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Celoštátna prehliadka dychovej hudby OdDYCHpoDYCH 
V dňoch 21. – 22. mája 2022 sa V dňoch 21. – 22. mája 2022 sa 

v Lednických Rovniach a Púchove v Lednických Rovniach a Púchove 
konal 26. ročník celoštátnej postu-konal 26. ročník celoštátnej postu-
povej súťaže a prehliadky dychovej povej súťaže a prehliadky dychovej 
hudby OdDYCHpoDYCH 2022.hudby OdDYCHpoDYCH 2022.

Vyhlasovateľom a odborným garan-Vyhlasovateľom a odborným garan-
tom prehliadky akcie bolo Národné tom prehliadky akcie bolo Národné 
osvetové centrum v Bratislave a Zdru-osvetové centrum v Bratislave a Zdru-
ženie dychových hudieb Slovenska. ženie dychových hudieb Slovenska. 
Hlavným organizátorom bolo Považ-Hlavným organizátorom bolo Považ-
ské osvetové stredisko v Považskej ské osvetové stredisko v Považskej 
Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK a spoluorganizátormi obec Led-TSK a spoluorganizátormi obec Led-
nické Rovne, RONA, a. s. Lednické Rov-nické Rovne, RONA, a. s. Lednické Rov-
ne, mesto Púchov a Púchovská kultúra ne, mesto Púchov a Púchovská kultúra 
s.r.o. s.r.o. 

26. ročníka súťaže a prehliadky sa 26. ročníka súťaže a prehliadky sa 
zúčastnili 3 detské dychové hudby  zúčastnili 3 detské dychové hudby  
a 4 mládežnícke dychové hudby, kto-a 4 mládežnícke dychové hudby, kto-
ré sa súťažne predstavili v Púchove ré sa súťažne predstavili v Púchove 

a 7 malých dychových hudieb, ktoré a 7 malých dychových hudieb, ktoré 
sa predstavia v Lednických Rovniach. sa predstavia v Lednických Rovniach. 
Hosťom prehliadky bola Vojenská Hosťom prehliadky bola Vojenská 
hudba ozbrojených síl SR, ktorá vy-hudba ozbrojených síl SR, ktorá vy-
stúpila v Divadle Púchov v sobotu stúpila v Divadle Púchov v sobotu 
popoludní. Sprievodnými podujatiami popoludní. Sprievodnými podujatiami 
prehliadky v Púchove boli: hodnotiaci prehliadky v Púchove boli: hodnotiaci 
seminár pre členov dychových hudieb, seminár pre členov dychových hudieb, 
sprievod detských a mládežníckych sprievod detských a mládežníckych 
dychových hudieb mestom Púchov, dychových hudieb mestom Púchov, 
koncert dychového zoskupenia ZUŠ koncert dychového zoskupenia ZUŠ 
Púchov, koncert detských a mládežníc-Púchov, koncert detských a mládežníc-
kych dychových hudieb a orchestrov  kych dychových hudieb a orchestrov  
na pešej zóne v Púchove.na pešej zóne v Púchove.

V Lednických Rovniach okrem súťaž-V Lednických Rovniach okrem súťaž-
ných blokov boli koncerty dychových ných blokov boli koncerty dychových 
hudieb v okolitých obciach – Beluša, hudieb v okolitých obciach – Beluša, 
Dohňany, Lednica, Zubák. V nedeľu sa Dohňany, Lednica, Zubák. V nedeľu sa 
v Kostole sv. Michala predstavila dy-v Kostole sv. Michala predstavila dy-
chová hudba Vychodňare a uskutoč-chová hudba Vychodňare a uskutoč-

nil sa koncert všetkých zúčastnených nil sa koncert všetkých zúčastnených 
dychových hudieb v parku pri kaštieli.  dychových hudieb v parku pri kaštieli.  
V rámci záverečného Slávnostného V rámci záverečného Slávnostného 
koncertu víťazov boli vyhlásené vý-koncertu víťazov boli vyhlásené vý-

sledky a odovzdané ocenenia celoštát-sledky a odovzdané ocenenia celoštát-
nej súťaže a prehliadky OdDYCHpo-nej súťaže a prehliadky OdDYCHpo-
DYCH. DYCH. 

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel



Vráťme detskú pohotovosť späť do Vráťme detskú pohotovosť späť do 
Púchova!!!Púchova!!!

Toto bolo heslo, pod ktorým sme sa Toto bolo heslo, pod ktorým sme sa 
postavili do boja za detskú pohotovosť postavili do boja za detskú pohotovosť 
v Púchove. Nebolo v tom mesto samo, v Púchove. Nebolo v tom mesto samo, 
pretože do boja sa zapojilo cca 11 000 pretože do boja sa zapojilo cca 11 000 
občanov Púchova, obcí z púchovského občanov Púchova, obcí z púchovského 
okresu i celého Slovenska, keďže som okresu i celého Slovenska, keďže som 
do celého procesu zbierania podpisov do celého procesu zbierania podpisov 
zapojila členské obce a mestá Združe-zapojila členské obce a mestá Združe-
nia miest a obcí Slovenska. Iniciátormi nia miest a obcí Slovenska. Iniciátormi 
petície boli okrem mňa aj MUDr. Eva petície boli okrem mňa aj MUDr. Eva 
Cígerová, pediatrička, starosta najväč-Cígerová, pediatrička, starosta najväč-
šej obce v našom okrese (Beluše) Jan-šej obce v našom okrese (Beluše) Jan-
ko Prekop, poslanec TSK Rasťo Henek ko Prekop, poslanec TSK Rasťo Henek 
a prednostka mestského úradu Iveta a prednostka mestského úradu Iveta 
Brindzová. Spolu s nimi sme prešli Brindzová. Spolu s nimi sme prešli 
strastiplnú cestu v boji za zabezpeče-strastiplnú cestu v boji za zabezpeče-
nie detskej pohotovosti v Púchove. nie detskej pohotovosti v Púchove. 

A aký bol záver takmer ročného A aký bol záver takmer ročného 
boja za detskú pohotovosť v Púcho-boja za detskú pohotovosť v Púcho-
ve?ve?

Problém nebol a ani nie je v nedo-Problém nebol a ani nie je v nedo-
statku financií na zabezpečenie det-statku financií na zabezpečenie det-
skej pohotovosti, ale neudržateľná skej pohotovosti, ale neudržateľná 
situácia s nedostatkom pediatrov  situácia s nedostatkom pediatrov  
v našom štátev našom štáte, v dôsledku čoho hrozí , v dôsledku čoho hrozí 
zánik samotných detských ambulancií. zánik samotných detských ambulancií. 
Aj v súčasnosti v neďalekých obciach Aj v súčasnosti v neďalekých obciach 
už skončili pediatri, ktorí vzhľadom už skončili pediatri, ktorí vzhľadom 
na svoj vek a zdravotný stav nevládzu na svoj vek a zdravotný stav nevládzu 
„ťahať“ ďalšie služby do neskorých „ťahať“ ďalšie služby do neskorých 
nočných hodín. Skúste sa, vy mamičky, nočných hodín. Skúste sa, vy mamičky, 
prosím, opýtať svojho pediatra, ktoré-prosím, opýtať svojho pediatra, ktoré-
ho navštevujete so svojím dieťaťom, ho navštevujete so svojím dieťaťom, 
aká je skutočná situácia so stavom aká je skutočná situácia so stavom 
detských lekárov v zdravotníctve. Zo detských lekárov v zdravotníctve. Zo 
stanoviska ministerstva zdravotníctva stanoviska ministerstva zdravotníctva 
k podanej petícii vyplýva, že štát sa k podanej petícii vyplýva, že štát sa 
borí s nedostatkom pediatrov a v sú-borí s nedostatkom pediatrov a v sú-

časnosti je časnosti je prioritou zachovanie det-prioritou zachovanie det-
ských ambulancií v okrese Puchov, ských ambulancií v okrese Puchov, 
nie zachovanie detskej pohotovosti:nie zachovanie detskej pohotovosti:  
„...je preto potrebné uviesť, že z pohľa-„...je preto potrebné uviesť, že z pohľa-
du zabezpečenia dostupnej všeobecnej du zabezpečenia dostupnej všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti pre deti a do-zdravotnej starostlivosti pre deti a do-
rast je oveľa dôležitejšie, aby poskytova-rast je oveľa dôležitejšie, aby poskytova-
telia všeobecnej zdravotnej starostlivosti telia všeobecnej zdravotnej starostlivosti 
pre deti a dorast poskytovali zdravotnú pre deti a dorast poskytovali zdravotnú 
starostlivosť podľa ordinačných hodín starostlivosť podľa ordinačných hodín 
vo vlastnej ambulancii, kedy poskytnú vo vlastnej ambulancii, kedy poskytnú 
zdravotnú starostlivosť oveľa väčšiemu zdravotnú starostlivosť oveľa väčšiemu 
počtu pacientov, než ako zabezpečiť po-počtu pacientov, než ako zabezpečiť po-
skytovanie ambulantnej pohotovostnej skytovanie ambulantnej pohotovostnej 
služby,“služby,“ uvádza vo svojom stanovisku  uvádza vo svojom stanovisku 
ministerstvo zdravotníctva. O celej ministerstvo zdravotníctva. O celej 
problematike sme viackrát, a hlavne problematike sme viackrát, a hlavne 
priebežne, informovali v Púchovských priebežne, informovali v Púchovských 
novinách i na sociálnych sieťach mes-novinách i na sociálnych sieťach mes-
ta. ta. 

Uveďme pár faktov: Uveďme pár faktov: 
Detská pohotovosť v meste Púchov Detská pohotovosť v meste Púchov 

zanikla na základe rozhodnutia Minis-zanikla na základe rozhodnutia Minis-
terstva zdravotníctva SR k 1. 7. 2019, terstva zdravotníctva SR k 1. 7. 2019, 
keďže prevádzkovateľovi detskej po-keďže prevádzkovateľovi detskej po-
hotovosti bolo zrušené poverenie. hotovosti bolo zrušené poverenie. 
Vzhľadom na nedostatok lekárov Vzhľadom na nedostatok lekárov 
– pediatrov nielen v našom mes-– pediatrov nielen v našom mes-
te, ale v celom našom štátete, ale v celom našom štáte, nebol , nebol 
schopný žiaden prevádzkovateľ zabez-schopný žiaden prevádzkovateľ zabez-
pečiť prevádzku detskej pohotovosti. pečiť prevádzku detskej pohotovosti. 
Mesto Púchov ešte pred termínom Mesto Púchov ešte pred termínom 
zániku spustilo proces na záchranu zániku spustilo proces na záchranu 
prevádzky detskej pohotovosti, a to prevádzky detskej pohotovosti, a to 
nielen cez Trenčiansky samosprávny nielen cez Trenčiansky samosprávny 
kraj, Mikroregión, Nemocnicu s po-kraj, Mikroregión, Nemocnicu s po-
liklinikou v Považskej Bystrici, Zdru-liklinikou v Považskej Bystrici, Zdru-
ženie miest a obcí SR, ale aj cez mi-ženie miest a obcí SR, ale aj cez mi-
nisterku zdravotníctva SR. Nakoniec nisterku zdravotníctva SR. Nakoniec 
mesto spustilo Petíciu na obnovenie mesto spustilo Petíciu na obnovenie 

detskej ambulantnej pohotovosti  detskej ambulantnej pohotovosti  
v Pú   chove, ktorá mala obrovský celo-v Pú   chove, ktorá mala obrovský celo-
slovenský dosah, keďže slovenský dosah, keďže na podporu na podporu 
bolo vyzbieraných celkom 11 300 bolo vyzbieraných celkom 11 300 
podpisovpodpisov. Celú problematiku sme . Celú problematiku sme 
si prešli aj s ministerstvom zdravot-si prešli aj s ministerstvom zdravot-
níctva - a nie jedenkrát. Nami navr-níctva - a nie jedenkrát. Nami navr-
hované legislatívne možné riešenie, hované legislatívne možné riešenie, 
ktoré sme v spolupráci s riaditeľom ktoré sme v spolupráci s riaditeľom 
NsP v Považskej Bystrici MUDr. Igo-NsP v Považskej Bystrici MUDr. Igo-
rom Steinerom navrhli, a ktorého rom Steinerom navrhli, a ktorého 
cieľom bolo aspoň v obmedzenom cieľom bolo aspoň v obmedzenom 
režime zabezpečiť detskú pohotovosť režime zabezpečiť detskú pohotovosť 
v Púchove, však neprešlo. v Púchove, však neprešlo. Najväčším  Najväčším  
- a jediným - problémom je nedosta-- a jediným - problémom je nedosta-
tok pediatrov, ktorí by boli schopní tok pediatrov, ktorí by boli schopní 
detskú pohotovosť zabezpečovať  detskú pohotovosť zabezpečovať  
a tento problém mesto nemôže vy-a tento problém mesto nemôže vy-
riešiť, keďže odliv mladých medikov riešiť, keďže odliv mladých medikov 
do zahraničia je masový.do zahraničia je masový. Ministerstvo  Ministerstvo 

