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Výmena štyroch starých prístreškov MAD za nové 
V priebehu mesiacov apríl a máj zabezpečilo Oddelenie dopravy a služieb V priebehu mesiacov apríl a máj zabezpečilo Oddelenie dopravy a služieb 

MsÚ Púchov výmenu starých autobusových prístreškov za nové v meste MsÚ Púchov výmenu starých autobusových prístreškov za nové v meste 
Púchov (Nimnická cesta I. + Nimnická cesta II.), v miestnych častiach Nosice Púchov (Nimnická cesta I. + Nimnická cesta II.), v miestnych častiach Nosice 

(Nosice IV. Požiarna zbrojnica) a Ihrište, ktorú realizovala firma ABRIS-SK, s.r.o.(Nosice IV. Požiarna zbrojnica) a Ihrište, ktorú realizovala firma ABRIS-SK, s.r.o.

Oddelenie dopravy a služieb MsÚOddelenie dopravy a služieb MsÚ

Autobusová zastávka Nimnická cesta I. - pred a po výmene.Autobusová zastávka Nimnická cesta I. - pred a po výmene.

Autobusová zastávka Nimnická cesta II. - pred a po výmene.Autobusová zastávka Nimnická cesta II. - pred a po výmene.

Autobusová zastávka Nosice IV. - pred a po výmene.Autobusová zastávka Nosice IV. - pred a po výmene.

Autobusová zastávka Ihrište - pred a po výmene.Autobusová zastávka Ihrište - pred a po výmene.



príhovor / oznampríhovor / oznam 33

Predchádzajúca nedeľa bola Dňom Predchádzajúca nedeľa bola Dňom 
rodiny a v našom meste si všetci môžu rodiny a v našom meste si všetci môžu 
tento sviatok pripomenúť (ako inak, tento sviatok pripomenúť (ako inak, 
rodinne) už túto nedeľu od 15.00 hod. rodinne) už túto nedeľu od 15.00 hod. 
na pešej zóne, kde bude prebiehať na pešej zóne, kde bude prebiehať 
pod organizačnou taktovkou Občian-pod organizačnou taktovkou Občian-
skeho združenia S láskou k človeku  skeho združenia S láskou k človeku  
v spolupráci s Centrom voľného času v spolupráci s Centrom voľného času 
Včielka bohatý program, spojený s rôz-Včielka bohatý program, spojený s rôz-
nymi akciami pre deti a rodiny.nymi akciami pre deti a rodiny.

Aj v sobotu sa konala v miestnej časti Aj v sobotu sa konala v miestnej časti 
Ihrište, konečne po dvojročnej pres-Ihrište, konečne po dvojročnej pres-
távke, pekná a „chutná“ akcia - távke, pekná a „chutná“ akcia - Deň va-Deň va-
renia gulášu Púchovskej doliny, do renia gulášu Púchovskej doliny, do 
ktorej sme sa zapojili aj ako Mesto ktorej sme sa zapojili aj ako Mesto 
Púchov. Púchov. Hoci sme nevyhrali cenu  Hoci sme nevyhrali cenu  
o najlepší guláš, stretli sme sa s množ-o najlepší guláš, stretli sme sa s množ-
stvom ľudí, vypočuli si nové podnety, stvom ľudí, vypočuli si nové podnety, 
ale hlavne načerpali nové inšpirácie  ale hlavne načerpali nové inšpirácie  
v krásnom prostredí. Chcem sa po-v krásnom prostredí. Chcem sa po-
ďakovať Ivanovi Kubišovi, poslancovi ďakovať Ivanovi Kubišovi, poslancovi 
MsZ, jeho manželke a rodine, a tiež MsZ, jeho manželke a rodine, a tiež 
Majovi Ondričkovi za spoluprácu  Majovi Ondričkovi za spoluprácu  
a všetkým, ktorí nás prišli podporiť ako a všetkým, ktorí nás prišli podporiť ako 
aj organizátorom a spoluhráčom za aj organizátorom a spoluhráčom za 
skvelú atmosféru. skvelú atmosféru. 

Aj v dnešných novinách sa dočíta-Aj v dnešných novinách sa dočíta-
te o úspechoch našich dorastencov, te o úspechoch našich dorastencov, 
hokejistov MŠK Púchov, ktorí obstáli  hokejistov MŠK Púchov, ktorí obstáli  
v ťažkých skúškach s veľkými súpermi v ťažkých skúškach s veľkými súpermi 
a získali historický úspech na majstrov-a získali historický úspech na majstrov-
stvách Slovenska. Ešte raz blahoželám! stvách Slovenska. Ešte raz blahoželám! 
Blahoželanie patrí aj našim mladým Blahoželanie patrí aj našim mladým 
volejbalistom MŠK Púchov – mladší volejbalistom MŠK Púchov – mladší 
žiaci, ktorí podobne ako hokejisti uspe-žiaci, ktorí podobne ako hokejisti uspe-
li na Majstrovstvách Slovenska a získali li na Majstrovstvách Slovenska a získali 
nádherný bronzový titul, sa tak stali vo nádherný bronzový titul, sa tak stali vo 
svojej kategórii tretím najlepším druž-svojej kategórii tretím najlepším druž-
stvom na Slovensku, za čo žiakom, ich stvom na Slovensku, za čo žiakom, ich 
trénerom, manažérom a rodičom patrí trénerom, manažérom a rodičom patrí 
veľké uznanie a blahoželanie. veľké uznanie a blahoželanie. 

Krásnu oslavu Dňa matiek som mala Krásnu oslavu Dňa matiek som mala 
možnosť zažiť v Materskej škole Nosi-možnosť zažiť v Materskej škole Nosi-
ce, kde si deti spolu s pani riaditeľkou ce, kde si deti spolu s pani riaditeľkou 
Tatianou Pavlacovou a kolektívom MŠ Tatianou Pavlacovou a kolektívom MŠ 
pripravili krásny a srdečný program. pripravili krásny a srdečný program. 
Ďakujem za pozvanie a možnosť strá-Ďakujem za pozvanie a možnosť strá-
viť pár krásnych chvíľ v príjemnom viť pár krásnych chvíľ v príjemnom 
prostredí detí, mamičiek, starých mám, prostredí detí, mamičiek, starých mám, 
pedagógov a pozvaných hostí - pani pedagógov a pozvaných hostí - pani 

Dundekovej, pani Rolincovej a pani Dundekovej, pani Rolincovej a pani 
Antalovej. Antalovej. 

Po dvojročnej prestávke sme sa Po dvojročnej prestávke sme sa 
stretli s členmi Denného centra stretli s členmi Denného centra 
seniorov mesta Púchov na výroč-seniorov mesta Púchov na výroč-
nej členskej schôdzinej členskej schôdzi, na ktorej sme , na ktorej sme 
si vypočuli podrobné zhodnotenie si vypočuli podrobné zhodnotenie 
predchádzajúceho obdobia a plánu predchádzajúceho obdobia a plánu 
do budúceho obdobia. Ďakujem všet-do budúceho obdobia. Ďakujem všet-
kým členom denného centra za ich kým členom denného centra za ich 
nasadenie a pomoc pre nás všetkých. nasadenie a pomoc pre nás všetkých. 
O samotnej akcii ako aj o aktivitách O samotnej akcii ako aj o aktivitách 
Denného centra seniorov sa dočítate  Denného centra seniorov sa dočítate  
v na strane 4 Púchovských novín. v na strane 4 Púchovských novín. 

Minulý týždeň prebehlo aj vyhodno-Minulý týždeň prebehlo aj vyhodno-
tenie akcie „Spoločne za čistý Púchov“. tenie akcie „Spoločne za čistý Púchov“. 
Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa za-Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa za-
pojili do čistenia a skrášľovania nášho pojili do čistenia a skrášľovania nášho 
mesta. Viac sa dočítate v ďalšom vyda-mesta. Viac sa dočítate v ďalšom vyda-
ní Púchovských novín. ní Púchovských novín. 

V týždni sme vykonali aj kontrolu  V týždni sme vykonali aj kontrolu  
realizovaných investičných akcií realizovaných investičných akcií 
mesta. Ukončené boli práce na po-mesta. Ukončené boli práce na po-
zemných komunikáciách v Ihrišťoch, zemných komunikáciách v Ihrišťoch, 
Komenského ul., križovatky Ul. Ko-Komenského ul., križovatky Ul. Ko-
menského/Janka Kráľa. V plnom nasa-menského/Janka Kráľa. V plnom nasa-
dení pokračujú práce na priestoroch dení pokračujú práce na priestoroch 
pre CVČ Včielka na Námestí slobody pre CVČ Včielka na Námestí slobody 
a tiež na Amfiteátri Ilonka a vyhliadke a tiež na Amfiteátri Ilonka a vyhliadke 
Pamäť lesa. Začali sa realizovať prá-Pamäť lesa. Začali sa realizovať prá-
ce na budovaní parkovacích miest  ce na budovaní parkovacích miest  
a chodníka „za Plecháčom“. Ukončená a chodníka „za Plecháčom“. Ukončená 
bola súťaž na budovanie parkovacích bola súťaž na budovanie parkovacích 
miest vo vnútrobloku Ul. Komenského  miest vo vnútrobloku Ul. Komenského  
a v priebehu najbližších dní sa začne  a v priebehu najbližších dní sa začne  
s ich realizáciou. Podpísala som zmluvy s ich realizáciou. Podpísala som zmluvy 
aj na opravy komunikácií, kde víťazný aj na opravy komunikácií, kde víťazný 
dodávateľ začne v priebehu budúceho dodávateľ začne v priebehu budúceho 
týždňa so samotnou realizáciou opráv týždňa so samotnou realizáciou opráv 
ciest na Okružnej ul., Novonosickej ciest na Okružnej ul., Novonosickej 
ul., Nimnickej ceste, v Keblii. Dokon-ul., Nimnickej ceste, v Keblii. Dokon-
čené boli aj výmeny štyroch autobu-čené boli aj výmeny štyroch autobu-
sových prístreškov v lokalitách Nosice sových prístreškov v lokalitách Nosice 
(Požiarna zbrojnica), Nimnická cesta (Požiarna zbrojnica), Nimnická cesta 
(smer z Púchova do Nimnice a opačne)  (smer z Púchova do Nimnice a opačne)  
a v mestskej časti Ihrište (oproti hasič-a v mestskej časti Ihrište (oproti hasič-
skej zbrojnici). Po rekonštrukcii Domu skej zbrojnici). Po rekonštrukcii Domu 
smútku na cintoríne v Horných Koč-smútku na cintoríne v Horných Koč-
kovciach, ktorá prebiehala minulý rok, kovciach, ktorá prebiehala minulý rok, 
boli doplnené do toho objektu nové boli doplnené do toho objektu nové 
vstupné dvere. vstupné dvere. Ohľadom zámeru Ohľadom zámeru 
mesta vybudovať novú telocvičňu, mesta vybudovať novú telocvičňu, 
resp. halu v školskom areáli ZŠ Ko-resp. halu v školskom areáli ZŠ Ko-
menského, organizujeme stretnu-menského, organizujeme stretnu-
tie s občanmi z volebného obvodu  tie s občanmi z volebného obvodu  
č. 1.č. 1. Vzhľadom na rôzne dezinformácie  Vzhľadom na rôzne dezinformácie 
a klamstvá, ktoré sa šíria mestom, je a klamstvá, ktoré sa šíria mestom, je 
potrebné vysvetliť celú problematiku, potrebné vysvetliť celú problematiku, 
pričom občania budú mať možnosť sa pričom občania budú mať možnosť sa 
oboznámiť s celkovým zámerom. Len oboznámiť s celkovým zámerom. Len 
podotýkam, že podotýkam, že ide iba o zámer, nie  ide iba o zámer, nie  
o schválený projekto schválený projekt. . 

Dnes, v utorok 17. mája, končí hla-Dnes, v utorok 17. mája, končí hla-
sovanie v rámci Participatívneho roz-sovanie v rámci Participatívneho roz-
počtu mesta Púchov. Následne dôjde počtu mesta Púchov. Následne dôjde 
k spočítaniu hlasov, vyhodnoteniu  k spočítaniu hlasov, vyhodnoteniu  
a osloveniu všetkých žiadateľov zapo-a osloveniu všetkých žiadateľov zapo-
jených do Participatívneho rozpočtu jených do Participatívneho rozpočtu 
mesta Púchov 2022. mesta Púchov 2022. 

