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Investičné akcie oddelenia výstavby MsÚ Púchov 
REKONŠTRUKCIA CESTY KOMENSKÉHO S ÚPRA-REKONŠTRUKCIA CESTY KOMENSKÉHO S ÚPRA-

VOU KRAJNICE A ODVODNENÍMVOU KRAJNICE A ODVODNENÍM
Realizácia: začiatok 03/22 koniec začiatkom 05/22.Realizácia: začiatok 03/22 koniec začiatkom 05/22.
Rekonštrukcia ulice pozostávala zo spevnenia Rekonštrukcia ulice pozostávala zo spevnenia 

krajníc a nového krytu vozovky. Zrekonštruovali sa krajníc a nového krytu vozovky. Zrekonštruovali sa 
aj vjazdy do priľahlých domov spolu s odvodnením  aj vjazdy do priľahlých domov spolu s odvodnením  
a spevnenými plochami. PROJEKTANT: Projart s.r.o. a spevnenými plochami. PROJEKTANT: Projart s.r.o. 
REALIZÁCIA: STRABAG s.r.o.REALIZÁCIA: STRABAG s.r.o.

ÚPRAVA KRIŽOVATKY KOMENSKÉHO / J. KRÁĽAÚPRAVA KRIŽOVATKY KOMENSKÉHO / J. KRÁĽA
Realizácia: začiatok 03/22 koniec začiatkom 05/22.Realizácia: začiatok 03/22 koniec začiatkom 05/22.
Rekonštrukcia ulice pozostávala z úpravy krytu Rekonštrukcia ulice pozostávala z úpravy krytu 

vozovky a nových vsakov na ulici. Doplnený bol aj vozovky a nových vsakov na ulici. Doplnený bol aj 
chodník spolu s prechodom pre chodcov a jeho chodník spolu s prechodom pre chodcov a jeho 
osvetlením. PROJEKTANT: S&K PROJECT, s.r.o. REALI-osvetlením. PROJEKTANT: S&K PROJECT, s.r.o. REALI-
ZÁCIA: STRABAG s.r.o.ZÁCIA: STRABAG s.r.o.

REKONŠTRUKCIA PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE REKONŠTRUKCIA PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE 
IHIHRIŠTERIŠTE

Realizácia: začiatok 04/22 koniec začiatkom 05/22.Realizácia: začiatok 04/22 koniec začiatkom 05/22.
Rekonštrukcia krytu vozovky prístupovej komu-Rekonštrukcia krytu vozovky prístupovej komu-

nikácie bola zrealizovaná pomocou drenážneho nikácie bola zrealizovaná pomocou drenážneho 
asfaltu. Tá predstavuje obojsmernú cestu so šírkou asfaltu. Tá predstavuje obojsmernú cestu so šírkou 
3m, ukončenou obratiskom zo štrkového lôžka – po-3m, ukončenou obratiskom zo štrkového lôžka – po-
vrchového vsaku. PROJEKTANT: DAQE Slovakia, s.r.o. vrchového vsaku. PROJEKTANT: DAQE Slovakia, s.r.o. 
REALIZÁCIA: STRABAG s.r.o.REALIZÁCIA: STRABAG s.r.o.

Filip Makay, vedúci oddelenia výstavby MsÚ Filip Makay, vedúci oddelenia výstavby MsÚ 
Foto: MsÚ a Slavomír Flimmel Foto: MsÚ a Slavomír Flimmel 

Komenského ul. na začiatku rekonštrukcie.Komenského ul. na začiatku rekonštrukcie.

Začiatok rekonštrukcie križovatky J. Kráľa  Začiatok rekonštrukcie križovatky J. Kráľa  
a Komenského ulice.a Komenského ulice.

Križovatka J. Kráľa a Komenského ulice -  Križovatka J. Kráľa a Komenského ulice -  
- vytvorenie nového chodníka.- vytvorenie nového chodníka.

Križovatka J. Kráľa a Komenského ul. tesne Križovatka J. Kráľa a Komenského ul. tesne 
pred dokončením.pred dokončením.

Rekonštrukcia vozovky v Ihrišti.Rekonštrukcia vozovky v Ihrišti.Komenského ul. - nový kryt vozovky  Komenského ul. - nový kryt vozovky  
a vodorovné značenie.a vodorovné značenie.

Komenského ulica - spevnené parkovacie Komenského ulica - spevnené parkovacie 
plochy.plochy.

Komenského ulica - rekonštrukcia vjazdov  Komenského ulica - rekonštrukcia vjazdov  
do domov.do domov.



príhovor / oznampríhovor / oznam 33

Krásne nedeľné podujatie pod or-Krásne nedeľné podujatie pod or-
ganizačnou taktovkou našej Základ-ganizačnou taktovkou našej Základ-
nej umeleckej školy v Púchove bolo nej umeleckej školy v Púchove bolo 
prejavom malého zázraku, pretože prejavom malého zázraku, pretože 
sme všetci mohli aspoň na krátku sme všetci mohli aspoň na krátku 
dobu, po troch rokoch, zabudnúť  dobu, po troch rokoch, zabudnúť  
v nádherných priestoroch evanjelic-v nádherných priestoroch evanjelic-
kého kostola na pandémiu či vojno-kého kostola na pandémiu či vojno-
vý konflikt zúriaci v blízkosti našich vý konflikt zúriaci v blízkosti našich 
hraníc a byť súčasťou splynutia hud-hraníc a byť súčasťou splynutia hud-
by, poézie, talentu a lásky. Koncert by, poézie, talentu a lásky. Koncert 
bol venovaný mamičkám, k ich sviat-bol venovaný mamičkám, k ich sviat-
ku, a myslím, že bol tým najkrajším ku, a myslím, že bol tým najkrajším 
darčekom. Ďakujem za nádherný darčekom. Ďakujem za nádherný 
umelecký a kultúrny zážitok. umelecký a kultúrny zážitok. 

Nádherné pocity som si odnášala Nádherné pocity som si odnášala 
aj z osláv Dňa matiek, ktoré sme si aj z osláv Dňa matiek, ktoré sme si 
taktiež po troch rokoch mohli spo-taktiež po troch rokoch mohli spo-
ločne s členmi Základnej organizácie ločne s členmi Základnej organizácie 
Slovenského zväzu zdravotne po-Slovenského zväzu zdravotne po-
stihnutých prežiť v kultúrnom dome stihnutých prežiť v kultúrnom dome 
v Streženiciach, a musím povedať, že v Streženiciach, a musím povedať, že 
to bola ozdravná oslava. Vidieť, ako to bola ozdravná oslava. Vidieť, ako 
sa plní nadšenia a radosti zo spoloč-sa plní nadšenia a radosti zo spoloč-
nosti bavia a tancujú naši seniori či nosti bavia a tancujú naši seniori či 
zdravotne znevýhodnení, bolo to aj zdravotne znevýhodnení, bolo to aj 
pre nás všetkých ozdravujúce.pre nás všetkých ozdravujúce.

Veľkú slávu som prežila v obci Veľkú slávu som prežila v obci 
Lúky, kde si miestny dobrovoľný ha-Lúky, kde si miestny dobrovoľný ha-
sičský zbor pripomínal 130. výročie sičský zbor pripomínal 130. výročie 
od založenia, a musím povedať, že od založenia, a musím povedať, že 
naozaj veľkolepo. Dôležitosť dobro-naozaj veľkolepo. Dôležitosť dobro-
voľných hasičov v meste i obciach voľných hasičov v meste i obciach 
si plne uvedomujem, pretože ich si plne uvedomujem, pretože ich 
činnosť nespočíva len v účasti na činnosť nespočíva len v účasti na 
hasičských súťažiach, ale najmä  hasičských súťažiach, ale najmä  
v pomoci druhým, a to nielen v prí-v pomoci druhým, a to nielen v prí-
pade požiaru, ale aj v prípadoch rôz-pade požiaru, ale aj v prípadoch rôz-
nych živelných pohrôm. Veľký dôraz nych živelných pohrôm. Veľký dôraz 
sa kladie aj na prácu s deťmi, ktorú sa kladie aj na prácu s deťmi, ktorú 
viaceré dobrovoľné hasičské zbory viaceré dobrovoľné hasičské zbory 
aj s láskou a plným nasadením rea-aj s láskou a plným nasadením rea-
lizujú. Ešte raz blahoželám DHZ Lúky lizujú. Ešte raz blahoželám DHZ Lúky 
ku krásnemu výročiu a prajem veľa ku krásnemu výročiu a prajem veľa 

ďalších úspešných rokov vo výkone ďalších úspešných rokov vo výkone 
verejnoprospešnej činnosti. verejnoprospešnej činnosti. 

Aj nedeľné dopoludnie v Púchove Aj nedeľné dopoludnie v Púchove 
patrilo hasičom, keďže som mala patrilo hasičom, keďže som mala 
česť byť pri zahájení prvého kola česť byť pri zahájení prvého kola 
„májovej uzlovačky“, v rámci kto-„májovej uzlovačky“, v rámci kto-
rej súťaže mohlo takmer 60 detí vo rej súťaže mohlo takmer 60 detí vo 
veku od 6 do 15 rokov dokázať, či ve-veku od 6 do 15 rokov dokázať, či ve-
dia urobiť všetky uzly, ktoré správny dia urobiť všetky uzly, ktoré správny 
hasič musí ovládať.hasič musí ovládať.

Od minulého týždňa je rozbehnuté Od minulého týždňa je rozbehnuté 
aj hlasovanie v rámci Participatívne-aj hlasovanie v rámci Participatívne-
ho rozpočtu mesta Púchov 2022, do ho rozpočtu mesta Púchov 2022, do 
ktorého sa môžete zapojiť a hlasovať ktorého sa môžete zapojiť a hlasovať 
za tri zo šiestich projektov, ktoré boli za tri zo šiestich projektov, ktoré boli 
predstavené i v minulom vydaní Pú-predstavené i v minulom vydaní Pú-
chovských novín. Viac o projektoch  chovských novín. Viac o projektoch  
i o hlasovaní sa dozviete aj na webo-i o hlasovaní sa dozviete aj na webo-
vej stránke mesta Púchov. vej stránke mesta Púchov. 

Počas minulých dní ste aj v meste Počas minulých dní ste aj v meste 
zachytili rôzne obmedzenia, kto-zachytili rôzne obmedzenia, kto-
ré súviseli s viacerými činnosťami: ré súviseli s viacerými činnosťami: 
prebehla obnova vodorovného prebehla obnova vodorovného 
dopravného značenia v meste, do-dopravného značenia v meste, do-
končovacie práce sa uskutočnili na končovacie práce sa uskutočnili na 
Ulici Komenského, či na križovatke Ulici Komenského, či na križovatke 
Janka Kráľa a Komenského ulice, ale Janka Kráľa a Komenského ulice, ale 
aj na komunikácii v Ihrišťoch. Revita-aj na komunikácii v Ihrišťoch. Revita-
lizáciou prechádzajú aj dva kruho-lizáciou prechádzajú aj dva kruho-
vé objazdy v meste, kde sa dopĺňa vé objazdy v meste, kde sa dopĺňa 
nová funkčná zeleň, pozostávajúca nová funkčná zeleň, pozostávajúca 
z viacerých druhov jarných cibuľo-z viacerých druhov jarných cibuľo-
vín, letničiek a trvaliek, ktoré budú  vín, letničiek a trvaliek, ktoré budú  
v priebehu roka viackrát meniť far-v priebehu roka viackrát meniť far-
by a verím, že po finalizácii budú by a verím, že po finalizácii budú 
krásnou vstupnou bránou do náš-krásnou vstupnou bránou do náš-
ho mesta. Začali sa stavebné práce ho mesta. Začali sa stavebné práce 
na nových parkovacích miestach  na nových parkovacích miestach  
a chodníku „za Plecháčom“. Rekon-a chodníku „za Plecháčom“. Rekon-
štrukcia v plnom prúde napreduje štrukcia v plnom prúde napreduje 
aj na „Amfiteátri na Ilonke“ či na aj na „Amfiteátri na Ilonke“ či na 
nájomných bytoch na Kolonke. Vy-nájomných bytoch na Kolonke. Vy-
hliadka a oddychové miesto, ktoré hliadka a oddychové miesto, ktoré 
bude tvoriť súčasť lesoparku „Pamäť bude tvoriť súčasť lesoparku „Pamäť 
lesa“, je tiež v realizácii a ja som pre-lesa“, je tiež v realizácii a ja som pre-
svedčená, že čoskoro bude doplne-svedčená, že čoskoro bude doplne-
né aj samotné výtvarné dielo, ktoré né aj samotné výtvarné dielo, ktoré 
bude dominantou tohto projektu. bude dominantou tohto projektu. 
Prebieha aj údržba a obnova pies-Prebieha aj údržba a obnova pies-
kovísk a obnova niektorých autobu-kovísk a obnova niektorých autobu-
sových prístreškov. Prebieha verejné sových prístreškov. Prebieha verejné 
obstarávanie na vybudovanie par-obstarávanie na vybudovanie par-
kovacích miest vo vnútrobloku Ko-kovacích miest vo vnútrobloku Ko-
menského a tiež na rozložiteľné bio menského a tiež na rozložiteľné bio 
vrecká na kuchynský odpad. vrecká na kuchynský odpad. 

Zapojili sme sa aj do nového pro-Zapojili sme sa aj do nového pro-
jektu na rozšírenie WiFi Free Zóny  jektu na rozšírenie WiFi Free Zóny  
v meste, kde máme možnosť získať v meste, kde máme možnosť získať 
na tento projekt až 15.000 eur, a to na tento projekt až 15.000 eur, a to 
vďaka Braňovi Zrínymu a Peťovi Ba-vďaka Braňovi Zrínymu a Peťovi Ba-
rančíkovi z mestského úradu, ktorí rančíkovi z mestského úradu, ktorí 
intenzívne pracovali na jeho prípra-intenzívne pracovali na jeho prípra-
ve. ve. 

