 
sa všetky správne vyrie-
šiť. Zaujíma ich, či sa im 
podarí byť medzi najú-
spešnejšími a získať titul 
Všetkovedko. Tento rok 

boli „Všetkovedkovia“ viacerí, avšak 
najúspešnejší z našej školy bol Miš-
ko Kalma z 2.A. Mal všetky odpovede 
správne a skončil v tejto celosloven-
skej súťaži na 1. mieste. Tešíme sa, že 
máme na škole takéhoto vševedia-
ceho žiaka, ktorý svojimi vedomos-
ťami predbehol 7.282 žiakov. Miško-
vi blahoželáme a prajeme ešte veľa 
úspechov.               ZŠ s MŠ Slovanská 

Literárna súťaž Čarovanie perom

Básnik Valentín Šefčík navštívil Komenčák

Miško Kalma vo Všetkovedkovi 
skončil na prvom mieste
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MANN
AUTOR Max FRISCH RÉŽIA Ľubomír BUKOVÝ  
SCÉNA a KOSTÝMY Linda TUBLER VIDEO a STRIH Miroslav MAJTÁN
OBSADENIE Peter BEDNÁR Juraj LUHOVÝ Martina DRÁBIKOVÁ 
Alena HUDEKOVÁ Magdaléna BORÁKOVÁ Petra POBEŽALOVÁ 
Martin GABKO Miriam GAJDOŠÍKOVÁ Pavol MAREČEK 
Tomáš ŠEDÍK Peter PANTÚČEK

DIVADELNÝ SÚBOR MAKYTA O.Z. UVÁDZA KOMÉDIU

SPONZORI PREDSTAVENIA:
DI Consulting s.r.o. | Continental Matador Rubber, s.r.o.  | Nadácia Matador  | GOMS
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PREMIÉRA 
1. apríl 2022 o 19.00h
Divadlo Púchov

Kultúra
Piatok 1.4. 8.4.   vestibul divadla   8.00  20.00 h 
ZRKADLENIE
Výstava predstavuje práce žiakov kreatívnych odborov Spojenej školy Púchov, odraz 
ich vnímania sveta prehnaný cez ich vlastnú optiku. Výstava potrvá do 8.4.2022. Vstup 
voľný. 

Pondelok  4.4.,  11.4.,  25.4.,     tanečná sála     18.30 h 
Streda   6.4.,  13.4.,  20.4.,  27.4.    tanečná sála     18.30 h 
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT  
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako kla-
sické lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná 
na cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku 
len pre seba... Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 1 vstup 3 €.  
Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR. 

Streda  30.3.     učebňa č.1   17.15 h, 19.00 h
ANGLICKÝ JAZYK  I., II. III., IV.
Výuka kurzu angličtiny. Info 0908 718 662.

Streda  30.3.,  6.4.,  13.4.,  20.4.,  27.4  tanečná sála   17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť  
a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 794

Utorok    5.4., 26.4.      učebňa č.1     16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť emailom: kultura@puchovskakul-
tura.sk, alebo 0908 718 662. 

Utorok    5.4.,  12.4.,  19.4.,  26.4. tanečná sála     19.00 h
MODERNÁ  KALANETIKA 

Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková. 1 lekcia 3 €. Info 
na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk
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Nezávislá obč ianska iniciat íva Zastavme ich bratia!  prichádza
s ďalšou zo série diskusi í ,  tentokrát sa uvidíme v Púchove.

 
Diskutovať  budú:
Juraj  Marušiak,  pol itológ SAV
Victor Breiner,  poradca ministra obrany pre hybridné hrozby
Fedor Blaščák,  f i lozof a aktivista 
Moderuje:  Bohdan Smieška

Prednáška bude aj  onl ine na www.facebook.com/podivnybaron
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OKULIAROVÉ  RÁMYOKULIAROVÉ  RÁMY

28.3. - 5.4.2022
 OPTIKADROPTIK
  DR.OPTIK_SK      

WWW.DROPTIC.SK   
AKCIA PLATÍ 
OD 28. MARCA DO 5. APRÍLA 2022 
NA VYBRANÉ RÁMY.

MORAVSKÁ 11 PÚCHOV 
0915 378 744

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 29.3.
Polievka: Škótska l
1. “Falošné” kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa
2. Bratislavské bravčové pliecko, 
cestovina
Streda: 30.3.
Polievka: Hubová so zeleninou  
a haluškami l 
1. Cigánsky kurací stehenný rezeň, 
zemiaková kaša
2. Pivárska bravčová pochúťka, 
dusená ryža
Štvrtok:31.3.
Polievka: Kapustová so šošovicou  
a mäsom l 
1. Labužnícky bravčový závitok, 
štuchané zemiaky, uhorka
2. Kurací plátok v hlivovo-smotanovej 
omáčke, ryža/ hranolky
Piatok: 1.4.
Polievka: Strúčková l 
1. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža
2. Vyprážaný hermelín, varené  
zemiaky, tatarská omáčka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 29.3. 
Polievka: Brokolicová jemná, chlieb
1. Hovädzí „Stroganov“, dusená ryža/
zemiakové krokety 
2. Vyprážané rizolety, anglická zeleni-
na, varené zemiaky 

3. Zeleninový šalát s kuracím mäsom, 
dresing, pečivo 
Streda: 30.3.  
Polievka: Cesnaková so syrom  
a opekaným chlebom
1. Vyprážaný kurací rezeň v sezame, 
zemiaková kaša, paradajkový šalát 
2. Hlivový paprikáš, maslové halušky 
3. Zeleninový šalát „Hradisko“, pečivo 
Štvrtok: 31.3. 
Polievka: Fazuľová domáca s rezanca-
mi a zemiakmi, chlieb 
1. Diabolská bravčová pochúťka  
v zemiakovej placke
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s petržlenou, tatárska omáčka 
3. Cestovinový šalát so zeleninou  
a kyslou smotanou 
Piatok: 1.4. 
Polievka: Zeleninová s krúpkami, 
chlieb 
1. Plnená paprika (klopsy),  
paradajková omáčka, kysnutá knedľa 
2. Parené buchty s makom a maslom 
3. Zeleninový šalát s tuniakom  
a hriankou 
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 29.3
Tekvicový krém s opraženými  
semienkami, chlebové krutóny  
Palacinky s džemom / nutelou,  
šľahačka, toping  
Bravčová diabolská pochúťka, chlieb 
vo vajci, strúhaný syr  
Tibet: Kuracie mäsko v horúcej cesna-

kovej omáčke, vajíčková ryža basmati  
Streda:30.3
Slepačí vývar s haluškami  
Špenátové halušky so syrovou 
omáčkou  
Kuracia roláda so zeleninkou, ½ ryža, 
½ hranolky  
India: Bravčové mäsko DO PYAZA, 
maslový chlieb NAAN miešaný zeleni-
nový šalát 
Štvrtok: 31.3
Minestrone  
Caesar šalát s kuracím mäskom, 
bagetka  
Pečené bravčové rebierko, zemiakové 
pyré, kyslé pochutiny  
Tibet: Kuracie mäsko v omáčke  
s čierneho korenia, kukuricová ryža 
Piatok: 1.4.
Strúčková nakyslo, chlieb  
Grilovaný oštiepok, opekané zemiaky, 
zeleninový šalát, dresing  
Vyprážaný kurací GORDON BLEU, 
zemiakový šalát nakyslo  
India:  Kuracia KATHI ROLLS  
so zeleninou, dresing 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 29.3.
Polievka: Špenátový krém s krutónmi   
Slepačí vývar s viedenskými haluškami   
1. Kuracie Kung Pao, dusená ryža   
2. Hovädza sviečková na smotane, 
domáca knedľa   
3. Špenátové halušky s nivovou 
omáčkou

4. Pizza Quattro Formaggi (pomodoro, 
4 druhy syra
Streda: 30.3
Polievka: Strúčkova na kyslo, chlieb     
Slepačí vývar s celestínskymi s rezancami      
1. Kurací černohorský rezeň, zemia-
kové pyré, kyslá uhorka        
2. Bravčové výpečky, dusená kyslá 
kapusta, varené zemiaky   
3. Grécky šalát s olivami a feta syrom, 
pečivo
4.  Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
syr, cibuľa)
Štvrtok:31.3..
Polievka: Hrachová s klobásou, chlieb    
Slepačí vývar so špenátovými ha-
luškami   
1. Kurací perkelt, maslové halušky      
2. Jelení chrbát na šípkovej omáčka, 
pučené zemiaky so slaninou      
3. Špagety Bolognese so syrom     
4. Pizza Prosciutto e Fungi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)
Piatok: 1.4.
Polievka: Minestrone, chlieb    
Slepačí vývar so zeleninou a cestovinou  
1. Kurací rezeň v cornflakes, zeleni-
nový šalát, cesnakový dresing  
2. Mäsové guľky s ryžou, paradajková 
omáčka, zemiakové pyré  
3. Grilovaný filet zo zubáča, varené 
zemiaky s maslom, uhorkový šalát   
4. Pizza Lucifero (pomodoro, pikantná 
saláma, šampiňóny, cibuľa, syr)   
Špecialita na tento týždeň:
Pohánkovo-mrkvové fašírky,varené 
zemiaky,paradajkový šalát  
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Uvedomujeme si, že doba nie je ru-
žová a pri súčasnom stave sveta člo-
vek nevie, čo bude zajtra - ale práve 
preto si treba užívať každý moment, 
každú chvíľu. Siedmy ročník filmového 
festivalu Expedičná kamera vám, po 
dvojročnej vynútenej pauze spôso-
benej pandémiou Covid-19, pomôže 
aspoň na chvíľu prísť na iné myšlienky. 
Festival sa tento rok premiérovo usku-
toční v priestoroch literárnej kaviarne 
Podivný barón, vo štvrtok 7. marca 
2022 od 17.30.