petícii nevyhovelo. Podľa stanoviska petícii nevyhovelo. Podľa stanoviska 
odborných zástupcov ministerstva, nie odborných zástupcov ministerstva, nie 
je v silách starostov či primátorov za-je v silách starostov či primátorov za-
bezpečovať lekárov vo svojom regióne bezpečovať lekárov vo svojom regióne 
a túto situáciu nevylepší ani ponuka a túto situáciu nevylepší ani ponuka 
nájomných bytov pre lekárov, či vyššie nájomných bytov pre lekárov, či vyššie 
mzdy pre lekárov. Celá problematika je mzdy pre lekárov. Celá problematika je 
úlohou štátu, ktorého cieľom by malo úlohou štátu, ktorého cieľom by malo 
byť zabezpečiť dostatok pediatrov  byť zabezpečiť dostatok pediatrov  
i odborných lekárov pre občanov i odborných lekárov pre občanov 
štátu. Situácia je však v tejto oblasti štátu. Situácia je však v tejto oblasti 
mimoriadne vážna a momentálne je mimoriadne vážna a momentálne je 
nutné poďakovať všetkým pediatrom nutné poďakovať všetkým pediatrom 
v našom meste a okrese, že stále vy-v našom meste a okrese, že stále vy-
konávajú svoje povolanie, častokrát  konávajú svoje povolanie, častokrát  
s vypätím všetkých síl, a zotrvávajú po-s vypätím všetkých síl, a zotrvávajú po-
máhať rodičom a ich deťom, aby sme máhať rodičom a ich deťom, aby sme 
nemuseli cestovať za detskou ambu-nemuseli cestovať za detskou ambu-
lanciou do najbližšej nemocnice. lanciou do najbližšej nemocnice. 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Minulý týždeň bol opäť plný rôznych Minulý týždeň bol opäť plný rôznych 
udalostí, ktoré súvisia s investičným, udalostí, ktoré súvisia s investičným, 
ale i kultúrnym, spoločenským a špor-ale i kultúrnym, spoločenským a špor-
tovým rozvojom. Hoci Slovensko žije tovým rozvojom. Hoci Slovensko žije 
momentálne majstrovstvami sveta  momentálne majstrovstvami sveta  
v hokeji, šport opäť výrazne zasiahol v hokeji, šport opäť výrazne zasiahol 
aj do ďalšieho života v meste. Futba-aj do ďalšieho života v meste. Futba-
listi MŠK Púchov remizovali v Dubnici listi MŠK Púchov remizovali v Dubnici 
nad Váhom a zostali v rebríčku 2. ligy nad Váhom a zostali v rebríčku 2. ligy 
na 12. mieste, k čomu im blahoželá-na 12. mieste, k čomu im blahoželá-
me. Krásnu akciu v krytej plavárni sme me. Krásnu akciu v krytej plavárni sme 
mali možnosť prežiť na 24-hodinovej mali možnosť prežiť na 24-hodinovej 
plaveckej štafete, ktorú organizoval plaveckej štafete, ktorú organizoval 
Plavecký klub Matador Púchov pri Plavecký klub Matador Púchov pri 
príležitosti 50. výročia svojho vzniku, príležitosti 50. výročia svojho vzniku, 
do ktorej som sa zapojila spolu s nie-do ktorej som sa zapojila spolu s nie-
ktorými kolegami z mestského úradu ktorými kolegami z mestského úradu 
a niektorými poslancami. V sobotu a niektorými poslancami. V sobotu 
mesto žilo dychovkami, keďže Púchov-mesto žilo dychovkami, keďže Púchov-
čania mali príležitosť v sprievode, kto-čania mali príležitosť v sprievode, kto-
rý prešiel mestom, spoznať najlepšie rý prešiel mestom, spoznať najlepšie 

detské a mládežnícke dychové kapely detské a mládežnícke dychové kapely 
z celého Slovenska. V nedeľu sme mali z celého Slovenska. V nedeľu sme mali 
ako rodiny možnosť stráviť príjem-ako rodiny možnosť stráviť príjem-
né popoludnie na pešej zóne, kde si né popoludnie na pešej zóne, kde si 
krásny program a súťaže pre všetkých krásny program a súťaže pre všetkých 
pripravilo občianske združenie S lás-pripravilo občianske združenie S lás-
kou k človeku a Centrum voľného času kou k človeku a Centrum voľného času 
Včielka. Včielka. 

Ekonomické oddelenie spolu s naším Ekonomické oddelenie spolu s naším 
IT špecialistom pracovali na fyzickom IT špecialistom pracovali na fyzickom 
i elektronickom vyhotovení každoroč-i elektronickom vyhotovení každoroč-
ných platobných výmerov za daň z ne-ných platobných výmerov za daň z ne-
hnuteľností a poplatku za komunálny hnuteľností a poplatku za komunálny 
odpad, čoho výsledkom je, že od tohto odpad, čoho výsledkom je, že od tohto 
týždňa začalo doručovanie pravidel-týždňa začalo doručovanie pravidel-
ných ročných rozhodnutí do Vašich ných ročných rozhodnutí do Vašich 
domácností prostredníctvom povere-domácností prostredníctvom povere-
ných pracovníkov z mestského úradu. ných pracovníkov z mestského úradu. 
Tí z Vás, ktorí nevyužijú preferovanú Tí z Vás, ktorí nevyužijú preferovanú 
a odporúčanú elektronickú platbu, a odporúčanú elektronickú platbu, 
budú mať možnosť aj tento rok uhra-budú mať možnosť aj tento rok uhra-

diť dane a poplatky za odpad priamo diť dane a poplatky za odpad priamo 
do pokladne mesta alebo bez poplat-do pokladne mesta alebo bez poplat-
ku v Raiffeisen banke, a.s. a celoročne ku v Raiffeisen banke, a.s. a celoročne 
v ČSOB, a.s. v ČSOB, a.s. 

Výmeny sa dočkali dvere na Dome Výmeny sa dočkali dvere na Dome 
smútku na cintoríne v Horných Koč-smútku na cintoríne v Horných Koč-
kovciach a okrem rozbehnutých in-kovciach a okrem rozbehnutých in-
vestičných akcií prebiehajú práce aj vestičných akcií prebiehajú práce aj 
na obnove hracích prvkov na detských na obnove hracích prvkov na detských 
ihriskách. Online formou sa konalo aj ihriskách. Online formou sa konalo aj 
mestské zastupiteľstvo, ktorého cie-mestské zastupiteľstvo, ktorého cie-
ľom bolo schváliť žiadosť o nenávratný ľom bolo schváliť žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok. Máme totiž šancu finančný príspevok. Máme totiž šancu 
získať pre mesto finančné prostriedky získať pre mesto finančné prostriedky 
na realizáciu Amfiteátru na Ilonke, kde na realizáciu Amfiteátru na Ilonke, kde 
sú už práce v plnom prúde, v rozsahu sú už práce v plnom prúde, v rozsahu 
viac ako 140 000 eur.viac ako 140 000 eur.

Vo štvrtok budeme oslavovať sobáš-Vo štvrtok budeme oslavovať sobáš-
ne jubileá Púchovčanov, ktorí si tento ne jubileá Púchovčanov, ktorí si tento 
rok pripomínajú 50., 55., 60., 65. výro-rok pripomínajú 50., 55., 60., 65. výro-
čie odo dňa, kedy si sľúbili život vo dvo-čie odo dňa, kedy si sľúbili život vo dvo-

jici, v dobrom i zlom. Veľmi sa teším na jici, v dobrom i zlom. Veľmi sa teším na 
túto slávnosť, ktorá sa v našom meste túto slávnosť, ktorá sa v našom meste 
koná prvýkrát, a symbolicky práve  koná prvýkrát, a symbolicky práve  
v mesiaci lásky tak máme česť spoznať v mesiaci lásky tak máme česť spoznať 
tie páry, ktoré nám môžu byť vzorom tie páry, ktoré nám môžu byť vzorom 
a inšpiráciou, a ktoré sú aj dôkazom a inšpiráciou, a ktoré sú aj dôkazom 
toho, že manželstvo zvládne naozaj toho, že manželstvo zvládne naozaj 
všetko. Hovorí sa, že: všetko. Hovorí sa, že: „Existuje láska na „Existuje láska na 
prvý pohľad, ale ja verím viac v lásku, prvý pohľad, ale ja verím viac v lásku, 
ktorá už všetko videla a napriek tomu ktorá už všetko videla a napriek tomu 
zostáva,“ zostáva,“ a tak aj táto slávnosť je dôka-a tak aj táto slávnosť je dôka-
zom pravdivosti tohto názoru.zom pravdivosti tohto názoru.

Nedávno som čítala nádhernú myš-Nedávno som čítala nádhernú myš-
lienku: lienku: „Vaša myseľ je záhrada. Vaše „Vaša myseľ je záhrada. Vaše 
myšlienky sú semienka. Môžete pesto-myšlienky sú semienka. Môžete pesto-
vať buď kvety, alebo burinu.“vať buď kvety, alebo burinu.“ Nedovoľte  Nedovoľte 
negatívnym ľuďom, aby z Vás urobili negatívnym ľuďom, aby z Vás urobili 
jedného z nich. Prajem Vám krásny  jedného z nich. Prajem Vám krásny  
a úspešný týždeň, maturantom želám a úspešný týždeň, maturantom želám 
samé úspechy pri skladaní prvej zo ži-samé úspechy pri skladaní prvej zo ži-
votných skúšok.votných skúšok.

Slovami primátorky: Cesta za šťastím nie je tá, na ktorej 
nezakopneš, ale tá, na ktorej sa napriek všetkému usmievaš

Prečo v Púchove nemáme detskú pohotovosť? Kto za to
môže? Problémom nie sú financie! 
Alebo ako je dôležité si určité skutočnosti neustále pripomínať
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V stredu 18. 5. 2022 popoludní sa opäť stretli se-
niori mesta Púchov na podujatí Čaj pre seniorov 
konaného pod záštitou primátorky mesta Kataríny 
Henekovej. Podujatie otvoril konateľ Púchovskej 
kultúry, s.r.o. Pavol Pivko s poslankyňou MsZ Irenou 
Kováčikovou. Seniorov potešili svojim úvodným vy-

stúpením deti z MŠ Požiarna 1292 Púchov. O hlavný 
program sa potom postarala bratislavská hudobná 
skupina Kozovanka, ktorá seniorom zahrala tradičné 
ľudové piesne a melódie z Čiech, Moravy a Slovenska 
nielen na počúvanie, ale aj do tanca.

Slavomír Flimmel

V utorok 17. mája 2022 formou videokonfe-
rencie rokovali na neplánovanom zasadnutí 
poslanci mestského zastupiteľstva. 

Na rokovaní zastupiteľstva bolo prítomných 14 
poslancov, 5 poslanci sa ospravedlnili (Bučko M., 
Karas V., Kubiš I., Marman R., Špaček R.). Zastupi-
teľstvo v zasadacej miestnosti Mestského úradu 
Púchov viedla primátorka mesta Katarína Hene-
ková. Primátorka zvolala zastupiteľstvo, aby po-
slanci prerokovali a schválili predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok za účelom reali-
zácie projektu: „Park Rochus a lesopark Lachovec 
– společné přírodní a kultúrní dědictví“. Všetci vie-
me, že projekt Amfiteátra na Ilonke je už v proce-
se samotnej realizácie a v blízkej dobe budú práce 
ukončené. Vyskytla sa však pre mesto už priam 
nečakaná informácia, že projekt do ktorého sa 
mesto Púchov zapojilo spolu s mestom Uherské 
Hradište splnil stanovené ukazovatele a je možné 
po úplnom schválení získať finančné prostriedky 
pre mesto na jeho realizáciu v rozsahu viac ako 
140.000 eur. Po krátkej diskusii poslanci jednomy-
seľne schválili nasledovné uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje
A) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok za účelom realizácie projektu: „Park 
Rochus a lesopark Lachovec – společné přírod-
ní a kultúrní dědictví“, ktorého ciele sú v súlade  
s platným územným plánom Mesta Púchov a plat-
ným programom rozvoja Mesta Púchov (Progra-
mom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 
Púchov 2015-2022). 

B) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade  
s podmienkami poskytnutia pomoci a financo-

vanie projektu s celkovými oprávnenými výdav-
kami hlavného cezhraničného partnera vo výške 
146.413,50 eur.

C) Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov 
projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienka-
mi poskytnutia pomoci vo výške 7.320,68 eur.

D) Zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov z rozpočtu Mesta Púchov  

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Najbližšie plánované zasadnutie mestského za-

stupiteľstva sa koná 22. júna 2022.
Slavomír Flimmel 

Zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na projekt amfiteátru v lesoparku na Lachovci

Čaj pre seniorov so skupinou Kozovanka
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 vyhlasu-
je deň konania 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. 

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.

2. Mesto Púchov vyhlasuje v zmysle § 9a ods.9 
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes-
korších predpisov s použitím ust. § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž 
na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej 
zmluvy, predmetnom ktorej je nájom nasledujúcich 
nehnuteľností: 

Nebytové priestory o celkovej rozlohe 251,25m² 
(ďalej len „NP“), nachádzajúce sa na 1. nadzemnom 
podlaží v budove Kultúrno vzdelávacieho centra, 
Hoenningovo námestie 2002, Púchov (ďalej „KVC“), 
zapísaného na LV č. 4446, v k.ú. Púchov, súp. č. 2002 
na pozemku registra „C“, parc. č. 1345/12. Účel nájmu 
(využitie priestorov): prevádzkovanie reštaurácie.

Znenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže 
na nájom nebytových priestorov, vzor súťažného 
návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimá-
lne náležitosti platného návrhu zmluvy a kontakty  
k získaniu informácií o predmete nájmu sú k dispo-
zícii na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta 
Púchov www.puchov.sk. Lehota na predkladanie 
návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy končí dňa 
10.06.2022 o 10.00 hod.               Mestský úrad Púchov 

Oznamy mesta Púchov
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Začala sa výstavba haly... 
Moja fikciaMoja fikcia
Minulý týždeň sa položili základy novej haly na plo-Minulý týždeň sa položili základy novej haly na plo-

che za ZŠ Komenského. Nová hala má rozmery 4 x 2m che za ZŠ Komenského. Nová hala má rozmery 4 x 2m 
a výšku 1m. Bude slúžiť pre 200 malých mimozemských a výšku 1m. Bude slúžiť pre 200 malých mimozemských 
návštevníkov z planéty Lána. Ich mimozemské koráby návštevníkov z planéty Lána. Ich mimozemské koráby 
budú pristávať na Ul. J. Kráľa, ktorú úplne zablokujú. budú pristávať na Ul. J. Kráľa, ktorú úplne zablokujú. 
Bude prejazdná len pre ich autobusy ktoré budú mať Bude prejazdná len pre ich autobusy ktoré budú mať 
zástavky aj na Ul. Vodárska. Ako odškodnenie za uve-zástavky aj na Ul. Vodárska. Ako odškodnenie za uve-
dené komplikácie mimozemšťania postavia sochu dené komplikácie mimozemšťania postavia sochu 
nadživotnej veľkosti samozvanému zbojníckemu krá-nadživotnej veľkosti samozvanému zbojníckemu krá-
ľovi Považia Michalovi, ktorý dodržiaval všetky zákony, ľovi Považia Michalovi, ktorý dodržiaval všetky zákony, 
nepil za volantom a bol duševne úplne zdravý.nepil za volantom a bol duševne úplne zdravý.

Toľko fikcia.Toľko fikcia.  
Fikcia znamená, že je to všetko vymyslené – fiktív-Fikcia znamená, že je to všetko vymyslené – fiktív-

ne. A prečo som použil fikciu? Vysvetlenie bude na ne. A prečo som použil fikciu? Vysvetlenie bude na 
záver článku. záver článku. 

A teraz poďme do reality.A teraz poďme do reality.  
Mesto sa v posledných rokoch veľmi aktívne snaží Mesto sa v posledných rokoch veľmi aktívne snaží 

získať Eurofondy pre rea lizáciu svojich investičných získať Eurofondy pre rea lizáciu svojich investičných 
zámerov. Mestu sa pod vedením pani primátorky zámerov. Mestu sa pod vedením pani primátorky 
Katky Henekovej mimoriadne darí. Doteraz nám od-Katky Henekovej mimoriadne darí. Doteraz nám od-
súhlasili projekty za viac ako 4 mil. eur. Spomeniem súhlasili projekty za viac ako 4 mil. eur. Spomeniem 
napríklad kompostáreň, rekonštrukciu autobuso-napríklad kompostáreň, rekonštrukciu autobuso-
vého nádražia na železničnej stanici a veľa ďalších.  vého nádražia na železničnej stanici a veľa ďalších.  
A chceme ešte viac, mesto sa prihlasuje do všetkých A chceme ešte viac, mesto sa prihlasuje do všetkých 
výziev, ktoré sú v súlade s plánovaným rozvojom výziev, ktoré sú v súlade s plánovaným rozvojom 
mesta. Jedna takáto výzva je aj na výstavbu špor-mesta. Jedna takáto výzva je aj na výstavbu špor-
tovej haly. Samozrejme výzvy majú finančné limity tovej haly. Samozrejme výzvy majú finančné limity 
a záujem samospráv je veľmi veľký. Preto je vždy a záujem samospráv je veľmi veľký. Preto je vždy 
uprednostnený ten, ktorý má najlepšie pripravenú uprednostnený ten, ktorý má najlepšie pripravenú 
sprievodnú dokumentáciu. Takže ak mesto podá sprievodnú dokumentáciu. Takže ak mesto podá 
žiadosť a má zabezpečené spolufinancovanie, poze-žiadosť a má zabezpečené spolufinancovanie, poze-
mok, spracovanú vizualizáciu a dokonca aj prípravu mok, spracovanú vizualizáciu a dokonca aj prípravu 
územnej dokumentácie, vtedy má veľkú šancu, aby územnej dokumentácie, vtedy má veľkú šancu, aby 
financie dostalo. A to sa presne stalo aj v prípade financie dostalo. A to sa presne stalo aj v prípade 
zámeru výstavby športovej haly, ktorej vizualizácia zámeru výstavby športovej haly, ktorej vizualizácia 
bola vsadená na voľný mestský pozemok - školský bola vsadená na voľný mestský pozemok - školský 
dvor ZŠ J. A. Komenského. Stále sme v rovine zá-dvor ZŠ J. A. Komenského. Stále sme v rovine zá-
meru realizácie, ktorý slúži ako príloha k žiadosti  meru realizácie, ktorý slúži ako príloha k žiadosti  
o finančnú dotáciu. Ak by sme dotáciu získali, až vte-o finančnú dotáciu. Ak by sme dotáciu získali, až vte-
dy sa rozhodne, na ktorom mestskom pozemku sa dy sa rozhodne, na ktorom mestskom pozemku sa 
hala postaví. Mesto muselo zvoliť ten najľahší možný hala postaví. Mesto muselo zvoliť ten najľahší možný 
variant, pozemok, kde nie sú inžinierske siete, káblo-variant, pozemok, kde nie sú inžinierske siete, káblo-
vé rozvody a pod., pretože k nim všetkým sú potreb-vé rozvody a pod., pretože k nim všetkým sú potreb-
né vyjadrenia a súhlasné stanoviská. Aj preto padlo né vyjadrenia a súhlasné stanoviská. Aj preto padlo 
rozhodnutie s výberom ZŠ J. A. Komenského. Ako sa rozhodnutie s výberom ZŠ J. A. Komenského. Ako sa 
hovorí: kto rýchlo dáva – dva krát dáva. To platí aj pri hovorí: kto rýchlo dáva – dva krát dáva. To platí aj pri 
podávaní žiadostí. podávaní žiadostí. 

Ja ako poslanec za VO č.1 som pri oboznámení so Ja ako poslanec za VO č.1 som pri oboznámení so 
zámerom vzniesol námietku voči lokalizácii haly, ale zámerom vzniesol námietku voči lokalizácii haly, ale 
bol som uistený, že sa jedná len o proces v súlade  bol som uistený, že sa jedná len o proces v súlade  
s podaním žiadosti. Je fakt, že ZŠ J. A. Komenského s podaním žiadosti. Je fakt, že ZŠ J. A. Komenského 
by pre svojich žiakov potrebovala pre výučbu teles-by pre svojich žiakov potrebovala pre výučbu teles-
nej výchovy ďalšie priestory. Preto som navrhol, aby nej výchovy ďalšie priestory. Preto som navrhol, aby 
sa uvažovalo s dvoma alternatívami, jedna je prekry-sa uvažovalo s dvoma alternatívami, jedna je prekry-
tie existujúceho oploteného ihriska ľahkou konštruk-tie existujúceho oploteného ihriska ľahkou konštruk-
ciou alebo prístavba existujúcej telocvične. ciou alebo prístavba existujúcej telocvične. 

To by malo byť všetko. Ale nie je. Na scénu totiž na-To by malo byť všetko. Ale nie je. Na scénu totiž na-
kráčal bývalý primátor Michalec a so svojimi vernými kráčal bývalý primátor Michalec a so svojimi vernými 
začal postupne vyzváňať na bránky domov obyva-začal postupne vyzváňať na bránky domov obyva-
teľov spod Lachovca. Vymyslenými argumentami  teľov spod Lachovca. Vymyslenými argumentami  
o výstavbe haly, rušením chodníkov, blokovaním do-o výstavbe haly, rušením chodníkov, blokovaním do-
pravy autobusmi a podobne pravy autobusmi a podobne oklamaloklamal našich spolu- našich spolu-
občanov spod Lachovca, ale aj z iných častí mesta, občanov spod Lachovca, ale aj z iných častí mesta, 
ktorí mu podpísali petíciu proti výstavbe športovej ktorí mu podpísali petíciu proti výstavbe športovej 
haly. haly. A pozor! A pozor! Vyžiadal si od nich dátumy narode-Vyžiadal si od nich dátumy narode-
nia, ktoré aktéri petície žiadali nad rámec petičného nia, ktoré aktéri petície žiadali nad rámec petičného 
zákona, čím následne môže dôjsť k neoprávnenému zákona, čím následne môže dôjsť k neoprávnenému 
použitiu osobných údajov podporovateľov petície. použitiu osobných údajov podporovateľov petície. 

Aktéri petície mohli porušiť aj zákon č.18/2018 Z.z.  Aktéri petície mohli porušiť aj zákon č.18/2018 Z.z.  
o ochrane osobných údajov. Všetci tí, ktorí ste Mi-o ochrane osobných údajov. Všetci tí, ktorí ste Mi-
chalcovi podpísali petíciu, kde máte zaručenú ochra-chalcovi podpísali petíciu, kde máte zaručenú ochra-
nu svojich osobných údajov, ktoré boli žiadané nad nu svojich osobných údajov, ktoré boli žiadané nad 
rámec zákona? Aktéri petície a ani prípadný petičný rámec zákona? Aktéri petície a ani prípadný petičný 
výbor nie sú subjektami, ktoré podliehajú režimu  výbor nie sú subjektami, ktoré podliehajú režimu  
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.  v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.  

Načo boli a sú Michalcovi dátumy narodenia obča-Načo boli a sú Michalcovi dátumy narodenia obča-
nov spod Lachovca, ale aj z iných častí Púchova? Mož-nov spod Lachovca, ale aj z iných častí Púchova? Mož-
no budú onedlho nemilo prekvapení. Veľmi sa čudu-no budú onedlho nemilo prekvapení. Veľmi sa čudu-
jem mojim spoluobčanom, že mu uverili. Akoby si už jem mojim spoluobčanom, že mu uverili. Akoby si už 
nepamätali, ako zavádzal nájomníkov mestských by-nepamätali, ako zavádzal nájomníkov mestských by-
tov, ktorí nespĺňali podmienky bývania v nájomných tov, ktorí nespĺňali podmienky bývania v nájomných 
bytoch (napr. ich finančné príjmy prevyšovali limit). bytoch (napr. ich finančné príjmy prevyšovali limit). 
Aj vtedy nakráčal na MsZ na čele asi 50-tich ľudí, pri-Aj vtedy nakráčal na MsZ na čele asi 50-tich ľudí, pri-
tom niektorí ani neboli z Púchova, a garantoval im, tom niektorí ani neboli z Púchova, a garantoval im, 
že ich nikto z bytov nedostane. Oklamal ich. Aj vtedy že ich nikto z bytov nedostane. Oklamal ich. Aj vtedy 
bolo pred voľbami a chcel sa zviditeľniť. Áno zvidi-bolo pred voľbami a chcel sa zviditeľniť. Áno zvidi-
teľnil sa, ale tak, že ho voliči vo voľbách odprevadili teľnil sa, ale tak, že ho voliči vo voľbách odprevadili 
do politického dôchodku. Dnes v uvedených bytoch do politického dôchodku. Dnes v uvedených bytoch 
bývajú ľudia, ktorí pre bývanie v nájomných bytoch bývajú ľudia, ktorí pre bývanie v nájomných bytoch 
spĺňajú všetky podmienky. Zákon je zákon, ten je po-spĺňajú všetky podmienky. Zákon je zákon, ten je po-
trebné dodržiavať, ale Michalec sa asi riadi inými ako trebné dodržiavať, ale Michalec sa asi riadi inými ako 
platnými zákonmi našej spoločnosti. platnými zákonmi našej spoločnosti. 

ZáverZáver
Hala na školskom dvore Komenského je len projek-Hala na školskom dvore Komenského je len projek-

tový zámer. Ak získame financovanie, budeme mať tový zámer. Ak získame financovanie, budeme mať 
na výstavbu viac ako jeden rok. O projektovom zá-na výstavbu viac ako jeden rok. O projektovom zá-
mere a jeho realizácii a teda aj o samotnom umiest-mere a jeho realizácii a teda aj o samotnom umiest-
není stavby rozhodnú volení zástupcovia občanov není stavby rozhodnú volení zástupcovia občanov 
– poslanci. Rozhodnú na MsZ a okrem nich nebude – poslanci. Rozhodnú na MsZ a okrem nich nebude 
nikto iný o výstavbe haly hlasovať. A už vôbec nie nikto iný o výstavbe haly hlasovať. A už vôbec nie 
znovu kandidujúci Michalec, ktorý si myslí, že klam-znovu kandidujúci Michalec, ktorý si myslí, že klam-
stvami ohúri voličov. Neohúri, aj v týchto voľbách mu stvami ohúri voličov. Neohúri, aj v týchto voľbách mu 
to spočítajú a verím, že sa pridajú aj všetci spoluob-to spočítajú a verím, že sa pridajú aj všetci spoluob-
čania spod Lachovca, ktorí mu petíciu proti neexistu-čania spod Lachovca, ktorí mu petíciu proti neexistu-
júcej hale podpísali. Ostane mu len jediná možnosť. júcej hale podpísali. Ostane mu len jediná možnosť. 
Postaviť halu mimozemšťanom a využiť ich odlieta-Postaviť halu mimozemšťanom a využiť ich odlieta-
júce mimozemské koráby.júce mimozemské koráby.

