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Počasie nám hlási leto a prvý letný Počasie nám hlási leto a prvý letný 
deň, ktorý je najdlhším dňom v roku, deň, ktorý je najdlhším dňom v roku, 
a s týmto obdobím je spojená aj ra-a s týmto obdobím je spojená aj ra-
dosť z blížiaceho sa príchodu letných dosť z blížiaceho sa príchodu letných 
prázdnin, dovoleniek. Deti a mládež prázdnin, dovoleniek. Deti a mládež 
sa ešte posledné dni snažia vylepšiť sa ešte posledné dni snažia vylepšiť 
svoj prospech na záverečné vysved-svoj prospech na záverečné vysved-
čenie a zároveň finišujú ukončovacie čenie a zároveň finišujú ukončovacie 
a vyhodnocovacie akcie školských  a vyhodnocovacie akcie školských  
i mimoškolských zariadení. i mimoškolských zariadení. 

Umením - prírodou, tak sa volala Umením - prírodou, tak sa volala 
vernisáž absolventských prác žia-vernisáž absolventských prác žia-
kov ZUŠ v Púchove elokovaných kov ZUŠ v Púchove elokovaných 
pracovísk, ktorá prebiehala v pod-pracovísk, ktorá prebiehala v pod-
krovných priestoroch ZUŠ. Výstava krovných priestoroch ZUŠ. Výstava 
potrvá do 30. 6., tak príďte pozrieť. potrvá do 30. 6., tak príďte pozrieť. 
Absolventom a ich rodičom a peda-Absolventom a ich rodičom a peda-
gógom blahoželám.gógom blahoželám.

Včielka nás baví! A Vás? V utorok Včielka nás baví! A Vás? V utorok 
prebiehala krásna prehliadka krúž-prebiehala krásna prehliadka krúž-
kovej činnosti nášho CVČ Včielka, kovej činnosti nášho CVČ Včielka, 
ktorú svojou účasťou podporili ro-ktorú svojou účasťou podporili ro-
dičia a starí rodičia a všetci priate-dičia a starí rodičia a všetci priate-
lia našich “včielok”. Deti ukázali, čo lia našich “včielok”. Deti ukázali, čo 
pod vedením skvelých pedagógov pod vedením skvelých pedagógov 
a tréneriek dokázali, za čo im patrí a tréneriek dokázali, za čo im patrí 
poďakovanie. Rodičom ďakujem poďakovanie. Rodičom ďakujem 
za spoluprácu a podporu detí v tej-za spoluprácu a podporu detí v tej-
to činnosti, ktorá rozvíja nielen ich to činnosti, ktorá rozvíja nielen ich 
športové aktivity, ale aj tie vzdeláva-športové aktivity, ale aj tie vzdeláva-
cie a kultúrno-umelecké. cie a kultúrno-umelecké. 

Vítanie malých občanov Púchova, Vítanie malých občanov Púchova, 
ktoré sa konalo v stredu, bolo veľ-ktoré sa konalo v stredu, bolo veľ-
mi veselé, pretože sa takmer všetky mi veselé, pretože sa takmer všetky 
deti hlásili o slovo. Krásny program deti hlásili o slovo. Krásny program 
od detí zo škôlky MŠ Požiarna 1292, od detí zo škôlky MŠ Požiarna 1292, 
Janky Marmanovej zo ZUŠ a malý Janky Marmanovej zo ZUŠ a malý 
darček od mesta určite potešili všet-darček od mesta určite potešili všet-
kých pozvaných hostí. Ďakujem  kých pozvaných hostí. Ďakujem  
a prajeme všetkým deťom a ich ro-a prajeme všetkým deťom a ich ro-
dičom hlavne veľa zdravia, lásky  dičom hlavne veľa zdravia, lásky  
a spokojného života v našom meste. a spokojného života v našom meste. 

Hoci som mohla byť len chvíľoč-Hoci som mohla byť len chvíľoč-
ku na športovom dni, ktorý sa volal ku na športovom dni, ktorý sa volal 
“Deň radosti” v Domove sociálnych “Deň radosti” v Domove sociálnych 
služieb v Nosiciach, stálo to za to, služieb v Nosiciach, stálo to za to, 
pretože vidieť radosť v očiach klien-pretože vidieť radosť v očiach klien-
tov zariadenia, kedy sme sa po 3 ro-tov zariadenia, kedy sme sa po 3 ro-
koch mohli opäť stretnúť na takom-koch mohli opäť stretnúť na takom-
to podujatí, bolo naozaj radostným to podujatí, bolo naozaj radostným 

pocitom.pocitom.
Vo štvrtok sme sa ako kolektív Vo štvrtok sme sa ako kolektív 

Združenia pre občianske záležitosti Združenia pre občianske záležitosti 
mesta Púchov zúčastnili celosloven-mesta Púchov zúčastnili celosloven-
skej prehliadky v Slovenskej Ľupči, skej prehliadky v Slovenskej Ľupči, 
kde sme získali ocenenie od Zdru-kde sme získali ocenenie od Zdru-
ženia ZPOZ Človek človeku SR na ženia ZPOZ Človek človeku SR na 
festivale “Žijú medzi nami” za našu festivale “Žijú medzi nami” za našu 
prehliadku “Jubilejné sobáše”. Ďaku-prehliadku “Jubilejné sobáše”. Ďaku-
jem všetkým kolegom z MsÚ, najmä jem všetkým kolegom z MsÚ, najmä 
Danke Gabrišovej a Karin Riljakovej, Danke Gabrišovej a Karin Riljakovej, 
a všetkým účinkujúcim, poslankyni a všetkým účinkujúcim, poslankyni 
Irenke Kováčikovej, skvelým deťom Irenke Kováčikovej, skvelým deťom 
z DĽH Lachovček zo ZUŠ za profesio-z DĽH Lachovček zo ZUŠ za profesio-
nálny výkon. Všetci krásne reprezen-nálny výkon. Všetci krásne reprezen-
tovali mesto a za to Vám patrí veľké tovali mesto a za to Vám patrí veľké 
uznanie. ĎAKUJEM a blahoželám uznanie. ĎAKUJEM a blahoželám 
Mestu Púchov za toto krásne vyzna-Mestu Púchov za toto krásne vyzna-
menanie.menanie.

V Divadle bola vo štvrtok uvede-V Divadle bola vo štvrtok uvede-
ná “do života” Absolventská výstava ná “do života” Absolventská výstava 
prác žiakov ZUŠ v Púchove, ktorých prác žiakov ZUŠ v Púchove, ktorých 
počas štúdia viedli pani učiteľky počas štúdia viedli pani učiteľky 
Michalikova, Dorčiková, Toporová Michalikova, Dorčiková, Toporová 
a Dolinská. Ďakujem za krásnu pre-a Dolinská. Ďakujem za krásnu pre-
hliadku umeleckých diel a prajem hliadku umeleckých diel a prajem 
všetkým absolventom veľa úspe-všetkým absolventom veľa úspe-
chov do ďalšieho života. Príďte sa chov do ďalšieho života. Príďte sa 
pokochať krásnymi prácami žiakov – pokochať krásnymi prácami žiakov – 
absolventov ZUŠ do Divadla a určite absolventov ZUŠ do Divadla a určite 
nebudete ľutovať. nebudete ľutovať. 

Minulý týždeň v piatok sme spus-Minulý týždeň v piatok sme spus-
tili jednu novinku. Do ulíc mesta tili jednu novinku. Do ulíc mesta 
vyrazila na prvý výjazd cyklohliad-vyrazila na prvý výjazd cyklohliad-
ka mestskej polície Púchov. Osob-ka mestskej polície Púchov. Osob-
ne som privítala túto iniciatívu  ne som privítala túto iniciatívu  
a aktivitu mestskej polície zapojiť sa a aktivitu mestskej polície zapojiť sa 
medzi moderné samosprávy, kto-medzi moderné samosprávy, kto-
ré v rámci svojej činnosti využívajú ré v rámci svojej činnosti využívajú 
okrem motorových vozidiel aj bicyk-okrem motorových vozidiel aj bicyk-
le. Veľký význam cyklohliadky vidím le. Veľký význam cyklohliadky vidím 
nielen v tom, že sa budú preverovať nielen v tom, že sa budú preverovať 
priestupky v menej dostupných čas-priestupky v menej dostupných čas-
tiach mesta, ale ich činnosť bude tiach mesta, ale ich činnosť bude 
preventívna, v snahe upozorniť ob-preventívna, v snahe upozorniť ob-
čanov na porušovanie dopravných čanov na porušovanie dopravných 
predpisov - a čo je ešte dôležitejšie, predpisov - a čo je ešte dôležitejšie, 
využívaním bicyklov prispejú k pod-využívaním bicyklov prispejú k pod-
pore environmentálnej výchovy, zni-pore environmentálnej výchovy, zni-
žovaniu výfukových plynov v meste žovaniu výfukových plynov v meste 
a v neposlednom rade aj k znižo-a v neposlednom rade aj k znižo-
vaniu nákladov mesta na pohonné vaniu nákladov mesta na pohonné 
hmoty. Ďakujem za túto aktivitu  hmoty. Ďakujem za túto aktivitu  
a prajem veľa úspechov.a prajem veľa úspechov.

V sobotu sa konal obľúbený Čaj pre V sobotu sa konal obľúbený Čaj pre 
seniorov a jeho výnimočnosť spočí-seniorov a jeho výnimočnosť spočí-
vala v tom, že sa konal pod holým vala v tom, že sa konal pod holým 
nebom v areáli hasičskej zbrojnice nebom v areáli hasičskej zbrojnice 
v Púchove. Nálada bola výborná  v Púchove. Nálada bola výborná  
a už všetci sa tešia na ďalšie tradičné a už všetci sa tešia na ďalšie tradičné 
stretnutie „pri čaji“ v septembri.stretnutie „pri čaji“ v septembri.

„Odej sa do krásy“, tak sa volal „Odej sa do krásy“, tak sa volal 
projekt návrhárky Katky Drábikovej, projekt návrhárky Katky Drábikovej, 
ktorá odprezentovala za krásneho ktorá odprezentovala za krásneho 
slnečného počasia na módnej pre-slnečného počasia na módnej pre-
hliadke v Europarku svoje nádherné hliadke v Europarku svoje nádherné 
modely pre ženy, mladých mužov  modely pre ženy, mladých mužov  
a deti, a bolo sa veru na čo pozerať. a deti, a bolo sa veru na čo pozerať. 
Vďaka spojeniu s krásnym a boha-Vďaka spojeniu s krásnym a boha-
tým kultúrnym programom, a pre-tým kultúrnym programom, a pre-

hliadkou oblečenia pre psíkov ná-hliadkou oblečenia pre psíkov ná-
vrhárky Terezy Držíkovej, ste mohli vrhárky Terezy Držíkovej, ste mohli 
stráviť naozaj inšpiratívne a veľmi stráviť naozaj inšpiratívne a veľmi 
milé sobotné popoludnie. Blahože-milé sobotné popoludnie. Blahože-
lám k nádhernej akcii a prajem veľa lám k nádhernej akcii a prajem veľa 
ďalších úspechov a tvorivých nápa-ďalších úspechov a tvorivých nápa-
dov.dov.

V nedeľu sa konalo v Púchove  V nedeľu sa konalo v Púchove  
1. sväté prijímanie a celé Námestie 1. sväté prijímanie a celé Námestie 
slobody sa zaplnilo deťmi - malými slobody sa zaplnilo deťmi - malými 
princeznami a princami v krásnom princeznami a princami v krásnom 
slávnostnom oblečení, typickom na slávnostnom oblečení, typickom na 
túto udalosť. Radosť pozrieť a hlavne túto udalosť. Radosť pozrieť a hlavne 
vypočuť si slová pána dekana na ich vypočuť si slová pána dekana na ich 
prvej „úplnej“ omši. Všetkým prajem prvej „úplnej“ omši. Všetkým prajem 
hlavne veľa Božieho požehnania do hlavne veľa Božieho požehnania do 
ďalšieho obdobia. ďalšieho obdobia. 

Volejbalovú sezónu vyhodnocovali Volejbalovú sezónu vyhodnocovali 
aj dievčatá, tréneri, vedenie klubu aj dievčatá, tréneri, vedenie klubu 
a rodičia z 1. Volejbalového klubu a rodičia z 1. Volejbalového klubu 
Púchov, kde si predstavili aj svoje Púchov, kde si predstavili aj svoje 
plány do ďalšieho obdobia. Šikov-plány do ďalšieho obdobia. Šikov-
ným dievčatám prajem teraz trošku ným dievčatám prajem teraz trošku 
oddychu a potom, po zahájení novej oddychu a potom, po zahájení novej 
sezóny, veľa ďalších úspechov. sezóny, veľa ďalších úspechov. 

Pred nami je opäť náročný týždeň, Pred nami je opäť náročný týždeň, 
v rámci ktorého sa uskutoční aj za-v rámci ktorého sa uskutoční aj za-
sadnutie mestského zastupiteľstva. sadnutie mestského zastupiteľstva. 
Čaká nás veľa veľa bodov, ktorých Čaká nás veľa veľa bodov, ktorých 
výstupom po ich schválení poslan-výstupom po ich schválení poslan-
cami môže byť aj veľa ďalších vý-cami môže byť aj veľa ďalších vý-
hod pre Púchovčanov. Spomeniem hod pre Púchovčanov. Spomeniem 
plánované zavedenie bezplatnej plánované zavedenie bezplatnej 

mestskej autobusovej dopravy, na-mestskej autobusovej dopravy, na-
výšenie príspevku pri narodení die-výšenie príspevku pri narodení die-
ťaťa ako podporu mladým rodinám, ťaťa ako podporu mladým rodinám, 
zníženie parkovného na hlavnom zníženie parkovného na hlavnom 
parkovisku, zľavu z parkovného pre parkovisku, zľavu z parkovného pre 
Púchovčanov, ktorí užívajú vozidlo Púchovčanov, ktorí užívajú vozidlo 
na základe operatívneho lízingu, na základe operatívneho lízingu, 
zavedenie elektronickej parkovacej zavedenie elektronickej parkovacej 
karty a pod. Na zastupiteľstve bude karty a pod. Na zastupiteľstve bude 
prebiehať aj voľba nového hlavného prebiehať aj voľba nového hlavného 
kontrolóra. kontrolóra. 

