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Pred nami je 1. jún a s tým spoje-Pred nami je 1. jún a s tým spoje-
ná oslava Dňa detí. Čítala som krás-ná oslava Dňa detí. Čítala som krás-
nu myšlienku: „Kvety sú úsmevom nu myšlienku: „Kvety sú úsmevom 
zeme. Hviezdy sú úsmevom oblohy. zeme. Hviezdy sú úsmevom oblohy. 
Deti sú úsmevom Boha. Nad každým Deti sú úsmevom Boha. Nad každým 
dieťaťom by mal visieť nápis: Zaob-dieťaťom by mal visieť nápis: Zaob-
chádzajte opatrne. Obsahuje sny.“ chádzajte opatrne. Obsahuje sny.“ 
A všetci s tým určite súhlasíte. Deti A všetci s tým určite súhlasíte. Deti 
sú svojou nevinnosťou dokonalé sú svojou nevinnosťou dokonalé 
stvorenia, a tak im venujme o trošku stvorenia, a tak im venujme o trošku 
viac pozornosti ako obvykle. V stre-viac pozornosti ako obvykle. V stre-
du dopoludnia bude pre deti vyčle-du dopoludnia bude pre deti vyčle-
nený priestor a bohatý program aj nený priestor a bohatý program aj 
pred Mestským úradom v Púchove  pred Mestským úradom v Púchove  
a popoludní pred Divadlom Púchov, a popoludní pred Divadlom Púchov, 
a tak príďte spolu s deťmi a spoločne a tak príďte spolu s deťmi a spoločne 
sa potešte. Samozrejme, už tradične sa potešte. Samozrejme, už tradične 
navštívime aj všetky materské ško-navštívime aj všetky materské ško-
ly a spoločne s deťmi oslávime ich ly a spoločne s deťmi oslávime ich 
sviatok. sviatok. 

S detstvom priamo súvisí aj jeho S detstvom priamo súvisí aj jeho 
trošku formálne ukončenie, tým trošku formálne ukončenie, tým 
dňom je možno považovať aj ab-dňom je možno považovať aj ab-
solvovanie maturity, ako skúšky solvovanie maturity, ako skúšky 
dospelosti, kedy sa z detí stávajú dospelosti, kedy sa z detí stávajú 
dospelí. V pondelok som mohla byť dospelí. V pondelok som mohla byť 
pri odovzdávaní maturitných vy-pri odovzdávaní maturitných vy-
svedčení absolventom Gymnázia svedčení absolventom Gymnázia 
Púchov a Spojenej školy (Ivana Kras-Púchov a Spojenej školy (Ivana Kras-
ku) v Púchove. Všetkým úspešným ku) v Púchove. Všetkým úspešným 
absolventom ešte raz blahoželám absolventom ešte raz blahoželám 
a prajem veľa úspechov a splnenie a prajem veľa úspechov a splnenie 
všetkých snov v ďalšej etape svojho všetkých snov v ďalšej etape svojho 
života. života. 

Krásnu etapu svojho života prežilo Krásnu etapu svojho života prežilo 
dvadsať manželských párov, ktoré dvadsať manželských párov, ktoré 
si minulý štvrtok s nami v budove si minulý štvrtok s nami v budove 
Divadla Púchov pripomenuli svoje Divadla Púchov pripomenuli svoje 
výročie sobáša. A veru, bolo čo osla-výročie sobáša. A veru, bolo čo osla-
vovať, veď stráviť spolu 50, 55, 60 či vovať, veď stráviť spolu 50, 55, 60 či 
65 rokov manželského života nie je 65 rokov manželského života nie je 

už také obvyklé. Bolo mi cťou stráviť už také obvyklé. Bolo mi cťou stráviť 
čas s manželmi, ktorí poznajú ten čas s manželmi, ktorí poznajú ten 
recept na dlhotrvajúce manželstvo. recept na dlhotrvajúce manželstvo. 
Určite poznáte ten slávny príbeh Určite poznáte ten slávny príbeh 
Babičky, kde zaznela na otázku, či Babičky, kde zaznela na otázku, či 
bola v manželstve vždy len šťastná, bola v manželstve vždy len šťastná, 
krásna a pravdivá odpoveď: „Žiadna krásna a pravdivá odpoveď: „Žiadna 
ruža nekvitne celý rok.“ Určite platí, ruža nekvitne celý rok.“ Určite platí, 
že žiadny vzťah nemá len slnečné že žiadny vzťah nemá len slnečné 
dni. Ale najsilnejšie vzťahy sú tie, kde dni. Ale najsilnejšie vzťahy sú tie, kde 
dvaja ľudia zdieľajú rovnaký dáždnik dvaja ľudia zdieľajú rovnaký dáždnik 
a prežijú búrku spolu. V spoločnosti, a prežijú búrku spolu. V spoločnosti, 
kde je jednoduchšie začať odznovu kde je jednoduchšie začať odznovu 
ako opravovať veci, sa nesmieme ako opravovať veci, sa nesmieme 
nikdy vzdávať skutočného vzťahu nikdy vzdávať skutočného vzťahu 
pre pár chýb. Treba si pamätať, že pri pre pár chýb. Treba si pamätať, že pri 
defekte kolesa stačí vymeniť koleso, defekte kolesa stačí vymeniť koleso, 
nie celé auto. Ešte raz oslávencom nie celé auto. Ešte raz oslávencom 
blahoželám a prajem ešte veľa spo-blahoželám a prajem ešte veľa spo-
ločne strávených rokov plných lásky ločne strávených rokov plných lásky 
a porozumenia. a porozumenia. 

So seniormi sme minulý týždeň So seniormi sme minulý týždeň 
strávili viac času. Spolu so Základ-strávili viac času. Spolu so Základ-
nou organizáciou Jednoty dôchod-nou organizáciou Jednoty dôchod-
cov Slovenska - Horné Kočkovce cov Slovenska - Horné Kočkovce 
sme si pripomenuli nielen sviatok sme si pripomenuli nielen sviatok 
Dňa matiek, ale spolu s poslancami Dňa matiek, ale spolu s poslancami 
za miestnu časť Horné Kočkovce Cy-za miestnu časť Horné Kočkovce Cy-
rilom Crkoňom a Jánom Riškom sme rilom Crkoňom a Jánom Riškom sme 
zablahoželali tejto organizácii k jej zablahoželali tejto organizácii k jej 
20. výročiu od založenia. Na sklon-20. výročiu od založenia. Na sklon-
ku pracovného týždňa sme spolu so ku pracovného týždňa sme spolu so 
Základnou organizáciou Slovenské-Základnou organizáciou Slovenské-
ho zväzu zdravotne postihnutých ho zväzu zdravotne postihnutých 
hodnotili predchádzajúci rok a pred-hodnotili predchádzajúci rok a pred-
stavili plány do budúceho obdobia stavili plány do budúceho obdobia 
na výročnej schôdzi, a ja ďakujem na výročnej schôdzi, a ja ďakujem 
všetkým členom tohto združenia za všetkým členom tohto združenia za 
ich optimizmus a pozitívny prístup ich optimizmus a pozitívny prístup 
k novým veciam, napriek ťažké-k novým veciam, napriek ťažké-
mu obdobiu, ktorým museli prejsť. mu obdobiu, ktorým museli prejsť. 
Všetkým prajem hlavne veľa zdravia  Všetkým prajem hlavne veľa zdravia  
a dobrej nálady. a dobrej nálady. 

Spomeniem aj pár investičných Spomeniem aj pár investičných 
akcií, ktoré sú v plnom prúde. Verím, akcií, ktoré sú v plnom prúde. Verím, 
že v tomto týždni sa podarí ukončiť že v tomto týždni sa podarí ukončiť 
práce na oplotení priestranstva HAU práce na oplotení priestranstva HAU 
Parku, ktorý budujeme pre všetkých Parku, ktorý budujeme pre všetkých 
majiteľov psíkov, aby mohli pustiť majiteľov psíkov, aby mohli pustiť 
svojich miláčikov do voľného výbe-svojich miláčikov do voľného výbe-
hu, situovaného pri diaľničnom pri-hu, situovaného pri diaľničnom pri-
vádzači. Finišujú práce aj na novom vádzači. Finišujú práce aj na novom 
priestore pre deti a mládež z CVČ priestore pre deti a mládež z CVČ 
Včielka v priestoroch budovy SOV Včielka v priestoroch budovy SOV 
na Námestí Slobody v Púchove, kde na Námestí Slobody v Púchove, kde 
od 1.7.2022 začnú priestory využí-od 1.7.2022 začnú priestory využí-
vať nielen naši včelári a rôzne ďal-vať nielen naši včelári a rôzne ďal-
šie krúžky, ale aj mládežníci z CVČ.  šie krúžky, ale aj mládežníci z CVČ.  
V najbližších dňoch bude obnovený V najbližších dňoch bude obnovený 
altánok v Marczibányiho záhrade  altánok v Marczibányiho záhrade  
a tiež sú dopĺňané hojdačky a iné a tiež sú dopĺňané hojdačky a iné 
hracie prvky na detské ihriská.  hracie prvky na detské ihriská.  

Pokračujú práce na Amfiteátri Ilonka Pokračujú práce na Amfiteátri Ilonka 
a na Pamäti lesa na Lachovci ako sú-a na Pamäti lesa na Lachovci ako sú-
časť budovaného lesoparku. Určite časť budovaného lesoparku. Určite 
ste zaregistrovali aj stále prebiehajú-ste zaregistrovali aj stále prebiehajú-
ce práce na chodníku a nových par-ce práce na chodníku a nových par-
kovacích miestach „za Plecháčom.“ kovacích miestach „za Plecháčom.“ 
Začíname aj s procesom verejného Začíname aj s procesom verejného 
obstarávania na rekonštrukciu Škol-obstarávania na rekonštrukciu Škol-
skej ulice v Horných Kočkovciach skej ulice v Horných Kočkovciach 
a tiež na modernizáciu autobuso-a tiež na modernizáciu autobuso-
vého nástupišťa. Pribúdajú aj nové vého nástupišťa. Pribúdajú aj nové 
športové miesta pre fanúšikov ping-športové miesta pre fanúšikov ping-
pongu a pripravujeme aj priesto-pongu a pripravujeme aj priesto-
ry pre nové basketbalové koše na ry pre nové basketbalové koše na 
sídliskách. Pracovníci Podniku tech-sídliskách. Pracovníci Podniku tech-
nických služieb mesta Púchov po-nických služieb mesta Púchov po-
kračujú v kvetinovej výzdobe mesta  kračujú v kvetinovej výzdobe mesta  
a tiež v úprave zelene v parkoch a na a tiež v úprave zelene v parkoch a na 
verejných priestranstvách. Ďakujem. verejných priestranstvách. Ďakujem. 

Mesto stále žije aj športom a pred-Mesto stále žije aj športom a pred-
chádzajúci víkend nebol výnimkou. chádzajúci víkend nebol výnimkou. 
Prebehli viaceré turnaje, spomeniem Prebehli viaceré turnaje, spomeniem 
úžasný výsledok mladších žiakov vo-úžasný výsledok mladších žiakov vo-
lejbalistov z MŠK Púchov, ktorí ob-lejbalistov z MŠK Púchov, ktorí ob-

sadili krásne 2. miesto na Majstrov-sadili krásne 2. miesto na Majstrov-
stvách Slovenska a ja im, ako aj ich stvách Slovenska a ja im, ako aj ich 
trénerom a rodičom, srdečne bla-trénerom a rodičom, srdečne bla-
hoželám. 1.VK Púchov organizoval hoželám. 1.VK Púchov organizoval 
v meste turnaj Majstrovstiev Sloven-v meste turnaj Majstrovstiev Sloven-
skej republiky v mini volejbale diev-skej republiky v mini volejbale diev-
čat, na ktorom sa zúčastnilo dvanásť čat, na ktorom sa zúčastnilo dvanásť 
družstiev z celého Slovenska. Bla-družstiev z celého Slovenska. Bla-
hoželám dievčatám 1.VK Púchov za hoželám dievčatám 1.VK Púchov za 
skvelý športový výkon.skvelý športový výkon.

Umenie a kultúra tiež nezaháľali  Umenie a kultúra tiež nezaháľali  
a ja som stihla byť súčasťou krásne-a ja som stihla byť súčasťou krásne-
ho absolventského koncertu ZUŠ ho absolventského koncertu ZUŠ 
Púchov a tiež literárnej besedy, ktorú Púchov a tiež literárnej besedy, ktorú 
organizovala Mestská knižnica Vla-organizovala Mestská knižnica Vla-
dimíra Roya v Púchove s úspešným dimíra Roya v Púchove s úspešným 
slovenským autorom, publicistom slovenským autorom, publicistom 
a prekladateľom Michalom Hvorec-a prekladateľom Michalom Hvorec-
kým. Ďakujem za možnosť byť sú-kým. Ďakujem za možnosť byť sú-
časťou týchto podujatí. časťou týchto podujatí. 

Prajem Vám všetkým úspešný, Prajem Vám všetkým úspešný, 
krásny, láskou a detským smiechom krásny, láskou a detským smiechom 
zaplavený týždeň!zaplavený týždeň!

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky:
„Dieťa je zviditeľnená láska“ 
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1. Mestské zastupiteľstvo v Púchov dňa 29.3.2022 
schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, 
účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mes
ta Púchove a náležitosti prihlášky a vyhlasuje deň 
konania voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov 
na 22.6.2022 s termínom nástupu do funkcie od 
1.7.2022. Termín ukončenia 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 Ob-
chodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na 
podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy, 
predmetnom ktorej je nájom nasledujúcich nehnu-
teľností: 

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 ná-
vrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy končí dňa 10. 6. 
2022 o 10.00 hod.                    Mestský úrad Púchov 

Oznamy mesta Púchov

Do hlasovania v participatívnom 
rozpočte sa zapojilo viac ako šesťsto 
obyvateľov, mesto na projekty pre
rozdelí sumu 6000 eur.

Prvý ročník participatívneho roz-
počtu (PR) mesta Púchov spoznal po 
verejnom hlasovaní v termíne od 3. 
- 17. mája 2022 svojich víťazov. Hlaso-
vať mohli len občania mesta Púchov  
s trvalým alebo prechodným pobytom  
v meste Púchov nad 18 rokov a pod-
poriť mohli maximálne tri zo šiestich 
súťažných projektov.