Daniel Lako, poslanec za VO č.1Daniel Lako, poslanec za VO č.1

Stanovisko mesta Púchov 
k výzve ZMOS 

Dňa 18. mája 2022 sa konal mimoriadny 
snemu Združenia miest a obcí Slovenska, na 
ktorom delegáti vyzvali členské mestá a obce 
ZMOS, aby v rámci štrajkovej pohotovosti, 
ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvo-
lania: 

a) účelne medializovali sociálno-ekonomické 
dopady na miestnu územnú samosprávu, 

b) zabezpečovali realizáciu prenesených kom-
petencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté 
dotáciami poukazovanými štátom na tento vý-
kon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách,

c) symbolicky stiahli pred budovami mestských 
a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 
19. mája 2022 do 30. júna 2022,

d) prioritne financovali kľúčové kompetencie 
miestnej územnej samosprávy. Financovať ostat-
né kompetencie v závislosti od disponibilných 
finančných prostriedkov.

e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu 
s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezpro-
stredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR ne-
prejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach 
a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimo-
riadneho snemu ZMOS. 

V uznesení delegáti deklarovali, že v prípade 
nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 
32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022  
v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesný-
mi organizáciami celoslovenský štrajk. 

Mesto Púchov sa tiež zapojilo do štrajkovej po-
hotovosti, keďže ekonomické dopady schválením 
daňových reforiem, ktoré prezentoval minister 
financií, na mesto Púchov budú katastrofálne,  
a to najmä počas budúceho roka. Podľa predbež-
ných odhadov mesto Púchov tento rok dostane 
o cca 280.000 eur menej finančných prostriedkov 
z podielových daní a v budúcom roku až o cca 
1.390.000 eur, čo zásadným negatívnym spôso-
bom ovplyvní chod samosprávy, najmä z pohľa-
du podpory športu, školstva, sociálnej pomoci, 
poskytovania služieb obyvateľom... Vzhľadom  
k tomu, že mesto Púchov z technických dôvo-
dov nemôže stiahnuť mestskú vlajku na pol žrde, 
nakoľko na priečelí Mestského úradu Púchov sa 
nachádza mestská koruhva, deklarujeme týmto 
spôsobom a zverejnením loga štrajku zo ZMOSu, 
našu štrajkovú pohotovosť. 

Katarína Heneková
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Mestská polícia

Z hľadiska bezpečnosti patria železničné priecestia 
medzi najrizikovejšie  miesta pre účastníkov cestnej 
premávky. 

Pripomíname všetkým účastníkom cestnej pre-
mávky, aby cez priecestia prechádzali  mimoriadne 
opatrne! Šmykľavá vozovka, aj ostré slnečné svetlo sa 
môžu podpísať pod vznik dopravnej nehody. Úplnou 
nevyhnutnosťou je, aby boli vodiči pri prechádzaní 
cez železničné priecestia mimoriadne opatrní a nič 
nepodceňovali (napr. popadané lístie, mokrú vozov-
ku, poľadovicu, hmlu, či ostré slnko). Zrážka s vlakom 
spravidla máva pre osádku fatálne následky. 

Veľa vodičov jazdí cez priecestia nechránených zá-
vorou tak, že sa spoľahnú na to, že po trati prechádza 
minimum vlakov (2 až 3 za deň) a riadne neskontro-
lujú, či môžu cez priecestie bezpečne prejsť.  

Pri prejazde cez železničné priecestia treba VŽDY 
rešpektovať pravidlá cestnej premávky, nepreceňo-
vať svoje sily a vodičské schopnosti, brať do úvahy 
aktuálne poveternostné podmienky a s nimi súvi-
siace zmeny povrchu vozovky. Zrážka automobilu  
s niekoľko desiatok až stoviek ton ťažkým vlakom 
znamená takmer vždy pre posádku vozidla ťažký 
úraz alebo smrť. 

Rušňovodič aj  pri maximálnej snahe nie je schopný 
zastaviť vlak okamžite ani pri spozorovaní prekážky 
na priecestí. Brzdná dráha vlaku dosahuje stovky 
metrov.

Podľa dlhodobých štatistík sa viac ako 2/3 nehôd 
stáva paradoxne na aktívnych (zabezpečených) prie-
cestiach, na ktorých sú ich užívatelia upozornení na 
prichádzajúci vlak červenými svetlami (ako posledná 
nehoda v našom kraji), prípadne aj závorami.

Od začiatku tohto roka  do 30. apríla polícia v Tren-
čianskom kraji eviduje tri dopravné nehody na želez-
ničných priecestiach (nárast o 3). Anjeli strážni sa „za-
potili“ - našťastie pri týchto nehodách nik nezahynul 
a jedna osoba sa ťažko zranila. K všetkým trom do-

pravným nehodám došlo v obci. Pri jednej z nehôd 
asistoval alkohol.

Do smutnej štatistiky sa zapíše aj dopravná neho-
da z pondelka (dňa 16. mája), kedy pri zrážke vozidla  
s osobným vlakom sa vážne zranila maloletá osoba 
v osobnom aute.

Vodiči, cyklisti a chodci však často vedome risku-
jú na železničných priecestiach, sú nezodpovední 
a ignorujú zákonom stanovené pravidlá cestnej 
premávky. K faktu, že niektorí vodiči prebehnú „na 
poslednú chvíľu“ treba dodať, že tým porušujú § 28 
odsek c) Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z., 
podľa ktorého „vodič nesmie vchádzať na železničné 
priecestie, ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa 
zdvíhajú závory“. 

Za toto porušenie zákona v blokovom konaní na 
mieste (alebo rozkaznom konaní) hrozí vodičovi po-
kuta do 150,- €, a v správnom konaní hrozí vodičovi 
pokuta do 300,-€ a môže prísť o vodičský preukaz 
až na 2 roky. V prípade zavinenia dopravnej nehody 
(pokiaľ to vodič prežije) vodič môže prísť o vodičský 
preukaz až na 3 roky a hrozí mu pokuta od 150 do 
800,-€.

Väčšina moderných priecestných zabezpečovacích 
zariadení na železničných priecestiach je ovládaných 
automaticky, a to jazdou vlaku. 

Výstražná činnosť priecestného zabezpečovacieho 
zariadenia sa ukončí automaticky až potom, keď po-
sledný vozeň vlaku opustí priestor priecestia. Po celú 
túto dobu je priecestné zabezpečovacie zariadenie  
v činnosti a po celý tento čas žiadny z účastníkov 
cestnej premávky v zmysle Zákona o cestnej premáv-
ke nesmie vstupovať na železničné priecestie.

Preto pripomíname všetkým vodičom a účastní-
kom cestnej premávky, aby nezabudli na pravidlo, 
že radšej stratiť minútu v živote, ako v minúte život. 
Myslite na to! KR PZ Trenčín 

Polícia upozorňuje na opatrnosť pri 
prejazde cez železničné priecestia

JAR JE TU: DESATORO PRE KAŽDÉHO MOTORKÁRA
Čo je na začiatku motorkárskej sezóny dôležité?
V prvom rade si dôkladne skontrolujte technický 

stav motocykla a funkčnosť bŕzd, najlepšie v odbor-
nom servise. Po zimnej pauze jazdite opatrnejšie, aby 
ste si znovu osvojili potrebné návyky na bezpečnú 
jazdu. Základ je vedieť brzdiť, klopiť a správne a včas 
zareagovať na krízové situácie.

DESATORO MOTORKÁRA
1. Dodržujte maximálnu po-

volenú rýchlosť,
2. Nejazdite na motocykli 

pod vplyvom alkoholu alebo 
iných návykových látok,

3. Nepreceňujte svoje schop-
nosti,

4. Počítajte s chybami ostat-
ných účastníkov cestnej pre-
mávky,

5. Aj keď ste na hlavnej ceste, 
dbajte na zvýšenú opatrnosť 
pri prejazde križovatkami,

6. Predchádzajte len v úse-
koch, kde je to dovolené a naj-
mä bezpečné,

7. Nepredchádzajte iné vozi-
dlá sprava a nekľučkujte medzi 
nimi,

8. Počas jazdy používajte riadne upevnenú ochran-
nú prilbu a ochranný odev,

9. Berte do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne pa-
rametre a jazdné vlastnosti motocykla,

10. Buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom 
cestnej premávky.

Polícia Slovenskej republiky 

Desatoro pre každého motorkára
Pomohli invalidovi
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia v byte na piatom 
poschodí na Mudroňovej ulici. Žena privolala 
pomoc k susedovi, ktorý spadol z invalidného 
vozíka a nevedel sa zdvihnúť. Hliadka na mies-
te našla ležať muža na chrbte v chodbe bytu. 
Nemal žiadne viditeľné zranenia ani nežiadal 
o privolanie zdravotných záchranárov. Hliadka 
mestskej polície muža zdvihla a premiestnila 
na posteľ. 

Nevrátili sa z prechádzky
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie z domova dôchodcov Chme-
linec, podľa ktorého sa z prechádzky nevrátili 
dve osoby. Obe mali prechodné bydlisko v obci 
Mestečko, prípad preto mestskí policajti nahlá-
sili starostovi obce s tým, že v prípade výs kytu 
hľadaného muža a ženy v obci je potrebné 
kontaktovať púchovskú mestskú políciu. Asi 
hodinu a pol po oznámení zistila hliadka mest-
skej polície pohyb hľadaných dôchodcov na 
Moyzesovej ulici. Hliadka im vysvetlila, aby sa 
dostavili do penziónu, keďže sú povinní dodr-
žiavať interné nariadenia.  

Zranená divá kačica
Na oddelenie mestskej polície priniesla  

v podvečerných hodinách žena z Púchova zra-
nenú divú kačicu. Mestskí policajti umiestnili 
kačicu do prenosnej prepravky a prípad ozná-
mili ornitológovi zo správy Chránenej krajinnej 
oblasti Strážovské vrchy, ktorý si zranenú kači-
cu prevzal asi hodinu po oznámení. 

Ošetrenie odmietol
Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-

klade telefonického oznámenia na Komenské-
ho ulici, kde mal pri bytovke ležať opitý muž,  
s ktorým žena nedokázala pohnúť. Hliadka 
naš la na chodníku váľať sa a spať muža. Po jeho 
prebudení zistili mestskí policajti mužovu to-
tožnosť. Mal na sebe niekoľko malých odrenín, 
ošetrenie od zdravotníkov odmietol. Muža nás-
ledne hliadka odprevadila do miesta trvalého 
bydliska, kde si ho prevzala manželka.  
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Zapojte sa aj Vy do hlasovania v rámci Partici-
patívneho komunitného rozpočtu TSK 2022, do 
ktorého sa zapojilo mesto Púchov s projektom 
OBNOVA DETSKÉHO IHRISKA PRI ZŠ SLOVANSKÁ 
V MESTE PÚCHOV.

Cieľom projektu je zrevitalizovať súčasné, jedi-
né, verejne prístupné detské ihrisko v miestnej 
časti Horné Kočkovce. Výmenou pôvodných hra-

cích prvkov sa zvýši bezpečnosť ihriska a vytvorí 
sa priestor pre stretávanie sa viacerých generácií 
(viď priložené foto - aktuálny stav ihriska). Záme-
rom projektu je vytvoriť pre deti hravé a zdravé 
prostredie na čerstvom vzduchu, spojiť komunitu, 
zapojiť širokú verejnosť— rodičov, starých rodi-
čov a deti do revitalizovania verejného detského 
ihriska. 

Pre získanie finanč-
nej dotácie musí pro-
jekt dostať najmenej 
150 platných hlasov 
a pri viac hlasoch 
rozhoduje poradie  
s najviac hlasmi.  
Z 1 mobilného te-
lefónneho čísla je 
platný iba 1 hlas. Za 
SMS hlasovanie ob-
čania neplatia a všet-
ky náklady znáša 
TSK. Stačí, ak do 
pondelka 30. mája 
zahlasujete formou 
SMS (1 SMS = 1 hlas) 
p ro s t re d n í c t vo m 
tohto linku: https://
bit.ly/3sCBPf0.

Laura Krošláková

V mesiaci máj zrealizovalo Oddelenie dopravy  
a služieb MsÚ Púchov rekonštrukciu domu 
smútku v Horných Kočkovciach – nové hlavné 
vchodové dvere. Uvedenú rekonštrukciu reali-
zovala firma ALUDOS, s.r.o.

Oddelenie dopravy a služieb MsÚ

Príchodom jari sa na našich sídliskách viac 
rozlieha detská vrava a smiech. Deti využíva-
jú mnohé detské ihriská. Žiaria šťastím, keď sa 
môžu húpať, šplhať, hrať sa v piesku. Aby ich 
bolo dostatok a v dobrom technickom stave 
sa stará mesto prostredníctvom oddelenia do-
pravy a služieb, ktoré v koordinácií s výborom 
mestskej časti č. 3 Námestie v týchto dňoch za-
bezpečili rozšírenie detských ihrísk na Námestí 
slobody a Komenského ulici o nové hracie prvky. 
Vo vnútrobloku obytných domov č. 1408 a 1407 
boli doplnené dva hracie prvky. Lanová pyramí-
da nahradila starý prvok, ktorý bol odstránený 
z dôvodu bezpečnosti. Je vhodná aj pre menšie 
deti, ktoré v prítomnosti rodiča naberú odvahu 
vyliezť až na vrchol. Herný prvok je vyrobený 
zo žiarovo zinkovanej ocele, s kvalitnou povr-
chovou úpravou, spoje sú nerezové a zakryté 
plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti 
a životnosti spojov. Laná sú vyrobené z polyes-
terových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredu. 
Lanová pyramída je certifikovaná podľa STN EN 
1176. Doplnený bol nový hrací prvok reťazová 
dvojhojdačka so zatrávňovacími rohožami. Zá-
roveň bolo vymenené oplotenie na ihrisku. Vo 
vnútrobloku na Námestí slobody č. 1406 a 1405 
boli vymenené staré pružinové hojdačky za 
nové, 1ks pre 1 dieťa a 1ks pre 2 deti. Na Námestí 
slobody č. 1622 je doplnená reťazová dvojho-
jdačka vrátane zatrávňovacích rohoží. Tešíme 
sa z toho, čo sa nám spoločným úsilím podarilo 
vybudovať pre detičky, ktoré majú kde tráviť čas 
vyhradený na pobyt vonku. 