Jedna pekná a v súčasnosti aj veľ-Jedna pekná a v súčasnosti aj veľ-
mi aktuálna myšlienka, čo poviete? mi aktuálna myšlienka, čo poviete? 
„Pamätajte, že nie to, čo máte, ale to, „Pamätajte, že nie to, čo máte, ale to, 
ako sa správate k druhým, vás defiako sa správate k druhým, vás defi
nuje ako človeka. Rešpekt a lásku si nuje ako človeka. Rešpekt a lásku si 
nekúpite, sú zadarmo, ale pracuje sa nekúpite, sú zadarmo, ale pracuje sa 
na nich celý život. Môžete byť nikto na nich celý život. Môžete byť nikto 
so všetkým a niekto prakticky s niso všetkým a niekto prakticky s ni
čím. Neviditeľná mena, ktorá určuje čím. Neviditeľná mena, ktorá určuje 
hodnotu človeka...“. hodnotu človeka...“. Prajem Vám, aby Prajem Vám, aby 
ste mali to šťastie a stretávali ľudí, ste mali to šťastie a stretávali ľudí, 
ktorých hodnota je určená vysokou, ktorých hodnota je určená vysokou, 
hoci neviditeľnou menou. hoci neviditeľnou menou. 

A ešte niečo, zabudla som predsa A ešte niečo, zabudla som predsa 
napísať ten recept na šťastie. Jeden napísať ten recept na šťastie. Jeden 
ponúkol pán J. Werich: ponúkol pán J. Werich: „Mať rád ľudí „Mať rád ľudí 
a milovať ľudí, to je celé tajomstvo  a milovať ľudí, to je celé tajomstvo  
a snáď jediný recept na šťastie. Kto a snáď jediný recept na šťastie. Kto 
myslí len na seba, ochudobní iných  myslí len na seba, ochudobní iných  
o seba, ochudobní seba o iných, zakro seba, ochudobní seba o iných, zakr
nie a zahynie.“nie a zahynie.“

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Recept na šťastie
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V nadväznosti na minuloročnú iniciatívu, kedy 
mesto Púchov zaobstaralo košík a rolku komposto-
vateľných vreciek do každej domácnosti v bytových 
domoch, pokračuje Púchov v tejto myšlienke zvýšiť a 
podporovať separáciu a triedenie biologicky rozloži-
teľného kuchynského odpadu aj v tomto roku. 

Mesto zabezpečilo pre svojich občanov prostred-
níctvom environmentálneho fondu do každej do-
mácnosti v bytových domoch 3 ks roliek s komposto-
vateľnými vreckami, čo predstavuje predpokladanú 
zásobu na obdobie približne 1 rok. Niekoľko týžd-
ňov sme informovali verejnosť o plánovanej distri-
búcii, ktorá nakoniec prebehla v období od 8.6. do 

15.6.2022, v troch termínoch, v areáli Podniku tech-
nických služieb mesta Púchov.

Distribúcia kompostovateľných vreciek prebehla 
úspešne a tak ďakujeme všetkým, ktorí prišli a vyu-
žili túto možnosť, ktorá pomôže nielen životnému 
prostrediu, ale aj samotným občanom, keďže ušetria 
náklady na nákup kompostovateľných vreciek. 

Naším cieľom bolo a stále je podporiť jednoduch-
šie a čistejšie triedenie bio odpadu priamo pri zdroji, 
prostredníctvom košíkov a kompostovateľných vre-
ciek ako aj odľahčiť náklady občanov, ktorí sa aktívne 
zapojili do triedenia tohto odpadu a využívajú na to 
vo svojej domácnosti spomínané košíky. Ďakujeme, 

že pristupujete k separácii 
a triedeniu odpadu zodpo-
vedne.

Veríme, že všetkých pote-
ší aj nový spôsob triedenia 
použitých jedlých olejov  
a tukov z domácností, ktorý 
začne už v priebehu najbliž-
ších týždňov. Realizovaný 
bude prostredníctvom 37 
ks smetných nádob, ktoré 
budú umiestnené v meste  
a mestských častiach na 
existujúcich stojiskách.  
O ďalších podrobnostiach 
budú občania včas informo-
vaní, odporúčame preto sle-
dovať novinky na oficiálnom 
webovom sídle a sociálnych 
sieťach mesta Púchov. 

Natália Janíčková

Mesto poskytlo občanom ďalšie 
kompostovateľné vrecká

Pri príležitosti uplynulého 60. výročia 
vzniku Centra voľného času Včielka zís-
ka toto voľnočasové zariadenie do uží-
vania hneď dva priestory, interiérový aj 
exteriérový. V prípade prvého sa jedná 
o Klub mladých, ktorý vznikne v budo-
ve SOV, kam sa Mládežnícky parlament 
mesta Púchov presunie s niektorými 
aktivitami z klubovne, ktorú majú  
v budove na poschodí. Nový klub 
bude slúžiť predovšetkým pre mla-
dých včelárov a ich voľnočasové aktivi-
ty, zároveň tu bude priestor i na „chill 
zónu“, kde si mládežníci môžu oddých-
nuť po náročnejšom dni a vychutnať si 
v príjemnej atmosfére čítanie kníh či 
premietanie filmov, ktoré bude taktiež 
súčasťou aktivít klubu. Okrem iného, 
ako uviedla riaditeľka CVČ Včielka Ale-
na Strýčková, sa do budúcna v Klube 
mladých ráta aj s organizáciou komor-
ných koncertov a možnosťou využívať 
priestor pre rôzne besedy. Vzhľadom 
na to, že po schválení užívania pries-
torov na nadchádzajúcom júnovom 
zasadnutí MsZ by CVČ malo priestor 
začať užívať od 1. 7. 2022, zvažuje ve-
denie CVČ slávnostné privítanie Mlá-
dežníckeho parlamentu mesta Kyjov, 
s ktorými má Mládežnícky parlament 
mesta Púchov spoluprácu a ktorého 

členovia k nám do Púchova zavítajú už 
na začiatku letných prázdnin, v nových 
priestoroch Klubu mladých. 

V druhom prípade, si zaiste spome-
niete, že o Vaše hlasy sa v tohtoroč-
nom projekte Participatívny rozpočet 
mesta Púchov 2022 uchádzali aj člen-
ky Mládežníckeho parlamentu mesta 
Púchov s projektom HAU PARK, ktorý 
síce v predmetnom projekte neuspel, 
ale našiel si priazeň u vedenia mesta, 
ktoré spolu s vedením CVČ Včielka  
a mestskou spoločnosťou Púchov 
servis, s.r.o. našlo riešenie a tak od júla 
uvedú do života aj tento exteriéro-
vý priestor pri privádzači, ktorý bude 
slúžiť majiteľom psíkov ako free-time 
zóna pre venčenie či cvičenie ich štvor-
nohých priateľov. 

Kontrolného dňa sa vrátane riadi-
teľky CVČ Včielka Aleny Strýčkovej, 
vedúceho Oddelenia výstavby, inves-
tícií, životného prostredia a stavebné-
ho úradu MsÚ Púchov Filipa Makaya, 
konateľa spoločnosti Púchov servis, 
s.r.o. Michala Kočnera, zúčastnila aj 
primátorka mesta Katarína Heneková: 
„Spolupráca mesta s CVČ Včielka je 
podľa môjho názoru ukážková a sna-
hou mesta je hľadať riešenia na pod-
poru detí a mládeže z CVČ, ktoré robí 

česť tomuto mestu. Projekt úpravy  
a prípravy nových priestorov pre čin-
nosť našich včelárov, mládežníckeho 
parlamentu, ale aj spriaznených orga-
nizácií, ako je napr. OZ Potvora, vznikol 
na základe dopytu po nových priesto-
roch, keďže priestory súčasného ob-
jektu, ktorý využíva CVČ, sú už vzhľa-
dom na svoje kapacity nedostatočné. 
Projekt vzniku areálu pre psíkov vzni-
kol na podnet mladých dievčat z CVČ, 
ktoré mi predstavili svoje návrhy a ja 
som rada, že sa podarilo tento výbeh 
pre psíčkarov zrealizovať a pripraviť k 
odovzdaniu tejto organizácii, ktorá za-

bezpečí samotnú prevádzku výbehu 
a cvičiska pre psíkov a ich majiteľov. 
Verím, že mestské zastupiteľstvo na 
najbližšom zasadnutí schváli priestory 
a pozemok pre užívanie centra voľné-
ho času a vytvorí im tak podmienky 
pre nové vzdelávanie, ale aj pre nové 
aktivity, ktoré smerujú v prospech 
všetkých občanov mesta. Teším sa  
a prajem veľa úspechov.“

V týchto dňoch sú v pláne ešte do-
končovacie práce v priestoroch nové-
ho KLUBU MLADÝCH a príprava organi-
začného i materiálneho zabezpečenia 
HAU PARKU.          Laura Krošláková

Kontrolný deň v nových priestoroch CVČ Včielka

Mestská polícia v Púchove nedávno zakúpila dva 
služobné horské bicykle. V piatok 17. júna 2022 ich 
mestskí policajti prvýkrát použili pri svojej hliadko-
vej činnosti. Okrem dvoch bicyklov bolo potreb-
né pre šesť policajtov, ktorí sa budú na bicykloch  
v službe striedať, zakúpiť aj výstroj - prilby, rukavice, 
okuliare, krátke nohavice a tričko. Podľa vyjadrenia 
náčelníka mestskej polície Mária Martinku budú 
bicykle využívané v prípade dobrého počasia od 
jari do jesene najmenej jedenkrát do týždňa. Pre 
Púchovské noviny Mário Martinko uviedol, že podľa 
informácií z miest, kde sa cyklistické policajné hli-
adky zaviedli už skôr, mali pozitívny ohlas u obyva-
teľov. Viaceré priestupky, ako napríklad používanie 
bicyklov a kolobežiek na chodníkoch, jazda v pro-
tismere alebo na pešej zóne, sa dajú policajnou 
cyklohliadkou riešiť efektívnejšie, ako pri použití 
motorového vozidla.   Slavomír Flimmel

Mestskí policajti v Púchove 
po novom aj na bicykloch



spravodajstvospravodajstvo 55

Primátorka mesta Katarína He-
neková odovzdala do rúk dvom 
riaditeľkám školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta, menovacie dekréty na pozície 
riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ, na 
obdobie ďalších 5 rokov. 

Po úspešnom ukončení výbero-
vého konania, a na návrh príslušnej 
rady školy, JUDr. Katarína Heneková 
vymenovala do 
funkcie „riadi-
teľka školy“ Mgr. 
Vieru Flimmelo-
vú, ktorá bude 
vo svojej funkcii 
pokračovať od 
1.7.2022 v Zá-
k ladnej  škole 
Gorazdova. Vo 
funkcii riaditeľky 
škôlky pokraču-
je od 1. 7. 2022 v 
Materskej škole 
Požiarna 1292/5 
aj Katarína To-
m a n o v á .  P o 
20-ročnej  r ia-
diteľskej praxi, 
ktorú obidve 
získali v týchto 
školských za-

riadeniach, tak môžu pokračovať  
v napredovaní školských zariadení. 
Obom pani riaditeľkám blahoželá-
me a prajeme veľa zdravia a úspe-
chov do nasledujúceho obdobia, 
najmä mnoho inovatívnych nápa-
dov pre rozvoj školského zariadenia 
a výchovno-vzdelávacieho procesu 
našich detí. 

Laura Krošláková 

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/ zvolávam MEST-
SKÉ ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa 22. 
júna 2022 (streda) o 9.00 hod. v Divadle Púchov, 
Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná sála.

PROGRAM:
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí MsZ Púchov
3. Správa č. 1/2022 z kontroly plnenia si zákonných 

povinností pri starostlivosti o príjmy z dane z nehnu-
teľností fyzických osôb a právnických osôb

4. Správa č. 2/2022 z kontroly dodržiavania prísluš-
nej legislatívy pri obstaraní a financovaní investič-
ných akcií na vybranej vzorke za rok 2021

5. Správa č. 3/2022 z kontroly hospodárenia v Mat-
erskej škole Požiarna 1291, Púchov na vybranej vzor-
ke za rok 2021

6. Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kont-
rolóra na II. polrok 2022

7. Návrh - VZN Mesta Púchov č. 5/2022, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 3/2014 o miest-
nych daniach pre mesto Púchov

8. Návrh – VZN Mesta Púchov č. 6/2022, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 14/2019 o do-
časnom parkovaní motorových vozidiel na vymed-
zených úsekoch miestnych komunikácií na území 
mesta Púchov v znení VZN č. 1/2020 a VZN č. 19/2020

9. Návrh – Zásady podpory mladých rodín v meste 
Púchov

10. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – jún 2022
11. Bezplatná Mestská autobusová doprava v mes-

te Púchov

12. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu 
poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026

13. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie pri-
mátora na volebné obdobie 2022 – 2026

14. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov 
a ich financovanie

15. Predaj, kúpa
16. Nájom

17. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP 
a MsÚ

18. Voľba hlavného kontrolóra mesta
19. Rôzne
20. Interpelácie 

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel

V nedeľu 12. júna 2022 vo veku 
81 rokov zomrel Ing. Ján Kaššo-
vic, ktorý bol prvým primátorom 
mesta Púchov po vzniku samo-
správ v rokoch 1990 - 1991.