Tento víkend môžeme opäť stráviť Tento víkend môžeme opäť stráviť 
spoločne na krásnych akciách. spoločne na krásnych akciách. Už Už 
v piatok nás čaká na krytej plavárni v piatok nás čaká na krytej plavárni 
24-hodinová plavecká štafeta, ktorú 24-hodinová plavecká štafeta, ktorú 

organizuje Plavecký klub Matador Pú-organizuje Plavecký klub Matador Pú-
chov pri príležitosti 50. výročia svojho chov pri príležitosti 50. výročia svojho 
vzniku, do ktorej sa zapojili nielen plav-vzniku, do ktorej sa zapojili nielen plav-
ci, ale aj deti, mládež zo škôl a široká ci, ale aj deti, mládež zo škôl a široká 
verejnosť z Púchova. V sobotu mesto verejnosť z Púchova. V sobotu mesto 
rozozvučia detské a mládežnícke dy-rozozvučia detské a mládežnícke dy-
chové kapely, ktoré - ak to počasie do-chové kapely, ktoré - ak to počasie do-
volí - spestria ulice mesta v sprievode volí - spestria ulice mesta v sprievode 
od budovy Divadla Púchov na pešiu od budovy Divadla Púchov na pešiu 
zónu. Prehliadka vyvrcholí večerným zónu. Prehliadka vyvrcholí večerným 
koncertom na pešej zóne. V nedeľu koncertom na pešej zóne. V nedeľu 
popoludní príďte so svojimi rodinami popoludní príďte so svojimi rodinami 
na pešiu a pripomeňte si spoločne  na pešiu a pripomeňte si spoločne  
s nami Deň rodiny v Púchove. Ján Pa-s nami Deň rodiny v Púchove. Ján Pa-
vol II. povedal: vol II. povedal: „Rodina je miestom lásky „Rodina je miestom lásky 
a života. Miestom, kde láska rodí život.“ a života. Miestom, kde láska rodí život.“ 

Tento týždeň sa koná aj mimoriadny Tento týždeň sa koná aj mimoriadny 
snem Združenia miest a obcí Sloven-snem Združenia miest a obcí Sloven-
ska, ktorého hlavným bodom progra-ska, ktorého hlavným bodom progra-
mu je riešenie katastrofálnej situácie, mu je riešenie katastrofálnej situácie, 
do ktorej sa samosprávy dostávajú do ktorej sa samosprávy dostávajú 
schvaľovaním vládnych reforiem. Ich schvaľovaním vládnych reforiem. Ich 
výsledkom, ale aj veľkým presunom výsledkom, ale aj veľkým presunom 
kompetencií zo štátu na mestá a obce, kompetencií zo štátu na mestá a obce, 
totiž má byť znižovanie príjmov z po-totiž má byť znižovanie príjmov z po-
dielových daní do miest a obcí, čo dielových daní do miest a obcí, čo 
môže mať negatívny dopad na finan-môže mať negatívny dopad na finan-
covanie služieb, ktoré zabezpečujú covanie služieb, ktoré zabezpečujú 
mestá a obce pre svojich občanov – mestá a obce pre svojich občanov – 
ide o financovanie športu, pomoc se-ide o financovanie športu, pomoc se-
niorom, opatrovaným a ostatným naj-niorom, opatrovaným a ostatným naj-
zraniteľnejším skupinám obyvateľstva, zraniteľnejším skupinám obyvateľstva, 

ktorým vždy v prvom rade pomáha ktorým vždy v prvom rade pomáha 
samospráva. Len si spomeňte na prvú samospráva. Len si spomeňte na prvú 
vlnu pandémie či vojnový konflikt na vlnu pandémie či vojnový konflikt na 
Ukrajine, vždy pomocnú ruku dala  Ukrajine, vždy pomocnú ruku dala  
v prvom momente samospráva, aby v prvom momente samospráva, aby 
pomohla svojim občanom. pomohla svojim občanom. 

Herečka Slovenského národného di-Herečka Slovenského národného di-
vadla Emília Vášáryová, ktorá je už iko-vadla Emília Vášáryová, ktorá je už iko-
nou a legendou slovenského divadla  nou a legendou slovenského divadla  
i filmu, oslavuje v stredu 80. narodeni-i filmu, oslavuje v stredu 80. narodeni-
ny a jej slová: ny a jej slová: „naučila som sa byť hlav-„naučila som sa byť hlav-
ne trpezlivá a nerobiť predčasné závery“ne trpezlivá a nerobiť predčasné závery“, , 
sú aj pre mnohých z nás inšpiratívne. sú aj pre mnohých z nás inšpiratívne. 
Z jej rozhovoru pre médiá vyplynul Z jej rozhovoru pre médiá vyplynul 
jej veľký dôraz na lásku, ktorý môže  jej veľký dôraz na lásku, ktorý môže  
s veľkou radosťou aj prezentovať vo s veľkou radosťou aj prezentovať vo 
svojom monológu v rámci divadelnej svojom monológu v rámci divadelnej 
hry: hry: „Láska existuje, láska je veľká sila, „Láska existuje, láska je veľká sila, 
láska je silnejšia ako smrť, ľúbim vás, ľú-láska je silnejšia ako smrť, ľúbim vás, ľú-
bim Ťa. Skutočná láska je vtedy, keď len bim Ťa. Skutočná láska je vtedy, keď len 
dávaš a nič za to nechceš.“dávaš a nič za to nechceš.“ (Vyrypajev)  (Vyrypajev) 

Do ďalších dní Vám prajem veľa po-Do ďalších dní Vám prajem veľa po-
koja a pohody a posúvam slová Rachel koja a pohody a posúvam slová Rachel 
Carvalho: Carvalho: „Buďte niekým, kto robí toho „Buďte niekým, kto robí toho 
druhého lepším. Tým, kto má slová, druhého lepším. Tým, kto má slová, 
ktoré utešia, povzbudia, upokoja, pod-ktoré utešia, povzbudia, upokoja, pod-
poria. Buďte niekým, kto prináša dobro poria. Buďte niekým, kto prináša dobro 
a pokoj. Tým, kto počúva bez náhlenia a pokoj. Tým, kto počúva bez náhlenia 
a súdenia. Buďte niekým, komu na tom a súdenia. Buďte niekým, komu na tom 
skutočne záleží. Svet to nevyhnutne po-skutočne záleží. Svet to nevyhnutne po-
trebuje...“trebuje...“

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: „Rodina je malý 
svet, tvorený veľkou láskou.“
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Členovia Denného centra seniorov 
mesta Púchov sa po dlhšej dobe, kedy 
ich obmedzovali opatrenia a ich ná-
sledné uvoľňovanie okamžite využili na 
absolvovanie viacerých kultúrnych po-
dujatí v meste, stretli formálne v pries-
toroch kinosály Divadla Púchov, aby tak 
na výročnej členskej schôdzi zhodnotili 
svoju činnosť za minulý kalendárny rok 
a v rámci diskusie predstavili vedeniu 
mesta to, čo si denne všímajú a čo by 
radi zlepšili - a naopak i to, čo už im ich 
jeseň života zlepšilo, uľahčilo.

Predsedníčka Denného centra pre se-
niorov, ktoré je ambulantnou službou 
mesta pre seniorov, Emília Luhová, ne-
skrývala na úvod stretnutia radosť, že 
sa konečne môžu v takomto hojnom 
počte, a bez obmedzení, stretnúť via-
cerí členovia denného centra, ktorých 
je aktuálne 105 (a počas minulých týž-
dňov pribudli nové členky), a prebrať 
si činnosť za minulé obdobie, ktorá 
aj napriek pandémii bola bohatá na 
SMS súťaže, outdoorové stretnutia pri 
príležitosti zbierania žihľavy, pľúcni-
ku lekárskeho, medvedieho cesnaku, 
veľkonočného zdobenia priestoru pred 
Divadlom Púchov či na kladení vencov 
pri príležitosti 77. výročia oslobodenia 

mesta Púchov.
Po úvodnom predstavení programu 

výročnej členskej schôdze nasledovalo 
zhrnutie aktivít, ktoré seniori denné-
ho centra absolvovali v minulom roku, 
napríklad tradičný zber lipy v mestskej 
časti Hoštiná, ale i zdobenie vianočné-
ho stromčeka pred Divadlom Púchov  
z vlastnoručne vyrobených ozdôb, ktoré 
– ako počuli - obdivoval nejeden oko-
loidúci. Následne dala slovo prítomným 
hosťom, medzi ktorými boli okrem pri-
mátorky mesta Púchov Kataríny Hene-
kovej aj Irena Kováčiková, poslankyňa 
MsZ v Púchove a dlhoročná spolupra-
covníčka Denného centra seniorov 
mesta Púchov, ako aj Daniela Gabrišová, 
vedúca Oddelenia školstva a sociálnych 
vecí MsÚ Púchov, pod ktorú táto ambu-
lantná služba spadá.

Ako prvá sa slova ujala primátorka 
mesta Púchov, tá ešte pred začiatkom 
schôdze povedala, že denné centrum 
sa pravidelne zapája do života v meste, 
venujú sa dobrovoľnej činnosti v meste 
a je podľa nej obdivuhodné, čo všetko  
v rámci svojich aktivít absolvujú, zároveň 
je to dar, keď im slúži zdravie a môžu si 
toto obdobie naplno užívať. Prítomným 
členom denného centra sa prihovorila 

poďakovaním, za ich 
činnosť, prítomnosť  
a entuziazmus. „Uve-
domujem si, že všet-
ko, čo robíte, je práca 
navyše, a môže Vám 
to veľmi zasahovať do 
osobného, rodinného 
života, ale bez Vás by 
to jednoducho nešlo, 
pretože vidím, že to 
funguje. Môžeme sa 
na Vás ako mesto vo 
všetkom spoľahnúť, 

zapájate sa do verejného života, diania 
v meste a dokazujete tak, že život senio-
rov v Púchove je skutočne akčný, a ja sa 
z toho veľmi teším.“

Dlhoročnou spolupracovníčkou den-
ného centra je poslankyňa MsZ v Púcho-
ve Irena Kováčiková, tá si zaspomínala aj 
na začiatky Klubu dôchodcov, ktorý sa 
neskôr transformoval v Denné centrum 
pre seniorov v meste Púchov. Založiť 
takýto klub bolo veľkým prínosom pre 
seniorov v Púchove už v osemdesia-
tych rokoch minulého storočia, pretože 
sa vytvorila komunita ľudí, s rovnakými 
záujmami, činnosťami, starosťami i ra-
dosťami, a to znamená pre ľudí v seni-
orskom veku veľa. Ako však uviedla: „Už 
vtedy bola činnosť dôchodcov priaznivá 
a na dobrej úrovni, ale musím povedať, 
že to, čo som počula dnes, svedčí o tom, 
že dnešná činnosť v dennom centre je 
oveľa rôznorodejšia a lepšia.“

Následne sa prešlo k bodu Diskusie,  
v ktorej sa viacerí členovia denného 
centra prihlásili so svojimi postrehmi 
z mesta, a obrátili sa priamo na primá-
torku Katarínu Henekovú so žiadosťou 

o ich riešenie, tá si tieto požiadavky za-
znamenala a posunie ich povereným za-
mestnancom mesta, ktorí vykonajú ďal-
šie kroky v jednotlivých požiadavkách. 
Okrem bezbariérového sprístupnenia 
ďalších chodníkov v meste, ktorých za 
posledné dni pribudlo hneď viacero, 
sa vyskytli aj požiadavky o vytvorenie 
ďalšieho priechodu pre chodcov pri 
NsP Zdravie či o rozšírenie priestoru na 
sedenie pod autobusovým prístreškom 
„na Céčku“.

Na záver stretnutia si prítomní hostia  
a členovia popriali veľa zdravia a síl 
do nových dní, pretože už teraz majú  
v pláne činností na rok 2022 pripravený 
výlet na Oravu, kam sa chystajú už od 
roku 2020, čo im však doposiaľ pande-
mická situácia neumožnila, a tiež ďalšie 
zájazdy, prostredníctvom ktorých vitál-
ni seniori spoznávajú vždy nové des-
tinácie. Prajeme im touto cestou aj my 
mnoho potešenia a energie, ale i nových  
a nezabudnuteľných zážitkov.

Laura Krošláková, 
foto: Slavomír Flimmel 

Výročná schôdza Denného centra seniorov mesta Púchov

I keď v silnom korona období seniori 
nezaháľali, v Dennom centre seniorov 
sa podľa možností snažili čo – to urobiť 
pre udržanie sociálneho kontaktu med-
zi členmi. V januári, februári a marci sa 
mnohokrát cítili osamotení na poduja-
tiach, ktoré realizovala Púchovská kul-
túra s.r.o v divadle. V apríli tomu už tak 
nebolo. Je to asi ako s tou prírodou. Keď 
príde jar, všetko klíči a rozkvitá.

Uvedomili sme si to, keď sme pre-
chádzali okolo divadla 30. apríla na 
podujatie do Europarku, na spomienku 
oslobodenia Púchova. A zastavili sme sa 
pri „našom rozkvitnutom strome“.

Hneď prvý aprílový týždeň sme zdobili 
pred divadlom priestory spolu s ostat-
nými seniormi a deťmi púchovských 
škôl, aby Rozkvitlo divadlo. Vtedy tam 
nebol ani jeden živý kvietok. No a po-
sledný aprílový deň tam kvitli nádher-
né tulipány s narcismi. Tak ako na iných 
miestach v našom meste, kde mnohým 
Púchovčanom pohladia dušu rady tých-
to kvetov. Ďakujeme mestu a PTSM za 
takúto jarnú a prírodnú výzdobu.

Popri domácich veľkonočných prí-
pravách sme sa stihli stretávať už aj  

v priestoroch denného centra na krúž-
ku ručných prác či pri zdravom pohybe 
v telocvični a na turistike. Najviac sme 
sa však tešili na obnovenie Čaju pre se-
niorov, kde medzi nás zavítala aj pani 
primátorka Katarína Heneková. Nechý-
bali sme ani na celomestskom podujatí 
Spoločne za čistý Púchov, keď sme upra-
tovali okolo svojho bydliska, a mnohí 
sa zúčastnili aj na čistení okolo Váhu  
k Nimnici. Sezónu medvedieho cesnaku 
sme tiež využili a spoločne sme si ho 
boli nazbierať.

Chcem sa ešte vrátiť k návšteve pani 
prezidentky Zuzany Čaputovej v našom 
meste. Určite to bolo pre mnohých z nás 
veľkým zážitkom. Len ju aspoň vidieť, 
nieto ešte mať možnosť sa s ňou stret-
núť a dokonca porozprávať o tom, čo 
nás starších bolí a tlačí. V našej krajine 
sa v posledných rokoch vytratila zo scé-
ny múdrosť a úcta jeden voči druhému. 
Počúvam, že naša pani prezidentka má 
mnoho sympatizantov, ale sú aj takí, 
ktorí sa s ňou nestotožňujú a, bohužiaľ, 
aj mnohí naši politici sa voči nej mno-
hokrát s úctou nevyjadrujú. Je to preto, 
že máme slobodu, alebo je to v niečom 

inom? Patrím medzi tri členky denného 
centra, ktoré sa s ňou stretli. Ďakujem za 
to, že som dostala túto možnosť, ale aj 
za to, že som jej mohla za seba, a najmä 
za členov denného centra, niečo po-
vedať k témam, o ktoré sa zaujímala. 
Boli to témy zhoršujúcej sa sociálnej 
situácie seniorov, ich opatrovania a do-
pady zdražovania na najohrozenejšiu 
skupinu. Živo sa o tieto témy zaujímala. 