Ing. Zuzana Brindzová, PhD., koordi-
nátorka PR mesta Púchov sumarizuje 
výsledky hlasovania: „Hlasovania sa  
v stanovenom termíne zúčastnilo 628 
občanov, z toho v písomnej podobe 
bolo odovzdaných 51 hlasovacích 
formulárov a online formou hlasova-
lo 577 občanov. Po kontrole všetkých 
hlasovacích lístkov, či už elektronickou 
alebo písomnou formou, boli Koordi-
načnou radou PR vylúčené hlasovacie 
lístky najmä pre nesplnenie podmi-
enky trvalého/prechodného pobytu, 
neúplné formuláre, či nesprávne za-
škrtnutie max. počtu podporených 
projektov. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa do hlasovania zapojili a podporili 
tak projekty, ktoré skrášlia prostredie, 
v ktorom žijeme. Výsledky hlasovania 
nás prekvapili, nakoľko sú veľmi tesné 
a o víťazoch i porazenom rozhodovali 
skutočne len hlasy.“

A ako skončilo hlasovanie v prvom 
ročníku participatívneho rozpočtu?

1. miesto - „Socha víly Lachovienky 
pri turistickom chodníku na Ilonku“, 
autor Ing. Jaroslav MARTIŠ - 264 hlasov 
- zlepšenie vzhľadu prostredia v kon-
texte s turistikou a identifikáciou ko-
reňov kultúry miestneho obyvateľstva.

2. miesto - „Robíme to pre deti“, au-
tor Ľudmila ŠEDÍKOVÁ - 206 hlasov 
- jednoduchá zmena verejného pries-

toru na Ul. Pribinova.
3. miesto - „Zastrešenie a obnova 

pódia v Nosiciach“, autor Ing. Peter RO-
SINA - 203 hlasov - zvýšenie kultúrnej 
infraštruktúry v časti Nosice a zveľade-
nie areálu hasičskej zbrojnice.

Úspešné projekty na prvom až treťom 
mieste získajú od mesta finančnú pod-
poru vo výške 2000 eur a podľa harmo-
nogramu PR budú s autormi projektov 
v mesiaci jún podpísané zmluvy a sa-
motné realizácie projektov sa predpo-
kladajú v mesiacoch júl- október 2022. 
Mesto Púchov ďakuje všetkým šiestim 

predkladateľom projektov a blahože-
lá trom víťazom. Katarína Heneková, 
primátorka mesta: „Obyvatelia najlep-
šie vedia, čo ich mesto alebo mestská 
časť potrebuje. Participatívny rozpočet 
sme spustili prvýkrát v histórii mesta 
práve s cieľom podporiť požiadavky 
samotných obyvateľov. Verejné penia-
ze budú rozdelené transparentne a my 
sa už teraz tešíme na výsledok, z ktoré-
ho budú mať úžitok obyvatelia celého 
mesta a mestských častí.“

Oddelenie organizačné
 a vnútornej správy MsÚ Púchov

Vážení obyvatelia, dovoľujeme si vás osloviť a za-
pojiť do prieskumu názorov, ktorý poslúži na zistenie 
potrieb obyvateľov a ich vnímania súčasného smero-
vania rozvoja mesta Púchov.

Dôvodom na uskutočnenie prieskumu názorov 
obyvateľov je:

- zapojiť obyvateľov do plánovacieho procesu roz-
voja mesta,

- získať spätnú väzbu a pohľad na to, ako obyvatelia 
vnímajú svoje mesto,

- získať od obyvateľov podnety pre rozhodovanie  
o ďalšom smerovaní a prioritách mesta.

Výsledky prieskumu 
budú slúžiť ako podklad  
k spracovaniu Plánu hos-
podárskeho rozvoja a so-
ciálneho rozvoja (PHSR) 
mesta Púchov na obdobie 
rokov 2023 – 2029, ktorý 
musí mesto mať prijatý 
ako strategický dokument  
v  z m y s l e   z á k o n a  
č. 539/2008 Z. z. o pod-
pore regionálneho roz-
voja v znení neskorších 
predpisov. Okrem iného 
mesto musí mať spraco-
vaný PHSR, ak sa uchádza  
o  a k é k o ľ v e k  f i n a n c i e  
z eurofondov alebo o štát-
ne dotácie. Dokument je  
v štádiu prípravy podkla-
dov a predpokladaný ter-
mín jeho schvaľovania na 
MsZ je v septembri 2022. 

Na schválený dokument PHSR bude nadväzovať a vy-
chádzať z neho aj Komunitný plán sociálnych služieb 
v meste Púchov, pripravovaný na ďalšie obdobie 
2023-2027.

Ďakujeme za Vašu dôveru a čas, ktorý venujete 
vyplneniu dotazníka. Vaše odpovede budú spraco-
vané anonymne a všetky údaje, ktoré do dotazníka 
uvediete, budú slúžiť výlučne za účelom spracovania 
súhrnných štatistických výstupov. Do prieskumu sa 
môžete zapojiť prostredníctvom www.puchov.sk. 
Termín realizácie prieskumu: do 7.6.2022.

                    MsÚ Púchov

Prieskum: Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Púchov na obdobie rokov 2023 – 2029 

Púchovčania rozhodli o projektoch, ktoré mesto podporí v tomto roku
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Vo štvrtok 26. mája sa v Divadle Púchov konala Vo štvrtok 26. mája sa v Divadle Púchov konala 
slávnosť, na ktorej sa na pozvanie vedenia mesta slávnosť, na ktorej sa na pozvanie vedenia mesta 
zúčastnili manželské páry, ktoré oslavujú 50, 55, zúčastnili manželské páry, ktoré oslavujú 50, 55, 
60 a 65 výročie uzatvorenia manželstva.60 a 65 výročie uzatvorenia manželstva.

V kultúrnom programe vystúpila speváčka Bro-V kultúrnom programe vystúpila speváčka Bro-
nislava Riljaková, v ďalších blokoch tiež žiaci ZUŠ nislava Riljaková, v ďalších blokoch tiež žiaci ZUŠ 
Púchov a CVČ Včielka. Prítomných oslávencov na Púchov a CVČ Včielka. Prítomných oslávencov na 
úvod podujatia privítala úvod podujatia privítala zástupkyňa ZPOZ Karin zástupkyňa ZPOZ Karin 
Riljaková: Riljaková: 

„V živote každého z nás sú míľniky, pri ktorých na „V živote každého z nás sú míľniky, pri ktorých na 
chvíľu postojíme a zamýšľame sa, aký kus sme ubehli, chvíľu postojíme a zamýšľame sa, aký kus sme ubehli, 
čo sa nám podarilo a čo nepodarilo uskutočniť, čo ešte čo sa nám podarilo a čo nepodarilo uskutočniť, čo ešte 
chceme v živote dokázať. Uplynulo niekoľko rokov od chceme v živote dokázať. Uplynulo niekoľko rokov od 
slávnostnej chvíle, keď ste obidvaja vyslovili slovko slávnostnej chvíle, keď ste obidvaja vyslovili slovko 
„áno“ a vydali sa na spoločnú cestu životom. V tej dobe „áno“ a vydali sa na spoločnú cestu životom. V tej dobe 
ste si iste nevedeli predstaviť, že 50, 55, 60, 65 rokov ste si iste nevedeli predstaviť, že 50, 55, 60, 65 rokov 
spoločne prežitého života ubehne tak rýchlo. Zdá sa spoločne prežitého života ubehne tak rýchlo. Zdá sa 
vám, akoby to bolo len včera, keď ste si prisahali vernú vám, akoby to bolo len včera, keď ste si prisahali vernú 
lásku a vaše srdcia tĺkli jedno pre druhé. Obrúčky sa po lásku a vaše srdcia tĺkli jedno pre druhé. Obrúčky sa po 
rokoch ošúchali, ale vaša láska, vernosť a oddanosť vy-rokoch ošúchali, ale vaša láska, vernosť a oddanosť vy-
držali životné skúšky i prekážky bez väčšej ujmy.držali životné skúšky i prekážky bez väčšej ujmy.

Dnes je ten správny deň na spomienky. Každý spomí-Dnes je ten správny deň na spomienky. Každý spomí-
na na určitú časť svojho života celej rodiny, ale len vy na na určitú časť svojho života celej rodiny, ale len vy 
dvaja, len vy dvaja poznáte tento príbeh od samého dvaja, len vy dvaja poznáte tento príbeh od samého 
začiatku. 50-te, 60-te, 70-te, 80-te,90-te roky, nové tisíc-začiatku. 50-te, 60-te, 70-te, 80-te,90-te roky, nové tisíc-
ročie. Čo všetko sa za tieto roky dá prežiť? Určite mno-ročie. Čo všetko sa za tieto roky dá prežiť? Určite mno-
ho krásnych dní, ale aj mnoho problematických, zlých ho krásnych dní, ale aj mnoho problematických, zlých 
chvíľ, mladosť, práca, rodina, spoločnosť... Toto všetko, chvíľ, mladosť, práca, rodina, spoločnosť... Toto všetko, 
ako dlhá, súvislá niť sa ťahá životom našich jubilantom ako dlhá, súvislá niť sa ťahá životom našich jubilantom 
a celej rodiny... No cez všetky prekážky i starosti aj keď a celej rodiny... No cez všetky prekážky i starosti aj keď 
rôčkami ovenčení, obaja vyžarujete silu ducha, životný rôčkami ovenčení, obaja vyžarujete silu ducha, životný 
optimizmus, teplo, pokoj. Váš doterajší spoločný život, optimizmus, teplo, pokoj. Váš doterajší spoločný život, 
pevnosť vášho vzťahu, dôvera, tolerantnosť, rozum, pevnosť vášho vzťahu, dôvera, tolerantnosť, rozum, 
prezieravosť môžu byť príkladom pre nás všetkých  prezieravosť môžu byť príkladom pre nás všetkých  
a potvrdzujú jedno múdre poučenie, ktoré ste určite aj a potvrdzujú jedno múdre poučenie, ktoré ste určite aj 
vy neraz museli naplniť...“vy neraz museli naplniť...“

Prítomným oslávencom sa prihovorila Prítomným oslávencom sa prihovorila primátorka primátorka 
mesta Katarína Henekovámesta Katarína Heneková, z ktorej prejavu vyberá-, z ktorej prejavu vyberá-
me:me:

„Láska jestvuje, o tom niet sporu. Každý niekedy zažil „Láska jestvuje, o tom niet sporu. Každý niekedy zažil 
ten zvláštny pocit – niekto má v bruchu motýle, iný cuk-ten zvláštny pocit – niekto má v bruchu motýle, iný cuk-
rovú vatu v hlave, a všetci klapky na očiach. Ja by som rovú vatu v hlave, a všetci klapky na očiach. Ja by som 
povedal, že to je zamilovanosť, nie láska, ale nebude-povedal, že to je zamilovanosť, nie láska, ale nebude-
me sa sporiť o slovíčka. Láska jestvuje. Láska je! Ale - Je me sa sporiť o slovíčka. Láska jestvuje. Láska je! Ale - Je 
to veda? Je to alchýmia? A akú má farbu? Môžeme sa to veda? Je to alchýmia? A akú má farbu? Môžeme sa 
jej dotknúť? A už nikdy viac ju nepustiť? Snáď na všet-jej dotknúť? A už nikdy viac ju nepustiť? Snáď na všet-

ky otázky poznáte odpovede práve Vy, drahí jubilanti, ky otázky poznáte odpovede práve Vy, drahí jubilanti, 
ktorým dnes, v priestoroch Divadla Púchov, môžeme ktorým dnes, v priestoroch Divadla Púchov, môžeme 
osobne - po prvýkrát - poblahoželať ku krásnym jubi-osobne - po prvýkrát - poblahoželať ku krásnym jubi-
lejným výročiam sobáša, ktorým ste v minulosti svoju lejným výročiam sobáša, ktorým ste v minulosti svoju 

lásku spečatili. Na znak čistej, oddanej a pevnej lásky, lásku spečatili. Na znak čistej, oddanej a pevnej lásky, 
porozumenia, odhodlanosti spoločne čeliť prekážkam, porozumenia, odhodlanosti spoločne čeliť prekážkam, 
postupne sa vynárajúcim na ceste životom. Hovorí sa, postupne sa vynárajúcim na ceste životom. Hovorí sa, 
že vo dvojici sa to ťahá ľahšie. A Vy, ktorí tu dnes sedíte, že vo dvojici sa to ťahá ľahšie. A Vy, ktorí tu dnes sedíte, 
to viete už viac ako 50 rokov. Úctyhodné! to viete už viac ako 50 rokov. Úctyhodné! 

Niektorí z Vás si v tomto roku pripomínajú zlatú Niektorí z Vás si v tomto roku pripomínajú zlatú 
svadbu, iní zase smaragdovú, diamantovú či železnú svadbu, iní zase smaragdovú, diamantovú či železnú 
svadbu. Všetky tieto sú dôkazom toho, že najsilnejší svadbu. Všetky tieto sú dôkazom toho, že najsilnejší 
cit, ktorý v živote môžeme pocítiť, je zároveň ten naj-cit, ktorý v živote môžeme pocítiť, je zároveň ten naj-
drahší, vyžaduje si dôveru, starostlivosť, napredovanie.  drahší, vyžaduje si dôveru, starostlivosť, napredovanie.  
A až postupom času, keď sa dvaja zžijú v jeden rytmus, A až postupom času, keď sa dvaja zžijú v jeden rytmus, 
vedia, že spolu zvládnu všetko. Všetky Vaše výročia sú vedia, že spolu zvládnu všetko. Všetky Vaše výročia sú 
tiež dôkazom toho, že sa máme od Vás čo učiť, a ste úc-tiež dôkazom toho, že sa máme od Vás čo učiť, a ste úc-
tyhodným, živým príkladom pre ďalšie generácie ľudí, tyhodným, živým príkladom pre ďalšie generácie ľudí, 
ktorí možno ešte len hľadajú svoju pravú lásku, ale aj ktorí možno ešte len hľadajú svoju pravú lásku, ale aj 
pre tých, ktorí možno o pravej láske stále špekulujú, či pre tých, ktorí možno o pravej láske stále špekulujú, či 
pre tých, ktorí svoju polovicu už našli, avšak pri prvom pre tých, ktorí svoju polovicu už našli, avšak pri prvom 

probléme hľadajú únik, pretože to je to najjednoduch-probléme hľadajú únik, pretože to je to najjednoduch-
šie, vzdať sa a skúsiť svoje šťastie inde. šie, vzdať sa a skúsiť svoje šťastie inde. 