Život Ing. Jána Kaššovica bol spä-
tý s mestom Púchov, kde žil spolu 
s manželkou a dvoma deťmi. Jeho 
srdcovkou bol celoživotne volejba-
lový šport, ktorý ostatne pomáhal 
v meste Púchov budovať a posúvať 
vpred. Pred nastúpením do funkcie 

v roku 1990, kedy sa stal prvým pri-
mátorom mesta Púchov po vzniku 
samospráv, pracoval v Gumárňach 
Púchov a vo WILLI Hoteli, po od-
chode z funkcie primátora sa stal 
konateľom MŠK Púchov. Medzi 
jeho najväčšie záľuby patrilo po-
sedenie s priateľmi pri kartových 
hrách, trávenie voľného času na 
záhrade, lúštenie krížoviek a cho-
denie na prechádzky so svojím 
verným štvornohým priateľom. 
Po tom, čo ho v roku 2006 navždy 
opustila manželka Tatiana, svoj 
čas venoval chalupe na Cérove, 
deťom a vnúčatám, rád chodil na 
dlhé prechádzky, až kým ho náhle 
neprekvapila ťažká choroba, kto-
rej napokon podľahol - vo svojom 
obľúbenom prostredí chalupy tak, 
ako si to prial, obklopený svojimi 
najmilovanejšími. 

Posledná rozlúčka so zosnulým 
Ing. Jánom Kaššovicom sa usku-
točnila v stredu 15. 6. 2022 na cin-
toríne v Púchove. Za mesto Púchov 
vyjadrujeme pozostalým úprimnú 
sústrasť. Česť jeho pamiatke. 

MsÚ Púchov

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

Posledná rozlúčka s bývalým 
primátorom J. Kaššovicom

Menovacie dekréty do rúk dvom 
riaditeľkám mestských škôl
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Mestská polícia

Polícia informuje

V Púchovskom okrese sa v prvých piatich mesia-
coch tohto roka stalo 27 dopravných nehôd, čo je 
o jednu viac, ako v rovnakom období minulého 
roku. Dopravné nehody na cestách Púchovské-
ho okresu si za päť mesiacov tohto roka vyžiadali 
jednu obeť, čo je rovnaký počet, ako v porovna-
teľnom období roku 2021. Ťažké zranenia utrpelo  
v rovnakom období šesť osôb (medziročný nárast 
o dve). Ľahké zranenia utrpelo 14 osôb, čo je o de-
väť viac, ako v rovnakom období minulého roku. 
Až v šiestich prípadoch bol vinník dopravnej ne-
hody v Púchovskom okrese pod vplyvom alkoho-
lu. Ich počet medziročne stúpol o štyroch. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa stalo za prvých päť mesiacov tohto roka  418 do-
pravných nehôd, čo je o alarmujúcich 70 viac, ako 
v rovnakom obodbí roku 2021. Z toho s násled-
kom na živote alebo zdraví bolo 155 dopravných 
nehôd (medziročný nárast o 49). Pri dopravných 
nehodách bolo 10 osôb usmrtených (medziročný 
nárast o 4), 28 osôb bolo ťažko zranených (+10)  
a 168 osôb ľahko zranených (+61).

Najviac dopravných nehôd sa od januára do 
konca mája stalo v Tren-
čianskom samospráv-
nom kraji v okrese Prie-
vidza (138), najmenej  
v okrese Myjava (16).

Za prvých päť mesia-
cov sa pod vznik doprav-
ných nehôd v Trenčian-
skom samosprávnom 
kraji až v 58 prípadoch 
podpísal alkohol. Je to  
o 12 prípadov viac, ako  
v rovnakom období mi-
nulého roku. Najviac 
účastníkov cestnej pre-
mávky zavinilo doprav-
né nehody pod vplyvom 
alkoholu v okrese Prievi-

dza (17), najmenej v okrese Myjava (1). 
Z pohľadu dní v týždni bolo za obdobie od 1.  1. 

2022 do 31. 5. 2022 najviac dopravných nehôd 
zaznamenaných v sobotu (71 dopravných ne-
hôd, +26), v stredu (68 dopravných nehôd, +16)  
a v pondelok (66 dopravných nehôd, +4). V porov-
naní s rovnakým obdobím roku 2021 bol zazna-
menaný nárast počtu dopravných nehôd v každý 
deň v týždni okrem piatku (-10). Najväčší nárast 
počtu dopravných nehôd bol zaznamenaný v so-
botu (+26). 

Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, 
že za obdobie od 1. 1. 2022 do 31.  5. 2022 naj viac 
dopravných nehôd zavinili vodiči motorových 
vozidiel v počte 386 dopravných nehôd (+72). Vo-
dičmi nemotorového vozidla bolo zavinených 14 
dopravných nehôd (+2), z toho deťmi 4 dopravné 
nehody (+2). Chodcami boli zavinené 4 dopravné 
nehody (-1), z toho deťmi 2 dopravné nehody (-1). 

Z pohľadu druhu nehody došlo k 29 dopravným 
nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s chodcom 
(+13) a k 23 dopravným nehodám, pri ktorých do-
šlo k zrážke s cyklistom (+8).              KR PZ Trenčín 

Za prvých päť mesiacov tohto roka si cesty 
Púchovského okresu vyžiadali jedinú obeť

Chlapci odtrhli z automobilu  
evidenčné číslo

Hliadka mestskej polície preverovala tele-
fonické oznámenie, podľa ktorého neznámi 
chlapci na bicykloch na Pribinovej ulici buchli 
do osobného motorového vozidla a odrazi-
li z neho evidenčné číslo. To mali následne 
odhodiť na trávnik neďaleko automobilu. Po 
príchode hliadky na miesto bolo zistené, že 
zo zaparkovaného vozidla na parkovisku pri 
zastávke MHD pri ZŠ Gorazdova bolo odrazené 
evidenčné číslo spolu s plastovou podložkou 
a následne odhodené na uvedené miesto, pri-
čom k ďalšiemu poškodeniu vozidla nedošlo.  
O prípade mestskí policajti informovali štátnych 
policajtov, ktorí o odtrhnutí značky informovali 
majiteľa vozidla. Ten si v prítomnosti policaj-
tov prevzal evidenčné číslo spolu s podložkou  
a skontroloval si vozidlo.    

Mladá žena skončila v nemocnici
Krátko pred siedmou hodinou ráno prišla 

na oddelenie mestskej polície mladá žena 
z Púchova s tým, že niekde v Zbore stratila 
mobilný telefón. Žena javila známky požitia 
omamných látok a náhle jej prišlo nevoľno. 
Mestskí policajti privolali zdravotných záchra-
nárov. Keďže žena nespolupracovala s posád-
kou rýchlej zdravotnej pomoci, bolo nutné 
ju previezť na ošetrenie do považskobystric-
kej nemocnice. Na miesto privolali aj hliad-
ku Obvodného oddelenie Policajného zboru  
v Púchove, ktorá asistovala zdravotným zá-
chranárom pri prevoze ženy do nemocnice. 

Pokuta za hlasnú hudbu
O pol jedenástej v noci prijali na oddelenie 

mestskej polície telefonické oznámenie, podľa 
ktorého ruší nočný pokoj na Ulici 1.mája hlas-
ná reprodukovaná hudba z jedného z púchov-
ských pohostinstiev. Hliadka mestskej polície 
zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, ma-
jiteľovi pohostinstva udelili mestskí policajti 
blokovú pokutu. 

Obišla bez pokuty
Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-

klade telefonického oznámenia na Chmelinci, 
kde sa voľne pohyboval pes. Hliadka na mieste 
našla a odchytila fenu. Bola začipovaná, a tak 
mestskí policajti zistili majiteľku. Tá si psa pre-
vzala na mieste odchytu. Priestupok proti vše-
obecne záväznému nariadeniu mesta vyriešili 
mestskí policajti napomenutím. 

Zahatala cestu z garáže
Púchovskí mestskí policajti preverovali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého neznáme 
vozidlo blokovalo na Streženickej ceste výjazd 
z garáže autoservisu. Prostredníctvom Ob-
vodného oddelenia PZ zistili majiteľku vozidla  
s považskobystrickým evidenčným číslom.  
Hliadka mestskej vyriešila priestupok napome-
nutím.  

Sila médií
Na vchodových dverách oddelenia mestskej 

polície nechal neznámy nálezca zavesený zvä-
zok kľúčov rôznych značiek a veľkosti. Mestskí 
policajti informovali o náleze prostredníctvom 
médií. Majiteľ si prišiel po kľúče po troch hodi-
nách.              MsP Púchov

               Ilustračné foto: KR HaZZ Trenčín
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Uvítanie do života nových občanov mesta Púchov
Dňa 15. 6. 2022 privítala primátorka Dňa 15. 6. 2022 privítala primátorka 

mesta Katarína Heneková 18 malých mesta Katarína Heneková 18 malých 
Púchovčanov, ktorých rodičia prijali Púchovčanov, ktorých rodičia prijali 
pozvanie na slávnostné „Uvítanie detí pozvanie na slávnostné „Uvítanie detí 
do života“ v priestoroch Župného do života“ v priestoroch Župného 
domu, už tradičný ceremoniál pod tak-domu, už tradičný ceremoniál pod tak-
tovkou ZPOZ-u pri MsÚ Púchov. tovkou ZPOZ-u pri MsÚ Púchov. 

Z celkového počtu 49 narodených Z celkového počtu 49 narodených 
detí v období od 1. januára 2022 do 30. detí v období od 1. januára 2022 do 30. 
apríla 2022, sa slávnosti spojenej s uví-apríla 2022, sa slávnosti spojenej s uví-
taním dieťaťa, kde bol pre zúčastne-taním dieťaťa, kde bol pre zúčastne-
ných okrem darčeka a pamätného lis-ných okrem darčeka a pamätného lis-
tu pripravený aj milý kultúrny program tu pripravený aj milý kultúrny program 
v podaní škôlkarov z MŠ Požiarna 1292 v podaní škôlkarov z MŠ Požiarna 1292 
a huslistky Jany Marmanovej, zúčast-a huslistky Jany Marmanovej, zúčast-
nili rodičia 18 detičiek, ktoré už od za-nili rodičia 18 detičiek, ktoré už od za-
čiatku svojím plačom dokazovali, že sa čiatku svojím plačom dokazovali, že sa 
tešia zo života. Pre prvý polrok 2022 sa tešia zo života. Pre prvý polrok 2022 sa 
tak dnes uskutočnilo záverečné uvíta-tak dnes uskutočnilo záverečné uvíta-
nie detí, ďalšie sa plánuje v jesennom nie detí, ďalšie sa plánuje v jesennom 
období, kedy prídu na rad detičky období, kedy prídu na rad detičky 
narodené v období od 1. mája do 31. narodené v období od 1. mája do 31. 
augusta 2022. augusta 2022. 

Ako uviedla primátorka Katarína He-Ako uviedla primátorka Katarína He-
neková, uvítanie detí bolo veľmi milou neková, uvítanie detí bolo veľmi milou 
udalosťou, na ktorú sa vždy skutočne udalosťou, na ktorú sa vždy skutočne 
teší, a hoci dnes malé uzlíčky lásky pre-teší, a hoci dnes malé uzlíčky lásky pre-
javovali svoju prítomnosť už od samé-javovali svoju prítomnosť už od samé-
ho začiatku plačom, svedčilo to o ich ho začiatku plačom, svedčilo to o ich 
životaschopnosti a radosti, ktorú majú životaschopnosti a radosti, ktorú majú 
možnosť pri svojich milujúcich rodi-možnosť pri svojich milujúcich rodi-
čoch každý deň zažívať.čoch každý deň zažívať.

Laura KrošlákováLaura Krošláková
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Tomáš J.

Dominik D.

Damián L.

Adam M.

Jonáš B.Oskar B.

Matyáš G.

Max K.

Hugo G.
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Uvítanie do života nových občanov mesta Púchov

Sobotňajší Čaj pre seniorov pod ho-Sobotňajší Čaj pre seniorov pod ho-
lým nebom bol záverečnou bodkou lým nebom bol záverečnou bodkou 
za prvým polrokom 2022, kedy sa za prvým polrokom 2022, kedy sa 
tieto podujatia pre seniorov konali, tieto podujatia pre seniorov konali, 
pod záštitou Púchovskej kultúry, s.r.o.  pod záštitou Púchovskej kultúry, s.r.o.  
a primátorky mesta Kataríny Heneko-a primátorky mesta Kataríny Heneko-
vej. vej. 

Piesne v interpretácii DUO SONET Piesne v interpretácii DUO SONET 
okamžite roztancovali publikum, kapa-okamžite roztancovali publikum, kapa-
cita priestorov hasičskej zbrojnice, kde cita priestorov hasičskej zbrojnice, kde 
sa stretli všetci milovníci dobrej hudby sa stretli všetci milovníci dobrej hudby 
a tanca, bola naplnená do posledného a tanca, bola naplnená do posledného 
miesta a mnohí si tak zaspomínali na miesta a mnohí si tak zaspomínali na 
časy minulé, kedy parket v hasičskej časy minulé, kedy parket v hasičskej 
zbrojnici pravidelne navštevovali po-zbrojnici pravidelne navštevovali po-
čas tanečných zábav.čas tanečných zábav.