V rozhovore s našou vedúcou krúžku 
ručných prác Helenkou Kuťkovou sa po-
drobne zaujímala, ako zhotovila darček 
za denné centrum, ktorý sme jej spolu 
venovali. Bol to symbolický anjel stráž-
ny, ktorého nielen ona v jej náročnej 
funkcii, ale aj my, občania našej krajiny, 
v týchto zlých časoch potrebujeme, lebo 
doba je zlá.

Emília Luhová

Z bohatých aprílových aktivít denného centra seniorov
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Dorasteneckú časť hokejových Mládežníckych maj-
strovstiev Slovenska v Ružomberku zvládli púchovskí 
dorastenci MŠK Púchov vynikajúco, o čom svedčí aj 
ich skvelé bronzové umiestnenie vo finálovej tabuľ-
ke turnaja, v ktorom excelovali hneď po prvom zá-
pase s Banskou Bystricou. Najlepší hráči jednotlivých 
zápasov boli za MŠK Púchov: Adrián Hudík, Samuel 
Urban (tiež najlepší brankár turnaja) a Martin Pobe-
žal. V utorok 10. mája im k veľkému úspechu osobne 
zagratulovala primátorka mesta Katarína Heneková, 
ktorej pozvanie prijali hokejisti spolu s trénerom Mi-
roslavom Nemčekom, ktorý ich na turnaji sprevádzal, 
a spolu s konatelom MŠK Púchov, s.r.o. Štefanom On-
dričkom a s Petrom Žiačikom. 

V priestoroch zasadacej miestnosti MsÚ Púchov pri-
vítala primátorka mesta talentovaných púchovských 
hokejistov, kde mala pre nich pripravené aj malé dar-
čeky: „Mladí hokejisti svojím výkonom dokázali, že 
niekoľkoročná drina sa oplatí. Dorastenci vyrastali na 
púchovskom ľade a ja som veľmi hrdá na nich a na to, 
čo dokázali svojou vytrvalosťou a pravidelným tré-
ningom. Blahoželám hokejistom - dorastencom MŠK 
Púchov, ale aj ich trénerom a manažérom k skvelému 
titulu, keďže bojovať s takými veľkými hokejovými tí-
mami na Slovensku ako sú Nitra či Slovan Bratislava 
a Banská Bystrica určite nebolo jednoduché. Poďa-
kovanie patrí rodičom tejto úspešnej mládeže, bez 
ktorých pomoci a podpory by sa to zvládnuť nedalo. 
Do ďalšieho obdobia prajem mladým hokejistom 
veľa vytrvalosti a síl k dosiahnutiu ďalších skvelých 
výsledkov.“ 

Od nového týždňa čakajú dorastencov suché tré-

ningy, do ďalšej sezóny im tak prajeme veľa úspe-
chov, energie a chuti do napredovania, a ďakujeme 
im za výbornú reprezentáciu. O výsledkoch turnaja, 
ktoré počas jednotlivých zápasov dosiahli púchovskí 

dorastenci, sme informovali v minulotýždňovom vy-
daní Púchovských novín. 

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

Bronzovým dorastencom MŠK zablahoželala primátorka

Mesto Púchov oznamuje občanom, 
že platenie daní a poplatku za komuná-
lne odpady budú môcť občania využiť 
v pokladni Mestského úradu Púchov,  
č. dverí 15, od pondelka 23.5.2022. 
Radnica zároveň posilní platenie výme-
rov, a to zriadením ďalšieho pracoviska  
v budove MsÚ v kancelárii č. dverí 9.

Mesto Púchov začne doručovať 
rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti 
a taktiež rozhodnutia o poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad do jednotlivých domácností 
od pondelka 23. mája 2022. Aj tento 
rok budú môcť občania miestne dane  
a poplatok za odpad uhradiť nasledov-
nými spôsobmi: prevodom na účet 
(internetbanking, prostredníctvom 

platobnej brány na webstránke Mesta 
Púchov), bez poplatku v ČSOB a Raif-
feisen banke alebo hotovosťou v po-
kladni. Občania pri platbe v pokladni 
môžu taktiež využiť bezhotovostný 
styk pri platení – platiť platobnou kar-
tou.  

Pokladňu na Mestskom úrade budú 
mať občania k dispozícii v časoch uve-
dených v tabuľke. 

Radnica súčasne vyzýva a pro-
sí občanov, aby na úhradu za daň  
z nehnuteľnosti alebo poplatku za 
odpad využívali prioritne bezhoto-
vostný platobný styk - bankový pre-
vod alebo platobnú bránu.      

Ekonomické oddelenie MsÚ

Platby miestnych daní  
a poplatkov za odpad 
od 23. mája 2022
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Mestská polícia

Polícia informuje

Uviazol v podzemnom kontajneri
Kuriózny prípad riešili púchovskí mestskí po-

licajti na Mojmírovej ulici v Púchove. Krátko 
popoludní preverovali telefonickú informáciu, 
že v podzemnom veľkoobjemovom kontajneri 
na komunálny odpad je neznámy muž a nemô-
že sa z neho dostať von. Mestskí policajti zistili, 
že vo vnútri kontajnera je známy púchovský 
bezdomovec. Ten mestských policajtov infor-
moval, že do podzemného kontajnera vošiel 
dobrovoľne, no nevie sa z neho dostať von. 
Mestskí policajti oslovili okolostojacich obča-
nov, či náhodou nemajú rebrík. Jedna zo žien 
požičala hliadke skladací rebrík, pomocou 
neho bezdomovec z kontajnera vyliezol. Neu-
trpel žiadne zranenie. 

Trestná výprava?
Hliadka mestskej polície zasahovala v noci na 

požiadanie stálej služby Obvodného oddele-
nie Policajného zboru v Púchove pri rieke Váh, 
kde sa mala strhnúť bitka. Hliadka na mieste 
našla muža, ktorý mestských policajtov infor-
moval, že jemu i jeho rodine sa mala vyhrážať 
skupina ľudí, ktorí na miesto prišli na troch au-
tomobiloch. Hliadka mestskej polície zostala 
na mieste až do príchodu štátnych policajtov, 
priestor monitorovali až do jednej hodiny nad-
ránom. 

Psíka mu priniesli
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého po Ulici 
športovcov pobehuje malý jazvečík. Po prí-
chode na miesto hliadka nenašla ani psa, ani 
oznamovateľku. Po chvíli prišla na miesto žena, 
ktorá na rukách priniesla majiteľovi jeho psa. 
Hliadka mestskej polície priestupok proti vše-
obecne záväznému nariadeniu mesta vyriešila 
napomenutím. 

Zaspal na chodníku
Púchovskí mestskí policajti riešili na základe 

telefonického oznámenia priestupok proti vše-
obecne záväznému nariadeniu mesta Púchov. 
Na Námestí slobody ležal vedľa chodníka muž, 
ktorý bol evidentne pod vplyvom alkoholu. 
Muža hliadka prebudila a odprevadila ho do 
miesta bydliska, kde si ho prevzal jeho syn. 

Dňa 9. mája 2022 v čase od 12.00 hod. do 16.00 
hod. bola na území Trenčianskeho kraja vykonaná 
celokrajská osobitná kontrola. 

Bola zameraná na kontrolu dodržiavania zá-
kazu požívania alkoholických nápojov a iných 
návykových látok vodičmi pred a počas vedenia 
vozidla, na kontrolu dodržiavania maximálnych 
dovolených a obmedzených rýchlostí jazdy vozi-
diel, na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky 
nemotorovými účastníkmi cestnej premávky a na 
kontrolu dodržiavania povinností vodičov voči 
chodcom. Do celokrajskej osobitnej kontroly bolo 
nasadených 41 policajtov.

Celkovo bolo z istených 139 pr iestupkov.  

Z toho 129 bolo vybavených v blokovom konaní, 
6 priestupkov bolo vyriešených  napomenutím  
a 4 boli odstúpené na správne konanie na prísluš-
ný dopravný inšpektorát. U jedného nemotoro-
vého účastníka bola vykonaná pozitívna dychová 
skúška na prítomnosť alkoholu v organizme. Aj  
u jedného vodiča motorového vozidla bola vy-
konaná pozitívna dychová skúška na prítomnosť 
alkoholu v organizme a to do 1 promile.

Celkovo policajti zadržali tri vodičské preukazy. 
Z toho jeden za požitie alkoholických nápojov  
a dva z dôvodu, že vodiči nemali pri sebe dostatok 
finančných prostriedkov na zaplatenie pokuty na 
mieste.                KR PZ Trenčín 

Pri mimoriadnej kontrole zistili policajti 
na krajských cestách 139 priestupkov

V období možného výskytu lesných požiarov 
(apríl - október) SHMÚ denne aktualizuje stupeň 
požiarneho nebezpečenstva v lesoch. Mimo toh-
to obdobia je na obrazovke znázornená len mapa 
Slovenska s farbou stupňa 1 a nápisom VZOR cez 
mapu.

Výpočet indexov požiarneho nebezpečenstva 
v lesoch sa zakladá na báze modelu pre určenie 
pôdno-klimatického indexu sucha. Klasifikácia 
stanovuje 5 stupňov požiarneho nebezpečenstva 
lesov. 

1. Veľmi nízke - Kumulovaná suma atmosferic-
kých zrážok značne prevyšuje výpar, vlhkostné 
pomery vo vrchnej vrstve pôdneho profilu sú vlh-
ké až mokré.

2. Nízke - Kumulovaná suma zrážok v lese mier-
ne prevyšuje výpar, vrchná vrstva pôdy v lese je 
vlhká.

3. Stredné - Kumulovaná suma zrážok v lese je 
mierne nižšia ako výpar. Vrchná vrstva lesnej pôdy 
je mierne vlhká.

4. Vysoké - Kumulovaná suma zrážok v lese je 
nižšia ako výpar. Vrchná vrstva lesnej pôdy je su-
chá.

5. Veľmi vysoké - Kumulovaná suma zrážok v lese 
je značne nižšia ako výpar. Vrchná vrstva lesnej 
pôdy je presušená, stopy sucha sú viditeľné aj na 
poraste.

Riziko vzniku požiarov sa znižuje pri zalistení 
korún stromov a vývoji prízemnej vegetácie v le-
soch.

Na mape je znázornený aktuálny stav požiarneho 
nebezpečenstva pre daný deň v regionalizovanej 
forme. Rozloženie situácie nebezpečenstva vzni-

ku lesných požia-
rov je vypočítané 
pre celé územie 
SR na základe úda-
jov zo 65 klimato-
logických staníc  
a ďalších 30 zráž-
komerných staníc, 
s použitím špeci-
álnych interpolač-
ných metód. Ďalšie 
mapy vyjadrujú 
stav požiarneho 
nebezpečenstva  
v predchádzajú-
cich 5 dňoch. Na 

ilustráciu meteorologických podmienok sú zná-
zornené aj mapy denných úhrnov zrážok a prie-
mernej dennej teploty vzduchu pre dni, kedy pre-
zentujeme stav požiarneho nebezpečenstva.

Výpočet požiarneho nebezpečenstva v lesoch
Model pre stanovenie stupňov požiarneho ne-

bezpečenstva v lesoch je založený na verifikova-
nom výpočte pôdno-klimatického koeficienta su-
cha pre územie SR. Vstupnými údajmi do modelu 
sú meteorologické a fenologické údaje a pôdne 
charakteristiky. Meteorologické údaje sú: prie-
merná denná teplota vzduchu a denný úhrn at-
mosférických zrážok, fenologické údaje zahrňujú 
nástupy zalisťovania vybraných lesných stromov. 
Pôdnou charakteristikou je využiteľná vodná 
kapacita, určená v závislosti od hĺbky pôdneho 
profilu a nadmorskej výšky. Na základe výsledkov 
viacročných výpočtov boli stanovené hranice in-
dexu požiarneho nebezpečenstva pre päť stup-
ňov, ktoré určujú stupeň požiarneho nebezpe-
čenstva v lesoch.                                                        