Každý rok prináša filmový festival Ex-
pedičná kamera do viac ako dvoch sto-
viek českých a slovenských miest tie 
najlepšie cestovateľské a dobrodružné 
filmy z celého sveta, ale my, v Púchove, 
si vždy pripravíme pre divákov aj niečo 
naviac,- ozrejmuje organizátor Juraj 
Lukáš. A na čo sa teda môžete tento 
rok tešiť? Začneme filmom o „krehkej“ 
dievčine z Beluše, Lenke Vacvalovej, 
ktorá prebehla cestu hrdinov SNP, so 
zatajeným dychom budeme sledovať 
vodákov na perejách divokých afric-
kých riek Keve a Kwanza, nahliadneme 
pod pokrievku hendikepovaných bi-
kerov, ktorí sa postavia svojmu osudu 
a vyrazia za splnením si svojich snov  
a spolu s najznámejším dokumentaris-
tom na Slovensku, Pavlom Barabášov, 
vyrazíme do Venezuely zistiť, či je vo-

dopád Santo Angel naozaj najvyšším 
vodopádom sveta.

Cesta za najvyššími vodopádmi
Začiatkom roka 2017 sa objavila in-

formácia, že najvyšší vodopád Salto 
Angel, ktorý padá z venezuelskej stolo-
vej hory Ayuan Tepuy, už nie je najvyš-
ší! V tlači sa objavilo množstvo článkov 
o tvrdení českých geodetov, že druhý 
najvyšší vodopád sveta, zvaný Tugela, 
je o 4 metre vyšší a budú sa prepisovať 
zemepisné tabuľky i školské učebnice! 
Miro Dušek zistil, že ho ešte nikto ne-
zlanil, dokonca nie je ani dobre zdoku-
mentovaný. Takže sa rozhodol zorga-
nizovať expedíciu, na ktorú prizval aj 
kameramana Pavla Barabáša a spolu 
s ďalším „bláznom“ Petrom „Beckom“ 
Ondrejovičom sa snažia prísť na to, 
ktorý z vodopádov si prvenstvo naozaj 
zaslúži. Na ich púť za najvyššími vodo-
pádmi sveta sa pozrieme vo filme Salto 
je kráľ!

Vietnam na motorke a Čína sto
pom? To bol zase nápad!

Joži a Pali sú poriadni “týpkovia”, ktorí 
majú radi dobrodružstvo a netradič-
né výzvy. Dunaj splavili na gumenom 
člne, na bengálsko-nepálskej hranici 
absolvovali „výstup do zabudnutia“, 
Vietnam precestovali na motorkách, 
hoci nikdy predtým na žiadnej nesede-
li a Čínu precestovali stopom bez toho, 

aby vedeli čo i len slovo po čínsky. Mo-
mentálne sa v Patagónii snažia na ko-
ňoch prejsť tisíce kilometrov bez pred-
chádzajúcich jazdeckých skúseností. 
Joži a Pali na cestách zažili naozaj ka-
dečo. Cestopisný dokument Vietnam  
a Čína vás zaujme svojou inakosťou  
a ľahkosťou bytia v náročných situáci-

ách, v ktorých sa chalani nachádzali.
Na bicykli Liberta okolo Slovenska 

aj splav divokých afrických riek
Stretnú sa olympionik, Juhoafričan  

a britský vodák - pokojne by takto 
mohol začínať nejaký vtip, ale oni sú 
to hlavné postavy filmu Kwanza – to-
piaci sa diamant Angoly. Spolu cestujú 
hlboko do srdca vojnou zničeného ju-
hoafrického štátu, bojujú s nemilosrd-
ným počasím a kilometrami nezma-
povaného terénu, aby sa stali vôbec 
prvými kajakármi, ktorí zažijú nebez-
pečné pereje riek Keve a Kwanza.

Silu obrovského odhodlania napriek 
nepriazni osudu ponúkne dokument  
s názvom “Kripl trip”, v ktorom sa dva-
ja českí hendikepovaní bikeri Michal 
Kosík a Daniel Bařák vydávajú do 
mekky svetového mountainbikingu 
– do Britskej Kolumbie v Kanade, aby 
tu navštívili najväčší bikepark na sve-

te, zajazdili si na vyhlásených trailoch  
a zistili, ako sa líši prístup k hendi-
kepovaným športovcom v Čechách  
a v Kanade. A cyklistikou sa bude zao-
berať aj posledný z filmov – Na Liberte 
okolo Slovenska. Príďte sa aj vy pozrieť 
na dokument o tom, ako sa dajú na 
Libertách navštíviť najzápadnejší, naj-
východnejší, najsevernejší i najjužnejší 
kút našej krajiny a čo všetko je možné 
zažiť pri potulkách na Slovensku.

Budeme sa na vás tešiť a veríme, že si 
užijeme príjemný večer... 

Festival Expedičná kamera

Mesto Púchov, v zmysle Rozhodnutia 
o nariadení opatrenia zabezpečiť vyko-
nanie celoplošnej deratizácie na území 
miest a obcí okresov Považská Bystrica, 
Ilava,  Púchov, v termíne od 25. 3. 2022 
do 30.04.2022, vydaného Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva so 
sídlom v Považskej Bystrici, vyzýva na 
vykonanie celoplošnej regulácie živo-
číšnych škodcov (deratizácie) na úze-
mí mesta Púchov vo vyššie uvedenom 
termíne a nariaďuje vykonať potrebné 
opatrenia:

1. Fyzickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám podľa § 52 ods.1 
písm. j) zákona č.355/2007 Z. z. – v ob-
jektoch určených na podnikanie – v ich 
alebo nimi užívaných alebo spravova-
ných objektoch.

Deratizácia môže byť vykonávaná 
prostredníctvom osôb, ktoré vykoná-
vajú regulácie živočíšnych škodcov ako 
profesionálnu činnosť.

2. Fyzickým osobám – občanom podľa 
§ 51 ods.1 písm. a) zákona č.355/2007 Z. 
z.  v pivničných priestoroch, pri chovoch 
hospodárskych zvierat, v rodinných  
a bytových  domoch. Občania môžu de-
ratizáciu vykonať aj svojpomocne, bio-
cídnymi prípravkami na to určenými, 
dostupnými v obchodnej sieti.

Fyzická osoba musí vedieť preukázať 
splnenie uloženého opatrenia poklad-
ničným dokladom o kúpe prípravku, 
ktorý bol na predmetný účel použitý  
a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po 
dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej 
kontroly splnenia nariadeného opatre-
nia. V prípade zabezpečenia povinnosti 
prostredníctvom subjektu oprávnené-
ho na profesionálne vykonávanie dera-
tizácie, sa splnením povinnosti fyzická 
osoba preukáže potvrdením o profesi-
onálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej 
tento subjekt vystaví.

Právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikatelia si uchovajú potvrdenie  
o vykonaní deratizácie pre účely prí-
padnej kontroly splnenia nariadeného 
opatrenia po dobu 3 mesiacov.

Zber, transport a likvidáciu uhynutých 
hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzic-
kou, resp. právnickou osobou, ktorá má 
na túto činnosť povolenie príslušného 
orgánu veterinárnej správy. 

Mesto zároveň upozorňuje občanov, 
že v mesiacoch marec 2022 a apríl 2022 
bude prostredníctvom odbornej firmy 
realizovať deratizáciu plôch verejnej ze-
lene a stojísk smetných nádob.