Veľkým prekvapením bola tiež gratu-Veľkým prekvapením bola tiež gratu-

lácia pani Emílii Luhovej, predsedníčke lácia pani Emílii Luhovej, predsedníčke 
ambulantnej služby mesta - Denného ambulantnej služby mesta - Denného 
centra seniorov mesta Púchov, ktorá  centra seniorov mesta Púchov, ktorá  
v najbližších dňoch oslávi krásne život-v najbližších dňoch oslávi krásne život-
né jubileum - 80 rokov. Blahoželáme  né jubileum - 80 rokov. Blahoželáme  
a prajeme veľa zdravia, lásky a ener-a prajeme veľa zdravia, lásky a ener-
gie pri práci v dennom centre a jeho gie pri práci v dennom centre a jeho 
aktívnom vedení, za ktoré doterajšie aktívnom vedení, za ktoré doterajšie 
činnosti ďakujeme.činnosti ďakujeme.

Program momentálne čaká letná Program momentálne čaká letná 
pauza, po ktorej sa seniori stretnú pauza, po ktorej sa seniori stretnú 
opäť v septembri - a my veríme, že bez opäť v septembri - a my veríme, že bez 
akýchkoľvek pandemických obmedze-akýchkoľvek pandemických obmedze-
ní.ní.

Laura KrošlákováLaura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel Foto: Slavomír Flimmel 

Čaj pre seniorov pod holým nebom v hasičskej zbrojnici
Zaira Ronja Z.Sebastián O.Katarína T. Peter Ž.

Sebastián R.Alexa Ch.Matúš M. Renáta R.
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Tohtoročný desiaty jún patril v Púchove 
oslave šesťdesiateho výročia založenia CVČ 
Včielka. V priestoroch divadla sa uskutoč-
nila narodeninová párty „včielkarov“ a ich 
priateľov. 

Program začal spomienkovým pochodom pi-
onierov, tak, ako to bolo zvykom v roku 1961, 
kedy vznikol Dom pionierov a mládeže v našom 
meste. Prvým riaditeľom sa stal Martin Glózik  
a so svojimi vedúcimi rozbehol aktivity pre  
pionierov a zväzákov v plnom prúde. Odvtedy 
prešlo CVČ zmenami názvu, vo vedení sa vyst-
riedali štrnásti riaditelia a mnohé vychovávateľ-
ky či vedúci záujmových útvarov, ale vždy boli 
priestory plné ľudí, radosti, tvorivosti a šťast-
ných detských očí. To je naším cieľom dodnes.

Program pre hostí bol prierezom činnosti CVČ 
od počiatku až po súčasnosť. Preniesli sme sa 
dobou pionierov, nežnej revolúcie či covido-
vých obmedzení. Diváci mali možnosť vidieť, 
ako začínali mažoretky, ako funguje Púchovské 
ekocentrum, Materské centrum Drobec, pred-
stavili sa nám Hniezdočkári, Literárny klub, Mlá-
dežnícky parlament, recitátori, speváci, taneč-
níci a mnohí naši šikovní umelci. Srdečná vďaka 
patrí nielen vystupujúcim, ale i trénerkam, 
ktoré pripravili s mažoretkami choreografie  
a spolu so svojimi zverenkyňami každoročne 
vyhrávajú majstrovstvá Slovenska, Európy i sve-
ta. Počas programu sme si minútou ticha uctili 
naše bývalé kolegyne a kolegov, ktorí už nie sú 
medzi nami. Česť ich pamiatke.

Na záver zaspievali sestry Riljakové s Alen-
kou Strýčkovou, našou pani riaditeľkou, pieseň 
Dona nobis pacem, ktorá bola nádhernou bod-
kou za krásnymi vystúpeniami. Po ukončení 
galaprogramu sa pozvaní hostia presunuli na 
poschodie, kde sa nachádzala výstava fotogra-
fií z histórie CVČ až po súčasnosť, občerstvenie 
a slávnostný krst knihy Radka Kureja, nášho 
dlhoročného člena Hniezdočka. Všetci pozvaní 
sa dobre bavili, mnohí využili skutočnosť, že sa 
stretli po dlhých rokoch, porozprávali sa a za-
spomínali si na chvíle strávené s našou organi-
záciou.

CVČ prešlo od svojho vzniku dlhú cestu, pre-
konalo rôzne turbulencie, ale vždy malo svoje 
opodstatnenie a zmysel. Tí, ktorí boli súčasťou 
našej činnosti, sa mohli úspešne realizovať  
v tom, čo ich napĺňalo, a preto dodnes na nás 
spomínajú s láskou a hrdosťou, čo vyznali i vo 
videovizitkách, ktoré nahrali ako vinš k výročiu. 
Veľmi pekne im ďakujeme a tiež všetkým tým, 
ktorí nám pomáhali, tým, s ktorými spolupracu-
jeme, tým, ktorí prijali pozvanie na našu oslavu, 
Divadlu Púchov za poskytnutie priestoru, pani 
Ciesarovej a jej študentom za výborné občers-
tvenie a tiež ľuďom, ktorí nám držia palce, po-
máhajú a majú nás a radi.

Dúfam, že CVČ Včielka bude poskytovať de-
ťom, mládeži i dospelým možnosti rozletu ešte 
dlhý čas a raz, naše budúce generácie, dajú pri 
oslavách názov článku – „Naša tisícročná včela“.

Dáša Illyová, CVČ Včielka 
Foto: Slavomír Flimmel

Včielka oslávila šesťdesiate výročie svojho založenia
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Za kúpaciu sezónu je na Slovensku vo vše-Za kúpaciu sezónu je na Slovensku vo vše-
obecnosti považované obdobie od 15. júna do obecnosti považované obdobie od 15. júna do 
15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet 
kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky 
kúpalísk je však každoročne ovplyvnený stavom kúpalísk je však každoročne ovplyvnený stavom 
ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom 
verejnosti.verejnosti.

Rekreačné kúpanie na Slovensku poskytujú: se-Rekreačné kúpanie na Slovensku poskytujú: se-
zónne umelé kúpaliská, celoročné umelé kúpaliská, zónne umelé kúpaliská, celoročné umelé kúpaliská, 
prírodné kúpaliská (vodné plochy s organizovanou prírodné kúpaliská (vodné plochy s organizovanou 
rekreáciou) a  iné prírodné vodné plochy (s neorgani-rekreáciou) a  iné prírodné vodné plochy (s neorgani-
zovanou rekreáciou). „Počas kúpacej sezóny sa oby-zovanou rekreáciou). „Počas kúpacej sezóny sa oby-
čajne na Slovensku kontroluje s rôznou frekvenciou čajne na Slovensku kontroluje s rôznou frekvenciou 
viac ako 80 prírodných vodných plôch. Okrem toho viac ako 80 prírodných vodných plôch. Okrem toho 
pribúda k 350 celoročne prevádzkovaným umelým pribúda k 350 celoročne prevádzkovaným umelým 
kúpaliskám aj približne 200 sezónnych zariadení,” kúpaliskám aj približne 200 sezónnych zariadení,” 
uviedol Ing. Darko Babjak z Odboru hygieny životné-uviedol Ing. Darko Babjak z Odboru hygieny životné-
ho prostredia (OHŽP) ÚVZ SR.ho prostredia (OHŽP) ÚVZ SR.

Zásady, ktoré vám pri vode pomôžu ochrániť Zásady, ktoré vám pri vode pomôžu ochrániť 
zdraviezdravie

Skôr, než vyrazíte k vode alebo na kúpalisko, od-Skôr, než vyrazíte k vode alebo na kúpalisko, od-
porúčame vám vopred si skontrolovať stav vybranej porúčame vám vopred si skontrolovať stav vybranej 
prírodnej vodnej plochy či umelého kúpaliska aj cez prírodnej vodnej plochy či umelého kúpaliska aj cez 
naše týždenné aktualizácie. Či je voda naďalej vyho-naše týždenné aktualizácie. Či je voda naďalej vyho-
vujúca, zistíte na webovej stránke www.uvzsr.sk.vujúca, zistíte na webovej stránke www.uvzsr.sk.

„Počas kúpacej sezóny v spolupráci s príslušnými re„Počas kúpacej sezóny v spolupráci s príslušnými re
gionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) gionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
v SR zverejňujeme aktualizáciu stavu prírodných vodv SR zverejňujeme aktualizáciu stavu prírodných vod
ných plôch a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny ných plôch a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 
na týždennej báze, spravidla v piatok. Aktuálnu kvalitu na týždennej báze, spravidla v piatok. Aktuálnu kvalitu 
vody na kúpanie je dôležité si skontrolovať, najmä ak vody na kúpanie je dôležité si skontrolovať, najmä ak 
ide o lokality, ktoré nemajú prevádzkovateľa, alebo ktoide o lokality, ktoré nemajú prevádzkovateľa, alebo kto
ré mali v minulosti problémy s kvalitou vody na kúparé mali v minulosti problémy s kvalitou vody na kúpa
nie,”nie,” informoval Darko Babjak. informoval Darko Babjak.

Po overení si stavu kvality vody odporúčame pri Po overení si stavu kvality vody odporúčame pri 
vodnej ploche a na kúpaliskách dodržiavať niekoľko vodnej ploche a na kúpaliskách dodržiavať niekoľko 
preventívnych zásad, ktoré pomáhajú chrániť zdravie preventívnych zásad, ktoré pomáhajú chrániť zdravie 
kúpajúcich sa. Radí Mgr. Roman Rams, MPH, vedúci kúpajúcich sa. Radí Mgr. Roman Rams, MPH, vedúci 
Oddelenia hygieny životného prostredia RÚVZ:Oddelenia hygieny životného prostredia RÚVZ:

Všeobecné zásady pri kúpaní Všeobecné zásady pri kúpaní 
• Kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre • Kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre 

zdravých jedincov,zdravých jedincov,
• navštevujte oficiálne prevádzkované kúpaliská  • navštevujte oficiálne prevádzkované kúpaliská  

a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná or-a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná or-
gánmi verejného zdravotníctva; pred ich návštevou gánmi verejného zdravotníctva; pred ich návštevou 
sa informujte o ich aktuálnom stave,sa informujte o ich aktuálnom stave,

• nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby,• nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby,
• dodržiavajte zásady správania sa na kúpaliskách, • dodržiavajte zásady správania sa na kúpaliskách, 

pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia  pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia  
v blízkosti prírodných vodných plôch,v blízkosti prírodných vodných plôch,

• všímajte si okolie, vrátane výskytu príznakov • všímajte si okolie, vrátane výskytu príznakov 
ochorenia u ostatných návštevníkov, držte si odstup ochorenia u ostatných návštevníkov, držte si odstup 
od ľudí s príznakmi respiračného ochorenia alebo  od ľudí s príznakmi respiračného ochorenia alebo  
s podozrivou vyrážkou na tele,s podozrivou vyrážkou na tele,

• po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne • po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne 
osprchujte, vyperte plavky a prezlečte sa do suchého osprchujte, vyperte plavky a prezlečte sa do suchého 
oblečenia.oblečenia.

Zásady kúpania sa na prírodných vodných plo-Zásady kúpania sa na prírodných vodných plo-
cháchchách

• Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody,• Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody,
• do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plav-• do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plav-

ci a ani tí nikdy nie jednotlivo, nepreceňujte svoje ci a ani tí nikdy nie jednotlivo, nepreceňujte svoje 
schopnosti a sily,schopnosti a sily,

• vstupujte do vody postupne, vyhýbajte sa prudké-• vstupujte do vody postupne, vyhýbajte sa prudké-
mu ochladeniu organizmu,mu ochladeniu organizmu,

• nevstupujte do vody, ktorá na základe senzoric-• nevstupujte do vody, ktorá na základe senzoric-
kých vlastností (farba, zákal, priehľadnosť, zápach) kých vlastností (farba, zákal, priehľadnosť, zápach) 
pôsobí odpudivo,pôsobí odpudivo,

• nevstupujte do zelenej vody s premnoženými ria-• nevstupujte do zelenej vody s premnoženými ria-
sami a sinicami a nedovoľte ani deťom či zvieratám sami a sinicami a nedovoľte ani deťom či zvieratám 
hrať sa s vysušeným vodným kvetom, ktorý vzniká po hrať sa s vysušeným vodným kvetom, ktorý vzniká po 
poklese hladín v zátokách a na brehu vodných plôch,poklese hladín v zátokách a na brehu vodných plôch,

• nevstupujte do vody, v ktorej je nahromadený • nevstupujte do vody, v ktorej je nahromadený 
odpad,odpad,

• nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné • nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné 
vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky ale-vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky ale-
bo iné zvieratá.bo iné zvieratá.

Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskáchZásady kúpania sa na umelých kúpaliskách
• Pred každým vstupom do vody sa osprchujte  • Pred každým vstupom do vody sa osprchujte  

a prejdite brodiskom,a prejdite brodiskom,
• pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, • pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, 

zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na 
hladine,hladine,

• nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo • nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo 
výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité 
povlaky, alebo ak sú steny a dno bazéna poškodené,povlaky, alebo ak sú steny a dno bazéna poškodené,

• nevstupujte do bazéna, pokiaľ viete, že máte pre-• nevstupujte do bazéna, pokiaľ viete, že máte pre-
nosné ochorenie,nosné ochorenie,

• používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hy-• používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hy-
gieny,gieny,

• rešpektujte výstražné označenia pri bazéne,• rešpektujte výstražné označenia pri bazéne,
• neskáčte do vody tam, kde je to zakázané, môžete • neskáčte do vody tam, kde je to zakázané, môžete 

ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.
„Prevádzka umelých kúpalísk môže okrem benefitov „Prevádzka umelých kúpalísk môže okrem benefitov 

a možnosti relaxu priniesť pre ich klientov aj zdravotné a možnosti relaxu priniesť pre ich klientov aj zdravotné 
riziká. Ak návštevníci nerešpektujú nariadenia prevádzriziká. Ak návštevníci nerešpektujú nariadenia prevádz
kovateľa, hygienické pravidlá, prípadne navštevujú kovateľa, hygienické pravidlá, prípadne navštevujú 
kúpaliská s prenosnými ochoreniami, sú zdrojom konkúpaliská s prenosnými ochoreniami, sú zdrojom kon
taminácie vody a ostatných priestorov. To si vyžaduje taminácie vody a ostatných priestorov. To si vyžaduje 
priebežnú dezinfekciu bazénovej vody a plôch, čo môže priebežnú dezinfekciu bazénovej vody a plôch, čo môže 
mať za následok tvorbu vedľajších produktov dezinfekmať za následok tvorbu vedľajších produktov dezinfek
cie. Podľa odborníkov môže dôkladné osprchovanie cie. Podľa odborníkov môže dôkladné osprchovanie 
znížiť riziko kontaminácie až desaťnásobne. Pre zabezznížiť riziko kontaminácie až desaťnásobne. Pre zabez
pečenie hygienicky vyhovujúcej kvality vody na kúpapečenie hygienicky vyhovujúcej kvality vody na kúpa
nie je rovnako dôležité sledovanie kvality vody prevádznie je rovnako dôležité sledovanie kvality vody prevádz
kovateľmi kúpalísk a priebežné prijímanie opatrení, kovateľmi kúpalísk a priebežné prijímanie opatrení, 
ako aj dodržiavanie pravidiel zo strany návštevníkov ako aj dodržiavanie pravidiel zo strany návštevníkov 
a rešpektovanie pokynov personálu. Ak budeme všetci a rešpektovanie pokynov personálu. Ak budeme všetci 
ohľaduplní k ostatným, tak sa budeme kúpať a plávať ohľaduplní k ostatným, tak sa budeme kúpať a plávať 
zdravšie,“ zdravšie,“ povedal Roman Rams.povedal Roman Rams.

Vodou vo verejných bazénoch sa najčastejšie šíria Vodou vo verejných bazénoch sa najčastejšie šíria 
pôvodcovia črevných nákaz, ktoré vyvolávajú hnačky pôvodcovia črevných nákaz, ktoré vyvolávajú hnačky 
najmä u detí, tiež vírusové ochorenia, ako sú zápaly najmä u detí, tiež vírusové ochorenia, ako sú zápaly 
očných spojoviek či vírusový zápal pečene typu A. očných spojoviek či vírusový zápal pečene typu A. 
Možno sa nakaziť aj parazitárnymi červami (mrľa ľud-Možno sa nakaziť aj parazitárnymi červami (mrľa ľud-
ská, škrkavka detská). Deti a dospelí sú na umelých ská, škrkavka detská). Deti a dospelí sú na umelých 
kúpaliskách vystavení aj pôsobeniu mikroskopických kúpaliskách vystavení aj pôsobeniu mikroskopických 
húb, plesní a kvasiniek, ktoré vyvolávajú povrchové húb, plesní a kvasiniek, ktoré vyvolávajú povrchové 
ochorenia kože, nechtov, vlasov a slizníc a prejavujú ochorenia kože, nechtov, vlasov a slizníc a prejavujú 

sa úporným svrbením. Ide najmä o rôzne typy der-sa úporným svrbením. Ide najmä o rôzne typy der-
matitíd, urologické aj gynekologické infekcie.matitíd, urologické aj gynekologické infekcie.

Voda, napríklad na prírodných vodných plochách, Voda, napríklad na prírodných vodných plochách, 
môže byť kontaminovaná aj výlučkami hlodavcov  môže byť kontaminovaná aj výlučkami hlodavcov  
a psov. Na ľudí sa môžu preniesť leptospiry. Tie vyvo-a psov. Na ľudí sa môžu preniesť leptospiry. Tie vyvo-
lávajú ochorenie, ktoré sa prejavuje podobne ako pri lávajú ochorenie, ktoré sa prejavuje podobne ako pri 
chrípke, alebo prebieha s príznakmi ochorení cen-chrípke, alebo prebieha s príznakmi ochorení cen-
trálnej nervovej sústavy (zápal mozgu a mozgových trálnej nervovej sústavy (zápal mozgu a mozgových 
blán), s postihnutím pečene a obličiek. Mikrobiolo-blán), s postihnutím pečene a obličiek. Mikrobiolo-
gická kontaminácia môže spôsobiť po prehltnutí gická kontaminácia môže spôsobiť po prehltnutí 
vody žalúdočné a črevné problémy, u detí hnačky.vody žalúdočné a črevné problémy, u detí hnačky.

“Pri kúpaní nie je možné úplne vylúčiť kontakt s rôz“Pri kúpaní nie je možné úplne vylúčiť kontakt s rôz
nymi druhmi mikroorganizmov šíriacich sa vodou, no nymi druhmi mikroorganizmov šíriacich sa vodou, no 
problém nastane vtedy, ak sa neprimerane premnožia,” problém nastane vtedy, ak sa neprimerane premnožia,” 
uzavrel Roman Rams.uzavrel Roman Rams.

Deti a znečistenie bazéna: ako chrániť zdravie Deti a znečistenie bazéna: ako chrániť zdravie 
najmenšíchnajmenších

Deti je potrebné pred vstupom do bazéna osprcho-Deti je potrebné pred vstupom do bazéna osprcho-
vať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpa-vať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpa-
nia – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré nia – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré 
zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože 
a zbaví ju zvyškov chlóru. a zbaví ju zvyškov chlóru. „Do troch rokov dieťaťa je „Do troch rokov dieťaťa je 
potrebné mať v bazénoch plavky s priliehavou gumičpotrebné mať v bazénoch plavky s priliehavou gumič
kou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí nie je kou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí nie je 
z hygienických dôvodov vhodné. Minuloročnú kúpaciu z hygienických dôvodov vhodné. Minuloročnú kúpaciu 
sezónu mali práve detské bazény najčastejšie problém  sezónu mali práve detské bazény najčastejšie problém  
s kvalitou vody na kúpanie,“s kvalitou vody na kúpanie,“ vysvetlila Ing. Mgr. Kata- vysvetlila Ing. Mgr. Kata-
rína Jatzová, PhD. z Odboru hygieny životného pros-rína Jatzová, PhD. z Odboru hygieny životného pros-
tredia ÚVZ SR.tredia ÚVZ SR.

Tých najmenších je nevyhnutné počas pobytu vo Tých najmenších je nevyhnutné počas pobytu vo 
vode stále upozorňovať na používanie toalety, ro-vode stále upozorňovať na používanie toalety, ro-
dič sa ich má pýtať na fyziologické potreby, pretože  dič sa ich má pýtať na fyziologické potreby, pretože  
v zápale hry môžu na ne zabudnúť. Rovnako dôležité v zápale hry môžu na ne zabudnúť. Rovnako dôležité 
je upozorňovať na zákaz pitia vody z bazéna, deťom je upozorňovať na zákaz pitia vody z bazéna, deťom 
je potrebné veku primeraným spôsobom vysvetliť, je potrebné veku primeraným spôsobom vysvetliť, 
prečo to robiť nemá. prečo to robiť nemá. „Špeciálne treba dbať na hygienu „Špeciálne treba dbať na hygienu 
rúk, najmä tí najmenší si ich vkladajú do úst, čím sa ľahrúk, najmä tí najmenší si ich vkladajú do úst, čím sa ľah
šie šíri infekcia. Ochorenia, ktoré môžu deti na kúpalisšie šíri infekcia. Ochorenia, ktoré môžu deti na kúpalis
kách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých. Pre nezrelú kách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých. Pre nezrelú 
detskú imunitu však dochádza k nakazeniu rýchlejšie  detskú imunitu však dochádza k nakazeniu rýchlejšie  
a so závažnejšími prejavmi,” a so závažnejšími prejavmi,” upozornila Katarína upozornila Katarína 
Jatzová. Deti by, rovnako ako dospelí, nemali vstupo-Jatzová. Deti by, rovnako ako dospelí, nemali vstupo-
vať do vody, ak sa necítia byť v dobrom zdravotnom vať do vody, ak sa necítia byť v dobrom zdravotnom 
stave (mohli by šíriť prenosné ochorenie) a s poruše-stave (mohli by šíriť prenosné ochorenie) a s poruše-
nou pokožkou (môže byť vstupnou bránou infekcie).nou pokožkou (môže byť vstupnou bránou infekcie).

Úrad verejného zdravotníctva SR (krátené)Úrad verejného zdravotníctva SR (krátené)
Ilustr. foto: Slavomír FlimmelIlustr. foto: Slavomír Flimmel

Kúpacia sezóna 2022 - čo sa oplatí vedieť o kvalite 
vody na kúpanie a o bezpečnom kúpaní sa 



kultúrakultúra 1111

Vernisáž ZUŠ v Divadle
Vo štvrtok 16. júna sa vo výstavných priestoroch Divadla Púchov konala vernisáž Vo štvrtok 16. júna sa vo výstavných priestoroch Divadla Púchov konala vernisáž 

výstavy prác žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Púchov. Výsta-výstavy prác žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Púchov. Výsta-
va potrvá do 30. júna.              va potrvá do 30. júna.              Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Módna prehliadka návrhárok 
Kataríny Drábikovej a Terézie Drží-
kovej sa konala v sobotu 18. júna  
v Europarku. 

O sprievodný program sa postarali: 
CVČ Včielka s free-time zónou, violon-
čelistka p. Ďurišová zo ZUŠ Púchov, 
Annabella Katerincinová s tanečným 
číslom na kruhu, ZUŠ Ladce s taneč-

ným vystúpením a Trial klub Kamika-
dze Vieska ukázal niekoľko akroba-
tických kúskov na svojich terénnych 
motocykloch. Po módnej prehliadke 
nasledovalo posedenie pri hudbe  
a voľná debata s kostýmovými výtvar-
níčkami.

Foto: Slavomír Flimmel

Módna prehliadka „Odej sa do krásy“ v Europarku
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Kultúra
Streda 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  22.6.,  29.6.  tanečná sála  18.30 h
Pondelok  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 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 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

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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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:21.6.
Polievka: Škótska 
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa
2. Liptovská bravčová kocka,  
zemiaková kaša, uhorka
Streda: 22.6.
Polievka: Gulášová 
1. Vyprážaný bravčový karbonátok, 
zemiaky na kyslo, chlieb
2. Hovädzie mäso na divoko, dus. ryža
Štvrtok:23.6.
Polievka: Demikát 
1. Dubnický bravčový rezeň ,varené 
zemiaky
2. Kurací stehenný steak s hokaido 
omáčkou, maslové halušky
Piatok: 24.6.
Polievka: Fazuľová na kyslo so 
sušenými slivkami 
1. Hovädzia roštenka na hlive, ope-
kané zemiaky, obedový šalát

2. Kuracie na karí s kukuricou a pórom, 
dusená ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 21.6.
Polievka: Šošovicová s párkom  
a zemiakmi, chlieb 
1. Slaninové závitky plnené mletým 
mäsom, zemiaková kaša 
2. Zemiakové šúľance s orechmi ,maslom
3. Zeleninový šalát so syrom a olivami, 
toast 
Streda: 22.6. 
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a cestovinou 
1. Bravčový rezeň „Šport“ (prír. 
zapečený rezeň so syrom, šunkou, 
zeleninou), opekané zemiaky 
2. Bratislavské bravčové cestovinové 
rizoto (z tarhone), červená repa 
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom 
Štvrtok: 23.6.
Polievka: Zemiaková s cícerom, chlieb
1. Hovädzí guláš, kysnutá knedľa 
2. Kuracia pečeň na cibuľke, dusená 
ryža, cviklový šalát 
3. Zeleninový šalát s feta syrom, 
pečivo 
Piatok: 24.6.
Polievka: Kelová, chlieb 
1. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety 
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s vňaťou, tatárska omáčka
3. Zeleninový šalát s tuniakom  
a hriankou 

4. Pizza – podľa vlastného výberu 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 21.6.
Cesnačka so šunkou a syrom, chle-
bové krutóny  
Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom a ovocím  
Kurací stehenný steak, baby zemiaky, 
coleslaw šalát   
Bravčové mäsko v chili black been 
omáčke, vajíčková ryža basmati 
Streda: 22.6.
Mrkvovo – tekvicový krém, krutóny  
Ceasar šalát s kuracím mäsom, pečivo  
Plnená paprika s paradajkovou 
omáčkou, varená knedľa   
Kuracie mäsko rara, maslový chlieb 
Naan, miešaný zeleninový šalát 
Štvrtok: 23.6.
Minestrone  
Cestovinový šalát s kuracím mäsom  
Bravčové soté, ryža, čalamáda  
Kuracie mäsko v SIRA čili omáčke  
s kešu, kukuricová ryža basmati
Piatok: 24.6.
Strúčková nakyslo, chlieb  
Špenátové rizoto s kuracím mäsom, 
strúhaný syr   
Gordon Bleu, zemiakové pyré,  
paradajkovo-cibuľkový šalát 
Maslové kuracie mäsko, cesnakový 
chlieb Naan, miešaný zeleninový šalát  

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 € 

Utorok: 21.6.
Polievka: Zeleninový krém s krutónmi 
Slepačí vývar so zeleninovými 
knedličkami 
1. Kuracia roláda plnená brokolicou, 
pečené zemiaky, šalát 
2. Segedínsky guláš, parená knedľa
3. Grécky šalát s olivami, bagetka
Streda: 22.6.
Polievka: Talianská Minestrone 
Zeleninový vývar so zeleninou  
a trhancom
1. Pečené morčacie prsia na rošte, 
kuskus 
2. Bratislavské pliecko, maslové 
halušky 
3. Zeleninové Lasagne s parmezánom 
Štvrtok: 23.6.
Polievka: Paradajková polievka so 
syrom 
Slepačí vývar so zeleninou a fliačkami 
1. Kurací rezeň chrumkavý, zemi. kaša 
2. Zverinové ragú, cestoviny Penne 
3. Zapekaný karfiol, zemiaky, šalát 
Piatok: 24.6.
Polievka: Zemiaková polievka  
s paprikou 
Slepačí vývar s vyprážaným hráškom
1. Grilované kuracie stehno, dusená 
ryža, kompót 
2. Vyprážaná brokolica, varené  
zemiaky, tatárska omáčka 
3. Ovocná žemľovka s prelivom 
Špecialita na tento týždeň:
1.Cestoviny ,,Arabiata“ s parmezánom 
2. Čerstvý zeleninový šalát s grilova-
nou Hlivou ústricovou

denné menu / inzerciadenné menu / inzercia1414
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V minulom roku si pripomenula 
odborná verejnosť 120. výročie na-
rodenia jednej z najvýznamnejších 
osobností slovenského moderné-
ho výtvarného umenia Imra Wei-
nera-Kráľa (1901-1978), rodáka  
z  Považskej Bystrice,  a záro -
veň 700. výročie prvej písomnej  
zmienky o obciach marikovskej 
doliny. 