Čítala som, že: Čítala som, že: „Ak o tebe niekto „Ak o tebe niekto 
hovorí niečo zlé, väčšinou je to preto, hovorí niečo zlé, väčšinou je to preto, 
lebo nevie o sebe povedať nič dobré...“ lebo nevie o sebe povedať nič dobré...“ 
Myšlienka, ktorá je aktuálna aj v sú-Myšlienka, ktorá je aktuálna aj v sú-
časnosti, keďže všetci sledujeme, čo časnosti, keďže všetci sledujeme, čo 
sa deje v médiách a správach. Každý sa deje v médiách a správach. Každý 
z nás si urobí názor o osobe, ktorej z nás si urobí názor o osobe, ktorej 
jediným cieľom je uraziť, ponížiť  jediným cieľom je uraziť, ponížiť  
a zosmiešniť iného. a zosmiešniť iného. „Nech urobíte „Nech urobíte 
čokoľvek, vždy sa nájde niekto, kto čokoľvek, vždy sa nájde niekto, kto 
na to povie, niečo negatívne. Snažte na to povie, niečo negatívne. Snažte 
sa to nebrať osobne. Ľudia kritizujú sa to nebrať osobne. Ľudia kritizujú 
a posudzujú životy iných, keď nie sú a posudzujú životy iných, keď nie sú 
spokojní so svojím životom. Nasleduj-spokojní so svojím životom. Nasleduj-
te svoje srdce. Robte to, čo považujete te svoje srdce. Robte to, čo považujete 
za správne. Na to, aby ste boli šťastní, za správne. Na to, aby ste boli šťastní, 
nepotrebujete súhlas všetkých.“ nepotrebujete súhlas všetkých.“ (Lori (Lori 
Deshene)Deshene)

Tento týždeň si pripomíname je-Tento týždeň si pripomíname je-
den nádherný a medzinárodne den nádherný a medzinárodne 
uznávaný sviatok - Deň rodiny. Mat-uznávaný sviatok - Deň rodiny. Mat-
ka Tereza povedala: ka Tereza povedala: „Ak chcete zme-„Ak chcete zme-
niť svet, choďte domov a milujte svoju niť svet, choďte domov a milujte svoju 
rodinu.“ rodinu.“ Valné zhromaždenie OSN Valné zhromaždenie OSN 
20. septembra 1993 vyhlásilo 15. 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. 
máj za Medzinárodný deň rodiny. máj za Medzinárodný deň rodiny. 
Aj v meste si tento sviatok, pod or-Aj v meste si tento sviatok, pod or-
ganizáciou Občianskeho združenia  ganizáciou Občianskeho združenia  

S láskou k človeku v spolupráci  S láskou k človeku v spolupráci  
s Centrom voľného času Včielka  s Centrom voľného času Včielka  
a ďalšími organizáciami či školami a ďalšími organizáciami či školami 
(Mládežnícky parlament mesta Pú-(Mládežnícky parlament mesta Pú-
chov, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Mlá-chov, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Mlá-
dežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská, SEM, dežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská, SEM, 
OZ Potvora, Skautský oddiel Pú-OZ Potvora, Skautský oddiel Pú-
chov, OZ AB Kids Academy, ZŠ s MŠ  chov, OZ AB Kids Academy, ZŠ s MŠ  
sv. Margity, Púchovská kultúra, s.r.o.), sv. Margity, Púchovská kultúra, s.r.o.), 
pripomenieme, ale až v nedeľu 22. 5. pripomenieme, ale až v nedeľu 22. 5. 
2022, a to rôznymi akciami pre deti  2022, a to rôznymi akciami pre deti  
a rodiny na pešej zóne od 15.00 hod.a rodiny na pešej zóne od 15.00 hod.

Mesiac máj patrí Láske a ja som Mesiac máj patrí Láske a ja som 
mala možnosť byť opäť pri spečate-mala možnosť byť opäť pri spečate-
ní lásky snúbencov, ktorí sa rozhod-ní lásky snúbencov, ktorí sa rozhod-
li kráčať životom spolu „v dobrom  li kráčať životom spolu „v dobrom  
i zlom“. Mladomanželom prajem veľa i zlom“. Mladomanželom prajem veľa 
lásky a šťastia na spoločnej ceste. Už lásky a šťastia na spoločnej ceste. Už 
teraz sa teším na spoločné stretnu-teraz sa teším na spoločné stretnu-
tie s občanmi, ktorí oslavujú svoje tie s občanmi, ktorí oslavujú svoje 
významné sobášne jubileá. Hoci sú významné sobášne jubileá. Hoci sú 
pred nami dni, ktoré patria „Trom ľa-pred nami dni, ktoré patria „Trom ľa-
dovým mužom“, ja Vám prajem, aby dovým mužom“, ja Vám prajem, aby 
Vaše dni boli rozohriate jarným sln-Vaše dni boli rozohriate jarným sln-
kom, ktoré prinesie do nášho života kom, ktoré prinesie do nášho života 
trošku viac pokoja a pohody.trošku viac pokoja a pohody.

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Potrebujeme 
len trochu Pokoja a Slušnosti!
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Informácia pre odberateľov Informácia pre odberateľov 
teplatepla  

Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ POD-Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ POD-
NIK, s.r.o., ktorá zásobuje teplom mesto NIK, s.r.o., ktorá zásobuje teplom mesto 
Púchov pristúpila v priebehu minulého Púchov pristúpila v priebehu minulého 
týždňa k prerušeniu dodávky tepla na týždňa k prerušeniu dodávky tepla na 
vykurovanie v zmysle Vyhlášky Minis-vykurovanie v zmysle Vyhlášky Minis-
terstva hospodárstva SR č. 152/2005  terstva hospodárstva SR č. 152/2005  
Z. z. Z. z. 

Máte záujem o raňajšie alebo ve-Máte záujem o raňajšie alebo ve-
černé prikurovanie?černé prikurovanie?

Ak by mali spotrebitelia záujem  Ak by mali spotrebitelia záujem  
o ranné, alebo večerné prikurovanie  o ranné, alebo večerné prikurovanie  
v čase po prerušení dodávky tepla, v čase po prerušení dodávky tepla, 
môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s.r.o. vykurovanie pre spotre-PODNIK, s.r.o. vykurovanie pre spotre-
biteľov spustiť. Je však potrebné, aby biteľov spustiť. Je však potrebné, aby 
správca, predseda spoločenstva alebo správca, predseda spoločenstva alebo 
štatutárny zástupca odberateľa o spus-štatutárny zástupca odberateľa o spus-
tenie dodávky tepla oficiálne požiadal. tenie dodávky tepla oficiálne požiadal. 
Požiadať je možné formou písomnej Požiadať je možné formou písomnej 
žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum 
spustenia vykurovania. Podpísanú žia-spustenia vykurovania. Podpísanú žia-
dosť je možné doručiť osobne do sídla dosť je možné doručiť osobne do sídla 
našej spoločnosti, alebo zaslať emai-našej spoločnosti, alebo zaslať emai-

lom na adresu sekretariat@msbp.sk. lom na adresu sekretariat@msbp.sk. 
Nasledujúci deň po doručení žiadosti Nasledujúci deň po doručení žiadosti 
pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO 
PODNIKU, s.r.o. dodávku vykurovania PODNIKU, s.r.o. dodávku vykurovania 
spustia. spustia. 

Plánované prerušenie do-Plánované prerušenie do-
dávky tepla na prípravu teplej dávky tepla na prípravu teplej 
úžitkovej vodyúžitkovej vody

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., vý-MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., vý-
robca a dodávateľ tepla na vykurovanie robca a dodávateľ tepla na vykurovanie 
a prípravu TÚV v meste Púchov ozna-a prípravu TÚV v meste Púchov ozna-
muje, že z dôvodu rekonštrukčných muje, že z dôvodu rekonštrukčných 
prác na našich tepelných zariadeniach prác na našich tepelných zariadeniach 
bude plánované prerušenie dodávky bude plánované prerušenie dodávky 
tepla na prípravu teplej úžitkovej vody tepla na prípravu teplej úžitkovej vody 
v termíne: v termíne: od: 23.05.2022 07:30 hod  od: 23.05.2022 07:30 hod  
do: 23.05.2022 20:00 hoddo: 23.05.2022 20:00 hod

V prípade priaznivého priebehu prác V prípade priaznivého priebehu prác 
na jednotlivých zariadeniach, bude na jednotlivých zariadeniach, bude 
dodávka tepla na prípravu TÚV ob-dodávka tepla na prípravu TÚV ob-
novená pred plánovaným termínom novená pred plánovaným termínom 
ukončenia.ukončenia.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK oznamuje odberateľom tepla

130. výročie DHZ Lúky
V sobotu 7. mája sa konala veľká sláv-V sobotu 7. mája sa konala veľká sláv-

nosť v obci Lúky. Členovia miestneho nosť v obci Lúky. Členovia miestneho 
dobrovoľného hasičského zboru osla-dobrovoľného hasičského zboru osla-
vovali jubileum – 130 rokov od zalo-vovali jubileum – 130 rokov od zalo-
ženia zboru v obci. Osláv sa zúčastnili ženia zboru v obci. Osláv sa zúčastnili 
okrem miestnych hasičov a občanov okrem miestnych hasičov a občanov 
aj hasiči z okolitých obcí a medzi čest-aj hasiči z okolitých obcí a medzi čest-
nými hosťami boli župan TSK Jaroslav nými hosťami boli župan TSK Jaroslav 
Baška, primátorka Púchova Katarína Baška, primátorka Púchova Katarína 

Heneková a viacerí starostovia. Podu-Heneková a viacerí starostovia. Podu-
jatie trochu pokazilo upršané počasie, jatie trochu pokazilo upršané počasie, 
ale program prebehol podľa plánu: ale program prebehol podľa plánu: 
najskôr slávnostný sprievod obcou, najskôr slávnostný sprievod obcou, 
potom ekumenická bohoslužba pred potom ekumenická bohoslužba pred 
obecným úradom, odovzdávanie oce-obecným úradom, odovzdávanie oce-
není a vyznamenaní a na záver spo-není a vyznamenaní a na záver spo-
ločný obed pre účastníkov a kultúrny ločný obed pre účastníkov a kultúrny 
program.                     program.                     Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Akcia SZZP ku Dňu matiek
Po vynútenej prestávke sa naplno rozbieha činnosť Základnej organizácie SZZP Po vynútenej prestávke sa naplno rozbieha činnosť Základnej organizácie SZZP 

Púchov pod vedením Jána Petra. V sobotu 7. 5. sa na oslavách Dňa matiek v DK Púchov pod vedením Jána Petra. V sobotu 7. 5. sa na oslavách Dňa matiek v DK 
Streženice stretlo 170 členov SZZP z Púchova a družobných obcí. Pozvanie prijali Streženice stretlo 170 členov SZZP z Púchova a družobných obcí. Pozvanie prijali 
čestní hostia: župan TSK J. Baška, primátorka Púchova K. Heneková a starostovia čestní hostia: župan TSK J. Baška, primátorka Púchova K. Heneková a starostovia 
M. Panáček (Dohňany), R. Čepák (Košecké Podhradie), predseda OR SZZP L. Mazán M. Panáček (Dohňany), R. Čepák (Košecké Podhradie), predseda OR SZZP L. Mazán 
a majiteľka hotela Vyšehrad Turčianske Teplice p. Kršková.   a majiteľka hotela Vyšehrad Turčianske Teplice p. Kršková.   Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Vyhodnotenie jubilejného 30. 
ročníka súťaže Najkrajšie kalen-
dáre Slovenska 2022 sa uskutoč-
nilo v stredu 27. 4. 2022 popo-
ludní v Štátnej vedeckej knižnici 
v Banskej Bystrici, kde sa okrem 
iného uskutočnilo aj vyhlásenie 
15. ročníka súťaže Najkrajšie 
knihy a propagačné materiály o 
Slovensku za rok 2021. Do súťaže  
o najkrajší kalendár sa zapojilo 
71 účastníkov z radov samos-
práv, jednotlivcov, podnikov či 
občianskych združení. V kategó-
rií Nástenných viaclistových ka-
lendárov miest, do ktorej sa Mes-
to Púchov zapojilo s kalendárom 
na rok 2022, získalo čestné uzna-
nie. Folklórny súbor Váh Púchov, 
ktorý každoročne pripravuje 
kalendáre HERBARIUM POPULI 
VAGI (Herbár ľudu Váhu), získal 
v kategórii Nástenné viaclistové 
kalendáre regiónu 1. miesto. 

Kalendár HERBARIUM POPU-
LI VAGI, z dielne FS Váh Púchov  
a kreatívneho tímu (ďalší členo-
via: Michal Zahornacky, Dominik 
Hajko a Richard Benech), ktoré-
ho 4. vydanie bolo zapojené do 

súťažnej kategórie Nástenný via-
clistový kalendár z regiónu, si od-
niesol 1. miesto za inšpiratívnu 
prácu s ľudovými odevmi, mapu-
júcimi viaceré regióny Trenčians-
keho kraja. V kalendári nájdete 
v jednotlivých krojoch odetých 
členov FS Váh Púchov, aktuálne 
vydanie kalendára sa zameriava 
na ľudové odevy z Myjavska, už 
tradične dozdobené rôznymi 
kvetinovými aranžmánmi, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou kaž-
dého kalendára HERBARIUM PO-
PULI VAGI. Ocenenie za FS Váh 
Púchov osobne v Banskej Bystri-
ci prevzal Martin Rosina: „Ocene-
nie, ktoré sa nám podarilo získať, 
nás nesmierne potešilo, vzhľa-
dom na to, že príprava kalendáru 
je náročná, hlavne pri získavaní  
a zapožičiavaní historických 
ľudových odevov, a následne  
v ateliéri, pri fotení, kde je nieke-
dy naozaj ťažké usmerniť veľký 
počet na pľaci. Poďakovanie tak 
patrí celému tvorivému tímu, 
ktorý sa na umeleckom výsledku 
už každoročne podieľa.“

Mesto Púchov sa do 30. roč-

níka súťaže Najkrajší kalendár 
Slovenska 2022 zapojilo prvý-
krát, s kalendárom na rok 2022 
zloženým z fotografií občanov 
mesta Púchov, ktorí sa v rokoch 
2020 a 2021 prihlásili so svojimi 
fotografiami do fotosúťaže or-
ganizovanej Mestom Púchov, za 
účelom mapovania ročných ob-
dobí v meste umeleckými oča-
mi obyvateľov. Čestné uznanie, 
ktoré v súťaži Púchov získal, tak 
patrí nielen tímu pracovníkov 
MsÚ Púchov, ktorí sa podieľali 
na tvorbe konceptu a grafickej 
príprave kalendára, ale najmä 
občanom, ktorí sa svojou tvori-
vosťou zaslúžili o vznik krásnych 
a kvalitných fotiek mesta. 

Súťaž Najkrajší kalendár Slo-
venska každoročne vyhlasuje  
a organizuje Prezídium Slo-
venskej kalendárovej tvorby  
v Banskej Bystrici, hlavným or-
ganizátorom súťaže je Klub 
fotopublicistov Slovenského sy-
ndikátu novinárov v spolupráci 
so Štátnou vedeckou knižnicou 
v Banskej Bystrici.

Laura Krošláková

Najkrajší kalendár na Slovensku za rok 
2022 má púchovský folklórny súbor Váh

PARTICIPATÍVNY 
ROZPOČET 

MESTA PÚCHOV 2022

HLASOVACÍ LÍSTOK
MENO, PRIEZVISKO, TITUL:

VEK: ADRESA:

EMAILOVÁ ADRESA:

V prípade vyplnenia budete informovaní o výsledkoch hlasovania 

a o organizácii ďalšieho ročníka Participatívneho rozpočtu mesta

Púchov. 