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ 

Mesto rozširuje detské ihriská a dopĺňa hracie prvky

Zrevitalizujú detské ihrisko v Horných Kočkovciach? Dom Smútku v Horných 
Kočkovciach má nové 
vchodové dvere
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ČESKÝ RAJ
3.-5. jún (piatok-nedeľa)

Rozprávková krajina so skalnými mestami,
hradmi a zámkami!

10.-12. jún (piatok-nedeľa)

25. máj (streda)

SND Bratislava: komédia
APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
Horváth, Maštalír, Vajda, Magálová, 
Studenková, Dzuríková a ďalší...
(Cena vrátane dopravy a vstupného 1. kategórie.)

26.-29. máj (štvrtok-nedeľa)

TOP poznávací zájazd do južného Bavorska!

Cena: 43 €

Posledné miesta!

BAVORSKÉ ZÁMKY, ORLIE 
HNIEZDO A MNÍCHOV

Cena: 285 €

Posledné 4 miesta!

ADRŠPACH
Skalné mestá, Babičkino údolie, Safari
a oveľa viac!

Cena: 165 €

Náš TOP zájazd!

Cena: 165 €

Obľúbený zájazd!

AZUROVÉ POBREŽIE (Francúzska riviéra), 5.-12. júl, letecky, 785 € (+ letiskové poplatky).
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Oslavy Dňa rodiny na pešej zóne v Púchove
V nedeľu 22. mája 2022 sa na pe-V nedeľu 22. mája 2022 sa na pe-

šej zóne v Púchove konalo tradičné šej zóne v Púchove konalo tradičné 
podujatie „Deň rodiny“. podujatie „Deň rodiny“. 

Hlavným organizátorom bolo OZ  Hlavným organizátorom bolo OZ  
S Láskou k človeku v spolupráci s CVČ S Láskou k človeku v spolupráci s CVČ 
Včielka a mestom Púchov. Slávnost-Včielka a mestom Púchov. Slávnost-
né otvorenie akcie bolo o 15.00 hod. né otvorenie akcie bolo o 15.00 hod. 
za účasti organizátorov – manželov  za účasti organizátorov – manželov  
Jozefa a Lenky Daškovcov, primátorky Jozefa a Lenky Daškovcov, primátorky 
mesta Kataríny Henekovej a riaditeľky mesta Kataríny Henekovej a riaditeľky 
CVČ Včielka Aleny Strýčkovej. CVČ Včielka Aleny Strýčkovej. 

Nasledoval kultúrny program CVČ Nasledoval kultúrny program CVČ 
Včielka a AB Kids Academy a zábav-Včielka a AB Kids Academy a zábav-
né, súťažné i tvorivé stanovištia, ktoré né, súťažné i tvorivé stanovištia, ktoré 
zabezpečili Mládežnícky parlament zabezpečili Mládežnícky parlament 
mesta Púchov, ZŠ s MŠ sv. Margity, mesta Púchov, ZŠ s MŠ sv. Margity, 
ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Mládežnícka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Mládežnícka, 
ZŠ s MŠ Slovanská, SEM, OZ Potvora,  ZŠ s MŠ Slovanská, SEM, OZ Potvora,  
6. zbor skautov a skautiek v Púchove, 6. zbor skautov a skautiek v Púchove, 
OZ AB Kids Academy a Púchovská kul-OZ AB Kids Academy a Púchovská kul-
túra, s.r.o.túra, s.r.o.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Vo štvrtok 19. mája sa v Divadle 
Púchov konala vernisáž výstavy „Na 
romantickej vlne - Čaro prírody“ 
Márie Veselskej z Južnej Moravy. 

Rieka Morava znamená pre autorku 
veľkú lásku a inšpiráciu k tvorbe. Jej 
častý pobyt v prírode dal spočiatku 
vzniknúť mnohým fotografiám, neskôr 
doviedol autorku aj k tvorbe maliar-
skej. Venuje sa najmä krajinomaľbe  
a zátišiam. Obrazy sa nesú v romanti-
zujúcej polohe s jemnými farebnými 
odtieňmi a citom pre kompozíciu. Ma-

liarska tvorba Márie Veselskej z väčšej 
časti vychádza z okúzlenia prírodou  
a vzťahu k nej, kde významným inspi-
račným prvkom sa stáva voda. 

Maliarka Marie Veselská je tiež lek-
torkou olejomaľby. Vo svojej lektorskej 
práci sa venuje začínajúcim maliarom. 
Výstava, ktorú zorganizovala Púchov-
ská kultúra, s.r.o. v spolupráci púchov-
skou výtvarníčkou a lektorkou Annou 
Jakubíkovou, potrvá do 13. júna 2022.

Slavomír Flimmel

Vernisáž výstavy Čaro prírody Márie Veselskej 
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V roku 2019 si slovenskí skauti 
pripomenuli sté výročie vzniku 
prvých čisto slovenských skaut-
ských oddielov. Prvé zmienky  
o skautingu v Púchove sú z roku 
1922,  v tomto roku si pripomína-
me 100 rokov od jeho vzniku.

V tom období roku 1919 vznikali 
prvé oddiely v Bratislave, Trenčíne, 
Žiline a veľký podiel na ich vzniku 
mali českí skauti, ktorí sa na Sloven-
sko dostali ako vojaci, učitelia, štátni 
zamestnanci, alebo len ako turisti.  
V Čechách totiž už skauting od roku 
1911 a 1912 organizoval prvé tábory 
pod vedením Antonína Benjamína 
Svojsíka, zakladateľa českého skau-
tingu pod názvom Český Junák. Ale 
určite nemalý podiel mali aj skaut-
ské oddiely pri maďarskom gymná-
ziu v Komárne, kde sa skauti organi-
zovali už od roku 1913, alebo skauti 
pri piaristickom gymnáziu v Trenčíne 
od roku 1915.

Poloha Púchova v blízkosti Čiech, 
ale aj Žiliny a Trenčína predurčovala 
k tomu, aby skôr alebo neskôr skau-
ting zapustil svoje korene aj tu. Žiaľ, 
nedochoval sa presný dátum vzniku 
prvého oddielu, ale z rozprávania 
pamätníkov, starých skautov, pána 
Rojka, Marečka sme zistili, že prvé 
zmienky o skautingu v Púchove sú  
z roku 1922, kedy sa začal organi-
zovať prvý oddiel už pod novým 
názvom „Sväz junákov skautov re-

publiky Československej“ (SJS RČS). 
Z týchto spomienok zisťujeme, že 
zakladajúcim vodcom bol brat Vla-
dimír Rezek, ktorý viedol prvý 30 
členný oddiel chlapcov. O rok neskôr 
vzniká 17 členný oddiel v Beluši  
a v júni 1924 v Lednických Rovniach 
a Pruskom. V roku 1926 mal už zbor 
v Lednických Rovniach päť oddielov 
(asi 54 členov), do ktorého patril aj 
jeden oddiel skautov z Trenčína až 
do roku 1928, kedy sa odčlenil. 

V roku 1922 začal vychádzať prvý 
slovenský skautský časopis „Buď 
pripravený“. No a na jeho základe 
sa aktivizovala aj publikačná čin-
nosť púchovských skautov. Začal 
vychádzať „Okresný spravodaj Svä-
zu junákov skautov RČS v Púchove“, 
ktorý redigoval Tibor Lowenstein, 
vodca oddielu. V januári 1936 boli 
púchovské oddiely zjednotené do 
zboru. Krajská skautská rada meno-
vala za zborového vodcu brata Jaro-
slava Weisera. Tento, spolu s Tiborom 
Lowensteinom začali vydávať „Vest-
ník skautskej župy Považskej“, ktorý 
sa od 5.apríla 1936 premenoval na 
„Považské skautské správy“ a bol už 
určený širšej skautskej verejnosti. 

Okrem publikačnej činnosti 
púchovskí skauti každý rok organi-
zovali letné tábory, divadelné pred-
stavenia a známe sú aj pamätné 
stretnutia skautov z Púchova a Vsetí-
na na Javorníkoch. V roku 1935 sa ta-

kéhoto stretnutia zúčastnil aj divízny 
generál Klecanda. Pri slávnostnom 
táboráku prehovoril za púchovských 
skautov brat Lowenstein a za vsetín-
skych skautov okresný spravodaj 
Zdeněk Broža a továrnik Sousedík. 
Zo spoločného stretnutia poslali 
pozdravné telegramy prezidentovi 
republiky Tomášovi Garrigue Masa-
rykovi, ministrovi Šrobárovi a náčel-
níkovi zakladateľovi Svojsíkovi.

Skauting v Púchove skončil svoju 
oficiálnu činnosť úradným zruše-
ním SJS RČS tesne pred II. svetovou 
vojnou v roku 1938. Časť katolícky 
orientovaných skautov sa ešte urči-
tý čas držala, ale nakoniec sa aj oni 
rozišli, aby sa nemuseli včleniť do 
novovznikajúcej politickej Hlinko-
vej mládeže, ktorá mala v Púchove 
dobré podmienky na činnosť. Niek-
torí skauti sa podľa svojich možností 
zapojili do ilegálnej činnosti v boji 
proti fašizmu.

Nedá sa ešte nespomenúť vý-
znamné obdobie roku 1931, kedy 
v neďalekých Belušských Slatinách 
bola zahájená výstavba skautského 
študentského domova Slovenského 
katolíckeho skautingu. Dokonče-
ný bol slávnostným posvätením na 
deň Cyrila a Metoda 5. júla 1932. 
Skautský domov bol využívaný celé 
prázdniny na letovanie skautov a bol 
tu zorganizovaný v auguste 1935 
aj prvý kurz radcovskej lesnej ško-
ly pod vedením Ľudovíta Ozábala. 
Žiaľ počas II. svetovej vojny objekt 
podpálili nemeckí vojaci a po vojne 
už nebol obnovený. Ale celá história 
tohto skautského domova by si vy-
žadovala v mojom stručnom opise 
samostatnú kapitolu.

Po oslobodení v roku 1945 sa čes-
koslovenský skauting predstavil 
ako jednotná skautská organizácia 
„Československý junák“. Ihneď po 
vojne sa obnovila aj organizácia 
v Púchove. Zásluhu na tom mala 

púchovská mládež, ktorej sa do rúk 
dostali rôzne skautské časopisy.  
O obnovu skautingu sa pričinili bý-
valí predvojnoví skauti, najmä Fran-
tišek Bizoň – Akela, Maxo Cupaník, 
Paľo Pribiš, Bubo Šulc, Jozef Valach, 
Milan Útly a výborný organizátor Jo-
zef Rojko. Začali sa opäť uskutočňo-
vať tábory na Božovom pri Stochov-
ci. Toto pamätné miesto dlhé roky 
zdobila obrovská skautská ľalia z ka-
meňov a stala sa pre vtedajších skau-
tov posvätným miestom. Známy bol 
aj tábor v Súľovských skalách a pri 
obci Podšíp pri sútoku Váhu a Oravy.  
V oddieloch dorastala aj mladá ge-
nerácia skautov, ako napríklad Mari-
án Mareček, Ľudovít Prešnajder, Ka-
rol Bednár, bratia Valentínyiovci, Edo 
Pribiš, Jozef Švecko, Julo Cíger, Jaro 
Rosina, Jano Harman, Vojto Bročka, 
Tóno Mikušík, ale aj skautky Cenge-
lová, alebo Bizoňová. Opäť sa konali 
sľuby na lúke Pod Vápennou zvanej 
Hadinec, alebo na Palacinke. 

Úspešne sa rozvíjajúca skautská 
činnosť však bola opäť násilne pre-
rušená nástupom komunistického 
politického systému. Skauting bol 
najskôr začlenený do Zväzu mládeže 
a postupne nahradený politickou pi-
onierskou organizáciou. V Púchove 
ešte krátko pracoval ilegálny oddiel 
pod vedením Eda Pribiša a Jana Fla-
šíka. Niektorí členovia sa zapojili do 
čitateľského klubu Vpřed – Rych-
lé šípy a pod názvom Modrá letka 
skautovali a zaoberali sa leteckým 
modelárstvom. Inštruktorom tohto 
modelárskeho klubu bol Paľo Pribiš 
a medzi najznámejších členov patrili 
bratia Plánovskí, Tóno Valášek, Ma-
rián Mareček a Jano Gacík, všetko 
bývalí skauti. Činnosť týchto klubov 
skončila v roku 1953 tragickou smr-
ťou Eda Pribiša. 

(Pokračovanie v budúcom čísle.)
6. zbor skautov 

a skautiek  Púchov

Slávnostný nástup púchovských skautov na škvárovom ihrisku pri evanjelickom 
kostole v Púchove koncom dvadsiatych rokov

Stručný prehľad dejín skautingu v Púchove (1. časť)
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Kultúra
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  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    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  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  
telo 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 794
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MORAVSKÁ 11 PÚCHOV

25.-31.  MÁJ25.-31.  MÁJ

-50-50%
NA VYBRANÉ 

OKULIAROVÉ RÁMY *

* - AKCIA PLATÍ NA VIAC AKO 300 KVALITNÝCH RÁMOV PRI ZHOTOVENÍ KOMPLETNÝCH  DIOPTRICKÝCH OKULIAROV. 
AKCIU JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ  S INÝMI AKCIAMI.

