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Minulý týždeň sa niesol v symbo-Minulý týždeň sa niesol v symbo-
loch Dňa Zeme, ktorý si až do piatka loch Dňa Zeme, ktorý si až do piatka 
29. apríla pripomíname celomest-29. apríla pripomíname celomest-
skou akciou „Spoločne za čistý Pú-skou akciou „Spoločne za čistý Pú-
chov“. Do našej výzvy sa už zapojili chov“. Do našej výzvy sa už zapojili 
viaceré subjekty, čo nás veľmi teší  viaceré subjekty, čo nás veľmi teší  
a medzi nimi boli aj zamestnan-a medzi nimi boli aj zamestnan-
ci Mestského úradu Púchov, ktorí  ci Mestského úradu Púchov, ktorí  
v spolupráci s Podnikom technic-v spolupráci s Podnikom technic-
kých služieb mesta Púchov vyčistili kých služieb mesta Púchov vyčistili 
priestor okolo rekonštruovaného priestor okolo rekonštruovaného 
Amfiteátra na Ilonke. V sobotu vr-Amfiteátra na Ilonke. V sobotu vr-
cholila spoločná akcia Jarnou brigá-cholila spoločná akcia Jarnou brigá-
dou, kde sme spolu s občanmi obce dou, kde sme spolu s občanmi obce 
Nimnica čistili občanmi obľúbený Nimnica čistili občanmi obľúbený 
priestor okolo cyklochodníka „Váž-priestor okolo cyklochodníka „Váž-
skej cyklomagistrály“. Ďakujem za skej cyklomagistrály“. Ďakujem za 
početnú účasť občanov mesta i obce početnú účasť občanov mesta i obce 
Nimnica na tejto verejnoprospešnej Nimnica na tejto verejnoprospešnej 
akcii, do ktorej sa zapojili všetky ve-akcii, do ktorej sa zapojili všetky ve-
kové kategórie od detí po seniorov. kové kategórie od detí po seniorov. 
Poďakovanie patrí starostovi obce Poďakovanie patrí starostovi obce 
Nimnica Lackovi Ďurečkovi, skupi-Nimnica Lackovi Ďurečkovi, skupi-
ne Nimničanka za krásny kultúrny ne Nimničanka za krásny kultúrny 
program, ktorým spríjemnili zaslú-program, ktorým spríjemnili zaslú-
žený oddych všetkých účastníkov  žený oddych všetkých účastníkov  
a, samozrejme, Podniku technických a, samozrejme, Podniku technických 
služieb mesta Púchov a pánovi Mur-služieb mesta Púchov a pánovi Mur-
žicovi. O občerstvenie sa postarali žicovi. O občerstvenie sa postarali 
Pavol Ciesar so svojím rodinným tí-Pavol Ciesar so svojím rodinným tí-
mom a Michal Letko, a ja im touto mom a Michal Letko, a ja im touto 
cestou ďakujem. Viac o tejto akcii sa cestou ďakujem. Viac o tejto akcii sa 
dočítate aj v aktuálnom vydaní Pú-dočítate aj v aktuálnom vydaní Pú-
chovských novín. chovských novín. 

Po dlhšej dobe som sa stretla s na-Po dlhšej dobe som sa stretla s na-
šimi najmladšími Púchovčanmi na šimi najmladšími Púchovčanmi na 
slávnostnom Uvítaní detí do života  slávnostnom Uvítaní detí do života  
v našom meste, ktorú možnosť vy-v našom meste, ktorú možnosť vy-
užilo 19 púchovských rodín, kto-užilo 19 púchovských rodín, kto-
rí si prišli pozrieť krásny kultúrny rí si prišli pozrieť krásny kultúrny 
program pripravený zo strany MŠ program pripravený zo strany MŠ 
Požiarna 1292 a prevziať malý osob-Požiarna 1292 a prevziať malý osob-
ný darček. ný darček. 

Minulý štvrtok sa konala výročná Minulý štvrtok sa konala výročná 
schôdza Okresnej organizácie Jed-schôdza Okresnej organizácie Jed-
noty dôchodcov Slovenska Púchov, noty dôchodcov Slovenska Púchov, 
ktorá bilancovala výsledky svojej ktorá bilancovala výsledky svojej 
činnosti a predstavila aj svoje plány činnosti a predstavila aj svoje plány 
do budúcnosti. Viac sa dočítate na  do budúcnosti. Viac sa dočítate na  

4. strane Púchovských novín.4. strane Púchovských novín.
Seniori sa po 26 mesiacoch opäť Seniori sa po 26 mesiacoch opäť 

stretli na obľúbenom Čaji pre senio-stretli na obľúbenom Čaji pre senio-
rov a bolo naozaj veselo od začiat-rov a bolo naozaj veselo od začiat-
ku až dokonca, kedy parket priam ku až dokonca, kedy parket priam 
„horel“ od tancujúcich nadšencov „horel“ od tancujúcich nadšencov 
Maji Velšicovej a skupiny Heligonica. Maji Velšicovej a skupiny Heligonica. 
Vidíme sa opäť v máji na ďalšom po-Vidíme sa opäť v máji na ďalšom po-
kračovaní tohto Vami mimoriadne kračovaní tohto Vami mimoriadne 
obľúbeného podujatia. obľúbeného podujatia. 

Zúčastnila som sa rokovania Ko-Zúčastnila som sa rokovania Ko-
mory miest pri Združení miest a obcí mory miest pri Združení miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) a tiež zasadnutia Slovenska (ZMOS) a tiež zasadnutia 
Rady ZMOS, kde základnou prob-Rady ZMOS, kde základnou prob-
lematikou a témou boli súčasné lematikou a témou boli súčasné 
problémy samospráv súvisiace s ná-problémy samospráv súvisiace s ná-
rastom cien energií, cien stavebných rastom cien energií, cien stavebných 
materiálov či s prípravou viacerých materiálov či s prípravou viacerých 
legislatívnych zmien, ktorých dopa-legislatívnych zmien, ktorých dopa-
dy budú mať nepriaznivé finančné dy budú mať nepriaznivé finančné 
dôsledky pre samotné obce a mestá. dôsledky pre samotné obce a mestá. 

V piatok si v Divadle Púchov prišli V piatok si v Divadle Púchov prišli 
na svoje aj detské divadelné súbo-na svoje aj detské divadelné súbo-
ry, a to aj tie púchovské: Trpaslíci  ry, a to aj tie púchovské: Trpaslíci  
a Ochotníček, ktoré sa predstavili na a Ochotníček, ktoré sa predstavili na 
krajskom kole 49. ročníka celoštát-krajskom kole 49. ročníka celoštát-
nej postupovej súťaže a prehliadky nej postupovej súťaže a prehliadky 
detskej dramatickej tvorivosti Zlatá detskej dramatickej tvorivosti Zlatá 
priadka „Rozprávkové javisko 2022“. priadka „Rozprávkové javisko 2022“. 
Blahoželám ku krásnym predstave-Blahoželám ku krásnym predstave-
niam. niam. 

Na Slovensku je veľa zbierok, kto-Na Slovensku je veľa zbierok, kto-
ré každý rok pomôžu ľuďom v ťaž-ré každý rok pomôžu ľuďom v ťaž-
kej životnej situácii. Aj teraz je pred kej životnej situácii. Aj teraz je pred 
nami jedna z tých významných,  nami jedna z tých významných,  
a to pre ľudí s rakovinou. Poznáme ju a to pre ľudí s rakovinou. Poznáme ju 
pod názvom „Deň narcisov“, ktorá sa pod názvom „Deň narcisov“, ktorá sa 
bude konať vo štvrtok 28. apríla. Za-bude konať vo štvrtok 28. apríla. Za-
kúpením narcisu dobrovoľnou čiast-kúpením narcisu dobrovoľnou čiast-
kou môžete vyjadriť spolupatričnosť  kou môžete vyjadriť spolupatričnosť  
a podporu onkologickým pacien-a podporu onkologickým pacien-
tom. Pripnite si aj Vy tento krásny tom. Pripnite si aj Vy tento krásny 
kvietok jari na podporu všetkých pa-kvietok jari na podporu všetkých pa-
cientov trpiacich týmto ochorením.cientov trpiacich týmto ochorením.

V nasledujúcich dňoch nás čaká V nasledujúcich dňoch nás čaká 
viacero udalostí, ktoré sa viažu  viacero udalostí, ktoré sa viažu  
k životu v našom meste. V stredu sa  k životu v našom meste. V stredu sa  
s poslancami stretneme na zasad-s poslancami stretneme na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva.  nutí mestského zastupiteľstva.  

V sobotu si pripomenieme 77. vý-V sobotu si pripomenieme 77. vý-
ročie oslobodenia nášho mesta,  ročie oslobodenia nášho mesta,  
a to slávnostným kladením vencov a to slávnostným kladením vencov 
na počesť hrdinov, ktorí sa pričinili  na počesť hrdinov, ktorí sa pričinili  
k víťazstvu nad fašizmom aj v našom k víťazstvu nad fašizmom aj v našom 
meste. Tým však sobotný program meste. Tým však sobotný program 
nekončí, nakoľko popoludní bude-nekončí, nakoľko popoludní bude-
me pokračovať tradičným stavaním me pokračovať tradičným stavaním 
mája na pešej zóne a spustením mája na pešej zóne a spustením 
fontány. Večer máme prekvapenie fontány. Večer máme prekvapenie 
v podobe lampiónového sprievodu, v podobe lampiónového sprievodu, 
ktorý zahájime spolu s hudbou pred ktorý zahájime spolu s hudbou pred 
Divadlom Púchov o 20.00 hod. Sprie-Divadlom Púchov o 20.00 hod. Sprie-
vod bude organizovane pokračovať vod bude organizovane pokračovať 
k sídlu Podniku technických služieb, k sídlu Podniku technických služieb, 
kde bude na deti čakať sladké pre-kde bude na deti čakať sladké pre-
kvapenie. Následne sa môžu deti  kvapenie. Následne sa môžu deti  
s rodičmi presunúť na hlavný most, s rodičmi presunúť na hlavný most, 
odkiaľ môžu sledovať ohňostroj. odkiaľ môžu sledovať ohňostroj. 
Vatra oslobodenia sa po dvoch ro-Vatra oslobodenia sa po dvoch ro-
koch bude konať v tradičnom čase koch bude konať v tradičnom čase 
a na tradičnom mieste, nasledovať a na tradičnom mieste, nasledovať 
bude krátky ohňostroj na spomien-bude krátky ohňostroj na spomien-
ku oslobodenia mesta.ku oslobodenia mesta.

Georges Bernanos povedal, že: Georges Bernanos povedal, že: „Na „Na 
svete je len jedno nešťastie: to, že nikdy svete je len jedno nešťastie: to, že nikdy 
nemilujeme dostatočne“. nemilujeme dostatočne“. Pred nami je Pred nami je 
začiatok najkrajšieho mesiaca v roku začiatok najkrajšieho mesiaca v roku 

– mesiaca lásky, mesiaca, v ktorom si – mesiaca lásky, mesiaca, v ktorom si 
pripomíname Deň matiek či Deň ro-pripomíname Deň matiek či Deň ro-
diny a v neposlednom rade nás čaká diny a v neposlednom rade nás čaká 
naša novinka pre všetkých manže-naša novinka pre všetkých manže-
lov, ktorí si tento rok pripomínajú lov, ktorí si tento rok pripomínajú 
svadobné jubileum - 50., 55., 60., svadobné jubileum - 50., 55., 60., 
65. výročie sobáša, kedy plánujeme 65. výročie sobáša, kedy plánujeme 
uskutočniť ich slávnostné prijatie  uskutočniť ich slávnostné prijatie  
v obradnej sieni Župného domu. Ak v obradnej sieni Župného domu. Ak 
si chcete s nami pripomenúť toto si chcete s nami pripomenúť toto 
Vaše výročie, ste občanmi Púcho-Vaše výročie, ste občanmi Púcho-
va a sobáš ste uzavreli v Púchove va a sobáš ste uzavreli v Púchove 
alebo v inom meste, kontaktujte, alebo v inom meste, kontaktujte, 
prosím, vedúcu Oddelenia školstva  prosím, vedúcu Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí MsÚ Púchov Danku a sociálnych vecí MsÚ Púchov Danku 
Gabrišovú na telefónnom čísle +421 Gabrišovú na telefónnom čísle +421 
42 465 08 85 a dohodnete si bližšie 42 465 08 85 a dohodnete si bližšie 
podmienky. podmienky. 

Prajem Vám krásny a pokojný týž-Prajem Vám krásny a pokojný týž-
deň. deň. „Láska je jediným kľúčom, ktorý „Láska je jediným kľúčom, ktorý 
môže otvoriť každé dvere.“môže otvoriť každé dvere.“ (Otto Betz)  (Otto Betz) 
Nezabudnite to vyskúšať už túto ne-Nezabudnite to vyskúšať už túto ne-
deľu, pretože príroda nám tento rok deľu, pretože príroda nám tento rok 
opäť nahráva a zakvitnuté čerešne opäť nahráva a zakvitnuté čerešne 
sú pripravené na to, aby ste milova-sú pripravené na to, aby ste milova-
nej osobe pod ňou venovali prvo-nej osobe pod ňou venovali prvo-
májový bozk.májový bozk.

  Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: O Dni Zeme  
v Púchove, ale aj o inom, dôležitom...
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Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku Púchov má vo svojej pôsobnosti 8 základných 
organizácií s počtom členov 605. V septembri 2022 si 
pripomenie 25. výročie založenia organizácie. 