Zdroj: SHMU

Stanovenie stupňa požiarneho nebezpečenstva 
v lesoch na území Slovenskej republiky
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V sobotu 14. mája sa v hasičskom areáli v Ihrišti konal 12. ročník súťaže vo varení V sobotu 14. mája sa v hasičskom areáli v Ihrišti konal 12. ročník súťaže vo varení 
gulášu „Deň gulášu Púchovej doliny“. Slnečné počasie prilákalo veľa súťažiacich a gulášu „Deň gulášu Púchovej doliny“. Slnečné počasie prilákalo veľa súťažiacich a 
tiež divákov a konzumentov gulášu. Jedným z 34 súťažných tímov bol aj tím Mes-tiež divákov a konzumentov gulášu. Jedným z 34 súťažných tímov bol aj tím Mes-
ta Púchov vedený primátorkou Katarínou Henekovou a poslancom MsZ Ivanom ta Púchov vedený primátorkou Katarínou Henekovou a poslancom MsZ Ivanom 
Kubišom. Organizátor podujatia Rudolf Galánek presne napoludnie súťaž otvoril. Kubišom. Organizátor podujatia Rudolf Galánek presne napoludnie súťaž otvoril. 
Časový limit na uvarenie gulášu bol 4 hodiny. Trojčlenná odborná porota potom Časový limit na uvarenie gulášu bol 4 hodiny. Trojčlenná odborná porota potom 
posudzovala jednotlivé guláše podľa viacerých kritérií, konkrétne bodovala chuť, posudzovala jednotlivé guláše podľa viacerých kritérií, konkrétne bodovala chuť, 

vôňu, farbu, hustotu, uvarenosť mäsa a zemiakov, a optimálnosť pikantnosti. Sú-vôňu, farbu, hustotu, uvarenosť mäsa a zemiakov, a optimálnosť pikantnosti. Sú-
časťou akcie bola aj tradičná prehliadka jeleních zhodov - parohov nájdených v časťou akcie bola aj tradičná prehliadka jeleních zhodov - parohov nájdených v 
roku 2022 v poľovných revíroch Púchovskej doliny. Hodnotilo sa v 5 kategóriách: roku 2022 v poľovných revíroch Púchovskej doliny. Hodnotilo sa v 5 kategóriách: 
najťažší zhod, najdlhší zhod, zhod s najvyššou bodovou hodnotou C.I.C, najkrajší najťažší zhod, najdlhší zhod, zhod s najvyššou bodovou hodnotou C.I.C, najkrajší 
pár a naj abnormalita. Na záver akcie boli vyhlásení víťazi (1. Komtesa, 2. Hasiči pár a naj abnormalita. Na záver akcie boli vyhlásení víťazi (1. Komtesa, 2. Hasiči 
Hloža, 3. Smädní susedia, 4. Kebľanci seniori, 5. Majsterkovci), vyžrebovaná tom-Hloža, 3. Smädní susedia, 4. Kebľanci seniori, 5. Majsterkovci), vyžrebovaná tom-
bola a pekný deň ukončila diskotéka DJ Madalu.    bola a pekný deň ukončila diskotéka DJ Madalu.    Slavomír Flimmel

Terénny výjazd naprieč investičnými akciami, ktoré v týchto dňoch pokračujú 
či už boli dokončené, absolvovala primátorka Katarína Heneková ako v Púchove, 
tak i v jeho mestskej časti Ihrište, kde sa nadviazalo na minuloročnú úpravu časti 
cesty jej úplným dokončením. Zároveň navštívila priestory v budove SOV, kam 
sa v najbližších týždňoch presunie mládež z CVČ Včielka ako aj občianske zdru-
ženia pôsobiace v meste, ktoré tento priestor budú využívať na stretávanie sa pri 
príležitosti tvorivých činností. Na základe požiadaviek občanov boli v pondelok  
9. mája zahájené práce na chodníku popri MŠ Mládežnícka (v smere od Kauflan-
du), ktorého investorom je spoločnosť LIDL. Hotová by mala byť do mesiaca. Kve-
tinové aranžmány ešte doplnia novozrekonštruovanú križovatku Ul. Komenského 
a J. Kráľa. Rovnako bola dokončená aj cesta na Komenského ulici. V neposlednom 
rade v týchto dňoch pokračujú práce na vybudovaní prístupnejšieho chodníka  
a nových parkovacích miest v lokalite „za Plecháčom“. 

Laura Krošláková

12. ročník Dňa gulášu Púchovskej doliny v Ihrišti

Primátorka mesta si prezrela investičné akcie
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Program: 

*slávnostné otvorenie za účasti organizátorov

*kultúrny program CVČ Včielka a AB Kids Academy

*zábavné, súťažné i tvorivé stanovištia
   spolupracujúcich organizácií

*zlosovateľná súťaž počas podujatia  
   so žrebovaním o 17.00 hod.

Pre účastníkov podujatia je voľný vstup na výstavu
„NA ROMANTICKEJ VLNE – ČARO PRÍRODY“
v Divadle v Púchove od 14.30 do 17.30 h. 

Deň rodiny

22. mája 2022 od 15.00 h

na pešej zóne v  Púchove.

 OZ S LÁSKOU K ČLOVEKU
 v spolupráci s CVČ Včielka

a mestom Púchov
Vás pozývajú na podujatie

Zapojené organizácie: Mládežnícky parlament mesta Púchov,
ZŠ s MŠ sv. Margity, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Mládežnícka,
ZŠ s MŠ Slovanská, SEM, OZ POTVORA, 6. zbor skautov a skautiek
v Púchove, OZ AB Kids Academy, Púchovská kultúra, s. r. o.
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V rámci Participatívneho-komunitného rozpoč-
tu TSK bolo v Púchovskom okrese predložených 
18 projektov, všetky postúpili do verejného zva-
žovania a teraz zabojujú o hlasy verejnosti.

Projekty nových i staronových navrhovateľov sú na-
jmä z oblasti voľnočasových aktivít, je možné medzi 
nimi nájsť aj projekty z kultúry, športu, životného 
prostredia či sociálnej pomoci a sociálnych služieb. 
Nárokovaná výška podpory na komunitné nápady  
v okrese Púchov je viac ako 39 tisíc eur. Zo župného 
rozpočtu bolo na Participatívny-komunitný rozpočet 
TSK vyčlenených 200 tisíc eur, na jeden okres to vy-
chádza viac ako 22 tisíc eur. Na jeden projekt sa dalo 
žiadať maximálne 2 200 eur. Vďaka tomu je možné 
v okrese realizovať 10 zaujímavých projektov. Na 
realizáciu nápadu v praxi je však potrebné získanie 
minimálneho počtu 150 SMS hlasov. V prípade získa-
nia požadovaných hlasov viacerými projektmi bude 
rozhodujúce poradie od najvyššieho po najnižší.

Hlasovanie sa spúšťa 15. mája a potrvá do 30. 
mája. Za textové správy obyvatelia neplatia, nákla-
dy znáša Trenčiansky samosprávny kraj. Informácie 
k spôsobu hlasovania nájdete na webovej stránke 
www.tsk.sk, v sekcii Financie, v rubrike Participatív-
ny-komunitný rozpočet 2022. 

Základný prehľad o tohtoročných projektoch pred-
kladateľov v rámci PaKR TSK za okres Púchov:

• V okrese Púchov predložil Ján Zahradníček – 
Status Delta projekt Koncert pre Centrum pre deti  
a rodiny Púchov. Jeho cieľom je priniesť deťom, ktoré 
nemajú rodičov, radosť, kultúru a sociálny kontakt 
vytvorením cca 2 hodinového koncertu.

• Žiadateľom v okrese Púchov je aj Klub hokejbalu 
a florbalu Púchov, ktorý predložil projekt Podpo-
ra a rozvoj talentovanej mládeže. Jeho zámerom je 
vytvoriť nové, atraktívnejšie podmienky pre rozvoj 
pohybových aktivít detí, spoločné trávenie voľného 
času, zbližovanie generácií formou hier a športových 
aktivít po korona pauze, a to prostredníctvom náku-
pu zápasových dresov, tréningových súprav, florba-
lových loptičiek, tréningových pomôcok a florbalo-
vých hokejok.

• Občianske združenie Dobrý človek bojuje o hla-
sy verejnosti projektom Cesta básnika (Ján Smrek). 
Cieľom je vytvorenie základnej infraštruktúry, ktorá 
by priviedla do Slatinskej doliny stratených turistov 
a poskytla lepšie zázemie pre fungujúcu cykloturis-
tiku. Osadenie nových prvkov pomôže aj miestnym 
obyvateľom, aby mohli plnohodnotnejšie tráviť voľ-
ný čas.

• Z dielne Občianskeho združenia FK Púchov 
mládež pochádza projekt Futbalový turnaj pred-
sedu TSK, ktorým chce navrhovateľ podporiť roz-
voj motorických schopností talentovanej mládeže  
v pôsobnosti TSK po dlhej pauze spôsobenej opatre-
niami súvisiacimi s koronakrízou. Jeho účelom je tiež 
podpora cezhraničnej spolupráce, a to organizáciou 
turnaja pre deti vo veku od 10-12 rokov z miest a obcí 
Trenčianskeho kraja a minimálne jedného českého 
družstva ako súčasť cezhraničnej spolupráce.

• Staronovým žiadateľom v okrese je Bedminto-
nový klub Racquets Púchov, ktorý doručil projekt 
Bedmintonový turnaj rodičov s deťmi. Jeho účelom 
je opätovný návrat detí a ich rodičov k športu a zvi-
diteľnenie bedmintonu v okrese Púchov. Týmto spô-
sobom chcú prilákať k športu a zdravému životnému 
štýlu deti a ich rodičov. Plánujú prenajať športovú 
halu, nakúpiť hracie bedmintonové košíky i rakety.

• Skúsenosti s podávaním projektov v rámci PaKR 
TSK má aj Združenie technických športov Púchov. 
To v tomto roku podalo projekt Polytechnická sta-
vebnica modelu auta - typu spider, pre automode-

lárske krúžky a modernizácia ovládačov k autodráhe. 
Za cieľ si kladie prípravu 30 kompletných polytech-
nických stavebníc autodráhového modelu pre auto-
modelárske krúžky a vybavenie autodráhy kvalitný-
mi elektronickými ovládačmi. Vďaka tomu sa zvýši 
manuálna a technická zručnosť detí v automodelár-
skych krúžkoch.

• Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov pred-
ložilo projekt Otvorená EKO učebňa. Zámerom je vy-
tvorenie podmienok pre vzdelávanie žiakov, rodičov, 
učiteľov a zamestnancov školy v oblasti klimatickej 
zmeny, znižovania teploty v mestskom prostredí  
a v oblasti včelárstva a nakladania s odpadmi, pro-
stredníctvom vytvorenia otvorenej EKO-učebne  
v školskej záhrade pre 12 osôb. Financie využijú na 
nákup včelárskej bundy, rukavíc a kukiel pre účastní-
kov vzdelávania a lavíc so stolom.

• K predkladateľom patrí aj mesto Púchov s pro-
jektom Obnova detského ihriska pri ZŠ Slovanská  
v meste Púchov. Cieľom je zrevitalizovať súčasné je-
diné verejne prístupné detské ihrisko v miestnej časti 
Horné Kočkovce. Výmenou pôvodných hracích prv-
kov sa zvýši bezpečnosť ihriska a vytvorí sa priestor 
pre stretávanie sa viacerých generácií.

• Obec Mojtín podala v tomto ročníku PaKR TSK 
projekt Cyrilo-Metodské hodové slávnosti spojené 
so sprievodnými podujatiami. Účelom je vytvorenie 
podujatia pod holým nebom, súvisiaceho s umením, 
športom a hudbou, kde sa budú prezentovať rôzne 
umelecké zložky z regiónu. Ide o tradičné podujatie 
organizované obcou, určené je pre širokú verejnosť.

• Zámerom projektu Priveďme deti k športu z die-
lne Futbalovej akadémie Mateja Náthera (FAMN) 
je možnosť zabezpečiť zaujímavý tréningový proces 
pre väčšie množstvo detí, prilákať ich k športu, snažiť 
sa ich vzdelávať, posúvať po morálnej stránke a vy-
tvárať z nich zodpovedných a slušných ľudí. Za finan-
cie sa zakúpi futbalové vybavenie pre deti.

• Obec Dohňany sa do Participatívneho-komu-
nitného rozpočtu TSK zapojila projektom Aktívna 
zábava i šport na detskom ihrisku v Dohňanoch. 
Jeho cieľom je revitalizácia zatrávnenej plochy  
v areáli Základnej školy s materskou školou Dohňany 
s rozlohou približne 400 m2 a vytvorenie voľnočaso-
vého ihriska. Financie sa použijú na nákup visiacej  
a trojpružinovej hojdačky.

• Rady navrhovateľov v okrese Púchov zastupuje aj 
Športový klub Dohňany s projektom Po športe za 
oddychom do tepla. Zámerom je prostredníctvom re-
vitalizácie klubovne prispieť k zlepšeniu podmienok 

na regeneračné a voľno-časové aktivity športovcov  
a detí z obce i okolia. Projekt sleduje zvýšenie kvality 
infraštruktúry športového areálu. Zakúpiť plánujú kr-
bové kachle, sedenie a nástenné police.

• O hlasy verejnosti bude bojovať aj Občianske 
združenie S láskou k človeku, ktorý doručil projekt 
Podpora rodín s ťažko chorým dieťaťom. Účelom je 
zorganizovať stretnutie rodín s ťažko chorým dieťa-
ťom s rodinami združenia počas víkendu v prírode, 
vzájomná interakcia rodín s chorým i zdravým dieťa-
ťom a budovanie empatie detí aj rodičov.

• V okrese Púchov nadviaže na svoje minuloročné 
skúsenosti s PaKR TSK aj Historicko-Astronomická 
spoločnosť s projektom Zabudnuté okno. Záme-
rom predkladateľov je reštaurovanie a zachovanie 
okna západného paláca na Hrade Lednica a jeho 
sprístupnenie pre širokú verejnosť. Vďaka projektu 
verejnosť získa predstavu, ako vyzerali hrady v minu-
losti, oboznámi sa s technikami ich obnovy a prezen-
tácie.

• Občianske združenie Európske poradenské 
centrum podnikateľa podalo projekt Revitalizácia 
židovskej kultúry v Púchove. Jeho zámerom je ob-
nova židovského cintorína, osadenie zlatých kociek  
v zemi (tzv. Stolpersteine), organizácia spomienkových 
pamätných dní, odborného vzdelávacieho programu  
a tiež výletu do Múzea holokaustu v Seredi.

• Dlhoročné skúsenosti s PaKR TSK má Mŕtva kosť, 
ktorá opäť bojuje o hlasy verejnosti s projektom 
Festival Končiny. Cieľom je organizácia 5. ročníka 
dvojdňového hudobného festivalu, ktorý sa bude 
konať v areáli nevyužívaného lyžiarskeho strediska 
nad horskou obcou Mojtín. Ide o regionálne kultúrne 
podujatie, ktoré chce byť alternatívou k veľkým hu-
dobným festivalom.

