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V každej materskej škole vítali škôl-
kari primátorku mesta Katarínu He-
nekovú a vedúcu Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí (OŠaSV) MsÚ Púchov 
Danielu Gabrišovú inými piesňami či 
básňami, ktoré si pripravili špeciálne 
na tento deň. Primátorka spolu s vedú-
cou OŠaSV navštívili: MŠ Mládežnícka, 
MŠ Chmelinec, MŠ Nosice, ZŠ s MŠ Slo-
vanská, ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove, 
Špeciálnu MŠ patriacu pod Spojenú 
školu v Púchove na Ul. Športovcov, 
MŠ Lienka, MŠ Požiarna 1291 a MŠ 
Požiarna 1292 aj s elokovaným praco-

viskom, kde všetkým šikovným deťom 
odovzdali sladké balíčky, aby im tak 
spríjemnili Deň detí, na ktorý sa všetci 
už veľmi tešili. Sladké balíčky si počkali 
aj na detičky, ktoré neboli v škôlkach 
prítomné. 

Od roku 2019 sa tak konečne dnešný 
Deň detí mohol opäť plnohodnotne 
osláviť vo všetkých materských ško-
lách bez obmedzení, vyčariť deťom 
úsmev na tváričkách a vypočuť si ich. 
Navštíviť všetky materské školy v mes-
te za jedno dopoludnie býva časovo 
náročné, ale nie je to nič, čo by sa pre 

deti, ktoré sú našim darom a poteše-
ním, nedokázalo urobiť. Ďalej hovorí 
primátorka mesta Katarína Heneková: 
„Dnešný deň bol po dlhej dobe plný ra-
dosti, smiechu a úsmevov, tak ako sa na 
oslavu Dňa detí patrí. Deti boli úžasné  
a mali veľkú radosť, keď mohli ukázať, 
čo všetko vedia a aké sú šikovné. Ešte raz 
všetkým deťom blahoželám k ich sviatku 
a prajem im a ich rodičom nielen dnešný, 
ale každý deň plný lásky a radosti.“

Deň detí je výnimočným dňom pre 
každého, aj dospelí sú totižto stále deti 
svojich rodičov, a preto je dôležité si 

v sebe ponechať i kúsok svojho det-
ského Ja, aby sme našim najmenším 
lepšie rozumeli. A čím je výnimočný 
tento deň? Dopĺňa vedúca OŠaSV Da-
niela Gabrišová: „Pre mňa bol výnimoč-
ný hlavne v tom, že po dvoch rokoch 
sme sa mohli s deťmi opäť privítať, po-
rozprávať, zatancovať či zaspievať bez 
obmedzení. Potešili sme takto sladkou 
odmenou 625 detí a tie nám to oplatili 
úsmevom a vďakou. Venujte tento deň 
Vašim deťom, alebo deťom Vašich blíz-
kych. Venujte im deň. Ich deň.“

Laura Krošláková, foto: S. Flimmel

Po trojročnej pauze spôsobenej 
opatreniami počas pandemickej si-
tuácie sa 1. júna konečne uskutočnil 
Deň detí aj v priestoroch Mestského 
úradu Púchov, kam zavítali všetci žia-
ci druhých ročníkov prvého stupňa ZŠ 
v Púchove. Možnosť prísť však mali aj 
rodičia s deťmi, ktorí chceli svoje deti 
v tento deň potešiť. Program pripravili 
spoločne Oddelenie dopravy a služieb, 
Oddelenie organizačné a vnútornej 
správy a Oddelenie školstva a sociál-
nych vecí MsÚ Púchov, v rámci ktorého 
mali deti možnosť vyžiť sa na atrakci-
ách pred budovou mestského úradu  
v podobe nafukovacej šmykľavky, 
maľovania na tvár, zajesť si popcorn 

či nechať si nafúknuť farebný balónik 
podľa vlastného výberu. 

Zároveň všetci žiaci absolvovali 
spolu so svojimi učiteľmi prehliadku 
mestským úradom, počas ktorej sa 
od vedúcej OOaVS Zuzany Brindzovej 
dozvedeli viac o mestských znakoch, 
čestných občanoch mesta, ale aj čo-to 
o histórii mesta i jeho súčasnosti. Pred-
nostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová 
mala pre deti pripravené aktivity pria-
mo na sekretariáte primátorky mesta, 
naviac mohli deti nechať primátorke 
Kataríne Henekovej, ktorá v tom čase 
navštívila materské školy v Púchove, 
akýkoľvek odkaz. Niektoré z nich nao-
zaj potešili, deti napísali svoj pozdrav 

primátorke mesta a popriali jej všetko 
dobré a pekný deň, iní jej poďakovali 
- citujeme „za krásne vedenie nášho 
mesta Púchov“, ďalší sa zapísali do pa-
mätného bloku určeného na dnešnú 
radostnú príležitosť. 

Ďakujeme všetkým zamestnancom 
MsÚ Púchov, ktorí sa podieľali na or-
ganizácii príjemného dopoludnia, pá-
novi Jozefovi Duháčkovi za miniatúrne 
postavičky, ktoré si deti mohli vziať  
a tiež všetkým deťom, ktoré sa zúčast-
nili dňa na mestskom úrade, spoznali 
nové veci, zabavili sa a potešili ostat-
ných svojou milou prítomnosťou, kto-
rá tu po minulé roky tak chýbala. 

Laura Krošláková, foto: S. Flimmel

V materských školách pripravili veselý kultúrny Deň detí

Radostný Deň detí konečne aj na mestskom úrade 
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Čítala som, že Čítala som, že „keď sa deti v sne usmie-„keď sa deti v sne usmie-
vajú, tak sa smejú s anjelmi. Neviem, či vajú, tak sa smejú s anjelmi. Neviem, či 
je to pravda, ale jedno viem, ich úsme-je to pravda, ale jedno viem, ich úsme-
vy sú tou najkrajšou vecou na svete“vy sú tou najkrajšou vecou na svete“...  ...  
A dobrou náladou a širokými úsmevmi A dobrou náladou a širokými úsmevmi 
nás obdarili deti počas osláv ich dňa nás obdarili deti počas osláv ich dňa 
– Dňa detí, ktorý sme si počas uply-– Dňa detí, ktorý sme si počas uply-
nulej stredy pripomenuli viacerými nulej stredy pripomenuli viacerými 
stretnutiami, ktoré sa konali nielen vo stretnutiami, ktoré sa konali nielen vo 
všetkých materských školách, kde sme všetkých materských školách, kde sme 
odovzdali deťom malé darčeky, ale aj odovzdali deťom malé darčeky, ale aj 
pred mestským úradom, kde na deti pred mestským úradom, kde na deti 
zo základných škôl čakali rôzne det-zo základných škôl čakali rôzne det-
ské atrakcie a malé občerstvenie. Na ské atrakcie a malé občerstvenie. Na 
mestskom úrade mohli druháci zo zá-mestskom úrade mohli druháci zo zá-

kladných škôl spolu so svojimi učiteľmi kladných škôl spolu so svojimi učiteľmi 
absolvovať malú prehliadku a obozná-absolvovať malú prehliadku a obozná-
miť sa nielen s budovou, ale aj histó-miť sa nielen s budovou, ale aj histó-
riou tohto objektu a tiež so základnými riou tohto objektu a tiež so základnými 
informáciami o meste. Popoludní ča-informáciami o meste. Popoludní ča-
kal deti a ich rodičov bohatý kultúrny kal deti a ich rodičov bohatý kultúrny 
program pred Divadlom Púchov. Krás-program pred Divadlom Púchov. Krás-
na výstava 6. zboru skautov a skautiek na výstava 6. zboru skautov a skautiek 
Púchov bola súčasťou expozície v Di-Púchov bola súčasťou expozície v Di-
vadle a návštevníci si mohli okrem Dňa vadle a návštevníci si mohli okrem Dňa 
detí pripomenúť aj 100. výročie exis-detí pripomenúť aj 100. výročie exis-
tencie tejto výnimočnej organizácie. tencie tejto výnimočnej organizácie. 
Ešte raz blahoželám a všetkým orga-Ešte raz blahoželám a všetkým orga-
nizátorom podujatí a kolegom, ktorí sa nizátorom podujatí a kolegom, ktorí sa 
postarali o nezabudnuteľný program, postarali o nezabudnuteľný program, 
ďakujem. ďakujem. 

Minulý týždeň sme sa dozvedeli ďal-Minulý týždeň sme sa dozvedeli ďal-
šie skvelé správy, ktoré súvisia s roz-šie skvelé správy, ktoré súvisia s roz-
hodnutím o schválení projektov pre hodnutím o schválení projektov pre 
mesto. Výhodou je, že finančné pro-mesto. Výhodou je, že finančné pro-
striedky na tieto projekty mesto získa  striedky na tieto projekty mesto získa  
z externých zdrojov, a tak opäť mô-z externých zdrojov, a tak opäť mô-
žeme pokračovať v rozvoji mesta žeme pokračovať v rozvoji mesta 
bez nutnosti čerpania vlastných fi-bez nutnosti čerpania vlastných fi-
nančných zdrojov mesta. Máme nančných zdrojov mesta. Máme 
schválenú dotáciu na nákup kníh schválenú dotáciu na nákup kníh 
vo výške 3.500 eur, na základe čoho vo výške 3.500 eur, na základe čoho 
môžeme doplniť mestskú knižnicu  môžeme doplniť mestskú knižnicu  
o nové knižné tituly, v rozsahu až o nové knižné tituly, v rozsahu až 
250 kusov. Poďakovanie patrí kole-250 kusov. Poďakovanie patrí kole-
gyniam z mestskej knižnice Barbor-gyniam z mestskej knižnice Barbor-
ke Krchňavej a Andrejke Hazuchovej  ke Krchňavej a Andrejke Hazuchovej  
a tiež Janke Vondrovej. Kolegovia Bra-a tiež Janke Vondrovej. Kolegovia Bra-

Slovami primátorky: „To najodvážnejšie 
rozhodnutie, ktoré môžete urobiť každý 
deň, je mať dobrú náladu.“ (Voltaire)

Púchov opäť zabodoval 
- ďalšia bezplatná wifi  
v meste

Púchov opäť získal viac ako 14.000 Púchov opäť získal viac ako 14.000 
eur z EÚ na rozšírenie bezplatného eur z EÚ na rozšírenie bezplatného 
Internetu v meste.Internetu v meste.

Mesto Púchov v marci tohto roku sa Mesto Púchov v marci tohto roku sa 
opäť zapojilo do ďalšej výzvy Operač-opäť zapojilo do ďalšej výzvy Operač-
ného programu Integrovaná infraš-ného programu Integrovaná infraš-
truktúra – Wifi pre Teba II. s cieľom truktúra – Wifi pre Teba II. s cieľom 
rozšíriť bezplatnú verejnú wifi sieť  rozšíriť bezplatnú verejnú wifi sieť  
v meste. Náš projekt s názvom „Wifi v meste. Náš projekt s názvom „Wifi 
pre mesto Púchov“ uspel a minulý týž-pre mesto Púchov“ uspel a minulý týž-
deň nám bolo doručené rozhodnutie  deň nám bolo doručené rozhodnutie  
o schválení našej žiadosti. Výška schvá-o schválení našej žiadosti. Výška schvá-
leného nenávratného finančného prí-leného nenávratného finančného prí-
spevku je 14.105,60 eur. Na základe spevku je 14.105,60 eur. Na základe 
tejto skvelej správy sa vybuduje 11 tejto skvelej správy sa vybuduje 11 
nových externých prístupových bodov nových externých prístupových bodov 
na bezplatné pripojenie sa wifi sieti  na bezplatné pripojenie sa wifi sieti  
a to v lokalitách: a to v lokalitách: Ulica Športovcov, Ulica Športovcov, 
Poštová, Okružná, Štefánikova, Mo-Poštová, Okružná, Štefánikova, Mo-
ravská, Ferka Urbánka, Janka Kráľa, ravská, Ferka Urbánka, Janka Kráľa, 
Požiarna a Nimnicka cesta. Požiarna a Nimnicka cesta. 

V súčasnosti čakáme na spracova-V súčasnosti čakáme na spracova-
nie zmluvy o NFP, nasledovať bude nie zmluvy o NFP, nasledovať bude 
verejné obstarávanie na dodávateľa  verejné obstarávanie na dodávateľa  

a po jeho kontrole a schválení budeme a po jeho kontrole a schválení budeme 
môcť začať so samotnou realizáciou, môcť začať so samotnou realizáciou, 
ktorú plánujeme ukončiť na jeseň toh-ktorú plánujeme ukončiť na jeseň toh-
to roku. Len na pripomenutie uvádza-to roku. Len na pripomenutie uvádza-
me, že do obdobnej výzvy sa mesto me, že do obdobnej výzvy sa mesto 
zapojilo aj pred dvoma rokmi, kedy zapojilo aj pred dvoma rokmi, kedy 
sme získali grant vo výške 15.000 eur. sme získali grant vo výške 15.000 eur. 
Mesto vtedy pokrylo bezplatným in-Mesto vtedy pokrylo bezplatným in-
ternetom viacero lokalít v meste, hlav-ternetom viacero lokalít v meste, hlav-
ne verejné priestranstvá, športoviská, ne verejné priestranstvá, športoviská, 
parky, kultúrne stánky a iné lokality.parky, kultúrne stánky a iné lokality.

Aj týmto spôsobom sa mesto snaží Aj týmto spôsobom sa mesto snaží 
zabezpečiť dostupnosť bezplatného zabezpečiť dostupnosť bezplatného 
internetu v čase silnejúcej informa-internetu v čase silnejúcej informa-
tizácie a vytvoriť tak podmienky pre tizácie a vytvoriť tak podmienky pre 
zlepšenie kvality a atraktívnosti života zlepšenie kvality a atraktívnosti života 
pre svojich obyvateľov a návštevní-pre svojich obyvateľov a návštevní-
kov mesta. Poďakovanie patrí Braňovi kov mesta. Poďakovanie patrí Braňovi 
Zrínymu, Peťovi Barančíkovi a Janke Zrínymu, Peťovi Barančíkovi a Janke 
Vondrovej za ich nasadenie pri prípra-Vondrovej za ich nasadenie pri prípra-
ve tohto projektu pre občanov nášho ve tohto projektu pre občanov nášho 
mesta. mesta. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Zámer s halou sa odkladá
Púchov upúšťa od zámeru budo-Púchov upúšťa od zámeru budo-

vania haly v areáli ZŠ J. A. Komen-vania haly v areáli ZŠ J. A. Komen-
ského a hľadá novú lokalitu pre vy-ského a hľadá novú lokalitu pre vy-
budovanie priestoru pre podporu budovanie priestoru pre podporu 
športových a voľnočasových aktivít športových a voľnočasových aktivít 
detí a mládeže. detí a mládeže. 