Delegáti, ktorí boli chválení na hodnotiacich člen-
ských schôdzach v jednotlivých Základných organi-
záciách Jednoty dôchodcov Púchov, Horné Kočkov-
ce, Dolné Kočkovce, Dohňany, Lúky, Lysá p/Makytou, 
Lednické Rovne – Horenická Hôrka a Dolná Breznica 
sa 21. apríla 2022 stretli na Okresnom sneme, na kto-
rom okrem zhodnotenia činnosti volili členov Pred-
sedníctva OO JDS, členov Rady OO JDS a členov Re-
víznej komisie na volebné obdobie rokov 2022 – 2025. 
Predsedníctvo povedie staronová predsedníčka Elena 
Gelnarová, ktorá bola jednohlasne zvolená delegátmi, 
ktorých účasť na sneme bola 100 %-tná. 

Stretnutia sa zúčastnili primátorka mesta Púchov 
Katarína Heneková, poslankyňa MsZ Púchov Irena 
Kováčiková, za Krajskú radu JDS Trenčín delegovaná 
p.Jakubíková, Martin Dolinský starosta Obce Dolné 
Kočkovce, Ján Behro, starosta Obce Lúky, Marián Ho-
rečný, starosta Obce Lednické Rovne, Lukáš Pekara, 
starosta Obce Dolná Breznica, ktorí sa delegátom 
prihovorili. 

Zo správy o činnosti Okresnej organizácie JDS 
Púchov za rok 2021 vyberám:

Predsedníčka organizácie Elena Gelnarová sa pra-
videlne zúčastňovala zasadnutí Predsedníctva Kraj-
skej rady JDS v Trenčíne, prinášala úlohy a informácie  
z Ústredia Jednoty dôchodcov. Pri svojej práci vyu-
žívala telefonické a internetové spojenia v súvislosti 
karanténnych opatrení prijatých so šírením epidémie 
Covid 19. 

Ústredie JDS a redakcia časopisu 3. VEK počas marca 
– mesiaca knihy 2021 zorganizovala 7.ročník celoslo-
venskej prehliadky vlastnej literárnej tvorby seniorov 
– členov JDS pod názvom „Z úcty k životu...“ S vlastnou 

tvorbou sa tejto prehliadky zúčastnila členka ZO JDS 
Púchov p. Eva Huťová, ktorá od Ústredia JDS dostala 
Ďakovný list a 1 exemplár zborníka literárnych prác.

Zástupcovia JDS okresov Trenčianskeho kraja sa na 
pozvanie predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku stretli 5. 
októbra 2021 v priestoroch úradu TSK, aby si pripome-
nuli 30. výročie založenia Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku. Pri tejto príležitosti si prevzali zaslúžilí členo-
via JDS pamätné medaily 
za dlhodobú, dobrovoľnú 
prácu v prospech seniorov. 
Medzi ocenenými za náš 
okres bol Ing. Jozef Valach, 
predseda ZO JDS Dolné 
Kočkovce. Koncom roka 
bolo udelené vyznamena-
nie 1. stupňa za dlhoročnú, 
obetavú a záslužnú prácu 
v prospech JDS p. Anne 
Kucejovej, predsedníčke 
revíznej komisie OO JDS 
Púchov.

V mesiaci júli 2021 sa 
uskutočnila hodnotiaca 
členská schôdza, ktorá 
prerokovala činnosť za rok 
2020, prijala dokumenty pre činnosť organizácie, ako 
je plán práce a rozpočet. 

Počas roka dvakrát zasadalo Predsedníctvo OO JDS. 
Rokovania boli zamerané na zabezpečenie prípravy  
a priebehu hodnotiacich členských schôdzí, na čin-
nosť základných organizácií okresu Púchov a tiež na 
prípravu a priebeh okresných športových hier senio-
rov a prerozdelenie relaxačno-liečebných pobytov se-
niorov, ktorých sa v rozpätí mesiacov máj – november 
2021 zúčastnilo 44 členov v Dudinciach, Piešťanoch, 
Turčianskych Tepliciach, Tatranskej Kotline, Vyšných 

Ružbachoch, Bardejovských kúpeľoch, Kúpeľoch Lúč-
ky, Trenčianskych kúpeľoch, v Nimnici a na Sliači. 

V septembri 2021 sa konali okresné športové hry  
v netradičných disciplínach v krásnom prostredí fut-
balového ihriska ŠK v Dohňanoch. Súťažiace družstvá 
mali po 5 pretekárov a súťažili v disciplínach hod ba-
gandžou na cieľ, hod polenom na cieľ, hod podkovou 
na cieľ, hod zemiakom do zemiakového koša a kop na 

malú bránku. Víťazným družstvom bola ZO JDS Lysá 
pod Makytou. Celkom sa hier zúčastnilo 35 preteká-
rov. Akciu podporilo vedenie Obce Dohňany, ako aj 
primátorka mesta Púchov Katarína Heneková.

Hlavná činnosť seniorov je v základných organizá-
ciách, ktoré zabezpečujú činnosti v spolupráci so zá-
stupcami samosprávy. Zameraná bola na spoločenské 
podujatia, výročné členské schôdze, posedenia pri gu-
láši v prírode, posedenia s jubilantami, opekačky, bri-
gády v spolupráci s obcami, údržba a čistota cintorí-
nov, upratovanie domov smútku, pletie a okopávanie 
zelene na verejných priestranstvách, spolupráca s deť-
mi pri príležitosti MDD, brigáda v základných školách, 
športové hry, turistika, jazda na bicykloch, spoločné 
kúpanie v Rajeckých Tepliciach, výlety: Gabčíkovo – 
plavba loďou, Piešťany, Beckov a okolie, obdarovanie 
darčekmi pri príležitosti osláv Október mesiac úcty  
k starším alebo Mikulášskymi darčekmi.

Na záver rokovania pani predsedníčka Elena Gel-
narová poďakovala vedeniu mesta Púchov a Komisií 
vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a špor-
tu pri MsZ Púchov za dobrú spoluprácu a za finančnú 
podporu. 

Vo voľbách delegáti zvolili na obdobie 2022 – 2025 
Predsedníctvo OO JDS: Anna Gajdošíková - ZO JDS 

Púchov, Elena Gelnarová - ZO JDS Horné Kočkovce, 
Emília Čviriková – ZO JDS Dohňany, Helena Lacková – 
ZO JDS Lúky, Daniel Blaško – ZO JDS Dolné Kočkovce, 
Mária Šlesarová – ZO JDS Lednické Rovne – Horenická 
Hôrka, Mária Panáčková - ZO JDS Lysá pod Makytou, 
Anna Lencsesová – ZO JDS Dolná Breznica, Mária Lul-
jaková – hospodárka, pokladníčka.

Rada OO JDS: Peter Farkaš – ZO JDS Púchov, Mária 
Kucejová – ZO JDS Horné Kočkovce, Božena Švehlí-
ková – ZO JDS Dohňany, Danuše Sekáčová – ZO JDS 
Lúky, Darina Pavlechová – ZO JDS Dolné Kočkovce, 
Eva Benešová – ZO JDS Lednické Rovne – Horenická 
Hôrka, Magda Siekliková – ZO JDS Lysá pod Makytou, 
Lýdia Žárska – ZO JDS Dolná Breznica.

Revízna komisia: Anna Kucejová, Emília Vráblová, 
Ing. Jaroslav Pecháček.

Zasadnutie pokračovalo diskusiou medzi seniormi  
a hosťami. Zvolenej predsedníčke Elene Gelnarovej 
blahoželáme k zvoleniu a želáme jej a členom pred-
sedníctva, rady, revíznej komisie veľa zdravia a úspe-
chov pri zabezpečovaní plánovaných úloh počas celé-
ho volebného obdobia. 

Irena Kováčiiková, poslankyňa MsZ

Okresná organizácia JDS Púchov bilancovala
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V sobotňajšie dopoludnie (23.4.2022) sa na trase V sobotňajšie dopoludnie (23.4.2022) sa na trase 
medzi Púchovom a Nimnicou uskutočnila po dvoj-medzi Púchovom a Nimnicou uskutočnila po dvoj-
ročnej pauze opäť spoločná Jarná brigáda, do ktorej ročnej pauze opäť spoločná Jarná brigáda, do ktorej 
sa zapojili Púchovčania a Nimničania, ktorým nie sa zapojili Púchovčania a Nimničania, ktorým nie 
je ľahostajné, v akom prostredí žijú, chodia na pre-je ľahostajné, v akom prostredí žijú, chodia na pre-
chádzky či na rybolov. Zbierať odpad sa zúčastnení chádzky či na rybolov. Zbierať odpad sa zúčastnení 
Púchovčania vybrali od Sportcentra, Nimničania „od Púchovčania vybrali od Sportcentra, Nimničania „od 
Lipky”, či už po asfalte - po kype, alebo popri brehu Lipky”, či už po asfalte - po kype, alebo popri brehu 
Váhu, kde našli plasty, kovy, stavebný materiál, ale aj Váhu, kde našli plasty, kovy, stavebný materiál, ale aj 
ošatenie či odpad toxický. Najväčšiu časť chodníka ošatenie či odpad toxický. Najväčšiu časť chodníka 
„po kype” pokrývali, žiaľ, cigaretové ohorky a rôzne „po kype” pokrývali, žiaľ, cigaretové ohorky a rôzne 
obaly. Meet point bol pripravený na kype, na úrov-obaly. Meet point bol pripravený na kype, na úrov-
ni dolného Salaša v Nimnici, kde bolo pre všetkých ni dolného Salaša v Nimnici, kde bolo pre všetkých 
zúčastnených prichystané zaslúžené občerstvenie, zúčastnených prichystané zaslúžené občerstvenie, 
ktorým si doplnili energiu po vyčistení tejto trasy. ktorým si doplnili energiu po vyčistení tejto trasy. 
Súčasťou bol aj milý kultúrny program v podaní Súčasťou bol aj milý kultúrny program v podaní 
Nimničanky, za ktoré potešenie im ďakujeme. Vrecia Nimničanky, za ktoré potešenie im ďakujeme. Vrecia 
s odpadom, ktoré ľudia odkladali na stanovištiach s odpadom, ktoré ľudia odkladali na stanovištiach 
po kype, následne pozbierali zamestnanci Podniku po kype, následne pozbierali zamestnanci Podniku 
technických služieb mesta Púchov. technických služieb mesta Púchov. 

Vzhľadom na množstvo a rôzne druhy vyzbierané-Vzhľadom na množstvo a rôzne druhy vyzbierané-
ho odpadu je dôležité dbať na poriadok, odhadzo-ho odpadu je dôležité dbať na poriadok, odhadzo-
vať odpadky do príslušných kontajnerov či zberných vať odpadky do príslušných kontajnerov či zberných 
nádob a pristupovať k prostrediu, v ktorom žijeme, nádob a pristupovať k prostrediu, v ktorom žijeme, 
ekologicky. Aj sobotňajšia akcia sa ukázala ako prí-ekologicky. Aj sobotňajšia akcia sa ukázala ako prí-

klad dobrej praxe v zdravom prístupe k environmen-klad dobrej praxe v zdravom prístupe k environmen-
tálnej problematike či už v Púchove, alebo v Nimnici. tálnej problematike či už v Púchove, alebo v Nimnici. 
Veľké poďakovanie primátorky mesta Kataríny Hene-Veľké poďakovanie primátorky mesta Kataríny Hene-
kovej patrí za profesionálnu spoluprácu starostovi kovej patrí za profesionálnu spoluprácu starostovi 
obce Nimnica Ladislavovi Ďurečkovi, obyvateľom obce Nimnica Ladislavovi Ďurečkovi, obyvateľom 
mesta Púchov - seniorom z organizácií pôsobiacich mesta Púchov - seniorom z organizácií pôsobiacich 
v meste, Mládežníckemu parlamentu Mesta Púchov, v meste, Mládežníckemu parlamentu Mesta Púchov, 

zamestnancom MsÚ Púchov, a rovnako i obyvateľom zamestnancom MsÚ Púchov, a rovnako i obyvateľom 
obce Nimnica a zamestnancom OcÚ Nimnica, ktorí obce Nimnica a zamestnancom OcÚ Nimnica, ktorí 
sa s vervou zapojili do akcie a sponzorom Pavlovi Cie-sa s vervou zapojili do akcie a sponzorom Pavlovi Cie-
sarovi a Michalovi Letkovi za občerstvenie. sarovi a Michalovi Letkovi za občerstvenie. 

Akcia Spoločne za čistý Púchov prebieha do Akcia Spoločne za čistý Púchov prebieha do 
29.4.2022.29.4.2022.