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

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 24.5.
Polievka: Hríbovica-kyslá
1. Klopsy v rajčinovej omáčke, kysnutá 
knedľa
2. Záhorácky bravčový rezeň,  
varené zemiaky
Streda: 25.5.
Polievka: Cesnaková so zemiakmi 
1. Kurací závitok so slaninkou  
a slivkou, francúzska omáčka, ryža
2. Údená krkovička, zemiakový šalát  
s hlávkovou kapustou
Štvrtok: 26.5.
Polievka:  Boršč 
1. Súkenícky mletý rezeň, štuchané 
zemiaky, kyslá uhorka
2. Mäso dvoch farieb (kuracie, 
bravčové), dusená ryža
Piatok: 27.5.
Polievka: Sedliacka krúpková 
1. Cigánsky kurací stehenný rezeň, 
zemiaková kaša
2. Bravčové pastierske pliecko, 
tarhoňa

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 24.5.
Polievka: Brokolicová krémová, chlieb 
1. Morčacia roláda plnená, pučené 
zemiaky, zeleninová obloha
2. Vyprážané šišky s džemom
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
Streda: 25.5. 
Polievka: Hovädzí vývar s ryžou  
a pórom 

1. Bravčové partizánske rebierko, 
kapustové halušky
2. Francúzske zemiaky s údeným 
mäsom, sterilizovaná cvikla
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
Štvrtok: 26.5.
Polievka: Šošovicová so zemiakmi, 
chlieb
1. Hovädzí „Stroganov“, dusená ryža/
zemiakové krokety
2. Zemiakové pirohy s kyslou  
smotanou a cibuľkou
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
Piatok: 27.5.
Polievka: Zeleninová biela, chlieb
1. Plnená paprika (klopsy),  
paradajková omáčka, kysnutá knedľa
2. Vyprážané šampiňóny, hranolky, 
tatárska omáčka
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
4. Pizza – podľa vlastného výberu

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 € aj odvoz
Utorok: 24.5.
Polievka: Krúpková polievka  
so zeleninou 
Slepačí vývar Risi-Bissi 
1. Kuracia balontinka so zeleninou, 
dusená ryža 
2. Koložvárska kapusta s kyslou 
smotanou, chlieb 
3. Šalát „Nicoas“, domáci chlieb 
4. Pizza Quattro Stagione (šunka,  
olivy, paprika, kukurica)
Streda: 25.5.
Polievka: Staročeská bramborečka 

Slepačí vývar s domácim trhancom 
1. Marinované bravčové karé, ratta-
toue zelenina, dusená ryža 
2. Hovädzí tafel špíz, varené zemiaky, 
dusená ryža 
 3. Moravské koláče s posýpkou 
4. Pizza Vegetariana (paprika, brokoli-
ca, kukurica)
Štvrtok:26.5.
Polievka: Karotkový krém s krutónmi 
Slepačí vývar so zeleninou  
a rezancami 
1. Kuracie nugetky v maslovej  
zelenine, bylinková polenta 
2. Bravčové kocky marinované,  
zeleninové krupoto 
3. Talianske maslové rizoto s pečenou 
tevicou

4. Pizza Calsonne (šunka, šampiňóny)
Piatok: 27.5.
Polievka: Šošovicová kyslá, chlieb 
Slepačí vývar so zeleninou  
a pečeňovými haluškami 
1. Kuracie Fricase na hubách,  
dusená ryža 
2. Bravčové pečené, červená kapusta, 
buchta na pare 
3. Rybacia fašírka so zeleninou,  
zemiaková kaša 
4. Pizza Brocoli (brokolica, syr) 
Špecialita na tento týždeň:
1. Šalát Bella Bona (kuracie prsia, 
ananás, francúzsky dressing)

Prajeme dobrú chuť!Prajeme dobrú chuť!
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V dňoch 7. a 8. mája sa na tradičných plavec-
kých pretekoch O Pohár Liptova v Liptovskom 
Mikuláši stretlo 246 plavcov z 27 klubov a 4 štá-
tov Európy (SR, ČR, Ukrajina, Poľsko). Púchov-
ský plavecký klub reprezentovalo 15 plavcov, 
pričom viacerým z nich sa podarilo dosiahnuť 
na medailové umiestnenie. Najúspešnejším bol 
Matej Kucej s tromi prvými miestami a jedným 
druhým miestom. 

Zlatú medailu vybojovala  taktiež Klára Labu-
díková. Druhé miesto vybojovali: Adriana Ceni-
gová, Marek Hanták, Lívia Adamičková  a Klára 
Labudíková 2x. 

Bronzovými umiestneniami sa zaskveli nasle-
dovní plavci: Marek Hanták 3x, Mário Hanták 
1x, Adriana Cenigová 2x, Ivana Šmigurová 1x, 
Tymon Hanták 1x. Tento medzinárodný úspech 
je dobrým znamením a motiváciou plavcov  
k blížiacim sa Majstrovstvám SR, na ktoré sa 
plavci intenzívne pripravujú.                             

Peter Ruman 

Úspechy púchovských plavcov na Liptove

V tomto roku oslavuje Plavecký klub 
Matador Púchov päťdesiate výročie 
založenia plávania v Púchove. Prvý 
plavecký klub založil v októbri 1972 
pán Pavel Vajda, ktorý bol následne 
jeho dlhoročným predsedom. Pri tejto 
príležitosti sa súčasné vedenie klubu 
rozhodlo uctiť toto výročie zorgani-
zovaním 24-hodín trvajúcej plavec-

kej štafety. Konala sa samozrejme na 
púchovskej krytej plavárni v dňoch 
20. - 21. mája. Podobné podujatia bý-
vali celkom bežnou záležitosťou, ale 
pos tupom času sa postupne vytratili. 
Na Slovensku je momentálne veľmi 
málo miest, kde by podobné poduja-
tie bolo organizované. Plaveckej štafe-
ty sa zúčastnilo celkovo 365 plavcov  

(z toho 246 mužov a 184 žien), odplá-
vali 430 úsekov od 50 metrov po 11 
kilometrov, čo bolo priemerne 327 

metrov na účastníka. Celkovo plavci 
odplávali 140 550 metrov.

Foto: Slavomír Flimmel

Púchovská 24-hodinová plavecká štafeta

V sobotu 21. 5.2022 náš klub repre-
zentovala na majstrovstvách Zápa-
doslovenskej oblasti v plávaní žiakov  
v Štúrove plavkyňa Klára Labudíková, 
ktorá v peknom prostredí areálu Va-
daš v konkurencii 15 klubov dôstojne  
a veľmi úspešne prezentovala náš klub.  

Zverenkyňa trénera Petra Bílika si 
okrem jednej disciplíny vo všetkých 
svojich štartoch vytvorila nové osob-
né rekordy a aj v tom jednom si ho 
vyrovnala. Zároveň bola úspešná aj 
medailovo, keď získala dve strieborné 
pozície za 50 a 100 znak, tretie miesto 
za 50 motýlik, čo doplnila štvrtým mie-
stom v disciplíne 200 polohové preteky  
a pia tym na 100 motýlik. 

Klárine časy sú jej predbežnou vstu-
penkou na kvalifikovanie sa na majst-
rovstvá Slovenska v plávaní 2022.    PB

Dve striebra a bronz v Štúrove
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Futbal - 2. liga muži, 30. kolo

FK Dubnica nad Váhom – 
MŠK Púchov 0:0

ŽK: Pagáč  - Holáň, rozhodcovia: Marhefka, 
Straka, Štofík, 510 divákov

Napriek už istému postupu druhej Banskej Bys-
trice do najvyššej slovenskej súťaže a rôznym 
šumom o neprihlásení sa niektorých mužstiev do 
budúceho ročníka druhej ligy, cestovali Púchovča-
nia na derby s cieľom bodovať naplno a zabezpe-

čiť si v záverečnom kole súťaže vlastnými silami 
druholigovú príslušnosť aj v budúcej sezóne.  
V prvom polčase malo stretnutie iba priemernú 
úroveň, v prvej polhodine si ani jedno z mužstiev 
vyloženú gólovú šancu nevypracovalo. Domá-
ci Dubničania boli o čosi aktívnejší, no dostať sa 
do nebezpečnej situácie im púchovská obrana 
nedovolila. Púchovčania prišli už v 21.minúte  
o špílmachra Mráza, ktorý musel po zranení pred-
časne z ihriska. V 38. minúte mohli ísť do vede-
nia domáci. Nomilnerov center gólman Púchova 
Strelčík podbehol, no nabiehajúci útočník Dub-
nice našťastie loptu nedočiahol a bol z toho len 
rohový kop. Na druhej strane Kubík potiahol loptu 
po krídle, vystrelil z veľkého uhla, no Vavruš jeho 
strelu nohou vyrazil na rohový kop. 

Druhý polčas začali aktívnejšie Púchovčania  
a už po dvoch minútach domáci obranca nešetr-
ne skolil zozadu Pucheľa. S následným prudkým 

centrom do pokutového územia si domáci zadá-
ci poradili. Najväčšiu šancu na skórovanie mali 
Púchovčani v 55. minúte. Ullmanova strela z veľ-
kej diaľky pred brankárom Vavrušom zaplachti-
la, vyrazil ju iba pred seba, no následnú dorážku 
poslal dobiehajúci Holiš trestuhodne vedľa brán-
ky. O dve minúty prečíslili futbalisti MŠK Púchov 
domácich zadákov, Pucheľova strela však prele-
tela nad brvnom. Pol hodinu pred koncom spálili 
tutovku aj domáci, keď krížna strela striedajúceho 
Cypriana minula o niekoľko centimetrov hosťu-
júcu bránku.  Púchovčania boli v druhom polčase 
lepším mužstvom, Krčulova aktivita však gól ne-
priniesla. A keď päť minút pred koncom stretnutia 

neposúdil po Krčulovej strele hranie domáceho 
obrancu rukou v pokutovom území ako nedovole-
né, skončilo sa oblastné derby deľbou bodov. Ako 
sa neskôr ukázalo, remíza stačila obom mužstvám 
na záchranu v súťaži. Dubničania skončili na 11., 
Púchovčania na 12. priečke. Treba si počkať, ako 
sa vyvinie neprehľadná situácia, napokon je mož-
né, že bude vypadávať iba jedno, prípadne dve 
mužstvá. Púchov to však rozhodne nebude...

Zostava FK Dubnica nad Váhom: Vavrúš – Mar-
tinek, Kramár, Babovič, Štefánek, Bilovský, Janco 
(58. Cyprian), Pagáč, Nomilner, Shliakhov (58. Isa-
ac), Rizie (58. Leval), tréner Peter Jakuš 

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Ullman, Majdan 
(89. Chupáň), Straňák, Mráz (22. Kopiš), Pavlovčík, 
Michlík, Holáň (89. Pavlovič), Kubík (46. Krčula), 
Pucheľ, Holiš (66. Hundák), tréner Vladimír Cifranič

Výsledky 30. kola: Žilina B – Šamorín 1:1, Koši-
ce – Bardejov 2:2, Slovan B – Podbrezová 1:2, Hu-
menné – Skalica 2:1, Rohožník – B. Bystrica 1:3, Pe-
tržalka – Námestovo 6:0, Trebišov – Komárno 0:2
1. Podbrezová 30 24 2 4 86:25 74
2. B. Bystrica 30 21 6 3 62:24 69
3. Skalica 30 19 5 6 49:20 62
4. Komárno 30 17 8 5 51:29 59
5. Košice 30 17 5 8 73:38 56
6. Humenné 30 16 8 6 36:30 56
7. Šamorín 30 13 5 12 47:42 44
8. Petržalka 30 12 5 13 54:48 41
9. Žilina B 30 10 7 13 46:48 37
10. Trebišov 30 9 7 14 28:48 34
11. Dubnica 30 8 7 15 33:51 31
12. MŠK Púchov 30 8 5 17 36:49 29
13. Rohožník 30 8 5 17 30:58 29
14. Slovan B 30 7 5 18 36:61 26
15. Bardejov 30 3 9 18 26:54 18
16. Námestovo 30 2 3 25 19:87 9

Remízou v oblastnom derby sa 
Púchov zachránil v druhej lige

Remízou v záverečnom kole, ale najmä zlepšenými výkonmi v jarnej časti súťaže si futbalisti MŠK Púchov zabez-
pečili druholigovú príslušnosť aj v budúcej sezóne.                   FOTO: Facebook MŠK Púchov
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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

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12
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Skupina o 1. – 10. miesto
6. kolo: Beluša  - Pruské 3:2 (1:1), Martinka 2, Šuly 

– Barták, Šatka, Ladce – Jasenica 6:1, Tuchyňa – Ilava 
3:3

14. kolo: Beluša – Pruské 1:2 (1:1), Štefún – Šatka, 
Gajdoš, Ladce – Jasenica 3:0, Tuchyňa – Ilava 1:4
1. MŠK Púchov B 12 12 0 0 52:14 36
2. Ladce 14 11 1 2 57:18 34
3. Beluša 12 10 0 2 52:20 30
4. Dubnica B 12 8 0 4 69:33 24
5. Plevník 12 6 1 5 20:46 19
6. Pruské 12 4 2 6 19:23 14
7. Jasenica 14 4 1 9 28:50 13
8. Ilava 14 3 2 9 36:44 11
9. Tuchyňa 14 1 1 12 15:53 4
10. Prečín 12 1 0 11 7:54 3