Pred niekoľkými týždňami sme infor-Pred niekoľkými týždňami sme infor-
movali o zámere budovania športovej movali o zámere budovania športovej 
haly v areáli Komenského školy, keď-haly v areáli Komenského školy, keď-
že škola potrebuje ďalšiu telocvičňu  že škola potrebuje ďalšiu telocvičňu  
a športové kluby ako aj široká verej-a športové kluby ako aj široká verej-
nosť už dlhodobo žiadali o verejne do-nosť už dlhodobo žiadali o verejne do-
stupné priestory na športové vyžitie. stupné priestory na športové vyžitie. 
Neplánovali sme v tejto súvislosti žiad-Neplánovali sme v tejto súvislosti žiad-
ne budovanie nových parkovísk a ani ne budovanie nových parkovísk a ani 
zhustenie dopravy v dotknutej lokalite zhustenie dopravy v dotknutej lokalite 
bolo to hrubé klamstvo, keďže využitie bolo to hrubé klamstvo, keďže využitie 
priestoru bolo primárne určené pre priestoru bolo primárne určené pre 
školu a v popoludňajších hodinách pre školu a v popoludňajších hodinách pre 
verejnosť. Avšak vzhľadom k tomu, že verejnosť. Avšak vzhľadom k tomu, že 
v tomto prípade už nespĺňame pod-v tomto prípade už nespĺňame pod-
mienky pre zapojenie sa do výzvy, mienky pre zapojenie sa do výzvy, 
ktorú zverejnilo Ministerstvo investícií, ktorú zverejnilo Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR a do ktorej sa mesto s cieľom získať SR a do ktorej sa mesto s cieľom získať 
finančné zdroje na halu, chcelo zapojiť, finančné zdroje na halu, chcelo zapojiť, 
nebude mesto pokračovať v príprave nebude mesto pokračovať v príprave 
projektu a od zámeru v tomto prípade projektu a od zámeru v tomto prípade 
upúšťa. Z daného dôvodu nebude pro-upúšťa. Z daného dôvodu nebude pro-
jekt ani predložený Mestskému zastu-jekt ani predložený Mestskému zastu-
piteľstvu Púchov k posúdeniu. Situácia piteľstvu Púchov k posúdeniu. Situácia 
je o to vážnejšia, že niektorí občania je o to vážnejšia, že niektorí občania 
využili túto myšlienku budovania haly využili túto myšlienku budovania haly 

na zbieranie podpisov na petíciu voči na zbieranie podpisov na petíciu voči 
tomuto zámeru, pričom okrem toho, tomuto zámeru, pričom okrem toho, 
že občanom prezentovali zavádzajú-že občanom prezentovali zavádzajú-
ce informácie o samotnom projekte  ce informácie o samotnom projekte  
a jeho rozsahu tak zásadným spô-a jeho rozsahu tak zásadným spô-
sobom zasiahli aj do osobných práv sobom zasiahli aj do osobných práv 
občanov, od ktorých požadovali nad občanov, od ktorých požadovali nad 
rozsah zákona údaje o svojom dátume rozsah zákona údaje o svojom dátume 
narodenia. Mestský úrad Púchov nevie narodenia. Mestský úrad Púchov nevie 
ovplyvniť nakladanie (možné zneuži-ovplyvniť nakladanie (možné zneuži-
tie) s týmito osobnými údajmi osoba-tie) s týmito osobnými údajmi osoba-
mi, ktoré tieto informácie od občanov mi, ktoré tieto informácie od občanov 
požadovali a tak aj táto skutočnosť je požadovali a tak aj táto skutočnosť je 
dôvodom na zastavenie tohto záme-dôvodom na zastavenie tohto záme-
ru, aby sme z pohľadu mesta ochránili ru, aby sme z pohľadu mesta ochránili 
občanov pred ďalším možným ohro-občanov pred ďalším možným ohro-
zením, prípadne zneužitím ich osob-zením, prípadne zneužitím ich osob-
ných údajov. V sobotu sa v areáli ZŠ ných údajov. V sobotu sa v areáli ZŠ 
Komenského školy konal geologický Komenského školy konal geologický 
prieskum. Tento prieskum podložia prieskum. Tento prieskum podložia 
sme tento rok realizovali už na viace-sme tento rok realizovali už na viace-
rých miestach v meste (Ul. Hollého, rých miestach v meste (Ul. Hollého, 
Gorazdova, Športovcov...) a pokračo-Gorazdova, Športovcov...) a pokračo-
vať plánujeme aj v ďalších lokalitách vať plánujeme aj v ďalších lokalitách 
mesta. Cieľom by malo byť zrealizovať mesta. Cieľom by malo byť zrealizovať 
úpravu školského areálu tak, aby ho úpravu školského areálu tak, aby ho 
bolo možné aj reálne a naplno vyu-bolo možné aj reálne a naplno vyu-
žívať zo strany detí, ktoré navštevujú žívať zo strany detí, ktoré navštevujú 
školu ale i ostatných občanov mesta. školu ale i ostatných občanov mesta. 
Veríme, že týmto budú všetky konšpi-Veríme, že týmto budú všetky konšpi-
rácie a dezinformácie o tomto zámere rácie a dezinformácie o tomto zámere 
vysvetlené. vysvetlené. MsÚ PúchovMsÚ Púchov

ňo Zríny a Peter Barančík sa zaslúžili ňo Zríny a Peter Barančík sa zaslúžili 
o ďalšiu finančnú podporu v rozsahu o ďalšiu finančnú podporu v rozsahu 
viac ako 14.000 eur na doplnenie bez-viac ako 14.000 eur na doplnenie bez-
platnej wifi v meste. Vďaka tomuto platnej wifi v meste. Vďaka tomuto 
projektu, bude doplnených ďalších 11 projektu, bude doplnených ďalších 11 
nových WiFi prístupových bodov na nových WiFi prístupových bodov na 
bezplatné pripojenie sa do WiFi siete  bezplatné pripojenie sa do WiFi siete  
a to v lokalitách: Ulica Športovcov, Poš-a to v lokalitách: Ulica Športovcov, Poš-
tová, Okružná, Štefánikova, Moravská, tová, Okružná, Štefánikova, Moravská, 
Ferka Urbánka, Janka Kráľa, Požiarna  Ferka Urbánka, Janka Kráľa, Požiarna  
a Nimnická cesta. a Nimnická cesta. 

Štefan Nosáľ, dlhoročný umelecký Štefan Nosáľ, dlhoročný umelecký 
vedúci súboru Lúčnica povedal: vedúci súboru Lúčnica povedal: „Slo-„Slo-
vensko je veľmi bohaté hlavne na tra-vensko je veľmi bohaté hlavne na tra-
dičnú kultúru. Na ľudovú pieseň, hudbu, dičnú kultúru. Na ľudovú pieseň, hudbu, 
tanec, ale aj rozprávky, ľudový odev, tanec, ale aj rozprávky, ľudový odev, 
architektúru, na celý folklór. Na našom architektúru, na celý folklór. Na našom 
malom území sa koncentruje mimoriad-malom území sa koncentruje mimoriad-
ne veľa tohto bohatstva.“ ne veľa tohto bohatstva.“ A pred nami je A pred nami je 
tiež jedna taká krásna udalosť spoje-tiež jedna taká krásna udalosť spoje-
ná s tradíciou nášho mesta „Folklórny ná s tradíciou nášho mesta „Folklórny 
Púchov“, kedy sa v nedeľné popolud-Púchov“, kedy sa v nedeľné popolud-
nie opäť budú po troch rokoch niesť nie opäť budú po troch rokoch niesť 
mestom tóny ľudovej hudby. Ak poča-mestom tóny ľudovej hudby. Ak poča-
sie dovolí, tak sa v nedeľu o 15.30 hod sie dovolí, tak sa v nedeľu o 15.30 hod 
uskutoční sprievod od Divadla Púchov uskutoční sprievod od Divadla Púchov 
až na pešiu zónu, kde bude pokračovať až na pešiu zónu, kde bude pokračovať 
program vystúpeniami viacerých fol-program vystúpeniami viacerých fol-

klórnych súborov zo Slovenska i Česka. klórnych súborov zo Slovenska i Česka. 
„Buďte hrdí na svoju tradíciu, uchovaj-„Buďte hrdí na svoju tradíciu, uchovaj-
te si jednotu medzi sebou a chráňte ju te si jednotu medzi sebou a chráňte ju 
pred každým zárodkom nesvornosti pred každým zárodkom nesvornosti 
a rozdelenia. Vašou silou je duchovná a rozdelenia. Vašou silou je duchovná 
jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom 
konaní.“ (Ján Pavol II.). konaní.“ (Ján Pavol II.). 

V piatok oslavuje naše Centrum voľ-V piatok oslavuje naše Centrum voľ-
ného času Včielka. Minulý rok sa kvô-ného času Včielka. Minulý rok sa kvô-
li pandémii nedalo, ale tento rok to li pandémii nedalo, ale tento rok to 
plánujú rozprúdiť naplno. Oslavy 60. plánujú rozprúdiť naplno. Oslavy 60. 
výročia od založenia CVČ sú význam-výročia od založenia CVČ sú význam-
nou udalosťou nášho mesta a ja opäť nou udalosťou nášho mesta a ja opäť 
blahoželám a ĎAKUJEM za tie roky blahoželám a ĎAKUJEM za tie roky 
obetavej práce pre naše deti, mládež, obetavej práce pre naše deti, mládež, 
mesto...mesto...

V meste sa darilo aj športovcom. V meste sa darilo aj športovcom. 
Spomeniem aspoň florbalistov FBK Spomeniem aspoň florbalistov FBK 
Púchov, ktorí postúpili do prvej ligy. Púchov, ktorí postúpili do prvej ligy. 
Úspechy dosiahli aj naše Žabky z DHZ Úspechy dosiahli aj naše Žabky z DHZ 
Nosíc na územnej súťaži okresu Pú-Nosíc na územnej súťaži okresu Pú-
chov v Dubkovej, kde získali dve prvé chov v Dubkovej, kde získali dve prvé 
miesta a jedno tretie miesto. Všetkým miesta a jedno tretie miesto. Všetkým 
srdečne a úprimne blahoželám. srdečne a úprimne blahoželám. 

Prajem Vám radostný a úspešný týž-Prajem Vám radostný a úspešný týž-
deň! deň! „Čas, ktorý premrháš radosťou, nie „Čas, ktorý premrháš radosťou, nie 
je premrhaný.“ je premrhaný.“ 

Katarína HenekováKatarína Heneková



oznamoznam44
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Záverečný májový pondelok bol 
venovaný, ako inak po ukončení 
akademického obdobia - maturit-
ných skúšok, absolventom Gymná-
zia Púchov, ktorých 77 v tomto roku 
úspešne zvládlo skúšku dospelosti  
a teraz stoja na prahu nového zači-
atku, kráčajúc do neznáma, v ústre-
ty nepoznanému. 

Študenti troch tried - 4.A, 4.B a Ok-
távy si dnes z rúk riaditeľa školy Mi-
roslava Kubičára, primátorky mesta 
Kataríny Henekovej a triednych uči-
teľov Miriam Pagáčovej, Ivety Drobnej  

a Martina Zemančíka prevzali maturit-
né vysvedčenia a pochvaly za úspešne 
zvládnuté maturitné skúšky. Celý pro-
gram pripravilo Oddelenie školstva  
a sociálnych vecí MsÚ Púchov pod ve-
dením Daniely Gabrišovej - ZPOZ pri 
MsÚ Púchov, v spolupráci s Púchov-
skou kultúrou, s.r.o. a Základnou ume-
leckou školou v Púchove, ktorej žiaci 
spríjemňovali celý priebeh slávnostné-
ho dopoludnia. 

Nechýbalo ani ocenenie najlepšieho 
študenta z najlepších, NAJLEPŠOU MA-
TURANTKOU ROKA 2022 sa stala Na-
tália Novotná (IV.A), ktorá si ocenenie 
prevzala za najlepší percentil v exter-

ných častiach maturitných skúšok zo 
slovenského jazyka, anglického jazyka 
a matematiky, taktiež za výborné vý-
sledky z ústnych odpovedí. Dve šťast-
né sedmičky, tak vyzerá číslo 77, počet 
absolventov, ktorí dnešným dňom 
vstúpili do sveta dospelých a odteraz 
majú šťastie vo svojich rukách. Na zá-
ver sa dojímavého ďakovného slova 
za všetkých absolventov ujala Zuzana 
Loduhová (IV.A), a ako uviedla, je hrdá 
na to, že mohla študovať na Gymnáziu 
Púchov, kde spoznala priateľov, ktorí 
sú jej dnes najmilší. 

Do ďalšieho obdobia želáme absol-
ventom, dnes už dospelým ľuďom 
pripraveným dosiahnuť čokoľvek si 
zaumienia, aby ich neopúšťal entu-
ziazmus, optimizmus a láska. A aby 
tiež nezabudli na to, že každé stretnu-
tie znamená viac ako rozlúčka, pretože 
keď sa raz s niekým stretnú, celkom sa 
s ním rozlúčiť nedá.

Spojená škola Púchov pripravila 
54 absolventov do života, v ktorom 
remeslo má zlaté dno

Slávnostná ceremónia odovzdávania 
maturitných vysvedčení tohtoročným 
úspešným absolventom pokračovala 
popoludní programom pre Spojenú 

školu (I.Krasku) Púchov, opätovne do-
plneným vystúpeniami žiakov ZUŠ 
Púchov a Bronislavy Riljakovej, kedy 
riaditeľka školy Lenka Jancíková spolu 
s primátorkou mesta Katarínou He-
nekovou a triednymi učiteľmi Janou 
Kucharíkovou, Miroslavou Zajíčkovou, 
Vierou Urbanovou a Miloslavom Čun-
talom odovzdali maturitné vysvedče-
nia 54 šikovným absolventom, zo štu-
dijných odborov sklársky a keramický 
priemysel, operátor gumárskej a plas-
tikárskej výroby, chemická informa-

tika, komerčný pracovník v doprave, 
mechanik mechatronik a mechanik 
nastavovač, ktorí už teraz veľmi dobre 
vedia, že remeslo má zlaté dno a do ži-
vota dospelých dnešným dňom vykro-
čili so schopnosťami, ktoré im z rúk už 
nik nevezme, ba čo viac, vďaka moder-
ným technológiám a mnohým príleži-
tostiam v súčasnom otvorenom svete, 
majú možnosť ich aj naďalej rozvíjať. 