• Projekt Bojovými športami a pohybom pre zdravie 
predložil Klub thai boxu a kick-boxu Púchov. Vy-
budovaním atraktívneho box workoutového ihriska  
v meste Púchov chce navrhovateľ vytvoriť priestor 
pre širokú verejnosť. Okrem toho podporiť a prebudiť 
medzi deťmi, mládežou a dospelými pozitívny vzťah 
k športu, k zdraviu prospešnej aktivite a prevencii 
proti obezite a ďalším civilizačným ochoreniam.

• Cieľom projektu Priblížme šlapačky mládeži z diel-
ne Trial klubu Kamikadze je obnoviť a dobudovať 
trialový park pre zvyšovanie fyzickej kondície jazd-
cov a presunutie možnosti tréningu z prírodných do 
umelých sekcií. Okrem toho ukázať verejnosti trial 
na motorkách a prilákať nových jazdcov, najmä deti,  
k tomuto športu.         Zdroj: TSK

V okrese Púchov bojuje o hlasy verejnosti 18 projektov
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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



kultúrakultúra 1111

Po dlhšej dobe kedy sa nemohli pre Po dlhšej dobe kedy sa nemohli pre 
protipandemické opatrenia konať sú-protipandemické opatrenia konať sú-
ťaže, sa dňa 29. 4. 2022 konala celoslo-ťaže, sa dňa 29. 4. 2022 konala celoslo-
venská klavírna súťaž v Sládkovičove. venská klavírna súťaž v Sládkovičove. 
Zúčastnili sa na nej dvaja žiaci ZUŠ  Zúčastnili sa na nej dvaja žiaci ZUŠ  
v Púchove. Noemi Faboková z triedy v Púchove. Noemi Faboková z triedy 
p. uč. M. Olšákovej, ktorá sa umiestnila  p. uč. M. Olšákovej, ktorá sa umiestnila  
v striebornom pásme a Matiáš Guzma v striebornom pásme a Matiáš Guzma 
z triedy p. uč. J. Olšáka, ktorý získal zla-z triedy p. uč. J. Olšáka, ktorý získal zla-
té pásmo. Zúčastneným blahoželáme té pásmo. Zúčastneným blahoželáme 
a zároveň ďakujeme p. Fabokovi ktorý a zároveň ďakujeme p. Fabokovi ktorý 
nás bol ochotný nezištne - bez nároku nás bol ochotný nezištne - bez nároku 
na odmenu - na súťaž zaviesť. Obeto-na odmenu - na súťaž zaviesť. Obeto-
val tak svoj čas aj finančné prostriedky. val tak svoj čas aj finančné prostriedky. 
Vďaka nemu sme sa súťaže mohli zú-Vďaka nemu sme sa súťaže mohli zú-
častniť, nakoľko cestovanie verejnou častniť, nakoľko cestovanie verejnou 
dopravou je komplikované. Zúčast-dopravou je komplikované. Zúčast-
neným okrem blahoželania patrí tiež neným okrem blahoželania patrí tiež 
poďakovanie za skvelú reprezentáciu poďakovanie za skvelú reprezentáciu 
školy aj mesta Púchov. Zároveň praje-školy aj mesta Púchov. Zároveň praje-
me veľa tvorivých síl a pokojné učenie me veľa tvorivých síl a pokojné učenie 
bez obmedzení. bez obmedzení. 

M. Olšáková 

Úspešní klaviristi Základnej umeleckej školy Púchov

Dve premiéry detských súborov v Divadle Púchov

Vo štvrtok 12. 5. sa v priestoroch ma-Vo štvrtok 12. 5. sa v priestoroch ma-
liarskeho ateliéru Základnej umeleckej liarskeho ateliéru Základnej umeleckej 
školy Púchov konala vernisáž výstavy školy Púchov konala vernisáž výstavy 

výtvarných prác absolventov 4. roční-výtvarných prác absolventov 4. roční-
ka triedy Márie Dorčíkovej.ka triedy Márie Dorčíkovej.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Vernisáž výstavy prác absolventov 4. ročníka ZUŠ

Dňa 15. mája zažilo Divadlo Púchov Dňa 15. mája zažilo Divadlo Púchov 
nedeľu s rozprávkou. DDS Trpaslíci nedeľu s rozprávkou. DDS Trpaslíci 
predviedol Ako sa zbaviť draka (réžia predviedol Ako sa zbaviť draka (réžia 

Ivana Huličiarová) a DDŠ Ochotníček Ivana Huličiarová) a DDŠ Ochotníček 
hru Veľká čórka (réžia Peter Hudák).hru Veľká čórka (réžia Peter Hudák).

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Kultúra
18.5., 23.5., 25.5., 30.5.,     tanečná sála     18.30 h 
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT  
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  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 
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  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@
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ZĽAVA
40%

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

NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA
NAJŠIRŠIA MOŽNÁ ZÓNA NA ČÍTANIE S OKAMŽITÝM ZAOSTRENÍM

OKAMŽITÁ A JEDNODUCHÁ ADAPTÁCIA

MORAVSKÁ 11, BUDOVA PAMÄTNEJ FARY 
PÚCHOV

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:17.5.
Polievka: Polievka z červenej šošovice 
so zeleninou 
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
knedľa
2. Liptovská bravčová kocka, zemia-
ková kaša, uhorka
Streda: 18.5.
Polievka: Kapustová s mäsom 
1. Morčací plátok v nivovej omáčke, 
ryža/hranolky 
2. Francúzske zemiaky s údeninou, 
kyslá uhorka
Štvrtok:19.5.
Hubová polievka s haluškami 
1. Labužnícky bravčový závitok, ryža, 
obedový šalát
2. Kuracie stehno bez kosti so 
šampiónmi,kápiou a kukuricou, 
štuchané zemiaky
Piatok: 20.5.
Polievka: Orientálna fazuľová s kvakou 
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatarská omáčka
2. Námornícke hovädzie mäso, dusená 
ryža, obedový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 17.5. 
Polievka: Paradajková s cestovinou
1. Kurací plátok zapečený s broskyňou 
a syrom, opekané zemiaky
2. Hubové rizoto so syrom, sterilizo-
vaná kukurička
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka

Streda: 18.5.  
Polievka: Francúzska vývarová  
s mäsom 
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená 
ryža, uhorkový šalát
2. Cestovinový šalát s kuracím mäsom
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
Štvrtok: 19.5. 
Polievka: Domáca fazuľová, chlieb 
1. Pečený bravčový bôčik plnený, 
smotanová kapusta, kysnutá knedľa
2. Vyprážané rizolety, anglická zeleni-
na, varené zemiaky 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
Piatok: 20.5. 
Polievka: Zeleninová s krúpami, chlieb 
1. Čevabčiči, zemiaková kaša, sterilizo-
vané obloženie 
2. Zemiakové šúľance s orechmi  
a maslom 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 16.5.
Hrachová s párkom, chlieb  
Vyprážaný encián, varené zemiaky, 
tatárska omáčka   
Bravčové soté so zeleninou, tarhoňa, 
kyslá uhorka  
Tibetské: Kuracie mäsko s cesnakovej 
omáčke, ryžové rezance 
Streda: 17.5.
Cesnačka so šunkou a syrom,  
chlebové krutóny 
Parené buchty s makom a maslom  

Pečené br. rebierko, zemiakové pyré, 
kyslé pochutiny 
India: Kuracie mäsko SEEKH MASALA, 
cesnakový chlieb Naan, zeleninový 
šalát  
Štvrtok: 18.5.
Zeleninová s ryžou  
Zeleninový šalát s tuniakom a vajíč-
kom, pečivo, dresing  
Vyprážaný kurací Gordon Bleu, zemia-
kový šalát nakyslo  

Tibet: Bravčové mäsko v sladko-kyslej 
omáčke, vajíčková ryža basmati 
Piatok: 19.5.
Fazuľová so zeleninou, chlieb  
Grilovaný oštiepok, varené zemiaky, 
zeleninový šalát, dresing   
Morčací plátok s hubovou omáčkou, 
½ ryža, ½ americké zemiaky   
India: Pečené kuracie krídielka  
v indickom štýle, mätové chutney, 
zeleninový šalát 
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Oznam mesta Púchov
1. 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 kona-
nia voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov na 22. 
6. 2022 s termínom nástupu do funkcie od 1. 7. 2022. 
Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr 
14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 7. 6. 2022 do 
12.00 hod. 

2. Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsade-
nie pracovnej pozície odborný referent stavebného 
poriad ku na Oddelení výstavby, investícií, životného 
prostredia a stavebného úradu. Predpokladaný ter-
mín nástupu: dohodou. Uchádzači na vyhlásenú po-
zíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požadovanými 
dokladmi najneskôr do 20.5.2022 do 12.00 hod.

3. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na 
pracovné miesto príslušník Mestskej polície Púchov. 
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade  
s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami do-
ručte do 24.5.2022 do 12.00 hod.

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

Mestský úrad Púchov 

Po daždivom dni sa počasie umúdrilo a dňa 8. 5. 
2022 sa uskutočnil v areáli púchovskej hasičskej 
zbrojnice 1. ročník májovej uzlovačky detí v súťa-
ži jednotlivcov a družstiev. Súťaže sa zúčastnilo 54 
detí z troch okresov - Púchov, Považská Bystrica, 
Bytča - v kategóriách chlapcov a dievčat. Každý mal 
možnosť troch pokusov. Súťaž bola smerovaná ako 
príprava pred hrou Plameň, ktorá má celoštátny roz-
mer vydaný Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR. 
Na súťaži boli deti rôzneho veku ako aj začiatočníci, 
ktorí sa zaúčali do tajov tohto športu. Súťaž zahájil 
predseda domácej organizácie s primátorkou JUDr. 
Katarínou Henekovou, predsedom územného celku 
DPO SR Pavlom Papučom a novým okresným veli-
teľom Púchov Marianom Repatým. Po ich príhovo-
roch p. primátorka ešte odovzdala malé pozornosti 
pre deti. Po rozchode začala súťaž, kde deti sa museli 
popasovať zo svojou zručnosťou na 5 uzlov v poži-
arnej ochrane - skracovačka, tesársky uzol, lodná 
slučka, plocha spojka a úväz na prúdnicu. Na našich 
ratolestiach bolo vidieť, že majú záujem o čo najlepší 
výsledok. Hodnotenie jednotlivcov bolo do piateho 
miesta. Medzi pretekmi účastníci mali možnosť po-
zrieť si hasičskú techniku na DHZM. Je potrebne po-
ďakovať rodičom a trénerom za ich podporu a snahu 
viesť deti týmto smerom, ktorý využijú v neskoršom 
živote a tiež domácim organizátorom. 

Kategória chlapcov 
1. Púchov - Alexander Ridzik 18,77 sek.
2. Púchov - Max Chovanček 19,33 
3. Púchov - Zak Chovanček 19,69
4. Púchov - Matej Valach 20,71
5. Moštenec - Marko Letko 25,82 

Kategória dievčat
1. Púchov - Simona Sečkárová 18,18
2. Moštenec - Klára Možutiková 19,75
3. Streženice - Mariana Ficeková 22,67
4. Dohňany - Marcela Vrablová 24,59
5. Púchov - Eliška Jantová 24,64 

Družstva chlapcov 
1. Púchov 1 - Alexander Ridzik, Matej Valach, Simo-

na Sečkárová 55,46 sek.
2. Púchov 2 - Max Chovanček, Zak Chovanček, To-

máš Valach 65,32
3. Hlinik n. Váhom - Oliver Helmeš, Nina Helmešová, 

Eliška 85,05
Družstva dievčat 
1. Streženice 1 - Mariana Ficeková, Adela Baranco-

vá, Katarína Ňanaková 79,33
2. Dohňany - Marcela Vrablová, Simoná Brišová, Mi-

chaela Klučková 80,98
3. Moštenec 1 - Simona Barošová, Lucia Lieskovská, 

Klára Možutiková 85,64 
Jozef Ridzik st., 

predseda DHZM

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka 
rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou, Slovanská 
330/23, 020 14 Púchov

kontakt: tel. č. 042/4677749, e-mail: slovan-
ska23@gmail.com, webové sídlo: www.zsslovan-
pu.edupage.org

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdela-
nie ukončené maturitou

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do za-
mestnania, profesijný životopis, doklady o dosia-
hnutom ukončenom vzdelaní, súhlas so spracova-
ním osobných údajov.

Termín nástupu: 1. 7. 2022
Pracovný čas: od 7,00 hod do 15,00 hod
Platové zaradenie: Funkčný plat je stanovený zá-

konom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zá-
ujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s po-
žadovanými dokladmi doručte do 31. 5. 2022 na 
adresu: Základná škola s materskou školou, Slo-
vanská 330/23, 020 14 Púchov alebo elektronicky: 
slovanska23@gmail.com.

Základná škola s materskou školou 
Slovanská

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Vydarená májová uzlovačka deti v Púchove
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Po dvojročnej prestávke zapríčinenej covi-
dom sa uskutočnili v nedeľu 8. mája na štrkovis-
kách Odhánky detské rybárske preteky. Preteky 
usporia dala Miestna organizácia Slovenského ry-
bárskeho zväzu v Púchove. 

Z celkového počtu 135 detí v rybárskych krúž-
koch sa ich zúčastnilo 93. Počasie deťom prialo  
a ryby boli tiež pri chuti. Lovilo sa na plavanú a po-

loženú a bodovala sa ušľachtilá ryba (kapor, lieň) 
čo centimeter to bod a biela ryba bola za 2 body 
za kus. Zároveň vedúci krúžkov na pretekoch odo-
vzdali malým lovcom povolenky na novú sezónu. 
Deti čakali pekné ceny za výhry a každý dostal 
odmenu v podobe balíčkov. 