Martina Knížatová, referent pre 
životné prostredie, MsÚ Púchov 

Výzva na vykonania deratizácie

Festival Expedičná kamera je po dvojročnej pauze späť



spravodajstvo / oznamspravodajstvo / oznam1616

Mesto Púchov organizuje II. ročník dobro
voľníckej upratovacej akcie „Spoločne za čistý 
Púchov“, pri príležitosti uctenia si Dňa Zeme, 
ktorému každoročne patrí 22. apríl. 
Výzva, do ktorej sa môže zapojiť široká verejnosť, 

správcovia bytových domov, rodiny s deťmi, žiaci 
a študenti s učiteľmi, podnikatelia, mestské spo-
ločnosti, športovci, centrum voľného času a všetci 
environmentálne cítiaci ľudia, bude prebiehať  
v dňoch od 19.4.2022 do 29.4.2022, v čase 
podľa možnosti záujemcov a dobrovoľníkov. 
Čistenie sa bude konať v lokalitách podľa výbe-

ru záujemcov a dobrovoľníkov, prípadne v často 
znečisťovaných úsekoch ako – „Pod gaštanmi /  
z oboch strán múrika, od „Áčka“ po hrádzi až  
k predajni Lidl, od kruhového objazdu vedľa čer-
pacej stanice Shell až na koniec mestskej časti 
Vies ka-Bezdedov, rigoly cesty od Viesky do Hošti-
nej, od Kolónky po kruhový objazd Dolné Kočkov-
ce, cesta od mesta do Nosíc až po hydrocentrálu, 
cesta od Zdravia na Lachovec, okolie priestoru 
vatry a privádzača v Horných Kočkovciach, a tiež 
úsek Púchov – Nimnica (cyklotrasa, skate – park, 
popri brehu rieky Váh), kde sa v rámci akcie „Spo-
ločne za čistý Púchov“ pripravuje už druhá spo
ločná Jarná brigáda s obcou Nimnica, ktorá je 
plánovaná na sobotu 23.4.2022. 
Zbierať sa bude hlavne roztrúsený komunálny 

odpad, z ktorého vznikajú tzv. čierne skládky.  
Vyzbieraný odpad v plastových vreciach, ktoré 
Vám - dobrovoľníkom - poskytne mesto, budete 
môcť odkladať na určené miesta. Tie je potreb-
né si dohodnúť vopred s Podnikom technických 
služieb (kontaktná osoba: Ing. Ladislav Halas, 
email: halas@ptsmpu.sk), prípadne s Mestským 
úradom Púchov. 
Pozor, nejde o zbavenie sa objemného a drob-

ného stavebného odpadu, elektroodpadu, ne-
bezpečného odpadu, prípadne pneumatík zo 
súkromných objektov! Takýto druh odpadu mô-
žete odovzdať na zbernom dvore alebo do kon-
tajnerov počas Jarného a Jesenného upratovania 
mesta. 
Skupiny alebo jednotlivci, ktorí sa chcú zapo

jiť do čistenia mesta, sa môžu nahlásiť vopred 
od 4. apríla 2022 na MsÚ (kontaktná osoba: 
Ing. Natália Janíčková, email: natalia.janickova@
puchov.sk, tel.: +421 42 46 508 32) a v prípade 
záujmu si prevziať vrecia a rukavice, podľa počtu 
dobrovoľníkov v skupine a veľkosti predpoklada-
nej lokality na čistenie. 
Z jednotlivých akcií môžete posielať fotografie 

na email fotosutaz@puchov.sk, alebo do správy 
na FB mesta Púchov, ktoré budú postupne zve-
rejňované. Následne po ukončení výzvy sa usku-
toční odmeňovanie zapojených, výhercovia budú 
kontaktovaní prostredníctvom emailu. 
Púchovčania, zapojme sa do výzvy „Spoločne za 

čistý Púchov“ a priamo priložením „ruky k dielu“ 
urobme spoločne niečo prospešné pre čistejšie 
a krajšie prostredie v našom meste. Pozývame aj 
Vás, milí poslanci, za jednotlivé výbory miestnych 
častí a tiež konateľov mestských spoločností. 
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí si nájdu čas  

a zúčastnia sa. 
Natália Janíčková

referent pre odpadové hospodárstvo 

Druhý ročník akcie Spoločne za čistý Púchov 
– aktivita ku Dňu Zeme 

Rozmiestnenie kontajnerov PSTM
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Stolný tenis  oblastné súťaže

Plávanie

2 383 štartov, 450 pretekárov, 45 klu-
bov zo 4 štátov – Slovensko, Rakúsko, 
Česko, Maďarsko, 17 púchovských 
plavcov + 2 tréneri – Peter Bílik, Dana 
Strelčíková, 52 prekonaných osobných 
rekordov a 3 medailové umiestnenia. 
Toto je krátka štatistika XXI. ročníka 
Jarnej ceny Žiliny.

Preteky sa konečne uskutočnili  
v riad nom termíne 18. – 20. marca 2022 
na 50 metrovom žilinskom bazéne  
v neobmedzenom počte pretekárov.

Plávalo sa v kategóriách mladší žiaci 
ročník narodenia 2010/2011, mlad-
šie žiačky r. n. 2011/2012, starší žia-
ci r. n. 2008/2009, staršie žiačky r. n. 
2009/2010. Medzi mužov a ženy už 
boli zaradené aj juniorské kategórie 
chlapcov r. n. 2007 a starší a dievčatá  
r. n. 2008 a staršie.

Zlato na 50 metrov prsia (0:38,40 s.) 
si vyplávala Lucia Jurgová, a k tomu 

pridala ešte štvornásobné umiestne-
nie do 10 miesta (6. miesto 100 m prsia 
a 200 m prsia, 8. miesto 5 0m a 200 m 
voľný spôsob) a 5x zlepšený osobný re-
kord v kategórií starších žiačok.

Marek Hanták (mladší žiaci) si 2 x za 
disciplíny 400 m polohové preteky 
(7:08,78 s.) a 200 m motýlik (3:42,62 s.)
odniesol bronzovú medailu a tiež 5- 
násobné zlepšenie osobákov. V tej istej 
kategórií sa Matej Kucej šesťkrát dostal 
do prvej desiatky (4. miesto 50 m prsia, 
5. miesto 200 m prsia a 200 m znak, 6. 
miesto 50 m znak, 8. miesto 100 m pr-
sia) s troma osobákmi a Ivanka Šmigu-
rová doplávala v disciplíne 200 m po-
lohové preteky siedma a tiež si urobila 
radosť piatimi osobnými rekordmi.

Aj napriek silnej konkurencii a tiež 
skutočnosti, že ostatní naši preteká-
ri plávali už v kategórii muži, ženy sa 
medzi dospelákmi nestratili a dokonca 

tri dievčatá skončili v prvej 
desiatke. Simona Ciesarová 
(8. miesto 50 m a 200 m prsia, 
10. miesto 100 m prsia), Karin 
Šmigurová (9. miesto 50 m  
a 200 m prsia) a Lea Kmoše-
nová dohmatla na 8. mieste  
v disciplíne 100 m motýlik.

Najviac osobných rekordov 
prekonali v mužskej kategórii: 
Pavol Beňo 6x, Jakub Šmigura 
6x, Richard Pobežal 5x, Lukáš 
Vozár 5x. V ženskej kategórii 
PK Matador Púchov ešte re-
prezentovali: Klára Labudíko-
vá, ktorá si v Žiline zapísala 
4 osobné rekordy, Adriana 
Cenigová dva a po jednom Inka Jurgo-
vá, Ema Opoldíková, Natália Strašíková  
a Lucia Hodasová.

Gratulujem všetkým plavcom a ďaku-
jem trénerom Peťo Bílik, Peťo Ruman, 

Dana Strelčíková za prípravu svojich 
zverencov. Prvý aprílový víkend bude-
me silno držať palce našim žiakom na 
M SR v krátkom bazéne v Šamoríne. 

Dana Strelčíková, trénerka 

Medailové umiestnenia na Jarnej cene Žiliny

Modelársky klub Púchov organizoval 
v sobotu už štvrté preteky na auto-
dráhe Púchov - Juniorský Continental 
Cup. Tieto preteky sú výnimočné a je-
dinečné na Slovensku, ale aj v okolitých 
krajinách. Deti jazdia s autíčkami, ktoré 
si sami postavili v automodelárskom 
krúžku. 

Modelársky klub Púchov minulého 
roku pripravil polytechnickú pomôcku 
podporujúcu manuálne zručnosti detí 
- stavebnicu autodráhového autíčka  
v merítku 1:24 a prihlásil ju ako projekt 
do vyššieho územného celku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Projekt 
bol podporený z Participatívneho - ko-
munitného rozpočtu TSK a tak sme  
s deťmi v krúžkoch mohli začať s ich stav-
bou. Krúžky organizujeme v spolupráci  
s Centrom voľného času Púchov. Záu-
jem detí bol veľký, prihlásilo sa nám 30 
detí. Za pomoci členov Modelárskeho 
klubu si deti, zhruba za 4 mesiace po-
stavili autíčko – Škoda 130 RS vo far-
bách našich sponzorov a priaznivcov. 