Ako už v príhovore spomenula pri-
mátorka mesta, známy český herec, 
dramatik a filmár Jan Werich povedal, 
že: „Keď už človek je, má si hľadieť, aby 
bol.“ A v tomto duchu je správne po-
kračovať i do budúcna. Riaditeľka školy 
tiež vyzdvihla dôležitosť stredných od-

borných škôl, ktoré umožňujú študen-
tom rozvíjať kreatívny či manuálny ta-
lent a šikovnosť, pretože mať remeslo 
v rukách je obrovský benefit. Rovnako 
ako robiť všetko to, čo človeka napĺňa, 
s radosťou a láskou. 

Okrem viacerých ocenených štu-
dentov za výborný prospech počas 
štúdia na Spojenej škole prišlo tiež na 
ocenenie TOP ŠTUDENT 2022, ktorým 
sa stal Branislav Hoferica (IV. KCHI), za 
výborné študijné výsledky, za šírenie 
dobrého mena školy a úspešnú re-

prezentáciu školy na medzinárodných 
súťažiach a prácach na viacerých vý-
znamných projektoch školy. Ceny pre 
úspešných absolventov pripravili ich 
mladší spolužiaci z odboru sklársky  
a keramický priemysel, ktorými svojich 
starších spolužiakov veľmi potešili. Za 
ostatných absolventov srdečne a s vti-
pom poďakovala Terézia Jánošková (IV. 
KCHI). 

Všetkým absolventom prajeme do 
profesijného života úspech, radosť, 
mnoho inšpirácie, vzácnych múz a zla-
té ruky, ktorými budú vytvárať poteše-
nie pre dušu i pre oko.

Laura Krošláková, 
foto: Slavomír Flimmel

Maturanti z dvoch púchovských škôl dostali vysvedčenia, 
77 absolventov Gymnázia Púchov sa rozlieta do sveta
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Mestská polícia

Polícia informuje

Hliadkou Obvodného oddelenia PZ v Púchove bolo 
v čase pred 14.00 hod. v meste Púchov pred vjazdom 
do jednej z miestnych firiem zastavené osobné mo-
torové vozidlo Škoda Octavia. Policajnej hliadke sa 
zdala totiž podozrivá jazda vodiča jazdiaceho od 
obce Beluša do mesta Púchov a preto sa rozhodla 
vodiča skontrolovať.

Vodič bol v zmysle zákona vyzvaný na podrobenie 
sa dychovej skúške. Tá skončila s pozitívnym výsled-
kom až 2,96 promile. Opakovaná dychová skúška 
mala o niečo nižšiu hodnotu a to 2,56 promile.

Z dôvodu pozitívneho výsledku dychovej skúšky 
bol vodičovi zadržaný vodičský preukaz a bol ob-
medzený na osobnej slobode.  

Poverený príslušník Okresného dopravného in-
špektorátu v Považskej Bystrici vzniesol 36 ročnému 
mužovi z Ukrajiny obvinenie za prečin ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. Po vykonaní všetkých po-

trebných procesných úkonov vyšetrovací spis odo-
vzdal prokurátorovi spolu s návrhom na podanie 
obžaloby. Obvineného umiestnili v cele policajného 
zaistenia.                  KR PZ Trenčín

Vodičovi namerali v Púchove takmer tri promile

V priebehu mesiaca máj 2022 uskutočnili prí-
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-

čianskom kraji celkom 214 výjazdov. 
Z tohto počtu bolo najviac - 66 technických zá-

sahov. Nasledovalo 58 výjazdov k požia-
rom, 56 zásahov pri dopravných neho-
dách a 12 ekologických zásahov. Okrem 
toho hasiči v priebehu uplynulého 
me siaca vykonali 14 požiarno-previer-
kových cvičení a osem výjazdov k uda-
lostiam, pri ktorých napokon zasahovať 
nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto 
udalostí boli za mesiac máj vyčíslené 
na 233.000 eur. Uchránené hodnoty  
v dôsledku zásahovej činnosti prísluš-
níkov Hasičského a záchranného zbo-
ru v Trenčianskom kraji predstavovali  
v sledovanom období hodnotu viac ako 
1.367.000 eur.

KR HaZZ Trenčín 

Profesionálnych hasičov v Trenčianskom kraji 
zamestnali v máji najmä technické výjazdy

Hasičský a záchranný zbor
Ilustračné foto: KR HaZZ Trenčín

Nebezpečný poklop
Na nebezpečný poklop na šachte na Štefáni-

kovej ulici upozornil púchovských mestských 
policajtov obyvateľ mesta. Hliadka po prícho-
de na miesto zistila, že poškodený poklop je 
pred predajňou mäsa. Mestskí policajti označili 
poklop výstražným kužeľom a prípad nahlásili 
riaditeľovi Podniku technických služieb mesta 
Púchova. Na poškodený poklop upozorňovali 
aj ďalší obyvatelia mesta Púchov. 

Diery na stĺpiky
Na oddelenie mestskej polície prišiel muž  

z Púchova spolu s manželkou aby polícii ozná-
mili, že jeho brat vyvŕtal diery pre stĺpiky na 
spoločnej prístupovej ceste k ich pozemku 
vo Vieske-Bezdedove. Podľa oznámenia chcel 
brat vybudovať oplotenie, čím by znemožnil 
prístup k pozemku. Mestskí policajti pár pou-
čili, aby prípad nahlásili na stavebný úrad na 
púchovskej radnici. Následne z miesta uro-
bili fotodokumentáciu geometrického plánu  
a stav príprav budovania oplotenia. 

Mŕtve vtáčatá...
Na oddelenie mestskej polície prišla staršia 

pani a požiadala hliadku o riešenie problému  
s vtákmi pri pekárni na Ulici F. Urbánka. Mest-
skí policajti našli na mieste tri mŕtve vtáčatá, 
ktoré zrejme vypadli z hniezda a následne ich 
prešiel automobil. Tie boli následne odstráne-
né z chodníka.

Hľadal ženu s dieťaťom
Krátko pred siedmou hodinou podvečer tele-

fonoval na oddelenie mestskej polície muž zo 
Starej Ľubovne, že jeho žena aj s ročným dieťa-
ťom vyrazila pred siedmimi hodinami z Valaš-
ského Meziříčí, ale do miesta stále nedorazila. 
Hliadku požiadal o prezretie vlakovej stanice. 
Mestskí policajti prehľadali železničnú stanicu  
i jej okolie, ženu s dieťaťom však nenašli. Mu-
žovi odporučili, aby sa obrátil na štátnu políciu.  

Vodiči v Púchove neprestávajú prekvapovať...
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Ján Ištvánik a Emília Ištvániková

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, kto-výročie uzatvorenia manželstva. Prinášame fotoalbum manželských párov, kto-

ré s vedením mesta Púchov oslávili 50 rokov spoločného života. Redakcia PN sa ré s vedením mesta Púchov oslávili 50 rokov spoločného života. Redakcia PN sa 
ospravedlňuje Jánovi Stenkovi, ktorému sme v minulom čísle PN omylom uviedli ospravedlňuje Jánovi Stenkovi, ktorému sme v minulom čísle PN omylom uviedli 
pri mene +.      pri mene +.      Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

V Divadle Púchov spoločne oslávili jubilejné sobáše

Vendelín Vojcík a Mária Vojcíková

Milan Pekar a Marta Pekarová

Ján Húževka a Anna Húževková

Ján Jelčic a Emília Jelčicová

Ivan Krošlák a Anna Krošláková

Jaroslav Šulík a Brigita Šulíková

Milan Krátky a Anna Krátka

Margita Krejčířová (a Jaromír Krejčíř +) Ľubomír Kysucký a Tatiana KysuckáDaniel Pobežal a Marta Pobežalová

Kamil Drocár a Soňa Drocárová
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Púchovská kultúra, s.r.o. v spolu-
práci s Mestom Púchov, 6. zborom 
skautov a skautiek Púchov a DHZ 
Púchov pripravila 1. júna. 2022 
pred Divadlom bohatý program 
a veľa dobrej zábavy pre deti tak, 
ako sa na správnu oslavu MDD 
patrí.

Deti si mohli vyskúšať športo-
vé disciplíny, zábavne hry, súťa-
že – so 6. ZBOROM SKAUTOV  
A SKAUTIEK Púchov, motivačné hry 
- DDS OCHOTNÍČEK, prehliadku pre 
veľkých a malých zvedavcov - HA-
SIČSKÉHO AUTA – DOBROVOĽNÝ 
HASIČSKÝ ZBOR Mesta Púchov, 
„OCEAN PARK“ KĹZAČKA SO SKÁ-
KACÍM HRADOM. Deti zabávali i po-
pulárni škriatkovia LOLO A PIŠKÓT. 
Súčasťou podujatia bola VÝSTAVA 
„DOBRODRUŽSTVO SKAUTINGU“ 
na prízemí budovy Divadla. Po prvý 
krát bola v Púchove DETSKÁ PE-
NOVÁ PÁRTY, ktorá veľmi potešila 
detského diváka. Uskutočnilo sa aj 
VYHODNOTENIE výtvarnej súťaže 
„HASIČI OČAMI DETÍ“. Výstava všet-
kých kresieb detí (výkresy) je umie-
stnená na budove Divadla - učebňa 
číslo 1 do 15. 6. 2022. Svoje práce si 
deti môžu vyzdvihnúť po 15. 6. 2022 
u informátora na vrátnici v Divadle 

v Púchove. Každé dieťa dostane pri 
prevzatí i sladkú odmenu.

Zoznam výhercov:
Cena Mesta Púchov 
Bartík Belobrad, MŠ Mládežnícka,  

6 rokov, 4.b – deti do 6 rokov
Chiara Sedláková, ZŠ Horovce, -  

I. stupeň
Nina Krčmáriková, Spojená škola, 

Športovcov 1461, 5.a - II. stupeň
Cena Púchovskej kultúry s.r.o. :
Klárinka Ridošková, 6 rokov, MŠ 

Mládežnícka, 4.b – deti do 6.rokov
Miroslav Belás, ZŠ s MŠ sv. Margity, 

4.a - I. stupeň
Eliška Košecká, ZŠ Mládežnícka 

Púchov, 7.b - II. stupeň
Cena DHZ Púchov:
Adamko Hlúbik, 6 rokov, MŠ Požiar-

na 1292, EP Komenského - deti do  
6 rokov

Gabriela Šulavíková, 3.c, ZŠ Mlá-
dežnícka Púchov - I. stupeň

Viera Jurašíková, ZŠ Mládežnícka 
Púchov, 8.a - II. stupeň

Výhercom srdečne blahoželáme! 
Ak ste si výhru v uvedený deň ne-
stihli prevziať, zastavte sa v kance-
lárii na prvom poschodí v Divadle 
Púchov. 

Mária Balážová, 
foto: Slavomír Flimmel

Medzinárodný deň detí pred Divadlom Púchov



spravodajstvospravodajstvo 99

Poslaním regionálnej prehliadky, ktorá sa konala 
26. mája 2022 v Divadle a v Župnom dome Púchov, 
bolo umožniť kolektívom ZPOZ prezentáciu a kon-
frontáciu občianskych slávností s cieľom zvýšiť ich 
kvalitu a úroveň, poskytnúť možnosť načerpať nové 
inšpirácie a odovzdať si skúsenosti v organizovaní  
a realizácii tejto nesmierne citlivej témy v práci 
zborov pre občianske záležitosti. Zároveň poskytla 
umelecký a estetický zážitok pre členov Združenia 
Zborov pre občianske záležitosti a hostí, ktorí prija-
li pozvanie. Tohto roku bola regionálna prehliadka 
spojená s krajskou prehliadkou.

Rozhodnutím zorganizovať prehliadku s uvedenou 
tematikou, podala regionálna rada svojim členom, 
rečníkom, recitátorom, hudobníkom a ostatným 
účinkujúcim pomocnú ruku. Ponúkla im i prostred-
níctvom prehliadky programov ZPOZ, s jednotlivými 
ukážkami programov, cenné informácie, praktické 
rady a nové inšpirácie. 

Organizátorom prehliadky bola Regionálna rada 
ZPOZ okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava. 
Konala sa v spolupráci s mestom Púchov a Považ-
ským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici. 
Jej koncepcia bola vypracovaná v zmysle Koncepcie 
XXVIII. Celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ 
vyhlásenej Ústrednou radou Združenia ZPOZ Človek 

– človeku v SR pod názvom „Žijú medzi nami“. Zame-
raná bola na občianske obrady a slávnosti v rámci 
celého spektra činností ZPOZ. So žiadosťou o účasť 
sme oslovili všetky obecné a mestské úrady v našej  
a krajskej pôsobnosti. Na výzvu sa prihlásili 3 ko-
lektívy - ZPOZ Púchov, ZPOZ Bánovce nad Bebravou  
a ZPOZ Udiča.

Prehliadka začala už v dopoludňajších hodinách  
v Divadle Púchov slávnosťou, na ktorej sa na pozva-
nie vedenia mesta zúčastnili manželské páry, ktoré 
v tomto roku oslavujú 50., 55., 60. a 65. výročie uza-
tvorenia manželstva. V krásne vyzdobenej sále sa 
oslávencom prihovorila primátorka mesta Katarína 
Heneková, ktorej príhovor bol uverejnený v PN č. 21. 
Po prestávke, ktorú sme využili na podanie malého 
občerstvenia, prehliadka pokračovala v priestoroch 
Župného domu. V úvode privítala členov zúčastne-
ných kolektívov a hostí primátorka mesta Katarína 
Heneková. 

Predsedníčka regionálnej rady ZPOZ Eva Vysudi-
lová otvorila prehliadku, z ktorej prejavu vyberáme: 
„Ešte sú takí, ktorí aj v dnešnej dobe dokážu potešiť, 

povzbudiť, ticho vypočuť, nič za to nečakajú, čas pre 
iných nie je pre nich strata. O kom hovorím? O Vás, 
o celej zpozárskej rodine.“ Slová predsedníčky regi-
onálnej rady Evy Vysudilovej pri uvádzaní druhého 
kolektívu ZPOZ Bánovce nad Bebravou s progra-
mom Deň učiteľov: „Všetko sa pominie. Čas detstva, 

prvá láska, mladosť... Len školské lavice a učitelia sa 
nemíňajú našim spomienkam. Vrástli nám do pamäti 
spolu s najobľúbenejšou hračkou, prvým bozkom či 
tajným výletom. Je to tak. Spomienky na školu vždy 
patria k tým najživším a najkrajším. Zvykneme za-
búdať mená niektorých spolužiakov, ľudí, s ktorými 
sme sa pri rôznych príležitostiach stretli, ale nie na 
mená učiteľov, ktorých sme mali radi, ktorí nás mali 
radi.“

Kolektív ZPOZ Udiča každoročne organizuje sláv-
nosť prijatia seniorov-jubilantov. Ukážku prijatia 80, 
85, 90, 95-ročných jubilantov uviedla matrikárka Eva 
Vysudilová: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má 
pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zra-
čí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa 
slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď 
aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia 
majú radi.“

Keď dozneli posledné tóny, dohovorilo sa, bolo 
treba rozhodnúť o postupujúcom kolektíve. Odbor-
ná komisia v zložení Viera Hudecová, tajomníčka ÚR 
ZPOZ Človek-človeku v SR, Mgr. Daniela Čižmárová, 

riaditeľka Považského osvetového strediska a Alena 
Rácová, členka regionálnej rady ZPOZ, po dôklad-
nom rozbore ukážok a s ohľadom na skutočnosť, že 
prehliadka bola spojená aj s krajskou prehliadkou, 
s postupom na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa 
uskutoční dňa 16. 6. 2022 v Slovenskej Ľupči, odpo-
ručili odborníčky súťažné kolektívy Púchov a Udiču. 