Vďaka Vám sa však dozvedáme, že manželstvo je puto Vďaka Vám sa však dozvedáme, že manželstvo je puto 
silné, predsa ste si sľúbili, že budete stáť pri sebe – bok silné, predsa ste si sľúbili, že budete stáť pri sebe – bok 
po boku, v dobrom i zlom, a vieme, že tak ako do života po boku, v dobrom i zlom, a vieme, že tak ako do života 
prichádzajú radosti, objavujú sa i strasti, a je na všet-prichádzajú radosti, objavujú sa i strasti, a je na všet-
kých pároch, aby svoje sľuby a predsavzatia premieňali kých pároch, aby svoje sľuby a predsavzatia premieňali 
na skutočnosť, každý deň. Niet väčšej radosti, keď máte na skutočnosť, každý deň. Niet väčšej radosti, keď máte 
vedľa koho usínať a prebúdzať sa každé ráno s úsme-vedľa koho usínať a prebúdzať sa každé ráno s úsme-
vom na tvári, niet väčšej radosti mať sa ku komu každý vom na tvári, niet väčšej radosti mať sa ku komu každý 
deň vrátiť z pracovného kolobehu, niet väčšej radosti deň vrátiť z pracovného kolobehu, niet väčšej radosti 
mať sa komu vyrozprávať, nájsť v tom druhom priate-mať sa komu vyrozprávať, nájsť v tom druhom priate-
ľa do času i nečasu, niet väčšej radosti urobiť druhému ľa do času i nečasu, niet väčšej radosti urobiť druhému 
radosť a prekvapiť ho. O tom je láska, o tom je vzťah radosť a prekvapiť ho. O tom je láska, o tom je vzťah 
stojaci na mocných pilieroch. Navzájom sa pochopiť, stojaci na mocných pilieroch. Navzájom sa pochopiť, 
robiť kompromisy, posúvať sa, nebrániť si v rozlete  robiť kompromisy, posúvať sa, nebrániť si v rozlete  
a ako si dopriať voľnosti v napĺňaní svojich záľub ako a ako si dopriať voľnosti v napĺňaní svojich záľub ako 
jednotlivca, tak si dopriať vzájomných chvíľ, iba jeden jednotlivca, tak si dopriať vzájomných chvíľ, iba jeden 
pre druhého, byť si naporúdzi v dôležitých momen-pre druhého, byť si naporúdzi v dôležitých momen-
toch. Zakladať na obojstrannej slušnosti, úcte voči sebe  toch. Zakladať na obojstrannej slušnosti, úcte voči sebe  
a svojim potrebám, nevyčítať si, nevydierať sa, nehľadať a svojim potrebám, nevyčítať si, nevydierať sa, nehľadať 
len chyby. Pretože až keď z nás vyprcháva ona bláznivá len chyby. Pretože až keď z nás vyprcháva ona bláznivá 
zamilovanosť, až vtedy vidíme svet, ktorý sme si vytvo-zamilovanosť, až vtedy vidíme svet, ktorý sme si vytvo-
rili, reálnejšie. A tak je to v poriadku, v takom svete sa rili, reálnejšie. A tak je to v poriadku, v takom svete sa 
potrebujeme naučiť fungovať. Nie roky, ale každý jeden potrebujeme naučiť fungovať. Nie roky, ale každý jeden 
deň prežitý vo dvojici a neskôr aj vo väčšom počte pri deň prežitý vo dvojici a neskôr aj vo väčšom počte pri 
rozrastaní sa rodiny potvrdzuje, že všetko má zmysel, rozrastaní sa rodiny potvrdzuje, že všetko má zmysel, 
hoci človek mieni, a život mení. Nie všetci majú priazeň hoci človek mieni, a život mení. Nie všetci majú priazeň 
osudu ako Vy, mnohým sa cesty života napokon rozídu osudu ako Vy, mnohým sa cesty života napokon rozídu 
či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne. či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne. 

Našli ste svoje šťastie, spokojnosť, naplnili si túžby  Našli ste svoje šťastie, spokojnosť, naplnili si túžby  
a ciele, ktoré ste v onen deň, kedy ste vyriekli zaväzujúce a ciele, ktoré ste v onen deň, kedy ste vyriekli zaväzujúce 
Áno, mali v mysliach. Teraz sa na seba usmievate, držíte Áno, mali v mysliach. Teraz sa na seba usmievate, držíte 
sa za ruky a očami súhlasíte, že to za to stálo, že to za to sa za ruky a očami súhlasíte, že to za to stálo, že to za to 
stále stojí! Drahí jubilanti, dnešok patrí Vám, je oslavou stále stojí! Drahí jubilanti, dnešok patrí Vám, je oslavou 
a zároveň ukážkou pre nás alebo Vaše deti, vnúčatá či a zároveň ukážkou pre nás alebo Vaše deti, vnúčatá či 
známych, že človek človeku srdcom by mal byť, v kto-známych, že človek človeku srdcom by mal byť, v kto-
rom toho nájde, koho miloval. Je mi cťou byť súčasťou rom toho nájde, koho miloval. Je mi cťou byť súčasťou 
dnešnej milej oslavy, oslavy lásky v príhodný lásky čas dnešnej milej oslavy, oslavy lásky v príhodný lásky čas 
– mesiac máj, a zaželať Vám veľa zdravia, aby Vám  – mesiac máj, a zaželať Vám veľa zdravia, aby Vám  
i naďalej slúžilo, nič Vás nesúžilo, tešili ste sa z každého i naďalej slúžilo, nič Vás nesúžilo, tešili ste sa z každého 
nového dňa, svojich detí, vnúčat, pravnúčat, priateľov, nového dňa, svojich detí, vnúčat, pravnúčat, priateľov, 
a aktívne prežívali jeseň života. Láska je totiž oheň, je a aktívne prežívali jeseň života. Láska je totiž oheň, je 
zlato a aj soľ. Žite spolu v šťastí, aby Vám oheň lásky do zlato a aj soľ. Žite spolu v šťastí, aby Vám oheň lásky do 
smrti nezhasol.“smrti nezhasol.“

(Fotoreportáž z podujatia nájdete na str. 7.)(Fotoreportáž z podujatia nájdete na str. 7.)
Slavomír Flimmel 

V Divadle Púchov spoločne oslávili jubilejné sobáše
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Mestská polícia

Polícia informuje

Arogancia niektorých vodičov nemá hranice. Bez 
problémov zaparkujú pred garážou... 

Nedali si vysvetliť...
Krátko po druhej hodine nadránom zatelefo-

noval na oddelenie mestskej polície muž, ktorý 
našiel v Nimnici psa. Informoval, že ho vezie 
na oddelenie mestskej polície do Púchova.  
Z dispečingu mu vysvetlili, že Nimnica je samo-
statná obec a mestská polícia odchytáva psov 
iba na území mesta. O pár minút priviezli muž 
a žena na oddelenie kokršpaniela a požadovali, 
aby ho mestskí policajti prevzali. Dvojica zača-
la mestských policajtov presviedčať, že hovorili 
so zástupkyňou OZ Hafkáči a chceli policajtov 
presvedčiť, že Nimnica patrí k Púchovu. Na-
koľko komunikácia točiaca sa stále dookola 
či je Nimnica súčasťou Púchova prerastala  
v porušovanie nočného pokoja, hliadka odišla 
z miesta preč.

Mesto nie je lúka...
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie, že neznámy muž trhá na 
Štefánikovej ulici kvety. Hliadka na mieste na-
šla neznámeho muža, ktorý nevedel preukázať 
svoju totožnosť. Na oddelení informoval, že 
trhal kvety pre svoju matku. Matka jeho slová 
potvrdila, informovala, že kvety umiestnila do 
kvetináča. Mestskí policajti muža informovali, 
že sa dopustil priestupku a následne ho z od-
delenia mestskej polície prepustili. Priestupok 
je v riešení. 

Pomohli nevládnej žene
Na oddelenie mestskej polície sa obrátila 

žena z Okružnej ulice so žiadosťou o asistenciu 
pri premiestnení. Informovala, že má nevládne 
nohy a jej syn ju nedokáže premiestniť. Telefo-
novala na tiesňovú linku 112, kde jej odporu-
čili, aby sa obrátila na mestskú políciu. Hliadka 
po príchode na miesto našla v byte sedieť ženu 
na zemi. Mestskí policajti ju zodvihli a premies-
tnili do obývacej izby na sedaciu súpravu. Žena 
neutrpela žiadne zranenie. 

MsP Púchov

Na cestách Púchovského okresu sa od začiatku 
roka do konca apríla stalo 16 dopravných nehôd, 
čo je o štyri menej, ako v rovnakom období mi-
nulého roku. Zomrel pri nich jeden človek (medzi-
ročný nárast o jedného). Ťažké zranenia utrpeli tri 
osoby, čo je o jednu menej, ako v rovnakom obdo-
bí roku 2021. Ľahké zranenia utrpelo sedem osôb 
(medziročný pokles o tri). 

Ani v prvých štyroch mesiacoch tohto roku sa 
nezlepšil negatívny trend požívania alkoholických 
nápojov účastníkmi cestnej premávky. Alkohol 
u vinníkov dopravných nehôd zistili policajti od 
januára do apríla v Púchovskom okrese v piatich 
prípadoch. Je to o tri prípady viac, ako v rovna-
kom období minulého roka. Alkohol sa podpísal 
takmer pod jednu tretinu všetkých tohtoročných 
dopravných nehôd v Púchovskom okrese.

Na cestách Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja sa od začiatku roka 
do konca apríla stalo 
319 dopravných ne-
hôd (medziročný nárast  
o 60), zomrelo pri nich 
desať ľudí, čo je o sedem 
viac, ako v rovnakom 
období minulého roka. 
Ťažké zranenia utrpelo 
za prvé štyri mesiace na 
cestách Trenčianskeho 
kraja 18 osôb, ľahko sa 
zranilo 122 osôb. O ži-
vot prišli tento rok pri 
dopravných nehodách 
v Trenčianskom samo-

správnom kraji štyria vodiči osobných automo-
bilov, traja chodci, vodič nákladného vozidla, 
motocykla a spolujazdec v osobnom vozidle. Naj-
viac dopravných nehôd v TSK sa tento rok stalo 
v okrese Prievidza (108), najmenej v Myjavskom 
okrese (12).

Takmer každú siedmu dopravnú nehodu na ces-
tách Trenčianskeho samosprávneho kraja spôso-
bili v prvých štyroch mesiacoch tohto roka osoby 
pod vplyvom alkoholu. Až v 43 prípadoch z 319 
nehôd boli vinníkmi dopravných nehôd osoby 
pod vplyvom alkoholu. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka ich bolo o šesť viac. Naj-
viac nehôd spôsobili osoby pod vplyvom alkoho-
lu v okrese Prievidza (13), najmenej v okresoch 
Myjava a Nové Mesto nad Váhom (po jednej). 

KR PZ Trenčín       

Tretinu dopravných nehôd v okrese Púchov zavinili 
tento rok osoby pod vplyvom alkoholu

Nepriaznivá bilancia dopravnej nehodovosti v Trenčianskom samosprávnom kraji sa v tomto roku nezastavila. 
Púchovský okres je na to v porovnaní s krajom o niečo lepšie.            FOTO: KR HaZZ Trenčín
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Emil Reksa a Ľudmila Reksová - 65

Vo štvrtok 26. mája sa v Divadle Púchov konala slávnosť, na ktorej sa na po-Vo štvrtok 26. mája sa v Divadle Púchov konala slávnosť, na ktorej sa na po-
zvanie vedenia mesta zúčastnili manželské páry, ktoré oslavujú 50, 55, 60 a 65 zvanie vedenia mesta zúčastnili manželské páry, ktoré oslavujú 50, 55, 60 a 65 
výročie uzatvorenia manželstva. Prinášame fotoalbum manželských párov, ktorí výročie uzatvorenia manželstva. Prinášame fotoalbum manželských párov, ktorí 

oslávili 65, 60 a 55 rokov spoločného života. Fotoalbum 12 manželských párov, oslávili 65, 60 a 55 rokov spoločného života. Fotoalbum 12 manželských párov, 
ktoré tento rok oslávili zlatú svadbu (50 rokov spolužitia), zverejníme v ďalšom ktoré tento rok oslávili zlatú svadbu (50 rokov spolužitia), zverejníme v ďalšom 
čísle Púchovských novín.     čísle Púchovských novín.     Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

V Divadle Púchov spoločne oslávili jubilejné sobáše

Karol Panáček a Mária Panáčková - 60

František Strnad a Anna Strnadová - 60

Štefan Ďurdík a Anna Ďurdíková - 55

František Macho a Emília Machová - 60

Milan Hazala a Mária Hazalová - 55

Miroslav Šajdák a Božena Šajdáková - 60 

Veronika Stenková (a Ján Stenko +) - 55
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Vo štvrtok 26.5.2022 sa stretli členovia ZO Jednoty 
dôchodcov Slovenska Púchov - Horné Kočkovce, aby 
oslávili Deň matiek a tiež 20 rokov od svojho založe-
nia. 

Ku Dňu matiek a k 20.-ročnému jubileu im popriala 
všetko najlepšie primátorka mesta Katarína Hene-
ková a poslanci MsZ Ján Riško a Cyril Crkoň rozdali 
prítomným ženám kvety. Správu o činnosti ZO JDS 
Púchov - Horné Kočkovce predniesla predsedníčka 
ZO Elena Gelnarová. Uviedla v nej, že zakladajúca 
listina organizácie bola podpísaná dňa 11.4.2002  
a vtedajší výbor ZO tvorili: Ján Novosad (predseda), 
Eduard Paliesek, (podpredseda), Anna Kucejová (ta-
jomníčka), Pavol Krchňavý (hospodár), Miroslav Lu-
hový, Antónia Baránková a Marián Baška. Zakladajú-
cej schôdze sa zúčastnilo 61 dôchodcov. 

K 31.12.2021 ZO evidovala 52 členov. Za posled-
ných 5 rokov ZO opustilo 7 členov, zo zdravotných 
a iných dôvodov ukončilo členstvo 24 seniorov a do 
organizácie sa prihlásilo 14 nových členov. V roku 
2018 prebehli voľby 5-členného výboru (Emília Ber-
nátová, Eva Gabajová, Helena Gabčová, Elena Gelna-
rová a Mária Kucejová) a 3-člennej revíznej komisie 
(Anna Haliaková, Anna Filiačová a Helena Pokojo-
vá). Za predsedníčku bola zvolená Elena Gelnarová. 
Každý rok sa konali výročné členské schôdze, na 
ktorých sa hodnotila činnosť ZO JDS za uplynulý rok 
a schvaľovali sa základné dokumenty ako plán práce 
a rozpočet.