Do sobotňajších pretekov sa prihlásilo 
20 detí a jazdilo sa mimo Škody 130 RS 
aj v kategóriách GT, DTM a LMP-2. Súbo-
je boli veľmi tesné, deti už nabrali urči-
té skúsenosti a tak sa rozhodovalo až  

v posledných kolách. Veľmi pekné súbo-
je zvádzali Šedivý Matúš a Vojcík Samu-
el a skúsenejší Brezáni Marek. Zvíťazil 
Vojcík Samuel pred Šedivým Matúšom 
o veľmi malý kúsok. Pri ručne robených 
modeloch budeme na záverečných 
pretekoch hodnotiť aj kvalitu spraco-
vania modelu. Jeden z modelov bol 
postavený vo farbách Raiffeisen Banky 
a žiak Haliak Alex, ktorý model posta-
vil, bol riaditeľkou pobočky v Púchove 
ocenený darom a na záverečné preteky, 
ktoré budú v máji, nám venujú vecné 
ceny pre účastníkov pretekov, za čo im 
ďakujeme.

V kategórii GT bojovali o prvé priečky 
Šedivý Matúš, Panáček Sebastián, Vojcík 
Samuel, Kubirita Jakub a Kováčik Má-
rio. S prehľadom vyhral Šedivý Matúš  
a najazdil 96 kôl. V kategórii DTM domi-
noval Kováčik Mário, zvíťazil s počtom 
kôl 99 pred Vojcíkom a Rudincom. Ako 
posledná bola kategória LMP-2. Veľmi 
dobre jazdila Luhová Alžbeta, ktorú  
o pár metrov porazil Vojcik Samuel  
a na treťom mieste skončil Šedivý Lu-
káš. Ďalšie preteky tohto seriálu sú na-
plánované na 30.04.2022

Martin Kumičak, 
Modelársky klub Púchov

Juniorský Continental Cup Púchov
5. liga: Beluša A – Nozdrovice A 9:9 do-

hrávka, Ľ. Hrevuš 4, I. Hrevuš, A. Hrevuš, 
J.Kalus ml. po 1, 2 štv. – Didek, Zemano-
vič, Koštialik po 3, Nozdrovice A – Do-
hňany A 9:9 - dohrávka,  Didek, Koštialik 
po 3, Zemanovič 2, 1 štv. – M. Baška 3, R. 
Baška, Junga po 2, Gajdoš 1, 1 štv. Ladce 
B– Beluša A 9:9, Popelka 3, Miro Sňahni-
čan, Michal Sňahničan, Jankovský st. po 
2 – Ľ. Hrevuš 4, I. Hrevuš, A. Hrevuš, Kalus 
ml. po 1, 2 štv., Slovan PB A – Sedmero-
vec B 13:5, Zemančík, Šuba po 4, Hlubina 
3, Cedzo 1, 1 štv. – M. Šelinga st. 2, Mišík 
P. Barták po 1, 1 štv., Dubnica – TTC PB B 
15:3, Gereg, Kalus po 4, Mutala, Eckert po 
3, 1 štv. – Dujsíková 2, 1 štv., Horná Brez-
nica – Nozdrovice A 13:5, Uhlík 4, Šurian 
3, Tomanica 2, Kocúr 1, 2 štv. – Didek, Koš-
tialik po 2, Zemanovič 1.   

6. liga: Dohňany A – Dolné Kočkovce 
B 15:3, R. Baška, M. Baška po 4, Hološko, 
Gajdoš po 2, Junga 1, 2 štv. – Michalec, 
Fedora, P. Majdán po 1, Pruské B – JoLa 
Dubnica 11:7, Černý, Beránek po 3, Kutlák 
2, Žilka, Burdej po 1, 1 štv. – Švikruha 4, 
M. Lalinský 2, 1 štv., Sedmerovec C – Še-
bešťanová 11:7, Miloš Šelinga, Kasenčák 
po 3, Galko 2, F. Štefanec 1, 2 štv. – Za-
ukolec 3, K. Petrík 2, Šesták, Beník po 1, 
JoLa Dubnica – Dolná Mariková 11:7, 
Rojkovič 4, Švikruha 2, Bílý, J. Lalinský, M. 
Lalinský po 1 2 štv. – Žiačik 3, Striženec 
2, Melicherík, Gabko po 1., Slovan PB B – 
Pružina A 14:4, P. Gálik 4, J. Gálik, Višenka 
po 3, Babušík 2, 2 štv. – Topor 2, Sádecký, 
Behro po 1, Medeko PB B – Pruské B 5:13, 
Belas 3, Hedera 1, 1 štv. – Cibík, Beránek, 
Burdej po 3, Žilka 2, Černej 1, 1 štv. 

7. liga: Papradno A – Nozdrovice B 
12:6, Martin Žilinčík, Říčková po 4, Záho-
rec 2, Grbál 1, 1 štv. – Letko 2, Raček, Češ-
ko, Blažíček po 1, 1 štv., Červený Kameň 
– Pružina B 16:2, Ľ. Dohňanský, Bajzík po 
4, P. Dohňanský, Rydlo po 3, 2 štv. – Petro-
vič, Kvaššay po 1. Milochov B – Papradno 
A nenahlásený výsledok.

8. liga: Beluša B – Udiča B 9:9,  Janeková 

4, Prostredný 3, Kujaník 1, 1 štv. – Harván-
ková 3, Lecák, Kališík po 2, Hruška 1, 1 štv.

 5. liga
1. H. Breznica 7 5 2 0 76:50 19
2. Dohňany  9 4 2 3 89:73 19
3. Slovan PB  8 4 2 2 86:58 18
4. Sedmerovec 7 4 2 1 77:49 17
5. Dubnica  4 3 1 0 48:24 11
6. Nozdrovice  6 1 2 3 43:65 10
7. Beluša 6 0 3 3 41:67 9
8. Sedmerovec  4 2 0 2 31:41 8
9. TTC PB B 6 0 2 4 42:66 8
10. Ladce B 5 0 2 3 34:56 7
11. Kočkovce B 4 1 0 3 27:45 6

6. liga
1. Pruské B 6 5 1 0 73:35 17
2. Slovan PB B 8 4 1 3 76:68 17
3. Sedmerovec C 8 3 2 3 74:70 16
4. Milochov  6 3 2 1 59:49 14
5. JoLa DCA  6 2 3 1 56:52 13
6. D. Mariková  6 3 0 3 56:52 12
7. Šebešťanová  4 3 0 1 41:30 10
8. Miracles DCA  6 0 1 5 35:73 7
9. Udiča  3 1 0 2 29:25 5
10. Pružina  4 0 1 3 20:52 5
11. Medeko PB B 3 0 1 2 20:33 4

7. liga
1. Č. Kameň  8 5 1 2 91:53 19
2. Papradno  6 6 0 0 72:36 18
3. Púchov  6 4 0 2 59:49 14
4. TTC PB C 7 3 1 3 66:60 14
5. Dohňany B 7 3 0 4 65:61 13
6. Milochov B 5 3 0 2 52:38 11
7. Pružina B 6 2 0 4 49:59 10
8. Nozdrovice B 5 2 0 3 41:49 9
9. Púchov B 8 0 0 8 27:117 8

8. liga 
1. N. Dubnica B 7 7 0 0 87:39 21
2. Sedmerovec 7 6 0 1 100:26 19
3. D. Kočkovce C 7 5 0 2 72:54 17
4. Lednica  6 3 0 3 62:46 12
5. Beluša B 7 2 1 4 64:62 12
6. Udiča B 5 1 1 3 42:48 8
7. Papradno B 6 1 0 5 21:87 8
8. TTC PB D 7 0 0 7 20:106 7
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22. kolo: 

MŠK Púchov – Skalica 1:2 (0:1)
Góly: 66. Straňák – 32. Voleský, 77. Šebesta
ŽK: Cifranič – Baumgartner, Kousal, Mizerák, rozho-

dovali Dzivjak – Čajka, Poracký, 350 divákov    
Púchovčania zaskočili favorita aktívnym napá-

daním už na jeho polovici, súperova obrana však 
odolávala aj po niekoľkých štandardkách, ktorých 
exekútorom bol Patrik Mráz. Hra sa však pohybo-
vala väčšinou v strede ihriska, obe mužstvá kopili 
až nezvyčajné množstvo technických chýb. V prvej 
polhodine Skalica domácu bránku neohrozila, akti-
vitu Púchova brzdili fauly Záhorákov, z ktorých nie 
všetky benevolentný rozhodca trestal. Neodpískal 
ani faul na Krčulu na hranici šestnástky, a tak prišiel 
trest. Púchovčania na pravej strane obrany namiesto 
jednoduchého odkopu s loptou driblovali a snažili sa 
ju vyviezť z pokutového územia. V 32. minúte to ani 
na dvakrát nevyšlo, Šebesta poslal loptu do šestnást-
ky, tá sa šťastne odrazila k Voleskému a hostia viedli 
– 1:2. Domáci sa vzchopili, no šance Holiša a Mráza 
zostali len šancami. 

V druhom polčase Skaličania kúskovali hru, 
Púchovčania nedokázali na ich deštrukčnú taktiku 
reagovať.  V 66. minúte však po rohovom kope sa  
najlepšie zorientoval Straňák a strelou k žrdi vyrov-
nal – 1:1. Skaličania po góle predviedli to, čo z nich 
robí jeden z najlepších celkov súťaže. Dlhými pasmi 
po ľavom krídle zamestnávali domácu obranu. V 77. 
minúte po priamom kope z pravej strany lopta po-
skakovala v pokutovom území, napokon sa dostala 
k Šebestovi, ktorý stojac na bránkovej čiare poslal 
loptu hlavou do siete – 1:2. Skaličania potom už len 
zdržiavali a bez väčších problémov si ustrážili vede-
nie. Púchovčania si prehru nezaslúžili.