HAU park - priestor pre psíčkarov

Robíme to pre deti

Podpora a rozvoj talentovanej mládeže

Socha víly Lachovienky pri turistickom chodníku na Ilonku

Zastrešenie a obnova pódia v Nosiciach

Renovácia kaplnky a okolia Sv. Janka v Nosiciach

Mesto Púchov získalo vo februári 
tohto roka významné ocenenie Envi-
romesto 2021 v oblasti „Ochrana príro-
dy a krajiny, zelená infraštruktúra“, na 
ktoré nadväzuje putovná výstava En-
viromesto 2021, približujúca aktuálne 
environmentálne problémy v samo-
správach a príklady dobrej praxe.

Od stredy 4. 5. 2022 nájdete putovnú 
výstavu aj v Púchove, v priestoroch Di-
vadla Púchov, kde sa okrem bannerov 
nachádzajú aj informačné bulletiny či 
knižné publikácie o obnovách dedín, 
budovaní náučných chodníkov či ze-
lenej infraštruktúry na Slovensku. Vý-
stava je sprístupnená každý pracovný 
deň pre širokú verejnosť, ktorej nie je 

ľahostajné životné prostredie a prístup 
k nemu.

Ako uvádza Slovenská agentúra ži-
votného prostredia v anotácii výstavy, 
Mesto Púchov presvedčilo hodnotia-
cu komisiu v danej súťažnej oblasti  
o starostlivosti, ochrane, manažmente 
a plánovaní mestskej krajiny s dôra-
zom na environmentálnu udržateľ-
nosť. Realizované mestské projekty 
pomáhajú v tvorbe novej zelenej in-
fraštruktúry a zelených plôch, vedúce 
k zveľaďovaniu a k zlepšovaniu život-
ného prostredia mesta.

Putovná výstava Enviromesto 2021 
potrvá do 25. 5. 2022. 

Laura Krošláková

Putovná výstava ENVIROMESTO
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca apríl 2022 uskutočnili prí-
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 215 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac - 91 zásahov, pri 
požia roch. Nasledovalo 48 technických zásahov, 
46 výjazdov k dopravným nehodám a 15 ekolo-
gických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu 
uplynulého mesiaca vykonali 12 požiarno-pre-

vierkových cvičení a tri výjazdy k udalostiam, pri 
ktorých napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 
mesiac apríl vyčíslené na 562.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušní-
kov Hasičského a záchranného zboru v Trenčian-
skom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 1.910.000 eur.  KR HaZZ Trenčín 

Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili 
v apríli majetok za takmer dva milióny

Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali v apríli pri 46 dopravných nehodách.                         FOTO: KR HaZZ Trenčín

Polícia v Púchove rieši prípad, ku ktorému po-
trebujeme stotožniť muža na fotografiách. Ak ste 
ho spoznali, informujte políciu a pomôžete dobrej 
veci. Akékoľvek informácie, ktoré by viedli k sto-
tožneniu muža na fotografii, je možné podať na 

policajnom telefónnom čísle, prípadne oznámiť 
na ktorýkoľvek útvar Policajného zboru. Informá-
cie je tiež možné poskytnúť na Facebooku Polícia 
– Trenčiansky kraj formou súkromnej správy. 

KR PZ Trenčín

Pomôžte polícii pri stotožnení neznámeho muža

Krvácal z tváre
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia na Námestí slo-
body, kde mal na zemi ležať neznámy zranený 
muž. Hliadka zistila, že ide o muža z Púchova, 
ktorý silno krvácal z tváre. Prostredníctvom 
tiesňovej linky 155 privolali mestskí policajti 
zdravotných záchranárov, ktorým hliadka po-
mohla naložiť zraneného muža do sanitky. Tá 
ho previezla na ošetrenie do považskobystric-
kej nemocnice. 

Matku našli mestskí policajti
Púchovskí mestskí policajti pomáhali žene 

z Púchova pri hľadaní svojej matky – psychia-
trickej pacientky. Podľa dcéry jej matka odišla 
nepozorovane z domu na neznáme miesto. 
Oznamovateľka stratenú matku opísala, uvied-
la ďalšie dôležité informácie o hľadanej osobe 
a spolu s hliadkou odišla najskôr do miesta 
bydliska, kde sa skontrolovalo okolie bytovky, 
pivnice a vykonalo sa zisťovanie u susedov. 
Následne sa vykonalo pátranie po osobe v naj-
bližšom okolí a na vytipovaných miestach, keď 
o 12.35 hod. bola osoba zistená na Ulici 1. mája 
v Púchove pri Gymnáziu. Nájdenú osobu hliad-
ka previezla do miesta bydliska.

Punto do Punta...
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého na Námestí 
slobody stoja podivným spôsobom dva auto-
mobily. Hliadka po príchode na miesto spoloč-
ne s hliadkou štátnej polície zistila, že majiteľ 
červeného automobilu značky Fiat Punto ne-
zabezpečil svoj automobil dostatočne voči po-
hybu a ten samovoľne narazil do strieborného 
automobilu značky Fiat Punto. 

Neustrážil si jazvečíka
Mestskí policajti zasahovali na základe tele-

fonického oznámenia, podľa ktorého sa mal 
po meste  pohybovať pes bez dozoru. Hliadka 
mestskej polície našla na  mieste hrubosrsté-
ho jazvečíka, ktorého previezli na oddelenie 
mestskej polície. Pomocou čipu zistili mestskí 
policajti majiteľa psa, ktorého telefonicky kon-
taktovali. Za porušenie všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Púchov mu uložili desaťeuro-
vú pokutu.                MsP Púchov

Niektorí vodiči posunuli parkovanie v uliciach 
Púchova na „vyšší level“.                 FOTO: MsP Púchov
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V priebehu mesiacov marec a apríl 2022 bola pod V priebehu mesiacov marec a apríl 2022 bola pod 
taktovkou spoločnosti TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o. zrealizo-taktovkou spoločnosti TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o. zrealizo-
vaná rekonštrukcia priestranstva okolo bývalej ha-vaná rekonštrukcia priestranstva okolo bývalej ha-
sičskej zbrojnice v mestskej časti Horné Kočkovce,  sičskej zbrojnice v mestskej časti Horné Kočkovce,  
v súčasnosti využívanej ako pôsobisko VMČ 7, ktoré v súčasnosti využívanej ako pôsobisko VMČ 7, ktoré 
aj po minuloročnej oprave vežičky teraz celkovo na-aj po minuloročnej oprave vežičky teraz celkovo na-
dobudlo novší a modernejší vzhľad. dobudlo novší a modernejší vzhľad. 

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Obnova vodorovného dopravného značenia v meste
V priebehu jarných mesiacov marec a apríl za-V priebehu jarných mesiacov marec a apríl za-

bezpečilo oddelenie dopravy a služieb obnovu bezpečilo oddelenie dopravy a služieb obnovu 
vodorovného dopravného značenia v meste Pú-vodorovného dopravného značenia v meste Pú-
chov a v miestnej časti Horné Kočkovce, ktorú  chov a v miestnej časti Horné Kočkovce, ktorú  
realizovala na základe rámcovej zmluvy spoloč-realizovala na základe rámcovej zmluvy spoloč-
nosť DOSA Slovakia s.r.o.nosť DOSA Slovakia s.r.o.

V rámci uvedenej obnovy vodorovného dopravné-V rámci uvedenej obnovy vodorovného dopravné-
ho značenia boli vyznačené najmä:ho značenia boli vyznačené najmä:

• Priechody pre chodcov – na uliciach Okružná, • Priechody pre chodcov – na uliciach Okružná, 
Mládežnícka, Moravská, 1. mája, Gorazdova, Požiar-Mládežnícka, Moravská, 1. mája, Gorazdova, Požiar-
na, F. Urbánka, Royova, Vodárska, Kuzmányho, Slád-na, F. Urbánka, Royova, Vodárska, Kuzmányho, Slád-
kovičova, T. Vansovej, Spojová, kpt. Jaroša, Námestie kovičova, T. Vansovej, Spojová, kpt. Jaroša, Námestie 
slobody.slobody.

• Parkoviská – na ulici Mládežníckej, 1. mája, Goraz-• Parkoviská – na ulici Mládežníckej, 1. mája, Goraz-
dova, Štefánikova, Obrancov M., J. Kráľa, Námestie,dova, Štefánikova, Obrancov M., J. Kráľa, Námestie,

• Vyznačenie autobusových zastávok BUS – na Ulici • Vyznačenie autobusových zastávok BUS – na Ulici 
1. mája, Gorazdova, J. Kráľa, Novonosická.1. mája, Gorazdova, J. Kráľa, Novonosická.

Ivana Mikušcová,  Ivana Mikušcová,  
vedúca oddelenia dopravy a služieb MsÚvedúca oddelenia dopravy a služieb MsÚ

Rekonštrukcia okolia bývalej HZ v Horných Kočkovciach



oznamyoznamy88



spravodajstvospravodajstvo 99

O škodlivosti hluku na ľudský život už 
písali mnohé vedecké štúdie a dokazu-
jú to aj lekárske závery. A možno aj pre-
to je 13. apríl medzinárodným dňom 
proti hluku. V posledných mesiacoch sú 
vystavení výrazne väčšej hladine hlu-
ku občania ulíc Železničná, Slovanská  
a Lichardova, ktorý sa šíri z areálu firmy 
Slov Depo. Po spísaní petície nespokoj-
ných občanov poukazujúc na neznesi-
teľný hluk sa zistili mnohé nedostatky 
pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. 
Výsledkom bolo stavebné konanie za 
účasti dotknutých a kompetentných 
osôb so zvýšeným záujmom médií. Ak-
tuálny problém s hlukom naďalej riešia 
štátne orgány za aktívnej účasti a zá-
ujmu mesta.

Pred príchodom jari bol vykonaný 
výchovný orez javorov na Továrenskej 
ulici, bude ho treba zopakovať aj o rok 
a to z dôvodu zväčšenia svetlej výšky  
a nezasahovania koruny dreviny do ko-
munikácie a chodníka.

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Sloven-
ska Púchov – Horné Kočkovce zasadal 
vo štvrtok 17. 3. v Senior klube v areáli 
ZŠ s MŠ Slovanská. Hodnotiaca člen-
ská schôdza za rok 2021 bola spojená  
s voľbami na nové volebné obdobie. ZO 
JSD Púchov - Horné Kočkovce  povedie 
do roku 2025 staronová predsedníčka 
Elena Gelnarová. Aktuálne tvorí organi-
záciu 52 seniorov, ktorí radosť zo života 
rozdávajú ďalej a zapájajú sa do mno-
hých činností organizácie.

Novej vyasfaltovanej prístupovej 
cesty s parkoviskom sa dočkal cintorín 
v Horných Kočkovciach a to z oboch 
strán. Mnohí občania až teraz objavujú 
aj druhý vstup na cintorín - z južnej stra-
ny od Vŕšku. K zlepšeniu podmienok na 
cintoríne bude potrebná rekonštrukcia 
chodníka v starej časti.

S polročným oneskorením bola preve-
dená oprava výtlkov pri vodovodných 
ventiloch na uliciach Vajanského a T. 
Vansovej, ktorej sa potešili okrem do-
mácich aj motoristi, cyklisti a kolobež-
kári smerujúci do Continentalu. 

Opravou teplou zmesou sa dočkali aj 
niektoré úseky ciest, najmä na Kolonke 
a na Vŕšku. V pláne je pokračovať takou-
to formou aj v opravách ďalších úsekov 
ciest.

V apríli sa úspešne ukončila rekon-
štrukcia exteriéru bývalej požiarnej 
zbrojnice. Uskutočnila sa rekonštrukcia 
vonkajšieho priestranstva odstránením 

starého betónu a asfaltu a uloženia no-
vej betónovej dlažby.

Deň Zeme oslávili aj žiaci a peda-
gógovia ZŠ s MŠ Slovanská brigádou  
a vyčistili od odpadkov ulice v okolí školy  
i rieky Váh medzi mostami.

Pre hlúposť ľudí trpí príroda. Áno, 
svedkom toho bola čierna skládka od-
padu (mix plastov, bioodpadu, koná-
rov, stavebného odpadu) v koridore 
rieky Váh, v blízkosti rodinných domov. 
Vďaka rýchlemu zásahu PTSM bola 
skládka zlikvidovaná na náklady mes-
ta. Nie je to ekologické, ekonomické  
a ani estetické. Poprosím občanov, ktorí 
konajú nezodpovedne o zamyslenie sa 
nad sebou, svojím správaním a prosím 
o ich nápravu zmenou správania sa  
k sebe samým, ľuďom na vôkol a v ko-
nečnom rade aj k prírode! 

Sviatok Dňa Zeme máme za sebou, no 
v našich mysliach a konaniach by mal 
zostať po celý rok. Osobne som rád, že 
mesto v zastúpení vedenia oddelenia 
dopravy a služieb sa podujalo na vyčis-
tenie priestoru vchodu do podchodu 
železničnej stanice Púchov (od kostola). 
Toto miesto je vysoko frekventované 
migrujúcimi občanmi a možno aj preto 
tam dochádza k asociálnemu správaniu 
niektorých jedincov, ktorí si dotyčné 
miesto mýlia s čakárňou a žiaľ aj s WC

Hlavne v tomto období sme sa všetci 
stali svedkami, aká je krehká sloboda. Aj 
nedávne oslavy 77. výročia oslobodenia 
mesta Púchov boli ukončené symbolic-
ky Vatrou oslobodenia, ktorá sa konala 
už tradične v areáli pri Váhu na hor-
nokočkovskej strane. Vďaka pri jej orga-
nizovaní patrí všetkým dobrovoľníkom, 
sponzorom, miestnemu urbáru, mestu, 
PTSM a výboru mestskej časti č.7. Akcia 
dopadla na výbornú a to od samotnej 
úpravy areálu (oprava lavičiek, orez 
suchých konárov, úprava areálu) až po 
postavenie klasicky veľkej vatry. Tohto-
ročná vatra bola jubilejná desiata pod 
taktovkou súčasného domáceho výbo-
ru. Verím, že mnohí návštevníci si od-
niesli okrem iného aj odkaz tejto akcie 
– byť vďačný za slobodu a vážiť si ju, žiť 
čestne a zachovať svetový mier a slova-
mi pani primátorky povedané, že vatra 
pripomínajúca odchod nemeckých vo-
jakov spáli všetko zlé...

V rámci osláv 77. výročia oslobodenia 
mesta, boli delegáciou mesta, členmi 
ZO Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, občanmi kladené vence  

k pamätníku pri Hradisku.
V súvislosti s vojenskou agresiou 

Ruska na Ukrajine a následnou uteče-
neckou vlnou našli niektorí občania 
Ukrajiny dočasné útočisko na miestnej 
fare, internáte na Kolonke a v domác-
nostiach rodinných domoch.