Činnosť ZO JDS sa orientuje na oblasti kultúrno-
-spoločenskú a športovú. Členovia ZO sa zúčastnili 
plesov seniorov v Trenčíne, osláv MDŽ a Dňa ma-
tiek, posedení pri príležitosti osláv Október - mesiac 
úcty k starším, adventných posedení Pod jedličkou a 
posedení pod názvom „Dôchodcovia sa hrajú“. Pri-
pravovali každoročne posedenia pre jubilantov pri 
príležitosti ich okrúhlych jubileí - v roku 2021 sa do-
žila naša členka Mária Hudecová krásnych 90 rokov. 
Každoročne sa členovia ZO u zúčastňovali krajských 
športových hier seniorov, ktoré sa konali v Novej 
Dubnici a v Trenčíne. Pekným zážitkom bolo osobné 
stretnutie s olympijským víťazom v boxe Jánom Za-

charom. V roku 2019 Elena Gelnarová získala v súťaži 
petang striebornú medailu a Mária Kucejová bronzo-
vú medailu za hod granátom na cieľ. 

Od roku 2014 ZO usporadúva Športové hry seni-
orov v netradičných disciplínach pre našich členov 
ako je hod bagandžou na cieľ, hod zemiakom do 
koša, hod loptou do basketbalového koša, kop lop-
tou na bránku, petang, hádzanie do plechoviek, hod 
polenom na cieľ. Súčasťou hier býva posedenie pri 
kávičke, koláčiku a dobrom guláši. V roku 2021 sa 
naše družstvo zúčastnilo Okresných športových hier 
v netradičných disciplínach, ktoré sa konali v Dohňa-
noch. Ako je zvykom aj tam sme získali ocenenia: 
Mária Kucejová - striebro za hod zemiakom, Helena 
Gabčová - bronz za hod podkovou a Elena Gelnarová 
– bronz v hode podkovou.

V roku 2021 sa členovia ZO okrem iného zúčastni-
li osláv oslobodenia nášho mesta a v máji pripravili 
spoločenské posedenie pre jubilantov. Pred otvore-
ním klubu zorganizovali brigádu a vyčistili priestory 
klubu i pred klubom. Na začiatku júna navštívili MŠ 
Slovanská pri príležitosti osláv DOD, deti ich zasa po-

tešili pri príležitosti osláv Deň matiek blahoželaním 
a peknými kresbičkami. Pekné počasie v júni využili 
na usporiadanie Športových hier seniorov v netra-
dičných disciplínach v Senior klube a jeho okolí. Po 
dobrých športových výkonoch odmenili víťazov 
sladkými medailami a posedeli pri kávičke, koláčiku 
a dobrom guláši. Najlepšou športovkyňou bola vy-
hodnotená Milka Valachová. 

Osem členov ZO sa zúčastnilo relaxačno-liečeb-
ných pobytov - napr. kúpele Dudince, Piešťany, Vy-
šné Ružbachy a Tatranská kotlina. Koncom augusta 
sa znova stretli v Senior klube na posedení pod ná-
zvom „Dôchodcovia sa hrajú“. Niektorí členovia sa 
zúčastnili akcie Dni mesta, XXII. Ročníka Púchovské-
ho jarmoku a koncertov na pešej zóne. V spolupráci 
s Púchovskou kultúrou sa zapojili do akcií Rozkvitnu-
té jarné kvety pred divadlom, Večer rozsvietených 
púchovských svetlonosov a zdobenia vianočných 
stromčekov pred Divadlom. Zapojili sa tiež do cha-
ritatívnych akcií „Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok?“, obchodného reťazca LIDL a katolíckej 
charity.            Slavomír Flimmel 

Okrášľovací spolok vznikol v Púchove pri-
bližne pred 100 rokmi. Jeho zaniknutú činnosť 
sme obnovovali asi pred 20 rokmi. „Spolok“ 
dodnes prináša prospech v podobe podpory 
nadšencov, ktorí chcú mať okolie svojich byto-
viek krajšie, farebnejšie, voňavejšie. Pri našom 
dome vďaka spolku financovaného mestom 
pribudlo 20 ruží. Nech nám pekne kvitnú!

PS: ale lopota to bola dobrá 
Miroslav Kubičár, Obrancov mieru 1085 

V priebehu mesiaca apríl vyhlásilo Mesto Púchov 
už druhú výzvu a zároveň i súťaž SPOLOČNE ZA 
ČISTÝ PÚCHOV, pri príležitosti Dňa Zeme, do ktorej 
sa zapojilo hneď viacero početných skupín zo škôl 
či pracovných kolektívov, ktorým nie je ľahostajné 
životné prostredie, v ktorom všetci žijeme, a zaslali  

v termíne na príslušný email fotografie „v akcii“. Spo-
ločne sa tak počas obdobia od 19. 4. do 29. 4. 2022 
podarilo vyzbierať viac ako 600 vriec odpadu, a to 
vďaka členom 6. zboru skautov a skautiek Púchov, 
študentom SOŠ obchodu a služieb v Púchove, žia-
kom ZŠ s MŠ Slovanská a žiakom zo ZŠ Gorazdova, 

pani Márii Černoškovej so susedmi, klientom 
Denného stacionára Aliis v Púchove, zamestnan-
com spoločnosti Continental Matador Rubber  
z divízie TCP a v neposlednom rade zamestnan-
com Podniku technických služieb mesta Púchov, 
ktorých snahou je udržiavať čistotu v meste kon-
tinuálne. V utorok 24.5.2022 popoludní si prevza-
li ocenení ďakovné listy a vecné ceny priamo od 
primátorky mesta Kataríny Henekovej, ktorá ne-
skrývala potešenie z toho, že o druhý ročník spo-
ločnej environmentálnej akcie prejavilo záujem 
také množstvo občanov, aby tak participovali na 
progrese samosprávy, a srdečne im poďakovala. 
Veríme, že v nasledujúcom roku bude počet vy-
zbieraných vriec odpadu výrazne nižší, k čomu 
môžete prispieť už aj dnes, pokiaľ budete naďalej 
zodpovední a vyhadzovať odpad do príslušných 
smetných nádob, čím tak pôjdete príkladom aj 
ostatným. Poďakovanie rovnako patrí všetkým 
Vám, ktorí ste sa nezapojili do súťaže, ale napriek 
tomu ste sa aktívne podieľali na čistení mesta  
a jeho zveľaďovaní.          Laura Krošláková

Dvadsať rokov Základnej organizácie JDS Horné Kočkovce

Spoločne sme vyzbierali viac ako 600 vriec odpadu
Okrášľovací spolok
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Cyklobusová sezóna bude tento rok dlhšia o 2 mesiace 
Šiesta cyklobusová sezóna začala už 30. apríla 2022, teda o mesiac skôr ako zvyčajne. Dve obľúbené trasy môžu vášniví cyklisti aj rodiny s deťmi tento rok 
využívať oveľa dlhšie ako po minulé roky, a to až do 30. septembra.

Predĺžená sezóna autobusov so zapriahnutým 
cyklovozíkom  s kapacitou 24 bicyklov je tu 
pre všetkých, ktorí radi spoznávajú zákutia kra-
ja zo sedla bicykla. Využívať ich môžu v sobotu,  
nedeľu aj počas sviatkov na dvoch overených 
trasách – z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou 
a Nitrianskeho Rudna. Cena za prepravu bicykla, 
1 euro, zostáva nezmenená, takmer nezmenené 
sú aj cestovné poriadky. Plánujete rodinný cyklo-
výlet alebo ste si konečne našli čas vyraziť do 
prírody a navštíviť nové miesta? Určite na svojej 
ceste využite cyklobus! Bezpečne vás prevezie 
preplnenými cestami a z jednej zo zastávok sa 
môžete vybrať na čarovné miesta, ktoré náš kraj 
ponúka. Novú cyklobusovú sezónu pre vás aj 
tentokrát prináša Trenčiansky samosprávny kraj 
v spolupráci so SAD Trenčín. K dispozícii sú trasy: 
Trenčín – Mníchova Lehota – Trenčianske Jastra-
bie – Dubodiel – Bánovce nad Bebravou a Trenčín 
– Dubnica nad Váhom – Ilava – Horná Poruba – Va-
laská Belá – Nitrianske Rudno. 

- Lenka Kukučková -

Zvýšenie daňového bonusu by malo zásadný vplyv na fungovanie samospráv 
Vládou navrhované zvýšenie daňového bonusu 
výrazne zasiahne do príjmov miest, obcí aj 
samosprávnych krajov. Výpadok podielových 
daní by mal negatívny dopad na hospodárenie 
samospráv a ovplyvnil by aj poskytovanie 
služieb, realizáciu investičných akcií, podporu 
podujatí a v prípade miest a obcí aj výšku dane 
z nehnuteľností. Samosprávy už aktuálne bojujú 
s rastúcimi cenami energií, tovarov a služieb 
či rastúcou infláciou. Na ich rozpočtoch sa 
negatívne podpísala aj pandémia či poskytovanie 
pomoci utečencom z Ukrajiny. Upozorňujú 
preto, že ďalšie krátenie financií môže byť pre 
nich nezvládnuteľné. „Som za to, aby rodiny 
s deťmi mali viac finančných prostriedkov, ale 
nie na úkor výkonu kompetencií jednotlivých 

miest, obcí a samosprávnych krajov. Sme čisto 
rozpočtová organizácia štátu a jediným naším 
príjmom je daň z príjmov FO. Navyše, tento návrh 
prichádza v dobe, kedy je dvojciferná inflácia a tá 
sa bude stále zvyšovať,“ povedal na posle dnom 
zasadnutí Zastupiteľstva TSK trenčiansky župan 
Jaroslav Baška a dodal, že v rámci Združenia SK8 
bude iniciovať, aby samosprávne kraje prijali  
k tejto veci jednotné stanovisko.
Téma dramatického zvyšovania cien  
a svojvoľných zásahov centrálnej vlády 
do rozpočtov samospráv dominovala aj 
spoločnému stretnutiu predsedníctva SK8 
a ZMOS v Trnave. Samosprávy sa zhodli, že 
zásadne nesúhlasia s návrhom koalície na 
zvýšenie daňového bonusu, ktoré by malo 

za následok ohrozenie poskytovania služieb 
pre obyvateľov regiónov, ako je údržba ciest, 
prímestská doprava alebo starostlivosť o klientov 
zariadení sociálnych služieb. „Čaká nás pomerne 
neriešiteľná situácia, ak prídeme ako kraj o 20 mil. 
eur z podielových daní, nebude možné zostaviť 
vyrovnaný rozpočet,“ povedal podpredseda TSK 
a primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef 
Trstenský. „Z 1 miliardy, ktorá je avizovaná na 
najbližší rok, 628 mil. eur budú znášať mestá, obce 
a samosprávne kraje,“ doplnil podpredseda TSK  
a primátor Partizánskeho Jozef Božik. Svoj nesú-
hlas s navrhovanými opatreniami už avizovalo 
Združenie SK8, ZMOS aj ÚMS.  

 - Lenka Kukučková -

Trenčiansky kraj jediný s ratingom A+  
Trenčianska župa obhájila svoje prvenstvo  
v Rebríčku transparentnosti žúp, ktorý zverejňuje 
Transparency International Slovensko (TIS), po-
chváliť sa tak môže už tretím víťazstvom v rade. 
Oproti poslednému hodnoteniu z roku 2020 sa jej 
podarilo zvýšiť svoje skóre aj známku, a to na naj-
vyššiu možnú.
V aktuálnom, už v poradí šiestom, Rebrí
čku transparentnosti žúp (2022) získal 
Trenčiansky samosprávny kraj 80%né 
skóre, čo je zároveň najvyššie skóre 
v histórii hodnotení. Oproti rebríčku 
z roku 2020 sa zlepšil o 3 percentuálne 
body a získal najvyššiu možnú zná   mku 
A+. „Aj napriek priblíženiu sa ďalších 
krajov, Trenčiansky kraj stále dominuje  
v 4 z 11 hodnotených oblastí,“ uvádza 
TIS vo svojej tlačovej správe. V dvoch  
z 11 oblastí, Predaj a prenájom ma
jetku a Podniky a organizácie VÚC, 
dokonca župa získala plných 100%. Vý-
razné zle pšenie zaznamenala aj v oblasti 
Dopravnej politiky, Účasti verejnosti 
na rozhodovaní či Dotácií a grantov. 
„Keď som nastúpil na pozíciu župana, Tren-

čiansky samosprávny kraj bol na poslednom mieste  
s 28%-tami. Vtedy sme si povedali, že verejné fina n-
cie, ktoré spravujeme, musia byť pod drobnohľadom 
verejnosti a transparentnosť župy musíme zlepšiť. 
Z 28% sme sa v roku 2015 posunuli na 41%, ktoré 
stále znamenali poslednú priečku. Do čela rebríčka 

sme sa dostali v roku 2017 a dnes sme už tretíkrát 
obhájili prvenstvo. Vždy je čo zlepšovať, je to  
naozaj pravda a aj keď je to čoraz ťažšie, my sa bu-
deme snažiť ďalej. Veľká vďaka všetkým zamestnan-
com župy, ktorí na tom pracujú a chcem poďakovať 
aj Transparency International Slovensko za to, že ta-

kéto rebríčky robia,“ povedal trenčian-
sky župan Jaroslav Baška. „Ďakujem, 
že tejto téme venujete pozornosť, že to 
pre vás zostáva výzva a priorita,“ po-
vedal pri odovzdávaní ceny za prvé 
miesto riaditeľ TIS Michal Piško. 
Transparentnosť žúp bola meraná 
pomocou 135 indikátorov, pričom 
pribudli 3 nové. Priemerné skóre 
transparentnosti žúp opäť vzrástlo, 
tentokrát o 6 percentuálnych bodov 
na doteraz najvyššiu hodnotu 69%. 
Župy sú tak z hľadiska verejnej kon-
troly citeľne pred stovkou najväčších 
miest, ktorých otvorenosť v roku 
2018 dosiahla 57%.   

- Lenka Kukučková -
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V roku 2019 si slovenskí skauti pripomenuli 
sté výročie vzniku prvých čisto slovenských 
skautských oddielov. Prvé zmienky o skautin
gu v Púchove sú z roku 1922, takže si v tom
to roku pripomíname 100 rokov od vzniku 
púchovského skautingu.

V šesťdesiatich rokoch došlo k politickým zme-
nám ktoré umožnili regeneráciu skautskej or-
ganizácie a obnovu jej činnosti. K znovuzrode-
niu púchovského skautingu došlo v roku 1968, 
kedy bol vytvorený I. oddiel Slovenského junáka  
v Púchove, pod vedením Olda Šedého, ktorý sa do 
Púchova presťahoval z Moravy a významnou mi-
erou sa zaslúžil o vzkriesenie skautingu v Púcho-
ve. Oslovil povojnových skautov, Jula Cígera, Paľa 
Pribiša, Janka Martišíka, Jozefa Cupaníka a Jozefa 
Valacha, ktorí sa aj aktívne zapojili od vedenia od-
dielov a výchovy mladej generácie skautov. Oldo 
Šedý vniesol do organizácie prvky českého skau-
tingu a dokázal skvalitniť krojovanie a materiálno 
– technickú základňu púchovských oddielov. 