Laura Krošláková, foto: Slavomír FlimmelLaura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

Spoločná jarná brigáda Púchova s obcou Nimnica

Pri príležitosti Dňa Zeme sa 21.4. konala tradičná akcia Pri príležitosti Dňa Zeme sa 21.4. konala tradičná akcia 
Kreslenie na chodníky, ktorú si pre vás pripravil 6.zbor Kreslenie na chodníky, ktorú si pre vás pripravil 6.zbor 
skautov a skautiek Púchov. Aj tento rok sme chceli po-skautov a skautiek Púchov. Aj tento rok sme chceli po-
ukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia, prí-ukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia, prí-
rody a nášho okolia. Počasie nám prialo a mohli sme  rody a nášho okolia. Počasie nám prialo a mohli sme  
s vami zažiť krásne popoludnie. Tento rok kreslilo spolu s vami zažiť krásne popoludnie. Tento rok kreslilo spolu 
presne 40 detí v troch vekových kategóriách. Najmlad-presne 40 detí v troch vekových kategóriách. Najmlad-
ších súťažiacich sme potešili témou Príroda okolo nás, ších súťažiacich sme potešili témou Príroda okolo nás, 
ktorá im ponúkla veľký priestor pre ich kreativitu. Staršie ktorá im ponúkla veľký priestor pre ich kreativitu. Staršie 
deti mali znázorniť ako podľa nich Zem odpočíva a naj-deti mali znázorniť ako podľa nich Zem odpočíva a naj-
staršie maľovali ako vnímajú zálohovanie. Rovnako ako staršie maľovali ako vnímajú zálohovanie. Rovnako ako 
každý rok bolo veľmi ťažké vybrať z každej skupiny len každý rok bolo veľmi ťažké vybrať z každej skupiny len 
tri miesta. Celú hodinu deti mohli kresliť a ich výtvory tri miesta. Celú hodinu deti mohli kresliť a ich výtvory 
boli naozaj originálne a jedinečné. Nakoniec sa piati boli naozaj originálne a jedinečné. Nakoniec sa piati 
členovia komisie vybrali medzi deti vybrať tie najkrea-členovia komisie vybrali medzi deti vybrať tie najkrea-
tívnejšie diela. Najviac hlasov získali nakoniec títo víťa-tívnejšie diela. Najviac hlasov získali nakoniec títo víťa-
zi: Kategória A (4 – 7 rokov; 27 detí): 1.miesto – Kristína zi: Kategória A (4 – 7 rokov; 27 detí): 1.miesto – Kristína 
Hvizdáková, 2. miesto – Alžbetka Pilná, 3. miesto – Tade-Hvizdáková, 2. miesto – Alžbetka Pilná, 3. miesto – Tade-
áš Rebro. Kategória B (8 – 10 rokov; 11 detí): 1. miesto – áš Rebro. Kategória B (8 – 10 rokov; 11 detí): 1. miesto – 
Lara Bodnárová, 2. miesto – Grétka Mušáková, 3. miesto Lara Bodnárová, 2. miesto – Grétka Mušáková, 3. miesto 
– Gabika Šulavíková. Kategória C (11 a viac rokov; 2 deti): – Gabika Šulavíková. Kategória C (11 a viac rokov; 2 deti): 
1. miesto – Terezka Orgoníková, 2. miesto – Mariana 1. miesto – Terezka Orgoníková, 2. miesto – Mariana 
Bučáková. Ďakujeme sponzorom akcie: firme Gimax, Bučáková. Ďakujeme sponzorom akcie: firme Gimax, 
kreatívnym potrebám Zvonček a Meldecoru. Veríme, že kreatívnym potrebám Zvonček a Meldecoru. Veríme, že 
sa všetkým deťom páčilo, že mohli spolu s nami stráviť sa všetkým deťom páčilo, že mohli spolu s nami stráviť 
krásne popoludnie.krásne popoludnie.

6. zbor skautov a skautiek Púchov, foto: S. Flimmel6. zbor skautov a skautiek Púchov, foto: S. Flimmel

Skauti s deťmi oslávili Deň Zeme kreslením na chodníky
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Mestská polícia Polícia informuje

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla v marci v Púchovskom okrese medzime-
sačne o 0,36 percenta na úroveň 3,63 percenta. 
Medzimesačný pokles miery nezamestnanosti bol 
v marci v Púchovskom okrese najväčší v Trenčian-
skom samosprávnom kraji. 

Úrad práce evidoval koncom marca v okrese 
Púchov 897 uchádzačov o zamestnanie, z nich 
bolo 491 žien, 53 uchádzačov o zamestnanie so 
zdravotným postihnutím a jeden uchádzač o za-
mestnanie prepustený v rámci hromadného pre-
púšťania. Bez práce bolo koncom marca v okrese 
Púchov tiež 37 absolventov škôl, z nich 32 bolo 
absolventov stredných škôl a päť absolventov vy-
sokých škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry uchádzačov o za-
mestnanie bolo koncom marca v okrese Púchov 
203 uchádzačov o zamestnanie mladších ako 30 
rokov, čo predstavuje okolo 22 percent spomedzi 

všetkých nezamestnaných. Úrad práce evidoval  
v marci v okrese tiež 157 uchádzačov o zamestna-
nie starších ako 55 rokov.

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v mar-
ci v Trenčianskom kraji o 0,17 percenta na úroveň 
4,03 percenta. 

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v marci  
v TSK v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 5,59 
percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica 
(5,09 percenta), Bánovce nad Bebravou (4,04 per-
centa), Myjava (3,92 percenta), Partizánske (3,76 
percenta), Púchov (3,63 percenta), Nové Mesto 
nad Váhom (3,40 percenta), Trenčín (2,88 percen-
ta) a Ilava (2,87 percenta).

Na Slovensku klesla v marci miera nezamestna-
nosti medzimesačne o 0,19 percenta na úroveň 
6,67 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (20,22 percenta), najnižšia v okrese Brati-
slava V (2,82 percenta).                   -red-

V okrese Púchov klesla nezamestnanosť 
v marci najviac v Trenčianskom kraji

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa stalo v 15. kalendárnom týždni 17 dopravných 
nehôd. Zomrel pri nich jeden človek, dve osoby 
utrpeli ťažké zranenia. 

Od začiatku tohto roka sa na cestách Trenčian-
skeho kraja stalo 284 dopravných nehôd, čo je  
o 52 viac, ako v rovnakom období minulého roku. 
Pri dopravných nehodách v kraji zomrelo tento 
rok už desať ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka o sedem viac. Počet obe-
tí na cestách Trenčianskeho kraja stúpol tento rok  
o 233 percent. 

Podobne alarmujúca je situácia v dopravnej 
nehodovosti a v rámci celého Slovenska. Na slo-
venských cestách sa od začiatku roka stalo už 

3499 dopravných nehôd, čo je o hrozivých 795 
viac, ako v rovnakom období minulého roka. Pri 
dopravných nehodách na slovenských cestách 
prišlo tento rok o život už 73 ľudí, čo je o 30 viac, 
ako v rovnakom období roku 2021. Počet obetí 
dopravných nehôd stúpol na slovenských cestách 
medziročne o 70 percent. Ťažké zranenia utrpe-
lo tento rok pri dopravných nehodách 177 osôb 
(medziročný nárast o 35). 

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Košické-
ho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo 
tento rok 15 ľudí. Najmenej obetí – štyri, majú ten-
to rok cesty Banskobystrického samosprávneho 
kraja. 

pok

Dopravná nehodovosť na slovenských  
i krajských cestách alarmujúco rastie

Zatočila sa jej hlava
Hliadka mestskej polície našla na chodníku 

pri cintoríne ležať staršiu ženu. Mestskí policaj-
ti zistili, že ide o 72-ročnú ženu z Púchova. Bola 
pri vedomí, s hliadkou komunikovala, nepoci-
ťovala žiadnu bolesť, neutrpela ani žiadne zra-
nenie. Mestských policajtov informovala, že sa 
jej zatočila hlava a spadla na zem. Hliadka po-
mohla žene sadnúť si na lavičku a okoloidúca 
žena privolala zdravotných záchranárov, ktorí 
si ženu prevzali do starostlivosti. 

Poškodil osvetlenie
Na oddelenie mestskej polície prišiel muž  

z Brezovej pod Bradlom, ktorý informoval, že 
na pozemku súkromnej spoločnosti poškodil 
vo večerných hodinách so svojim motorovým 
vozidlom osvetlenie. Keďže nebolo preuká-
zané úmyselné poškodenie majetku, nešlo  
o priestupok. Mestskí policajti mužovi odpo-
ručili, aby sa obrátil na vedúceho predajne  
a s ním situáciu vyriešil. Hliadka vyhotovila  
z miesta fotodokumentáciu. 

Parkoval na mieste pre zdravotne 
postihnutých

Hliadka mestskej polície preverovala telefo-
nické oznámenie, podľa ktorého na parkovisku 
pred jedným z púchovských supermarketov 
parkuje na mieste vyhradenom pre zdravotne 
postihnutých osobné motorové vozidla, ktoré 
nemá preukaz ZŤP. Po chvíli sa k vozidlu dosta-
vil jeho majiteľ, mestskí policajti ho informovali 
o spáchaní priestupku a uložili mu blokovú po-
kutu vo výške desať eur. 

Zatúlaný pes
Hliadka mestskej polície zasahovala na Ulici 

1. mája, kde oznamovateľ našiel psa menšie-
ho vzrastu. Pes bol bez čipu a nemal obojok. 
Hliadka psa previezla do koterca v Podniku 
technických služieb mesta Púchov. Popoludní 
psa odovzdali majiteľke, porušenie všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Púchov potrestali 
mestskí policajti blokovou pokutou vo výške 
desať eur. 

 Zaspal pred predajňou
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme-

nie, podľa ktorého pred obchodným domom 
Lachovec spí pred predajňou neznámy muž. 
Hliadka na mieste našla muža z Púchova, ktorý 
mal ranu na čele a kolene. Ošetrenie odmietol. 
Mestskí policajti vyriešili priestupok napome-
nutím, muža z miesta vykázali. Ten z priestoru 
odišiel po vlastných.            MsP Púchov

O Z N A M Y  M E S T A  P Ú C H O VO Z N A M Y  M E S T A  P Ú C H O V
1. Mestské zastupiteľstvo v Púchov dňa 29.3.2022 schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti 1. Mestské zastupiteľstvo v Púchov dňa 29.3.2022 schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti 

a vykonania voľby a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Púchove hlavného kontrolóra mesta Púchove a náležitosti prihlášky a vyhlasuje deň konania a náležitosti prihlášky a vyhlasuje deň konania 
voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov na 22.6.2022 s termínom nástupu do funkcie od 1.7.2022. Termín voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov na 22.6.2022 s termínom nástupu do funkcie od 1.7.2022. Termín 
ukončenia podávania prihlášok: najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 7.6.2022 do 12:00 hod. ukončenia podávania prihlášok: najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 7.6.2022 do 12:00 hod. 

2. Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície 2. Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície odborný referent stavebného po-odborný referent stavebného po-
riadku na Oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úraduriadku na Oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu. Predpokladaný . Predpokladaný 
termín nástupu: dohodou. Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požadovaný-termín nástupu: dohodou. Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požadovaný-
mi dokladmi najneskôr do 6.5.2022 do 12.00 hod.mi dokladmi najneskôr do 6.5.2022 do 12.00 hod.

3. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto 3. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto príslušník Mestskej polície Púchovpríslušník Mestskej polície Púchov. . 
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte 
do 6.5.2022 do 12.00 hod.do 6.5.2022 do 12.00 hod.

4. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 4. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Gorazdo-riaditeľa Základnej školy, Gorazdo-
va 1174/2, Púchovva 1174/2, Púchov. Predpokladaný termín nástupu: 28.6.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do . Predpokladaný termín nástupu: 28.6.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do 
29.4.2022 do 12.00 hod.29.4.2022 do 12.00 hod.

5. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 5. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Mládež-riaditeľa Materskej školy, Mládež-
nícka 1438/13, Púchovnícka 1438/13, Púchov. Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: . Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: 
do 29.4.2022 do 12.00 hod.do 29.4.2022 do 12.00 hod.

6. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta6. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Požiarna  riaditeľa Materskej školy, Požiarna 
1292/11, Púchov.1292/11, Púchov. Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do  Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do 
29.4.2022 do 12.00 hod.29.4.2022 do 12.00 hod.

Poznámka: Požadované kvalifikačné predpoklady, kritériá, požiadavky a zoznam požadovaných dokladov Poznámka: Požadované kvalifikačné predpoklady, kritériá, požiadavky a zoznam požadovaných dokladov 
boli zverejnené v Púchovských novinách č.14 a sú na úradnej tabuli a webe mesta Púchov.boli zverejnené v Púchovských novinách č.14 a sú na úradnej tabuli a webe mesta Púchov.

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 PúchovMestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
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Uvítanie do života nových občanov mesta Púchov

Silas S.Ondrej B. Mathias B.

Matej G.Jakub C. Juraj H.

Maroš H.

Martin J.

Tomáš M. Michal K. Richard L.

Primátorka mesta Katarína Hene-
ková v utorok 19. apríla 2022 v Žup-
nom dome slávnostne privítala do 
života 19 nových Púchovčanov, ktorí 
sa narodili v období mesiacov sep-
tember - december 2021. Pozvanie 
prijali rodičia 19 detí, ktoré primá-
torka mesta Katarína Heneková spo-
ločne s vedúcou Oddelenia školstva 
a sociálnych vecí MsÚ Púchov Da-
nielou Gabrišovou a pracovníčkou 
oddelenia Karin Riljakovou uvítali 
medzi Púchovčanov a obdarovali 
ich pamätným listom a malými dar-
čekmi. 

Slavomír Flimmel
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Uvítanie do života nových občanov mesta Púchov

Mathias M. Kamila M. Benjamín P. Aurora P.

Agáta R. Juraj T. Eliška T.

V stredu 20.4.2022 popoludní sa po 
pandemickej prestávke opäť stretli 
seniori mesta Púchov na obľúbe-
nom podujatí Čaj pre seniorov. Pri-
vítala ich primátorka mesta Katarína 
Heneková, pod ktorej záštitou sa 
podujatie organizuje, spolu s kona-
teľom Púchovskej kultúry, s.r.o. Pav-

lom Pivkom. Seniorov potešili svojim 
vystúpením deti z MŠ Chmelinec, 
vokálno-inštrumentálna skupina He-
ligonica a speváčka Maja Velšicová.  
K dobrej nálade prítomných senio-
rov prispelo aj drobné občerstvenie 
a možnosť zatancovať si.