Pri vstupe do Púchova pred Kolon-
kou energetická spoločnosť Stredo-
slovenská distribučná finišuje s novým 
podzemným vedením veľmi vysokého 
napätia, ktoré pomôže z ekonomického 
hľadiska širšiemu regiónu a to tak ako 
pre plánovanú individuálnu bytovú 
výstavbu a i pre priemyselnú výrobu. 
Pre energetikov ide o technicky veľmi 
náročnú výzvu za takmer 4 milión eur. 
Hoci všetko prebieha v súlade so záko-
nom, u niektorých majiteľov dotknu-
tých pozemkov sa uloženie kábla ne-
stretáva s pochopením a spokojnosťou.

V predvečer Veľkonočných sviatkov 
na Zelený štvrtok sa konal kontrolný 
deň na stavenisku nájomných bytov 
na Kolonke za účasti širšieho vedenia 
mesta, zhotoviteľa stavby a mestských 
poslancov, ktorých vzhľadom na nimi 
schválenú miliónovú investíciu mohlo 
byť prítomných aj viac. Stavebnú firmu 
realizujúcu zákazku čaká napriek ná-
strahám cien v stavebníctve ešte mno-
ho manuálnej práce. Verím, že októbro-
vý dátum ukončenia rekonštrukcie 
bude dodržaný a noví nájomníci sa 
budú tešiť z odovzdaných kľúčov od 

jedno, dvoj a trojizbových bytov na čas.
O dotáciu z participatívneho rozpočtu 

Trenčianskeho kraja sa uchádza samot-
né mesto Púchov s projektom „Moder-
nizácia detského ihriska v ZŠ s MŠ Slo-
vanská“. Prosíme občanov o podporu  
v hlasovaní vo výzve. Pre viac informácií 
o spôsobe hlasovania sledujte mestské 
média.

Novou farbou bola obnovená časť 
vodorovného dopravného značenia, 
Postupne budú obnovované aj ďalšie 
dopravné značenia.

Hudobnou reláciou v obecnom roz-
hlase sme si pripomenuli v druhú má-
jovú nedeľu sviatok Dňa matiek. Do-
datočne Vám prajem všetky mamy, aj 
staré mamy - buďte zdravé, pevné, ve-
selé na tele aj na duchu. Buďte hrdé, že 
ste nositeľkami života.

Záverom sa chcem ešte vrátiť ku 
všetkým občanom Púchova s výzvou, 
ktorá zaznela v obecnom rozhlase  
a bola vyvesená na nástenke VMČ č. 
7. Síce bola slovne dlhšia, no jej obsah 
v skratke znel: pridaj sa aj ty a pomôž 
tak vlastnou rukou spraviť naše okolie 
a spoločný priestor krajším a čistejším 
(ako návod, napr. čo tak vyčistiť okolie 
vlastného domu, bytu, vrátane chodní-
kov a ciest , všade tam, kde sa nedostali 
čistiace mechanizmy aj vďaka nespráv-
ne parkujúcim autám). 

Cyril Crkoň, 
poslanec MsZ 

Deti z našej materskej školy, ktorá je 
súčasťou ZŠ s MŠ sv. Margity, navštívili 
Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vedie 
p. Ridzik. Prezreli si hasičské autá, vysk-
úšali si ako sa v aute sedí. Členovia DHZ 
porozprávali o tom, ako sa hasí požiar, 
aké hadice sa pri hasení požiaru pou-
žívajú. Deti sa dozvedeli, že hasiť sa dá 
nielen vodou, ale aj špeciálnou penou. 
Videli sme aj historické a funkčné hasi-
ace auto, ktoré čaká oslava 90. narode-
nín. V pamätnej miestnosti si deti mohli 

pozrieť trofeje a fotografie hasičov zo 
súťaží. Z výstavnej siene sme sa presu-
nuli do spoločenskej miestnosti, v kto-
rej pán Ridzik premietol deťom videá  
z rôznych detských hasičských súťaží. Na 
záver si deti v areáli požiarnej zbrojnice 
mohli prejsť rýchlostný slalom pomedzi 
kužele a odšmýkať sa na šmykľavke. Po 
úspešnom zvládnutí prekážok deti do-
stali sladkú odmenu. Vďaka patrí DHZ 
Púchov za príjemné prijatie a ochotu 
hasičov.                   ZŠ s MŠ sv. Margity 

Aktuality z púchovského obvodu číslo 7

Na návšteve u hasičov v Púchove
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O investičnej invázii na hraniciach 
nášho obvodu bol cca mesiac dozadu 
v PN článok, tak dnes z môjho kon-
trolného dňa len pár slov, ako sme 
pokročili a so spätnou väzbou od 
obyvateľov. Na Starých pumpách je 
už vyasfaltované a v čase vydania PN 
už budú prebiehať len dokončovacie 
práce na VDZ a na chodníkoch, terén-
nych úpravách a na aj podľa obyva-
teľov nelogických dvoch priechodoch 
pre chodcov. Provizórne sa popritom 
opravila aj neďaleká fušérska práca 
SPP po oprave podzemného potrubia 
ZP na J. Kráľa...

Práce finišujú aj na úseku Komen-
ského ulice medzi križovatkami  
s Gorazdovou a Kuzmányho, kde je už 
položený asfaltový koberec na teleso 
vozovky a obyvatelia BD 664,665 a 666 
sa po cca 60-tich rokoch už dočkajú aj 
chodníka, aj keď na ich počudovanie  
z „trávových“ tvárnic?  

Čulý ruch stále vládne na stavenisku 
v areáli amfiteátra na Ilonke, kde už 
kontúry múrov predznačujú osadenie 
strešnej konštrukcie. Po kritike sa v tej-
to lokalite spustili zemné práce aj na 
projekte “Pamäť lesa”. 

Na mestskom cintoríne sa v tomto 
roku bude realizovať v poradí už III. 
etapa kolumbária, na PD dokumentá-
cii sa už pracuje a financie na realizá-
ciu boli schválené na zasadnutí MsZ 
27.apríla.

Množiace sa dotazy občanov na 
opravy MK trpezlivo vysvetľujem oby-

vateľom s tým, že musíme akceptovať 
a skoordinovať opravy so zámerom 
výmeny viac ako 40 rokov starých 
podzemných rozvodov ZP v roku 2023 
– investor Slovenský plynárenský pod-
nik. A tak v najbližšom období sa budú 
Pod Lachovcom realizovať na MK len 
opravy kanalizačných vpustí na J. Kráľa 
pri RD č.1270, 1112, 1076 a 1064 a na 
Sládkovičovej pri RD č.1006 s termí-
nom dokončenia 16. 5. Druhá etapa 
opráv sa pripravuje na jeseň.

K návrhu novej športovej haly v areáli 
ZŠ Komenského

V PN číslo 16 uverejnený článok  
o príprave výstavby novej 3-podlažnej 
športovej haly na trávnatom ihrisku  
v areáli ZŠ Komenského aj s vytvore-
ním 36 PM na terajšom multifunkčnom 
ihrisku, vyvolal nezvyčajný rozruch  
a znepokojenie medzi obyvateľmi a 
to nielen v našej mestskej časti. Tento 
zámer z logických a pragmatických 
dôvodov nepodporujú ani poslanci za 

VO č.1. (kľúčový dôvod viď tabuľku de-
mografického trendu mesta Púchov a 
text k nej), ktorí v dlhodobých plánoch 

požadujú prioritne dokončiť v areá-
li ZŠ zateplenie objektov telocvične 
a ŠKD (nedokončené od roku 2018), 
ktoré prinesie úspory nákladov a stačí 
len aktualizovať existujúcu PD a podať 
žiadosť na financovanie z európskeho 
fondu obnovy, resp. dokončenie je aj  
v „silách“ mesta, keďže okná a dvere sú 
už cca 4 roky vymenené. 

ZŠ Komenského nedávno oslávila 60. 
výročie od spustenia, a takto sa treba 
pozerať aj na nové investičné projekty. 
Ich životnosť nie je na najbližšie roky, 
ale na budúce desaťročia. V priloženej 
tabuľke je stručný vývoj demografie 
mesta Púchov (roky 2000, 2010 a 2020 
sú údaje zo Štatistického úradu SR  
a roky 2030 a 2040 sú napočítané jed-
noduchou aproximáciou podľa trendu 
parametrov dlhodobého vývoja pre 
jednotlivé vekové skupiny). Je zrejmé, 
že keď je dnes v piatich ZŠ 1626 žiakov 
a v ktorých je šesť telocviční (pre úpl-
nosť - cirkevná ZŠ nemá vlastnú telo-

cvičňu - prenajíma si priestor v Šport 
centre a veková skupina 6 - 15 rokov/
len z Púchova), tak v roku 2030 to bude 

už len pre cca 1120 a v roku 2040 len 
pre cca 770 žiakov... (poznámka autora: 
skúste si tie čísla podeliť počtom ZŠ). 

Rapídne nám však v štruktúre rastie 
podiel generácie seniorov vo veku 63+ 
a od tých zrejme nikto neočakáva, že 
by „masovo“ využívali novú športovú 
halu. Dúfam, že táto tabuľka „na papi-
eri“ konečne otvorí oči aj poslancom 
MsZ a spomenú si na moje „ústne“ va-
rovania pred schvaľovaním viacerých 
dlhodobých investícií nielen v tomto 
VO a možno pochopia aj, ako to niek-
torí nazvali na ostatnom MsZ – moje 
„lobovanie za prípravu projektu zele-
ného cintorína“... Dlhodobo pripravu-
jem o demografii mesta aj v štruktúre 
oveľa podrobnejší článok s oveľa šir-
šími a detailnejšími údajmi vývoja po 
jednotlivých rokoch... dúfam, že to 
ešte stihnem v tomto VO.

Záver ponechám už na čitateľov, aby 
si utvorili svoj názor na to, či pri uvede-
nom dlhodobom a evidentne nepriaz-
nivom demografickom trende a súčas-
nom množstve telocviční a športových 
hál na území mesta, je potrebná ďalšia 
hala, na chod ktorej v prípade realizá-
cie budú okrem investičných potreb-
né do budúcna každoročne aj ďalšie 
náklady spojené s prevádzkovaním 
a ktorá naviac ukrojí ďalších viac ako 
15 árov z mestskej zelene, alebo sa 
zamerať na dlhodobo „zanedbanú“ in-
fraštruktúru pre kategóriu 63+... a tiež 
na otázku čo do budúcna s piatimi ZŠ? 

Pavel Melišík, poslanec MsZ 

Aktuálne spod Lachovca: Ako sme na hraniciach VO č.1 pokročili

Vek.štruktúra 2000* 2010* 2020* 2030 2040
do 5 r.  1 199 1 036 1 018 940 860
6 – 15 r.  3 046 1 797 1 626 1 120 770
16 – 25 r. 3 492 2 796 1 681 1 100 710
26 – 62 r. 9 624 10 494 9 502 8 560 7 600
63 a viac r. 1 853 2 409 3 588 4 780 5 800
Celkom  19 214 18 532 17415 16 500 15 740

Vývoj demografie mesta Púchov a prognóza do roku 2040

Mesto Púchov sa zapojilo do výzvy 
Integrovaného regionálneho ope-
račného programu, ktorej prioritou 
bolo investovanie do vzdelania, 
školení a odbornej prípravy, zruč-
ností a celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom vývoja vzdelávacej 
a výcvikovej infraštruktúry. Projekt 
Základná škola J. A. Komenského, 
Púchov – obstaranie vybavenia od-
borných učební bol ukončený, žiaci 
i učitelia sa tak môžu tešiť novému 
vybaveniu odborných učební fyziky 
a polytechniky.

Zrealizovaný projekt pozostával  
z troch hlavných aktivít – obstarania 
vybavenia odbornej učebne fyzi-
ky, obstarania vybavenia odbornej 
učebne polytechniky a stavebno-
-technických úprav. 

Učebňa fyziky je vybavená nábyt-
kom - žiackymi stolmi a stoličkami, 
laboratórnymi stolmi, učebnými po-
môckami a IKT technikou. 

Učebňa polytechniky je vybave-
ná novými modernými dielenskými 
pracoviskami, a učebnými pomôc-
kami. 

Výška nenávratného finančného 
príspevku predstavuje 86 446,82 eur 
a spoluúčasť mesta je 4 549,83 eur. 

Výsledkom realizácie projektu je 
moderné vybavenie odbornej učeb-
ne fyziky a polytechniky, ktoré je 
nesporným krokom zabezpečenia 
kvalitnejšieho vzdelávania, úspešnej 
prípravy na ďalšie štúdium žiakov  
a ich lepšieho uplatnenia sa na trhu 
práce. 

„Mesto Púchov sa teší z úspechu 
už tretieho zrealizovaného projektu 
vybavenia odborných učební na na-
šich základných školách. Za aktívnu 
spoluprácu a súčinnosť pri realizácií 
aktivít projektu patrí veľké poďako-
vanie kolektívu zamestnancov školy, 
predovšetkým však p. zástupcovi 
Mgr. Miroslavovi Mudrákovi,“ uvied-
la koordinátorka projektu Jana Von-
drová. 

„Veľmi ma teší, že sa podarilo zre-
alizovať tento projekt, ktorého vý-
sledkom je zvýšenie kvalifikovanej 
výučby. Je naším dlhodobým cieľom 
podporovať úroveň vzdelania  
v Púchove a ja prajem všetkým žia-

kom ZŠ Komenského, aby v týchto 
zmodernizovaných učebniach na-
čerpali nové poznatky smerujúce  
k rozvoju ich vzdelania. Pedagógom 
prajem, aby v týchto priestoroch 
našli študentov, ktorí túžia po no-
vých poznatkoch a skúsenostiach,“ 

doplnila primátorka mesta Katarína 
Heneková. 

Žiaci už v týchto dňoch môžu napl-
no využívať novo-vybavené učebne, 
v ktorých učiť sa a skúšať nové veci je 
pre nich veľkým potešením. 

Laura Krošláková

ZŠ J. A. Komenského je už v poradí treťou školou, ktorá 
sa môže popýšiť novým vybavením odborných učební
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

3. 19/00 h, podkrovie Župného domu, vstupné: 6 € predpredaj, 7 € na mieste
PÚCHOV: BEST OF NA PIONIERI 
A JAWE S MAREKOM SLOBODNÍKOMU

T

Video, slide show a pozoruhodné aj vtipné rozprávanie 
banskobystrického cestovateľa Mareka Slobodníka zo
všetkých ciest absolvovaných na Pionieri a Jawe 250.

5. 19/00 h, Divadlo Púchov, vstupné: 5 € (podkladňa divadla a na odd. kultúry a kina)
ZEM SPIEVA: POCTA FILMU 
S HUDOBNÝM SPRIEVODOM ZUŠŠT

Majstrovské dielo skomponované Máriou Jašurdovou
a prevedené vokálnou skupinou Harmony. Kto preme-
škal toto jedinečné podujatie minulý rok, má druhú šancu.

MÁJ 2022

11. 19/00 h, čitáreň Župného domu, vstupné: 3 €
MYŠLIENKOVO: KVÍZ O KRITICKOM MYSLENÍST Rozoznáte klamlivý argument, manipulatívny graf či foto-
montáž? Vidíte trollom na prsty? Nenecháte sa uspať tára-
ním politikov? Zistíte to v kvíze o kritickom myslení s Já-
nom Markošom, spisovateľom a lektorom kritic. myslenia.  