Prvý skautský sľub skladali skauti za dramatic-
kých udalostí, druhý deň po vstupe armád Varšav-
skej zmluvy na naše územie, 22. augusta 1968 na 
Ilonke. V tom roku sa uskutočnil aj krátky letný 
tábor na Božovom a ďalší letný tábor v roku 1969 
už púchovskí skauti trávili v Moravskom krase pri 
dedinke Hostěnice. Okrem táborov organizovali 
každý rok pri príležitosti oslobodenia Púchova 
vatry na Lachovci – na Bielej skale. A hoci ich už 
teraz skauti neorganizujú, ich tradícia pretrvala až 

do dnes. Starí skauti si vychovali nových činovní-
kov, ako boli Repka, Červeňák, Bujna, pod ktorých 
vedením sa organizovali výpravy do okolia, futba-
lové zápasy a prenocovanie v horách.

Vstup cudzích vojsk však zmenil aj politickú si-
tuáciu a od leta 1969 znovu začal likvidačný pro-
ces skautingu. Najskôr bola skautská organizácia 
začlenená do politického Združenia detských  
a mládežníckych organizácií a postupne zlúčená 
s pionierskou organizáciou. Od roku 1970 skau-

ting v Československu prestal existovať. V Púcho-
ve tesne pred zrušením ešte stihli skauti zložiť 
slávnostný skautský sľub v parku pri Župnom 
dome, kde mali aj svoju klubovňu (na mieste tera-
jšej kaviarničky Podivný barón). Na túto pamätnú 
udalosť zasadili aj lipku, do koreňov ktorej vloži-

li vo fľaši zoznam púchovských skautov. Žiaľ po 
niekoľkých dňoch lipku niekto vytrhol a zoznam 
zmizol. Členovia už bývalých oddielov sa zapojili 
do činnosti v rôznych turistických oddieloch or-
ganizovaných pri školách, alebo telovýchovnej 
jednote. Celý skautský majetok, ako aj klubovňa 
prešiel do vlastníctva SZM. Medzi najznámejších 
členov tohto obdobia patrili napríklad bratia Šu-
lavíkovci, traja bratia Syrný, Paľo Holeščák, Bujna, 

Červeňák, Bellovič, Dian, bratia Bednárovci, Miro 
Pribiš, Žiačik, Cíger, Čuntala, Repka a ďalší. Zboro-
vý vodca Oldo Šedý bol za svoju skautskú činnosť 
dlhé roky prenasledovaný a súdený.

Po 17. novembri 1989 nastalo tretie znovuzrode-
nie skautského hnutia. Náčelníctvo Slovenského 
skautingu sa zišlo už 13. decembra 1989 v Brati-
slave. Zasadnutie prípravného výboru v Púchove 
sa uskutočnilo v decembri, tesne pred Vianocami 
v zasadačke hasičskej zbrojnice. Toto zasadnutie 
zorganizovali starí skauti zo šesťdesiatich rokov, 
pod vedením Olda Šedého a Joža Syrného. Aktív-
ne sa zapojili aj Miloš Čuntala a Miro Pribiš. Skau-
ting prišli podporiť aj noví činovníci, manželia Joa-
chymstáloví a Murárikovci. Nový elán a pracovné 
nadšenie vyvrcholilo už v lete 1990 letným tábo-
rom na starom táborisku v Moravskom krase pri 
dedinke Hostěnice. 

Postupnou činnosťou a zlepšovaním skautské-
ho povedomia nových činovníkov sa zlepšovala 
aj kvalita činnosti zboru, ktorého vedenia sa po 

Stručný prehľad dejín skautingu v Púchove (2. časť)

Prvá výprava púchovských skautov v roku 1990.

Momentka z posledného letného tábora v Nimnici v roku 2019.

(Pokračovanie na 11. strane)
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Štvrtý ročník tradičného varenia bryndzových ha-
lušiek v Centre sociálnych služieb Kolonka (ďalej CSS 
Kolonka) prebiehal v stredu (25.5.2022) dopolud-
nia, kde sa stretlo 6 súťažných tímov, okrem domá-
cich centier CSS Kolonka, CSS Nosice-Púchov a CSS 
Chmelinec sa zúčastnili i zo Špeciálnej Základnej ško-
ly v Púchove, a v rámci regiónu sa súťaže zúčastnili 
CSS Slávnica, CSS Bystričan z Považskej Bystrice a CSS 
Lednické Rovne. Pozvanie na akciu, ktorá sa konečne 
v zariadení centra sociálnych služieb mohla po dlhej 
pandemickej pauze uskutočniť, prijala aj primátor-
ka mesta Púchov Katarína Heneková, ktorá sa akcie 
veľmi rada zúčastnila a profesionálne hodnotí aj jej 
organizáciu.

Úvodného slova sa ujala riaditeľka CSS Kolonka 
Barbora Orgoníková, ktorá privítala všetkých hostí  
s neskrývanou radosťou po dlhšej odmlke. Okrem 
primátorky Púchova privítala aj vedúcu oddelenia 
sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Elenu Nekorancovú, ktorá bola zároveň jednou  
z členiek poroty hodnotiacej halušky. „Som veľmi 
rada, že ste všetci prijali naše pozvanie, pretože sme 
mali strach, o to, aká bude pandemická situácia, či 
nám vyjde počasie a ďalšie rôzne veci, ktoré sú okolo 
nás. Rozhodli sme sa preto spraviť tento ročník, pre-
tože sa chceme tešiť zo života, motivovať sa do kaž-
dého, nielen pracovného dňa a spojiť sa, opäť sa soci-
alizovať. Nezáleží na tom, kto dnes vyhrá, ale že ste tu 
a strávime spoločný čas,” uviedla Orgoníková. Krátky 
kultúrny program si pre hostí pripravili klienti CSS 
Kolonka, ktorí za sprievodu gitary Barbory Orgoní-
kovej zaspievali pieseň Slovensko moje, Otčina moja. 
Následne odštartovala riaditeľka CSS Kolonka proces 
varenia, ktorého limit bol stanovený na 60 minút  
a s heslom „do hodiny HAM!“ ho potom mala ukončiť.

V stánkoch na prípravu halušiek mohli byť len súťa-
žiaci, ostatní ich mohli povzbudzovať spoza jarku, 
pred ktorými boli rozkúrené už kotlíky, v ktorých be-
hom pár minút vyplávali na povrch hotové halušky.

Priebeh celej akcie komentovala tiež primátorka 
Katarína Heneková: „Osobne som sa prvýkrát zúčast-
nila tejto akcie a musím povedať, že bolo veľmi in-
špirujúce vidieť nasadenie všetkých tímov z rôznych 
domovov sociálnych služieb a radosť, s akou sa pus-
tili do varenia. Bola to ďalšia možnosť stráviť aj pre 
klientov domovov sociálnych služieb či zariadení pár 
príjemných chvíľ s priateľmi, či známymi. Víťazovi, ale 
aj ostatným účastníkom blahoželám a všetkým pra-
jem hlavne veľa zdravia a dobrej nálady. Ďakujem za 
pozvanie.”

Rozhodovanie o najlepších bryndzových haluškách 
bolo vskutku náročné, pretože každý tanier vábil nie-

čím iným, napokon však porota rozhodla o trojici 
najlepších halušiek, ktoré uvarili z CSS Chmelinec (1. 
miesto), CSS Bystričan Považská Bystrica (2. miesto)  
a tretiu priečku obsadili hostitelia z CSS Kolonka.

Výhercom gratulujeme a rovnako i ostatným zú-
častneným tímom, za ich odhodlanie a halušky, ktoré 
s láskou pripravili pre priateľov a známych, ktorí sa 
dnešnej súťaže vo varení halušiek zúčastnili. Verí-
me, že nasledovné obdobie bude priať oveľa väčším 
možnostiam pre klientov týchto zariadení a už teraz 
je jasné, že jubilejný 5. ročník súťaže vo varení bryn-
dzových halušiek bude neobyčajný. 

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

Najlepšie halušky pripravili z CSS Chmelinec

odchode Olda Šedého spoločne chopili Eňa Joa-
chymstálová a Miro Pribiš. Ten sa nakoniec stal 
zborovým vodcom novovzniknutého 6. zboru 
skautov a skautiek v Púchove a po smrti okresné-
ho vodcu Romana Kiššíka z Považskej Bystrice aj 
jeho nástupcom až do administratívneho rozde-
lenia okresov Považská Bystrica a Púchov. Spoloč-
nými silami a aj s účasťou skautov z Považskej Bys-
trice, Dubnice a Štítnej nad Vláří sme uskutočnili 
ďalšie pamätné letné tábory v Priedhorí pri Pru-
žine, v Podskalí, pri Zliechove, v Mirošove na Mo-
rave, vo Veľkej Fatre pri Liptovských Revúcach, pri 
Bolešove na Gilianke, na Čertove, pri Sádočnom, 
na Vieske alebo v posledných rokoch neďaleko 
Nimnice. Naše tábory navštívili skauti z Pensylvá-
nie v USA, skauti z Nemecka, horolezci, jaskyniari, 
zlatokopi. Odohrali sme množstvo táborových 
hier, ale aj odpracovali množstvo brigád. 

Ale neboli to len tábory. Založili sme si taneč-
nú country skupinu, ktorá nás reprezentovala na 
rôznych vystúpeniach, organizovali sme spoločne 
s CVČ, mestom, s turistami a mimovládnymi or-
ganizáciami známe podujatia pre verejnosť, ako 
napríklad Vandermúza – folkový festival, Cesta 
rozprávkovým lesom, Kreslenie na chodníky pri 
príležitosti Dňa Zeme, MDD v meste. Nesmieme 

zabudnúť ani na každoročné roznášanie Betle-
hemského svetla vo vianočnom období a už po-
vestné naše skautské Vianoce, šarkaniády a orien-
tačné preteky „Boj družín“ s účasťou skautov zo 
širokého okolia. 

Vo vedení zboru 
sa po ukončení 
aktívnej skautskej 
činnosti Mira Pri-
biša vystriedalo 
niekoľko mladých 
činovníkov ako 
Roman Blaško, 
Marek Král, Moni-
ka Králová – Siekli-
ková, Michal Bršiak 
a v súčasnosti Ju-
raj Mašek. 

Od roku 1989 
prešlo našimi klu-
bovňami niekoľko 
stoviek detí a mlá-
deže z Púchova. 
Niektorí najstarší 
zostali nášmu zbo-
ru verní až doteraz. 
Vzniklo aj niekoľko 

skautských manželstiev a dlhoročných priateľs-
tiev. Pevne verím, že ďalšieho politického zrušenia 
sa už naši skauti nikdy nedožijú, a že zostanú verní 
nášmu skautskému odkazu: „raz skautom, navždy 
skautom“.       6. zbor skautov a skautiek Púchov 

Stručný prehľad dejín skautingu v Púchove (2. časť)
(Pokračovanie z 10. strany)

Výprava na Podskalský Roháč v r.1969. Stojací zľava Oldo Šedý – zborový vodca
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Kultúra
Streda 1.6.,  8.6.,  15.6.,  22.6.,  29.6.  tanečná sála  17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad pre 
ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať te-
lo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 794, kultura@
puchovskakultura.sk
Streda  1.6.,  8.6.,  15.6.,  22.6.,  29.6.  tanečná sála  18.30 h
Pondelok  6.6.,  13.6.,  20.6.,  27.6.  tanečná sála  18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické 
lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cviče-
nie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... 
Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. 1 vstup 3 €. 

Utorok 7.6., 14.6., 21.6., 28.6. 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 21.6. učebňa č.1 16.00 h
Utorok 28.6. 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
Štvrtok 16.6. vestibul divadla 15.30 h
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ŽIAKOV ZUŠ 
ZUŠ Púchov Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy záverečných prác absolventov 
5.ročníka 2. časti 1. stupňa. Výstava potrvá do 30.6.2022. Vstup voľný. Info i na osobitnom 
plagáte.

Streda 29.6. veľká sála od 14.00 h 
JUBILANTI MESTA PÚCHOV   
Organizované podujatie Mestom Púchov na pozvánky pre JUBILANTOV Mesta Púchov 
za I.polrok 2022 od 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. 
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Europark, Púchov
Vstupné: 3€



Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 31.5.
Polievka: Fazuľová s párkom 
1. Maďarský hovädzí guláš, kysnutá 
knedľa 
2. Kuracie prsia „ FIT“ so zeleninou  
a syrom ,dusená ryža
Streda: 1.6.
Polievka: Cvikľová na kyslo s kôprom 
1. Prírodné bravčové rebierko “Róbert”, 
dusená ryža
2. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky
Štvrtok: 2.6.
Polievka:  Vývar slepačí s rezancami 
0,33l A-1,9
1. Vyprážaný kurací „Gordon-blue” 
zemiaková kaša, uhorkový šalát
2. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
Piatok: 3.6.
Polievka: Karfiolová s cestovinou
1. Pečený bravčový bôčik, žemľová 
plnka, štuchané zemiaky, uhorka
2. Znojemská hovädzia roštenka, 
dusená ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 31.5. 
Polievka: Frankfurtská s párkom, 
chlieb
1. Pečené bravčové výpečky, dusená 
kapusta, kysnutá knedľa
2. Karí rizoto s kuracím mäsom  
a zeleninou
3. Zeleninový šalát s feta syrom, 
pečivo

Streda: 1.6. 
Polievka: Slepačí vývar s cestovinou 
1. Kuracie stehno pečené, dusená 
ryža, miešaný kompót 
2. Špenátové halušky s nivou  
a šampiňónmi
3. Zeleninový šalát “Hradisko”, pečivo
Štvrtok: 2.6. 
Polievka: Strúčková na sladko-kyslo, 
chlieb
1. Dusené hovädzie na šampiňónoch, 
tarhoňa
2. Kurací gyros, hranolky/ryža, dresing
3. Zeleninový šalát s kuracími nuget-
kami, dresing, pečivo
Piatok: 3.6. 
Polievka: Zeleninová s cícerom, chlieb 
1. Vyprážaný holandský rezeň,  
opekané zemiaky, uhorkový šalát 
2. Ryžový nákyp s ovocím a tvarohom 
3. Cestovinový šalát so zelerom a 
mrkvou 
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 31.5.
Kulajda, chlieb  
Bulgur so zeleninou a tofu syrom   
Obrátený kurací rezeň, varené zemi-
aky, červená repa  
Tibet: Bravčové v chili bin omáčke, 
vajíčková ryža basmati 
Streda: 1.6.
Kelová so zeleninou a zemiakmi  
Caesar šalát s kuracím mäskom,  
parmezán, pečivo  
Mäsko 2 farieb so šampiňónovou 
omáčkou, pečené baby zemiaky   
India: Kuracie tarey wala, cesnakový 

chlieb Naan, zeleninový šalát 
Štvrtok: nevaríme , reštaurácia 
zatvorená 
Piatok: 3.6.
Šošovicová nakyslo, chlieb  
Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka   
Pečené vykostené kuracie stehno, 
ryža, ovocný kompót  
India: Bravčová Kathi rolka, cesnakový 
dresing, zeleninový šalát