Ukončenie bolo neformálne a veľmi srdečné. Nové 
stretnutia a poznatky určite poslúžili k obohateniu 
zpozáckej činnosti. Touto cestou ďakujem primá-
torke mesta Púchov Kataríne Henekovej za „strechu 
nad hlavou“, srdečné prijatie, úžasnú atmosféru. Za 
prípravu podujatia patrí poďakovanie Daniele Gabri-
šovej, Karin Riljakovej, organizátorom – predsedníč-
ke Eve Vysudilovej a členom regionálnej rady, Viere 
Hudecovej za rozbor súťažných programov, cenné 
informácie a rady, riaditeľke POS Daniele Čižmárovej 
za organizačnú prípravu a darčeky, a v neposlednom 
rade všetkým účinkujúcim a hosťom za ich čas, trpez-
livosť a prekrásne ukážky kultúry, tradícií, folklóru, 
ľudskosti a spolupatričnosti. Vážiť si kultúru znamená 
vážiť si seba samého. 

Irena Kováčiková, členka RR ZPOZ 

Z regionálnej a krajskej prehliadky programov 
zborov pre občianske záležitosti „Žijú medzi nami“
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Medzi obľúbené dní v dennom centre seniorov 
nášho mesta v týždennom harmonograme patrí uto-
rok. V tomto dni sa v DC stretávajú seniori, ktorí radi 
tvoria a vytvárajú niečo, čo iným urobí radosť. Keďže 
na začiatku júna je Medzinárodný deň detí, seniori sa 
rozhodli urobiť radosť deťom púchovských základ-
ných škôl a aj okolitých obcí. Spomenuli si totiž na 
to, ako ich prekvapili na konci mesiaca Úcty starším 
v uplynulom roku, keď prijali výzvu Knižnice Vladi-
míra Roya „Pošli dobro v obálke“ a vytvorili pre nás 
milé darčeky. Májové utorky sme teda vytvárali aj my 
darčeky pre deti ZŠ, ale aj pre deti ktoré navštevujú 
spomínanú knižnicu a doručili sme im ich na školy. 
Milé deti k MDD vám želáme veľa úspechov v škole, 
veľa zdravia, radostné a požehnané dní v rodinách.

Seniori z Denného centra mesta Puchov 

Na tohtoročnom Dni rodiny v Púchove 22. mája 
2022 zazneli slová: Každý je dôležitý, v rodine má 
každý nezastupiteľné miesto. Rodina je ako zložitý 
mechanizmus hodín zostavený z koliesok, ktoré sa 
navzájom ovplyvňujú. Ich chod spôsobuje funkč-
nosť a presnosť hodín. Ak jedno koliesko vypadne, 
celý stroj zastane. Doba, v ktorej žijeme, ponúka 
„ľahké riešenie“ hodiny vyhodiť a kúpiť nové. Je 
to ľahké, ale nie vždy správne. Stačí si pripomenúť 
krásu starožitných hodín, o ktoré sa niekto stará 
celé desaťročia. 

Pri pohľade na taký skvost pocit žasnutia pre-
nikne srdce a myseľ človeka. Stroj hodín v rukách 
majstra funguje stáročia. Pokúsme sa naučiť byť 
majstrami a starať sa o svoju rodinu, každého čle-
na, ako sa stará majster hodinár o každé koliesko 
jemu zverených hodín. 

Deň rodiny v našom meste nie je len pripo-
mienkou myšlienky, že 
rodina je dôležitá, ale 
aj príležitosťou vložiť 
„do mechanizmu hodín 
svojej rodiny“ to, čo je 
potrebné. Možno niek-
to potrebuje priliať do 
súkolia olej lásky, niekto 
vyleštiť handričkou tr-
pezlivosti či rozbehnúť 
stroj kľúčikom obetova-
nia sa. Kvôli výsledku sa 
to určite oplatí. Prajeme 
si navzájom, aby pohľad 
na naše rodiny bol nap-
lnený neustálym žasnu-
tím, rovnako ako pohľad 
nad výnimočnými hodi-
nami. Nad krásou, život-

nosťou, odolnosťou voči nárazu. Jednoducho nad 
kráľovskou hodinárskou prácou. 

Ďakujeme všetkým organizáciám a dobrovoľní-
kom, ktorí sa pripojili k oslave Dňa rodiny v našom 
meste: CVČ Včielka Púchov, Mesto Púchov, ZŠ  
s MŠ sv. Margity, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Mlá-
dežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská, SEM, OZ POTVORA, 
Skautský oddiel Púchov, OZ AB Kids Academy, 
Mládežnícky parlament mesta Púchov, Púchovská 
kultúra, s.r.o., SOŠ obchodu a služieb. Ďakujeme 
Podniku technických služieb mesta Púchov, s.r.o. 
za vzornú spoluprácu. Srdečné poďakovanie patrí 
sponzorom, ktorí prispeli odmenami pre víťazov 
do rodinnej tomboly: Kníhkupectvo M Kniha, 
AQUA SPORT HOTEL, Roman Hvizdák a Púchovské 
čarbanice. 

Jozef a Lenka Daškoví, OZ S láskou k človeku 
foto: Slavomír Flimmel

Spoločný stredoškolsko-vysokoškolský kampus 
vyrastie v Púchove, v areáli Spojenej školy Púchov  
a susednej Fakulty priemyselných technológií Trenči-
anskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Pomôcť má 
rozvoju manuálnych zručností žiakov a študentov  
a tiež vychovať ľudí s pridanou hodnotou pre potre-
by regionálnych zamestnávateľov.

Zmluvnými stranami memoranda, vďaka ktorému 
vznikne takýto kampus, sa okrem TSK, Spojenej školy 
v Púchove, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Tren-
číne, Fakulty priemyselných technológií v Púchove  
a mesta Púchov stali aj štyria významní podnikate-
lia z regiónu a šiesti zahraniční partneri. „Úlohou  
a cieľom kampusu bude prinášať moderné techno-
lógie, postupy vzdelávania a študijné predmety pre 
župnú strednú školu a tiež fakultu,“ povedal trenčian-
sky župan Jaroslav Baška. Do projektu budú zapoje-
né vysoké a stredné školy zo zahraničia, vďaka čomu 
sa vytvára priestor na vzájomné porovnávanie sa  
a tiež výmenu skúseností a know-how. „Výstupmi 
tohto projektu majú byť vzdelaní a zruční ľudia, či už 
tí, ktorí odchádzajú zo strednej školy k regionálnym 
zamestnávateľom, prípadne budú pokračovať na Fa-
kulte priemyselných technológií či iných vysokých 
školách alebo tí, ktorí po vysokoškolskom štúdiu ná-
jdu uplatnenie v týchto spoločnostiach. Reagujeme 
tak na priemysel 4.0, automatizáciu, robotizáciu, in-
formačné technológie aj umelú inteligenciu,“ dodal 
župan.

V rámci projektu sa počíta s vytvorením rôznych 

odborných učební, vybudovaním športovísk či re-
konštrukciou internátu. Pre financovanie tohto 
unikátneho projektu, ktorým sa vytvorí spoločný 
ucelený stredoškolsko-vysokoškolský priestor, budú 
najskôr združené financie župy a univerzity na prí-
pravu projektových dokumentácií, územného či 
stavebného povolenia. Neskôr sa spoločne budú 
uchádzať o financovanie z európskych štrukturál-
nych a investičných fondov, príp. štátneho rozpočtu. 
„Súčasťou projektu je aj vybudovanie inovačného  

a kreatívneho centra pre materiálový výskum a di-
zajn v oblasti materiálov, ako je guma, textil, kom-
pozity a ďalšie nekovové materiály, teda tie, ktoré sú 
dnes typické v oblasti výskumu na Fakulte priemy-
selných technológií v Púchove. Budeme pokračovať 
v modernizácii prístrojového vybavenia a máme am-
bíciu ,v spolupráci s domácimi a zahraničnými part-
nermi, realizovať časť aplikovaného výskumu priamo 
na fakulte,“ dodal rektor Trenčianskej univerzity Jozef 
Habánik.           TSK, foto: Slavomír Flimmel

V Púchove vyrastie unikátny študentský kampus

Srdečné pozdravy deťom Posolstvo Dňa rodiny – úloha nie na jeden deň
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Výročná schôdza Základnej or-
ganizácie Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých v Púchove sa 
konala po 2 rokoch pandémie dňa 
27.5.2022 v Streženiciach.

173 prítomných členov pozdravili 
pozvaní hostia: Ladislav Mazán z OR 
SZZP, primátorka mesta Katarína He-
neková a poslankyňa MsZ Irena Ková-
čikova. Predseda ZO Ján Petro SZZP 
Púchov predniesol výročnú správu,  
z ktorej vyberáme: Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých je dobrovoľ-
ným občianskym združením, ktoré 
združuje bez rozdielu všetky zdravot-
né postihnutia, všetky vekové sku-
piny a členmi organizácie môžu byť 
aj sympatizanti. Čo je naším cieľom? 
Našou prioritou je, aby zdravotne po-
stihnutý občan mal právo realizovať 
a udržiavať svoje schopnosti a talent. 
Snažíme sa, aby medzi nami a zdravý-
mi občanmi panovala vzájomná úcta, 
aby sa rešpektovala naša dôstojnosť 
v spoločnosti. Základnú organizáciu 
zdravotne postihnutých v Púchove 
vedie 11 členný výbor, ktorého členo-
via aktívne spolupracujú s okresnou 
radou SZZP a zároveň sú aj spoluo-
rganizátormi akcií, ktoré organizuje 
okresná rada. Veľmi dobrá spolupráca 
je s Mestským úradom Púchov, Cent-
rom voľného času Včielka, družobnými 

základnými organizáciami, základnými 
školami, materskými školami a aj Zá-
kladnou umeleckou školou v Púcho-
ve. K dnešnému dňu je stav členskej 
základne 273 členov. V roku 2021 sme 
prijali medzi nás päť nových členov  
a na poslednej ceste sme za 2 roky od-
prevadili 36 našich členov. V roku 2021 
sme nezabudli na Deň matiek, ktorý 
sme oslávili spoločne s našimi ženami 
v kultúrnom dome v Streženiciach.  
V septembri sa uskutočnilo posedenie 
pri guláši spestrené živou hudbou na 
futbalovom ihrisku v Dohňanoch. Naši 
členovia majú každoročne možnosť 
zúčastniť sa zahraničných prímorských 
pobytov v Chorvátsku a v Taliansku. 
Ďalej je možnosť týždenného pobytu 
v Turčianskych Tepliciach. Termálne 
kúpaliská navštevujeme počas leta 
viackrát - v minulom roku sme boli 
štyrikrát v Dunajskej Strede. V októbri 
sme usporiadali zájazd do Slovenské-
ho Grobu na husacie hody. Zájazdy na 
trhy v Oškarde sme robili pred sviat-
kom Všetkých svätých. Na konci roka 
sme zorganizovali Katarínsku zábavu  
a Posedenie pod jedličkou v kultúrnom 
dome v Streženiciach. Po oficiálnej 
časti výročnej schôdze a príhovoroch 
hostí nasledovalo príjemné posedenie 
s občerstvením pri živej hudbe.

Slavomír Flimmel

Výročná schôdza ZO SZ zdravotne postihnutých

Spoločne strávený čas a spoločné 
zážitky zo súťaženia je ten najkrajší 
darček, ktorý môžeme my - dospelí 
dať našim deťom. Ony sa nám za to 
odvďačia šťastnými tváričkami a žiari-
vým úsmevom. A presne to sa podarilo  
v utorok popoludní na Gorazdke, kde 

učitelia po dvojročnej odmlke prichys-
tali pre deti a rodičov rôzne súťaže  
v netradičných disciplínach. Sladkú 
medailu dostali všetky deti, ktorým sa 
podarilo dostať rodičov na športový 
deň do školy. Nechýbal tradičný koláč 
a čajík od kuchárok.          ZŠ Gorazdova 

Športový deň k MDD
na ZŠ Gorazdova
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

13.
20.
27.

18/30 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

JOGA V PARKU S FIT.me

po

Joga s Eliz s prvkami Vinyasy aj Hatha jogy. Každú lek-
ciu ukončíme meditáciou a v súlade s prírodou nájdeme 
fyzický aj duševný odpočinok.

Vstupné: 6 €.

Vstupné: 6 €.

18/30 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

JOGA V PARKU S FIT.me
Jogu s Ľubkou pre nadšencov Ashtanga jogy a tých, ktorí vyhľadávajú 
jemnejší, pomalší �ow. 

18/15 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

TABATA V PARKU S FIT.me
Intenzívny intervalový tréning, ktorý spája celotelo-
vé posilňovacie cvičenia s plyometrickými a výdržový-
mi formami. Zrýchľuje metabolizmus, spaľuje kalórie, 
buduje silu a kondíciu.  Vstupné: 6 €.

8. 19/00 h, priestory Župného domu; vstupné 7 €

ODKRYTÉ /TANEČNÉ PREDSTAVENIE/
Radoslav Piovarči a Lucia Bielik vytvoria svojou taneč-
nou improvizáciou neopakovateľné site speci�c predsta-
venie s prvkami tanca, divadla, svetelného dizajnu a sú-
časnej hudby inšpirované životom baróna E. Hoenninga.

JÚN 2022

st
r

18. 14/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné 3 €

ODEJ SA DO KRÁSY/TEXTILNÁ TVORBA
KATARÍNY DRÁBIKOVEJ/

so

Popoludnie plné módy, zá-

9.
16.
23.
30.

št
v

8.
15.
22.
29.

st
r

18/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón; vstupné 3 €

EXPERIMENTAL /TANEČNÁ PÁRTY/
18.

so

Obľúbená tanečná párty pod holým nebom. Za mix 
pultom DJ Ste�, DJ AFRO a DJ CHEEKY MONKEY.  
18/00 h, Europark pri Župnom dome; predpredaj 12 €, na mieste 15 €.