Slavomír Flimmel

Čaj pre seniorov po dvoch rokoch s Majou Velšicovou
Gregor B.
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V Púchove dlhodobo absentuje priestor, ktorý V Púchove dlhodobo absentuje priestor, ktorý 
by zastrešil športové, ale príležitostne aj kultúr-by zastrešil športové, ale príležitostne aj kultúr-
ne a iné spoločenské podujatia. Športové aktivi-ne a iné spoločenské podujatia. Športové aktivi-
ty pomáhajú školákom zvýšiť telesnú zdatnosť, ty pomáhajú školákom zvýšiť telesnú zdatnosť, 
zabezpečiť zdravý životný štýl a v neposlednom zabezpečiť zdravý životný štýl a v neposlednom 
rade prispejú k zlepšeniu mentálneho zdravia  rade prispejú k zlepšeniu mentálneho zdravia  
a duševnej pohody. Preto Mesto Púchov pristú-a duševnej pohody. Preto Mesto Púchov pristú-
pilo k investičnému zámeru vybudovania svojho pilo k investičnému zámeru vybudovania svojho 
vlastného mestského multifunkčného športovis-vlastného mestského multifunkčného športovis-
ka.ka.

Výstavba športovej haly je plánovaná na ulici Ko-Výstavba športovej haly je plánovaná na ulici Ko-
menského, v areáli Základnej školy J. A. Komenské-menského, v areáli Základnej školy J. A. Komenské-
ho, ktorá by primárne využívala športovú halu pre ho, ktorá by primárne využívala športovú halu pre 
výučbu telesnej výchovy, nakoľko žiaci dnes cvičia výučbu telesnej výchovy, nakoľko žiaci dnes cvičia 
v neprimeraných podmienkach, keďže majú len jed-v neprimeraných podmienkach, keďže majú len jed-
nu telocvičňu. Halu budú môcť využívať i rekreační nu telocvičňu. Halu budú môcť využívať i rekreační 
športovci všetkých vekových kategórií ako aj športo-športovci všetkých vekových kategórií ako aj športo-
vé kluby na prípravu, čo by mohlo priniesť impulz pre vé kluby na prípravu, čo by mohlo priniesť impulz pre 
amatérsky ako i profesionálny šport. Doposiaľ špor-amatérsky ako i profesionálny šport. Doposiaľ špor-
tovo nevyužívaný priestor v areáli školy tak môže zís-tovo nevyužívaný priestor v areáli školy tak môže zís-
kať nové možnosti športovej aktivity pre deti, mládež kať nové možnosti športovej aktivity pre deti, mládež 
i celú verejnosť, keďže zámerom mesta je dobudovať i celú verejnosť, keďže zámerom mesta je dobudovať 
aj kvalitný atletický ovál.aj kvalitný atletický ovál.

Mesto Púchov sa rozhodlo zapojiť do výzvy in-Mesto Púchov sa rozhodlo zapojiť do výzvy in-
vestičného zámeru vybudovania svojho vlastného vestičného zámeru vybudovania svojho vlastného 
mestského multifunkčného športoviska, ktorú zve-mestského multifunkčného športoviska, ktorú zve-
rejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja rejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky, a teda získať a informatizácie Slovenskej republiky, a teda získať 
finančné prostriedky z externých zdrojov. Projekt má finančné prostriedky z externých zdrojov. Projekt má 
záujem finančne podporiť aj developerská skupina záujem finančne podporiť aj developerská skupina 
Reinoo, a.s., ktorá v meste Púchov už pomohla i pri Reinoo, a.s., ktorá v meste Púchov už pomohla i pri 
rekonštrukcii športového areálu ZŠ Mládežníckej  rekonštrukcii športového areálu ZŠ Mládežníckej  
v lete minulého roka.v lete minulého roka.

„Nesmierne nás teší, že opäť raz môžeme prispieť k „Nesmierne nás teší, že opäť raz môžeme prispieť k 
rozvoju mesta Púchov. Tento projekt sme sa rozhodli rozvoju mesta Púchov. Tento projekt sme sa rozhodli 
finančne podporiť, aby mohla mládež ako aj všetci os-finančne podporiť, aby mohla mládež ako aj všetci os-
tatní ľudia z Púchova aktívne tráviť svoj čas športovými tatní ľudia z Púchova aktívne tráviť svoj čas športovými 
aktivitami. Verím, že športovú halu budú s radosťou vy-aktivitami. Verím, že športovú halu budú s radosťou vy-
užívať,“užívať,“ hovorí Tomáš Surovčák, riaditeľ projektového  hovorí Tomáš Surovčák, riaditeľ projektového 
oddelenia Reinoo, a.s. oddelenia Reinoo, a.s. 

Návrh haly predstavuje športový tréningový kom-Návrh haly predstavuje športový tréningový kom-
plex pre kolektívne športy, pozostávajúci z troch plex pre kolektívne športy, pozostávajúci z troch 
nadzemných podlaží. Vybavenie haly umožní na nadzemných podlaží. Vybavenie haly umožní na 
viacerých plochách tak hrať kolektívne športy ako viacerých plochách tak hrať kolektívne športy ako 
hádzaná, futsal, florbal, basketbal, volejbal, nohejbal, hádzaná, futsal, florbal, basketbal, volejbal, nohejbal, 
bedminton.bedminton.

Základné parametre plánovanej športovej haly:Základné parametre plánovanej športovej haly:
• Kapacita pre športovcov vrátane divákov je celko-• Kapacita pre športovcov vrátane divákov je celko-

vo skoro 200 osôbvo skoro 200 osôb
• Aktívna plocha haly pozostáva z 8 hracích plôch, • Aktívna plocha haly pozostáva z 8 hracích plôch, 

pri rozmere hracej plochy skoro 1.300 m²pri rozmere hracej plochy skoro 1.300 m²
• Pozostáva z hracích plôch s rozmermi 40x20m (há-• Pozostáva z hracích plôch s rozmermi 40x20m (há-

dzaná, futsal, florbal), 28x15m (basketbal), 2x 9x18m dzaná, futsal, florbal), 28x15m (basketbal), 2x 9x18m 
(volejbal, nohejbal), 4x 13,4x6,1m (4x bedminton)(volejbal, nohejbal), 4x 13,4x6,1m (4x bedminton)

Náklady na výstavbu športovej haly sú odhado-Náklady na výstavbu športovej haly sú odhado-
vané na približne 1,2 miliónov eur. V ďalšej etape vané na približne 1,2 miliónov eur. V ďalšej etape 
výstavby sa myslí i na dobudovanie chodníkov, vý-výstavby sa myslí i na dobudovanie chodníkov, vý-
sadby novej zelene a vybudovania spomínaného sadby novej zelene a vybudovania spomínaného 
atletického oválu.atletického oválu.

Plánovaná športová hala umožní pravidelné  Plánovaná športová hala umožní pravidelné  
a udržateľné využívanie zo strany škôl a amatér-a udržateľné využívanie zo strany škôl a amatér-
skych športových klubov ako aj voľnočasové vyu-skych športových klubov ako aj voľnočasové vyu-

žívanie zo strany detí, mládeže, organizovaných žívanie zo strany detí, mládeže, organizovaných 
aj neorganizovaných športovcov a širokej verej-aj neorganizovaných športovcov a širokej verej-
nosti.nosti.

„Športová hala bude prínosom nielen pre deti nav-„Športová hala bude prínosom nielen pre deti nav-
števujúce naše školy. Z pozície primátorky môžem števujúce naše školy. Z pozície primátorky môžem 
povedať, že uskutočnenie tohto projektu radím medzi povedať, že uskutočnenie tohto projektu radím medzi 
priority, pretože vidím zo strany občanov, detí, mláde-priority, pretože vidím zo strany občanov, detí, mláde-
že i športových klubov veľký dopyt po ďalších športo-že i športových klubov veľký dopyt po ďalších športo-
viskách. Telocvične pri základných školách i súčasná viskách. Telocvične pri základných školách i súčasná 
športová hala sú stále plne obsadené a požiadavky na športová hala sú stále plne obsadené a požiadavky na 
športové vyžitie stále rastú. Myslím, že môže vzniknúť športové vyžitie stále rastú. Myslím, že môže vzniknúť 
nová komunita športu pre deti, mládež a pre každého nová komunita športu pre deti, mládež a pre každého 
bez rozdielu. Verím, že okrem súťaživosti sa bude v na-bez rozdielu. Verím, že okrem súťaživosti sa bude v na-
šom meste rozvíjať aj priateľstvo medzi ľuďmi,” šom meste rozvíjať aj priateľstvo medzi ľuďmi,” zhod-zhod-
notila primátorka mesta Katarína Heneková. notila primátorka mesta Katarína Heneková. „Projekt „Projekt 
multifunkčnej športovej voľnočasovej športovej haly multifunkčnej športovej voľnočasovej športovej haly 
vnímam konštrukčne ako jednoduchú stavbu, preto vnímam konštrukčne ako jednoduchú stavbu, preto 
bude jej výstavba rýchla. Samozrejme najväčším pozi-bude jej výstavba rýchla. Samozrejme najväčším pozi-
tívom je zvýšenie kvality realizácie športových aktivít,“ tívom je zvýšenie kvality realizácie športových aktivít,“ 
pokračuje primátorka. Na záver dodáva: pokračuje primátorka. Na záver dodáva: „Novú halu „Novú halu 
považujem za ďalšiu podporu športu v Púchove.“ považujem za ďalšiu podporu športu v Púchove.“ 

Zdroj: Reinoo,Zdroj: Reinoo,  MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Nová multifunkčná voľnočasová športová 
hala v Púchove? Môže byť realitou.
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predpredaj

Literárna súťaž Čarovanie perom
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Sériu Biologických súťaží ukončila 
21. 4. olympiáda kat. D, ktorá mala 
dve časti – teoreticko praktickú  
a projektovú. Spolu sa zúčastnilo 15 
žiakov, ktorí si zmerali svoje zruč-
nosti i vedomosti a predstavili nám 
projekty o Bobrovi vodnom, Page-
konovi riasnatom a Liečivých rastli-
nách, ktoré sa využívajú na liečenie 
parazitov. Po vyhodnotení oboch 
častí olympiády porota vyhlásila vý-
sledky. Najviac bodov za poster si vy-
slúžil Timotej Krchniak zo ZŠ J. A. Ko-
menského a za ním sa umiestnili dve 
dievčatá z Gymnázia – Eva Duháčko-

vá a Kristína Staníková. V teoreticko 
praktickej časti pozorovali súťažiaci 
stavbu slepačieho vajca a odpove-
dali na otázky testu. Najlepšie zada-
nia splnila Ivana Kuchtová zo ZŠ Lazy 
pod Makytou, ktorá sa umiestnila na 
prvom mieste, druhá skončila Klára 
Valuchová zo ZŠ Gorazdova a tre-
tie miesto patrí Laure Blahovej zo 
ZŠ Komenského. Srdečne všetkým 
gratulujeme a ďakujeme Ing. Eve 
Šimšálkovej, Mgr. Oľge Jurenkovej  
a Mgr. Miroslavovi Hlúbikovi za hod-
notenie, ochotu a spoluprácu.

Dáša Illyová

Biológia opäť v CVČ

V týchto dňoch vychádza pútavá kni-
ha „Stredné Považie. Život a remeslá 
starej doby“ od Antona Panáčka. Autor 
čitateľovi poskytuje poznatky z regió-
nu, ale aj zo širokého okolia Považia. 
Jednotlivé kapitoly  popisujú sociálne 
a technické podmienky, zdroje výživy, 

charakter a formy moci, rozvíjajúce sa 
služby a remeselné výroby statkov pre 
uspokojovanie potrieb života. Taktiež 
podáva obraz tradícií a zvykov ako 
súčasť kultúry ľudu. Knihu je možné 
zakúpiť v predajni Slovenská izba v (pri 
hlavnom parkovisku).            -mt- 

Je známe, že je lepšie raz vidieť ako 
stokrát počuť. V posledný marcový 
deň sa uskutočnilo zaujímavé stretnu-
tie dvoch cirkevných škôl – Základnej 
školy s materskou školou sv. Margity  
a Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej 
Dubnici. Nový svet technológií vyni-
kajúcim spôsobom predstavili našim 
ôsmakom a deviatakom vzácni hostia 
z praxe - Mgr. Marián Herdel - pred-
nosta Okresného úradu v Púchove  
a Ing. Rastislav Hollý - stredoškol-
ský profesor Technického lýcea  
v Novej Dubnici. Naši žiaci mali mož-
nosť pozorovať 3D tlač loga našej 
školy, oboznámili sa bližšie so samot-

nou technológiou 3D tlače, ako aj  
s možnosťou štúdia nových technológií  
a programovania na Technickom lýceu 
sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, a to aj 
formou zaujímavého videa. Je známe, 
že študenti tohto Technického lýcea 
študujú na vysokých školách doma  
i v zahraničí alebo tí, ktorí nastúpia do 
praxe, si okamžite nájdu zamestnanie. 
Hostia zároveň žiakom odpovedali na 
ich otázky. Vážime si, že Ing. Herdel  
a Ing. Hollý venovali svoj vzácny čas 
našim žiakom a pútavým a zážitkovým 
spôsobom im prakticky priblížili IT 
technológie dneška.       

CZŠ 

Život a remeslá Stredného Považia Svet nových technológií 
priblížili vzácni hostia
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EKOFASHION
JAR/LETO 2022

30. APRÍL 2022
SWAP 14:00 - 18:00

Podkrovie Župného domu, Púchov
                               

Vstupné: 3€

Kultúra
Streda   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 klasické 
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   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   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

Utorok 26.4.    veľká sála    17.00 h 
KONCERT PRE UKRAJINU
Info na osobitnom plagáte.