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 € aj odvoz
Utorok: 31.5.
Polievka: Jarná zeleninová polievka 
Slepačí vývar celestínskymi rezancami 
1. Grilované kuracie prsia, anglická 
zelenina, dusená ryža 
2. Zverinový guláš s brusnicami, karlo-
varská knedľa
3. Zeleninovo-špenátové lasagne 
4. Pizza Salami (saláma, cibuľa, olivy)
Streda: 1.6.
Polievka: Francúzska cibuľačka, 
krutóny 
Slepačí vývar s vyprážaným hráškom 
1. Kuracie prsia Cordon Bleu, zemia-
ková kaša 

2. Grilovaná bravčová krkovička, 
cigánska omáčka, hranolky 
 3. Bryndzové halušky so slaninou 
4. Pizza špenátová (špenát, niva, 
cibuľa)
Štvrtok: 2.6.
Polievka: Kyslá polievka s hubami 
Slepačí vývar so zeleninou a rezan-
cami 
1. Pečené kuracie stehno poľovnícke, 
dusená ryža 
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
česká knedľa 
3. Hlivový kotlíkový guláš, domáci 
chlieb
4. Pizza Fungi di bosco (huby, syr, 
tomat)
Piatok: 3.6.
Polievka: Hráškový krém so slaninou 
Slepačí vývar julienne 
1. Kurací paprikáš, zemiaková haruľa 
2. Mexický guláš, hrášková ryža 
3. Dukátové buchtičky, vanilkové šodo 
4. Pizza posúch gazdovský (smotana, 
niva, slanina,cibuľa) 
Špecialita na tento týždeň:
1. Špagety Carbonara so sušeným 
žĺtkom prílohový šalát

denné menu / oznam / inzerciadenné menu / oznam / inzercia1414

SLNEČNÉSLNEČNÉ
        OKULIARE        OKULIARE

DIOPTRICKÉ 
DIOPTRICKÉ 

77 EUR77 EUR

POLARIZOVANÉ
POLARIZOVANÉ 

OD  45 EUR45 EUR

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV 

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



kultúrakultúra 1515

Pre deti z materskej školy pri ZŠ s MŠ sv. Margity 
bol 24. máj neobvyklý a trošku iný, než na aký sú 
deti zvyknuté. Naši predškoláci - Anjeličkovia sa vy-
brali do Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Deti 
sa hneď ráno po skorších raňajkách s batôžkami na 
chrbte, plní očakávaní z nepoznaného, vybrali na 

dobrodružnú cestu autobusom do mesta 
Trenčín. V galérii nás už čakala milá pani 
Monika – galériová pedagogička, ktorá 
nás uviedla do očarujúcich priestorov 
galérie. Priviedla nás do prvej galériovej 
siene, kde boli vystavené originály diel 
významného slovenského maliara Ferdi-
nanda Hložníka. Tento maliar je známy 
tým, že popri knihách ilustroval aj Šlabi-
kár a Čítanku. Deti tu mohli vidieť ako sa 
taký Šlabikár kedysi tvoril. Pán ilustrátor 
ilustroval to, čo videl – deti na zastáv-
kach, v škole, doma. Svoje kresby dopĺňal 
vždy jasnými farbami. Deti tu mohli vidieť 
originály ilustrácií zo šlabikára. Používal  
v ňom techniku bodkovanej čiary. Pozreli 
sme si aj krásne ilustrované detské knižky, 
ktoré už teraz ťažko nájdeme i v knižnici.  
V druhej výstavnej sieni sa deti oboznámi-
li s ďalším známym slovenským maliarom. 
Miloš Alexander Bazovský bol maliarom, 
ktorý žil aj v Trenčíne. Používal techniku 
miešania viacerých farieb. Deti márne 
hľadali na jeho obrazoch modrú, pretože 
jeho obrazy sa niesli v zemitých farbách. 
Námetom mu bola dedina, polia, drevené 
domy, no maľoval aj rôzne zátišia a posta-
vy. Pre deti v galérii bolo pripravené zau-
jímavé spestrenie, a to tým, že naša milá 
pani sprievodkyňa mala pre deti priprave-
né obrázkové pexeso. Deti mali za úlohu 

pomocou obrázku nájsť dvojicu – obraz vo výstavnej 
sieni a priradiť ho ku konkrétnemu obrazu. Všetci  
s nadšením vyhľadávali správne dvojice. V závere na-
šej návštevy sa deti presunuli do Ateliéra Majstra Ga-
lerka. Neoddeliteľnou súčasťou nášho výletu bola aj 
prestávka, počas ktorej si deti mohli doplniť energiu 

starostlivo pripravenými balíčkami od svojich mami-
čiek. Po krátkej prestávke na deti čakalo prekvapenie. 
Pani galériová pedagogička mala pre deti pripravené 
výkresy a štetce. Naše deti si tu mohli vyskúšať rôzne 
techniky maľby, napríklad tušom, vodovými farbič-
kami, pastelom a voskovkami. Deti sa s nadšením  
a bez veľkého rozmýšľania pustili do maľby a tvorby 
prekrásnych ilustrácií. V Ateliéri Majstra Galerka tak 
vznikli krásne originálne diela našich detí, ktoré sme 
si mohli vziať do našej materskej školy. Po návrate 
sme si vytvorili krásnu výstavu diel, ktoré namaľovali 
deti. Tento deň bol pre všetkých naozaj výnimočný  
a naplnený kultúrnym zážitkom. Už teraz sa spoločne 
s deťmi tešíme na ďalšiu návštevu galérie.

ZŠ s MŠ sv. Margity 

Autor poviedok, publicista a prekladateľ z nemec-
kého jazyka Michal Hvorecký prijal pozvanie na lite-

rárnu besedu do Malého župného domu v Púcho-
ve, ktorú v stredu 25. mája v spolupráci s Mestom 

Púchov zorganizovala Mestská knižnica 
Vladimíra Roya. 

Púchov pri tejto príležitosti navštívil opäť 
po 10 rokoch, počas ktorých sa portfólio 
jeho tvorby značne rozšírilo. Okrem naj-
novšieho literárneho počinu Čierny lev 
sa referentka mestskej knižnice zhovárala  
s M. Hvoreckým aj o pripravovanej detskej 
knihe Lebo preto, ktorá vyjde už túto jeseň 
a v nadväznosti na to je v pláne do nasle-
dujúceho obdobia privítať M. Hvoreckého 
na ďalšej literárnej besede, tentokrát veno-
vanej jeho detskej tvorbe. Počas stretnutia 
odznelo mnoho inšpiratívnych zamyslení 
nad literatúrou či súčasnou spoločnosťou, 
pričom Michal Hvorecký poznamenal, že 
miluje dialóg - zhováranie sa s ľuďmi, či-
tateľmi a tak do seba nasáva ich príbehy, 
a zároveň podotkol, že dialóg je dôležitá 
cesta k budovaniu demokracie “zdola”. 
Veľmi podnetná bola i následná diskusia  
s účastníkmi besedy, bezprostredne po 
nej nasledovalo autorské čítanie z dvoch 
kníh, Naum a Čierny lev, ktorých poviedky  
v sebe nesú autorove charakteristické črty 
a pritom sa žánrovo tak líšia. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa literárneho stretnutia zú-
častnili a už teraz sa tešíme na ďalšie vzác-
ne návštevy v mestskej knižnici.

Laura Krošláková 

Škôlkari v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne

V šatoch uvitých z bledozeleného lístia,
zdobených žltkastými strapcami kvetov,
mladosťou opojená,
svoju nevinnosť slnku ponúkaš.

Rozhorúčené hlavu do tvojho náručia vloží,
zatiaľ čo ty koketuješ s mrakmi,
provokuješ vietor,
odhaľuješ ramená,
necháš po nich stekať náhodné kvapky dažďa,
pokým úplne vyčerpané tvojou krásou nepadnú 

na zem.

Rozpustilo sa zasmeješ,
končekmi listov poutieraš mokrú zem,
privoláš vietor,
aby ich svojim dychom osušil.

Zoberieš zlaté vlasy medzi prsty,
strapatú hlavu,
skôr než ju vrátiš na oblohu, 
pohladíš,
aby sen o tvojom náručí mohla spolu s nami sní-

vať.
Jaroslav Martiš

Nové šaty (2022)

Literárna beseda s Michalom Hvoreckým
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Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riadi

teľa Materskej školy, Mládežnícka 1438/13, Púchov.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer. Predpokladaný termín 

nástupu: 1. 7. 2022. Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z.  
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záuj-
me a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
1. vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č.138/2019 o pedagogických zamest-

nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie na výkon 
pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického 
zamestnanca, 2. splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa sa-
mostatný pedagogický zamestnanec, 3. najmenej 5 rokov pedagogickej čin-
nosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona  
č. 596/2003 Z.z., 4. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 5. bezú-
honnosť, 6. zdravotná spôsobilosť, 7. ovládanie štátneho jazyka, 8. znalosť 
príslušnej legislatívy pre oblasť školstva, riadiace, komunikačné a organizač-
né schopnosti, aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet), 9. osob-
nostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do výbe-
rového konania, úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,  
v prípade dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa priložiť 
aj štátnicové vysvedčenie), štruktúrovaný profesijný životopis, potvrdenie 
o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, návrh koncepcie rozvoja materskej 
školy v písomnej forme (v rozsahu maximálne 4 strany), lekárske potvrde-
nie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riadite-
ľa materskej školy, čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti  
§ 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných  
v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch, písomný súhlas so spra-
covaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona  
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Termín a miesto podania žiadosti: písomnú žiadosť o zaradenie do výbe-
rového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej 
obálke osobne, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 
020 01 Púchov, termín podania: do 10. 6. 2022 do 12:00 hod., obálku označte 
heslom: „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy, Mládežnícka 1438/13, 
Púchov - neotvárať!“.

Termín a miesto výberového konania: uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné 
predpoklady a ostatné požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové ko-
nanie.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 
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Volejbal

V sobotu a v nedeľu (28.  29. 5.) 
sa v MŠK hale stretlo 12 družstiev 
vo finálovom turnaji o majstra Slo
venska. Družstvá boli rozdelené do 4 
základných skupín, ktoré odohrali vzá-
jomné zápasy medzi sebou, prvé dve 
družstvá postúpili do štvrťfinále, pos-
ledné družstvo zo skupiny pokračo-
valo v skupine o 9.-12. miesto. Domáci 
1.VK Púchov mal v základnej skupine, 
ako sa neskôr ukázalo, dvoch najťaž-
ších súperov, ktorí sa neskôr stretli  
v samotnom finále. Všetky zápasy 
boli veľmi vyrovnané, hráčky bojovali  
o kaž dú loptu až do samotného konca. 

Púchovské družstvo v základnej zo-
stave Sofia Madarová, Alžbeta Vala-
chová a Sophia Pavlovičová odohralo 
veľmi vyrovnané zápasy a len drobné 
chyby v hre nás stálo lepšie umiestne-
nie. 

Aj stretnutia v skupine o 9. - 12. mies-
to boli veľmi napínavé a do úspešného 
konca dotiahli stretnutie proti ŠK Svid-

ník, čo nás posunulo na konečné 11. 
miesto. Do hry za 1.VK Púchov sa za-
pojili aj hráčky z lavičky Ema Zágorová, 
Miška Valachová, Miška Zugová, Adela 
Kaňková a Jožka Špániková. 

Prvých 8 družstiev odohralo systé-
mom play-off zápasy o 1. - 8. miesto, 
do finále sa dostali družstvá VK Stu-
dienka a TJ Mladosť Pov. Bystrica. 
Podľa očakávania bolo finále napína-
vé a dramatické za silného povzbud-
zovania fanúšikov oboch družstiev.  
O majstrovi Slovenska musel rozhod-
núť tretí skrátený set, kde po najtesnej-
šom výsledku 16:14 sa tešili dievčatá  

z Považskej Bystrice. 
Celkové poradie: 1. TJ Mladosť Po-

važská Bystrica, 2. VK Studienka, 3. 
PALAS VK Levice, 4. ŠVK Pezinok, 5. VM 
Senica, 6. MVK Snina, 7. VK Slávia UK 
Dráčik Bratislava, 8. VK Podlužianka Le-
vice, 9. MŠK Žiar nad Hronom, 10. MŠK 
Vranov nad Topľou, 11. 1.VK Púchov, 
12. ŠK Komenského Svidník. 

Ocenené boli aj najlepšie hráčky: Lu-
cia Kováčová (Bratislava), Alžbeta Eva 
Daniel (Senica), Diana Mrázová (VK 
Levice), Vanda Ďurečková (Studienka), 
Bibiána Kotuličová (Svidník), Natália 
Rožková (Žiar n. Hronom), Vanesa Po-

piková (Snina), Zara Uharčeková (Podl. 
Levice), Júlia Obrinová (Vranov n. To-
pľou), Liliana Sovíková (Považská Bys-
trica), Nina Hasová (Pezinok), Sophia 
Pavlovičová (Púchov).  

Michal Suchánek, foto: S. Flimmel

Majstrovstvá SR v mini volejbale mladších žiačok v Púchove

V ostatných vydaniach PN ste moh-
li v mesiacoch apríl - máj sledovať 
spanilú jazdu našich mladších žiakov 
“trojkárov” na turnajoch v skupine 
západ, kde rozdelení do dvoch tí-
mov A a B obsadili suverénne prvé 
dve miesta v tejto skupine. Avizova-
ný finálový turnaj kategórie mlad-
ších žiakov sa napokon uskutočnil  
v Ružomberku v dňoch 28. - 29. mája 
v hale ZŠ Kľačno na dvoch ihriskách. 

Usporiadateľom bol Oblastný 
výbor stred v spolupráci s VK ONE 
Ružomberok. Hralo sa podľa plat-
ných pravidiel pre trojkový volejbal 
mladšieho žiactva a podľa športovo 
- technických pravidiel Slovenskej 
volejbalovej federácie systémom 
kaž dý s každým na 2 víťazné sety.