V kategórii do 15 rokov sa najviac darilo Tomá-
šovi Matochovi. Na druhom mieste skončil Michal 

Bednár a tretie miesto si vybojoval Oliver Chyba. 
V kategórii do 10 rokov zvíťazil Adam Matúš pred 
Šimonom Horečným a cenu za tretie miesto si od-
niesol Sebastián Novosad. 

V kategórii dievčat sa najviac darilo Grétke Puta-
lovej a súťaž o najväčšiu rybu vyhral Patrik Janto.

Miroslav „Murphy“ Mikáč 

V tomto roku oslavuje Plavecký klub Ma-
tador Púchov päťdesiate výročie založenia 
plávania v Púchove. Prvý plavecký klub za-
ložil v októbri 1972 pán Pavel Vajda, ktorý 
bol následne jeho dlhoročným predsedom. 
Pri tejto príležitosti sa súčasné vedenie klu-
bu rozhodlo uctiť si toto výročie zorganizo-
vaním 24-hodín trvajúcej, plaveckej štafety. 
Prebiehať to samozrejme bude na našej, 
púchovskej krytej plavárni. Podobné po-
dujatia bývali celkom bežnou záležitosťou, 
ale postupom času sa postupne vytratili. 
Na Slovensku je momentálne veľmi málo 
miest, kde by podobné podujatie bolo or-
ganizované.

Štafeta sa začne o ôsmej hodine ráno, v pia-
tok 20. 5. A keďže je to 24-hodinovka, bude 
trvať do sobotného rána. Princíp je jednodu-
chý, nesmie sa pretrhnúť reťaz plavcov, ktorí 
budú plávať svoje úseky. Minimálna trať je 
50 metrov. V prípade záujmu u dlhší úsek, je 
možné dohovoriť sa priamo s organizátor-
mi. Predpoludňajšie hodiny sú vyhradené 
športovcom zo základných a stredných škôl, 
takže širokej verejnosti odporúčame účasť 
v popoludňajších hodinách. A keďže ide  
o 24 hodinovú štafetu, atraktívne by mohlo 
byť aj plávanie v nočných hodinách. Plávali 
ste už niekedy o tretej hodine ráno? Ak nie, 
máte možnosť si to vyskúšať.

Počas podujatia je krytá plaváreň vďaka 
podpore mesta Púchov a Mestského špor-

tového klubu k dispozícií bezplatne. A bez-
platná je aj samotná účasť na štafete. Vďaka 
sponzorom a podporovateľom, je podujatie 
zatraktívnené zaujímavým sprievodným 
programom a rôznymi vecnými darčekmi 
pre vybraných zúčastnených. V piatok, 20. 
05. 2022 bude napríklad v priestoroch pla-
várne v čase od 14:00 do 19:00 Všeobecná 
zdravotná poisťovňa zabezpečí komplexnú 
analýzu ľudského tela pomocou zariade-
nia InBody. Vďaka sponzorom, budú môcť 
byť niektorí účastníci odmenení vecnými 
cenami, ako sú napríklad krásne sady po-
hárov od sponzora RONA, Lednické Rovne. 
Tešiť sa môžete aj na reklamné predmety od 
podporovateľov, spoločností Continental, 
VŠZP a aj od mesta Púchov. A zaujímavá je 
aj cena od púchovskej reštaurácie Čarovná 
špajza, kde sa jeden z účastníkov môže tešiť 
na poukážku v hodnote 50 EUR. Určite to 
bude stáť zato.

Každý účastník automaticky dostane pa-
mätný diplom a malý darček. Veríme, že 
sme Vás presvedčili a našu 24-hodinovú 
plaveckú štafetu si nenecháte ujsť. Bližšie 
informácie môžete nájsť na webovej strán-
ke www.50rokovpalvaniepuchov.sk, alebo 
môžete priamo kontaktovať vedenie a tré-
nerov nášho klubu.

Ivan Hyžák, predseda 
Plaveckého klubu MATADOR Púchov

Púchovská 24-hodinová plavecká štafeta

Tomáš Matocha, Adam Matúš a Grétka Putalová víťazmi 
detských rybárskych pretekov na Odhánkach
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Volejbal

Púchovskí volejbalisti - mladší žiaci, odohrali 
finálový turnaj majstrovstiev Slovenska, ktorí 
sa odohral v ďalekom Prešove. Do finálového 
turnaja postúpili z prvého miesta zo základ-
nej časti v oblasti stred, v ktorej sa stretli proti 
súperom z Revúcej, Banskej Bystrice, Liptov-
ského Mikuláša a Prievidze. Z piatich turna-
jov kde odohrali celkovo 20 zápasov, sa tešili 
Púchovčania z 19 víťazstiev a suverénnym 
spôsobom si zabezpečili účasť na finálovom 
turnaji. 

Vo finálovej časti súťaže sme odohrali tri zápasy. 
V prvom zápase finálového turnaja sme nastúpi-

li proti známemu súperovi z Revúcej a po výbor-
ných výkonoch púchovského družstva sme zvíťa-
zili 3:1. 

V druhom zápase sme sa stretli proti víťazovi ligy 
v oblasti východ Starej Ľubovni, kde po dvojhodi-
novej dráme a bojovných výkonoch sme podľahli 
súperovi v pomere 2:3. 

Posledný zápas odohrali naši chlapci proti 
domácemu výberu z Prešova. V tomto zápase 
sme žiaľ nestačili na výborne hrajúceho súpera  
a po tesných koncovkách sme podľahli súperovi  
z Prešova 1:3. Volejbalisti z Púchova si odnášajú 
z finálového turnaja majstrovstiev Slovenska 
mladších žiakov krásne 3. miesto so ziskom 
bronzových medailí. 

Všetkým hráčom, trénerom, rodičom, fanúšikom 
ďakujeme. Taktiež by sme chceli poďakovať klubu 
VO 1970 MŠK Púchov a aj mestu Púchov za vy-

nikajúcu podporu. Cenu za najlepšieho hráča na 
záverečnom turnaji si odniesol náš hráč Hupka 
Robert ml.

Zostava Púchova: Ďuriš, Ďurček, Henek, Hupka, 

Babčan, Klobučník, Vachalík, Lang, Leško, Valach, 
Jančo, Róder, Vančo, Berishand 

Tréneri: Pecho, Dvorský, Hupka
Martin Dvorský

Mladší žiaci bronzoví na majstrovstvách Slovenska

6. liga muži - 22. kolo o 17.00 
Nová Dubnica – Sverepec (v sobotu o 17.00 – 

Zboran, Koleno, Danihel), K. Podhradie – Udiča (R, 
Kapila), Papradno – Lysá (R, Vojtík), Streženice – D. 
Kočkovce (R, Petrušek), Tuchyňa – Visolaje (R, Ďur-
čo), Podmanín – Dohňany (Mako, Brundza)

7. liga muži - 22. kolo o 17.00 
Orlové – Tŕstie (o 14.00 na umelej tráve v PB – 

Brundza), Kameničany – FC Púchov (Pastorek), 
Bodiná – Červený kameň (Zboran), Vrchteplá – 
Praznov (Zvak), Pružina – Kolačín (Klinovský), Ho-
rovce- Prejta (Juríček)

6. liga dorast - 16. kolo o 14.15 
Brvnište – Streženice (v sobotu v Papradne – 

Zboran), Podmanín – Kvašov (Zboran), Dolná 
Mariková – Dolné Kočkovce (v Udiči – Klinovský, 
Vojtík)

4. liga starší žiaci – Sever - 16. kolo o 10.30 
Dolná Mariková – Udiča (v sobotu o 10.30 – Voj-

tík), Papradno – Plevník-Drienové (Zboran), Do-
maniža – Beluša (R)

4. liga starší žiaci – Juh - 16. kolo o 10.30
Dubnica nad Váhom – Lysá pod Makytou (Pet-

rušek), Ladce – Nová Dubnica (Pastorek), Košeca 
– Bolešov (Juríček) 

4. liga mladší žiaci – 16. kolo o 10.30
Prečín – Beluša (v sobotu o 14,15 – Mihálik), Sve-

repec – Praznov (Rojko), Ilava – Plevník (Kapila), 
Fan Club Púchov – Horná Poruba (Vojtík)

Delegačná listina 
ObFZ na 22. májaTakmer 250 vyznávačov Petrovho cechu sa 

stretlo v sobotu na rybárskom revíri Odhánky v 
Púchove na tradičných rybárskych pretekoch. Tie 
tohtoročné boli zároveň aj spomienkou na býva-
lého dlhoročného rybárskeho hospodára na rieke 
Váh Jozefa Kalmu. Preteky usporiadala Miestna or-
ganizácia Slovenského rybárskeho zväzu Púchov. 
Súťažilo sa o najväčšieho uloveného kapra, čo 
otváralo šancu aj rybárom, ktorí sa na lov kaprov 
nešpecializujú. 

Palmu víťazstva si odniesol Jaroslav Zríny, ktoré 
ulovil kapra s dĺžkou 59 centimetrov a hmotnos-
ťou 3,45 kilogramu. 

Celkové poradie:
1. Jaroslav Zríny (kapor 59 cm, 3,45 kg), 2. Ján 

Paliesek (kapor 56 cm, 2,95 kg), 3. Miroslav Belas 
(kapor 57 cm, 2,80 kg), 4. František Šery (kapor 56 
cm, 2,77 kg), 5. Jaroslav Chachula (kapor 53 cm, 
2,76 kg). 

Pavol Kadlec, foto: Miroslav Mikáč   

Jarné rybárske preteky na Odhánkach
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Futbal - 2. liga muži

www.futbalnet.sk

29. kolo:

MŠK Púchov – Trebišov 2:0 (0:0)
Góly: 49. Holáň, 63. Holiš
ŽK: Kapusniak – Matta, rozhodovali: Smolák, 

Roszbeck, Čajka, 420 divákov
Ak si chceli Púchovčania uchovať nádej na zá-

chranu v súťaži, musel doma s Trebišovom bez-
podmienečne bodovať naplno. Domáci začali 
aktívne a už v druhej minúte mohli ísť do vede-
nia. Po priamom kope z pravej strany poslal loptu 
do pokutového územia Mráz a Straňákov jemný 
teč hlavou z bezprostrednej blízkosti bravúrne 
vychytal hosťujúci brankár. O dve minúty sa po 

Mrázovom rohovom kope z ľavej strany dostala 
lopta k úplne voľnému Holáňovi, ktorého volej 
však letel vysoko nad bránku. V siedmej minúte sa 
domáci Kubík prekľučkoval pomedzi súperových 
hráčov, jeho strela z hranice pokutového územia 
letela tesne nad. Päť minút pred koncom prvého 
polčasu vybojovali Púchovčania loptu na súpero-
vej polovici, Hundák si narazil s Holáňom a tech-
nickú strelu s námahou vyrazil hosťujúci brankár 
Dráb na roh. Po následnom Pucheľovom rohovom 
kope brankár Trebišova loptu len pridvihol, tá pre-
letela k Holáňovi, ktorý však neprestrelil spleť tiel 
pred bránkou. Hostia hrozili ojedinele, sporadické 
nebezpečenstvo domáca obrana spoľahlivo za-
žehnala.      

Druhý polčas začali náznakom dvoch šancí lep-
šie hostia, no už v 49. minúte zachytil odrazenú 
loptu na polovici ihriska Holáň, Michlík peknou 
prihrávkou našiel Mráza, ktorý z 20 metrov napria-
hol ku strele. Hosťujúci brankár vyrazil loptu pred 
Holáňa, ktorý ju zblízka poslal bezpečne do sie-
te – 1:0. V 62.minúte zakončil peknú spoluprácu 
Pucheľa s Krčulom nebezpečným centrom Holáň, 
obranca Trebišova ju zrazil na roh. Tlak Púchovča-
nov pokračoval, jeho výsledkom bola séria roho-
vých kopov. Po jednom z nich poslal Michlík loptu 
do malého vápna, v ňom si k bližšej žrdi nabehol 
Holiš a hlavou zvýšil na 2:0. Púchovčania sa na-
priek dvojgólovému vedeniu nestiahli do obrany, 
mali územnú prevahu a sporadické šance hostí 
likvidovali už v zárodku. Tri minúty pred koncom 
stretnutia sa po strele z diaľky vyznamenal aj do-
máci gólman Pilný. Púchovčania tak doviedli dôle-
žité stretnutie do víťazného konca. Stopercentnú 
záchranu v druhej lige by im definitívne zabezpe-
čil plný bodový zisk v piatok v Dubnici nad Váhom. 
V prípade akéhokoľvek iného výsledku by už mu-
seli čakať na výsledky niektorých ďalších stretnutí.  

Zostava MŠK Púchov:
P. Pilný – Pavlovčík, Majdan, Straňák (52. Kopiš), 

Mráz, Kapusniak, Michlík, Holáň (85. Pavlovič), Ku-
bík (46. Krčula), Pucheľ (90. Šeroň), Hundák (46. 