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

2:3, Visolaje – Bolešov 2:5, Košeca – Fan Club Púchov 
4:0, Šebešťanová – Horná Poruba 1:6

14. kolo:
Sverepec – Kvašov 1:4, Brvnište – Dolné Kočkov-

ce 1:2, Visolaje – Bolešov 1:13, Košeca – Fan Club 
Púchov 4:2, Šebešťanová – Horná Poruba 6:6
1. H. Poruba 14 11 1 2 57:22 34
2. Košeca 14 10 1 3 58:29 31
3. FC Púchov 14 9 1 4 52:25 28
4. Šebešťanová 14 8 3 3 50:36 27
5. Bolešov 14 8 0 6 61:36 24
6. Sverepec 14 5 2 7 29:30 17
7. Brvnište 14 5 2 7 34:43 17
8. D. Kočkovce 14 4 2 8 24:46 14
9. Kvašov 14 3 2 9 27:59 11
10. Visolaje 14 0 0 14 19:85 0

 Skupina o 21. – 25. miesto:
Konečná tabuľka

1. L. Rovne 9 8 0 1 88:15 24
2. Domaniža 9 7 0 2 70:24 21
3. Pružina 9 5 0 4 33:35 15
4. Dohňany 9 2 0 7 19:69 6
5. K. Podhradie 9 0 0 9 13:70 0

16. kolo:
Sverepec – Praznov 1:3, Ilava – Plevník-Drienové 

0:10, Prečín – Beluša 1:2, Domaniža – mala voľno
1. Plevník 14 14 0 0 83:7 42
2. Domaniža 14 11 1 2 58:27 34
3. Beluša 15 6 3 6 40:42 21
4. FC Púchov 13 5 4 4 28:29 19
5. Praznov 14 6 1 7 35:37 19
6. Prečín 14 5 2 7 19:41 17
7. Ilava 14 4 2 8 17:37 14
8. H. Poruba 14 3 2 9 25:40 11
9. Sverepec 14 1 1 12 19:64 4

4. liga ml. žiaci

16. kolo: 
Papradno – Plevník-Drienové 0:8, Domaniža – Belu-

ša 10:1, Dolná Mariková – Udiča 2:2, Prečín mal voľno
1. Plevník 11 11 0 0 86:10 33
2. Domaniža 13 11 0 2 91:18 33
3. Jasenica 13 8 1 4 61:17 25
4. Beluša 13 7 1 5 39:51 22
5. Papradno 12 3 0 9 21:71 9
6. Prečín 11 2 2 7 21:54 8
7. Udiča 12 2 1 9 12:60 7
8. D. Mariková 13 1 3 9 15:65 6

16. kolo: Ladce – Nová Dubnica 0:10, Košeca – Bole-
šov 2:4, Fan Club Púchov mal voľno
1. N. Dubnica 12 10 1 1 64:9 31
2. FC Púchov 12 9 2 1 68:14 29
3. Košeca 14 7 1 6 53:37 22
4. Dubnica B 11 7 0 4 27:22 21
5. Mikušovce 14 6 1 7 27:34 19
6. Ladce 13 4 0 9 27:81 12
7. Bolešov 12 3 2 7 38:51 11
8. Lysá 12 0 1 11 16:72 1

www.futbalnet.sk

Skupina o umiestnenie
7. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica 5:2 (1:0), Ročiak, Va-

lachovič, Valica, Kuciak, Veteška – Gulíšek 2, Nitra – 
Domino 4:0, Levice – Petržalka 1:6, Dubnica – Zlaté 
Moravce 3:1, Inter – Senica 0:1
1. Dubnica 16 13 0 3 36:14 39
2. Senica 16 11 1 4 45:19 34
3. Nitra 16 11 0 5 57:18 33
4. MŠK Púchov 16 9 4 3 36:22 31
5. Petržalka 16 9 2 5 53:16 29
6. Domino 16 7 2 7 34:48 23
7. Inter 16 4 3 9 18:42 15
8. Zl. Moravce 16 4 2 10 23:44 14
9. Skalica 16 4 0 12 20:45 12
10. Levice 16 1 0 15 13:67 3

Skupina o umiestnenie
7. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica 3:0 (1:0), Daňo 2, 

Pulen, Nitra – Domino 1:2, Inter – Senica 2:2, Levice – 
Petržalka 0:10, Dubnica nad Váhom – Zlaté Moravce/
Vráble 4:0
1. Petržalka 16 10 5 1 61:9 35
2. Dubnica 16 9 4 3 40:15 31
3. Inter 16 9 4 3 39:17 31
4. Senica 16 9 3 4 30:21 30
5. Domino 16 8 5 3 46:28 29
6. Nitra 16 8 4 4 42:15 28
7. MŠK Púchov 16 5 3 8 20:33 18
8. Zl. Moravce 16 3 3 10 23:36 12
9. Skalica 16 1 2 13 10:52 5
10. Levice 16 1 1 14 7:92 4

5. kolo: 
MFK Skalica – MŠK Púchov 2:7 (0:5), Androvič, 

Ožvoldík – Belas 3, Beláčik 2, Ondrušík, Belák, Inter 
Bratislava – Domino 2:1, Senica – Zlaté Moravce/
Vráble 5:0, Prievidza – Karlova Ves Bratislava 1:4
1. Karlova Ves 11 9 2 0 45:12 29
2. Inter 11 6 1 4 32:13 19
3. Senica 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

5. kolo: 
MFK Skalica – MŠK Púchov 3:0, Inter Bratislava – 

Domino 16:2, Senica – Zlaté Moravce/Vráble 0:1, Prie-
vidza – Karlova Ves Bratislava 14:6
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

4. liga muži 

5. liga muži 

6. liga muži 

6. liga dorast

www.futbalnet.sk

27. kolo: MŠK Púchov – KFC Komárno – odlože-
né na 7. 6., Piešťany – Karlova Ves 1:4, Partizánske 
– Trnava 2:2, Zlaté Moravce/Vráble – Dubnica nad 
Váhom 0:1, Skalica – Domino 1:0, Senec – Nitra 2:0, 
Šamorín – Inter Bratislava 0:3, Krakovany – Myjava 0:1
1. Zl. Moravce 27 17 5 5 69:28 56
2. MŠK Púchov 26 16 4 6 65:31 52
3. Inter 27 14 8 5 45:24 50
4. Komárno 26 14 6 6 60:41 48
5. Skalica 27 14 3 10 44:39 45
6. Dubnica 27 13 5 9 43:37 44
7. Domino 27 11 10 6 39:30 43
8. Karlova Ves 27 13 3 11 44:44 42
9. Šamorín 27 11 6 10 61:56 39
10. Nitra 27 10 6 11 49:44 36
11. Partizánske 27 10 4 13 40:54 34
12. Myjava 27 10 3 14 36:43 33
13. Trnava 27 8 8 11 28:32 32
14. Senec 27 6 6 15 29:47 24
15. Krakovany 27 3 5 19 11:51 14
16. Piešťany 27 3 2 22 21:83 11

Program 28. kola: Čermáňsky FK Nitra – MŠK 
Púchov (28. 5. o 10.00), Komárno – Skalica, Domino 
– Krakovany, Lokomotíva Trnava – Piešťany, Inter Bra-
tislava – Partizánske, Myjava – Zlaté Moravce/Vráble, 
Dubnica nad Váhom – Šamorín, Karlova Ves  - Senec  

27. kolo:  MŠK Púchov – KFC Komárno – odlo-
žené na 7. 6., Piešťany – Karlova Ves Bratislava 0:6, 
Partizánske – Lokomotíva Trnava 0:4, Zlaté Moravce/
Vráble – Dubnica nad Váhom 2:2, Skalica – Domino 
1:1, Senec – Nitra 3:0, Šamorín – Inter Bratislava 1:1, 
Krakovany – Myjava 0:1
1. Inter 27 20 5 2 77:22 65
2. Zl. Moravce 27 19 6 2 56:17 63
3. Karlova Ves 27 16 6 5 69:28 54
4. Dubnica 27 15 8 4 66:29 53
5. Komárno 26 16 5 5 65:28 53
6. Trnava 27 16 5 6 65:29 53
7. Šamorín 27 14 4 9 46:33 46
8. Domino 27 9 9 9 47:36 36
9. MŠK Púchov 26 9 7 10 47:42 34
10. Senec 27 8 6 13 31:45 30
11. Skalica 27 5 8 14 25:48 23
12. Nitra 27 6 4 17 24:57 22
13. Piešťany 27 6 4 17 29:68 22
14. Myjava 27 6 2 19 28:74 20
15. Krakovany 27 4 4 19 20:66 16
16. Partizánske 27 3 3 21 21:94 12

Program 28. kola: Čermáňsky FK Nitra – MŠK 
Púchov (28. 5. o 12.30), Komárno – Skalica, Domino 
– Krakovany, Lokomotíva Trnava – Piešťany, Inter Bra-
tislava – Partizánske, Myjava – Zlaté Moravce/Vráble, 
Dubnica nad Váhom – Šamorín, Karlova Ves  - Senec

16. kolo: 
Podmanín – Kvašov 2:5, Dolná Mariková – Dolné 

Kočkovce 3:1, Brvnište – Streženice 0:0
1. D. Mariková 16 13 2 1 84:7 41
2. Kvašov 16 8 2 6 66:39 26
3. Podmanín 16 8 2 6 48:32 26
4. D. Kočkovce 16 7 1 8 51:42 22
5. Brvnište 15 6 1 8 45:49 19
6. Streženice 15 1 0 14 15:140 3

28. kolo: Lednické Rovne – Myjava 1:3 (1:2), Jaro-
něk – Silva, Cisár, Martišiak, Marcelová – Beluša 1:2 
(0:1), Mészároš, Szénási (vlastný) – Kukučka, Imel – 
Partizánske 2:3, Malženice – Nitra 4:3, Zlaté Moravce 
B – Častkovce 0:0, Galanta – Levice 5:0, Nové Zámky – 
Považská Bystrica 0:5, Veľké Ludince – Šaľa 3:1, Kalná 
nad Hronom – Nové Mesto nad Váhom 2:2
1. P. Bystrica 29 23 4 2 73:21 73
2. Myjava 29 21 4 4 57:22 67
3. Beluša 29 18 6 5 50:24 60
4. Šaľa 29 15 4 10 59:32 49
5. Malženice 29 13 8 8 52:36 47
6. Kalná 28 12 9 7 39:38 45
7. Galanta 29 12 7 10 45:39 43
8. Nové Mesto 29 11 6 12 39:33 39
9. V. Ludince 29 11 5 13 43:44 38
10. Častkovce 29 10 7 12 46:37 37
11. Nové Zámky 29 11 4 14 37:47 37
12. Mrcelová 29 9 9 11 32:29 36
13. Imeľ 29 9 8 12 33:44 35
14. L. Rovne 29 8 4 17 21:41 28
15. Zl. Moravce B 29 7 5 17 32:70 26
16. Nitra 28 8 1 19 39:59 25
17. Partizánske 29 5 7 17 30:61 22
18. Levice 29 4 8 17 23:73 20

Program 34. kola (25. 5.): Lednické Rovne – Kalná 
nad hronom, Malženice – Zlaté Moravce B, Imeľ – 
Šaľa, Považská Bystrica – Myjava, Beluša – Nitra, Parti-
zánske – Častkovce, Marcelová – Nové Mesto nad Vá-
hom, Nové Zámky – Levice, Veľké Ludince – Galanta

Program 29. kola (28. 5.): Nové Mesto nad Váhom 
– Zlaté Moravce B, Častkovce – Malženice, Myjava – 
Veľké Ludince, Šaľa – Nové Zámky, Považská Bystrica 
– Marcelová, Nitra – Lednické Rovne, Beluša – Parti-
zánske, Galanta – Imeľ, Levice – Kalná nad Hronom

28. kolo: 
Radimov – Kvašov 5:2, Hlohovec – Dolné Vestenice 

3:1, Trenčianske Stankovce – Bánovce nad Bebravou 
3:0, Domaniža – Horná Krupá 6:0, Ladce – Boleráz 1:3, 
Gbely – Prievidza 6:4, Jaslovské Bohunice – Lehota 
pod Vtáčnikom 0:3, Piešťany – Vrbové 0:1, Trebatice- 
Prečín 2:1
1. Boleráz 29 24 3 2 81:22 75
2. Lehota 29 23 3 3 84:20 72
3. J. Bohunice 29 20 4 5 82:29 64
4. T. Stankovce 29 15 9 5 57:23 54
5. Trebatice 29 15 5 9 63:43 50
6. Domaniža 29 14 8 7 55:36 50
7. Gbely 29 15 4 10 68:48 49
8. Piešťany 29 14 5 10 72:36 47
9. Prečín 29 13 3 13 49:38 42
10. Prievidza 29 10 8 11 48:50 38
11. Vrbové 29 11 5 13 46:54 38
12. Horná Krupá 29 12 2 15 47:64 38
13. Radimov 29 11 4 14 51:57 37
14. Ladce 29 6 4 19 40:77 22
15. Kvašov 29 5 3 21 21:79 18
16. Hlohovec 29 4 5 20 23:79 17
17. Bánovce 29 4 4 21 20:73 16
18. D. Vestenice 29 3 5 21 24:103 14