V dvojdňovom finálovom zápo-
lení dosiahol náš tím VO 1970 MŠK 
Púchov pri účasti šiestich najlepších 

tímov nasledovné výsledky: S ŠVK 
Tatran Banská Bystrica 2:1, s TJ Slávia 
Svidník 1:2, s VK ONE Ružomberok 
2:0. V nedeľu porazili  VK Spartak UJS 
Komárno 2:0, a VKM Stará Ľubovňa 
2:0. Po bilancii výsledkov naše volej-
balové nádeje nesklamali a obsadili 
vo finále majstrovstiev SR mladších 
žiakov v 3-kovom volejbale výborné 
druhé miesto za víťazom TJ Slávia 
Svidník. 

Pod vedením trénera Rastislava 
Pagáča a asistenta Roberta Hup-
ku st. mesto Púchov vo finále M-SR  
s plným nasadením úspešne repre-
zentovali Hupka Robert ml., Jančo 
Dominik, Jurči Matej, Klobučnik Filip, 
Kubáň Zachariáš, Máček Dominik,  
Máček Erik, Mušák Martin, Svoboda 
Matej a Veteška Viliam ml.

Všetci skalní fanúšikovia, ktorí boli 
našich v Ružomberku aj osobne 

podporiť a všetci priaznivci púchov-
ského volejbalu gratulujú klubu 
k druhému miestu vo finále M-SR  

a ďakujú všetkým vyššie za vzornú 
reprezentáciu mesta Púchov. 

Pavel Melišík

„Trojkoví“ mladší žiaci strieborní na majstrovstvách SR 
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Všetko o futbale:
www.futbalnet.sk

3. liga muži  Západ

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

7. liga muži

6. liga muži 

23. kolo: Prejta – Pružina 8:2, Kolačín – Vrchteplá 
7:2, Tŕstie – Horovce 2:1, Praznov – Bodiná 7:2, Dulov 
– Fan Club Púchov 7:3, Orlové – Kameničany 7:0
1. Praznov 22 18 4 0 88:18 58
2. Kolačín 22 16 1 5 95:32 46
3. Tŕstie 21 14 3 4 75:27 45
4. Bodiná 21 14 2 5 71:37 44
5. Horovce 21 14 2 5 58:26 44
6. Vrchteplá 21 10 3 8 54:49 33
7. Dulov 21 9 2 10 55:59 29
8. Pružina 20 5 5 10 43:58 20
9. FC Púchov 21 5 5 11 52:91 20
10. Prejta 21 5 2 14 47:85 17
11. Orlové 21 5 1 15 43:67 16
12. Č. Kameň 21 4 4 13 35:64 16
13. Kameničany 21 0 0 21 9:118 0

23. kolo: Šebešťanová – Nová Dubnica 2:3 (0:1), 
Bielik 2 – J. Pecuš 3, Sverepec – Podmanín 0:4 (0:3), 
P. Gardian 2, P. Kostelanský, J. Sovík, Dohňany – Tu-
chyňa 1:4 (0:2), Štrbák – Bartoš, Adamovic, Daňo, Šte-
fula, Visolaje – Streženice 2:1 (2:0), Sviečka, Bulejčík – 
Loduha, Dolné Kočkovce – Papradno 3:0 (1:0), J. Pilát 
2, Lupták, Lysá pod Makytou – Udiča 2:2 (1:1), Bezák, 
Augustín – Šútorík, Drblík

1. Udiča 21 14 4 3 69:21 46
2. N. Dubnica 22 13 5 4 60:38 44
3. Podmanín 22 13 3 6 58:28 42
4. D. Kočkovce 21 13 1 7 45:36 40
5. Lysá 21 11 5 5 60:27 38
6. Tuchyňa 22 8 7 7 43:34 31
7. Šebešťanová 21 8 4 9 39:47 28
8. Visolaje 21 9 3 9 42:42 27
9. Streženice 21 8 3 10 39:51 27
10. Sverepec 21 5 3 13 30:50 18
11. Papradno 21 5 5 11 35:45 17
12. Dohňany 21 4 3 14 25:65 15
13. K. Podhradie 21 2 4 15 19:80 10

29. kolo: Beluša – Partizánske 2:1 (0:0), Ďuriš, Ga-
jdošík, Nitra – Lednické Rovne 0:4 (0:2), Jaroněk 2, 
Chmelík, Vavruš, Galanta – Imeľ 2:0, Levice – Kalná 
nad Hronom 1:0, Nové Mesto – Zlaté Moravce B 1:0, 
Častkovce – Malženice 3:0, Myjava – Veľké Ludince 
1:1, Šaľa – Nové Zámky 5:0, P. Bystrica – Marcelová 3:0
1. P. Bystrica 31 25 4 2 78:21 79
2. Myjava 31 21 5 5 58:25 68
3. Beluša 31 20 6 5 55:25 66
4. Šaľa 31 17 4 10 68:32 55
5. Malženice 31 14 8 9 60:40 50
6. Kalná 30 13 9 8 42:41 48
7. Galanta 31 13 7 11 47:42 46
8. Častkovce 31 12 7 12 51:37 43
9. Nové Mesto 31 12 6 13 41:37 42
10. V. Ludince 31 12 6 13 47:45 42
11. N. Zámky 31 12 4 15 40:52 40
12. Marcelová 31 10 9 12 36:33 39
13. Imeľ 31 9 8 14 33:50 35
14. L. Rovne 30 8 4 18 23:44 28
15. Zl. Moravce B 31 7 5 19 33:79 26
16. Nitra 29 8 1 20 39:62 25
17. Levice 31 5 8 18 24:76 23
18. Partizánske 31 5 7 19 31:65 22

29. kolo: Prečín – Piešťany 5:1, H. Krupá – T. Stan-
kovce 1:3, Lehota – Radimov 5:0, Kvašov – F. Vesteni-
ce 2:1, Gbely – Hlohovec 5:0, Boleráz – Trebatice 1:0, 

4. liga muži 

Vrbové – Domaniža 1:0, Bánovce – J. Bohunice 0:3, 
Prievidza – Ladce 7:1
1. Lehota 31 25 3 3 93:20 78
2. Boleráz 31 25 3 3 82:25 78
3. J. Bohunice 31 21 5 5 85:29 68
4. T. Stankovce 31 17 9 5 64:27 60
5. Trebatice 31 16 5 10 67:45 53
6. Gbely 31 16 4 11 76:52 52
7. Domaniža 31 14 8 9 56:39 50
8. Prečín 31 15 3 13 57:39 48
9. Piešťany 31 14 5 12 74:45 47
10. Vrbové 31 13 5 13 50:54 44
11. Prievidza 31 11 9 11 55:51 42
12. Radimov 31 12 4 15 54:62 40
13. H. Krupá 31 12 2 17 48:71 38
14. Ladce 31 7 4 20 43:85 25
15. Kvašov 31 6 3 22 23:83 21
16. Bánovce 31 5 4 22 21:76 19
17. Hlohovec 31 4 5 22 23:85 17
18. D. Vestenice 31 3 5 23 25:108 14

6. liga muži – 24. kolo o 17.00
Košecké Podhradie – Lysá pod 

Makytou (Zboran, Petrušek), Udiča 
– Dolné Kočkovce (Ďurčo), Papradno 
– Visolaje (Juríček, Nikodém), Stre-
ženice – Dohňany (Pastorek, Kapila), 
Tuchyňa – Sverepec (R), Podmanín – 
Šebešťanová (Koleno, Brundza)

7. liga muži – 24. kolo o 17.00
Kameničany – Dulov (Škrová-

nek), Bodiná – Kolačín (R), Fan Club 
Púchov – Červený Kameň (Danihel), 
Vrchteplá – Prejta (Mako), Pružina 
– Tŕstie (Vojtík), Orlové – Horovce  
(v utorok v Považskej Bystrici na 
umelej tráve – Klinovský)

6. liga dorast – 18. kolo o 14.15
Podmanín – Streženice (Brundza, 

Koleno), Jvašov – Dolné Kočkovce  
(v Horovciach – Kapila, Pastorek), 
Bvrnište – Dolná Mariková (v Paprad-
ne – Nikodém, Juríček)

4. liga starší žiaci Sever  18. kolo 
o 10.30

Dolná Mariková – Plevník-Drienové 
(v sobotu o 10.30 – Danihel), Paprad-
no – Beluša (v sobotu o 13.30 – Dani-
hel), Udiča – Prečín (v sobotu o 14.00 
– Lamžo)

4. liga starší žiaci Juh – 18. kolo 
o 10.30

Fan Club Púchov – Nová Dubnica 

(Klinovský), Dubnica nad Váhom B – 
Bolešov (Pastorek)

4. liga mladší žiaci – 18. kolo  
o 10.30

Prečín – Fan Club Púchov (v sobo-
tu o 14.15 – oddielový rozhodca), 
Sverepec – Plevník-Drienové (Rojko), 
Ilava – Beluša (Ďurčo), Praznov – Do-
maniža (o 14.30 – oddielový rozhod-
ca)

Prípravky U11
O 1. – 10. miesto  8. a 16. kolo  

v sobotu o 10.00 a 11.00
Beluša – Plevník-Drienové (oddie-

lový rozhodca), Ladce – Pruské (Me-
luch), Tuchyňa – Dunbica nad Váhom 
B (Kapila), Ilava – Jasenica (oddielový 
rozhodca), Prečín – MŠK Púchov B  
(v nedeľu – oddielový rozhodca)

O 11. – 20. miesto  8. a 16. kolo  
v sobotu o 10.00 a 11.00

Šebešťanová – Kvašov (oddielo-
vý rozhodca), Brvnište – Sverepec 
(Zboran), Visolaje – Horná Poruba 
(oddielový rozhodca), Košeca – Dol-
né Kočkovce (Škrovánek), Fan Club 
Púchov – Bolešov (odddielový roz-
hodca)

Delegačná listina Oblastného 
futbalového zväzu na 5. júna
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

4. liga st. žiaci  Juh

1. liga starší žiaci U14

Prípravky U11 mix

4. liga st. žiaci  Sever

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12

4. liga ml. žiaci

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

6. liga dorast

Skupina o 11. – 20. miesto
7. kolo: Kvašov – FC Púchov 1:2, Bolešov – Košeca 

0:2, D. Kočkovce – Visolaje 5:0, H. Poruba – Brvnište 
4:3

15. kolo: Kvašov – FC Púchov 0:6, Bolešov – Košeca 
1:1, D. Kočkovce – Visolaje 8:0, H. Poruba – Brvnište 
3:2
1. H. Poruba 16 13 1 2 64:27 40
2. Košeca 16 11 2 3 61:30 35
3. FC Púchov 16 11 1 4 60:26 34
4. Šebešťanová 14 8 3 3 50:36 27
5. Bolešov 16 8 1 7 62:39 25
6. D. Kočkovce 16 6 2 8 37:46 20
7. Sverepec 14 5 2 7 29:30 17
8. Brvnište 16 5 2 9 39:50 17
9. Kvašov 16 3 2 11 28:67 11
10. Visolaje 16 0 0 16 19:98 0

6. kolo: 
Inter Bratislava – MŠK Púchov 1:1 (0:0), Prekop, 

Karlova Ves Bratislava – Senica 2:2, Zl. Moravce – Ska-
lica 6:1, Domino – Prievidza 0:2
1. Karlova Ves 13 10 3 0 51:15 33
2. Senica 13 7 2 4 50:29 23
3. Inter 13 7 2 4 35:15 23
4. MŠK Púchov 13 7 1 5 45:25 22
5. Prievidza 13 7 0 6 46:31 21
6. Domino 13 5 2 6 40:32 17
7. Zl. Moravce 13 3 2 8 22:42 11
8. Skalica 13 0 0 13 7:107 0

6. kolo: 
Inter Bratislava – MŠK Púchov 24:0, Domino – 

Prievidza 10:4, Karlova Ves Bratislava – Senica 7:17, 
Zl. Moravce – Skalica 3:2
1. Inter 13 12 0 1 180:49 36
2. Zl. Moravce 13 9 0 4 76:66 27
3. Senica 13 7 2 4 114:66 23
4. Domino 13 7 1 5 110:90 22
5. Prievidza 13 5 2 6 106:128 17
6. MŠK Púchov 13 3 1 9 41:107 10
7. Skalica 13 3 0 10 56:103 9
8. Karlova Ves 13 3 0 10 74:148 9

  Skupina o 1. – 10. miesto 
  7. kolo: 
Dubnica B – Ladce 1:2, Pruské – Prečín 2:0, MŠK 
Púchov B – Beluša 4:1
  15. kolo: 
Dubnica B – Ladce 6:1, Pruské – Prečín 5:0, MŠK 
Púchov B – Beluša 8:1
1. Púchov B 16 16 0 0 76:17 48
2. Ladce 16 12 1 3 60:25 37
3. Dubnica B 16 11 0 5 92:36 33
4. Beluša 14 10 0 4 54:32 30
5. Pruské 14 6 2 6 26:23 20
6. Plevník 14 6 1 7 21:58 19
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 16 1 0 15 7:77 3

28. kolo: 
FK Nitra – MŠK Púchov 0:2 (0:2), Porubčan, 

Chupáň, Karlova Ves Bratislava – Senec 0:3, Myjava – 
Zl. Moravce 2:6, Dubnica nad Váhom – Šamorín 1:4, 
Inter Bratislava – Partizánske 2:0, Komárno – Skalica 
2:1, Domino – Krakovany 2:0, Lokomotíva Trnava – 
Piešťany 5:0
1. Zl. Moravce 28 18 5 5 75:30 59
2. MŠK Púchov 28 17 5 6 69:33 56
3. Inter 28 15 8 5 47:24 53
4. Komárno 27 15 6 6 62:42 51
5. Domino 28 12 10 6 41:30 46
6. Skalica 29 14 4 11 47:43 46
7. Dubnica 28 13 5 10 44:41 44
8. Šamorín 28 12 6 10 65:57 42
9. Karlova Ves 28 13 3 12 44:47 42
10. Nitra 28 10 6 12 49:46 36
11. Trnava 28 9 8 11 33:32 35
12. Partizánske 28 10 4 14 40:56 34
13. Myjava 28 10 3 15 38:49 33
14. Senec 28 7 6 15 32:47 27
15. Krakovany 28 3 5 20 11:53 14
16. Piešťany 28 3 2 23 21:88 11

28. kolo: 
FK Nitra – MŠK Púchov 0:5 (0:0), Vavrík 4, Čmelo, 

Myjava – Zl. Moravce 1:3, Dubnica – Šamorín 3:3, In-
ter – Partizánske 5:0, Komárno – Skalica 4:0, Domino 
– Krakovany 4:0, Lokomotíva Trnava – Piešťany 5:1