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Pavlovčík, Majdan, 
Straňák, Mráz, Michlík, Holáň (72. Kubík), Pucheľ, Ull-

man, Krčula (63. Kapusniak), Holiš (63. D. Pilný), tré-
ner: Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky 22. kola: Dubnica nad Váhom – 
Slovan 0:0, Žilina B – Bardejov 1:0, Komárno – Banská 
Bystrica 2:1, Trebišov – Humenné 1:1, Košice – Ná-
mestovo 6:2, Rohožník – Petržalka 1:1
1. Podbrezová 21 17 1 3 49:16 52
2. B. Bystrica 22 15 4 3 45:18 49
3. Skalica 22 14 4 4 30:13 46
4. Komárno 22 12 7 3 36:21 43
5. Humenné 22 11 7 4 22:17 40
6. Košice 22 12 3 7 53:30 39
7. Žilina B 22 9 5 8 36:32 32
8. Petržalka 22 9 5 8 38:24 32

9. Šamorín 21 9 2 10 33:32 29
10. Trebišov 22 7 6 9 20:31 27
11. Dubnica 22 6 5 11 27:34 23
12. Rohožník 22 6 4 12 22:39 22
13. MŠK Púchov 22 5 4 13 28:37 19
14. Bardejov 22 3 8 11 18:30 17
15. Slovan B 22 4 4 14 20:47 16
16. Námestovo 22 0 3 19 13:69 3

Program 23. kola:  
Podbrezová – MŠK Púchov (1. 4. o 17.00), Košice 

– Šamorín, Slovan Bratislava B – Žilina B, Námesto-
vo – Bardejov, Humenné – Dubnica nad Váhom, B. 
Bystrica – Petržalka, Skalica – Komárno, Rohožník – 
Trebišov

Futbal  2. liga muži

Situácia pred druhým gólom v sieti Púchova. Hosťujúci útočník (vpravo) stojí v podstate v bránke. Púchovčania 
reklamovali postavenie mimo hry, rozhodcovia mali iný názor...          FOTO: Milan Podmaník 

Šťastná výhra Záhorákov pod Lachovcom 

SPORTIKA miniliga Západ mladších 
žiačok

V sobotu 26.3. pokračovala 4. kolom 
súťaž 3-kového volejbalu dievčat. V te-

locvični ZŠ Gorazdova sa mali stretnúť 
družstvá skupiny F - UKF Nitra A, Palas 
VK Levice D, VKM Piešťany a 1.VK Púchov 
A. Výsledky určili nasadenie družstiev do 

ďalšej časti súťaže.  
V prvom zápase 
nastúpili domá-
ce Púchovčanky 
(na snímke) proti 
dievčatám z Levíc, 
s ktorými minulý 
týždeň v Leviciach 
vyhrali tesne 2:1. 
Domáce začali 
k o n c e n t r o v a n e  
a bez  zbytočných 
chýb, darilo sa 
im na podaní, aj 
v obrane v poli. 
Hostky sa nedoká-
zali vyrovnať do-
mácim, ktoré rých-
lo získavali body 
vo svoj prospech. 
Za 40 minút bolo 

rozhodnuté, Púchov vyhral 2:0. V druhom 
stretnutí turnaja nastúpili Levice D a Nitra 
A, tento zápas vyhrali Levice. Následne sa 
stretli Nitranky s domácim  Púchovom. 
Koncentrovaným výkonom domáce 
hráčky nedali súperkám šancu a hladko 
zvíťazili 2:0. Piešťany pre covid neprices-
tovali, zápasy prehrali kontumačne. 

1.VK Púchov A tak sériou 12 výhier  
z 12 zápasov obsadil 1. miesto v základ-
nej skupine F a postúpil do semifinálovej 
skupiny. Prvý semifinálový turnaj bude 
už budúci týždeň, odvetný bude 9. 4.  
v Púchove. 

Výsledky: 1. VK Púchov A - Levice D 
2:0 (14, 17), Púchov A – Nitra A 2:0 (8, 8), 
Púchov A – Piešťany 2:0 (0,0). Zostava 
Púchova: Sofia Madarová (kpt.), Sophia 
Pavlovičová a Alžbeta Valachová, striedali 
Miška Valachová a Ema Zágorová, tréner 
Michal Suchánek.

Družstvo 1.VK Púchov mini B cestovalo 
za svojimi súpermi do Komárna. Dievčatá 
odohrali svoje zápasy na dobrej úrovni, 
boli vyrovnanými súperkami domácemu 

Komárnu, ktorému podľahli až v tie-bre-
aku 2:1. Nestačili na družstvo Skalice A, 
ale zabojovali proti Leviciam A, s ktorý-
mi prehrali minulý týždeň v Skalici jasne 
0:2. Tentokrát boli dôraznejšie a zaslúže-
ne vyhrali 2:1. Podľa výsledkov skupiny 
naše B-družstvo obsadí 3. alebo 4. miesto  
a postúpi do skupín o umiestnenie o 9. až 
16.miesto v oblasti Západ.

Výsledky 1.VK: Púchov B – Komárno 
1:2 (8,-17,-11), Púchov B – Skalica A 0:2 
(-17,-12), Púchov B – Levice A 2:1 (-4,14,6). 

Zostava 1.VK Púchov B: Kristína Preko-
pová, Diana Vajdečková, Sofia Markovi-
čová, Adela Kaňková, Ema Kondrčíková 
a Jožka Špániková, trénerka Natália Zu-
gová.

Ďalšie výsledky a program: 
1. liga juniorky Východ: 1.VK Púchov – 

MVK Stropkov 1:3 (-18, 21, -23, -14) a 0:3 
(-15, -14, -17). 

Staršie žiačky nehrali, zápas v Leviciach 
bol preložený na 3. 4., družstvo MIDI má 
semifinálový turnaj oblasti Západ 3. 4. 
doma v Púchove.                                     msu– 

Volejbal

Mladšie žiačky MINI A postúpili do semifinále
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3. liga muži  Západ

4. liga muži

14. kolo: Púchov – Slovan 2:3 (1:1), Ondrušík, Be-
láčik, Prievidza – D. Streda 2:1, Inter – K. Ves 2:2, Skali-
ca – Levice 0:9, Senica – Petržalka 0:8, Dubnica – Trna-
va 1:5, Trenčín – Domino 13:1, Z. Moravce – Nitra 2:7
1. Trnava 12 10 1 1 87:9 31
2. D. Streda 13 10 1 2 90:19 31
3. Dubnica 13 10 0 3 73:24 30
4. Slovan 11 9 0 2 71:16 27
5. Trenčín 12 7 1 4 61:26 22
6. Karlova Ves 13 6 2 5 38:44 20
7. Levice 12 6 1 5 39:41 19
8. Nitra 12 6 0 6 37:43 18
9. Petržalka 12 5 2 5 39:35 17
10. MŠK Púchov 12 5 1 6 36:42 16
11. Senica 11 4 1 6 17:41 13
12. Inter 13 4 0 9 30:39 12
13. Prievidza 12 3 0 9 37:43 9
14. Domino 11 2 2 7 27:48 8
15. Zl. Moravce 12 2 2 8 14:65 8
16. Skalica 11 0 0 11 3:164 0

14. kolo: MŠK Púchov – Slovan Bratislava 6:10 
(4:4), Ciesar 3, Prekop, Hamšík, Jakubech, Prievidza – 
D. Streda 5:18, Inter – Karlova Ves 14:0, Skalica – Levi-
ce 10:7, Dubnica – Trnava 6:9, Trenčín – Domino 16:2, 
Senica – Petržalka 9:9, Zl. Moravce – Nitra 6:33
1. Slovan 11 9 1 1 156:62 28
2. Trnava 9 9 0 0 186:37 27
3. Trenčín 11 9 0 2 122:48 27
4. Nitra 11 8 1 2 173:70 25
5. Inter 11 8 1 2 117:79 25
6. D. Streda 11 7 0 4 144:75 21
7. Dubnica 11 7 0 4 94:54 21
8. Senica 11 6 0 5 99:107 18
9. Petržalka 10 4 0 6 93:97 12
10. Domino 10 3 1 6 72:101 10
11. Zl. Moravce 10 3 1 6 46:83 10
12. MŠK Púchov 11 3 0 8 35:106 9
13. Karlova Ves 11 3 0 8 58:145 9
14. Prievidza 10 2 1 7 60:141 7
15. Skalica 11 1 0 10 59:153 3
16. Levice 11 0 0 11 30:186 0

Nastavba o umiestnenie
1. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 3:1 (1:0), 