YESS2JAZZFEST - ONE NIGHT 
24.

pi
a

To naj z jazzovej scény pod holým nebom. 

bavy, tanca, a hudby.

Kultúra
Streda 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  8.6.,  15.6.,  22.6.,  29.6.  tanečná sála  18.30 h
Pondelok  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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ODKRYTÉ
tanečné predstavenie

8 .  J Ú N  2 0 2 2    1 9 : 0 0  

Ž U P N Ý  D O M ,  P Ú C H O V
V S T U P N É :  7 €
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CHRÁŇTE SI SVOJ ZRAK CHRÁŇTE SI SVOJ ZRAK 
NA DOVOLENKENA DOVOLENKE

6.-10. JÚN 6.-10. JÚN 

SLNEČNÉ DIOPTRICKÉ OKULIARE ZA 77 EUR
SAMOZAFARBOVACIE SKLÁ SO ZĽAVOU 40%

SLNEČNÉ OKULIARE SO ZĽAVOU 10%

MERANIE ZRAKU 
ZADARMO

   OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK                                WWW.DROPTIC.SK          

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTICOČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC
MORAVSKÁ 11   PÚCHOV MORAVSKÁ 11   PÚCHOV 

0915 378 7440915 378 744

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:7.6.
Polievka: Zeleninová -jarná  
1. Hovädzie varené, sviečková  
omáčka, knedľa
2. Plnený kapustný list, zemiaková 
kaša, uhorka
Streda: 8.6.
Polievka: Šošovicová s párkom  
1. Prešporský rezeň z údenej  
krkovičky, štuchané zemiaky,
2. Kurací rezeň s rajčiakmi a syrom, 
dusená ryža
Štvrtok:9.6.
Polievka: Šalátová s vajíčkom  
1. Obrátený bravčový rezeň, zemiaky  
s maslom a pažítkou, uhorka
2. Morčacie prsia “Bambino” (syrová 
omáčka), cestovina
Piatok:10.6. 
Polievka: Špenátová s opekaným 
chlebom 
1. Bravčový plátok v horčicovej 
omáčke, varené zemiaky
2. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 7.6. 
Polievka: Gulášová so zemiakmi, 
chlieb  
1. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, 
kyslá uhorka
2. Cestoviny penne so syrom niva  
a rukolou
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
Streda: 8.6. 

Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a cestovinou 
1. Vyprážaný černohorský bravčový 
rezeň, varené zemiaky, cesnakový 
dresing 
2. Špagety s bravčovým mäsom, 
strúhaný parmezán 
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
Štvrtok: 9.6. 
Polievka: Zemiaková „Kulajda“ , chlieb
1. Kapustové strapačky s údenou 
krkovičkou 
2. Kuracie soté s pórom na kari korení, 
slovenská ryža
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
Piatok: 10.6. 
Polievka: Hrachová s údeným mäsom, 
opekanými krutónmi, chlieb 
1. Bravčový špíz so syrom a paprikou, 
pečené zemiaky 
2. Domáce makové buchty
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 7.6.
Cesnačka so šunkou a syrom,  
chlebové krutóny  
Krémové hubové rizoto s kúskami  
br. panenky, parmezán  
Hovädzie mäsko v kôprovej omáčke, 
knedľa  
Zeleninový šalát s grilovaným  
enciánom, brusnice 
Streda:8.6.
Hrachová s párkom, chlieb  

Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
Švédske mäsové guľky v horčicovej 
omáčke, zemiakové pyré   
Zeleninový šalát s grilovaným  
enciánom, brusnice 
Štvrtok: 9.6.
Krúpková so zeleninou  
Bryndzové pirohy s kyslou smotanou, 
slaninka 
Kurací rezeň, varené zemiaky, coleslaw 

šalát  
Zeleninový šalát s grilovaným  
enciánom, brusnice 
Piatok: 10.6.
Kapustová s paradajkami  
Tagliatelle s bylinkovým pestom  
a  grilovaným lososom   
Mexický guláš s hráškom, ryža, 
strúhaný syr 
Zeleninový šalát s grilovaným  
enciánom, brusnice 
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Druhé kolo Druhé kolo 
prijímacích prijímacích 
skúšok skúšok 
Stredná odborná škola ob-Stredná odborná škola ob-

chodu a služieb, ul. 1. mája chodu a služieb, ul. 1. mája 
1264, Púchov oznamuje, že má 1264, Púchov oznamuje, že má 
ešte voľné miesta:ešte voľné miesta:

- študijné odbory: - študijné odbory: 6323 K hote-6323 K hote-
lová akadémia – 13 voľných miest, lová akadémia – 13 voľných miest, 
6442 K obchodný pracovník - 4 6442 K obchodný pracovník - 4 
voľné miesta. Prijímacie skúšky voľné miesta. Prijímacie skúšky 
(zo SJL a ANJ) do študijných od-(zo SJL a ANJ) do študijných od-
borov sa konajú dňa 21. 6. 2022, borov sa konajú dňa 21. 6. 2022, 
8:00, v sídle školy. 8:00, v sídle školy. 

- učebné odbory:- učebné odbory: 6445 H ku- 6445 H ku-
chár - 3 voľné miesta, 6489 H hos-chár - 3 voľné miesta, 6489 H hos-
tinský - 2 voľné miesta. Prijímacie tinský - 2 voľné miesta. Prijímacie 
konanie do učebných odborov je konanie do učebných odborov je 
bez prijímacích skúšok.bez prijímacích skúšok.

V prípade Vášho záujmu nás ne-V prípade Vášho záujmu nás ne-
váhajte kontaktovať na tel. čísle: váhajte kontaktovať na tel. čísle: 
0424631360, alebo elektronicky: 0424631360, alebo elektronicky: 
info@sosospu.sk. Prihlášky do info@sosospu.sk. Prihlášky do 
druhého kola prijímacích skúšok druhého kola prijímacích skúšok 
je potrebné doručiť elektronicky je potrebné doručiť elektronicky 
alebo poštou na SOŠ obchodu  alebo poštou na SOŠ obchodu  
a služieb Púchov do 15. 6. 2022.a služieb Púchov do 15. 6. 2022.

Dôležitá loďDôležitá loď
Pláva dôležitá Pláva dôležitá 

loď len loď len 
sa neboj sa neboj 

na ňu pekne poď.na ňu pekne poď.

Je tam Je tam 
známa posádka známa posádka 

otec, deti otec, deti 
a matka.a matka.

Zhlboka sa Zhlboka sa 
nadýchni atmosféry nadýchni atmosféry 
ona do bezpečného ona do bezpečného 

prístavu mieri.prístavu mieri.

Nikdy nebude potopená, Nikdy nebude potopená, 
lebo ju riadia lebo ju riadia 

osoby správne osoby správne 
a držia nad hladinou a držia nad hladinou 

láska i puto láska i puto 
tie dve hodnoty hlavné.tie dve hodnoty hlavné.

Rodina – loď Rodina – loď 
stále jej stále jej 

hodnoty chráň hodnoty chráň 
a v ťažkých chvíľach a v ťažkých chvíľach 
vždy za ňou choď. vždy za ňou choď. 

Radko KurejRadko Kurej

Ing. arch. Mária Krajčová je výraz-Ing. arch. Mária Krajčová je výraz-
ná osobnosť komunity súčasných ná osobnosť komunity súčasných 
umeleckých drotárov na Slovensku. umeleckých drotárov na Slovensku. 
Narodila sa v Považskej Bystrici, vy-Narodila sa v Považskej Bystrici, vy-
rastala v Púchove a od roku 1990 rastala v Púchove a od roku 1990 
žije v Žiline. žije v Žiline. 

Mária Krajčová absolvovala Fakul-Mária Krajčová absolvovala Fakul-
tu architektúry SVŠT v Bratislave.  tu architektúry SVŠT v Bratislave.  
V oblasti umeleckého spracovania V oblasti umeleckého spracovania 
drôtu je samouk. Svoju tvorbu verej-drôtu je samouk. Svoju tvorbu verej-
ne prezentuje od roku 1998 doma  ne prezentuje od roku 1998 doma  
i v zahraničí (Česko, Poľsko, Maďarsko, i v zahraničí (Česko, Poľsko, Maďarsko, 
Belgicko, Portugalsko, Fínsko, Rakúsko, Belgicko, Portugalsko, Fínsko, Rakúsko, 
Nemecko). Úzko spolupracuje s Po-Nemecko). Úzko spolupracuje s Po-
važským múzeom a Krajským kultúr-važským múzeom a Krajským kultúr-
nym strediskom v Žiline. Pravidelne nym strediskom v Žiline. Pravidelne 
sa zúčastňuje na stretnutiach drotár-sa zúčastňuje na stretnutiach drotár-
skych majstrov v Budatínskom hrade, skych majstrov v Budatínskom hrade, 
celoslovenských súťažiach dizajnu celoslovenských súťažiach dizajnu 
Kruhy na vode (ÚĽUV, Bratislava) i na Kruhy na vode (ÚĽUV, Bratislava) i na 
súťažných prehliadkach veľkonočných súťažných prehliadkach veľkonočných 
kraslíc a betlehemov. Príležitostne ve-kraslíc a betlehemov. Príležitostne ve-
die drotárske kurzy a je spoluautorkou die drotárske kurzy a je spoluautorkou 
prvej slovenskej metodickej príručky prvej slovenskej metodickej príručky 
práce s drôtom Drôtovanie s džarkom práce s drôtom Drôtovanie s džarkom 
Markom (Považské múzeum v Žiline, Markom (Považské múzeum v Žiline, 
2003). 2003). 

Práce Márie Krajčovej sú zastúpené Práce Márie Krajčovej sú zastúpené 
v muzeálnych i súkromných zbier-v muzeálnych i súkromných zbier-
kach na Slovensku, v Čechách, Maďar-kach na Slovensku, v Čechách, Maďar-
sku, Nemecku, Anglicku, Francúzsku, sku, Nemecku, Anglicku, Francúzsku, 
Poľsku, Austrálii i v Izraeli. Jej reliéfy Poľsku, Austrálii i v Izraeli. Jej reliéfy 
a vianočné motívy boli použité na a vianočné motívy boli použité na 
pohľadnici a tzv. obálke prvého dňa pohľadnici a tzv. obálke prvého dňa 
(FDC), ktoré vydala Slovenská pošta (FDC), ktoré vydala Slovenská pošta 

k emisii poštovej známky „Vianoce k emisii poštovej známky „Vianoce 
2019: Tradičné slovenské drotárstvo“. 2019: Tradičné slovenské drotárstvo“. 
V roku 2016 jej Považské múzeum V roku 2016 jej Považské múzeum 
udelilo ocenenie Rad zlatých klieští za udelilo ocenenie Rad zlatých klieští za 
„mimoriadne rozsiahlu a všestrannú „mimoriadne rozsiahlu a všestrannú 
tvorbu vysokej remeselnej a duchov-tvorbu vysokej remeselnej a duchov-
nej úrovne, dôsledné dodržiavanie nej úrovne, dôsledné dodržiavanie 
technologickej čistoty, schopnosť kre-technologickej čistoty, schopnosť kre-
atívne a originálne kombinovať tradič-atívne a originálne kombinovať tradič-
né postupy s moderným výtvarným né postupy s moderným výtvarným 
výrazom“.výrazom“.

Výstava „Hľa, Baránok…“, ktorú Márii Výstava „Hľa, Baránok…“, ktorú Márii 
Krajčovej tento rok zorganizovalo Po-Krajčovej tento rok zorganizovalo Po-
važské múzeum v Žiline, je venovaná važské múzeum v Žiline, je venovaná 
božiemu plánu spasenia človeka. Jej božiemu plánu spasenia človeka. Jej 
názov je parafrázou zvolania, ktorým názov je parafrázou zvolania, ktorým 
Ján Krstiteľ predstavil svetu Ježiša Ján Krstiteľ predstavil svetu Ježiša 
ako Mesiáša po tom, čo ho zazrel pri-ako Mesiáša po tom, čo ho zazrel pri-
chádzať k rieke Jordán. Drôtené diela chádzať k rieke Jordán. Drôtené diela 
tu rozprávajú prastarý biblický príbeh tu rozprávajú prastarý biblický príbeh 
zrodenia nádeje, bezbrehej obety, zrodenia nádeje, bezbrehej obety, 
brutálneho utrpenia, zúfalstva smrti  brutálneho utrpenia, zúfalstva smrti  
i zázraku zmŕtvychvstania. Tematicky i zázraku zmŕtvychvstania. Tematicky 
sa viažu k najvýznamnejším kresťan-sa viažu k najvýznamnejším kresťan-
ským sviatkom – Vianociam a Veľkej ským sviatkom – Vianociam a Veľkej 
noci. Pozoruhodné sú najmä jej uni-noci. Pozoruhodné sú najmä jej uni-
kátne, drôtom zdobené kraslice a ne-kátne, drôtom zdobené kraslice a ne-
obyčajné betlehemy. V roku 2021 bol obyčajné betlehemy. V roku 2021 bol 
jej Betlehem, umiestnený do škrupin-jej Betlehem, umiestnený do škrupin-
ky lieskového orecha, zapísaný do Slo-ky lieskového orecha, zapísaný do Slo-
venskej knihy rekordov ako najmenší.venskej knihy rekordov ako najmenší.

Výstava Márie Krajčovej v Budatín-Výstava Márie Krajčovej v Budatín-
skom hrade v Žiline potrvá do 29. 6. skom hrade v Žiline potrvá do 29. 6. 
2022.2022.

Zdroj: Považské múzeum v ŽilineZdroj: Považské múzeum v Žiline

Výstava Márie Krajčovej - 25 rokov drotárskej tvorby 

Slovenský zväz krížovkárov a há-
dankárov v spolupráci s českým 
združením HALAS a púchovským 
krúžkom Gumkáči pozýva všetkých 
priaznivcov Sudoku a logických úloh 
na štvornásobné Majstrovstvá Slo-
venska (MSR). MSR sa uskutočnia 
v Púchove v priestoroch Základnej 
školy Slovanská v Horných Kočkovci-
ach v dňoch 11. a 12. júna 2022.

Harmonogram súťaží:
Sobota 11. júna
10.15 logika, MSR jednotlivcov  

1. časť
14.00 logika, MSR jednotlivcov  

2. časť
15.30 logika, MSR družstiev

Nedeľa 12. júna
9.30 sudoku, MSR jednotlivcov
13.30 sudoku, MSR družstiev

Súťaže jednotlivcov sú súčasťou 
kvalifikácie na majstrovstvá sveta  
v Poľsku, ktoré sa uskutočnia v Kra-
kove (17.-22.10.2022). 