Predohrávka 29. kola: 
Skalica – MŠK Púchov 1:3 (1:2), Vrábel, Jankovský, 

Kušík
1. Inter 28 21 5 2 82:22 68
2. Zl. Moravce 28 20 6 2 59:18 66
3. Komárno 27 17 5 5 69:28 56
4. Trnava 28 17 5 6 70:30 56
5. Karlova Ves 27 16 6 5 69:28 54
6. Dubnica 28 15 9 4 69:32 54
7. Šamorín 28 14 5 9 49:36 47
8. MŠK Púchov 28 11 7 10 55:43 40
9. Domino 28 10 9 9 51:36 39
10. Senec 27 8 6 13 31:45 30
11. Skalica 29 5 8 16 26:55 23
12. Nitra 28 6 4 18 24:62 22
13. Piešťany 28 6 4 18 30:73 22
14. Myjava 28 6 2 20 29:77 20
15. Krakovany 28 4 4 20 20:70 16
16. Partizánske 28 3 3 22 21:99 12

8. kolo: 
Zlaté Moravce – MŠK Púchov 2:2 (2:0), Petržalka 

– Nitra 0:1, Domino – Skalica 1:1, Inter – Levice 8:0, 
Senica – Dubnica 1:0
1. Petržalka 17 10 5 2 61:10 35
2. Inter 17 10 4 3 47:17 34
3. Senica 17 10 3 4 31:21 33
4. Nitra 17 9 4 4 43:15 31
5. Dubnica 17 9 4 4 40:16 31
6. Domino 17 8 6 3 47:29 30
7. MŠK Púchov 17 5 4 8 22:35 19
8. Zl. Moravce 17 3 4 10 25:38 13
9. Skalica 17 1 3 13 11:53 6
10. Levice 17 1 1 15 7:100 4

1. liga starší žiaci U15
8. kolo: 
Zlaté Moravce – MŠK Púchov 1:2 (1:1), Ročiak, 

Veteška, Domino – Skalica 4:1, Petržalka – Nitra 3:1, 
Senica – Dubnica nad Váhom 3:0, Inter – Levice 3:0
1. Dubnica 17 13 0 4 36:17 39
2. Senica 17 12 1 4 48:19 37
3. MŠK Púchov 17 10 4 3 38:23 34
4. Nitra 17 11 0 6 58:21 33
5. Petržalka 17 10 2 5 56:17 32
6. Domino 17 8 2 7 38:49 26
7. Inter 17 5 3 9 21:42 18
8. Zl. Moravce 17 4 2 11 24:46 14
9. Skalica 17 4 0 13 21:49 12
10. Levice 17 1 0 16 13:70 3

17. kolo: 
Plevník – Udiča 6:0, Jasenica – Domaniža 3:0, Prečín 

– Papradno 5:3, Beluša mala voľno
1. Plevník 12 12 0 0 92:10 36
2. Domaniža 14 11 0 3 91:21 33
3. Jasenica 14 9 1 4 64:17 28
4. Beluša 13 7 1 5 39:51 22
5. Prečín 12 3 2 7 26:57 11
6. Papradno 13 3 0 10 24:76 9
7. Udiča 13 2 1 10 12:66 7
8. D. Mariková 13 1 3 9 15:65 6

17. kolo: Nová Dubnica – Dubnica B 5:0, Bolešov – 
Ladce 5:2, Mikušovce mali voľno
1. N. Dubnica 13 11 1 1 69:9 34
2. FC Púchov 12 9 2 1 68:14 29
3. Košeca 14 7 1 6 53:37 22
4. Dubnica B 12 7 0 5 27:27 21

5. Mikušovce 14 6 1 7 27:34 19
6. Bolešov 13 4 2 7 43:53 14
7. Ladce 14 4 0 10 29:86 12
8. Lysá 12 0 1 11 16:72 1

17. kolo: 
Plevník-Drienové – Praznov 5:0, Domaniža – Ilava 

1:0, Fan Club Púchov – Sverepec 7:0, Beluša mala 
voľno
1. Plevník 15 15 0 0 88:7 45
2. Domaniža 15 12 1 2 59:27 37
3. FC Púchov 15 6 4 5 35:30 22
4. Beluša 15 6 3 6 40:42 21
5. Praznov 15 6 1 8 35:42 19
6. Prečín 14 5 2 7 19:41 17
7. H. Poruba 15 4 2 9 26:40 14
8. Ilava 15 4 2 9 17:38 14
9. Sverepec 15 1 1 13 19:71 4

17. kolo: 
Dolná Mariková – Podmanín 7:1, Dolné Kočkovce – 

Brvnište 0:0, Streženice – Kvašov 1:9
1. D. Mariková 17 14 2 1 91:8 44
2. Kvašov 17 9 2 6 75:40 29
3. Podmanín 17 8 2 7 49:39 26
4. D. Kočkovce 17 7 2 8 51:42 23
5. Brvnište 17 7 2 8 48:49 23
6. Streženice 17 1 0 16 16:152 3
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V sobotu 21. mája sa konal  
v Púchove v poradí už 8. ročník Behu 
pri Váhu, ktorého organizátorom 
je Klub bežcov a priateľov športu  
v Púchove.

Štartovalo sa pred športovou halou 
STC Aréna v Púchove. O 10,00 hod. od-
štartovali beh najmenší pretekári do 
troch rokov. Postupne štartovali deti  
v 8 vekových kategóriách  na tratiach 
v dĺžke od 50 m do 1000 m. Bežali nie-
len deti z Púchova, ale aj z Dubnice, 
Streženíc, Rajca, Starej Bystrice, z Ka-
linkova či Senice, Horoviec. Všetci boli 
v cieli odmenení sladkosťami a prví 

traja v každej kategórií  boli ocenení 
medailou a krásnym tričkom s logom 
8. ročníka  Behu pri Váhu. Pre deti to 
bol nezabudnuteľný športový zážitok. 
Pre niektorých to bol prvý naozajstný 
bežecký pretek, pre niektorých prvé 
víťazstvo, prvá medaila, prvé ocenenie 
na stupni víťazov. 

   O 12.00 hod. štartoval hlavný 6 km 
beh v štyroch mužských a troch žen-
ských kategóriach .

Najrýchlejším bežcom a víťazom 8. 
ročníka bol Púchovčan Peter Ceni-
ga,  ktorý zabehol 6 km trať  v čase 19 
minút 40 sekúnd.

 Najrýchlejšou ženou  bola aj ten-
to rok Dubničanka  Iveta Hulvátová 
z kategórie žien nad 50 rokov, ktorá 
bola v cieli za 26 minút a opäť porazila 
mladšie bežkyne. Z ostatných bežcov  
z Púchova  sa najlepšie  umiestnili 
Jozef  Pavel, ktorý skončil na druhom 
mieste v kategórií mužov do 49 rokov 
a Peter Pastorek v rovnakej kategórií, 
ktorý skončil na treťom mieste. Z čle-
nov KBPŠ Púchov najlepšie zabehol 
Pavol Jankech v kategórií nad 60 ro-
kov a výs ledným časom 26 minút dve 
sekundy si odniesol druhé miesto.

 Medzi dospelými boli ocenení prví 
traja v každej kategórií a to krásnou  
trofejou a vecnými cenami. Na trati 8. 

ročníka sme mohli vidieť okrem  pra-
videlných účastníkov nášho behu aj 
nové bežecké tváre, ktoré pricestovali 
z Topoľčian, Rajca, Žiliny, Považskej 
Bystrice, Starej Bystrice, či Senice, Dub-
nice... Na štarte nechýbal ani 85 ročný 
pán Andrej Kusenda z  Lysej pod Maky-
tou. Ocenený bol aj najstarší účastník 
behu. Bol ním 87 ročný bežecký vete-
rán Dezider Ferenczy z klubu Tatran 
Turany.

 Bežecká sobota v Púchove bola 
naozaj vydarená. Ďakujeme všetkým 
bežcom za účasť a TV Považie , že bola 
pri tom. Tešíme sa ďalšie behy, ktoré 
budeme organizovať.

D. Denešová, KBPŠ Púchov 

Beh pri Váhu v Púchove napísal ôsmu kapitolu

Po dlhej pauze sa znova rozbiehajú hasičské súťa-
že v požiarnom športe v behu na 60 m cez prekážky. 
Naši  mladý hasiči, ktorý absolvovali poctivú prípra-
vu, vycestovali  21.5.2022 na prvú ligovú Stredoslo-
venskú súťaž do Martina  na ZŠ Tomáša Zanovitá  
s tartanovou dráhou, ktorá bude mať v tomto roku 
6 kôl. Súťaže budú absolvovať prípravky, mladšie  
a staršie deti, ktoré sa budú riadiť danými pravidlami 
v požiarnom športe a to behom cez prekážky a vý-
stupom na hasičskú vežu. Náš hasičský zbor mesta 
Púchov a Trenčiansky kraj  reprezentovali Simona 
Sečkárová, Alexander Ridzik, bratia Zak,  Max Cho-
vančekovi, bratia Matej, Tomáš Valachovci a najmlad-
ší Dávid Kovacs. Deti si prišli zmerať sily medzi sebou 
z rôznych kútov Slovenska. Po zahájení predsedom 
Slovenskej federácie pre požiarny šport Ing. Jánom 
Borievkom sa mohla súťaž začať. Za krásneho poča-
sia na deťoch bolo vidieť odhodlanie podať čo naj-
lepší výkon čo sa im aj podarilo. Veľmi ťažkú skupinu 
mali staršie dievčatá a starší chlapci, napriek tomu sa 
naším tomu podarilo urobiť osobné rekordy. Za to 
všetko im patrí poďakovanie, aj za poskytnuté tré-
ningové priestory v areály ZŠ Gorazdová  i všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali. 

Prípravka: 1. David Kovács (Púchov), 23,74  sek.,  
2. Richard Paška (Myjava), 24,00, 3. Filip Karika (Myja-
va), 24,72

Mladšie dievčatá: 1. Nina Helmešová (Hliník  
n. Váhom), 17,28 sek., 2. Simona Hulinová (Kolarovi-
ce), 25,49, 3. Soňa  Podzámska (Myjava), 29,02  

Mladší chlapci
1. Zak Chovanček (Púchov), 16,36 sek., 2. Max Cho-

vanček (Púchov), 16,54, 3. Robert Kovačik (Kolarovi-

ce), 18,18
Staršie dievčatá
1. Simona Sečkárová (Púchov), 14,70 sek., 2. Klaudia 

Tamajková (Šišbichava team), 15,45, 3. Nikol   Galiko-
vá (Kolarovice), 15,50

Starší chlapci
1. Andrej Krempaský (SNV), 13,91 sek., 2. Daniel 

Ciesarik (Hliník n. Váhom), 14,07, 3. Patrik Rak (Madu-
nice), 14,59, 4. Alexander Ridzik (Púchov), 14,71     

Jozef Ridzik st., predseda DHZM Púchov                                                                                                         

Poctivá príprava priniesla svoje ovocie
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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
Ďakujem hliadke Mestskej polície v Púchove za 
ochotu a pomoc pri mojich zdravotných ťažkos-
tiach. Jozef Kutlík.

SPOMIENKA
S hlbokým smútkom v srd-
ci si dňa 5.6. pripomíname  
3. výročie, čo nás opustil 
Viliam Malovec. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.   
S láskou a úctou spomínajú 
manželka, synovia Rastislav 
a Ľubor s rodinami.

SPOMIENKA
So zármutkom sme si  30. 
mája 2022 pripomenuli  
5. výročie odo  dňa, kedy 
nás navždy opustil náš mi-
lovaný Radovan Húževka. 
S láskou a úctou spomí-
name. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosíme, tichú 
spomienku. Manželka Jana 
s rodinou.

SPOMIENKA
„Čas plynie, dni sa míňajú, 
spomienky na teba zostá-
vajú.“ Dňa 1.6. uplynie 5 ro-
kov, čo nás opustila drahá 
mama, babka a prababka 
Terézia Fialková. S úctou 
a láskou spomína syn Július 
s rodinou.

SPOMIENKA
S láskou v srdci stále spo-
míname na našu milovanú 
manželku, maminu, bab-
ku a prababku Helenku  
Loduhovú. 1. júna uplynie 
6 rokov, čo si ju Pán povolal 
do večnosti. Spomeňte si  
s nami na ňu v modlitbách.  
Manžel Rudolf  a deti Janka, 
Tibor a Monika s rodinami.

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 môžeme dať, 
spokojný spánok ti priať a s úctou spomínať.“ Dňa 
31. mája si pripomíname 15. smutné výročie odvte-
dy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec,  
dedko a pradedko Miroslav Cíbik. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 27.5.2022 by sme si 
boli spoločne pripome-
nuli 67. výročie narodenia 
našej milovanej manželky, 
mamičky a  babičky Zden
ky Janíčkovej z  Lysej pod 
Makytou, keby nám ju ne-
bola krutá smrť zobrala na 
večnosť k  nášmu Pánovi. 
V  našich spomienkach je 
ale stále medzi nami. Spomínajú na ňu manžel, 
dcéra Andrejka a  Lenka s  rodinami, šesť vnúčat 
a ostatná rodina. „Nikdy nezabudneme.“

SPOMIENKA
„Odišla potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky. My ju 
však v srdciach stále máme, 
s láskou a úctou na ňu spo-
míname.“ Dňa 28.5. uply-
nulo 7 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka a mama Mgr. 
Anna Pantúčková.

SPOMIENKA
1. júna si pripomíname ne-
dožité 80. narodeniny našej 
drahej mamy a starej mamy 
Antonie Gabkovej. Kto ste 
ju poznali a  mali radi, ve-
nujte jej, prosím, tichú spo-
mienku spolu s nami. S lás-
kou a  vďakou spomínajú 
dcéra, vnučka, vnuk, sestry 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mala si rada život a všet-
kých nás. Odišla si navždy, 
túžila si žiť, ale osud to tak 
zariadil, že musela si nás tak 
nečakane a navždy opustiť. 
Hoci si odišla a niet ťa me-
dzi nami, v našich srdciach 
zostávaš stále s nami.“ Dňa 
27.5. uplynulo 18 rokov, čo 
nás navždy opustila naša drahá mama, sestra, švag-
riná Soňa Hurtoňová. S láskou a úctou spomínajú 
deti a sestra s rodinami.

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. 235 
cm, 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
• Výkup parožia,tel.0904834937
• Predám poštové známky. Námety – fauna, flóra, 
šport. Nerazítkované aj razítkované. 0908256210
• Našiel by sa niekto ochotný, kto by daroval 
automatickú práčku? 0940211029
• 84-ročná dôchodkyňa hľadá pomoc – prenájom 
garsónky / 1-izbového bytu do 100 - 200 €. 0944 236 
214

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 naším drahým Janom  
Talašom dňa 19.5.2022. Zároveň ďakujeme poh-
rebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku a tiež za 
prejavy sústrasti 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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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

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA hláste na 
adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

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

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 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.
• Hľadám opatrovateľku k zdravotne postihnutej osobe. 0905 369 338
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