26. kolo: 
Brvnište – Uhrovec 3:1, Melčice-Lieskové – Plev-

ník-Drienové 1:4, Horná Poruba – Veľké Uherce 1:4, 
Bolešov – jasenica 9:1, Chocholná-Velčice – Košeca 
2:0, Pruské – Zemianske Kostoľany 3:1, Chynorany – 
Podolie 2:2, Kanianka – Handlová 2:0
1. Veľké Uherce 26 18 4 4 63:16 58
2. Brvnište 26 17 5 4 45:20 56
3. Chynorany 26 15 6 5 50:22 51
4. Bolešov 26 16 2 8 70:32 50
5. Plevník 26 14 4 8 65:45 46
6. Podolie 26 12 7 7 56:44 43
7. Uhrovec 26 11 7 8 49:47 40
8. Košeca 26 9 9 8 42:37 36
9. Chocholná 26 10 5 11 41:42 35
10. Melčice 26 11 2 13 37:45 35
11. H. Poruba 26 10 4 12 39:40 34
12. Kanianka 26 7 6 13 38:57 27
13. Pruské 26 7 5 14 43:59 26
14. Z. Kostoľany 26 5 8 13 19:45 23
15. Handlová 26 4 4 18 19:54 16
16. Jasenica 26 1 4 21 19:90 7

22. kolo: 
Košecké Podhradie – Udiča 1:5 (1:0), Bartoš – Va-

štík, Drblík, Strnad, Melicherík, Šibík, Papradno – Lysá 
pod Makytou 1:1 (0:1), Nemčík – Chodúr, Streženice 
– Dolné Kočkovce 0:4 (0:0), M. Pilát, J. Pilát, Ocelík, 
Garaj, Tuchyňa – Visolaje 1:2 (0:1), Daňo – Kujaník, 
Bulejčík, Podmanín- Dohňany 10:0 (7:0), P. Gardian 
6, J. Sovík 3, Škultéty, Nová Dubnica – Sverepec 5:3 
(3:2), Adamčík, Stupinský 2, Balon, Rekem – Steiner, 
Illo, Figura
1. Udiča 20 14 3 3 67:19 45
2. N. Dubnica 21 12 5 4 57:36 41
3. Podmanín 21 12 3 6 54:28 39
4. Lysá 20 11 4 5 58:25 37
5. D. Kočkovce 20 12 1 7 42:36 37
6. Tuchyňa 21 7 7 7 39:33 28
7. Šebešťanová 20 8 4 8 37:44 28
8. Streženice 20 8 3 9 38:49 27
9. Visolaje 20 8 3 9 40:41 24
10. Sverepec 20 5 3 12 30:46 18
11. Papradno 20 5 5 10 35:42 17
12. Dohňany 20 4 3 13 24:61 15
13. K. Podhradie 21 2 4 15 19:80 10

22. kolo: 
Kameničany – Fan Club Púchov 1:4, Bodiná – Čer-

vený Kameň 6:1, Vrchteplá – Praznov 0:0, Pružina – 
Kolačín 1:8, Horovce – Prejta 3:0, Orlové – Tŕstie 2:3, 
Dulov mal voľno
1. Praznov 21 17 4 0 81:16 55
2. Bodiná 20 14 2 4 69:30 44
3. Horovce 20 14 2 4 57:24 44
4. Kolačín 21 15 1 5 88:30 43
5. Tŕstie 20 13 3 4 73:26 42
6. Vrchteplá 20 10 3 7 52:42 33
7. Dulov 20 8 2 10 48:56 26
8. Pružina 20 5 5 10 43:58 20
9. FC Púchov 20 5 5 10 49:84 20
10. Prejta 21 5 2 14 47:85 17
11. Č. Kameň 21 4 4 13 35:64 16
12. Orlové 20 4 1 15 36:67 13
13. Kameničany 20 0 0 20 9:111 0
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Ľadový hokej

Stolný tenista STK Lysá pod Makytou Marek Pa-
náček (na snímke v strede) triumfoval v dvojhre 
mužov v 11. ročníku medzinárodného stolnoteni-
sového turnaja Medeko Open v Považskej Bystrici. 
Marek Panáček zvíťazil v konkurencii takmer 40 
hráčov zo Slovenska a Českej republiky. Výborne 
si počínal aj jeho spoluhráč z Lysej pod Makytou 
Marcel Schulcz (vľavo), ktorý v dvojhre mužov ob-
sadil výborné štvrté miesto. Na medailovú priečku 
však Marcel predsa len dosiahol. V štvorhre mužov 

si spolu s ďalším hráčom z Lysej pod Makytou Do-
minikom Panáčkom vybojoval bronzovú medailu.  
Stolní tenisti STK Lysá pod Makytou sa na posled-
nú chvíľu zachránili v tohtoročnej štvrtej lige,  
s Marekom Panáčkom však budú v budúcom roč-
níku patriť medzi favoritov. 

Turnaj na výbornej úrovni zorganizoval stolno-
tenisový klub Medeko Považská Bystrica v telo-
cvični Strednej odbornej školy stavebnej v Považ-
skej Bystrici. Turnaj sa uskutočnil po dvojročnej 

pandemickej prestávke.
Poradie na medailových priečkach:
Dvojhra muži: 1. Marek Panáček (Lysá pod Ma-

kytou), 2. Stanislav Tomčík (Diviná-Lúky), 3. Alojz 
Kmecík (STK Dolný Moštenec)

Štvorhra muži:
1. Róbert Holeša, Stanislav Tomčík (Diviná-Lúky), 

2. Peter Guláč, Daniel Lieskovský (Medeko Považ-
ská Bystrica), 3. Marcel Schulcz, Dominik Panáček 
(Lysá pod Makytou).               -pok-

Triumf Mareka Panáčka na turnaji Medeko Open
Stolný tenis

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja 
Miroslav Šatan sa pred začiatkom finálovej série  
o víťaza druhej hokejovej ligy (Trebišov – Ri-
mavská Sobota) stretol s predstaviteľmi druholi-
gových klubov, aby si vypočul ich požiadavky, ale  
i obavy z nasledujúceho diania v hokejovom hnu-
tí. 

„Cieľom bolo stretnúť sa s predstaviteľmi druhej 
ligy. Má síce amatérsky štatút, ale našim cieľom je 
zlepšiť veci aj na tejto úrovni. Chceli sme počuť 
požiadavky klubov a následne zhodnotiť, v čom 
im môžeme pomôcť,“ vyslovil sa šéf zväzu počas 
návštevy Trebišova.

Zo vzájomných rozhovorov vyplynulo, že kluby 
majú obavy predovšetkým z energetickej krízy  
a to predovšetkým s výhľadom do novej sezóny. 
„Z pohľadu budúcnosti to bude problém. Pre 
všetkých prevádzkovateľov a kluby bude nasle-

dujúca sezóna drahšia a ceny energií zasiahnu do 
ľadohodín, ktoré si budú môcť dovoliť. Na zväze 
sme už o tom diskutovali a určite to bude aj téma 
pre ďalšie stretnutia. Počuli sme nejaké návrhy na 
riešenia a jedným z nich je napríklad spoločný ná-
kup energií. Určite sa budeme zaoberať možnos-
ťami pomoci klubom aj v tejto oblasti.“

Druhá liga je síce z pohľadu hierarchie mužských 
súťaží najnižšou,  no vytvára dôležité podhubie, 
ktoré si zaslúži pozornosť a starostlivosť.

„Každý má svoju úlohu a funkciu. Tak, ako je 
dôležitá extraliga pre reprezentáciu, druhá liga 
je dôležitá pre hráčov v menších mestách a mla-
dých hráčov,“ upozornil Šatan. „Svoju úlohu má  
a v budúcnosti ju chceme podporovať viac, ako  
v minulosti. Cieľom je zabezpečiť, aby nám ne-
klesali počty hráčov. Máme za sebou ťažké pan-
demické obdobie, počas ktorého druhá liga stála. 

Nebolo ľahké opäť to rozbehnúť v každom z klu-
bov. Ja však verím, že v novom ročníku budú na 
štarte všetky súčasné kluby a možno pribudnú  
i nejaké nové.“

Víťaz druhej ligy (Trebišov) zabojuje o postup 
do druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže – 
Slovenskej hokejovej ligy v baráži. Druholigisti by 
boli pochopiteľne radšej, ak by mali garantovaný 
priamy posun nahor.

„Sú na to rôzne názory a každá z líg má vlastné 
záujmy. Na výkonnom výbore to bola horúca dis-
kusia a napokon dosiahli svoje prívrženci baráže. 
Uvidíme, čo povie nový výkonný výbor a táto dis-
kusia sa asi vráti na stôl. Osobne by som asi pre-
feroval možnosť priameho postupu a zostupu,“ 
ponúkol svoj názor na baráž prezident zväzu Mi-
roslav Šatan. 

Zdroj: Slovenský zväz ľadového hokeja

Druholigové kluby sa pred novou hokejovou 
sezónou obávajú najmä energetickej krízy
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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)

POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať pani, 
ktorá dňa 18.5.2022 okolo 16:30 na Komenského 
ulici pri cintoríne ošetrila môjho syna, ktorý mal ne-
hodu na bicykli. Zároveň aj pánovi a jeho priateľke, 
ktorý mi to prišiel oznámiť. A poďakovanie patrí aj 
jeho spolužiakom Šimonovi K. a Eliášovi F. zo školy 
J. A. Komenského z 5.C za to, že pri ňom zotrvali. 
Ešte raz im veľmi pekne ďakujem. Kevešová

SPOMIENKA
„Vrátiť tak čas. Pohladiť Tvo-
ju tvár a počuť Tvoj hlas. Čas 
nelieči bolesť ani rany, iba 
nás učí žiť bez toho, koho 
sme milovali. Ďakujeme Ti, 
Bože, za roky šťastia, ktoré 
sme s  ňou prežili, za silu 
niesť bolesť vo chvíli, keď 
sme ju stratili.“ Dňa 23.5. si 
pripomenieme 5. smutné 
výročie, čo nás navždy opustila mama, babka a pra-
babka Ľudmila Srogončíková z Horných Kočko-
viec. S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 9.7.2022 uplynie 5 ro-
kov, čo nás opustila naša 
drahá Mária Potánková, 
rod. Kucejová z  Hor. Koč-
koviec. Kto ste ju poznali, 
venujte jej s  nami tichú 
modlitbu. S  láskou spomí-
na sestra Milka a  ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky 
v srdciach zostávajú. Tí, 
čo Ťa mali radi, stále spo-
mínajú.“ Dňa 2.6.2022 si 
pripomíname smutné 10. 
výročie, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko Pavol 
Drienik. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, sy-
novia s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie si 
medzi nami, no v  našich 
srdciach žiješ stále s nami.“ 
Dňa 23.5.2022 si pripomí-
name 3. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
syn Jozef Strnad. S láskou 
a  úctou spomínajú rodi-
čia, synovia, sestry s rodi-
nami a  vnučky Alžbetka 
a Veronika.

SPOMIENKA
„Odišla si od nás ako krásny 
deň. Nepovedala si zbo-
hom, už neprídem. Odišla 
si tíško, niet si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.“ Pripomíname 
si smutných 6 rokov, čo 
od nás navždy odišla naša 
milovaná mama a  babka  
Veronika Činčalová. S lás-
kou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesti ani rany, 
iba nás učí žiť bez toho, 
koho sme milovali.“ Dňa 
26.5.2022 si pripomenie-
me 2. výročie, čo nás na-
vždy opustil manžel, otec, 
dedko a  pradedko Jozef 
Kmošena. S láskou a úctou 
spomína manželka a  deti 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 20.5.2022 si pripomí-
name 20. výročie, čo nás 
navždy opustila manželka, 
mama a  babka Jaroslava 
Šmigurová. S  láskou a úc-
tou spomínajú manžel, sy-
novia s rodinami a ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 11.5.20222 sme si pripomenuli 100. výročie 
narodenia Andreja Pastorka, ktorý nás navždy 
opustil 17.8.2004. Zároveň sme 15.4. pripo-
menuli 95 rokov od narodenia jeho manželky 
Emílie Pastorkovej, ktorá nás navždy opustila 
15.9.2007. S  láskou spomína rodina Pastorková. 
Kto ste ich poznali, venujte im 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
• Predám dvojkrídlové drevené dvere špeciálne 
upravené proti vlámaniu s kovovou výplňou 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 garáž v Púchove. Tel. číslo: 0907 412 036
• 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.
• DSS Púchov - Nosice príjme do trvalého pracovného 
pomeru vyučenú kuchárku. Dátum nástupu od 
1.7.2022. Viac informácií na tel. č. 042/4641433.

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

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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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

Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 5 %)

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15 %)

1/1 strany 204 x 270 120 € 114 € 102 €

1/2 strany 204 x 134
100 x 270

85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87
65 x 270

60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134
204 x 64

50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

 C E N N Í K  R E K L A M N É H O  P R I E S TO R U  A  O B Č I A N S K E J  I N Z E R C I E  V  P Ú C H O V S K ÝC H  N O V I N ÁC H :

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

Riadková inzercia: uvedené ceny sú s DPH. 
Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu  
spomienok a blahoželaní.
* riadok = 40 znakov (vrátane medzier)

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121,  
email: reklama@puchovskakultura.sk.  
Uzávierka pre inzerciu je do štvrtka do 16:00 hod.

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie. Cenník je platný od 15.1.2021 do 30.6.2021. Uvedené ceny sú bez DPH.

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

Kynologický klub FDF Streženice 
pozýva všetky deti a ich rodičov 

na oslavu MDD
Kde: Areál Kynologického klubu Streženice  

/vedľa futbalového ihriska, pri Váhu/
Kedy: Nedeľa 29.5.2022 od 10:00 hod.

Občerstvenie, divinový guláš, bohatý program  
v rámci ktorého Vám predvedieme ukážky výcviku 

psov. Pre detičky máme pripravené súťaže. 
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