PRIPRAVUJEME:

8.5. DEŇ MATIEK – Hudobná skupina KORTINA

9.5. LÚČNICA

17.5. RND: PÁN STROM

1.6. MDD pred DIVADLOM

5.6. ÚČET – divadelné predstavenie

12.6. FOLKLÓRNY Púchov

18.5. ČAJ PRE SENIOROV

Predaj vstupeniek a INFO o podujatiach aj na www.kultura.puchov.sk.



púchovská kultúrapúchovská kultúra 1313



Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:26.4.
Polievka: Rascová s vajcom 
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
varená knedľa
2. Boloňské špagety s bravčovým 
mäsom a syrom 
Streda: 27.4.
Polievka: Hrachová s opekaným 
chlebom 
1. Mletý rezeň so syrom, štuchané 
zemiaky, kyslá uhorka
2. Kurací stehenný steak, hokaido 
omáčka so šampiónmi, maslové 
halušky
Štvrtok:28.4.
Polievka: Slepačí vývar s rezancami  
1. Domáca zabíjačka, (jaternica,  
klobása) kapusta, zemiaky
2. Kurací prsný rezeň, cvikľové rizoto  
s chrenom
Piatok: 29.4.
Polievka: Fazuľová na kyslo s údeným 
mäsom 
1. Pražské morčacie prsia, dusená ryža, 
obedový šalát
2. Bravčové soté so zeleninou,  
zemiakovo-mrkvová kaša

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 26. 4. 
Polievka: Pórová s vajíčkom  
a krupicou, chlieb 
1. Diabolská pochúťka, ½ dusená 
ryža,1/2 opekaný chlieb vo vajíčku

2. Hlivový paprikáš, maslové halušky
3. Kuracie nugetky, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka
Streda: 27. 4. 
Polievka: Hovädzí vývar s ryžou  
a pórom
1. Vyprážané vykostené kuracie 
stehno, pučené zemiaky s cibuľkou, 
uhorkový šalát 
2. Cestoviny penne so syrom niva  
a rukolou
3. Kuracie nugetky, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka
Štvrtok: 28. 4. 
Polievka: Fazuľová polievka na kyslo, 
chlieb
1. Hovädzí guláš, kysnutá knedľa
2. Koložvárska kapusta, varené  
zemiaky s pažítkou
3. Kuracie nugetky, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka
Piatok: 29. 4. 
Polievka: Zeleninová krúpková, chlieb
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový 
šalát s majonézou
2. Ovocné zemiakové gule s makovou 
posýpkou a maslom
3. Kuracie nugetky, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka 
4. Pizza – podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 26.4.
Hubová so zeleninou a  rajbaničkou   
Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
Segedínsky guláš s br. mäska, knedľa  

denné menu / oznam / inzerciadenné menu / oznam / inzercia1414

 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK                     0915 378 744                                WWW.DROPTIC.SK   

UŽ LEN DO KONCA APRÍLA!UŽ LEN DO KONCA APRÍLA!

ZĽAVA

MORAVSKÁ 11 MORAVSKÁ 11 
PÚCHOVPÚCHOV

70%AŽ

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

Tibetské: Kuracie krídielká v sladkej 
chili marináde, zeleninové špagety  
s cesnakom 
Streda: 27.4.
Šošovicová nakyslo, chlieb  
Lekvárovo-makové buchty    
Pečené kuracie stehno bez kosti, ryža, 
ovocný kompót  
India: Kuracie mäsko KHADAI, maslový 
chlieb Naan, miešaný zeleninový šalát  
Štvrtok: 28.4.
Zeleninová s bylinkovými haluškami  
Bryndzové pirohy s kyslou smotanou, 
slaninka  

Kurací vyprážaný rezeň, zemiakové 
pyré, čalamáda  
Tibet: Bravčové mäsko MANCHURIAN, 
vajíčková ryža basmati 
Piatok: 29.4.
Hŕstková  so zeleninou  
Krémové rizoto s medvedím cesna-
kom a kúskami grilovaného kuracieho 
mäska, parmezán   
Br. cigánska pečienka s cibuľkou  
v domácej žemli, hranolky, horčica 
India: Kuracie mäsko KORMA, cesna-
kový chlieb Naan, miešaný zel. šalát  
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Akoby si sa toho roku bál obliecť sa do nového šatu,
akoby si sa bál,

že tvoja krása v bolesť sa premení,
že neskončia smutné dni.

S  údivom pozeráš na zmrzačené telá  pálky,
znetvorené nemilosrdnou surovosťou votrelca,

na sny roztrhané fistulovým zvukom smrtiaceho stroja,
utopené v smradľavom bahne ľudského odpadu.
Tam niekde uprostred cintorína roztrhaných tiel

derú sa na svet  krehké steblá,
donedávna tmavou nocou,

teraz kvapkami rannej rosy prikryté.
Iba na malú chvíľu ukázať túžia svoju krásu,

zazelenať sa ako každý rok a tíško vytratiť sa,
objímať sa chvíľu s Jarom,

zo života radovať sa. 
Jaroslav Martiš

Aprílový strom 2022

Porozhadzované cigaretové ohor-
ky, plechovky od piva, plastové  
a sklenené fľaše, ale aj papierové  
a igelitové obaly. Práve takto aktu-
álne vyzerá prírodná scenéria pri 
rieke Váh v Púchove, kde sa tak radi 
stretávajú zvláštni milovníci prírody, 
s láskou popíjajúci alkohol, fajčiaci 
cigaretky, a niekedy možno aj troška 
marihuany. 

Asi sú trocha iní, s odlišným pohľa-
dom na život a prírodu. A možno sa 
len opätovne, opovážlivo spoľahli, 
že ich neporiadok znova upracú 
dobrí Púchovčania, ktorí tak pravi-
delne, rok čo rok robia. 

A možno by týmto asociálom po-
mohlo, aby sme voči nim konečne 
začali uplatňovať trochu iný, niekedy 
aj tvrdší prístup? To by však muselo 
chcieť najmä 150 našich dobre pla-
tených zákonodarcov v Bratislave, 
ktorí bohužiaľ nie príliš často hlasujú 
podľa svojho vedomia a svedomia, 
ale ako je známe, podľa ukázaného 
palca.

Aj keď je Slovensko v mnohom 
krásne a jedinečné, myslím si, že učiť 
sa od druhých kultúr a národov pre 
nás môže byť skutočne užitočné. 
Verím, že v mnohom nás môže in-
špirovať napríklad aj taký Singapur, 
známy svojou čistotou a nízkou kri-
minalitou. 

Vskutku zaujímavý pohľad na túto 
ázijskú krajinu nám poskytol spra-
vodajský portál idnes.cz v článku 
nazvanom: ZA NESPLÁCHNUTÝ ZÁ-
CHOD POKUTA. V SINGAPURE SA 
TRESTÁ AJ RÁKOSKOU (19. marca 
2018).

Singapur si totiž zakladá na svojej 
reputácii bezchybne čistého miesta. 
Pre Singapurčanov preto nie sú cu-
dzie ani telesné tresty, pričom prísne 
penalizujú aj inak v Európe bežné 

veci. Za opakované odhadzovanie 
cigaretových ohorkov a odpadkov 
priamo na ceste vás môže čakať aj 
trest povinnej práce.

Okrem lepenia žuvačiek Singapur 
zakazuje aj vandalizmus ako taký, 
ktorý je dokonca považovaný za 
vážne previnenie. Pokiaľ nechcete 
dostať pokutu alebo ísť do väzenia 
a vyslúžiť si pár rán rákoskou, nemali 
by ste po verejnom ani súkromnom 
majetku kresliť alebo ho akokoľvek 
označovať. Za opakované znečiste-
nie prostredia odpadkami ako ple-
chovka alebo fľaša, vás miestne au-
tority môžu pozvať aj pred súd.

Typickým trestom pre hriešnikov 
je upratovanie jednej z mestských 
lokalít v žiarivo zelenej veste. Záme-
rom je, aby ľudia pochopili, aké ťaž-
ké je mesto udržiavať v čistote a že 
odpadky váľajúce sa po trávnikoch  
a uliciach sú nevzhľad-
né. Tento trest má ľudí 
tiež zosmiešniť a zaistiť, 
že si nabudúce radi uro-
bia pár krokov ku košu 
navyše.

Pokiaľ sa však niekto 
previní prvýkrát a navy-
še zahodí len drobnosť 
ako obal od cukríka 
alebo ohorok, čaká ho 
namiesto upratovania 
„iba“ pokuta vo výške 
300 dolárov.

To, že len tak odhodí-
te ohorok, sa vám však  
v Singapure tak často 
stávať nebude. Fajče-
nie je totiž na mnohých 
miestach zakázané. 
Zákaz však nezahŕňa 
len kryté miesta, kde 
sa zhromažďujú ľudia, 
ale aj podchody a nad-

chody, okolie nemocníc, päťmetrový 
okruh prístrešku zastávky, športovis-
ká a oblasti okolo obytných domov. 

A práve preto, s prihliadnutím na 
dlhodobé problémy s najrôznejší-
mi asociálmi na Slovensku, sa vás 
chcem Púchovčania opýtať, ktorý 
z dvoch prístupov je podľa vás lep-
ší? Slovenský benevolentný, alebo 
prísny singapurský?

Na záver môjho článku vyjadru-
jem veľkú vďaku a uznanie všetkým 
z vás, ktorí ste sa opätovne zapojili, 
alebo sa ešte len plánujete zapojiť 
do dobrovoľníckej upratovacej ak-
cie SPOLOČNE ZA ČISTÝ PÚCHOV. Aj 
keď to dlhodobé problémy s asociál-
mi nevyrieši, môžete si povedať, že 
aj vďaka vám je mesto Púchov aspoň 
na chvíľu o niečo krajšie. 

Marián Mišún, 
poslanec MsZ 

Potrebujeme na Slovensku malý dvor a veľký bič?
Vybral som si
maličkú
trblietavú
žltú hviezdičku.
Pošepol
som
jej
hviezde vlastnej.
Nech bez
váhania
uschová v sebe
moje tajné túžby – priania
Dôveru v ňu mám,
že nikdy nezahasne
a k zemi
neklesne.
Ale stále
bude svietiť
hore tam
neveľká hviezdna priateľka.
Drahá hviezda
kiež by
splnila si
u teba uchované
moje tajné priania - túžby. 

Radko Kurej 
Foto: pixabay

Hviezdna priateľka
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Unikátne tabule odhaľujú zašlú slávu siedmich 
krajských hradov a zrúcanín  

Krásu a veľkoleposť hradov z pohraničia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
môžu turisti objavovať vďaka skleným tabuliam a novej brožúre z dielne kraj-
skej organizácie cestovného ruchu Trenčín 
región. Ide o projekt, ktorý na Slovensku 
nemá obdobu.
Obranné aj sezónne sídla šľachty nájdeme 
v hustej koncentrácii na území Trenčia-
nskeho aj Zlínskeho kraja. Ich múry, nahlo-
dané zubom času, nie je vždy možné revi-
talizovať. Pôvodnú krásu a majestátnosť 
sedmičky hradov Považia budú môcť 
nadšenci histórie spoznať vďaka pane-
lom, umiestneným v blízkosti turistických 
či cyklistických chodníkov.  „Línie na gra-
fických priehľadných tabuliach dotvárajú 
pôvodný vzhľad hradu. Turisti tak môžu vi-
dieť, ako hrady a zrúcaniny vyzerali v minu-
losti,“ vysvetlil predseda KOCR Juraj Gerlici. 
„Kresby vychádzajú z poznatkov pamiat-
kových výskumov, prebiehajúcich posledné 

desaťročia aj z dobových vyobrazení hradov. Pripraviť jedno takéto zobrazenie 
trvalo tri aj štyri dni,“ povedal Martin Bóna, stavebný historik a autor grafík. 

„Ide o jednu z pilotných realizácií na Slo-
vensku a zároveň fantastickú vec na popu-
larizáciu histórie a hradov,“ myslí si Branislav 
Delinčík, konateľ spoločnosti, ktorá sa po-
starala o výrobu panelov a ich inštaláciu.
Ktoré historické objekty si môžete  
obzrieť vďaka panelom: Čachtický hrad, 
Hrad Tematín, Hrad Beckov, Trenčiansky 
hrad, Hrad Vršatec, Hrad Lednica, Považský 
hrad. Kresby akademickej rekonštrukcie 
hradov a ich porovnanie so súčasným sta-
vom sa podarilo vydať aj v tlačenej forme. 
Výsledkom je publikácia s názvom „Histó-
ria včera a dnes“, kde okrem spomínanej 
sedmičky hradov kraja nájdete aj tri hrady 
regiónu Východná Morava.  