10.
24.

18/00 - 20/30 h, podkrovie Župného domu, vstupné: 15 € /jedna dielňa, 28 €/dve
VODA A FARBA: VÝTVARNÉ DIELNE

U
T Nechajte sa inšpirovať krásou farebnej jarnej atmosféry 

a odhaľte v sebe maliara vodovými farbami a akvarelom. 
Dielne sú vhodné pre začiatočníkov i pokročilých. Povedie 
ich skúsená tvorilka Eňa Joachymstálová.

/OZ POTVORA/

28. 18/00 h, čitáreň Župného domu, vstupné: 5 €
FESTIVAL POÉZIA: NAMIERENÉ NA ČLOVEKASO Na tématiku ľudskosti prijala pozvanie Mila Haugová a Vale-
rij Kupka. Hudobný hosť: ženský spevácky zbor Neha.

14. 20/00 h, podkrovieŽupného domu, vstupné: 7 €
KONCERT: JAKUB URSINY & TETRO FATALSO Po spoluprácach, v ktorých sa Jakub Ursiny venuje odkazu 
svojho otca Deža, prichádza so svojím vlastným projektom.

20. 17/00 h, Europark/podkrovie Župného domu, vstupné: 3 €
STREETART PARK: GRAFITY A STREET ARTPI

Decká pozor! Pripravili sme pre vás kurz gra�ty a street art 
umenia pre začiatočníkov. Spoznáte históriu tohto umenia,
umelcov a ich diela, naskicujete si jednoduchý sketch a uká-
žeme si tiež rôzne techniky sprejovania a maľby na stenu.

Kultúra
11.5., 12.5., 16.5., 18.5., 23.5., 25.5., 30.5.,     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 €. 

Utorok   10.5.,    17.5.,    24.5.,     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    17.5.,    24.5. 2022    učebňa č.1     16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH 

! Chcete vedieť ako zaplátať, zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. 
Či už sa chcete naučiť iba základy a spríjemniť si voľný čas, alebo sa šitiu chcete vážne 
venovať, táto ponuka je ako „šitá“ priamo pre vás! 2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je 
nutné sa prihlásiť emailom: kultura@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662

Streda  11.5.,  18.5.,  25.5.       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 te-
lo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 794, kultura@
puchovskakultura.sk

Utorok  10.5.      zasadacia miestnosť     15.30 h 
KREATÍVNE KURZY
PAVERPOL PRE ZAČIATOČNÍKOV.

PLETENIE Z PAPIERA PRE ZAČIATOČNÍKOV. 

 TVORBA MANDALY. 

Prihlášky a info na na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. Každý kurz 2x po 2,5 
hodiny, 1 h/ 7 €, v cene kurzovného je základný materiál.
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MORAVSKÁ 11 
PÚCHOV

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:10.5.
Polievka: Francúzska-zelerová  
1. Hrbatý bravčový rezeň, dusená 
ryža, červená repa
2. Americké kurča s volským okom, 
americké zemiaky, červená repa
Streda: 11.5.
Polievka: Šošovicová na kyslo 
1. Novohradská bravčová krkovička, 
varené zemiaky
2. Hovädzie mäso na šampiónoch, 
tarhoňa, uhorka
Štvrtok:12.5.
Polievka: Pohronská  
1. Domáca sekaná z bravčového 
mäsa, zemiaky na kyslo, chlieb
2. Čínska kuracia placka, zemiaková 
kaša, uhorka
Piatok: 13.5.
Polievka: Hŕstková 
1. Vyprážané filé, zemiakový šalát  
s majonézou
2. Makaróny s morčacou boloňskou 
omáčkou

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 10. 5. 
Polievka: Gulášová desiatová, chlieb 
1. Bravčové mäso na pekingský 
spôsob, dusená ryža

2. Kuracia pečeň na cibuľke  
v zemiakovej placke
3. Zeleninový šalát so syrom a 
olivami, toast
Streda: 11. 5. 
Polievka: Hovädzí vývar s 
pečeňovými haluškami 
1. Vyprážaný bravčový rezeň v 
sezame, varené zemiaky s maslom, 
kompót 
2. Špagety boloňské s hovädzím 
mäsom, strúhaný syr 
3. Zeleninový šalát s kuracím 
mäsom, dresing, pečivo 
Štvrtok: 12. 5. 
Polievka: Strúčková s vajíčkom  
na kyslo, chlieb
1. Hovädzia pečienka na smotane, 
kysnutá knedľa
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky 
s petržlenovou vňaťou, tatárska 
omáčka 
3. Zeleninový šalát s tuniakom  
a hriankou
Piatok: 13. 5. 
Polievka: Kalerábová so zemiakmi, 
chlieb 
1. Štefánska sekaná, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka 
2. Langoše s cesnakom, kečupom  
a syrom 
3. Cestovinovo-zeleninový šalát  
so strukovinami, dresing 
4. Pizza podľa vlastného výberu

Zverejnenie zámeru na predaj  Zverejnenie zámeru na predaj  
majetku obce Záriečiemajetku obce Záriečie

v zmysle zákona č.138/1991 Zb.v zmysle zákona č.138/1991 Zb.
v znení zmien a doplnkovv znení zmien a doplnkov

  
Obec Záriečie v zmysle zákona 138/1991 Zb. Obec Záriečie v zmysle zákona 138/1991 Zb. 

v znení zmien a doplnkov, §9a, odst.2 a uznesenia Obecného v znení zmien a doplnkov, §9a, odst.2 a uznesenia Obecného 
zastupiteľstva obce Záriečie číslo 28    zastupiteľstva obce Záriečie číslo 28    

zverejňujezverejňuje

zámer obce Záriečiezámer obce Záriečie
odpredať obecný pozemok parcela registra „E“ č. 2262,  odpredať obecný pozemok parcela registra „E“ č. 2262,  

ostatná pôda o výmere 105 m2 v katastrálnom území Záriečie,ostatná pôda o výmere 105 m2 v katastrálnom území Záriečie,
aa

na základe § 9, ods.2 písm. a zák.č.138/1991 Zb. v znení ne-na základe § 9, ods.2 písm. a zák.č.138/1991 Zb. v znení ne-
skorších predpisov skorších predpisov 
schvaľuje spôsobschvaľuje spôsob

predaja nasledovného pozemku:  parcela registra „E“ č. 2262, predaja nasledovného pozemku:  parcela registra „E“ č. 2262, 
ostatná pôda o výmere 105 m2 v katastrálnom území Záriečie,ostatná pôda o výmere 105 m2 v katastrálnom území Záriečie,

obchodnou verejnou súťažou podľa ust.§281 až 288 Obchod-obchodnou verejnou súťažou podľa ust.§281 až 288 Obchod-
ného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb. V znení neskorších ného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb. V znení neskorších 

predpisov).predpisov).
Podmienky verejnej obchodnej súťaže a verejná obchodná Podmienky verejnej obchodnej súťaže a verejná obchodná 

súťaž bude vyhlásená po odsúhlasení obecným zastupiteľ-súťaž bude vyhlásená po odsúhlasení obecným zastupiteľ-
stvom a následne bude zverejnená na úradnej tabuli obce a na stvom a následne bude zverejnená na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránky obce: www.zariecie.skinternetovej stránky obce: www.zariecie.sk

V Záriečí  5.5.2022                                                                        V Záriečí  5.5.2022                                                                        
                                                                                                                                                                                             Ing. Jozef Kollár Ing. Jozef Kollár
                                                                                                                 starosta obce                                                                                                                 starosta obce
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Voda v ľudových zvykoch
Voda je prírodná kvapalina, ktorá je základným 

predpokladom pre život na Zemi. V minulosti, keď 
voda ešte nebola znečistená chemikáliami, vypúš-
ťaním kanalizácie či nánosmi odpadov rôznych ma-
teriálov, dala sa piť rovno v prírode – z prameňov, 
studničiek, ba aj z potokov. Voda vždy mala a má 
veľkú hodnotu. Je zaujímavé, že v stredoveku bola 
hodnota studne ocenená na dvojnásobok ceny ce-
lého obydlia. 

Starí Slovania – uctievači vodných tokov
Zo spisov byzantského historka Prokopia (5. - 6. 

stor.) sa dozvedáme, že naši slovanskí predkovia 
mali vodu a jej zdroje vo veľkej úcte. Podľa neho boli 
uctievačmi duchov jazier, riek, potokov a prinášali 
im mnohé obete. Kresťanská cirkev si dlho nevedela 
rady s pohanským myslením, preto ešte v 11.-12. sto-
ročí vydávala zákazy uctievať vodu ako nadprirodze-
né božstvo. I keď sa ľudia postupne vzdávali starých 
obradov a rituálov, v ľudovej kultúre je stále cítiť, že 
voda predstavovala pre našich predkov výnimočnú 
tekutinu, ktorá má magicko-očistný charakter.

Voda v kalendárnych a rodinných zvykoch
Vode sa pripisoval veľký význam počas celého 

roka. Začiatkom januára, na sviatok Troch kráľov, 
sa v kostoloch svätí voda. Trojkráľová voda sa pou-
žívala najmä v katolíckych rodinách pri mnohých 
životných udalostiach – pri prvom kúpeli nového 
človeka, pri uzatváraní sobáša, pri odchode z domu, 
rozlúčke, pri chorobách, smrti, pri ohrození zdravia 
a príbytku človeka. Na jar chodili po chotári skupiny 
mládencov, aby po zime vyčistili všetky studničky  
a voda bola vhodná na pitie. Veľký význam sa pripi-
suje vode počas veľkonočného pondelka – mládenci 
oblievajú dievčatá alebo ich rovno kúpu v potoku. 
Na sviatok sv. Jána (24.júna) bolo deťom kedysi do-
volené prvýkrát sa okúpať v rieke. Dievky hádzali do 
potoka svätojánske venčeky z upletené z kvetín, aby 
im voda označila smer, kam sa neskôr vydajú. Počas 
svätojánskej noci sa kúpavali dievky na potoku nahé, 
aby boli vraj svieže po celý rok a páčili sa chlapcom. 
Počas zimy využívali vodu v jej zimných podobách 
snehových vločiek najmä deti na sánkovačku, guľo-
vačku a stavanie snehuliaka. Na Štedrý deň a Božie 
narodenie ľudia utekali k rieke, aby zazreli v potoku 
plávajúcu rybu – vraj bolo znamenie dobrého zdra-
via. Dievky sa zasa chodili umývať sviežou vodou  
z rieky, aby boli zdravé a pekné po celý rok. Gazdovia 
chodili sekať na rieku ľad, aby zabezpečili pre rodinu 
výdatného pomocníka na chladenie potravín. Mäsá  
a mliečne výrobky vydržali, pri stabilnom počasí, 

medzi ľadom v pivniciach až do jari. 
Studne a chodenie po vodu
Studne bývali opradené mnohými tajomstvami. 

V ľudových predstavách to boli akoby mosty, ktoré 
spájali pozemský život s podsvetím. V povestiach  
a rozprávkach nachádzame preto častý motív pádu 
človeka do studne a objavenie sa v inom zvláštnom 
svete. Vo výnimočné dni hádzali ľudia do studní pe-
niaze. Ak nevesta hodila počas svadby do studne 
uzamknutý zámok, dúfala, že jej to zabezpečí pro-
striedok na antikoncepciu, aby hneď neotehotnela. 

Čerpanie vody v studniach zabezpečovali jednodu-
ché stroje na báze kladky a ozubených kolies. Men-
šie studne so strieškou sa volali rumpálové, veľkú 
sochovú konštrukciu s dlhým ramenom mali studne 
vahadlové. Horské a lúčne pramene tiež mávali svoje 
ozdobné prevedenia. Niekedy boli pramene spojené 
s dreveným válovcom, ktorý slúžieval ako napájadlo 
pre pasúce sa zvieratá. Keďže ľudia nemali v príbyt-
koch zavedený prívod vody, museli po vodu chodiť. 
No hornom Považí sa voda nosila pomocou drevenej 
pomôcky – nášikov. Pomocou nich nosili vodu muži 
aj ženy. Bola to namáhavá a zaslúžená robota. V izbe 
preliali vodu do smaltovaných vedier, ktoré boli  
v blízkosti pece na tzv. vodovej lavičke. Gazdiné sa 

snažili, aby ustavične mali doma studenú i teplú 
vodu na sporáku. I pranie bola celoročná drina žien. 
V lete to bolo zábavné, aspoň sa v kruhu kamarátok 
osviežili v letnom úpeku, no v zime museli najprv po-
roztĺkať ľad. Potom plákali bielizeň v ľadovej vode, až 
mali ruky celé červené a premrznuté. Vracali sa do-
mov pyšné, že to zvládli, no vedeli, že o pár dní budú 
veci opäť špinavé a znova budú musieť ísť na potok.

Vodné bytosti
Rovnako zaujímavé sú poverové predstavy o by-

tostiach žijúce pri vode a pod vodou. V slovenských 
dedinách si vodníka predstavovali rôzne – že mu 
kvapkala voda z košele a klobúka, že je to starý chlap 
so zelenými vlasmi, že má na tele šupiny, niekde tvr-
dili, že má telo obrastené zeleným mokrým machom. 
Vodníkom alebo aj vodnou ženou sa mohol stať 
nejaký utopenec, teda človek, ktorého voda pripra-
vila o život. Vodný muž alebo žena sa k ľuďom tiež 
vraj správali negatívne – mohli stiahnuť do hlbokej 
vody kúpajúce sa deti, zvlášť mladé dievky a panny. 
Ľudské duše mával ukryté v malých hrnčekoch. Pri 
vode sa objavoval na pravé poludnie alebo o pol-
noci. Ľudia sa báli chodiť k nebezpečným miestam,  
o ktorých sa hovorilo, že tam býva vodník. Na ochra-
nu používali cesnak, bahniatka z Kvetnej nedele ale-
bo posvätené bylinky. Raz za čas – v čase jarmokov 
alebo veselíc – vraj chodí medzi ľudí a hľadá si krásne 
dievča za nevestu.   Petronela Rágulová, 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Studňa bola v stredoveku dvakrát cennejšia, ako obydlie

Mestské zastupiteľstvo v Púchov dňa 29. 3. 2022 
schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, 
účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra 
mesta Púchove 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 ukončenia podáva-
nia prihlášok: najneskôr 14 dní pred dňom kona-
nia voľby, t. j. do 7. 6. 2022 do 12.00 hod. 