Peter Gašpar

Majstrovstvá SR v sudoku 
a logike v Púchove

Výbor mestskej časti č. 5 – Sídlis-Výbor mestskej časti č. 5 – Sídlis-
ko za Domom Kultúryko za Domom Kultúry

Miesto: Malá zasadačka Mestského Miesto: Malá zasadačka Mestského 
úradu v Púchoveúradu v Púchove

Dátum: 8. 6. 2022Dátum: 8. 6. 2022
Čas: 16.00Čas: 16.00
Program:Program:
1. Otvorenie pracovného stretnutia 1. Otvorenie pracovného stretnutia 

a privítanie prítomných členova privítanie prítomných členov
2. Kontrola plnenia predchádzajú-2. Kontrola plnenia predchádzajú-

cich uznesenícich uznesení

3. Investície a aktivity vo VMČ č. 5  3. Investície a aktivity vo VMČ č. 5  
v roku 2022v roku 2022

4. Investičné priority VMČ 5 pre rok 4. Investičné priority VMČ 5 pre rok 
20232023

5. Návrhy na zlepšenie – aktuálne 5. Návrhy na zlepšenie – aktuálne 
pripomienky a požiadavky od obča-pripomienky a požiadavky od obča-
novnov

6. Uznesenia6. Uznesenia
7. Diskusia a rôzne7. Diskusia a rôzne

Bílik Peter, predseda VMČBílik Peter, predseda VMČ

Pozvánka na rokovanie VMČ č. 5
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Problémy s parkovaním motorových vozidiel  Problémy s parkovaním motorových vozidiel  
v čase aktívnej prevádzky NsP Zdravie od pondelka v čase aktívnej prevádzky NsP Zdravie od pondelka 
do piatka sú v tejto časti Pod Lachovcom vypuklé už do piatka sú v tejto časti Pod Lachovcom vypuklé už 
dlhodobo. Riešenie na zvýšenie počtu PM navrhnuté dlhodobo. Riešenie na zvýšenie počtu PM navrhnuté 

a rámcovo dohodnuté Výborom MČ č.1. s vedením a rámcovo dohodnuté Výborom MČ č.1. s vedením 
NsP Zdravie v podobe nového parkoviska pre za-NsP Zdravie v podobe nového parkoviska pre za-
mestnancov (35 PM) brzdia už viac ako šesť rokov mestnancov (35 PM) brzdia už viac ako šesť rokov 
problémy na Slovenskom pozemkovom fonde... No-problémy na Slovenskom pozemkovom fonde... No-
vých 24 PM vybudovaných Za cintorínom v minulom vých 24 PM vybudovaných Za cintorínom v minulom 
VO pomohlo pri raste počtu MV len relatívne.VO pomohlo pri raste počtu MV len relatívne.

V minulom roku som v PN avizoval, že vedenie NsP V minulom roku som v PN avizoval, že vedenie NsP 
Zdravie pripravuje ako jeden z možných regulačných Zdravie pripravuje ako jeden z možných regulačných 
krokov spoplatnenie PM na pozemkoch v jeho vlast-krokov spoplatnenie PM na pozemkoch v jeho vlast-
níctve. V ostatných týždňoch pribudli na vstupe na níctve. V ostatných týždňoch pribudli na vstupe na 
samotné parkovisko rampy, nové terminály, či zvislé samotné parkovisko rampy, nové terminály, či zvislé 
dopravné značenie. Podľa informácií od riaditeľa NsP dopravné značenie. Podľa informácií od riaditeľa NsP 
Zdravie sa spustenie systému predpokladá cca na Zdravie sa spustenie systému predpokladá cca na 
prelome júna - júla 2022, kedy je naplánovaná skú-prelome júna - júla 2022, kedy je naplánovaná skú-
šobná prevádzka na „doladenie systému“ a následne šobná prevádzka na „doladenie systému“ a následne 
spustenie nového parkovacieho režimu. Všetky par-spustenie nového parkovacieho režimu. Všetky par-
kovacie miesta vyhradené pre zamestnancov budú kovacie miesta vyhradené pre zamestnancov budú 
vybavené mechanickými zábranami. Pre návštevní-vybavené mechanickými zábranami. Pre návštevní-
kov a pacientov bude vyčlenené cca 50 PM. Samot-kov a pacientov bude vyčlenené cca 50 PM. Samot-
ný režim pre návštevníka spočíva vo vyzdvihnutí si ný režim pre návštevníka spočíva vo vyzdvihnutí si 
parkovacieho lístku pri stojane na vstupnej rampe. parkovacieho lístku pri stojane na vstupnej rampe. 
Prvá polhodina parkovania bude zdarma, každá ďal-Prvá polhodina parkovania bude zdarma, každá ďal-
šia začatá hodina bude spoplatnená sumou 1 EUR. šia začatá hodina bude spoplatnená sumou 1 EUR. 
Úhrada bude možná na informáciách v pokladni buď Úhrada bude možná na informáciách v pokladni buď 
v hotovosti, alebo platobnou kartou. Druhá možnosť v hotovosti, alebo platobnou kartou. Druhá možnosť 
bude terminál pri výjazde z parkoviska, ale len bez-bude terminál pri výjazde z parkoviska, ale len bez-
hotovostne - platobnou kartou.hotovostne - platobnou kartou.

O reálnom dátume a spôsobe spustenia systému O reálnom dátume a spôsobe spustenia systému 
bude verejnosť včas a podrobne informovaná ve-bude verejnosť včas a podrobne informovaná ve-
dením NsP Zdravie. Verím, že nový parkovací režim dením NsP Zdravie. Verím, že nový parkovací režim 

zvýši „obrátkovosť“ parkujúcich MV a tým aj v úvode zvýši „obrátkovosť“ parkujúcich MV a tým aj v úvode 
spomínanom čase zvýši reálne využiteľnosť kapacity spomínanom čase zvýši reálne využiteľnosť kapacity 
existujúcich PM. Ak by sa podarilo zaviesť ešte objed-existujúcich PM. Ak by sa podarilo zaviesť ešte objed-
návací režim na presný čas vyšetrení v ambulanciách, návací režim na presný čas vyšetrení v ambulanciách, 
synergický efekt oboch riešení by bol určite ešte vý-synergický efekt oboch riešení by bol určite ešte vý-
raznejší. raznejší. 

Pavel Melišík, poslanec MsZPavel Melišík, poslanec MsZ

Aktuálne spod Lachovca: 
Zmena parkovacieho režimu pri Zdraví...
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Cyklotrial

Cyklotrialový areál v Záriečí bol v sobotu dejiskom 
tohtoročného úvodného kola Slovenských hier mlá-
deže a Slovenského pohára v Cyklotriale. V noci a nad 
ránom pred súťažou výdatne pršalo a také počasie 
organizátori očakávali na základe predpovede aj po-
čas väčšej časti dňa,  našťastie sa tak nestalo. Prítom-
ných bolo 55 jazdcov zo SR, ČR, Poľska a Maďarska. 
Významnú prevahu mala v štartovnom poli mládež 
a deti. 

V kategórii Promesa (do 8 rokov) o víťazstve  
a druhom mieste medzi našim  Brunom  Čibenkom  
a Stelovu Tóthovou z Popradu, ktorí mali  rovnaký 
maximálny  počet  600 bodov, rozhodla „rozstrelo-
vá sekcia“, kde mala viac šťastia Stela a Bruno získal 
striebro. Prekvapením bola iba šesťročná Adela Ku-
bová z CTK Záriečie, ktorá štartovala absolútne prvý 
raz na pretekoch a obsadila 3. miesto.  Pretekárskym 
krstom prešli ďalšie záriečské „Promesy“, ktoré sa 
vzhľadom na málo jazdeckých skúsenosti v prete-
kárskom poli nestratili - Beťák Marek, Kubaš Marko, 
Pastorek Adam a Nováková Nina.

V kategórii Poussin (9 – 10 rokov) Korec Tomáš  (na 
snímke vpravo dole) skončil na treťom, Ofúkaný 

Matúš (na snímke 
vpravo) na štvrtom 
mieste, keďže ich   
predstihli Čech Bu-
riánek Josef a Ma-
ďar Horváth Leó. 
Do konečného po-
radia SHM  však zís-
kavajú body Korec 
za prvé, Ofúkaný za 
druhé miesto, pre-
tože  zahraničným  
jazdcom sa body 
do konečného  po-
radia SHM nezapo-
čítavajú.

Náš vynikajúci 
jazdec, víťaz Sveto-
vých hier mládeže 
a majster sveta Ja-
kub Mudrák, ktorý 

bral na Slovensku zlaté medaily v kadetoch aj  medai-
lové pozície v kategórii Elite, pre zdravotné problémy 
neštartoval a budeme radi, ak sa mu podarí odštar-
tovať začiatkom novembra na MS UCI v Spojených 
arabských emirátoch v Abu Dabí. 

Divácky obdiv vďaka výbornému výkonu si získala 
jazda pretekára  kategórii Elite Kovácsa Pétra.  Jazdec 
z Rudiny patriaci k svetovej  elitnej špičke Samuel 
Hlavatý pre zranenie nenastúpil.

Budúcu sobotu si  trialisti  zmerajú svoje sily na M 
SR v Rudine. Seriál SHM a SP bude pokračovať vo 
Veľkom Záluží, Lučenci a Poprade.

Prvý augustový víkend odštartujú Tomáš Korec  
a Matúš Ofúkaný na Svetových hrách mládeže vo 
Wadoviciach  v Poľsku. Bude to ich prvý štart na po-
dujatí svetového významu a tešili by sme sa, keby 
kráčali  cestou oddielového jazdca, víťaza SHM, Jaku-
ba Mudráka.

Výsledky - Elite women: 

1. Erika Hlavatá (Rudina)
Promesa:
1. Stela Tóthová (Poprad), 2. Bruno Čibenka (Zárie-

čie - na snímke vľavo), 3. Adela Kubová (Záriečie)
Poussin
1. Jozef Buriánek (Olomouc), 2. Leo Horváth (Ma-

ďarsko), 3. Tomáš Korec (Záriečie), 4. Matús Ofúkaný
Benjamin:
1. Mikolaj Wozniak (Poľsko), 2. Ján Szalga (Poľsko), 

3. Matúš Horváth (Poprad)
Minime:
1. Adam Szalga (Poľsko), 2. Mikolaj Wozniak 

(Poľsko), 3. Michal Nagy (Lučenec)
Cadet:
1. Michal Lepowski (Poľsko), 2. Sebastian Chlipala 

(Poľsko), 3. Viliam Tóth (Poprad)
Elite:
1. Péter Kovács (Maďarsko), 2. Jacek Jarzabek 

(Poľsko).       Anna Šidlíková, CTK Záriečie

V úvodnom kole Slovenských hier mládeže a Slovenského 
pohára sa predstavilo 55 mladých pretekárov a pretekárok

Puchovskí volejbalisti v kategórii starších žia-
kov postúpili na záverečný turnaj majstrovstiev 
Slovenska , ktorý sa uskutoční od 10 do 12. júna 
v Liptovskom Mikuláši. Naši chlapci ovládli súťaž 
v oblasti západ, v ktorej skončili na 1. mieste so 
ziskom 41 bodov a potvrdili úlohu favorita vo svo-
jej kategórií. Na finálovom turnaji sa predstavia  
v skupine A proti súperom VKP Bratislava, Komár-
no a víťazovi zo semifinálového turnaja. Chlap-
com držíme palce na záverečnom turnaji v sezóne 
2021/2022. 

Hráči: Križák, Prokop, Ďurovec, Žiačik, Moravčík 
Z., Moravčík M., Galánek, Hupka, Struhár, Ďurček, 
Jurovčík, Horváth, ,Vozár, Valach, Bartík, Belička 

Tréneri: Dvorský, Pecho, Hupka

Starší žiaci postúpili 
na majstrovstvá SR

Volejbal
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www.futbalnet.sk

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

1. liga starší žiaci U15

29. kolo: 
MFK Skalica – MŠK Púchov 2:2 (0:1), Šeroň, Valík, 

Karlova Ves Bratislava – Nitra 3:2, Senec – Lokomo-
tíva Trnava 1:2, Piešťany – Inter Bratislava 1:1, Parti-
zánske – Dubnica nad Váhom 5:3, Šamorín – Myjava 
3:2, Krakovany – Komárno 1:1, Zlaté Moravce/Vráble 
– Domino 4:0
1. Zl. Moravce 29 19 5 5 79:30 62
2. MŠK Púchov 28 17 5 6 69:33 56
3. Inter 29 15 9 5 48:25 54
4. Komárno 28 15 7 6 63:43 52
5. Domino 29 12 10 7 41:34 46
6. Skalica 29 14 4 11 47:43 46
7. Šamorín 29 13 6 10 68:59 45
8. Karlova Ves 29 14 3 12 47:49 45
9. Dubnica 29 13 5 11 47:46 44
10. Trnava 29 10 8 11 35:33 38
11. Partizánske 29 11 4 14 45:59 37
12. Nitra 29 10 6 13 51:49 36
13. Myjava 29 10 3 16 40:52 33
14. Senec 29 7 6 16 33:49 27
15. Krakovany 29 3 6 20 12:54 15
16. Piešťany 29 3 3 23 22:89 12

29. kolo: 
MFK Skalica – MŠK Púchov 1:3 (1:2), Vrábel, Já-

novský, Kušík, Karlova Ves - Nitra 3:0, Senec – Lo-
komotíva Trnava 2:0, Piešťany – Inter Bratislava 0:5, 
Partizánske – Dubnica 0:2, Šamorín – Myjava 5:1, 
Krakovany – Komárno 0:1, Zlaté Moravce/Vráble – 
Domino 2:1
1. Inter 29 22 5 2 87:22 71
2. Zl. Moravce 29 21 6 2 61:19 69
3. Karlova Ves 29 18 6 5 76:29 60
4. Komárno 28 18 5 5 70:28 59
5. Dubnica 29 16 9 4 71:32 57
6. Trnava 29 17 5 7 70:32 56
7. Šamorín 29 15 5 9 54:37 50
8. MŠK Púchov 28 11 7 10 55:43 40
9. Domino 29 10 9 10 52:38 39
10. Senec 29 9 6 14 34:49 33
11. Skalica 29 5 8 16 26:55 23
12. Nitra 29 6 4 19 24:65 22
13. Piešťany 29 6 4 19 30:78 22
14. Myjava 29 6 2 21 30:82 20
15. Krakovany 29 4 4 21 20:71 16
16. Partizánske 29 3 3 23 21:101 12

9. kolo: 
MŠK Púchov – FK Senica 0:3 (0:1), Levice – Nitra 

1:5, Zlaté Moravce – Domino 1:0, Skalica – Petržalka 
1:4, Inter Bratislava – Dubnica 3:0
1. Senica 18 13 1 4 51:19 40
2. Dubnica 18 13 0 5 36:20 39
3. Nitra 18 12 0 6 63:22 36
4. Petržalka 18 11 2 5 60:18 35
5. MŠK Púchov 18 10 4 4 38:26 34
6. Domino 18 8 2 8 38:50 26
7. Inter 18 6 3 9 24:42 21
8. Zl. Moravce 18 5 2 11 25:46 17
9. Skalica 18 4 0 14 22:53 12
10. Levice 18 1 0 17 14:75 3