Holiš), tréner Vladimír Cifranič
Zostava Slavoj Trebišov:
Dráb – Matta, Filipiak, Ilinjo, Sitarčík, Maguľák 

(44. Rokyta), Begala, Garcia (58. Digoň), Bajtoš (65. 
Rusnák), Rypák (58. Santos), Belko (65. Girman), 
tréner Ondrej Desiatnik 

Povedali po zápase:
Vladimír Cifranič, tréner MŠK Púchov:
„Bol to pre nás najmä po psychickej stránke 

ťažký zápas. Aj napriek tomu, že chlapci bojovali, 
bolo to také utrápené víťazstvo. V prvom polčase 
tam z našej strany bolo málo aktivity. V druhom 
polčase poslúchli moje rady na zvýšenie aktivity. 
Víťazstvo teší, no bude to boj až do posledného 
kola. Chýbajú nám dôležití hráči, improvizujeme  
v zostave. Nie je to také kvalitné, ako to bolo v nie-
ktorých predchádzajúcich zápasoch. Blíži sa záver 
súťaže, sme pod tlakom. Chlapcom slúži ku cti, že 
bojujú až do konca. V poslednom kole v Dubnici 
nad Váhom pôjde o všetko. Body potrebujeme my 
i Dubničania.“  

Ondrej Desiatnik, tréner Trebišova: 
„Prvý polčas bol z našej strany celkom fajn, 

darila sa nám prechodová fáza, no v útoku sme 
neboli nebezpeční. V druhom polčase niet z mo-
jej strany čo hodnotiť, moji zverenci nepristúpili  
k svojím povinnostiam na trávniku tak, ako by mali  
a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Nepomohlo ani 
prestriedanie, dali sme šancu mladým hráčom, 
našim odchovancom. Blahoželám Púchovu k ví-
ťazstvu.“

Ostatné výsledky 29. kola:

Námestovo – Rohožník 0:1, Banská Bystrica – 
Humenné 3:0, Skalica – Slovan Bratislava B 3:0, 
Podbrezová – Bardejov 7:1, Košice – Žilina B 2:1, 
Šamorín – Dubnica nad Váhom 4:0, Komárno – Pe-
tržalka 6:0

1. Podbrezová 29 23 2 4 84:24 71
2. B. Bystrica 29 20 6 3 59:23 66
3. Skalica 29 19 5 5 48:18 62
4. Komárno 29 16 8 5 49:29 56
5. Košice 29 17 4 8 71:36 55
6. Humenné 29 15 8 6 34:29 53
7. Šamorín 29 13 4 12 46:41 43
8. Petržalka 29 11 5 13 48:48 38
9. Žilina B 29 10 6 13 45:47 36
10. Trebišov 29 9 7 13 28:46 34
11. Dubnica 29 8 6 15 33:51 30
12. Rohožník 29 8 5 16 29:55 29
13. MŠK Púchov 29 8 4 17 36:49 28
14. Slovan B 29 7 5 17 35:59 26
15. Bardejov 29 3 8 18 24:52 17
16. Námestovo 29 2 3 24 19:81 9

Program 30. kola:
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov (20. 

5. o 17.00), Žilina B – Šamorín, Košice – Barde-
jov, Slovan Bratislava B – Podbrezová, Humenné 
– Skalica, Rohožník – Banská Bystrica, Petržalka – 
Námestovo, Trebišov – Komárno

pok

Doma s Trebišovom naplno, druholigovú
definitívu zabezpečí iba víťazstvo v Dubnici

Prvé existenčné stretnutie v boji o záchranu futbalisti MŠK Púchov zvládli. Na domácom  trávniku zdolali Trebišov. 
Ešte tvrdší oriešok ich čaká v piatok v Dubnici nad Váhom. Ak tam uspejú, druhá liga sa pod Lachovcom bude hrať 
aj v budúcej sezóne.                       Ilustračné foto: Milan Podmaník  
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Výsledkový servis futbalových súťaží žiakov

4. liga st. žiaci - Juh

1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U14

Prípravky U11 mix4. liga st. žiaci - Sever
Skupina o 1. – 10. miesto:
5. kolo: Ilava – Ladce 2:3, Pruské – MŠK Púchov B 

0:3 (0:2), Andrlík 2, Kremeň, Jasenica – Prečín 2:0
13. kolo: Ilava – Ladce 0:5, Pruské – MŠK Púchov B 

0:2 (0:0), Ondrička, Andrlík, Jasenica – Prečín 4:2
1. MŠK Púchov B 12 12 0 0 52:14 36
2. Ladce 12 9 1 2 48:17 28
3. Beluša 10 8 0 2 42:17 24
4. Dubnica B 8 6 0 2 42:20 18
5. Pruské 12 4 2 6 19:23 14
6. Plevník 8 4 1 3 12:21 13
7. Jasenica 12 4 1 7 27:41 13
8. Ilava 12 2 1 9 29:40 7
9. Tuchyňa 10 1 0 9 10:41 3
10. Prečín 12 1 0 11 7:54 3

Skupina o 11. – 20. miesto: 
5. kolo: Kvašov – Košeca 2:5, FC Púchov – Visolaje 

7:1, Jancík – Ivanka, Dolné Kočkovce – Šebešťanová 
0:5, H. Poruba – Sverepec 3:2, Bolešov – Brvnište 6:3

13. kolo:  Kvašov – Košeca 2:2 (1:1), Červený 2 – 
Sliva 2, Fan Club Púchov – Visolaje 9:1, D. Kočkovce 
– Šebešťanová 2:4 (2:1), Ofúkaný 2 – Zahradník 3, 
Španihel, Horná Poruba – Sverepec 3:1, Bolešov – 
Brvnište 5:1
1. H. Poruba 12 10 0 2 45:15 30
2. FC Púchov 12 9 1 2 50:17 28
3. Šebešťanová 12 8 2 2 43:24 26
4. Košeca 12 8 1 3 50:27 25
5. Bolešov 12 6 0 6 43:33 18
6. Brvnište 12 5 2 5 31:38 17
7. Sverepec 12 4 2 6 24:25 14
8. D. Kočkovce 12 2 2 8 19:43 8
9. Kvašov 10 0 2 8 15:52 2
10. Visolaje 10 0 0 10 14:60 0
 Skupina o 21. – 25. miesto: 5. kolo: Lednické Rov-

ne – Pružina 7:2 (6:0), Prezent 3, Egly, Martiš 2, Jurga 
– Papuča, Eadie

10. kolo: Lednické Rovne – Pružina 3:4 (0:2), Jurga 
2, Martiš – Jurdík 2, Eadie, Papuča
1. L. Rovne 7 6 0 1 60:14 18
2. Domaniža 7 5 0 2 50:24 15
3. Pružina 9 5 0 4 33:35 15
4. Dohňany 9 2 0 7 19:69 6
5. K. Podhradie 4 0 0 4 2:22 0

4. liga mladší žiaci
Dohrávka 14. kola: 
Prečín – Plevník-Drienové 0:5, Sverepec – Ilava 0:1, 

Horná Poruba – Beluša 3:1 (1:0), Hajjari 3 – Šuly
15. kolo: 
Domaniža – Prečín 5:2, Horná Poruba – Sverepec 

8:2, Beluša – Fan Club Púchov 4:2 (4:1), Pagáč, Mali-
novský, Šmihál, Majdanová – Jancík, Cabúk
1. Plevník 13 13 0 0 73:7 39
2. Domaniža 14 11 1 2 58:27 34
3. FC Púchov 13 5 4 4 28:29 19
4. Beluša 14 5 3 6 38:41 18
5. Prečín 13 5 2 6 18:39 17
6. Ilava 12 4 2 6 15:24 14
7. Praznov 12 4 1 7 29:34 13
8. H. Poruba 14 3 2 9 25:40 11
9. Sverepec 13 1 1 11 18:61 4

15. kolo: Udiča – Papradno 4:6, Jasenica – Dolná 
Mariková 1:1, Prečín – Domaniža 0:16
1. Plevník 10 10 0 0 78:10 30
2. Domaniža 12 10 0 2 81:17 30
3. Jasenica 13 8 1 4 61:17 25
4. Beluša 12 7 1 4 38:41 22
5. Papradno 11 3 0 8 21:63 9
6. Prečín 11 2 2 7 21:54 8
7. Udiča 11 2 0 9 10:58 6
8. D. Mariková 12 1 2 9 13:63 5

15. kolo: Lysá pod Makytou – Ladce 4:8 (3:4), Lysý 
3, Vrábel – P. Jáňa 3, M. Jáňa, Rigo, Pasqualon, Kot-
korlo, Bolešov – Mikušovce 5:1, Fan Club Púchov – 
Dubnica nad Váhom B 7:0 (5:0), Bednár 4, Katreňák 2, 
Húževka, Nová Dubnica – Košeca 4:0
1. FC Púchov 12 9 2 1 68:14 29
2. N. Dubnica 11 9 1 1 54:9 28
3. Košeca 13 7 1 5 51:33 22
4. Dubnica B 11 7 0 4 27:22 21
5. Mikušovce 14 6 1 7 27:34 19
6. Ladce 12 4 0 8 27:71 12
7. Bolešov 11 2 2 7 34:49 8
8. Lysá 12 0 1 11 16:72 1

Skupina o umiestnenie
Dohrávka 5. kola: 
MŠK Púchov – FC Petržalka 0:0

1. Dubnica 15 12 0 3 33:13 36
2. Senica 15 10 1 4 44:19 31
3. Nitra 15 10 0 5 53:18 30
4. MŠK Púchov 15 8 4 3 31:20 28
5. Petržalka 15 8 2 5 47:15 26
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 15 4 0 11 18:40 12
10. Levice 15 1 0 14 12:61 3

Skupina o umiestnenie
Dohrávka 5. kola:
MŠK Púchov – FC Petržalka 2:2 (2:1), Ďurnek, My-

nář – Kristin 2
1. Petržalka 15 9 5 1 51:9 32
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. Dubnica 15 8 4 3 36:15 28
6. Domino 15 7 5 3 44:27 26
7. MŠK Púchov 15 4 3 8 17:33 15
8. Zl. Moravce 15 3 3 9 23:32 12
9. Skalica 15 1 2 12 10:49 5
10. Levice 15 1 1 13 7:82 4

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

– Blažek, Považan, Zlaté Moravce/Vráble – Prievidza 
2:3, Skalica – Senica 0:6, Karlova Ves Bratislava – Inter 
Bratislava 3:1
1. Karlova Ves 11 9 2 0 45:12 29
2. Inter 11 6 1 4 32:13 19
3. Skalica 11 6 1 4 43:27 19
4. Prievidza 11 6 0 5 43:27 18
5. MŠK Púchov 11 6 0 5 37:22 18
6. Domino 11 5 2 4 39:28 17
7. Zl. Moravce 11 2 2 7 16:36 8
8. Skalica 11 0 0 11 4:94 0

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12
Skupina o umiestnenie
4. kolo: 
MŠK Púchov – SDM Domino 5:9 (3:4), Pecler 3, 

Urban, Bělej, Skalica – Senica 1:4, Zlaté Moravce/
Vráble – Prievidza 0:6, Karlova Ves Bratislava – Inter 
Bratislava 4:19

1. Inter 11 10 0 1 140:47 30

2. Zl. Moravce 11 7 0 4 72:64 21

3. Senica 11 6 2 3 97:58 20

4. Domino 11 6 1 4 98:70 19

5. Prievidza 11 4 2 5 88:112 14

6. MŠK Púchov 11 3 1 7 41:80 10

7. Karlova Ves 11 3 0 8 61:117 9

8. Skalica 11 2 0 9 51:100 6
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3. liga muži - Západ

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov a dorastu

7. liga muži

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

26. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 2:1 (1:1), 
Hargaš 2 – Valík, Karlova Ves Bratislava – Partizánske 
4:1, Skalica – Myjava 3:2, Piešťany – Senec 0:2, Dubni-
ca nad Váhom – Krakovany 3:0, Nitra – Komárno 2:3, 
Inter Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble 2:2, Lokomo-
tíva Trnava – Šamorín 2:0
1. Zl. Moravce 26 17 5 4 69:27 56
2. MŠK Púchov 26 16 4 6 65:31 52
3. Komárno 26 14 6 6 60:41 48
4. Inter 26 13 8 5 42:24 47
5. Domino 26 11 10 5 39:29 43
6. Skalica 26 13 3 10 43:39 42
7. Dubnica 26 12 5 9 42:37 41
8. Šamorín 26 11 6 9 61:53 39
9. Karlova Ves 26 12 3 11 40:43 39
10. Nitra 25 9 6 10 46:41 33
11. Partizánske 26 10 3 13 38:52 33
12. Trnava 26 8 7 11 26:30 31
13. Myjava 26 9 3 14 35:43 30
14. Senec 26 5 6 15 27:47 21
15. Krakovany 26 3 5 18 11:50 14
16. Piešťany 25 3 2 20 19:76 11

Program 27. kola: MŠK Púchov – Komárno (21. 
5. o 10.00), Skalica – Domino, Senec – Nitra, Šamorín 
– Inter, Krakovany – Myjava, Piešťany – Karlova Ves, 
Partizánske – Trnava, Zlaté Moravce – Dubnica 

26. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 0:3 (0:1), 
Vavrík 3, Skalica – Myjava 3:1, Dubnica nad Váhom – 
Krakovany 4:0, Piešťany – Senec 0:1, Nitra – Komárno 
0:1, Inter Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble 4:0, Loko-
motíva Trnava – Šamorín 2:3
1. Inter 26 20 4 2 76:21 64
2. Zl. Moravce 26 19 5 2 54:15 62
3. Komárno 26 16 5 5 65:28 53
4. Dubnica 26 15 7 4 64:27 52
5. Trnava 26 15 5 6 61:29 50
6. Karlova Ves 25 14 6 5 59:28 48
7. Šamorín 26 14 3 9 45:32 45
8. Domino 26 9 8 9 46:35 35
9. MŠK Púchov 26 9 7 10 47:42 34
10. Senec 26 7 6 13 28:45 27
11. Skalica 26 5 7 14 24:47 22
12. Piešťany 25 6 4 15 29:59 22
13. Nitra 25 5 4 16 21:54 19
14. Myjava 26 5 2 19 27:74 17
15. Krakovany 26 4 4 18 20:65 16
16. Partizánske 25 3 3 19 21:86 12