Poznámka: Požadované kvalifikačné predpo-
klady, kritériá, požiadavky a zoznam požadova-
ných dokladov boli zverejnené v Púchovských 
novinách č.14 a sú na úradnej tabuli a webe mes-
ta Púchov.                                   Mestský úrad Púchov 

Studňa pri dome Matušíka, cesta na Jasenicu, nedatované.                     FOTO: Archív Obecného úradu v Udiči

Studňa v Udiči - Okrute, dnes je oblasť zatopená Váhom.               FOTO: Archív VM v PB

Oznam mesta Púchov
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Dňa 30. 4. 2022 sa konalo slávnostné 
otvorenie zrekonštruovanej budovy 
kultúrneho domu a OÚ v Záriečí pri 
Púchove. Spoluorganizátorom tejto 
akcie bol aj Miestny odbor Matice slo-
venskej. Pozvanie na túto udalosť prijal 
tajomník Matice slovenskej v Martine 
ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD, pred-
sedníčka Krajskej rady MS TSK v Trenčí-
ne Žofia Hrančová a predsedníčka MO 
MS v Novej Dubnici Zdenka Bieliková.

Folklórna skupina Záriečanka ot-
vorila podujatie piesňou Ti zariecke 
zvony. Po nej sa prítomným prihovoril 
starosta obce Ing. Jozef Kollár. Privítal 
prítomných občanov a predstavil im 
hostí: predsedu TSK Ing. Jaroslava Baš-
ku, primátorku Púchova JUDr. Katarínu 
Henekovú, starostov susedných obcí  
a tiež starostu družobnej obce Lidečko 
Ing. Vojtěcha Ryzu.

Vo svojom príhovore priblížil postup 
rekonštrukcie a poďakoval sa miestnej 
firme za dobre odvedenú prácu. Vyslo-
vil prianie, aby sa tu občania s rados-
ťou stretávali. Prítomných občanov 
pozdravil príhovorom predseda TSK 
a starosta družobnej obce Lidečko. 
Za Miestny odbor Matice slovenskej 

vystúpila jeho podpredsedníčka Mgr. 
Anna Janíková s dvoma príspevkami. 

V prvom sa venovala 130. výročiu 
narodenia Jána Geryka, etnografa  
a múzejného pracovníka, ktorý sa na-
rodil a detstvo prežil v Záriečí. Z rod-
nej obce si odniesol lásku k folklóru, 
ktorá ho sprevádzala celým životom. 
Vydal knižku Slovenské ľudové piesne 
z Púchovskej doliny, bol autorom desi-
atok vedeckých prác a štúdií v oblasti 
národopisu a múzejníctva. Z jeho zbi-
erok piesní čerpajú mnohé folklórne 
skupiny dodnes.

V druhom príspevku pripomenu-
la život a dielo významného Slováka 
Štefana Boleslava Romana, ktorý sa 
narodil vo Veľkom Ruskove na vý-
chodnom Slovensku. Ako 16 ročný 
odišiel do Kanady, kde sa postupne 
vypracoval na jednu z najvplyvnej-
ších osobností kanadského hutného 
priemyslu. Nikdy však nezabudol na 
svoj slovenský pôvod a po celý život 
podporoval boj Slovákov za slobodu 
a štátnu samostatnosť. Založil Svetový 
kongres Slovákov. V roku 1945 uzavrel 
manželstvo s Boženou Gardoňovou, 
ktorá sa narodila v Záriečí. Ako 11 roč-

MO Matice slovenskej – spoluorganizátor otvorenia 
zrekonštruovanej budovy kultúrneho domu v Záriečí

Nad Púchovom voda pramení,
kúsok od prameňa medzi šedým 
kamením
v srdci hory jaskyňa,
v nej ukrytá je dievčina.

Vchod do jaskyne Lachov-otec stráži,
zatiaľ čo v tieni stromov oproti,
pod Vápenkou skalou ukrytý,
Vápen-obor zbojstvo chystá.

Z útrob hory Lachovienku uniesť túži,
krásnu vílu,
privlastniť si silu,
ktorou z čias dávnych ľuďom slúži.

Zem ju kúzlom obdarila,
každým rokom priniesť jar,
rozveseliť každú tvár,
vystriedať dni, kedy vládne chlad,
nádejou,
že už nikto nepocíti hlad.

A tak obor kamenný,
tisíc, možno milión zím,
vytrvalo čaká na tú svoju chvíľu,
a i keď vietor s dažďom,
ba i slnko kradnú jeho silu,
treba sa mať na pozore,
chrániť stromy, vodu, vílu,
poďakovať hore.

Za jar a leto, zimu, jeseň,
za jej lásku,

za jej priazeň,
tak ako robil to náš otec, ded,
to jediná je naša nádej,
cesta ciest.

Jaroslav Martiš

ná odišla s mamou a bratom do Kana-
dy za otcom a tu sa spoznala so svojim 
budúcim manželom. Vychovali spolu 
7 detí. Svojmu manželovi pomáhala  
v charitatívnej činnosti, milovala folk-
lór a spev.

Slávnostné otvorenie kultúrneho 
domu svojim programom obohatili ži-
aci Základnej školy Záriečie, folklórna 
skupina Rozmarínek a folklórna sku-
pina Záriečanka. Program vyvrcholil 
položením kvetov k pamätnej tabuli 

Jána Geryka, ktorá je umiestnená na 
budove OÚ a zaspievaním piesne Kto 
za pravdu horí. Sprievodným znakom 
osláv bola výstava, umiestnená na pa-
neloch a vo vitrínach v priestoroch kul-
túrneho domu na prízemí aj poschodí. 
Miestne zložky aj jednotlivci tu prezen-
tovali svoju činnosť.

Anna Janíková, 
podpredsedníčka MO MS Záriečie

Foto: Slavomír Flimmel
Akciu fin. podporila Matica slovenská.

Víla Lachovienka alebo 
tajomstvo skaly pri Vápenke

Dva koncerty ku Dňu matiek
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Karate

Koniec apríla 2022 bol pre karatis-
tov z Púchova predovšetkým v zna-
mení účasti na Slovenskom pohári  
v karate a kobudo 2022, ktorý sa ko-
nal 30. 4. 2022 v Pezinku. Účasť väč-
šiny klubov bola poznačená dozvuk-
mi epidémie Covid 19. A v Púchove, 
ako uvidíte ku koncu článku mal na-
viac ešte jednu špecifiku.

Púchovčania mohli vzhľadom na 
zdravotný stav obsadiť len kategó-
riu 11 ročných chlapcov a dievčat  
v kata, kde štartovali za dievčatá 

Niki Arany, za chlapcov Matej Jancík  
a Matej Behro. Niki a Maťo Jancík 
pomerne suverénne zvíťazili, a Maťo 
Behro skončil tretí. Na stupňoch ví-
ťazov v chlapčenskej kategórii boli 
obaja púchovskí pretekári. 

V súťaži družstiev bol trochu cha-
os, ale ani tu Púchovčania neodišli 
bez medaily, keď skončili tretí. Pevne 
verím, že na ďalších súťažiach sa zú-
častnia aj ďalší pretekári a neodídu 
naprázdno.

A ešte prekvapenie na záver. Kon-

dičná trénerka CVČ ZŠ Gorazdo-
va Lenka Hiklová sa okrem karate  
a kobudo venuje aj dlhým výškovým 
behom. Na trase Sološnica – Vápen-
ná bežala v ten istý deň preteky na-

zvané EVERESTING, kde každý prete-
kár musel ubehnúť 8848 výškových 
metrov. Lenka dosahuje výborné 
výsledky a aj teraz skončila medzi 
ženami na prvom mieste.                FK

Pekný koniec apríla pre karatistov z CVČ ZŠ Gorazdova

Trojčlenné družstvo funkcionárov 
Miestnej organizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu Púchov získalo 
tretie miesto na tradičných pre-
tekoch funkcionárov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Podujatie 
zorganizovala Mestská organizácia 
Slovenského rybárskeho zväzu Po-
važská Bystrica na vodnej nádrži  
v Považskej Teplej. Z desiatich mie-
stnych a mestských organizácií sa 
podujatia s dlhoročnou tradíciou 
nezúčastnili funkcionári z Partizán-
skeho, Starej Turnej a prekvapujúco 
ani z neďalekej Dubnice nad Váhom. 

Celkovým víťazom pretekov sa stali 
suverénne funkcionári z Miestnej or-
ganizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu Handlová. V zostave Erik He-
gli, Rudolf Schvarz a Ondrej Galbavý 
ulovili Handlovčania za štyri hodiny 
neuveriteľných 50 kaprov a zvíťazili 
s obrovským náskokom pred funk-
cionármi MsO SRZ Nové mesto Nad 
Váhom (Ján Švec, Ladislav Šujan, Mi-
lan Pastorek), ktorí ulovili 32 kaprov. 
Púchovčania v zložení (na snímke 

zľava) Milan Mitašík, Dalibor Piška, 
Ľuboš Novosad, obsadili bronzovú 
priečku, keď od druhých Novomeš-
ťanov ich delil jediný kapor. 

V pretekoch sa bodoval každý ulo-
vený kapor jedným bodom, chytalo 
sa systémom chyť a pusti, všetky 
ulovené ryby tak putovali späť do 
vodnej nádrže. Na pretekoch nechý-
bal ani tajomník Rady Slovenského 
rybárskeho zväzu v Žiline Ján Kohút, 
ktorý najlepším venoval aj vecné 
ceny. 

Budúci ročník krajských pretekov 
funkcionárov Trenčianskeho samo-
správneho kraja usporiada púchov-
ská miestna organizácia. 

Výsledky: 
1. MO SRZ Handlová – 50 kaprov, 

2. MsO SRZ Nové Mesto nad Váhom 
– 32 kaprov, 3. MO SRZ Púchov – 31 
kaprov, 4. MsO SRZ Považská Bystri-
ca – 14 kaprov, 5. MsO SRZ Trenčín 
– 7 kaprov, 6. MO SRZ Bánovce nad 
Bebravou – 2 kapry, 7. MsO SRZ Prie-
vidza – 1 kapor.

pok  

Púchovčania bronzoví na krajských pretekoch funkcionárov

Športový rybolov
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Futbal - 2. liga muži

3. liga muži - Západ

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

6. liga muži

7. liga muži
www.futbalnet.sk

28. kolo: 
Petržalka – MŠK Púchov 3:1 (1:1)
Góly: 12. Riznič, 82. Nagy, 86. Harb – 7. Kubík
ŽK: Turčák – Ullman, ČK: Ullman po druhej ŽK, 

rozhodovali Valnet, Štrbo, Halíček, 300 divákov
Púchovčania vstúpili do ďalšieho dôležitého 

súboja v boji o záchranu výborne a už v 7. minúte 
sa ujali vedenia gólom Kubíka, ktorý jemným te-
čom usmernil centrovanú loptu za chrbát domá-
ceho brankára – 0:1. Domáci sa z vyrovnania tešili 
už o päť minút, kedy Púchovčania stratili loptu na 
vlastnej polovici, Gašparovičova prihrávka našla 
Rizniča a ten strelou k ľavej žrdi prekonal Pilného 
v púchovskej bránke – 1:1. V 18. minúte mohli ísť 
domáci do vedenia po Ullmanovej ruke v poku-
tovom území. Gašparovičovu strelu z pokutové-
ho kopu však Pilný bravúrne vyrazil. Dve minúty 
pred prestávkou zlyhala ofsajdová pasca Púchova, 
Sliacky sa rútil sám na brankára Pilného, ten však 
domácu tutovku nohou zmaril. 

V druhom polčase mohli futbalisti MŠK Púchov 
strhnúť vedenie opäť na svoju stranu. Kubík pre-
šprintoval domáceho obrancu, brankár Petržalky 
Krížik však výborne čítal hru a včasným vybeh-
nutím zmaril Kubíkovu šancu. Po viacerých strie-

daniach na oboch stranách sa osem minút pred 
koncom dostali do vedenia domáci, autorom 
gólu bol Nagy – 2:1. O dve minúty neskôr osla-
bil Púchovčanov Ullman, ktorý zbytočne zakopol 
loptu, uvidel druhú žltú a po nej aj červenú kartu. 
Presilovku využili domáci už po dvoch minútach, 
kedy striedajúci Bombík vrátil loptu Habrovi, ten 
obišiel púchovského gólmana a zasunul loptu 
do siete – 3:1. V nadstavenom čase brankár Pilný 
ešte zmaril tutovku domácich, keď po závare pred 
bránkou zastavil loptu tesne pred bránkovou čia-
rou. Púchovčania tak vyšli v Petržalke naprázdno 
a namočili sa ešte hlbšie do zostupových vôd. 
Rozdúchať iskierku nádeje môžu už v predposled-
nom kole tejto sezóny v piatok doma s Trebišo-
vom. Po rozlúčke s domácimi priaznivcami zakon-
čia Púchovčania sezónu v derby zápase v Dubnici 
nad Váhom.  

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Ullman, Majdan, Straňák, Mráz, Pavlov-

čík, Michlík, Holáň, Kubík (67. Krčula), Pucheľ (67. 
Kopiš), Holiš (46. Hundák), tréner: Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky 28. kola:
Košice – Dubnica nad Váhom 2:0, Komárno – 

Námestovo 4:1, Trebišov – Šamorín 4:0, Barde-

jov – Skalica 0:3, Humenné – Rohožník 4:2, Žilina 
B – Podbrezová 3:5, Slovan Bratislava B – Banská 
Bystrica 2:2
1. Podbrezová 28 22 2 4 77:23 68
2. B. Bystrica 28 19 6 3 56:23 63
3. Skalica 28 18 5 5 45:18 59
4. Komárno 28 15 8 5 43:29 53
5. Humenné 28 15 8 5 34:26 53
6. Košice 28 16 4 8 69:35 52
7. Šamorín 28 12 4 12 42:41 40
8. Petržalka 28 11 5 12 48:42 38
9. Žilina B 28 10 6 12 44:45 36
10. Trebišov 28 9 7 12 28:44 34
11. Dubnica 28 8 6 14 33:47 30
12. Slovan B 28 7 5 16 35:56 26
13. Rohožník 28 7 5 16 28:55 26
14. MŠK Púchov 28 7 4 17 34:49 25
15. Bardejov 28 3 8 17 23:45 17
16. Námestovo 28 2 3 23 19:80 9

Program 29. kola:
MŠK Púchov – Trebišov (13. 5. o 17.00), Ná-

mestovo – Rohožník, Banská Bystrica – Humenné, 
Skalica – Slovan Bratislava B, Podbrezová – Barde-
jov, Košice – Žilina B, Šamorín – Dubnica nad Vá-
hom, Komárno - Petržalka 

Po sľubnom rozbehu futbalisti MŠK v Petržalke 
nebodovali, v piatok ich doma čaká Trebišov