Veteška, Ročiak, Janek – Korol, Domino – Senica 2:3, 
Nitra – Skalica 5:0, Petržalka – Zlaté Moravce/Vráble 
6:0, Dubnica nad Váhom – Levice 2:0
1. Senica 10 8 0 2 35:9 24
2. Nitra 10 7 0 3 37:10 21
3. Dubnica 10 7 0 3 20:11 21
4. MŠK Púchov 10 6 2 2 21:15 20
5. Petržalka 10 6 0 4 33:9 18
6. Domino 10 5 1 4 20:24 16
7. Inter 10 3 2 5 12:29 11
8. Zl. Moravce 10 2 1 7 11:31 7
9. Skalica 10 2 0 8 11:32 6
10. Levice 10 1 0 9 6:36 3

19. kolo: MŠK Púchov – PFK Piešťany 7:0 (2:0), 
Chupáň 2, Lacko 2, Hudek 2, Šeroň, Zlaté Moravce/
Vráble – Nitra 1:1, Dubnica nad Váhom – Inter Bra-
tislava 2:0, Krakovany – Šamorín 1:3, Skalica – Parti-
zánske 1:2, Komárno – Senec 1:4, Domino – Karlova 
Ves Bratislava 1:0
1. MŠK Púchov 19 13 2 4 48:23 41
2. Zl. Moravce 19 12 4 3 51:19 40
3. Komárno 19 10 5 4 47:31 35
4. Inter 19 10 4 5 29:19 34
5. Skalica 19 10 2 7 35:30 32
6. Dubnica 19 9 4 6 33:27 31
7. Nitra 19 8 6 5 37:22 30
8. Karlova Ves 19 9 3 7 30:30 30
9. Domino 19 7 7 5 28:24 28
10. Myjava 18 7 2 9 27:27 23
11. Šamorín 19 5 6 8 40:46 21
12. Trnava 18 6 3 9 19:25 21
13. Partizánske 19 6 3 10 26:41 21
14. Senec 19 3 6 10 18:31 15
15. Krakovany 19 2 4 13 7:36 10
16. Piešťany 19 3 1 15 16:60 10

Program 20. kola: MŠK Senec – MŠK Púchov (2. 4. o 
10.00), Trnava – Domino, Piešťany – Skalica, Šamorín – 
Zlaté Moravce/Vráble, Nitra – Dubnica nad Váhom, Inter 
Bratislava – Myjava, Partizánske – Krakovany, Karlova Ves 
Bratislava - Komárno 

Nadstavba o umiestnenie
1. kolo: 
MŠK Púchov – Inter Bratislava 0:1 (0:0), Domino 

– Senica 2:2, Petržalka – Zlaté Moravce/Vráble 5:0, 
Dubnica nad Váhom – Levice 7:0
1. Petržalka 10 7 2 1 41:7 23
2. Domino 10 6 4 0 33:13 22
3. Dubnica 10 6 2 2 31:10 20
4. Nitra 9 5 3 1 24:8 18
5. Inter 10 5 3 2 21:10 18
6. Senica 10 5 1 4 13:17 16
7. MŠK Púchov 10 2 2 6 9:21 8
8. Zl. Moravce 10 2 1 7 11:21 7
9. Skalica 9 1 1 7 9:31 4
10. Levice 10 0 1 9 2:56 1

Program 2. kola: Dubnica nad Váhom – MŠK 
Púchov (2. 4. o 12.00), Domino – Inter Bratislava, 
Zlaté Moravce – Nitra, Senica – Petržalka, Skalica - 
Levice

19. kolo: MŠK Púchov – PFK Piešťany 3:1 (1:1), 
Vavrík 2, Zachar, Zlaté Moravce/Vráble – Nitra 5:0, 
Myjava – Lokomotíva Trnava 0:0, Krakovany – Ša-
morín 0:2, Skalica – Partizánske 4:1, Komárno – Se-
nec 4:0, Domino – Karlova Ves Bratislava 2:2
1. Zl. Moravce 19 14 4 1 39:8 46
2. Komárno 19 13 4 2 55:14 43
3. Inter 18 13 3 2 47:17 42
4. Karlova Ves 19 12 4 3 50:21 40
5. Trnava 19 11 4 4 46:20 37
6. Dubnica 18 11 3 4 46:21 36
7. Šamorín 19 9 3 7 26:24 30
8. Domino 19 7 7 5 31:23 28
9. MŠK Púchov 19 7 5 7 32:29 26
10. Piešťany 19 6 3 10 27:41 21
11. Nitra 19 5 4 10 20:41 19
12. Senec 19 4 4 11 16:32 16
13. Myjava 19 4 2 13 23:47 14
14. Skalica 19 3 4 12 16:34 13
15. Krakovany 19 3 3 13 13:46 12
16. Partizánske 19 0 1 18 12:81 1

20. kolo:
 Levice – Beluša 0:1 (0:0), 52. Gajdošík, Imeľ – Led-

nické Rovne 3:2 (2:1), 16. Svorada, 88. Lipták, Galan-
ta – Partizánske 3:0, Nitra – Myjava 0:1, Malženice 
– Veľké Ludince 1:1, ZlatéMoravce/Vráble B – Nové 
Zámky 3:1, Kalná nad Hronom – Marcelová 0:0, Nové 
Mesto nad Váhom – Považská Bystrica 1:2, Častkovce 
– Šaľa 1:3
1. P. Bystrica 21 19 2 0 50:11 59
2. Beluša 21 13 5 3 34:17 44
3. Myjava 20 12 4 4 34:16 40
4. Kalná 21 10 8 3 31:22 38
5. Šaľa 21 11 4 6 42:23 37
6. Malženice 21 9 7 5 38:23 34
7. N. Zámky 21 9 2 10 29:31 29
8. Galanta 20 8 5 7 25:27 29
9. Častkovce 21 8 3 10 33:28 27
10. Nové Mesto 21 8 3 10 30:25 27
11. Nitra 20 8 0 12 28:36 24
12. Marcelová 21 5 8 8 19:19 23
13. V. Ludince 21 6 5 10 28:33 23
14. Imeľ 20 5 5 10 20:33 20
15. Zl. Moravce B 21 6 2 13 23:49 20
16. L. Rovne 20 6 1 13 10:24 19
17. Partizánske 20 3 5 12 18:41 14
18. Levice 21 3 5 13 14:48 14

   Program 21. kola: 
   Beluša – Galanta, Veľké Ludince – Lednické Rov-
ne, Partizánske – Kalná nad Hronom, Nové Zámky 
– Malženice, Myjava – Častkovce, Šaľa – Nové mesto 
nad Váhom, Považská Bystrica – Levice, Marcelová – 
Zlaté Moravce B, Nitra - Imeľ

20. kolo: Baník Prievidza – Kvašov 1:0, Ladce – 
Radimov 3:1, Gbely – Dolné Vestenice 7:0, Boleráz 
– Lehota pod Vtáčnikom 1:0, Prečín – Bánovce nad 
Bebravou 3:0, Hlohovec – Domaniža 0:0, Trebatice 
– Jaslovské Bohunice 2:0, Vrbové – Horná Krupá 1:2, 
Piešťany – Trenčianske Stankovce 2:4
1. Lehota 21 17 2 2 67:13 53
2. Boleráz 21 17 2 2 63:15 53
3. J. Bohunice 20 16 2 2 58:20 50
4. T. Stankovce 21 11 8 2 34:15 41
5. Domaniža 20 9 7 4 36:27 34
6. Horná Krupá 21 11 1 9 39:44 34
7. Piešťany 21 10 3 8 58:31 33
8. Vrbové 21 9 5 7 35:36 32
9. Gbely 21 9 3 9 41:35 30
10. Trebatice 21 8 5 8 35:37 29
11. Prečín 19 8 2 9 28:23 26
12. Prievidza 21 7 5 9 32:36 26
13. Radimov 21 5 3 13 32:44 18
14. Ladce 21 5 2 14 27:51 17
15. Bánovce 21 4 3 14 13:46 15
16. Kvašov 21 4 2 15 15:50 14
17. D. Vestenice 21 3 4 14 19:68 13
18. Hlohovec 21 2 5 14 18:59 11

Program 21. kola: Kvašov – Gbely, Dolné Vesteni-
ce – Ladce, Vrbové – Hlohovec, Horná Krupá – Prečín, 
Bánovce nad Bebravou – Boleráz, Lehota pod Vtáčni-
kom – Prievidza, Radimov – Trebatice, Jaslovské Bo-
hunice – Piešťany, Trenčianske Stankovce - Domaniža
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Hokej

2. liga muži
Semifinále playoff – 3. zápas
HKM Rimavská Sobota – MŠK Púchov 

4:1 (1:0, 1:0, 2:1) – stav série 2:1, 49. 
Húska (Ladecký, Hajský)

Strely: 45/34, presilovky: 9/1 – 7/0, roz-
hodovali Smrek, Smerek, Tomáš, Valacho-
vič, 470 divákov

Rimavská Sobota povzbudená hladkým 
víťazstvom v druhom stretnutí v Púchove 
začala aktívne a už po necelých štyroch 
minútach šla do vedenia gólom Bab-
koviča. Púchovčania nespanikárili, gól 
však v prvých dvoch tretinách nevsietili.  
V domácom drese vyvolal Kokšarov bitku 
so Zúbekom, obaja šli predčasne pod spr-
chy. Púchovčanov zlomila záverečná minú-
ta druhej tretiny, kedy zvýšil Škantár na 2:0. 
Keď po piatich minútach poslednej tretiny 
pridal Jakubík tretí gól, bolo rozhodnuté. 
Púchovčania dokázali odpovedať gólom 
Húsku, no posledné slovo patrilo domá-
cim, ktorí sa po góle Babkoviča ujali v sérii 
vedenia 2:1. 