- Sláva Gajdošíková -

Župa bude seniorom 
pomáhať aj v 

domácom prostredí   

Vďaka novej sociálnej službe, ktorú na svojom 
území prináša Trenčiansky samosprávny kraj, 
budú môcť osamelí seniori a osoby so zdravot-
ným znevýhodnením zotrvať v pohodlí vlastného 
domova. Služba bude bezplatná, na jej správne 
fungovanie bude potrebný najmä internet.
Je pre vás náročné skĺbiť prácu so starostlivosťou  
o svoju mamu, otca, babku, dedka, prípadne 
iného rodinného príslušníka? Ste jediný, kto sa  
o neho môže postarať,  ale nechcete ho umiestniť 
do zariadenia sociálnych služieb? Práve pre vás 
Trenčianska župa pripravuje novú bezplatnú so-
ciálnu službu s využitím systému Inteligentnej 
domácej asistentky (IDA). Systém IDA funguje 
bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša 
vaše súkromie. Naopak prináša pocit bezpečia 
a pohody vďaka tomu, že nepretržite zazname-
náva údaje o pohybe v domácnosti. V prípade, 
že sa v domácnosti vášho rodinného príslušníka 
stane niečo nezvyčajné, ihneď vás a všetky zvo-
lené dohliadajúce osoby upozorní. Viete tak na 
nezvyčajnú situáciu rýchlo reagovať, kontaktovať 
vášho blízkeho, prípadne privolať pomoc. Slu-
žba je vhodná pre seniorov žijúcich osamote,  
osoby s rizikovým ochorením, pacientov, ktorí 
sa zotavujú doma či osoby s ťažkým zdravo-
tným postihnutím.
Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle 
kraja www.tsk.sk, v sekcii Sociálna pomoc - IDA 
– Podpora AAL (aktívneho asistovaného života)  
v podmienkach TSK.                                  - Matej Plánek -

Kraj chce prilákať žiakov na 
nedostatkové odbory  

Nedostatkové odbory, predovšetkým trojročné  
odbory vzdelávania (H odbory) a v niektorých 
odvetviach národného hospodárstva aj študijné 
odbory so zvýšeným počtom hodín praktického 
vyučovania (K odbory), o ktoré žiaci neprejavujú  
záujem, no sú potrebné na trhu práce, TSK pod-
porí formou krajského štipendia. Pôjde predo-
všetkým o tradičné remeselné a výrobné odbory. 
Pre školský rok 2022/2023 sa to týka 18 odborov 
vzdelávania na 13 stredných odborných školách.
K nim patrí napríklad odbor nástrojár, mechanik 
opravár, strechár, agromechatronik, murár, ale aj 
stolár, inštalatér či technik spracovania plastov. Od 
septembra 2022 tak prváci študujúci v týchto 
odboroch získajú 50 eur mesačne ako moti-
vačné štipendium. Finančná motivácia bude vo 
vybraných odboroch udeľovaná študentom od 
prvého do štvrtého ročníka, s tým, že vo štvrtom 
ročníku žiaci získajú 20 eur mesačne. Podmienka-
mi získania štipendia bude prospech, správanie 

a dochádzka. Poskytovať sa bude len pre denné 
formy štúdia s vyplatením dvakrát za školský rok 
na základe polročného a koncoročného hodno-
tenia žiakov. Na tento účel župa vyčlenila 90 tisíc 
eur. Súpis nedostatkových odborov pre konkrétny 
školský rok župa každým rokom zverejní na svojom 
webe najneskôr do 30. septembra príslušného ka-
lendárneho roka.
Župa bude zároveň motivovať žiakov aj k dosaho-
vaniu mimoriadnych výsledkov v celosloven-
ských vedomostných, športových aj kultúrnych 
súťažiach. Za umiestnenie na 1.-3. mieste v súťaži 
jednotlivcov alebo družstiev a splnenie základných 
podmienok (správanie, dochádzka) môže žiak rov-
nako získať krajské štipendium (1. miesto – 200 eur, 
2. miesto 150 eur, 3. miesto - 100 eur). Krajské šti-
pendium bude župa poskytovať od 1. septembra 
2022, pričom žiakom prvého ročníka bude vypla-
tené za prvý polrok v marci 2023.   
                           - Barbora Jánošková, Lenka Kukučková -
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Futbal - 2. liga muži

3. liga muži - Západ

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

6. liga muži

7. liga muži

26. kolo: 
MŠK Púchov – Námestovo 2:0 (0:0)
Góly: 52. Ramon, 55. Ullman
ŽK: Holáň – Kobylarczyk, Habiňák, Chorvát, ČK: 

Chorvát (Námestovo) po 2 ŽK, rozhodcovia: Greško, 
Rablovský, Tokoš, 418 divákov

Ak si chceli Púchovčania zachovať šancu na zá-
chranu, povinnosť im velila bodovať proti po-
slednému celku druholigového pelotónu naplno.  
I keď hostia z Oravy mali na svojom konte iba deväť 
bodov a ich zostup do tretej ligy je v podstate ho-
tová vec, nedali svoju kožu lacno. Naopak, v prvom 
polčase nedovolili Púchovčanom streliť upokojuj-
úci gól i keď domáci si vypracovali niekoľko šancí. 
Trpezlivosť priniesla futbalistom MŠK Púchov ruže  
v podobe prvého gólu už niekoľko minút po začiatku 
druhého polčasu. V 52. minúte sa do streleckej listiny 
zapísala posila z Trenčína Ramon – 1:0. Neubehli ani 
tri minúty a Púchovčania a ich priaznivci sa tešili dru-
hýkrát – na 2:0 zvyšoval v 55. minúte český legionár 
Ullman. Púchovčania ani po druhom góle nepoľavili, 
no ďalší gól sa im už ani napriek niekoľkým sľubným 
príležitostiam vsietiť nepodarilo. „Povinné“ tri body 
však zostali doma. Príležitosť zveľadiť si bodový účet 
budú mať futbalisti MŠK Púchov v ďalšom domácom 
stretnutí, v ktorom v sobotu privítajú nebezpečné 
Komárno.    

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Majdan, Ramon, Straňák, Mráz, Pavlovčík, 

Michlík (70. Kapusniak), Holáň (46. Krčula), Pucheľ, 
Ullman (84. Kubík), Holiš (64. Hundák), tréner Vladi-

mír Cifranič
Zostava MŠK Námestovo:
Greššák – Habiňák, Jaššo, Terentiev, Mäsiar, Koby-

larczyk, Brodziansky, Biricz, Snovák, Chorvát, Stašák, 
striedali: Novák, Mydlár, Barutík, Brnča, Svetlošák, 
tréner Roman Marčok

Ostatné výsledky 26. kola: 
Petržalka – Košice 3:8, Žilina B – Banská Bystrica 0:1, 

Komárno – Šamorín 0:2, Dubnica nad Váhom – Skali-
ca 3:1, Trebišov – Podbrezová 0:4, Bardejov – Rohož-
ník 2:3, Slovan Bratislava B – Humenné 2:3
1. Podbrezová 26 20 2 4 64:20 62
2. B. Bystrica 26 18 5 3 51:20 59
3. Skalica 26 16 5 5 38:18 53
4. Komárno 26 13 8 5 38:28 47
5. Humenné 26 13 8 5 28:24 47
6. Košice 26 14 4 8 63:34 46
7. Šamorín 26 11 4 11 40:37 37
8. Žilina B 26 10 6 10 41:36 36
9. Petržalka 26 10 5 11 45:39 35
10. Trebišov 26 8 7 11 23:40 31
11. Dubnica 26 8 6 12 33:37 30
12. Rohožník 26 7 5 14 26:45 26
13. MŠK Púchov 26 7 4 15 33:45 25
14. Slovan B 26 6 4 16 27:54 22
15. Bardejov 26 3 8 15 22:39 17
16. Námestovo 26 2 3 21 18:74 9

Program 27. kola: MŠK Púchov – Komárno (29. 4. 
o 16.30), Podbrezová – Dubnica nad Váhom, Košice 
– Trebišov, Rohožník – Slovan Bratislava B, Banská 

Bystrica – Bardejov, Námestovo – Humenné, Skalica 
– Žilina B, Šamorín - Petržalka    

„Povinné“ tri body zostali doma, potvrdiť 
ich treba v sobotu v stretnutí s Komárnom

Upokojujúci druhý gól vsietil Námestovu Ondřej Ull-
man (na snímke vľavo).             FOTO: Milan Podmaník 

24. kolo:  L. Rovne – Partizánske 2:2, Malženice – 
Beluša 0:1, Levice – Nitra 2:2, Imeľ – Nové Zámky 2:0, 
Zlaté Moravce B – P. Bystrica 2:2, Kalná – Šaľa 1:0, Ga-
lanta – Myjava 1:2, Nové Mesto – Častkovce 1:0
1. P. Bystrica 25 21 3 1 61:16 66
2. Myjava 25 17 4 4 46:19 55
3. Beluša 25 16 6 3 45:20 54
4. Šaľa 25 14 4 7 49:25 46
5. Kalná 25 12 8 5 35:31 44
6. Malženice 25 10 8 7 44:28 38
7. Galanta 25 10 6 9 34:33 36
8. Nové Mesto 25 10 3 12 33:28 33
9. Imeľ 25 9 6 10 29:36 33
10. Častkovce 25 9 4 12 40:32 31
11. Nové Zámky 25 9 4 12 33:38 31
12. V. Ludince 24 8 5 11 34:37 29
13. Marcelová 24 6 8 10 24:25 26
14. Nitra 25 8 1 16 33:49 25
15. L. Rovne 25 7 3 15 17:34 24
16. Zl. Moravce B 25 6 4 15 27:59 22
17. Partizánske 25 4 7 14 25:51 19
18. Levice 25 3 6 16 18:66 15

24. kolo: Košecké Podhradie – Streženice 1:1 
(0:0), Sondor – Jandušík, Tuchyňa – Papradno 2:3 
(2:2), Bartoš, Prchlík – Jeleník 2, Fujaček, Podmanín 
– Udiča 2:1 (1:0), Král, Pilár – Drblík, Šebešťanová – 
Visolaje 1:0 (1:0), Dánek, Sverepec – Dohňany 2:2 
(0:1), Lehotský, Illo – Vojtek, Černoško, Nová Dubni-
ca – Lysá pod Makytou 2:4 (2:3), Adamčík, Pecuš, 
Adamčík (vlastný) – Morkička 2, Chodúr
1. D. Kočkovce 16 11 1 4 35:26 34

18. kolo: Orlové – Kameničany 3:1, Tŕstie – Praznov 
1:1, Horovce – Dulov 3:2, Pružina – Fan Club Púchov 
2:2, Vrchteplá mala voľno
1. Praznov 17 14 3 0 75:13 45
2. Horovce 16 13 2 1 52:17 41
3. Tŕstie 16 10 3 3 59:22 33
4. Bodiná 16 10 2 4 50:29 32
5. Kolačín 16 10 1 5 67:26 31
6. Vrchteplá 16 8 1 7 39:35 25
7. Dulov 17 7 2 8 42:45 23
8. Pružina 16 4 5 7 36:44 17
9. FC Púchov 17 4 5 8 43:71 17
10. Orlové 16 4 1 11 29:53 13
11. Č. Kameň 17 3 3 11 29:51 12
12. Prejta 16 3 2 11 35:72 11
13. Kameničany 16 0 0 16 8:92 0

2. Udiča 16 10 3 3 51:17 33
3. Podmanín 17 10 2 5 37:20 32
4. N. Dubnica 17 8 5 4 43:31 29
5. Lysá 16 8 3 5 47:22 27
6. Tuchyňa 17 6 7 4 35:25 25
7. Streženice 16 7 3 6 34:36 24
8. Šebešťanová 17 6 4 7 32:39 22
9. Visolaje 17 7 2 8 36:34 20
10. Papradno 16 5 4 7 31:33 19
11. Dohňany 17 4 3 10 23:47 15
12. Sverepec 17 3 3 11 21:40 12
13. K. Podhradie 17 1 4 12 12:67 7

4. liga muži 
24. kolo: Hlohovec – J. Bohunice 0:5, T. Stankovce 

– Radimov 7:0, Domaniža – D. Vestenice 4:0, Trebati-
ce – Lehota 3:1, Ladce – Bánovce 3:3, Gbely – Horná 
Krupá 2:0, Prievidza – Vrbové 4:3, Boleráz – Prečín 2:1, 

Piešťany – Kvašov 3:0
1. Boleráz 25 21 2 2 71:19 65
2. Lehota 25 19 3 3 72:17 60
3. J. Bohunice 25 18 4 3 69:24 58
4. T. Stankovce 25 12 9 4 43:20 45
5. Domaniža 25 12 7 6 46:32 43
6. Piešťany 25 12 5 8 64:32 41
7. Gbely 25 12 3 10 54:40 39
8. Trebatice 25 11 5 9 53:41 38
9. Prečín 25 12 2 11 38:30 38
10. Vrbové 25 10 5 10 43:47 35
11. H. Krupá 25 11 2 12 39:48 35
12. Prievidza 25 9 7 9 38:40 34
13. Radimov 25 7 4 14 38:54 25
14. Ladce 25 5 4 16 33:60 19
15. Kvašov 25 5 2 18 19:63 17
16. Bánovce 25 4 4 17 19:60 16
17. Hlohovec 25 3 5 17 20:69 14
18. D. Vestenice 25 3 5 17 22:85 14
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

4. liga st. žiaci - Sever

4. liga st. žiaci - Juh

4. liga ml. žiaci

1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U14

Prípravky U11 mix

www.futbalnet.sk

6. liga dorast 

23. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 3:3 (3:0), 
Bologa 2, Lacko, Partizánske – Nitra 3:0, Zlaté Morav-
ce – Senec 2:1, Komárno – Dubnica nad Váhom 3:0, 
Šamorín – Piešťany 4:2, Krakovany – Karlova Ves Bra-
tislava 1:2, Skalica – Lokomotíva Trnava 1:0, Domino 
– Myjava 2:0
1. Zl. Moravce 23 15 4 4 61:25 49
2. MŠK Púchov 23 15 4 4 58:27 49
3. Komárno 23 12 6 5 54:36 42
4. Inter 23 12 6 5 37:22 42
5. Skalica 23 12 3 8 39:32 39
6. Karlova Ves 23 11 3 9 36:38 36
7. Domino 23 8 10 5 31:25 34
8. Nitra 23 9 6 8 41:33 33
9. Šamorín 23 9 6 8 53:49 33
10. Dubnica 23 9 5 9 35:35 32
11. Myjava 23 9 3 11 31:32 30
12. Partizánske 23 8 3 12 33:47 27
13. Trnava 23 6 7 10 19:26 25
14. Senec 23 4 6 13 22:39 18
15. Krakovany 23 3 4 16 11:42 13
16. Piešťany 23 3 2 18 19:72 11