26. kolo: 
Veľké Ludince – Beluša 1:0, Lednické Rovne – Po-

važská Bystrica 1:1, Imeľ – Marcelová 1:1, Zlaté Mo-
ravce B – Myjava 2:3, Galanta – Častkovce 2:2, Levice 
– Nové Mesto nad Váhom 1:1, Nové Zámky – Parti-
zánske 2:1, Malženice – Šaľa 2:1
1. P. Bystrica 27 21 4 2 63:19 67
2. Myjava 27 19 4 4 51:21 61
3. Beluša 27 17 6 4 47:21 57
4. Šaľa 27 15 4 8 57:27 49
5. Malženice 27 12 8 7 48:30 44
6. Kalná 26 12 8 6 35:33 44
7. Galanta 27 11 7 9 39:37 40
8. Nové Mesto 27 10 5 12 35:30 35
9. V. Ludince 27 10 5 12 38:38 35
10. Imeľ 27 9 8 10 31:38 35
11. Nové Zámky 27 10 4 13 35:41 34
12. Častkovce 27 9 6 12 43:35 33
13. Marcelová 27 8 9 10 28:26 33
14. Nitra 26 8 1 17 35:52 25
15. L. Rovne 27 7 4 16 18:37 25
16. Zl. Moravce B 27 6 4 17 29:69 22
17. Partizánske 27 4 7 16 26:56 19
18. Levice 27 3 8 16 20:68 17

20. kolo: 
Streženice – Udiča 1:6, Tuchyňa – Lysá pod Maky-

tou 0:2, Podmanín – Dolné Kočkovce 4:0, Šebešťano-
vá – Sverepec 2:1, Košecké Podhradie – Papradno 4:2, 
Nová Dubnica – Visolaje 4:0, Dohňany mali voľno

1. Udiča 18 12 3 3 60:18 39
2. Nová Dubnica 19 10 5 4 50:33 35
3. Podmanín 19 11 2 6 42:26 35
4. D. Kočkovce 18 11 1 6 37:33 34
5. Lysá 18 10 3 5 55:23 33
6. Šebešťanová 19 8 4 7 36:41 28
7. Tuchyňa 19 6 7 6 35:30 25
8. Streženice 17 7 3 7 35:42 24
9. Visolaje 18 7 2 9 36:38 20
10. Papradno 17 5 4 8 33:37 16
11. Sverepec 19 4 3 12 25:43 15
12. Dohňany 18 4 3 11 24:49 15
13. K. Podhradie 19 2 4 13 17:72 10

20. kolo: Bodiná – Fan Club Púchov 8:0, Vrchteplá 
– Dulov 7:3, Pružina – Červený Kameň 4:1, Horovce – 

Praznov 0:1, Orlové – Kolačín 1:5, Tŕstie – Prejta 5:1, 
Kameničany mali voľno
1. Praznov 19 16 3 0 79:15 51
2. Horovce 18 13 2 3 53:20 41
3. Bodiná 18 12 2 4 60:29 38
4. Kolačín 19 13 1 5 76:28 37
5. Tŕstie 18 11 3 4 64:24 36
6. Vrchteplá 18 10 1 7 50:40 31
7. Dulov 19 8 2 9 48:53 26
8. Pružina 18 5 5 8 41:48 20
9. FC Púchov 19 4 5 10 45:83 17
10. Č. Kameň 19 4 3 12 32:56 15
11. Prejta 19 4 2 13 44:80 14
12. Orlové 18 4 1 13 32:61 13
13. Kameničany 18 0 0 18 8:101 0
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

Všetko o futbale:
www.futbalnet.sk

4. liga st. žiaci - Juh

4. liga mladší žiaci

1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U14

Prípravky U11 mix

www.futbalnet.sk

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12

Skupina o 1. – 10. miesto:
4. kolo: Prečín – Ilava 1:9, Pruské – Plevník 1:2, 

Ladce – Tuchyňa 9:1, MŠK Púchov B – Dubnica nad 
Váhom B 6:1

12. kolo: Prečín – Ilava 0:9, Pruské – Plevník 1:2, 
Ladce – Tuchyňa 8:0, MŠK Púchov B  - Dubnica nad 
Váhom B 7:1
1. MŠK Púchov B 10 10 0 0 47:14 30
2. Ladce 10 7 1 2 40:15 22
3. Dubnica B 8 6 0 2 42:20 18
4. Beluša 8 6 0 2 35:15 18
5. Pruské 10 4 2 4 19:18 14
6. Jasenica 10 4 1 5 25:34 13
7. Plevník 8 4 1 3 12:21 13
8. Ilava 10 2 1 7 27:32 7
9. Tuchyňa 10 1 0 9 10:41 3
10. Prečín 12 1 0 11 7:54 3

Skupina o 11. – 20. miesto:
4. kolo: Sverepec – Dolné Kočkovce 1:2, Brvnište – 

Fan Club Púchov 2:0, Visolaje – Košeca 1:13, Horná 
Poruba – Kvašov 7:1

12. kolo: Sverepec – Dolné Kočkovce 1:1, Brvnište 
– Fan Club Púchov 2:6, Visolaje – Košeca 1:7, Horná 
Poruba – Kvašov 3:2
1. H. Poruba 10 8 0 2 39:12 24
2. FC Púchov 10 7 1 2 34:15 22
3. Košeca 10 7 0 3 43:23 21
4. Brvnište 10 5 2 3 27:27 17
5. Šebešťanová 8 4 2 2 26:20 14
6. Sverepec 10 4 2 4 21:19 14
7. Bolešov 8 4 0 4 30:21 12
8. D. Kočkovce 10 2 2 6 17:34 8
9. Kvašov 8 0 1 7 11:45 1
10. Visolaje 8 0 0 8 12:44 0

Skupina o 21. – 25. miesto:
4. kolo: Dohňany – Košecké Podhradie 7:2, Doma-

niža – Lednické Rovne 5:10
9. kolo: Dohňany – Košecké Podhradie 7:0, Doma-

niža – Lednické Rovne 3:7
1. L. Rovne 5 5 0 0 50:8 15
2. Domaniža 7 5 0 2 50:24 15
3. Pružina 7 4 0 3 27:25 12
4. Dohňany 9 2 0 7 19:69 6
5. K. Podhradie 4 0 0 4 2:22 0

14. kolo: Fan Club Púchov – Domaniža 2:2
1. Plevník 12 12 0 0 68:7 36
2. Domaniža 13 10 1 2 53:25 31
3. FC Púchov 12 5 4 3 26:25 19
4. Prečín 11 5 2 4 16:29 17
5. Beluša 12 4 3 5 33:36 15
6. Praznov 12 4 1 7 29:34 13
7. Ilava 11 3 2 6 14:24 11
8. H. Poruba 12 1 2 9 14:37 5
9. Sverepec 11 1 1 9 16:52 4

Dohrávka 13. kola: FC Púchov – Košeca 4:1, Dub-
nica B – Ladce 2:0

14. kolo: Košeca – Lysá pod Makytou 14:1, Nová 
Dubnica – Mikušovce 3:1
1. N. Dubnica 10 8 1 1 50:9 25
2. FC Púchov 10 7 2 1 52:14 23
3. Košeca 12 7 1 4 51:29 22

4. Dubnica B 10 7 0 3 27:15 21
5. Mikušovce 13 6 1 6 26:29 19
6. Ladce 10 3 0 7 19:58 9
7. Bolešov 10 1 2 7 29:48 5
8. Lysá 11 0 1 10 12:64 1

4. liga st. žiaci - Sever
14. kolo: Domaniža – Plevník 1:3, Jasenica – Beluša 

5:0, Dolná Mariková – Papradno 5:2
1. Plevník 10 10 0 0 78:10 30
2. Domaniža 11 9 0 2 65:17 27
3. Jasenica 12 8 0 4 60:16 24
4. Beluša 12 7 1 4 38:41 22
5. Prečín 10 2 2 6 21:38 8
6. Papradno 10 2 0 8 15:59 6
7. Udiča 10 2 0 8 6:52 6
8. D. Mariková 11 1 1 9 12:62 4

Skupina o umiestnenie
3. kolo: Karlova Ves – MŠK Púchov 15:5 (7:1), Ko-

záček, Pastorek, Bělej, Jakubech, Prekop, Inter – Zlaté 
Moravce 20:3, Skalica – Domino 3:12, Prievidza – Se-
nica 10:10
1. Inter 8 7 0 1 99:39 21
2. Zl. Moravce 8 6 0 2 67:37 18
3. Senica 8 5 1 2 82:45 16
4. Domino 8 3 1 4 69:59 10
5. MŠK Púchov 8 3 1 4 30:54 10
6. Prievidza 8 2 1 5 62:97 7
7. Skalica 8 2 0 6 42:74 6
8. Karlova Ves 8 2 0 6 39:85 6

3. kolo: 
Karlova Ves – MŠK Púchov 3:1 (2:1), Prekop, Inter 

Bratislava – Zlaté Moravce 4:0, Skalica – Domino 0:5, 
Prievidza – Senica 4:2
1. Karlova Ves 8 6 2 0 35:9 20
2. Senica 8 5 1 2 35:19 16
3. MŠK Púchov 8 5 0 3 32:16 15
4. Inter 8 4 1 3 23:10 13
5. Domino 8 3 2 3 31:23 11
6. Prievidza 8 3 0 5 29:23 9
7. Zl. Moravce 8 2 2 4 13:26 8
8. Skalica 8 0 0 8 4:76 0

6. kolo: 
Nitra – MŠK Púchov 5:0, Domino – Petržalka 0:5, 

Zl. Moravce – Inter 1:5, Senica – Levice 7:2
1. Petržalka 14 9 4 1 49:7 31
2. Inter 15 9 3 3 37:15 30
3. Senica 15 9 2 4 28:19 29
4. Nitra 15 8 4 3 41:13 28
5. Domino 15 7 5 3 44:27 26
6. Dubnica 14 7 4 3 35:15 25
7. MŠK Púchov 14 4 2 8 15:31 14
8. Zl. Moravce 15 3 3 9 23:32 12
9. Skalica 14 1 2 11 10:48 5
10. Levice 15 1 1 13 7:82 4

6. kolo: Nitra – MŠK Púchov 1:3 (0:2), Veteška, 
Ročiak, Mušák, Zl. Moravce – Inter 2:2, Domino – Pe-
tržalka 3:10, Senica – Levice 5:0
1. Dubnica 14 11 0 3 29:13 33
2. Senica 15 10 1 4 44:19 31
3. Nitra 15 10 0 5 53:18 30
4. MŠK Púchov 14 8 3 3 31:20 27
5. Petržalka 14 8 1 5 47:15 25
6. Domino 15 7 2 6 34:44 23
7. Inter 15 4 3 8 18:41 15
8. Zl. Moravce 15 4 2 9 22:41 14
9. Skalica 14 4 0 10 18:36 12
10. Levice 15 1 0 14 12:61 3

25. kolo: 
MŠK Púchov – Myjava 5:0 (2:0), Lacko, Valík, 

Chupáň, 2x vlastný, Zl. Moravce – Trnava 4:0, Komár-
no – Domino 0:1, Partizánske – Senec 2:1, Šamorín – 
Karlova Ves 2:0, Krakovany – Inter 0:0, Skalica – Dub-
nica 1:2
1. Zl. Moravce 25 17 4 4 67:25 55
2. MŠK Púchov 25 16 4 5 64:29 52
3. Inter 25 13 7 5 40:22 46
4. Komárno 25 13 6 6 57:39 45
5. Domino 25 10 10 5 37:28 40
6. Šamorín 25 11 6 8 61:51 39
7. Skalica 25 12 3 10 40:37 39
8. Dubnica 25 11 5 9 39:37 38
9. Karlova Ves 25 11 3 11 36:42 36
10. Nitra 24 9 6 9 44:38 33
11. Partizánske 25 10 3 12 37:48 33
12. Myjava 25 9 3 13 33:40 30
13. Trnava 25 7 7 11 24:30 28
14. Senec 25 4 6 15 25:47 18
15. Krakovany 25 3 5 17 11:47 14
16. Piešťany 24 3 2 19 19:74 11

25. kolo: 
MŠK Púchov – Spartak Myjava 6:1 (2:1), Vavrík 2, 

Janček, Baláž, Mikas, Držka, Zlaté Moravce/Vráble – 
Lokomotíva Trnava 2:1, Komárno – Domino 3:2, Parti-
zánske – Senec 2:2, Šamorín – Karlova Ves Bratislava 
2:0, Krakovany – Inter Bratislava 0:5, Skalica – Dubni-
ca nad Váhom 1:1
1. Zl. Moravce 25 19 5 1 54:11 62
2. Inter 25 19 4 2 72:21 61
3. Komárno 25 15 5 5 64:28 50
4. Trnava 25 15 5 5 59:26 50
5. Dubnica 25 14 7 4 60:27 49
6. Karlova Ves 25 14 6 5 59:28 48
7. Šamorín 25 13 3 9 42:30 42
8. Domino 25 9 8 8 46:32 35
9. MŠK Púchov 25 8 7 10 44:42 31
10. Senec 25 6 6 13 27:45 24
11. Piešťany 24 6 4 14 29:58 22
12. Skalica 25 4 7 14 21:46 19
13. Nitra 24 5 4 15 21:53 19
14. Myjava 25 5 2 18 26:71 17
15. Krakovany 25 4 4 17 20:61 16
16. Partizánske 25 3 3 19 21:86 12
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Všetko o stolnom tenise:
www.pinec.info

Volejbal

Stolný tenis

Konečné tabuľky súťažného ročníka 2021/2022:
 5. liga

1. Dubnica  10 8 1 1 118:62 27
2. Sedmerovec B 10 8 0 2 101:79 26
3. Sedmerovec A 10 7 2 1 112:68 26
4. H. Breznica  10 6 2 2 104:76 24
5. Slovan PB  10 5 3 2 108:72 23
6. Dohňany  10 4 3 3 98:82 21
7. D. Kočkovce B 10 3 0 7 79:101 16
8. TTC PB B 10 2 2 6 77:103 16
9. Beluša  10 1 3 6 67:113 15
10. Nozdrovice  10 1 2 7 60:120 14
11. Ladce B 10 0 2 8 66:114 12

6. liga
1. Pruské B 10 9 1 0 125:55 29
2. Milochov  10 5 3 2 98:82 23
3. Slovan PB B 10 5 2 3 99:81 22
4. Udiča  10 6 0 4 95:85 22
5. D. Mariková  10 6 0 4 100:80 22
6. Sedmerovec C 10 5 2 3 97:83 22
7. Šebešťanová  10 6 0 4 89:90 22
8. JoLa DCA  10 3 4 3 99:81 20
9. Medeko PB B 10 1 3 6 74:105 15
10. Miracles DCA  10 0 2 8 60:120 12
11. Pružina  10 0 1 8 53:127 10

7. liga
1. Papradno  8 8 0 0 95:49 24
2. Púchov A 8 6 0 2 81:63 20
3. Č.Kameň  8 5 1 2 91:53 19
4. TTC PB C 8 4 1 3 76:68 17
5. Milochov B 8 4 0 4 80:64 16
6. Dohňany B 8 4 0 4 79:65 16
7. Nozdrovice B 8 2 0 6 61:83 12
8. Pružina B 8 2 0 6 58:86 12
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 D 7 6 0 1 100:26 19
3. Dol. Kočkovce C 7 5 0 2 72:54 17
4. Udiča B 7 3 1 3 62:64 14
5. Lednica A 7 3 0 4 70:56 13
6. Beluša B 7 2 1 4 64:62 12
7. Papradno B 7 1 0 6 29:97 9
8. TTC PB D 7 0 0 7 20:106 7

Žiadam všetkých organizačných pracovníkov, 
aby do konca mája nahlásili predbežný počet 
družstiev, ktoré chcú v ročníku 2022/2023 prihlásiť 
do súťaže (týka sa to hlavne oddielov, ktoré majú 
dve alebo viac družstiev). Je to preto, aby sme ve-
deli – v rámci reorganizácie - predpokladať počet 

družstiev v jednotlivých ligách. Zároveň žiadam, 
aby ohlásili či v rámci reorganizácie chcú postúpiť 
do vyššej súťaže (6. liga: Pruské B, Milochov A, Slo-
van PB B, Udiča A, Dolná Mariková, Sedmerovec 
C, 7. liga: Papradno A, Púchov A, Červený Kameň, 
TTC PB C, Milochov B, Dohňany B)

Po Dolných Kočkovciach a Lysej pod Mayktou 
bude mať Púchovský okres prvýkrát v histórii v 
krajskej štvrtej lige tri mužstvá. Do kvalifikácie o 
postup do 4. ligy sa prihlásili družstva Horná Brez-
nica a Dohňany A. Ostatní - Dubnica, Sedmerovec, 
Slovan PB A nemali záujem.