Imro Weiner, ako začínajúci umelec, 
maľoval spočiatku pre svoje poteše-
nie, pre priateľov a známych. Výtvar-
ne sa stále zdokonaľoval. Počas života 
vytvoril množstvo olejomalieb, akva-
relov, kresieb, z ktorých mnohé na-
chádzame v galériách, múzeách, tiež 
v súkromných zbierkach po celom 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Vlasti-
vedné múzeum v Považskej Bystrici 
má vo fonde výtvarného umenia za-
stúpenú aj tvorbu považskobystric-
kého rodáka. Ide o kolekciu obrazov, 
ktoré vznikli počas maliarových spo-
radických návratov do svojho rodis-
ka, Považskej Bystrice. 

Medzi nimi nachádzame aj olejo-
maľbu Marikovská matka s dieťatom 
(ev. č. 57/H-Vu, rozmery predmetu 
59,5 x 70,5cm), patriacu k jeho ranej 
tvorbe. Múzeum získalo obraz spolu 
s ostatným umelcovými dielami od 
pani Ireny Blühovej v 80. rokoch 20. 
storočia. 

Weinerovi bola téma ženy blíz-
ka - žena, matka, krásna, pracovitá, 
starostlivá, skromná, jednoduchá. 
Rád maľoval ženy s kytičkou alebo  
s jedným kvetom v ruke. Obraz Mari-
kovská matka s dieťaťom je namaľo-
vaný v impresionistickom luminizme. 
Zachytáva vidiecku atmosféru, ako sa 
žena láska s malým dieťaťom. Matka, 
oblečená v modrej blúzke a bielej 
sukni, sedí na pni stromu a je trochu 
naklonená dozadu. O ňu sa opie-
ra nahé, rozšantené, usmiate dieťa. 
Pravou nôžkou sa podopiera o skalu 
v tráve. Za matkou na horizonte sú 
drevené domy a pred nimi stojace 
rozkošatené stromy. Vľavo je jarok  
s tečúcou vodou a tri v tráve sediace 

husi. I. Weiner - Kráľ rád používal jas-
ný farebný kolorit, ktorý vdýchol ob-
razom život.

Umelec pri tvorbe obrazu využil 
techniku olejomaľby na ľanovom 
plátne. V minulosti, pravdepodobne 
samotným autorom, bol obraz sňatý 
z podrámu a neskôr upravený ne-
presným orezaním zahnutých okra-
jov maliarskeho plátna. 

Následne bol nalepený na dve 
zlepené vrstvy tenšej papierovej le-
penky. Takto upravený bol obraz ad-
justovaný vložením do ozdobného 
štukového rámu. Zo zadnej strany bol 
obraz navyše zabezpečený kašírova-
nou maliarskou lepenkou po obvode 
uchytenou klincami. Po celej ploche 
jej zadnej strany je nalepený pokr-
čený papier, na ktorom je autorské 
signovanie a názov diela napísaný 
tušom. 

Vlastivedné múzeum dalo v 1. pol-
roku 2022 v rámci odbornej starostli-
vosti dielo na reštaurátorský výskum 
akadem. maliarovi Jozefovi Doricovi. 
Celý obraz, vrátane ozdobného rámu, 

bol fotograficky zo všetkých  strán 
zdokumentovaný v celkoch a de-
tailoch. Neinvazívny reštaurátorský 
výskum maliarskej vrstvy vykonali 
optickým pozorovaním v rozptýle-
nom a bočnom svetle, pozorovaním 
v ultrafialovej luminiscencii a pozoro-
vaním v digitálnom prostredí. Z inva-
zívnych metód realizpovali sondážny 
výskum. 

Z výsledkov reštaurátorského výs-
kumu vyplynul záver, že je potrebné 
citlivé reštaurovanie: obraz je potreb-
né sňať z papierovej lepenky, podle-
piť ho na nové plátno a napnúť na 
nový drevený podrám. Po očistení 
maliarskej vrstvy od nečistoty a od-
stránení jemne zhnednutého laku 
je potrebné poškodené miesta na-
podobiteľne vyretušovať. V spojoch 
uvoľnený ozdobný rám je potrebné 
zlepiť, nepresnosti rezov v spojoch 
vytmeliť a rovnako vyretušovať. Uve-
dené reštaurovanie umeleckého die-
la je v pláne v 2. polroku 2022.

Anna Šujanská, VM v P. Bystrici 
Foto: J. Boško 

Obraz Imra Weinera-Kráľa „Marikovská matka s dieťaťom“

 

Voňavé mláďa, 
odeté v šatoch so zúbkovaným lemovaním,
s drobnými rozvetvenými žilkami na povrchu
ukrývaš v svojom mäkkom náručí.
 

Nepopísané atramentom čiernych mrakov,
nepokrkvané surovosťou zádrapčivého vetra,
nasáva teplo tvojho tela,
ktorého ho upokojuje.
 

Na drevenej nohe,
rozhodnutá do poslednej kvapky svojich síl
chrániť nevinnú krásu mladosti,
ticho stojíš a počúvaš jeho šum.
 

Objímaš krehkú nádej,
v ktorej prúdi tvoj život,
diaľke do očí pozeráš,
ako by si chcela ich lesk v dobro zmeniť.
 

Ach Jelša, si prekrásna! 
 

Jaroslav Martiš

Jelšine dieťa (2022)

Počas štyroch dní, od 9. do 12. júna sa 
na 47. ročníku celoštátnej postupovej 
súťaže a prehliadky neprofesionálne-
ho divadla dospelých predstavilo 13 
divadelných inscenácií v dvoch súťaž-
ných kategóriách. Nás samozrejme 
teší, že na základe výsledku dosiahnu-
tého v Bojniciach sme sa na tohtoroč-
nom „Belopoťáku“ s hrou Biedermann 
a podpaľači mohli zúčastniť aj my. 

Zúčastnené súbory súťažili v dvoch 
kategóriách:

Súčasné prúdy divadla – predsedníč-
ka poroty Mgr. art. Katarína Hitzingero-
vá, ArtD.

Tradičné prúdy divadla – predsedníč-
ka poroty Mgr. Alžbeta Verešpejová, 
PhD.

Náš súbor súťažil v prvej kategórii.
Po štyroch náročných pracovných 

dňoch sa obidve poroty stretli a vyhlá-
sili nasledovné výsledky. 

HLAVNÁ CENA / ZLATÉ PÁSMO / pria-
my postup na Scénickú žatvu:

dNO, Námestovo – Hra na Boha
Náš súbor sa umiestnil v bronzovom 

pásme. Výrazné úspechy však dosiahli 
naši dvaja členovia, Martina Drábiková 
a Juraj Luhový. Obidvaja získali indivi-
duálne ocenenia za predvedený herec-
ký výkon. Marina Drábiková za postavu 
služky a Juraj Luhový za postavu Joja. 

Na jeseň tohto roku budeme oslavo-
vať piate výročie vzniku občianskeho 
združenia. Lepší darček k nášmu výro-
čiu sme si nemohli ani priať.

Peter Ondrášik, predseda Divadel-
ného súboru MAKYTA O.Z.

Foto: Jakub Jančo

Úspechy púchovského 
divadla na Liptove
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Nášmu divadelnému súboru zo ZŠ J. 
A. Komenského v Púchove bolo umož-
nené odohrať divadelné predstavenie 
Snehulienka a sedem trpaslíkov v prie-
storoch Divadla v Púchove. V kinosále 
sme najskôr hru predstavili žiakom 
prvého stupňa našej školy, ďalší deň 
sme potešili deti z materských škôl  
v Púchove, no a nakoniec sme všetko 
zavŕšili štvrtkovým popoludňajším 
predstavením pre našich zvedavých 
rodičov, starých rodičov, súrodencov, 
učiteľov... 

Bola to pre nás skvelá skúsenosť a aj 
touto cestou sa chceme poďakovať za 

ochotu a pekný prístup p. Pivkovi, ria-
diteľovi Púchovskej kultúry, no i jeho 
kolegyniam: p. Maslákovej a p. Balážo-
vej. Vďaka ním sa nám podarilo vysk-
úšať si herecké umenie na skutočnom 
javisku. Svoje priestory nám zapožičali 
bezplatne, a tak sme i deti z púchov-
ských škôlok mohli potešiť úplne za-
darmo. V neposlednom rade patrí naše 
poďakovanie aj skvelým pánom tech-
nikom, ktorí nám vychádzali v ústrety. 
Veríme, že sme spolu priniesli radosť 
veľkým i malým divákom.

ZŠ J. A. Komenského Púchov 

Mesto Púchov upozorňuje vlastníkov pôdy na do-
držiavanie zákona NR SR č.220/2004 Z. z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskor-
ších predpisov. Každý je povinný zo zákona chrániť 
prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je 
nezastupiteľnou zložkou životného prostredia:

§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č.220/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom 
a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť 
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrába-
ných pozemkoch.

Týmto Mesto Púchov žiada vlastníkov, nájomcov 
(užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospo-
dárskych pozemkov na dodržiavanie citovaného 
zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti 
rozširovaniu burín, upozorňuje na povinnosť pravi-

delného udržiavania trávnatých plôch ich kosením  
v čase pred kvitnutím (najmenej 2 x do roka), čím sa 
zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Mesto Púchov zároveň upozorňuje na skutočnosť, 
že zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, po-
zemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky 
plnenia citovaných zákonných ustanovení.

Podľa § 25 ods. 1 písm. a), b) zákona sa priestupku 
na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí 
ten, kto: písm. a) nezabezpečí základnú starostlivosť 
o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej po-
škodenie, písm. b) spôsobil svojou činnosťou zabu-
rinenie poľnohospodárskeho pozemku v blízkosti 
poľnohospodárskeho pozemku.

V prípade zistenia porušenia zákona budú udelené 
finančné sankcie až do výšky 330 €. Podľa § 26 ods.  

2 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
– podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospo-
dárskej pôdy pokutu od 166 € do 33.200 € za každý 
hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa ňom dopúšťa 
správneho deliktu podľa § 26 ods. 1 zákona.

V zastavanom území mesta rieši vec príslušný 
mestský úrad. V prípade potreby bude vec riešená 
okresným úradom, ako príslušným orgánom ochrany 
poľnohospodárskej pôdy. Ak pôjde o sústavné obťa-
žovanie z pozemku trvale zamoreného burinami, vec 
bude riešená súdnou cestou. 

Zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, po-
zemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky 
plnenia citovaných zákonných ustanovení v čase od 
júna 2022.

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta 

Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Po dlhšom období obmedzení pripravila Spojená 
škola Púchov, Ul. Športovcov výstavu výtvarných 
prác žiakov so zdravotným znevýhodnením na tému 
Na gazdovskom dvore. Do súťaže výstavy výtvarných 
prác sa zapojilo 13 škôl - Ilava, Púchov, Bánovce nad 
Bebravou, Nové mesto nad Váhom, Partizánske, By-
tča, Žilina Bánová, Trenčín, Trenčianska Teplá, Han-
dlová, Nitra, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom. 
Zároveň sa zapojila aj partnerská škola Spojenej ško-
ly v rámci programu Erasmus+ z Českej republiky - 
Mateřská škola, ZŠ a střední škola Slezské diakonie.