Program 24. kola:
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov (29. 4.  
o 10.00), Čermánsky FK Nitra – Domino, Inter Brati-
slava – Skalica, Lokomotíva Trnava – Krakovany, Se-
nec – Šamorín, Piešťany – Partizánske, Myjava – Ko-
márno, Karlova Ves Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble  

23. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 1:3 (0:1), 
Vavrík, Partizánske – Nitra 2:0, Zlaté Moravce – Senec 
3:0, Komárno – Dubnica nad Váhom 0:0, Šamorín – 
Piešťany 8:0, Krakovany – Karlova Ves 1:2, Skalica – 
Lokomotíva Trnava 0:3, Domino – Myjava 7:0
1. Zl. Moravce 23 17 5 1 50:9 56
2. Inter 23 17 4 2 62:21 55
3. Karlova Ves 23 14 6 3 58:24 48
4. Trnava 23 14 5 4 56:23 47
5. Dubnica 23 14 5 4 56:23 47
6. Komárno 23 13 5 5 59:26 44
7. Šamorín 23 12 3 8 39:28 39
8. Domino 23 8 8 7 40:29 32
9. MŠK Púchov 23 7 6 10 35:38 27
10. Piešťany 23 6 4 13 29:57 22
11. Senec 23 5 5 13 23:42 20
12. Nitra 23 5 4 14 21:49 19
13. Skalica 23 4 6 13 20:40 18
14. Myjava 23 5 2 16 25:63 17
15. Krakovany 23 4 4 15 19:54 16
16. Partizánske 23 2 2 19 18:84 8

Program 24. kola:
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov (29. 4. o 
10.00), Nitra – Domino, Inter – Skalica, Trnava – Kra-
kovany, Senec – Šamorín, Piešťany – Partizánske, 
Myjava – Komárno, Karlova Ves – Zlaté Moravce

Skupina o umiestnenie
4. kolo: 
SDM Domino – MŠK Púchov 2:2 (1:1), Talda, Ve-

teška, Zlaté Moravce – Levice 6:3, Nitra – Inter Brati-
slava 4:0, Petržalka – Dubnica 1:2, Senica – Skalica 2:0
1. Nitra 13 10 0 3 52:13 30
2. Dubnica 13 10 0 3 27:13 30

Skupina o umiestnenie
4. kolo: 
SDM Domino – MŠK Púchov 1:4 (0:2), Kozáček, 

Mynář, Král, Paulen, Zlaté Moravce – Levice 9:0, Nitra 
– Inter Bratislava 0:3, Petržalka – Dubnica nad Váhom 
0:0, Senica – Skalica 3:0
1. Petržalka 13 8 4 1 44:7 28
2. Dubnica 13 7 4 2 35:11 25
3. Inter 13 7 3 3 27:14 24
4. Domino 13 6 5 2 36:21 23
5. Senica 13 7 2 4 17:17 23
6. Nitra 13 6 4 3 32:13 22
7. MŠK Púchov 13 4 2 7 15:26 14
8. Zl. Moravce 13 3 3 7 22:23 12
9. Skalica 13 1 2 10 10:43 5
10. Levice 13 1 1 11 4:67 4

12. kolo:
Domaniža – Papradno 6:1, Jasenica – Plevník-Drie-

nové 0:3, Dolná Mariková mala voľno
1. Plevník 8 8 0 0 65:7 24
2. Domaniža 9 8 0 1 55:14 24
3. Jasenica 10 6 0 4 45:16 18
4. Beluša 8 6 0 2 28:21 18
5. Prečín 8 2 1 5 18:25 7
6. Udiča 9 2 0 7 6:43 6
7. Papradno 9 2 0 7 13:54 6
8. D. Mariková 9 0 1 8 5:55 1

12. kolo: 
Dubnica nad Váhom B – Košeca 1:3, Mikušovce – 

Fan Club Púchov 0:0, Bolešov – Nová Dubnica 1:7, 
Ladce mali voľno
1. FC Púchov 9 6 2 1 48:13 20
2. N. Dubnica 8 6 1 1 38:7 19
3. Košeca 10 6 1 3 36:24 19
4. Dubnica B 9 6 0 3 25:15 18
5. Mikušovce 11 5 1 5 21:26 16
6. Ladce 9 3 0 6 19:56 9
7. Bolešov 9 0 2 7 20:48 2
8. Lysá 7 0 1 6 10:28 1

12. kolo:
Horná Poruba – Plevník-Drienové 1:5, Fan Club 

Púchov – Praznov 3:3 (1:1), Pecko 2, Cabúk, Beluša – 
Domaniža 0:6, Sverepec mal voľno
1. Plevník 11 11 0 0 62:6 33
2. Domaniža 11 9 0 2 47:23 27
3. FC Púchov 10 5 3 2 23:17 18
4. Praznov 11 4 1 6 27:31 13
5. Prečín 9 4 1 4 12:26 13
6. Beluša 11 3 3 5 26:35 12
7. Ilava 10 3 1 6 13:23 10
8. H. Poruba 11 1 2 8 14:33 5
9. Sverepec 10 1 1 8 15:45 4

O 1. – 10. miesto:
2. kolo: 
Beluša – Tuchyňa 3:2, Prečín – Ladce 0:1, Pruské – 

Jasenica 3:3, MŠK Púchov B – Ilava 3:2 (2:0), Talda, 
Rosina, Kučík

10. kolo: 
Beluša – Tuchyňa 6:2, Prečín – Ladce 1:2, Pruské – 

Jasenica 1:0, MŠK Púchov B – Ilava 8:1 (3:1), Kremeň 
2, Talda 2, Csanádi 2, Vojtech, Veng
1. MŠK Púchov B 6 6 0 0 25:8 18
2. Dubnica B 4 4 0 0 29:5 12
3. Beluša 6 4 0 2 32:14 12
4. Ladce 6 4 0 2 17:11 12
5. Pruské 4 3 1 0 10:3 10
6. Jasenica 6 2 1 3 15:23 7
7. Plevník 4 2 0 2 5:13 6
8. Ilava 4 0 0 4 8:23 0
9. Tuchyňa 6 0 0 6 5:22 0
10. Prečín 6 0 0 6 2:26 0

O 11. – 20. miesto:
2. kolo: 
Dolné Kočkovce – Kvašov 4:4, Horná Poruba – Bo-

lešov 6:0, Brvnište – Visolaje 5:3, Sverepec – Fan Club 
Púchov 2:2, Košeca – Šebešťanová 4:2

10. kolo: 
Dolné Kočkovce – Kvašov 3:2, Horná Poruba – Bo-

lešov 3:1, Brvnište – Visolaje 3:2, Sverepec – Fan Club 
Púchov 2:3, Košeca – Šebešťanová 2:5
1. FC Púchov 6 5 1 0 21:7 16
2. Brvnište 6 4 2 0 22:11 14
3. H. Poruba 6 4 0 2 23:6 12
4. Bolešov 6 4 0 2 28:13 12
5. Šebešťanová 6 3 2 1 22:13 11
6. Košeca 6 3 0 3 13:20 9
7. Sverepec 6 2 1 3 11:14 7
8. D. Kočkovce 6 1 1 4 11:26 4
9. Kvašov 6 0 1 5 8:35 1
10. Visolaje 6 0 0 6 10:24 0

Skupina o 20. – 25. miesto:
2. kolo: 
Pružina – Dohňany 6:0
7. kolo: 
Pružina – Dohňany 9:2

1. Domaniža 4 4 0 0 32:6 12
2. Pružina 6 2 0 4 21:34 6
3. Dohňany 2 0 0 2 2:15 0

Lednické Rovne a Košecké Podhradie ešte nehrali. 

12. kolo: 
Brvnište – Dolné Kočkovce 0:3 (0:3), Rybanský, Krč-

márik, Luhový, Kvašov – Streženice 7:1 (4:0), Cíbik 2, 
Gereg 2, Ježo, Martinko, Pekar – Lazovan, Podmanín 
– Dolná Mariková 2:0
1. D. Mariková 12 10 1 1 56:5 31
2. Podmanín 12 6 2 4 32:21 20
3. Brvnište 12 6 1 5 42:21 19
4. Kvašov 12 6 0 6 49:34 18
5. D. Kočkovce 12 5 0 7 32:37 15
6. Streženice 12 1 0 11 14:107 3

3. Senica 13 9 1 3 39:17 28
4. MŠK Púchov 13 7 3 3 28:19 24
5. Petržalka 13 7 1 5 37:12 22
6. Domino 13 6 2 5 26:31 20
7. Skalica 13 4 0 9 17:34 12
8. Inter 13 3 2 8 14:38 11
9. Zl. Moravce 13 3 1 9 18:39 10
10. Levice 13 1 0 12 9:51 3
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Hokej

Extraligoví dorastenci definitívne v elitnej 
štvorke, pobijú sa o titul majstra Slovenska

Extraliga dorast
Dohrávka 31. kola: 
MŠK Púchov – MHKM Skalica 10:1 (4:0, 2:0, 

4:1), 11. T. Pobežal (M. Pobežal), 13. T. Pobežal 
(Hudík, Žemla), 14. Lazkov (M. Pobežal), 19. F. Po-
bežal (M. Pobežal, Lazkov), 37. Hazala (Lazkov, Pi-
šoja), 40. T. Pobežal (Lezzani), 43. Mikovič (Hudík, 
Škultéty), 49. Lazkov (T. Pobežal), 53. T. Pobežal 
(Lezzani), 53. Kováčik (Pancza, Pišoja)

Strely na bránku: 42/12, presilovky: 3/1 – 3/0
Zostava MŠK Púchov: 
Urban – Kohutiar, Lezzani, Mavrin, Mikovič, Svin-

čák, Behan, Kováčik, Lazkov, F. Pobežal, Hajas, 
Koncový, Žemla, Hudík, Hazala, Pišoja, M. Pobežal, 
Kľučka, Pancza, T. Pobežal, Škultéty

Ostatné výsledky 31. kola:
Spišská Nová Ves – Martin 2:3, Nitra – Banská 

Bystrica 4:3 sn, Zvolen – Trenčín 4:2, Trnava – Koši-
ce 1:2, Poprad – Slovan Bratislava 2:1, Michalovce 
– Žilina 2:1 

Dohrávka 32. kola: 
MŠK Púchov – MHKM Skalica 4:0 (1:0, 1:0, 

2:0), 17: Kohutiar (Pišoja, Hajas), 37. Pencza (Ha-
jas, Pišoja), 42. Hazala (Hajas, Pišoja), 40. M. Pobe-
žal (Lazkov, Pancza) 

Strely na bránku: 21/10, presilovky: 4/1 – 0/0
Zostava MŠK Púchov: 
Gadziev – Kohutiar, Lezzani, Mavrin, Mikovič, 

Svinčák, Behan, Kováčik, Lazkov, F. Pobežal, Hajas, 
Hudík, Koncový, Žemla, Hazala, Pišoja, M. Pobežal, 
Brežný, Kľučka, Pancza, Škultéty, tréner: Miroslav 
Nemček

Ostatné výsledky 32. kola:
Spišská Nová ves – Martin 6:5, Zvolen – Trenčín 

3:1, Trnava – Košice 4:3 sn, Poprad – Slovan Brati-
slava 1:3, Michalovce – Žilina 4:5
1. Slovan 51 37 6 1 7 223:96 124
2. MŠK Púchov 48 31 4 3 10 165:93 104
3. Nitra 48 29 6 1 12 184:117 100
4. B. Bystrica 49 27 6 6 10 191:117 99
5. Zvolen 51 28 4 5 14 187:131 97
6. Poprad 51 31 0 3 17 209:123 96
7. Michalovce 50 24 5 4 17 193:134 86
8. Trenčín 51 21 4 8 18 199:154 79
9. Skalica 49 16 6 3 24 159:211 63
10. Košice 47 12 6 5 24 133:186 53
11. Žilina 50 14 1 5 30 117:198 49
12. Trnava 51 11 5 2 33 126:217 45
13. Martin 49 8 2 7 32 117:230 35
14. Sp. N. Ves 49 3 0 2 44 80:276 11

pok, foto: Miroslav Mikáč

Nový ročník nadnárod-
nej Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy odštartuje 
tento rok 4.júna v obci 
Krásno v okrese Parti-
zánske a vyvrcholiť by 
mal tradične v septembri  
v Ďurďovom. Vyplýva to 
z kalendára, ktorý schvá-
lili delegáti jarného sne-

mu Slovensko-moravskej hasičskej ligy v obci Lehota 
pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. 

I keď sa aktuálna pandemická situácia zlepšuje, 
schválili po dvoch nedokončených ročníkoch dele-
gáti snemu aj podmienky vyhodnotenia tohtoroč-
ného súťažného ročníka. Podmienkou vyhodnotenia 
je uskutočnenie minimálne deviatich súťaží podľa 
schváleného kalendára, z toho minimálne jeden sa 
musí uskutočniť na Morave. 

„Cestovanie medzi Slovenskou a Českou republi-
kou bude možné minimálne s výnimkami (v prípa-
de, že pri cestovaní medzi Slovenskou a Českou re-
publikou bude vyžadovaná karanténa bez výnimky, 

ročník sa nevyhodnotí). V prípade, že sa neuskutoční 
plný počet súťaží schváleného kalendára, ročník sa 
vyhodnotí podľa aktuálne dosiahnutých výsledkov,“ 
uvádza sa v uznesení z jarného snemu v Lehote pod 
Vtáčnikom. 