Zostava MŠK Púchov: 
Sihelský – Brňák, Putala, Zúbek, Minárik, 

Zemko – Hajas, J. Pobežal, Deneš, Šedi-
vý, Luhový – Kvocera, Vladimirov, Kanaet, 
Húska, Hajský – Ladecký, tréner Miroslav 
Nemček

Druhý zápas semifinále: 
Kežmarok – Trebišov 2:3 pp, stav série 0:3 
Semifinále playoff – 4. zápas
HKM Rimavská Sobota – MŠK Púchov 

3:1 (1:0, 0:1, 2:0)  stav série 3:1, 31. La-
decký (Hudík)

Púchovčania po prvom prehratom zápa-
se vyrukovali na štvrtý semifinálový zápas  
s odhodlaním vrátiť sériu do Púchova. 
Svojho súpera aktívne napádali, no napriek 
tomu sa domáci štyri minúty pred koncom 
prvej tetiny ujali vedenia gólom Šagáta 
- 1:0. Púchovčanom výborne vyšiel úvod 
druhej tretiny, po pár sekundách vyrovnal 
Ladecký - 1:1. Oba celky pozorne bránili,  
v druhej tretine už gól nepadol. V uvode 
záverečného dejstva mali Púchovčania 
výhodu presilovky, nevyužili ju. Naopak, 
vzápätí pri vylúčení Zúbeka vsietili domáci 
gól. Ako sa neskôr ukázalo - víťazný. Domá-
ci ešte sekundu pred koncom prikrášlili vý-
sledok na konečných 3:1. Rimavská Sobota 
postúpila do finále play-off.  

Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň, Sihelský – Brňák, Putala, Zúbek, 

Minárik, Zemko – Hajas, J. Pobežal, Deneš, 
Šedivý, Luhový – Kvocera, Hudík, Kanaet, 
Húska, Hajský – Ladecký, Vladimirov, tréner 
Miroslav Nemček

 
Extraliga dorast
51. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), 

4. Kohutiar (Lazkov, Pancza), Trnava – Slovan 0:2, 
Košice – Skalica 5:2, Michalovce – Nitra 7:4, Spiš-
ská Nová Ves – Trenčín 0:10, Martin – Banská Bys-
trica 3:4, Žilina – Poprad 2:5

52. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen 5:3 (2:1, 1:2, 2:0), 

15. T. Pobežal (M. Pobežal, F. Pobežal), 15. T. Po-
bežal (M. Pobežal, Mikovič), 31. T. Pobežal (Pišoja, 
Mavrin), 42. Hajas (Lazkov, Kohutiar), 51. T. Pobe-
žal (Lezzani, Mikovič), Trnava – Slovan 2:1 pp, Ko-
šice – Skalica 0:0, Michalovce – Nitra 4:2, Spišská 
Nová Ves – Trenčín 0:4, Martin – Banská Bystrica 
2:8, Žilina – Poprad 2:5
1. Slovan 44 32 5 1 6 196:83 107
2. Poprad 43 28 0 3 12 187:96 87
3. Nitra 41 24 6 1 10 156:102 85
4. MŠK Púchov 39 26 2 1 10 133:81 83
5. B. Bystrica 41 22 5 5 9 160:106 81
6. Zvolen 43 23 2 4 14 160:120 77
7. Michalovce 40 20 4 3 13 148:107 71
8. Trenčín 44 18 3 8 15 171:135 68
9. Skalica 40 13 6 2 19 133:152 53
10. Košice 35 9 5 3 18 103:143 40
11. Žilina 41 11 1 5 24 100:159 40
12. Trnava 46 10 3 2 31 107:203 38
13. Martin 41 7 2 4 28 97:200 29
14. Sp. N. Ves 38 1 0 2 35 55:219 5

Dohrávka 25. a 26. kola: HKM Zvolen – MŠK 
Púchov (2. a 3. 4.), Skalica – Košice, Nitra –Michalov-
ce, Trenčín – Spišská Nová Ves, Poprad - Žilina

1. liga juniori
23. kolo: Gladiators Trnava – MŠK Púchov 8:1 

(2:0, 2:1, 4:0), 34. M. Urban (Grežďo, Brežný), Ružinov 
Bratislava – Dubnica nad Váhom 4:2, HOBA Bratislava 
– Považská Bystrica 4:5 pp

24. kolo: Gladiators Trnava – MŠK Púchov 10:3 
(1:1, 5:2, 4:0), 18. Moravanský (Behan, Papán), 29. 
Krajčoviech (M. Urban, Moravanský), 38. Brežný 
(Grežďo, Urban), Ružinov Bratislava – Dubnica nad 
Váhom 9:1, HOBA Bratislava – Považská Bystrica 4:6
1. Trnava 30 23 3 1 3 178:48 76
2. Ružinov 29 23 0 0 6 166:96 69
3. P. Bystrica 29 16 3 1 9 117:85 55
4. MŠK Púchov 27 13 1 2 11 117:111 43
5. HOBA BA 30 9 1 2 18 100:118 31
6. Dubnica 31 6 1 0 24 76:203 20
7. Levice 28 3 0 3 22 68:160 12

Program 25. a 26. kola: MŠK Púchov – Ružinov 
Bratislava (2. 4. o 14.00 a 3. 4. o 10.00), Dubnica – 
HOBA Bratislava, Považská Bystrica – Levice

Liga kadetov
16. kolo: 
MŠK Púchov – HK 91 Senica 2:8 (1:5, 1:2, 0:1), 15. 

Brindza (Baroš, Palan), 29. Baroš (Plevák, Seiler), Nitra 
– Trenčín 4:2, Ružinov Bratislava – Trnava 1:4, Slovan 
Bratislava – Skalica – odložené
1. Slovan 16 16 0 0 108:27 32
2. Nitra 14 10 1 3 77:32 21
3. Trenčín 16 9 2 5 59:54 20
4. Ružinov 16 7 0 9 68:61 14
5. Trnava 16 6 1 9 56:75 13
6. Skalica 13 3 4 6 33:53 10
7. Senica 16 3 2 11 48:89 8
8. MŠK Púchov 16 1 2 13 42:106 4

1. liga starší žiaci
8. HT
12. kolo: Spartak Dubnica nad Váhom – MŠK 

Púchov 11:2 (2:0, 5:1, 4:1), 37. Zvonek (Bajtala), 
57. Seiler, Dolný Kubín – Banská Bystrica 3:1, Detva 
– Brezno 4:9
1. Ružomberok 10 9 0 1 76:19 18
2. Dubnica 10 6 1 3 74:34 13
3. Brezno 10 6 1 3 40:29 13
4. MŠK Púchov 10 5 0 5 55:41 10
5. D. Kubín 8 3 1 4 32:41 7
6. B. Bystrica 11 3 1 7 36:62 7
7. Detva 9 0 0 9 24:111 0

7. HT
12. kolo: 
MŠK Púchov – Spartak Dubnica 6:3 (0:1, 4:1, 

2:1), 26. Weissabel (Sivý, Haluška), 28. Sivý, 31. Kučí-
ková (Kormendy), 40. Janček (Kučíková), 43. Weissa-
bel (Kormendy), 54. Vrabec (Weissabel), R. Sobota 
– Prievidza 3:13, Pov. Bystrica – Žiar nad Hronom 8:3

13. kolo: 
Dubnica – MŠK Púchov 2:6 (0:1, 2:4, 0:1), 2. Sivý 

(Matocha), 21. Weissabel (Vrabec), 24. Vrabec (Mato-
cha, Plevák), 30. Štrbáň (Sivý, Matocha), 37. Skybský 
(Štrbáň), 59. Macko, Prievidza – Žiar nad Hronom 
17:2, Rimavská Sobota – Pov. Bystrica 8:12
1. MŠK Púchov 12 9 1 2 136:38 19
2. Prievidza 13 8 1 4 123:80 17
3. Dubnica 12 8 0 4 107:57 16
4. P. Bystrica 12 8 0 4 84:65 16
5. R. Sobota 12 2 0 10 69:116 4
6. Žiar 11 0 0 11 17:180 0

1. liga mladší žiaci
6. HT
HK Spartak Dubnica  MŠK Púchov 5:5 (0:1, 2:1, 

3:3), 11. Gabaj Filip, 25. Smataník Samuel, 44. Štrbáň 
Marek, 46. Šidlík Michal, 56. Škripec Filip

5. HT
MŠK Púchov  HK Spartak Dubnica 13:11 (3:2, 

3:6, 7:3), 6. Ofúkaný Richard, 11. Tomáš Tobias, 18. 
Krovina Patrik, 23. Baránek Matej, 30. Krovina Patrik, 
31. Krovina Patrik, 45. Tomáš Tobias, 48. Tomáš Tobias, 
49. Černáček Oliver, 55. Tomáš Tobias, 58. Tomáš To-
bias, 60. Tomáš Tobias, 60. Velas Juraj 

HK Spartak Dubnica  MŠK Púchov 11:5 
(2:2,4:1,5:2), 5. Tomáš T., 18. Krovina, 36. Smatanik, 
45. Hodas, 54. Tomáš T.