Všetci zapojení sa v stredu 8. júna 2022 stretli na 
vyhodnotení tých najkrajších prác v priestoroch Spo-
jenej školy, z ktorého si každý ocenený odniesol svo-
ju výhru. Za mesto Púchov sa oceňovania zúčastnila  
v zastúpení primátorky mesta prednostka MsÚ 

Púchov Iveta Brindzová, aby tak odovzdala ocenenie 
žiakovi, ktorého prácu si osobne vybrala primátor-
ka Katarína Heneková. Okrem nej ocenili vybrané 
výtvarné práce aj zástupcovia Regionálneho úradu 
školskej správy v Trenčíne, konateľ Púchovskej kultú-
ry, s.r.o., Alena Strýčková z CVČ Včielka Púchov, ria-
diteľky z poradenských centier v Púchove, pedago-
gičky zo ZUŠ Púchov, OZ Potvora, zástupcovia SLSP 
Beluša a SLSP Púchov, a ďalší naši sponzori a priatelia 
školy. Práce oceňovala aj Spojená škola v kategóriách 
podľa druhu znevýhodnenia.

Svoje POĎAKOVANIE vyjadrili aj pedagógovia 
Spojenej školy v Púchove, Ul. Športovcov: „Veľké 
poďakovanie patrí všetkým žiakom, učiteľom, ale 
aj dlhoročným sponzorom školy a priateľom, za 
podporu a pomoc. Je krásne vidieť, koľko talentu  

a kreativity vedia naše 
deti pretaviť do nád-
herných prác. Do prác, 
ktoré sú potešením 
pre oko i balzamom na 
dušu. Pevne veríme, že 
všetkým zúčastneným 
sa páčila nielen výstava, 
ale aj kultúrny program, 
ktorý pripravili deti  
s pedagogičkami školy. 
S obrovskou radosťou  
a veľkými očakávaniami 
sa tešíme na ďalší roč-
ník našej výstavy.“

SŠ Púchov, MsÚ

Súťaž výtvarných prác „Na gazdovskom dvore“ 

Základná škola, Gorazdova 
1174/2, 020 01 Púchov

prijme do pracovného pomeru 
na plný pracovný úväzok

školského psychológa

Požiadavky: vysokoškolské vzdela-
nie druhého stupňa: 

• v študijnom odbore psychológia,
• učiteľstvo všeobecnovzdelá-

vacích predmetov psychológia  
v kombinácii s druhým aprobačným 
predmetom a absolvovanie štvorse-
mestrálneho špecializačného vzde-
lávania školskej psychológie posky-
tovaného vysokou školou,

• bezúhonnosť, 
• zdravotná spôsobilosť.
Mzda:  Školský psychológ sa za-

raďuje ako odborný zamestnanec 
do platovej triedy podľa získaného  
vzdelania  a dosiahnutej praxe podľa 
zákona č.553/2003 Z.z.

Nástup: od 1. 9. 2022
Žiadosť o prijatie do zamestna-

nia, profesijný životopis a súhlas 
uchádzača na použitie osobných 
údajov pre potreby prijatia do za-
mestnania v zmysle zákona o och-
rane osobných údajov posielajte 
na adresu školy: Základná škola,  

Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov, 
alebo elektronicky: 

skola@zsgorazdpv.edu.sk.
Kontakt: 042/4631 339, 0907 779 
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Základná škola, Gorazdova 
1174/2, 020 01 Púchov

prijme do pracovného pomeru 
asistenta učiteľa 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle 
zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z, bezúhon-
nosť, zdravotná spôsobilosť.

Mzda: asistenta učiteľa sa určuje 
podľa zákon č. 553/2003 Z. z.

Nástup: od 1. 9. 2022
Žiadosť o prijatie do zamestna-

nia, profesijný životopis a súhlas 
uchádzača na použitie osobných 
údajov pre potreby prijatia do za-
mestnania v zmysle zákona o och-
rane osobných údajov posielajte do 
30. 6. 2022 na adresu školy Základ-
ná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 
Púchov, alebo elektronicky: 

skola@zsgorazdpv.edu.sk. 
Kontakt: 042/4631 339, 0907 779 
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Poďakovanie Púchovskej kultúre OZNAMY ZŠ GORAZDOVA
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Banská Bystrica sa v dňoch 10. 6. - 
12. 6. 2022 stala dejiskom vrcholného  
žiackeho plaveckého podujatia Let-
ných majstrovstiev SR.

Plavecký klub Matador Púchov repre-

zentovalo 8 plavcov  -3 chlapci (Marek 
Hanták, Matej Kucej, Jakub Šmigura)  
a 5 dievčat(Ivana Šmigurová, Lívia Ada-
mičková, Tamara Rišková, Lucia Jurgo-
vá, Tamara Beňová), ktorí v konkurencii 
415 plavcov z celej SR dosiahli viacero 
pozoruhodných úspechov. 

Najúspešnejšou bola Ivana Šmi-
gurová, ktorá vyplávala 2 medailové 
umiestnenia - 2.miesto v disciplíne 
200m motýlik a 3.miesto v disciplíne 
400m polohové preteky. Matej Kucej 
vyplával 2-5te miesta (100 a 200m pr-
sia), Marek Hanták 1x 6.miesto (200m 
motýlik) a 2x 10.miesto (100m motý-
lik a 400m polohové preteky). Prvú 
desiat ku sa podarilo dosiahnuť taktiež 
Lucii Jurgovej (100 a 400m voľný spô-
sob) a Lívii Adamičkovej (100 a 200m 
voľný spôsob). Krásne 6.miesto dosia-
hla polohová štafeta Mix - v zložení: 
Kucej, Hanták, Adamičková a Rišková.

Všetkým plavcom vyslovujem poďa-
kovanie za vzornú reprezentáciu klubu 
a želáme im veľa chuti do ďalšieho tré-
ningu.                                    Peter Ruman 

Spoločný tréning thajského boxu  
a kickboxu pre verejnosť, preťahova-
nie ľanom, beh cez prekážkovú dráhu, 
ale aj amatérsky futbalový turnaj pod 
taktovkou Ultras Púchov. Práve v ta-
komto duchu sa niesla v poradí 1. ak-
cia ŠPORTOVÉ LETO V PÚCHOVE, ktorú 
zrealizoval Klub thai boxu a kick-boxu 
Púchov s dotačnou podporou mesta 
Púchov. 

Zábavné pohybové aktivity, ktoré 
preverili fyzickú zdatnosť malých detí 
ale aj tvrdých chlapcov z Ultras Púchov 
sa uskutočnili v sobotu 11. júna priamo 
v areáli MŠK Púchov. Zámerom tohto 
projektu bolo najmä priame zapojenie 
detí, rodičov, prípadne ďalších účastní-
kov bez rozdielu veku do pohybových 
aktivít s cieľom prebúdzať v slovenskej 
verejnosti pozitívny vzťah k športu  
a pohybu, ako tej najlepšej prevencie 
proti obezite a iným nebezpečným 
civilizačným ochoreniam. Každé zo 

zúčastnených detí preto za úspešné 
zvládnutie prekážkovej dráhy dostalo 
odmenu v podobe blýskavej medaile  
a zdravého sladkého jabĺčka. 

Klub thai boxu a kick-boxu Púchov 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta 
Púchov v sobotu 11. 6. 2022 organizo-
val za podpory mesta a Trenčianskeho 
samosprávneho kraja detskú súťaž  

s disciplínami „Výstup na hasičskú 
vežu“ a „Beh na 60 m cez prekážky“, 
ktorý je súčasťou Stredoslovenskej ha-
sičskej ligy v 60-kách. 

Súťaž otvoril viceprimátor mesta 
Lukáš Ranik. Súťaže sa zúčastnilo 47 
pretekárov z Trenčianskeho, Žilinské-
ho, Trnavského a Prešovského kraja. 
V disciplíne „Výstup na hasičskú vežu“ 
sa súťažilo v kategóriách od 6 do 18 
rokov rozdelených do jednotlivých ka-
tegórií. V kategórii prípravka chlapci 
(6 - 12 rokov) súťažil domáci pretekár 
Tomáš Valach, ktorý obsadil 6. miesto. 
Ďalší domáci pretekári z DHZ Púchov 
v tejto kategórii boli bratia Max a Zak 
Chovančekovci. Tu vládla bratská ri-
valita, z ktorej víťaz bol Max Chovan-
ček a v celkovom hodnotení bol na  
1. mieste. Zak Chovanček o 0,05s zo-
stal za bratom, kde obsadil výsledne 
2. miesto. V kategórii mladšie dievčatá 
bolo zastúpenie Simonkou Sečkáro-
vou, ktorá obsadila výborne 2. miesto. 
V kategórii mladší chlapci sme mali 
zastúpenie 2 pretekárov a to Mateja 
Valacha (obsadil 4. miesto) a Alexan-

dra Ridzika, ktorý obsadil výborne  
3. miesto. 

Po „Výstupe na hasičskú vežu“ na-
sledoval „Beh na 60m cez prekážky“ 
– Púchovské šesťdesiatky. Súťažilo sa 
v kategóriách prípravka, mladší chlap-
ci a dievčatá, starší chlapci a dievčatá. 
Domáci pretekári sa zúčastnili v kate-
górii mladšie dievčatá a to Eliška Jan-
tová, ktorá obsadila výborne 2. miesto. 
V kategórii mladší chlapci Patrik Janto 
na 10. mieste, Tomáš Valach 8. miesto 
a bratia Max a Zak Chovančekovci, kde 
tentokrát Max obsadil 2. miesto a Zak 
bol víťaz kategórie obsadil 1. miesto. 
V kategórií staršie dievčatá pretekala 
Simonka Sečkárová, ktorá obsadila vý-
borne 2. miesto. 

V kategórii starší chlapci pretekal 
Matej Valach, ktorý obsadil 8. miesto 
a Alexander Ridzik sa umiestnil na vý-
bornom 3. mieste.

DHZ Púchov

Majstrovstvá SR žiakov v plávaní

Hasičská sobota v Púchove prilákala 47 pretekárov

Malé deti aj tvrdí chlapci z Ultras 
Púchov preverili svoje sily
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Z Košíc do Bratislavy. Znie to ako dlhá cesta, no 
keď sa na ňu vydá dobrá partia, tak je to skvelý 

zážitok. A presne tak sa aj stalo cez víkend 10-12. 
júna, kedy sa konal najdlhší štafetový beh na Slo-

vensku.
Zúčastnili sa ho aj Lišiaci z Považia, ktorí obhá-

jili minuloročné druhé miesto a mohli sa tešiť už 
z druhého striebra v krátkej histórii tímu. Preteky 
mali dĺžku 528 kilometrov a tím to zvládol za 41 
hodín a 21 minút. 

V tíme bolo 15 bežcov, ktorí sa medzi sebou 
striedali podľa vopred určených etáp vo dne  
i v noci za každého počasia. V priemere na bežca 
vychádzalo cca 35km, čo pri neustálom presúva-
ní naprieč Slovenskom s prispením nedostatku 
spánku a regenerácie bola náročná skúška.

Nič nie je tak náročné, aby sme nenašli priestor 
na úsmev a preto si to celý tým užíval od úvodné-
ho výstrelu až po pretnutie cieľovej pásky. Skve-
lá partia si domov priniesla hlavne veľa zážitkov  
a milých spomienok. To druhé miesto bolo len če-
rešničkou na torte.

Zloženie tímu Lišiakov z Považia: Stanislav Ca-
pák, Michal Teplický, Kristián Škrapko, Marián On-
drička, Anton Krpelan, Martin Pagáč, Lukáš Feke-
te, Adam Savara, Adam Drga, Tomáš Mikšík, Matej 
Klešč, Dalibor Cíbik, Frederik Škritek, Ján Balušík  
a Martin Lipták. 

-ond-

Lišiaci z Považia obhájili 2. miesto na The Run Slovakia

Len tesne po uzávierke minulého čísla Púchov-
ských novín prišla pre púchovský futbal radostná 
informácia. V hodnotiacom rozhovore v minulom 
čísle vyjadril manažér MŠK Púchov Marek Šimáček 
nádej, že staronový kormidelník druholigových 
mužov MŠK Púchov Vladimír Cifranič zostáva na 
lavičke púchovských futbalistov aj v blížiacom sa 
ročníku druhej ligy. 

„V pondelok 13. júna odštartoval letnú prípra-
vu na nový ročník druhej futbalovej ligy aj náš 
futbalový klub. Prvou pozitívnou informáciou 
je pokračovanie spolupráce hlavného trénera 
MŠK – Vladimíra Cifraniča aj v sezóne 2022/2023.  
V realizačnom tíme prichádza len k jednej zmene, 

novým asistentom hlavného trénera sa stal Tomáš 
Belic. Jozefovi Pagáčovi ďakujeme za päťročnú 
prácu v klube a prajeme mu v ďalšej trénerskej 
kariére všetko dobré,“ informovalo vedenie fut-
balového klubu MŠK Púchov na webovej stránke. 

V novovybudovanom futbalovom areáli v mest-
skej časti Nosice sa na úvodnom zraze stretlo 25 
hráčov, takmer celý kolektív, ktorý na jar zachránil 
Púchov v druhej lige. K mužom sa pridali aj traja 
šikovní dorastenci a niekoľko hráčov je na skúške. 
MŠK má pred štartom druhej ligy, ktorý s najväč-

šou pravdepodobnosťou absolvujú Púchovčnaia 
na domácej pôde 16. júla, na pláne niekoľko prí-
pravných zápasov.