Delegáti snemu rozhodli tiež o zachovaní maxi-
málneho štartovného pre každú súťaž. Organizátori 
jednotlivých súťaží môžu požadovať štartovné vo 
výške 10 eur, prípadne 300 českých korún za každé 
družstvo, ktoré sa súťaže zúčastní. 

Delegáti schválili tiež správu o hospodárení  
a zobrali na vedomie správu revíznej komisie a dis-
kusné príspevky zástupcov jednotlivých hasičských 
družstiev. Tohtoročnou novinkou bude aj súťaž mu-
žov nad 35 rokov. V tohtoročnom kalendári sa muži 
nad 35 rokov predstavia na ôsmich podujatiach. 

Tohtoročný kalendár sa skladá z 12 súťaží, sú me-
dzi nimi aj tri podujatia v Púchovskom okrese. Súťaže 
Slovensko-moravskej hasičskej ligy privítajú vo Viso-
lajoch, Lednických Rovniach a v Zbore. Z kalendára 
tak vypadli tradičné preteky v Ihrišti či v Podhorí. 

Kalendár súťaží SMHL v ročníku 2022:
1. kolo – 4. 6. 

Krásno (aj muži nad 35 rokov)
2. kolo – 11. 6.
Poruba
3. kolo – 18. 6. 
Lehota pod Vtáčnikom (aj muži nad 35 rokov)
4. kolo – 25. 6.
Visolaje
5. kolo – 3. 7. 
Brumov (aj muži nad 35 rokov)
6. kolo – 9. 7.
Lednické Rovne (aj muži nad 35 rokov)
7. kolo – 17. 7. 
Zbora (aj muži nad 35 rokov)
8. kolo – 23. 7.
Svinná
9. kolo – 30. 7.
Francova Lhota (aj muži nad 35 rokov)
10. kolo - 20. 8.
Podlužany
11. kolo – 3. 9. 
Nedašova Lhota (aj muži nad 35 rokov)
12. kolo – 10. 9.
Ďurďové (aj muži nad 35 rokov).                             pok

SMHL odštaruje začiatkom júna, vyvrcholí v septembri
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Volejbal

4. liga muži
STK Lysá pod Makytou (na snímke) – STK Tren-

čianske Bohuslavice 13:5 (M. Panáček 4, Schulcz 3, 
D. Panáček 3, D. Janíček ml. 1, 2x štvorhra
1. Lysá 4 3 1 0 47:25 11
2. Chocholná 4 2 1 1 37:35 9
3. Tr. Bohuslavice 4 0 0 4 24:48 4

5. liga
Ladce B – Slovan PB A 5:13, Popelka 2, Miro Sňa-

hničan, Jankovský st. po 1, 1 štv. -  Zemančík, J. Gálik, 
P. Gálik Hlubina po 3, 1 štv., Sedmerovec B – Beluša 
A 13:5, Galko 4, A. Mišík 3, Hrdlička, Šelingová po 1, 2 
štv. – Ochotnický, I. Hrevuš po 2, J. Kalus ml. 1, Dub-
nica nad Váhom – Nozdrovice A 16:2, Páleník 4, Ec-
kert, Mutala po 3, Slivka, J. Kalus po 2, 2 štv. – Didek 2, 
Sedmerovec B – Nozdrovice A 14:4, Jurč, Galko po 
4, M. Šelinga st. 3, Šelingová 1, 2 štv. – Didek 2, Koš-
tialik, Zemanovič po 1, Dolné Kočkovce B – Horná 
Breznica 6:12, Michalec, P. Majdán, Crkoň po 2 - To-
manica 4, Lipták 3, Uhlík 2, Kocur 1, 2 štv.
1. H. Breznica  10 6 2 2 104:76 24
2. Dubnica  8 7 1 0 101:43 23
3. Slovan PB  10 5 3 2 108:72 23
4. Dohňany  10 4 3 3 98:82 21
5. Sedmerovec B 8 6 0 2 78:66 20
6. Sedmerovec  8 5 2 1 88:56 20
7. D. Kočkovce B 9 3 0 6 71:91 15
8. Beluša  10 1 3 6 67:113 15
9. TTC PB B 9 2 2 5 71:91 15
10. Nozdrovice  9 1 2 6 54:108 13
11. Ladce B 9 0 2 7 60:102 11

6. liga
Milochov A – Šebešťanová 8:10, Kunovský 3, Ho-

rečný 2, P. Mihálik, Balušík po 1, 1 štv. – Mitaš 4, K. Pet-
rík 3, Zaukolec 2, 1 štv., Udiča A – Milochov A 6:12, 

Peter Ignácik, Kostka po 2, Šuška 1, 1 štv. – Kunovský, 
Balušík, Horečný po 3, Suško 2, 1 štv., Medeko PB B 
– Slovan PB B 9:9, Belás 4, I. Melicherík 2, Hedera, 
Pauer po 1, 1 štv. – J. Gálik, P. Gálik po 3, Višenka 2, 
1 štv., Šebešťanová – Pružina A 12:6, K. Petrík st. 4, 
Zaukolec 3, Šesták 2, Mitaš 1, 2 štv. – Sádecký, Behro 
po 2, Kvaššay, Petrovič po 1, Pruské B – Udiča A 12:6, 
J. Šatka, Černej po 3, Beránek, Cibík po 2, Kutlák 1, 1 
štv. – Kostka 4, Pavel Ignácik 1, 1 štv., JoLa Dubnica 
nad Váhom – Pružina A 18:0 kontumačne, hostia 
sa na stretnutie nedostavili. Šebešťanová – Dolná 
Mariková 7:11, Mitaš 4, K. Petrík, Šesták po 1, 1 štv. – 

Striženec, V. Melicherík po 3, Žiačik, Seko po 2, 1 štv., 
1. Pruské B 9 8 1 0 112:50 26
2. Slovan PB B 10 5 2 3 99:81 22
3. Šebešťanová  9 6 0 3 82:79 21
4. JoLa DCA A 10 3 4 3 99:81 20
5. Milochov  9 4 3 2 88:74 20
6. Sedmerovec C 9 4 2 3 86:76 19
7. D. Mariková  9 5 0 4 88:74 19
8. Udiča  8 4 0 4 74:70 16
9. Medeko PB B 6 1 2 3 44:63 10
10. Miracles DCA  9 0 1 8 51:111 10
11. Pružina  8 0 1 6 40:104 8

Lysá sa udržala v stolnotenisovej 4. lige

V sobotu 23. apríla o siedmej hodine ráno vyrazi-
li naši volejbalisti - mladší žiaci 3-ky/skupina západ 
do Skalice, kde pokračovala táto súťaž tretím kolom  
v priestoroch ZŠ Malleho. 

Súťaže sa zúčastnili opäť všetky kluby - VO 1970 
MŠK Púchov A (tréner Rasťo Pagáč) a B (tréner Róbert 
Hupka), VK Spartak UJS Komárno A a B, VK Nové Mes-
to n/V a domáci klub VK Schaeffler Skalica. Naše tímy 
potvrdili výbornú pripravenosť a emotívnú tímovú 
túžbu po víťazstve. 

Vo svojich zápasoch dosiahli nasledovné výsledky: 
Púchov A – Komárno A 2:0, Púchov A – Skalica 2:0, 

Púchov A – Nové Mesto 2:0, Púchov A - Komárno B 
2:0, Púchov B – Komárno A 2:0, Púchov B – Skalica 
2:1, Púchov B –Nové Mesto 2:0, Púchov B - Komárno B 
2:0. Vo vzájomnom predohranom meraní síl Púchov 
A – Púchov B bol výsledok 2:1. Aj po tomto kole naše 
volejbalové nádeje figurujú v tabuľke skupiny západ 
- Púchov A na prvom (zostava: Hupka, Klobučník,  Ku-
báni, Jurči) a Púchov B na druhom mieste (zostava: 
Svoboda, Máček D., Máček E., Jančo, Mušák). 

Všetci hráči aj skalní fanúšikovia sa už tešia na zá-
verečné štvrté kolo súťaže v Komárne, v ktorom sa 
definitívne rozhodne, kto postúpi do celoslovenské-
ho finále.    

-pm-

Mladší žiaci VO 1970 MŠK Púchov pokračovali 
aj na turnaji v Skalici na víťaznej vlne
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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
,,Vrátiť  tak čas. Pohladiť 
Tvoju tvár a počuť Tvoj 
hlas. Čas nelieči bolesť ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
toho, koho sme milovali. 
Ďakujeme Ti, Bože, za roky 
šťastia, ktoré sme s ňou 
prežili, i za silu niesť bolesť 
vo chvíli, keď sme ju strati-
li.’‘ Dňa 13.5.2022 uplynie  
1. rok, odkedy nás navždy opustila naša drahá  
Zuzana Šestáková. Ani po roku bolesť neutícha  
aslza v oku nevysychá. S láskou spomína manžel a 
deti s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 7.5.2022 si pripome-
nieme 5. výročie úmrtia 
Štefánie Janíčkovej, rod. 
Kubinskej. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou spo-
mína manžel a  synovia 
s rodinami.

SPOMIENKA
,,V srdci Ťa stále máme a s 
láskou na Teba spomína-
me.“ Dňa 20.4.2022 uplynu-
lo päť rokov, čo odišiel do 
večnosti náš milovaný otec, 
dedko a  pradedko Josef 
Uhlíř. S láskou a úctou spo-
mínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 30.4.2022 uplynie 8 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
Vladimír Hudec z Horných 
Kočkoviec. S láskou spomí-
najú matka, sestra s  rodi-
nou, dve dcéry s rodinami. 
Kto ste ho poznali, prosím, 
zachovajte mu tichú spo-
mienku v modlitbe. Rodina 
Hudecová a Luhová.

SPOMIENKA
„Zapáliť sviečku, kytičku 
kvetov z lásky na hrob 
môžeme Ti dať,  pokojný 
a večný spánok vrúcne Ti 
priať a s tichou modlitbou 
na Tvoju lásku a dobrotu 
spomínať.“ Dňa 2.5.2022 
uplynie 10 rokov, čo nás 
opustil manžel, otec a ded-
ko Kamil Červený. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú modlitbu. S  láskou 
spomína manželka Marta a deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišla si cestou, ktorou ide 
každý sám, len brána spo-
mienok ostala dokorán...
Ten, kto ťa poznal, si spo-
menie a ten, kto ťa mal rád, 
nezabudne.“ Dňa 29.4.2022 
si s bolesťou v srdci pripo-
menieme 3. výročie úmrtia 
našej drahej mamičky a ba-
bičky Heleny Faktorovej,  
rod. Pajerskej. S  láskou a  úctou spomínajú dcéry, 
vnuk a sestry s rodinami.

SPOMIENKA
„Tam v nebeskom raji pokoj večný majte, buďte 
našimi anjelmi, na zemi nás strážte.“ Spomína-
me na našich milých rodičov z Dolných Kočko-
viec, Petra Valacha, ktorý by dňa 20.4. oslávil 
100. narodeniny a Antóniu Valachovú, ktorá by 
oslávila 95. narodeniny dňa 18.5. S  láskou a úc-
tou spomínajú dcéry, nevesta s rodinami a sestra 

s manželom.

SLUŽBY
• Bytové jadrá a kúpeľne 0918 542 411 
• Akcia -20 % do 30.6.2022. 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

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

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

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 
kaplánovi, pohrebnej službe Advent a  spevákom 
za dôstojnú rozlúčku s  naším milým Štefanom 
Chovančíkom z  Púchova, ktorý nás opustil dňa 
13.4.2022 vo veku 68 rokov. Manželka, deti, vnúča-
tá, sestra s rodinou a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme z  celého srdca 
všetkým príbuzným, pria-
teľom,  známym a suse-
dom, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s  našou drahou mamou, 
babičkou a prababičkou 
Annou Brtišovou dňa 
14.4.2022. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti i  za kve-
tinové dary. Naše poďako-
vanie patrí aj pohrebnej službe Advent za dôstojný 
priebeh obradu. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym 
z celého srdca, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s naším milova-
ným Marošom Jelčicom 
dňa 14.4.2022. Ďakujeme 
pohrebnej službe Advent 
za dôstojný priebeh obra-
du a všetkým za prejavy 
sústrasti. Smútiaca rodina.

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
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 uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

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

PORUCHY 
VEREJNÉHO 
OSVETLENIA 

hláste na adrese:  
ptsmpu@

ptsmpu.sk

• 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

• Kúpim garsónku alebo jednoizbový v Púchove. Tel. 
0944 936 501
• Stratila som strieborný hrubý náramok. Poctivého 
nálezcu prosím o vrátenie. SMS na číslo 0915 433 650
• Našiel sa modrý čip na workoutovom ihrisku. Info  
v inzertnej kancelárii.
• PRÁCA
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo ako 
upratovačka – súkromne. 0944 050 777
• Hľadám prácu na skrátený úväzok v doobedňajších 
hodinách. 0951 475 579

ZMENA CENNÍKA TKR
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. oznamuje, 
že dňom 1.6.2022 nadobudne účinnosť nový Cen-
ník služieb káblovej televízie v meste Púchov.
V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má 
účastník v súlade s čl. V Všeobecných podmienok 
poskytovania verejnej elektronickej komunikač-
nej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o po-
skytovaní verejnej služby doručením písomného 
oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS, 
do dňa účinnosti nového Cenníka.
Cenník a Všeobecné podmienky sú zverejnené 
na www.tkrpuchov.sk, v kancelárii spoločnosti 
SWAN, a.s., Štefánikova č. 828, Púchov a v sídle 
prevádzkovateľa KDS - Združenie majiteľov TKR 
Púchov, s.r.o., Námestie slobody č. 560, Púchov.
Združenie majiteľov ZKR Púchov, s.r.o. 
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