9. kolo: MŠK Púchov – FK Senica 0:1 (0:1), Levice 
– Nitra 0:7, Skalica – Petržalka 1:6, Zlaté Moravce – 
Domino 0:2, Inter Bratislava – Dubnica 3:0
1. Petržalka 18 11 5 2 67:11 38
2. Inter 18 11 4 3 50:17 37
3. Senica 18 11 3 4 32:21 36
4. Nitra 18 10 4 4 50:15 34
5. Domino 18 9 6 3 49:29 33
6. Dubnica 18 9 4 5 40:19 31
7. MŠK Púchov 18 5 4 9 22:36 19
8. Zl. Moravce 18 3 4 11 25:40 13
9. Skalica 18 1 3 14 12:59 6
10. Levice 18 1 1 16 7:107 4

7. kolo: 
MŠK Púchov – Baník Prievidza 1:1 (0:1), Senica – 

Domino 0:1, Zlaté Moravce – Karlova Ves 0:2, Skalica 
– Inter Bratislava 0:9
1. Karlova Ves 14 11 3 0 53:15 36
2. Inter 14 8 2 4 44:15 26
3. Senica 14 7 2 5 50:30 23
4. MŠK Púchov 14 7 2 5 46:26 23
5. Prievidza 14 7 1 6 47:32 22
6. Domino 14 6 2 6 41:32 20
7. Zl. Moravce 14 3 2 9 22:44 11
8. Skalica 14 0 0 14 7:116 0

7. kolo: 
MŠK Púchov – Baník Prievidza 1:4 (0:2), Hamšík, 

Senica – Domino 11:4, Zlaté Moravce – Karlova Ves 
16:7, Skalica – Inter Bratislava 2:14
1. Inter 14 13 0 1 194:51 39
2. Zl. Moravce 14 10 0 4 92:73 30
3. Senica 14 8 2 4 125:70 26
4. Domino 14 7 1 6 114:101 22
5. Prievidza 14 6 2 6 110:129 20
6. MŠK Púchov 14 3 1 10 42:111 10
7. Skalica 14 3 0 11 58:117 9
8. Karlova Ves 14 3 0 11 81:164 9

18. kolo: 
Udiča – Prečín 0:6, Papradno – Beluša 3:1, Dolná 

Mariková – Plevník 1:10, Jasenica mala voľno
1. Plevník 13 13 0 0 102:11 39
2. Domaniža 14 11 0 3 91:21 33
3. Jasenica 14 9 1 4 64:17 28
4. Beluša 14 7 1 6 40:54 22
5. Prečín 13 4 2 7 32:57 14
6. Papradno 14 4 0 10 27:77 12
7. Udiča 14 2 1 11 12:72 7
8. D. Mariková 14 1 3 10 16:75 6

18. kolo: 
Fan Club Púchov – Nová Dubnica 3:3, Dubnica B – 

Bolešov 1:0, Košeca – Mikušovce 5:2, Lysá mala voľno
1. N. Dubnica 14 11 2 1 72:12 35
2. FC Púchov 14 10 3 1 82:17 33
3. Dubnica B 14 9 0 5 31:27 27
4. Košeca 14 7 1 6 53:37 22
5. Mikušovce 14 6 1 7 27:34 19
6. Bolešov 14 4 2 8 43:54 14

Skupina o 1. – 10. miesto:
8. kolo: 
Prečín – MŠK Púchov B 0:6 (0:3), Vojtech 4, Kučík, 

Obšivan, Beluša – Plevník-Drienové 3:1, Ilava – Jase-
nica 4:2, Ladce – Pruské 2:0

16. kolo: 
Prečín – MŠK Púchov B 2:8 (2:3), Vojtech 5, Lu-

tišan, Csanádi, Kučík, Beluša – Plevník 4:2, Ladce – 
Pruské 6:0
1. MŠK Púchov B 18 18 0 0 90:19 54
2. Ladce 18 14 1 3 68:25 43
3. Beluša 16 12 0 4 61:35 36
4. Dubnica B 16 11 0 5 92:36 33
5. Plevník 18 7 2 9 33:67 23
6. Pruské 16 6 2 8 26:31 20
7. Ilava 17 4 3 10 42:55 15
8. Jasenica 17 4 1 12 31:60 13
9. Tuchyňa 16 3 1 12 21:54 10
10. Prečín 18 1 0 17 9:91 3

Skupina o 11. – 20. miesto
8. kolo: 
Šebešťanová – Kvašov 3:0, Visolaje – Horná Poruba 

1:9, Košeca – Dolné Kočkovce 3:2, Fan Club Púchov 
– Bolešov 3:0

16. kolo: 
Šebešťanová – Kvašov 6:2, Visolaje – Horná Poruba 

0:11, Košeca – Dolné Kočkovce 3:2, Fan Club Púchov 
– Bolešov 6:0
1. H. Poruba 18 15 1 2 84:28 46
2. Košeca 18 13 2 3 67:34 41
3. FC Púchov 18 13 1 4 69:26 40
4. Šebešťanová 18 12 3 3 68:42 39
5. Bolešov 18 8 1 9 62:48 25
6. D. Kočkovce 18 6 2 10 41:52 20
7. Sverepec 16 5 2 9 33:39 17
8. Brvnište 16 5 2 9 39:50 17
9. Kvašov 18 3 2 13 30:76 11
10. Visolaje 18 0 0 18 20:118 0

18. kolo: 
Podmanín – Streženice 7:2, Kvašov – Dolné Kočkov-

ce 7:1
1. D. Mariková 17 14 2 1 91:8 44
2. Kvašov 18 10 2 6 82:41 32
3. Podmanín 18 9 2 7 56:41 29
4. D. Kočkovce 18 8 1 9 55:49 25
5. Brvnište 17 7 1 9 48:52 22
6. Streženice 18 1 0 17 18:159 3

18. kolo: 
Ilava – Beluša 1:0

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 16 6 3 7 40:43 21
5. Praznov 15 6 1 8 35:42 19
6. H. Poruba 16 5 2 9 28:40 17
7. Ilava 16 5 2 9 18:38 17
8. Prečín 15 5 2 8 19:43 17
9. Sverepec 15 1 1 13 19:71 4

7. Ladce 14 4 0 10 29:86 12
8. Lysá 14 0 1 13 16:86 1
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Modelársky klub Púchov organizoval v sobotu záve-
rečné preteky na autodráhe Púchov - Juniorský Conti-
nental Cup. Tieto preteky jazdíme v 4 kategóriách. Ako 
prvou a hlavnou kategóriou sú preteky s vlastnoručne 
vyrobenými modelmi. Toho roku to boli modely Škoda 

130 RS v mierke 1:24. 30 detí si vyrobilo autodráhové 
autíčko, s ktorým potom štartovali v pretekoch. Jazda  
s takýmto modelom si vyžaduje väčšiu zručnosť a schop-
nosť ovládať regulovanie otáčok v zákrutách, preto sa 
deti venujú aj tréningom v modelárskych krúžkoch, ale 

majú možnosť jazdiť aj vo 
voľných, piatkových trénin-
goch, ktoré náš klub orga-
nizuje.

Deti sa postupne pre-
pracovali do čela tabuľky. 
Lákadlom pre deti boli aj 
výhry, keď víťazi v každej 
kategórii získajú ako cenu 
nové autodráhové autíč-
ko od firmy Carrera. Ceny,  
o ktoré deti bojovali, mali 
vystavené na krúžku vo vit-
ríne a už vopred si vyberali, 
o čo budú bojovať. Moti-
vácia bola slušná a tak aj 
súboje počas pretekov boli 
zaujímavé. So Škodovkou 
nakoniec vyhral Matúš Šedi-
vý, pred Markom Brezánim 

a Samuelom Vojcíkom.
V kategórii GT – bola situácia tak isto veľmi napínavá, 

o prvenstvo bojovalo viac pretekárov a výsledky boli 
nakoniec veľmi tesné. Ako prvý skončil Samuel Voj-
cík so 78 bodmi, druhý bol Matúš Šedivý so 77 bodmi  
a tretí skončil Sebastián Panáček so 76 bodmi. Kategória 
DTM – (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) jazdí sa  
s autami nemeckých značiek od firmy Carrera – tú vyhral  
s prehľadom Ondrej Rudinec s modelom Mercedes, dru-
hý skončil Samuel Vojcík s modelom Audi a tretí bol Má-
rio Kováčik s modelom Audi. Posledná kategória LMP-2 
sú modely typu Le Mans. Túto s prehľadom Vyhral Samu-
el Vojcík, pred Matúšom Šedivým a Sebastiánom Panáč-
kom. Veľmi pekne jazdila aj Luhová Alžbeta.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nás podporujú pri 
organizovaní mimoškolských aktivít detí, prispievajú na 
chod nášho občianskeho združenia ZTŠP – Združenie 
technických športov Púchov – Modelársky klub, hlavne 
firme Continental Matador Truck Tires, s.r.o. a Continen-
tal Matador Rubber, s.r.o. ktorá zastrešila náš Continental 
Cup. Poďakovanie patrí aj Centru voľného času Púchov 
pri organizovaní automodelárskych krúžkov, ako aj pos-
kytnutím cien do pretekov, ďakujeme aj Raiffeisen Ban-
ke Púchov a iným.  

M. Kumičak, Modelársky klub Púchov

Juniorský CONTINENTAL Cup Púchov - záverečné preteky

3. liga muži - Západ

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

7. liga muži6. liga muži 

Púchovčanka Lenka Hiklová z CVČ pri ZŠ Go-
razdova trénuje na maratón Mozart 100, ktorý sa 
koná 18. júna v Salzburgu. O spoločnej príprave 
na toto podujatie napísal jej športový partner 
Andrej Orogváni v blogu na www.slovakultratra-
il.sk:

V lete nás čaká výlet okolo Mont Blanc, kde bude 
všetkého veľa. Kilometrov, kopcov aj hodín na no-
hách. Tomu prispôsobujeme aj prípravu. Koruna 
Turca. Legendárny okruh nakreslený a hlavne pre-
behnutý našupu Rišom P. Poučení jeho hororovými 
zápiskami si okruh okolo Turčianskej záhradky naplá-
nujeme na 3 dni.

Deň 1 (65 km/4500 m+): Strečno - Suchý vrch - 
Chata pod Chlebom - Krpeľany. Kilometre ubiehajú 
príjemne, powerhikujeme na soundtrack Bresťových 
historiek z vojny a PTL. Potom stena na Kopu (800m 
prevýšenie, kvôli vrcholu, z ktorého vidno len stro-

my).Od sedla Príslop sa charakter podujatia mení. 
„Chčije“, fučí, zmoknutí na kosť každú chvíľu stojíme 
a hľadáme ktorou húštinou vedie chodník. Búchame 
paličkami, ale v takom počasí sú aj medvede zaleze-
né. Na poslednom kopci pred Borišovskou chatou 
nám však do kroku zahrá vlčia kapela. Live a kúsok 
od nás. V chate zaliezame pred polnocou pod stôl  
v jedálni. Pocity zmiešané, spánok krátky. Dnes to 
bola s cestou tesná remíza

Deň 2 (80 km/2700 m+): V rannom chlade schnú 
mokré handry a tenisky pomaly. Robí sa však krásny 
deň a výhľady do diaľky hrejú. Za Kráľovou studňou 
sa Bresťo odpája. Má viac rozumu ako my s Lenkou 
a už si nepotrebuje nič dokazovať. Kremnické vr-
chy prebehnú ako cesta po maďarskej diaľnici. Vieš, 
že si tam bol, ale nevieš čo o tom povedať. Zato za 
Kunešovom veľká nádhera. Otvorená krajina, lúky, 
krásne singláče po Bralovú skalu. Ďalej večerné safari  

v Žiarskych vrchoch. Good day today. Ukladáme sa  
v prístrešku, na laviciach pri poľovníckej chatke Žiar-
ce. 

Deň 3 (66 km/3500 m+): Studená noc praje 
skorým budíčkom. Pred šiestou už zvládame kilome-
trový kufor pred Vyšehradom. Chodidlá už riadne do-
hryzené a telo protestuje. Krajina však parádna a stá-
le je kam sa pozerať. Prvá a posledná občerstvovačka 
dňa vo Fačkovskom sedle. Okolo Kľaku spoločensky, 
za ním opäť nikto. Pod Hnilickou Kýčerou ma trochu 
vypína a vypýtam si od Lenky 10 minút pauzy (ak by 
som Lenku sem tam nezastavil, tak by šla nonstop 
a hrozilo by, že v Strečne nezastane a pôjde ďalšie 
kolo). Dáme ďalšiu stenu preč. Pred Martinkami sa 
opäť  rozprší, ale posledných 20 km berieme už ako 
cieľovú rovinku. Bežíme tu najviac z celej trasy. Už sa 
nie je kam šetriť a endorfíny prichádzajú. Po desiatej 
sme tam. Objatie, tichá radosť a sadáme do auta.  red

Púchovčanka Lenka Hiklová trénuje na Mont Blanc

23. kolo: K. Podhradie – Lysá 0:4 (0:2), Brezničan, 
Mokrička, Bodzík, Drdák, Udiča – Dolné Kočkovce 2:2 
(1:2), Melicherík, Škrabák – Rybanský, J. Pilát, Pap-
radno – Visolaje 2:2 (1:1), Jeleník 2 – Baránek, Hrubo, 
Streženice – Dohňany 1:4 (0:2), Šesták – Štrbák, Zigo, 
Hanes, Krajčík, Tuchyňa – Sverepec 3:0 (1:0), Štefu-
la, Suchánek, Štefula, Podmanín – Šebešťanová 6:1 
(2:0), J. Sovík 3, Pilár, Gardian, Francisty – K. Petrík
1. Udiča 22 14 5 3 71:23 47
2. Podmanín 23 14 3 6 64:29 45
3. N. Dubnica 22 13 5 4 60:38 44
4. Lysá 22 12 5 5 64:27 41
5. D. Kočkovce 22 13 2 7 47:38 41
6. Tuchyňa 23 9 7 7 46:34 34
7. Visolaje 22 9 4 9 44:44 31
8. Šebešťanová 22 8 4 10 40:53 28
9. Streženice 22 8 3 11 40:55 27