Kvalifikácia sa uskutoční v utorok 17. 5. 2022 
o 18.00 hod. DOHŇANY A – HORNÁ BREZNICA, 
odveta v pondelok 23. alebo streda 25. 5. 2022 o 
18.00 hod. (ešte bude upresnené) HORNÁ BREZ-
NICA – DOHŇANY A

V prípade stavu 1:1 (nezáleží na skóre),  sa bude 
hrať tretie stretnutie, dátum a miesto bude určené 
dodatočne (na neutrálnej pôde).

J. Hlubina, predseda ŠTK 

H. Breznica a Dohňany zabojujú o postup do 4. ligy

V sobotu 7. mája naši volejbalisti - mladší žiaci 
3-ky v skupine západ vyrazili do Komárna, kde po-
kračovala táto súťaž záverečným štvrtým kolom 
súťaže v priestoroch ZŠ Alapiskola s vyučovacím 
jazykom maďarským. Súťaže sa zúčastnili kluby 
VO 1970 MŠK Púchov A (tréner Rastislav Pagáč) a 
B (tréner Ľuboš Blažej), VK Spartak UJS Komárno A 
a B a VK Nové Mesto n/V. Klub VK Schaeffler Ska-
lica nenastúpil. Naše tímy potvrdili jednoznačné 
ambície postupu do finále tejto súťaže z prvých 
dvoch priečok tabuľky skupiny západ. 

Výsledky: Púchov A – Komárno A 1:2, Púchov A 
– Skalica 2:0 (kont.), Púchov A – Nové Mesto 2:0, 
Púchov A - Komárno B 1:2, Púchov B – Komárno A 
1:2, Púchov B – Skalica 2:0 (kont.), Púchov B – Nové 
Mesto 2:0, Púchov B - Komárno B 2:0. Vo vzájom-
nom predohranom meraní síl Púchov A – Púchov 
B bol výsledok 2:1. Naše volejbalové nádeje skon-
čili oficiálne v tabuľke skupiny západ - Púchov  
A (zostava: Filip Klobučník,  Viliam Veteška ml., Za-
chariáš Kubáň, Matej Jurči a Robert Hupka, ktorý 
v Komárne chýbal) na prvom a Púchov B (zosta-
va: Matej Svoboda, Dominik Máček , Erik Máček, 
Dominik Jančo, Martin Mušák) na druhom mieste. 
Podľa pravidiel súťaže postupujú do finále kluby 
VO 1970 MŠK Púchov a Spartak UJS Komárno. 
Púchov B na druhom mieste, keďže postupujú 
kluby musí naše B-čko prenechať postup do fi-
nále tretiemu tímu Komárna. Na snímke oba tímy  
s medailami aj diplomami za prvé a druhé miesto.

Všetci skalní fanúšikovia a priaznivci volejbalu 
gratulujú klubu k postupu do finále a obom tí-
mom za vzornú reprezentáciu mesta Púchov. Dr-
žíme palce a tešíme sa na záverečné finálové kolá, 

v ktorých sa rozhodne o víťazovi tejto kategórie 
na Slovensku. 

SPORTIKA MINI-liga Západ mladších žiačok
7. 5. 2022 sa v 2. finálovom turnaji družstvo mini 

A udržalo na konečnom 3. mieste, ktoré znamená 
postup do finále M SR. 

Výsledky v Leviciach: Senica – Púchov 2:0, Levi-
ce – Púchov 2:0 a Púchov –Skalica 2:1.

SPORTIKA liga mladšie žiačky Západ
V sobotu 7. 5. sa dohrala ďalšia súťaž, v skupine 

o 4. - 6. miesto v Trnave vyhral Púchov s domácimi 
dievčatami 3:0 a tiež s Piešťanmi 3:0 a obsadil tak 

konečné 4. miesto v súťaži.
SPORTIKA MIDI-liga Západ mladších žiačok
8. 5. 2022 v 2. finálovom turnaji v Piešťanoch si 

družstvá navzájom oplatili prehry z prvého tur-
naja, v záverečnej tabuľke skupiny o 1. - 3. miesto 
mali všetky 3 družstvá 2 výhry a 2 prehry, rovna-
ko aj po 6 bodov, a tak rozhodol 1 rozdielový set, 
keď prvé Levice mali skóre setov 7:6, druhý skončil 
Púchov so skóre setov 7:7 a tretie boli Piešťany so 
skóre 6:7. Družstvo 1. VK Púchov midi postupuje 
do finále M SR z druhého miesta v oblasti Západ.

P. Melišík

Na majstrovstvá SR pocestujú chlapci i dievčatá
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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
„Ako jej z očí žiarila láska 
a dobrota, tak nám bude 
chýbať do konca života.“ 
Dňa 12.5.2022 si pripo-
míname 3. smutné výro-
čie úmrtia našej drahej 
manželky, mamy a babky  
Heleny Ficekovej, rod.  
Geregovej. Za tichú spo-
mienku všetkým, ktorí neza-
budli, ďakujú a s láskou spomínajú manžel František  
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
,,Dni plynú ako tichej rie-
ky prúd, len spomienka v 
srdci nedá sa zabudnúť. 
Ťažko je vysloviť, čo v srd-
ci cítime, už je to rok, čo 
ku hrobu chodíme.“ Dňa 
13.5. 2022 si pripomíname  
1. smutné výročie, čo nás 
navždy opustil náš milova-
ný manžel, ocko a švagor 
Bohuslav Rezák. Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku. S láskou a vďakou spomína 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
,,Sviečka na hroboch zha-
sína, kto Vás mal rád, ten 
spomína.“  Dňa 11.5.2022 
si pripomíname 1. smutné 
výročie úmrtia nášho mi-
lovaného manžela, otca, 
dedka a pradedka Martina  
Horčičáka z Púchova.  
S láskou spomína manžel-
ka, dcéra a vnuci s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 11.5.2022 si pripomí-
name 10. výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
otec, dedko a pradedko 
Vlastimil Kollár. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
spolu s  nami tichú spo-
mienku. S  láskou, úctou 
a  vďakou spomína syn 
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
V tichej spomienke a s lás-
kou v srdci sme si 8.5.2022 
pripomenuli smutné  
7. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš manžel, 
otec, dedko a pradedko  
Miroslav Kmošena.  
S láskou spomína manžel-
ka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 10.5.2022 si pripomí-
name 13. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil syn 
a brat Peter Martiš. Dňa 
28.5.2022 by sa dožil 47 
rokov. S  láskou a  úctou 
spomína mama a  bratia 
Roman, Branislav a  Sta-
nislav s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 14.5.2022 uplynie 
30 rokov, čo nás na-
vždy opustil Stanislav  
Vajčner. S  láskou spomí-
najú manželka, deti s  ro-
dinami a  ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, pro-
sím, zachovajte mu tichú 
spomienku v modlitbe.

SPOMIENKA
V týchto dňoch sme si pripomenuli 20. výročie od 
úmrtia našej mamy Štefánie Halasovej a 33. výro-
čie od úmrtia nášho otca Jaroslava Halasa zo Stre-
ženíc. S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéry 
s  rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im spolu 

s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 11.5. si pripomíname 25. smutné výročie, čo 
nás navždy opustila naša mama Jozefína Galo-
vičová a  dňa 13.12. si pripomenieme 24. výročie 
úmrtia otca Jána Galoviča z  Dolných Kočkoviec. 
S láskou spomína syn a dcéry s rodinami. Kto ste ich 
poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesti, ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
toho, koho sme milovali.“ 
Dňa 9.5.2022 uplynú 4 roky 
od úmrtia a nedožitých 
80 rokov nášho drahého  
Milana Bartáka. S láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Osud je občas krutý, už 
nevráti, čo vzal. Zostanú 
iba spomienky a v srdciach 
žiaľ.” Dňa 15.5.2022 uply-
nie 6 rokov, čo nás navždy 
opustil Martin Horčičák. 
S láskou spomína mama  
a sestra s rodinami.

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
Úprimne ďakujeme prí-
buzným, známym, pria-
teľom a susedom, ktorí sa 
prišli dňa 29.4.2022 rozlúčiť 
s našou drahou mamou, 
babkou a prababkou  
Annou Junasovou, ktorá 
nás dňa 26.4.2022 vo veku 
82 rokov navždy opusti-
la. Ďakujeme pohrebnej 
službe Advent, p. Kováčikovej a p. Riljakovej z MsÚ 
Púchov  za dôstojný priebeh obradu a všetkým za 
prejavy sústrasti a kvetinovédary. Smútiace dcéry 
Lenka a Eva s rodinou.

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. 

Chceme poďakovať p. Romanovi Hvizdákovi za 
akcie Strihanie za úsmev a Canisterapiu pre oby-
vateľov CSS Chmelinec. Poďakovanie patrí aj 
študentkám Strednej odbornej školy obchodu a 
podnikania v Púchove a majiteľke psíka Badyho 
p. Milade Kovářovej. Zároveň by sme chceli poďa-
kovať Dobrovoľným hasičom mesta Púchov, ktorí 
nám pomohli pri stavaní mája.         CSS - Chmelinec
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
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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

SPOMIENKA
Uplynulo už 10 rokov, čo 
nás navždy opustil man-
žel, otecko, dedko a brat, 
drahý náš Jozef Kalma  
z Púchova. „Nedá sa vrátiť 
čas, ale v našich srdciach 
navždy ostávaš. S láskou 
a s úctou sme Ti vďační 
za veľa, nech svetlo sviece 
a modlitba za Teba je od 
nás dar. Odpočívaj v pokoji.“

SPOMIENKA
„Prečo si zrazu odišiel? 
Prečo sa to muselo stať? 
Nechal si tu všetkých, kto-
rých si mal rád. Tam medzi 
anjelov, v diaľky neznáme, 
tvoje miesto v našich srd-
ciach Ti už navždy ostane.“ 
Dňa 11. mája 2021 uplynú 
dva smutné roky, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, svokor, dedko a pradedko Miroslav 
Kršiak z Púchova. S láskou, úctou a veľkou vďakou 
spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná ro-
dina. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

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
• METROVÝ TEXTIL REHÁK - kvalitné paplóny, 
vankúše, prikrývky, obliečky za staré ceny. Šijeme 
striešky, epedá, sedáky, závesy a iné.

INÉ
• Kúpim nehnuteľnosť v Púchove a okolí v hotovosti. 
Tel. č. 0951677592
• Našiel sa modrý čip na workoutovom ihrisku. Info  
v inzertnej kancelárii.
• Kúpim staršie alebo aj nepotrebné drevené stoličky. 
4 - 6 kusov. 0949 082 135
• Ponúkam upratovanie domácností, pravidelné 
upratovanie, umývanie okien. Tel. 0950 318 776
• Prenajmem 1-izbový byt v centre mesta. 0905 711 122
• Prenajmem jednoizbový byt. Tel.: 0910690617. 
Volajte medzi 18.00-19.00 h.
• Darujem funkčný televízor  OVP – CTV2154TXT, 50 
cm uhlopriečka. Predám pásovú pílu PK-90U. Tel.: 
0908 442 203.
• PRÁCA
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo ako 
upratovačka – súkromne. 0944 050 777
• Hľadám prácu na skrátený úväzok v doobedňajších 
hodinách. 0951 475 579
• Hľadám prácu nočného strážnika platný SBS 
preukaz. 0903 208 194
• Hľadám opatrovateľku k  zdravotne postihnutej 
osobe. 0905 369 338
• Hľadám prácu ako upratovačka na 2 hod. denne. 
Príp. na skrátený úväzok v doobedňajších hodinách. 
0944 341 880.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a  su-
sedom, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s  naším drahým 
a  milovaným Jaromírom 
Krejčířom dňa 27.4.2022. 
Zároveň ďakujeme po-
ľovníckemu združeniu zo 
Streženíc a   pohrebnej 
službe Advent za dôstoj-
nú rozlúčku, tiež za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.

• 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

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov
Cena: 38 € dospelý / 31 € senior13. máj  (piatok) 

Veľkolepá scéna, očarujúca
Posledné miesta!

SND: G. VERDI - opera AIDA

Cena: 35 €

15. máj (nedeľa) 

PIENINY NA PLTIACH
A BACHLEDOVA DOLINA
Plte, riečny kaňon, lanovka, chodník 
v korunách stromov, vyhliadková veža!

Pieniny a Tatry!

Cena: 165 €

ČESKÝ RAJ ALEBO ČESKÁ 
ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA

3.-5. jún (piatok-nedeľa)

Prachovské skaly, Hruboskalsko,
Trosky, Sychrov, Kost a oveľa viac!

TOP zájazd!

5.-12. júl

Monaco (Monte Carlo), Nice, Cannes, 
Saint-Tropez, Port Grimaud, Ramatuelle, 
Saint-Paule de Vence a viac!

FRANCÚZSKA RIVIÉRA
- AZUROVÉ POBREŽIE 

hudba! Cena je vrátane vstupého a dopravy.

Cena: 165 €

20.-22. máj (piatok-nedeľa) 

Praha v najkrajšom období v roku, zámocký areál 
a možnosť predstavenia CARMEN v “Zlatej kapličke”. 

Naša klasika!

MÁJOVÁ PRAHA + PRŮHONICE 
+ NÁRODNÉ DIVADLO

8-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd

Cena: 965 €Všetky výlety v cene zájazdu! 

more + poznávanie
TOP letná dovolenka!

Ďakujeme Technickým službám za poskyt-
nutie kontajnera na ulici Komenského 1642/23.  
                                                                           Domovníci

• Ponúkame prácu automechanika v Dolnej 
Breznici. Info: 0903 746 212 alebo profesia.sk
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