Muži MŠK Púchov ani tento rok na prvoligové 
vráta nezaklopú, na Gemeri dvakrát prehrali 
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 1. apríla si pripomenie-
me 10. výročie, čo nás na-
vždy opustil syn a brat Igor 
Luhový vo veku nedoži-
tých 38 rokov. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s  nami tichú spomienku. 
Spomínajú mama a  brat 
Daniel.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie 
si medzi nami, no v na-
šich srdciach žiješ stále  
s nami.” Dňa 25.3. si pripo-
míname 5. smutné výro-
čie, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a dedko 
Pavol Haluška. S láskou, 
úctou a vďakou spomína 
manželka Ivana, synovia 
Patrik a Marek s priateľkami a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
S láskou v srdci stále spo-
míname na našu milovanú 
maminu a babku Danielu 
Útlu. Dňa 28.3. uplynie 2. 
rok, čo si ju Pán povolal 
do večnosti. Spomeňte si  
s nami na ňu v modlitbách. 
Synovia Jaroslav a Rastislav 
s rodinami.

SPOMIENKA
V tichej spomienke a s  lás-
kou v  srdci si 2.4.2022 pri-
pomíname 10. výročie, čo 
nás navždy opustil Milan 
Špalek z Púchova. S láskou 
spomína sestra s rodinou.

SPOMIENKA
„Odišiel si cestou, ktorou 
ide každý sám, len brána 
spomienok ostala doko-
rán. Ten, kto Ťa poznal, si 
spomenie a ten, čo Ťa mal 
rád nikdy nezabudne.“ 
Dňa 24.3.2022 sme si pri-
pomenuli 1. výročie smrti 
Petra Kalmu. S láskou  
a úctou spomína celá ro-
dina a priatelia.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
z  lásky na Tvoj hrob mô-
žeme dať, modlitbu tichú 
odriekať. Za všetko krásne 
ďakovať a s  láskou v srdci 
spomínať.“ Dňa 2.4.2022 
si pripomenieme 1. vý-
ročie úmrtia našej drahej 
manželky, mamy a  babky 
Margity Mateičkovej 
z Púchova. S  láskou a úctou spomínajú manžel, 
dcéra a vnučka.

SPOMIENKA
Dňa 2.4.2022 uplynie 6 rokov,  čo nás navždy opus-
til nás milovaný otec Jozef Paliesek z Horných Koč-
koviec a 31.3.2022 by sa dožila 84 rokov naša drahá 
mama Anna Paliesková, rodená Koncová. Kto ste 
poznal našich rodičov, venujte im tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú dcéra, syn s rodinou  

a najbližšia rodina.

SPOMIENKA
„Sviečka na hrobe tíško zhasína, kto Vás mal rád, 
ten spomína.“ Dňa 4.4.2022 uplynie 26 rokov, čo 
nás navždy opustili rodičia Tarabovci z Beluše. 
Spomínajú synovia Jožko, Janko a dcéry Hanka, 

Majka a Olinka.

PORUCHY VEREJNÉHO 

OSVETLENIA hláste na adrese:  

ptsmpu@ptsmpu.sk

Inzertná kancelária Púchovskej kultúry je
OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 hod.
Inzerciu a spomienky počas ostatných dní vybavíte emailom 

alebo telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk, 0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste 1 maximálne 2 týždne pred uvere-
jnením. Občianska inzercia zaslaná emailom je bezplatná. 

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

POĎAKOVANIE
„Mal som vás všetkých rád 
a  chcel som ešte žiť, ale 
prišla chvíľa, keď som vás 
musel opustiť. Neplačte 
za mnou, moji drahí, ne-
chajte ma tíško spať, čo mi 
bolo súdené, muselo sa 
stať.“ Úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary a tiež pánovi 
farárovi Bilčíkovi, pohrebnej službe Advent a spe-
vákom za dôstojnú rozlúčku s mojím milým synov-
com Imrichom Kalužakom z Horných Kočkoviec, 
ktorý nás opustil 11.3.2022 vo veku 58 rokov. Smú-
tiaca krstná mamina s celou rodinou.
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po  Pia  16:00  22:00Po  Pia  16:00  22:00
So  Ne  7:00  22:00So  Ne  7:00  22:00

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po  Pia  16:00  22:00Po  Pia  16:00  22:00
So  Ne  7:00  22:00So  Ne  7:00  22:00

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL oproti BILLE. Kvalitné paplóny,  
plachty, damaškové obliečky, deky, angín, papuče, 
pyžamá, zástery. Za staré ceny!   

• Bytové jadrá a kúpeľne 0918 542 411 

• Akcia -20 % do 31.3.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113

• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215

• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168

• Maľovanie, natieranie 0902356631

• Hľadám ľudí na sezónne lesné práce. 0903948047

• Opatrím starších ľudí v Púchove, Kočkovciach, Beluši 
a Visolajoch. Tel. č.: 0949707454

INÉ
• Kúpim nehnuteľnosť v Púchove a okolí v hotovosti. 
Tel. č. 0951677592

• Kúpim garáž v Púchove alebo v okolí. Tel. číslo: 
0907 412 036.

• Dáme do dlhodobého prenájmu spoločný priestor 
v  byt. dome (bývalé kaderníctvo) na Nám. Slobody 
č. 1404.. Plocha 30 m2. K  dispozícii vetranie, voda, 
elektrina, kúrenie, WC. Nutná menšia rekonštrukcia. 
Min. cena za prenájom 100 € + energie/mesiac.  Tel.: 
0911 019 262

• Prosím dobrých ľudí o  pomoc. Kto by mohol 
podarovať staršiu posteľ, matrace, posteľné prádlo, 

  ÚTULOK   ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com    hafkacipb@gmail.com    
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci

• Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie domov 
a bytov, zámková dlažba, oplotenie, strechy, altánky, 
prístrešky, izolácie, čistenie a nátery strešných krytín, 
výmena rýn. 0910 331 137

• VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, povalí 
a nebezpečného odpadu zo striech a  iných. 0910 
331 137

predpredaj

práčku a  oblečenie (pyžamá, dom. oblečenie) 
pre staršiu ležiacu ženu. Moc sa nám toho zničí. 
Ďakujeme. T. P., Ihrište 0940 211 029.

• Na predaj pozemok na stavbu RD pri Púchove. Tel.: 
0911 929 300

• Pozývame Vás do novootvorenej predajne Malé 
Potraviny na ulici 1. Mája 877, Púchov. Nájdete u nás 
kvalitné bio potraviny, čerstvé mäsové výrobky 
z našej Fish Agro Farmy, mliečne výrobky, strukoviny, 
cestoviny a  mnoho ďalšieho za výborné ceny. Už 
teraz prijímame objednávky mäsa a  mäsových 
výrobkov k Veľkej noci na t.č. 0903 790 531

PRÁCA
• Prijmeme vyučenú krajčírku do bytového textilu. 
Na TPP alebo aj brigádne. 0911 714 617.

Zbierka mesta pre UkrajinuZbierka mesta pre Ukrajinu
Prevádzkový čas zberného miesta pomoci pre  Prevádzkový čas zberného miesta pomoci pre  

odídencov z Ukrajiny v Malom župnom dome je po odídencov z Ukrajiny v Malom župnom dome je po 
novom v čase 8:00 - 18:00 hod. V súčasnosti najviac novom v čase 8:00 - 18:00 hod. V súčasnosti najviac 
potrebujú trvanlivé potraviny a hygienické potreby. potrebujú trvanlivé potraviny a hygienické potreby. 
Prosíme všetkých záujemcov o pomoc, aby NENOSILI Prosíme všetkých záujemcov o pomoc, aby NENOSILI 
ZIMNÉ OBLEČENIE. V prípade, že chcete darovať let-ZIMNÉ OBLEČENIE. V prípade, že chcete darovať let-
né oblečenie, môžete ho priniesť do Mestského šat-né oblečenie, môžete ho priniesť do Mestského šat-
níka Veci za úsmev.                 níka Veci za úsmev.                 MsÚMsÚ



inzerciainzercia 2323



inzerciainzercia