24. kolo: 
Bodiná – Kolačín 1:4, Fan Club Púchov – Červený 

Kameň 2:1, Vrchteplá – Prejta 2:2, Pružina – Tŕstie 
0:1, Orlové – Horovce 4:2, Praznov mal voľno
1. Praznov 22 18 4 0 88:18 58
2. Kolačín 23 17 1 5 99:33 52
3. Tŕstie 22 15 3 4 76:27 48
4. Bodiná 22 14 2 6 72:41 44
5. Horovce 22 14 2 6 60:30 44
6. Vrchteplá 22 10 4 8 56:51 34
7. Dulov 21 9 2 10 55:59 29
8. FC Púchov 22 6 5 11 54:92 23
9. Prejta 23 6 3 14 57:89 21
10. Pružina 22 5 5 12 45:67 20
11. Orlové 22 6 1 15 47:69 19
12. Č. Kameň 22 4 4 14 36:66 16
13. Kameničany 21 0 0 21 9:118 0

10. Papradno 22 5 6 11 37:47 21
11. Sverepec 22 5 3 14 30:53 18
12. Dohňany 22 5 3 14 29:66 18
13. K. Podhradie 22 2 4 16 19:84 1030. kolo: 

Veľké Ludince – Nitra 3:1, Lednické Rovne – Čast-
kovce 2:4, Malženice – Nové Mesto nad Váhom 1:2, 
Zlaté Moravce/Vráble B – Levice 1:0, Imeľ – Beluša 
2:1, Nové Zámky – Myjava 0:3, Kalná nad Hronom 
– Galanta 2:2, Partizánske – Považská Bystrica 3:7, 
Marcelová – Šaľa 0:2
1. P. Bystrica 32 26 4 2 85:24 82
2. Myjava 32 22 5 5 61:25 71
3. Beluša 32 20 6 6 56:27 66
4. Šaľa 32 18 4 10 70:32 58
5. Kalná 32 14 10 8 47:43 52
6. Malženice 32 14 8 10 61:42 50
7. Galanta 32 13 8 11 49:44 47
8. Častkovce 32 13 7 12 55:39 46
9. Nové Mesto 32 13 6 13 43:38 45
10. VeľkéLudince 32 13 6 13 50:46 45
11. Nové Zámky 32 12 4 16 40:55 40
12. Marcelová 32 10 9 13 36:35 39
13. Imeľ 32 10 8 14 35:51 38
14. L. Rovne 32 9 4 19 29:48 31

15. Zl. Moravce B 32 8 5 19 34:79 29
16. Nitra 32 8 1 23 40:72 25
17. Levice 32 5 8 19 24:77 23
18. Partizánske 32 5 7 20 34:72 22
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V dňoch 27. – 29. mája 2022 sa v kom-
plexe X-BIONIC SPHERE v Šamoríne 
konal už 60. ročník medzinárodných 
plaveckých pretekov „Veľká cena Slo-
venska“. Na vonkajšom 50 metrovom 
bazéne sa predstavila plavecká špička 
nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Tu-
recka, Belgicka, Ukrajiny a Luxembur-
ska. V nie príliš príjemnom počasí, keď 
teplota vzduchu sa pohybovala okolo 
15°C si svoje sily zmeralo 367 plavcov 
zo 63 klubov. Súťaž prebiehala len  
v kategórii OPEN. Dopoludnia sa plá-
vali rozplavby o postup najlepších 
desia tich plavcov do popoludňajšieho 
A resp. B finále.

Púchovský plavecký klub reprezen-
tovali dve plavkyne pod vedením 

trénerky Dany Strelčíkovej. Lea Kmo-
šenová sa predstavila v šiestich disciplí-
nach (50, 100, 200, 400m voľný spôsob  
a 50, 100m motýlik), pričom dvakrát 
sa dostala do áčkových finálových bo-
jov, kde v oboch krauliarskych tratiach 
100 a 200 m si vyplávala veľmi pekné 
siedme miesto. A trikrát si vybojovala 
B-finále. Adriana Cenigová sa v kon-
kurencii 53 pretekárok na 50 m prsia 
umiestnila 27. Okrem dievčat náš klub 
a mesto reprezentoval aj medzinárod-
ný plavecký rozhodca Miroslav Soško, 
ako hlavný rozhodca pretekov. Všet-
kým zúčastneným ďakujem a k výko-
nom gratulujem. Prajem im ešte veľa 
plaveckých úspechov v tejto sezóne.

Dana Strelčíková 

Plávanie

Púchovčanky Kmošenová a Cenigová na Veľkej cene Slovenska

„Základnou ľudskou slabosťou 
je, že človek nepredvída búrku, 
keď je pekné počasie.“ — Niccolo 
Machiavelli

Bojové umenia a športy pomáha-
jú ľudstvu už tisíce rokov k rozvoju  
a udržiavaniu významných ľudských 
vlastností ako schopnosť sebaobra-
ny, sebakontroly, disciplíny ale aj 
fyzickej zdatnosti. Prehlbujúci sa 
sociálny, duševný a fyzický úpadok 
slovenského národa v súčasnom 
kapitalizme dokazuje, že kaviaren-
skí povaľači a kadejakí politickí špe-
kulanti, ktorí po roku 1989 ovládli 
Slovensko, totálne zlyhali. Viacerí re-
nomovaní odborníci nás dnes upo-
zorňujú, že slabá fyzická kondícia  
a narastajúca obezita detí predsta-
vuje pre budúcnosť slovenskej po-
pulácie značné zdravotné riziká. 

O šokujúcom vývoji detskej obe-
zity prednedávnom v oficiálne 
zverejnenej tlačovej správe zo dňa  
4. marca 2022 informovalo aj Národ-
né centrum zdravotníckych informá-
cií (NCZI). Z uvedenej správy NCZI 
vyplýva, že obezita dnes postihuje už 
aj tie najmladšie ročníky. Podľa po-
sledných štatistických údajov máme 
na Slovensku evidovaných v rámci 
ambulancií všeobecnej starostlivos-
ti o deti a dorast viac ako 12-tisíc 
obéznych detí. Problémy s nadvá-
hou majú vo väčšej miere pri porov-
naní s dievčatami dokonca už chlap-
ci vo veku od 6 do 14 rokov. U detí  
a dospievajúcich osôb zároveň obe-
zita predstavuje aj ďalšie riziká, ktoré 
neovplyvňujú len vývin dieťaťa, ale 
aj celkové zdravie. V správe NCZI sa 
o detskej obezite zároveň píše, že 
skracuje detstvo, keďže urýchľuje 
nástup puberty, vedie k cukrovke 

druhého typu, vysokému krvnému 
tlaku, kardiovaskulárnym chorobám, 
pričom má priamo súvisieť aj s viace-
rými typmi rakoviny. Na prehlbujúce 
problémy v oblasti zhoršujúcej sa fy-
zickej kondície slovenských detí po 
roku 1989 upozorňuje aj Slovenský 
olympijský a športový výbor, podľa 
ktorého súčasné deti za tými z 80-
tych rokov napríklad výrazne zaostá-
vajú vo vytrvalosti.

Vážení obyvatelia Púchova, aj keď 
si plne uvedomujem, že za súčas-
ných pomerov na Slovensku preží-
va väčšina z nás neľahké obdobie, 
dovoľte mi Vás všetkých v mene 
KLUBU THAJSKÉHO BOXU A KIC-
KBOXU PÚCHOV pozvať na spoločný 
tréning bojových umení. Podujatie, 
ktorého úlohou je najmä propagácia 
športových aktivít formou bojových 
športov, sa uskutoční 11. júna (už 
túto sobotu) v čase od 13:00 hod. 
do 15:00 hod. na umelom trávniku  
v športovom areáli MŠK Púchov 
(vedľa CVČ Včielka). 

Tréning bude zameraný na 
oboznámenie širokej verejnosti 
so základmi thajského boxu a kic-
kboxu, pričom bude vhodný aj pre 
ženy, deti a rekreačných športov-
cov každého veku. Všetci ste vítaní, 
stačí len prísť . Vstup na podujatie 
je úplne zdarma a trénovať s nami 
môžete aj bez registrácie. Samotný 
tréning pre verejnosť začína o 14:00 
hodine. Všetci z účastníkov- vrátane 
detí, dostanú jedinečnú možnosť 
absolvovať previerky fyzickej zdat-
nosti po vzore Policajného zboru SR.  
V prípade akýkoľvek otázok ohľadne 
plánovaného podujatia a tréningu 
telefonujte na č. tel. 0918547848.

Marián Mišún, poslanec MsZ 

Bojovými športami a pohybom pre 
zdravie slovenských detí! 

Púchovský okres bude mať v budú-
com ročníku krajskej 4. stolnoteniso-
vej ligy mužov troch zástupcov. Duo 
Dolné Kočkovce a Lysá pod Makytou 
doplnia od septembra stolní tenisti 
Hornej Breznice, ktorý v dvojkolovej 
oblastnej kvalifikácii dvakrát porazili 
ďalšieho zástupcu Púchovského okre-
su – Dohňany. 

Výsledky kvalifikácie:

1. stretnutie
Dohňany – Horná Breznica 7:11 (M. 

Baška 3, Hološko 2, Gajdoš 1, Junga 
1 – Tomanica 4, Lipták 3, Kocúr 2, 2x 
štvorhra)

2. stretnutie
Horná Breznica – Dohňany 15:3 

(Uhlík 4, Lipták 4, Kocúr 3, Tomanica 
2, 2x štvorhra – M. Baška 1, Hološko 1, 
Junga 1.             -hl-

Horná Breznica postúpila do krajskej 
štvrtej stolnotenisovej ligy
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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 púchovským požiarnikom za rýchlu po-
moc a ochotu pri záchrane mojej mačky, ktorá mi 
vypadla z balkóna na podstriežku. Alena Hollerová.

SPOMIENKA
„Dotĺklo srdce láskavé, pre-
stali sa ústa smiať, budeme 
na Teba, mamička drahá,  
s úctou a láskou spomínať.“ 
Dňa 29.5.2022 sme si pri-
pomenuli 3. výročie úmrtia 
Jarky Poliachovej z Pú-
chova. S láskou spomínajú 
dcéry Silvia,  Danka a Mirka 
s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišiel si cestou, ktorou 
ide každý sám, len brána 
spomienok ostala doko-
rán. Ten kto Ťa poznal, 
si spomenie a  ten kto Ťa 
mal rád, nikdy nezabud-
ne.“ Dňa 8.6. uplynie 5 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
otec a  dedko Ján Babiš. 
S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Nič nie je také, ako bolo 
predtým. Mala si rada 
život, my Teba, aj Ty nás. 
Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srd-
ciach budeš navždy žiť.“ 
Dňa 5.6. uplynú 4 roky 
od úmrtia našej drahej 
mamy a  babky Antónie 
Jánoškovej z  Lazov pod 
Makytou. S úctou a láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, ako od-
chádza deň, v našich srd-
ciach zostáva spomienka 
len. Milovali sme Ťa, Ty 
si miloval nás, tú lásku 
v  našich srdciach nezničí 
ani čas.“ Dňa 12.6. si pri-
pomenieme 20. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, ded-
ko a pradedko Peter Smatana. S láskou a úctou 
spomína manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišiel potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky. My ho 
však v srdciach stále máme, 
s  láskou a  úctou naňho 
spomíname.“ Dňa 6.6.2022 
uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
a milovaný synček a vnúčik 
Rudko Slabý zo Zubáka. 
Spomínajú rodičia, starí ro-
dičia a celá rodina. „Rudko, chýbaš nám!“

SPOMIENKA
Dňa 10. júna si pripomína-
me štvrté smutné výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, 
babka Ivka Jurovčíková. 
S láskou a veľkou vďakou 
a krásnymi spomienkami 
na ňu spomínajú dcéra  
a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 11.6.2022 by sa naša 
mama, babka a prababka 
Mária Boďová bola dožila 
94 rokov. S  láskou a  úctou 
spomína syn Jozef s priateľ-
kou Ankou, sestra Veronika 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Už len s  tichou spomien-
kou k Tvojmu hrobu chodí-
me a pri plamienku sviečky 
sa za Teba modlíme.“ Dňa 
11.6.2022 si pripomíname 
druhé smutné výročie úmr-
tia Vladimíra Gašpárka. 
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 6.6.2021 si pripome-
nieme  smutné 2. výročie 
úmrtia Oľgy Zrínyovej, ro-
denej Krajčovičovej z Pú-
chova. Kto ste ju poznali, 
venujte jej  tichú spomien-
ku.  S láskou spomína dcéra 
Daniela, syn Jaroslav s rodi-
nami a Zdenko. 

SPOMIENKA
„Sviečka na hrobe tíško zhasína, kto Vás mal rád, 
ten si spomína.“ V tomto roku uplynú 3 smutné 
roky, čo nás navždy opustila naša mama Mária 
Peclerová a 6 rokov, čo nás opustil otec Jozef 
Pecler. S láskou, úctou a vďakou spomína dcéra 

a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Dni plynú ako tichej rieky prúd, len spomienka 

v srdci nedá sa zabudnúť.“ V budúcich dňoch 
si pripomenieme 15. výročie od úmrtia našej 

mamy Alice Hudecovej a 30. výročie od úmrtia 
nášho otca Františka Hudeca. S láskou a úctou 

spomínajú deti s rodinami.

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli 
21. mája 2022 na cintorín 
v Púchove rozlúčiť s naším 
synom, bratom a  vnu-
kom Miškom Kuliarom. 
Taktiež ďakujeme pánovi 
kaplánovi, spevákom, pani 
Irenke Kováčikovej a poh-
rebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku, ako aj 
za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary. „Miško, 
očiam si odišiel, ale v  našich srdciach zostaneš  
navždy.“ Smútiaca rodina.

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 



inzercia / oznamyinzercia / oznamy2222

SLUŽBY
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411 
• Akcia -20 % do 30.6.2022. Renovácia starých dverí, zárubní, vstavaných skríň a 
kuchynských liniek. Tel. 0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom dodávok, sťahovanie, 
dovoz, odvoz a prepravu materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, stavebného materiálu, montáž, 
demontáž, vynáška, likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Maľovanie, natieranie. 0902356631

INÉ
• Kúpim garáž v Púchove. Tel. číslo: 0907 412 036
• 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
• Predám el. kufríkový šijací stroj zn. Nicoleta. Cena 80 €, automat. práčku 
Whirpool 400-otáčkovú, za 120 €. 0948 502 495

PRÁCA
• DSS Púchov - Nosice príjme do trvalého pracovného pomeru vyučenú kuchárku. 
Dátum nástupu od 1.7.2022. Viac informácií na tel. č. 042/4641433.
• Hľadám si prácu v okolí 
Púchova, mám dlhoročnú 
prax v administratíve. 
Vodičský preukaz B - 
aktívna vodička. T.č. 
0907776922

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

Nová cukráreň  
DOLCETTO  

na Moravskej ul. 
v Púchove ponúka 
talianske zákusky  

a torty.
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