Program 27. kola: MŠK Púchov – Komárno (21. 
5. o 12.30), Skalica – Domino, Senec – Nitra, Šamorín 
– Inter Bratislava, Krakovany – Myjava, Piešťany – Kar-
lova Ves Bratislava, Partizánske – Lokomotíva Trnava, 
Zlaté Moravce/Vráble – Dubnica nad Váhom

4. liga muži 

5. liga muži 

6. liga muži 

6. liga dorast

15. kolo: Dolné Kočkovce – Podmanín 3:1, Dolná 
Mariková – Streženice 13:0
1. D. Mariková 15 12 2 1 81:6 38
2. Podmanín 15 8 2 5 46:27 26
3. D. Kočkovce 15 7 1 7 50:39 22
4. Kvašov 14 6 2 6 51:36 20
5. Brvnište 14 6 1 7 44:39 19
6. Streženice 15 1 0 14 15:140 3

27. kolo: 
FK Beluša – Nové Zámky 1:2 (0:0), Jánošík – Švajda, 

Obert, Šaľa – Lednické Rovne 1:2 (1:2), Hlavatovič – 
Vavruš 2, Nitra – Zlaté Moravce/Vráble B 1:3, Nové 
Mesto nad Váhom – Galanta 2:1, Častkovce – Kalná 
nad Hronom 3:2, Považská Bystrica – Veľké Ludince 
5:2, Partizánske – Marcelová 1:3, Myjava – Malženice 
3:0, Lavice – Imeľ 3:0
1. P. Bystrica 28 22 4 2 68:21 70
2. Myjava 28 20 4 4 54:21 64
3. Beluša 28 17 6 5 48:23 57
4. Šaľa 28 15 4 9 58:29 49
5. Malženice 28 12 8 8 48:33 44
6. Kalná 27 12 8 7 37:36 44
7. Galanta 28 11 7 10 40:39 40
8. Nové Mesto 28 11 5 12 37:31 38
9. Nové Zámky 28 11 4 13 37:42 37
10. Častkovce 28 10 6 12 46:37 36
11. Marcelová 28 9 9 10 31:27 36
12. V. Ludince 28 10 5 13 40:43 35
13. Imeľ 28 9 8 11 31:41 35
14. L. Rovne 28 8 4 16 20:38 28
15. Nitra 27 8 1 18 36:55 25
16. Zl. Moravce B 28 7 4 17 32:70 25
17. Levice 28 4 8 16 23:68 20
18. Partizánske 28 4 7 17 27:59 19

Program 28. kola:
Kalná nad Hronom – Nové Mesto nad Váhom, Mar-

celová – Beluša, Nové Zámky – Považská Bystrica, 
Veľké Ludince – Šaľa, Imeľ – Partizánske, Lednické 
Rovne – Myjava, Malženice – Nitra, Zlaté Moravce/
Vráble B – Častkovce, Galanta - Levice 

27. kolo: 
Prečín – Ladce 7:1, Lehota pod Vtáčnikom – Tren-

čianske Stankovce 3:2, Kvašov – Jaslovské Bohunice 
0:6, Prievidza – Hlohovec 3:0, Boleráz – Gbely 1:1. Vr-
bové – Trebatice 0:1, Bánovce nad Bebravou – Doma-
niža 1:2, Dolné Vestenice – Radimov 1:4, Horná Krupá 
– Piešťany 0:3
1. Boleráz 28 23 3 2 78:21 72
2. Lehota 28 22 3 3 81:20 69
3. J. Bohunice 28 20 4 4 82:26 64
4. T. Stankovce 28 14 9 5 54:23 51
5. Piešťany 28 14 5 9 72:35 47
6. Trebatice 28 14 5 9 61:42 47
7. Domaniža 28 13 8 7 49:36 47
8. Gbely 28 14 4 10 62:44 46
9. Prečín 28 13 3 12 48:36 42
10. Prievidza 28 10 8 10 44:44 38
11. Horná Krupá 28 12 2 14 47:58 38
12. Vrbové 28 10 5 13 45:54 35
13. Radimov 28 10 4 14 46:55 34
14. Ladce 28 6 4 18 39:74 22
15. Kvašov 28 5 3 20 19:74 18
16. Bánovce 28 4 4 20 20:70 16
17. Hlohovec 28 3 5 20 20:78 14
18. D. Vestenice 28 3 5 20 23:100 14

21. kolo: Červený Kameň – Vrchteplá 2:2, Dulov – 
Bodiná 0:3, Tŕstie – Kameničany 6:0, Kolačín – Horov-
ce 4:1, Praznov – Pružina 2:1, Orlové – Prejta 2:3, Fan 
Club Púchov mal voľno
1. Praznov 20 17 3 0 81:16 54
2. Bodiná 19 13 2 4 63:29 41
3. Horovce 19 13 2 4 54:24 41
4. Kolačín 20 14 1 5 80:29 40
5. Tŕstie 19 12 3 4 70:24 39
6. Vrchteplá 19 10 2 7 52:42 32
7. Dulov 20 8 2 10 48:56 26
8. Pružina 19 5 5 9 42:50 20
9. Prejta 20 5 2 13 47:82 17
10. FC Púchov 19 4 5 10 45:83 17
11. Č. Kameň 20 4 4 12 34:58 16
12. Orlové 19 4 1 14 34:64 13
13. Kameničany 19 0 0 19 8:107 0

21. kolo: 
Dolné Kočkovce – Tuchyňa 1:3 (1:1), Masár – Ada-

movič, Bartoš, Suchánek, Lysá pod Makytou – Streže-
nice 2:1 (2:0), Chodúr, Bezák – Šesták, Udiča – Paprad-
no 2:0 (1:0), Šútorík, Drblík, Šebešťanová – Košecké 
Podhradie 3:1 (3:0), Bielik, Číž, Jurdík – Bagin, Dohňa-
ny – Nové Dubnica 0:2 (0:1), Jakub  Pecuš 2, Visolaje 
– Podmanín 2:2 (1:1), Kujaník 2 – P. Gardian, Brigant, 
Sverepec mal voľno
1. Udiča 19 13 3 3 62:18 42
2. Nová Dubnica 20 11 5 4 52:33 38
3. Lysá 19 11 3 5 57:24 36
4. Podmanín 20 11 3 6 44:28 36
5. D. Kočkovce 19 11 1 7 38:36 34
6. Tuchyňa 20 7 7 6 38:31 28
7. Šebešťanová 20 8 4 8 37:44 28
8. Streženice 19 8 3 8 38:45 27
9. Visolaje 19 7 3 9 38:40 21
10. Sverepec 19 5 3 11 27:41 18
11. Papradno 19 5 4 10 34:41 16
12. Dohňany 19 4 3 12 24:51 15
13. K. Podhradie 20 2 4 14 18:75 10

Program 22. kola: Nová Dubnica – Sverepec, Košec-
ké Podhradie – Udiča, Papradno – Lysá pod Makytou, 
Streženice – Dolné Kočkovce, Tuchyňa – Visolaje, 
Podmanín - Dohňany 

25. kolo: 
Uhrovec – Chynorany 0:2, Veľké Uherce – Pruské 

6:0, Plevník-Drienové – Horná Poruba 3:2, Košeca – 
Melčice-Lieskové 4:2, Jasenica – Chocholná-Velčice 
1:4, Zemianske Kostoľany – Kanianka 2:1, Podolie – 

Bolešov 3:3, Handlová – Brvnište 0:2
1. V. Uherce 25 17 4 4 59:15 55
2. Brvnište 25 16 5 4 42:19 53
3. Chynorany 25 15 5 5 48:20 50
4. Bolešov 25 15 2 8 61:31 47
5. Plevník 25 13 4 8 61:44 43
6. Podolie 25 12 6 7 54:42 42
7. Uhrovec 25 11 7 7 48:44 40
8. Košeca 25 9 9 7 42:35 36
9. Melčice 25 11 2 12 36:41 35
10. H. Poruba 25 10 4 11 38:36 34
11. Chocholná 25 9 5 11 39:42 32
12. Kanianka 25 6 6 13 36:57 24
13. Pruské 25 6 5 14 40:58 23
14. Z. Kostoľany 25 5 8 12 18:42 23
15. Handlová 25 4 4 17 19:52 16
16. Jasenica 25 1 4 20 18:81 7

www.futbalnet.sk
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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
„Dotĺklo srdiečko, presta-
lo biť.  Zavreli sa oči tvoje, 
nemôžeme  na teba za-
budnúť.  Osud je krutý, 
nevráti, čo vzal.  Zostali iba 
spomienky, v srdci žiaľ. Už 
niet návratu a ani nádeje, 
len  cestička k hrobu nás  
k tebe zavedie. Kytičku kve-
tov na hrob ti môžem dať, 
spokojný spánok ti priať a s úctou spomínať.“ Dňa 
11. mája si pripomíname 4. smutné výročie odvte-
dy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, 
dedko a pradedko Ladislav Čvirik. S láskou a úc-
tou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srd-
ciach budeš navždy žiť.“ V 
týchto dňoch si pripomína-
me 9 rokov od odchodu do 
večnosti milovaného brata, 
švagra a uja Jána Vojtáša. 
S láskou spomína sestra 
Eva s rodinou. 

SPOMIENKA
„Odišiel potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky. My 
ho však v srdciach stále 
máme, s  láskou a úctou 
na neho spomíname.“ 
Dňa 11.5.2021 uplynulo 
11 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec a dedko Michal  
Majoroš.  S láskou a úctou 
spomínajú manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Len spomienky Tvojej prá-
ce a  lásky zostali, odišiel si 
rýchlo, niet Ťa medzi nami, 
ale v  našich srdciach stále 
žiješ spomienkami.“ Dňa 
11.5.2022 uplynul 1 rok, čo 
nás navždy opustil náš dra-
hý Ivan Vrábel. Spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
„Zostali len spomienky 
a  odkaz jediný, že veľmi 
chýbaš nám v  kruhu rodi-
ny.“ Dňa 15.5. sme si pripo-
menuli smutné 3. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, dedko 
a  priateľ Ing. Milan Lo-
duha zo Streženíc. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomína 
manželka, synovia a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
„Dotĺklo srdce láskavé, pre-
stali sa ústa smiať, budeme 
na Teba, mamička drahá,  
s úctou a láskou spomínať.“ 
Dňa 16.5.2022 si pripomí-
name smutné 2. výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
milovaná mama a stará 
mama Štefánia Vaculčí-
ková, rod. Belobradová  
z Beluše. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomína dcéra 
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 19.5.2022 si pripomí-
name 2. smutné výročie, 
čo nás navždy opustila 
manželka, mama, babka a 
prababka Anna Hollerová. 
Dňa 15.5.2022 by sa dožila 
89 rokov. S láskou a úctou 
spomína manžel, dcéry, 
syn, vnučky a pravnučky  
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 8.5.2022 si pripomína-
me 16. smutné výročie, čo 
nás navždy opustil Peter 
Chano. S  láskou a  úctou 
spomína brat Peter s  rodi-
nou.

SPOMIENKA
„Posielame odkaz do neba, 
aké ťažké je žiť bez teba. 
Chceli by sme vrátiť čas, po-
hladiť Ťa, objať a znovu po-
čuť Tvoj pokojný hlas. Veľmi 
nám chýbaš.“ 18.5. uply-
nie rok, čo sme sa navždy 
rozlúčili s  našim drahým 
otcom a  manželom Joze-
fom Galánkom z Púchova. 
S láskou spomína manželka, dcéra a syn.

SPOMIENKA
„Osud je občas krutý, už 
nevráti, čo vzal. Zostanú iba 
spomienky a v srdciach žiaľ. 
Ani po roku bolesť neutí-
cha a slza v oku nevysychá.“  
Dňa 9.5.2022 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý, manžel, otec a ded-
ko Ján Ďurech. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku a  modlitbu na jeho pamiatku spolu s 
nami. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry, 
syn i nevesta a dve vnúčatá.

SPOMIENKA
„Odišli bez rozlúčenia, ale láska v srdci nám nedo-
volí zabudnúť. Chýbate nám, otec, mama...“ Dňa 
18.5.2022 sme si pripomenuli 46. výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný otec a dedko Fran-
tišek Krošlák a dňa 17.10.2020 uplynie 21 rokov 
odvtedy, čo nás opustila aj naša drahá mama 
a babka Božena Krošláková. Kto ste ich poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú synovia Vlado, Dušan, Ivan, dcéra 

Ivica s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.

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
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou Irenkou 
Kamenickou, rod. Ozimou dňa 9.5.2022. Zároveň 
ďakujeme p. Irenke Kováčikovej a pohrebnej služ-
be Advent za dôstojnú rozlúčku, tiež za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostatných 

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SLUŽBY
• 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
• Výkup parožia,tel.0904834937
• Ponúkam upratovanie domácností, pravidelné 
upratovanie, umývanie okien. Tel. 0950 318 776
• Predám dvojkrídlové drevené dvere špeciálne 
upravené proti vlámaniu s kovovou výplňou v rohoch 
a v spodnej časti o rozmeroch š. 120 cm /60 x 60/ x 
v. 200 cm. Cena 150 €. Detskú hojdačku používanú 
2,5 roka s príslušenstvom: kruhy, hrazda, 2 húpačky, 
kotviace háky, rozmery v. 200 cm, š. 235cm, hl. 130 
cm, nosnosť do 60 kg. Bicykel Shimano v dobrom 
stave bez stredovej rúry za 60 €. Bicykel Merida v 
dobrom stave za 50 €. 0905665996
• Kúpim garsónku alebo jednoizbový v Púchove. Tel. 
0944 936 501
• Našiel sa modrý čip. Informácie v kancelárii inzercie 
alebo na tel.: 0905 750 121

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

  ÚTULOK   ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com    hafkacipb@gmail.com    
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. :0911 290 983TEL. :0911 290 983

• 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

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

• 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.
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