Prípravné zápasy pred štartom 2. ligy:
25. jún sobota 10.30 MŠK - FK Rača
29. jún streda 17.00 MŠK - FK Třinec
02. júl sobota 15.30 AS Trenčín - MŠK (ihrisko 

Krásna Ves)
09. júl sobota 11.00 MŠK - Nové Mesto
16. júl sobota 17.00 majstrovský zápas

Zdroj: MŠK Púchov

Futbal - 2. liga muži

Muži MŠK Púchov odštartovali letnú prípravu, 
Vladimír Cifranič zostáva hlavným trénerom

Futbalisti MŠK Púchov odštartovali prípravu na nový ročník 2. ligy v pondelok 13. júna v novom tréningovom 
stánku v Nosiciach, pod vedením trénera Vladimíra Cifraniča.                    FOTO: MŠK Púchov

Púchovský kormidelník Vladimír Cifranič si mal čo po
vedať aj s fortunaligovým rozhodcom Kružliakom. 
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Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

Púchovskí starší žiaci získali na finálovom turnaji 
majstrovstiev Slovenska bronzové medaily. Po ví-
ťazstve v oblasti západ, sa naši chlapci predstavili 
na finálovom turnaji v Liptovskom Mikuláši. V sku-
pine A sme odohrali 3 zápasy. Prvý zápas proti VKP 
Bratislava nevyšiel podľa predstáv a po bojovnom 
výkone sme podľahli 1:3. V ďalších dvoch zápasoch 
proti Novému Mestu nad Váhom a Komárnu sme 
po kvalitných výkonoch zdolali oboch súperov 3:0. 
V semifinálovej časti turnaja sme narazili na súpera 
zo Starej Ľubovne. Po krásnych výmenách a tesných 
koncovkách sme nakoniec podľahli súperovi 1:3.  
V zápase o bronzové 3. miesto sme vyzvali súpera 
zo Svidníka. Po dvojhodinovom krásnom zápase 
sme dokázali zdolať výborne hrajúceho súpera 3:2  
a získať tak bronzové medaily na záverečnom turnaji 
majstrovstiev Slovenska. Najlepším smečiarom tur-
naja sa stal náš hráč Michal Križák. 

Hráči: Križak, Prokop, Galanek, Moravčík M., Mora-
včík, Ďurovec, Ďurcek, Hupka, Vozar, Valach, Ďuriš, 
Struhár, Belička, Bartik. Tréneri: Dvorský, Pecho, Hup-
ka.  Ďakujeme za krásnu podporu rodičov v hľadisku 
Zároveň ďakujeme všetkým hráčom, trénerom, klu-
bu VO 1970 MŠK Púchov aj mestu Púchov.              

-pd-

Starší žiaci bronzoví na majstrovstvách Slovenska
Volejbal

Zverenci trénera Pavloviča sa stretnú 21. 6. v Zla-
tých Moravciach.

Príprava Výberu amatérov ZsFZ na kvalifikačný 
turnaj majstrovstiev Európy do Lotyšska pokraču-
je tretím kontrolným zrazom. 

Nominovaní a realizačný tím sa dostavia v uto-
rok 21. 6. o 9.00 h do areálu FC ViOn Zlaté Mo-
ravce, ukončenie zrazu je plánované približne do  
17.30 h. 

Priniesť si majú futbalovú obuv, chrániče, šľapky, 
ponožky, prezuvky, plavky, hygienické potreby, 
brankári kompletnú výstroj a nutný je preukaz 
poistenca. Cestovanie bude preplatené podľa 
riad nych smerníc ZsFZ.

NOMINÁCIA: 
Adam Gáborík, Roman Gašpar, Roman Holíček 

(Beluša), Erik Minaroviech, Adam Laurinec (Čast-

kovce), Denis Pánsky, Ľubomír Šoky (Nitra), Adam 
Cisár, Jaroslav Toman (Myjava), Viktor Radványi, 
Šimon Dibala (Galanta), Frederik Domasta (Veľké 
Ludince), Dávid Taibl (Marcelová), Lukáš Remeň 
(Šaľa), Roman Jambor (Nové Mesto nad Váhom), 
Adam Kopilec (Lednické Rovne), Sebastián Lauko 
(Partizánske), Samuel Stovička, Tomáš Pipíška (Le-
hota pod Vtáčnikom), Jakub Molnár (Gabčíkovo), 
Andrej Jedlička (Boleráz), Daniel Dvorák (Jaslov-
ské Bohunice).

NÁHRADNÍCI: 
Filip Baranovič, Adrián Mokoš (Nitra), Maroš Ču-

rik (Myjava), Ľuboš Janek (Veľké Ludince), Juraj 
Prágai (Šaľa), Tomáš Balogh (Imeľ), Tomáš Londák 
(Kalná nad Hronom), Daniel Floriš (Nové Mesto 
nad Váhom), Róbert Bačik (Lednické Rovne), Boris 
Polevka (Prievidza).

REALIZAČNÝ TÍM: 
hlavný tréner Milan Pavlovič, asistent Miloš 

Krško, tréner brankárov Andrej Fišan, technický 
vedúci Róbert Kürthi, masér Marián Šuchančok.

PROGRAM
9.00 h: príchod na štadión FC ViOn
9.00 - 9.20 h: prezentácia a kontrola zdravotného 

stavu
10.15 - 11.30 h: tréningová jednotka
12.15 h: obed
15.00 h - 16.45 h: modelovaný zápas
17.00 - 17.30 h: ukončenie zrazu

Nominácia výberu amatérov ZsFZ na kontrolný zraz

V nominácii na kontrolný zraz aj trio Belušanov
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www.futbalnet.sk

Výsledkový servis futbalových súťaží

6. liga dorast

3. liga muži - Západ

7. liga muži

6. liga muži 

4. liga muži

Športovotechnická komisia Oblastného futbalo-
vého zväzu pre okresy Považská Bystrica, Púchov 
a Ilava bude v súťažnom ročníku 2022/2023 riadiť 
v kategórii dospelých nasledovné súťaže: SPOR-
TIKA 7. liga  (predtým SPORTIKA 6. liga) a 8. liga 
(predtým 7. liga). Dôvodom zmeny názvu súťaží je 
reorganizácia krajských futbalových súťaží. 

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťa-
ží ObFZ Považská Bystrica pre súťažný ročník 
2022/2023

Podmienkou štartu družstva dospelých v súťa-
žiach riadených ObFZ Považská Bystrica je predpí-
saný počet mládežníckych družstiev nasledovne: 
SPORTIKA 7. liga  - minimálne jedno mládežnícke 
družstvo, 8. liga – bez povinnosti mládežníckeho 
družstva.

Prihlášku družstva do súťažného ročníka 
2022/2023 je potrebné zaevidovať najneskôr do 
27. 6. 2022 (pondelok) 23:59 hod.

Prihlášky na nový súťažný ročník 2022/2023 je 
možné zasielať od 6. 6. 2022.

ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektro-

nickú podateľňu v ISSF.
Štartovné pre súťažný ročník 2022/2023 je   

v ObFZ Považská Bystrica nasledovné:
SPORTIKA 7. liga dospelí – 135 eur
8. liga dospelí – 100 eur
Mládež - bez štartovného vkladu - dorast, žiaci 

a prípravky.
Nenávratný štartovný vklad bude generovaný 

formou zberných faktúr v ISSF
Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé 

družstvo zvlášť.
a) Formulár adresára klubu v prípade akýchkoľ-

vek zmien je zverejnený na stránke www.obfzpb.
sk v sekcii tlačivá a dokumenty treba doručiť na 
sekretariát ObFZ     (osobne, poštou alebo @)

b) Za spoločné družstvo mládeže (okrem veko-
vej kategórie prípravka) podáva prihlášku ten 
klub, pod ktorého názvom bude spoločné druž-
stvo v súťaži hrať.

c)  Tlačivo sa nachádza v sekcii tlačivá, doku-
menty: Dohoda o spoločnom družstve mládeže 
uzatvorená podľa  čl. 28  ods. 4 až 7 súťažného 

poriadku futbalu.
Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Pov. Bystrica:
a) SPORTIKA 7. liga dospelí
b) 8. liga dospelí                                                              
c) 6. liga dorast - U19 roč. narodenia od 1. 1. 2004 

do 31. 12. 2007
d) 6. liga MLD - U17 roč. narodenie od 1. 1. 2006 

do 31. 12. 2007
e) 4. liga Starší žiaci - U15 roč. narodenia od 1. 1. 

2008 a mladší 
f ) 4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia od  

1. 1. 2010 a mladší
g) Prípravka MIX - U11 roč. narodenia od 1. 1. 

2012 do 31. 12. 2016
h) Mladšia prípravka – U09 roč. narodenia od  

1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
Súťaže prípraviek MIX U11 sa odohrajú takým 

istým systémom ako v jesennej časti súťažného 
ročníka 2021/2022.    

Aktív ŠTK bude dňa 8. 7. 2022 (piatok) v zasada-
cej miestnosti Mestského úradu v Považskej Bys-
trici o 17,00 hod.                   Zdroj: ObFZ P. Bystrica 

Termín uzávierky prihlášok do oblastných 
futbalových súťaží je do 27. júna do polnoci

20. kolo: Kvašov – Brvnište 9:0, Podmanín – Dolné 
Kočkovce 0:1, Streženice – Dolná Mariková 1:7
1. D. Mariková 20 17 2 1 111:10 53
2. Kvašov 20 11 2 7 92:45 35
3. Podmanín 20 10 2 8 59:44 32
4. D. Kočkovce 20 10 1 9 64:50 31
5. Brvnište 20 7 1 12 50:73 22
6. Streženice 20 1 0 19 20:174 3

32. kolo: 
Imeľ – Považská Bystrica 1:4, Veľké Ludince – Nové 

Mesto nad Váhom 1:1, Lednické Rovne – Levice 2:1, 
Malženice – Galanta 1:0, Častkovce – Nové Zámky 
8:0, Marcelová – Nitra 2:2, Beluša – Šaľa 2:0, Partizán-
ske – Myjava 0:2, Zlaté Moravce B – Kalná nad Hro-
nom 1:2
1. P. Bystrica 34 27 4 3 90:27 85
2. Myjava 34 24 5 5 71:27 77
3. Beluša 34 22 6 6 60:28 72
4. Šaľa 34 19 4 11 76:35 61
5. Kalná 34 15 11 8 49:44 56
6. Malženice 34 15 8 11 62:44 53
7. Častkovce 34 15 7 12 67:40 52
8. Galanta 34 14 8 12 52:45 50
9. Nové Mesto 34 14 7 13 48:39 49
10. V. Ludince 34 13 7 14 52:51 46
11. Nové Zámky 34 13 4 17 41:63 43
12. Marcelová 34 10 10 14 40:45 40
13. Imeľ 34 10 9 15 36:55 39
14. L. Rovne 34 10 4 20 31:53 34
15. Zl. Moravce 34 8 5 21 35:84 29
16. Nitra 34 8 2 24 42:75 26
17. Levice 34 6 8 20 27:79 26
18. Partizánske 34 5 7 22 35:80 22

26. kolo: 
Košecké Podhradie – Dolné Kočkovce 3:1 (2:1), Bar-

toš 2, Šebík – J. Pilát, Udiča – Dohňany 9:0 (4:0), Drblík 
4, Strnad, Rak, Melicherík, Chochel, Škrabák, Lysá pod 
Makytou – Visolaje 3:2 (1:1), Brezničan, Veteška, Be-
zák – Kujaník, Ondrašík, Streženice – Šebešťanová 5:2 
(4:2), Trník 2, Petrušek 2, Struharňanský – Zubek, Ga-
jdošík, Podmanín – Nová Dubnica 6:1 (2:0), Gardian 
3, Kostelanský, Kubiš, Otradovec – Múčka, Papradno 
– Sverepec 2:1 (1:0), Nemčík, Cabadaj – Vicena
1. Udiča 24 16 5 3 83:23 53
2. Podmanín 24 15 3 6 70:30 48
3. N. Dubnica 24 14 5 5 68:44 47

26. kolo: Kameničany – Červený Kameň 1:3, Dulov 
– Praznov 1:3, FC Púchov – Kolačín 3:9, Bodiná – Tŕs-
tie 1:3, Pružina – Horovce 1:0, Orlové – Vrchteplá 2:0
1. Praznov 24 20 4 0 101:20 64
2. Kolačín 24 18 1 5 108:36 55
3. Tŕstie 24 17 3 4 83:29 54
4. Bodiná 24 15 2 7 75:45 47
5. Horovce 24 15 2 7 64:34 47
6. Dulov 24 11 2 11 67:66 35
7. Vrchteplá 24 10 3 11 55:58 33
8. Orlové 24 8 1 15 50:69 25
9. Pružina 24 6 5 13 46:68 23
10. Prejta 24 7 2 15 59:89 23
11. FC Púchov 24 6 5 13 58:111 23
12. Č. Kameň 24 5 4 15 41:71 19
13. Kameničany 24 0 0 24 15:132 0

4. Lysá 24 13 5 6 68:31 44
5. D. Kočkovce 24 14 2 8 50:42 44
6. Tuchyňa 24 10 7 7 51:35 37
7. Streženice 24 10 3 11 48:58 33
8. Visolaje 24 9 4 11 46:50 31
9. Šebešťanová 24 8 4 12 43:63 28
10. Papradno 24 7 6 11 41:48 27
11. Sverepec 24 5 3 16 32:58 18
12. Dohňany 24 5 3 16 29:77 18
13. K. Podhradie 24 3 4 17 22:92 13

32. kolo:
Hlohovec – Lehota pod Vtáčnikom 0:6, Kvašov – 

Bánovce nad Bebravou 2:0, Trenčianske Stankovce 
– Boleráz 2:1, Dolné Vestenice – Horná Krupá 0:6, Ra-

dimov – Vrbové 2:3, Piešťany – Gbely 3:0, Trebatice – 
Ladce 6:1, Jaslovské Bohunice – Prečín 1:1, Domaniža 
– Prievidza 4:3
1. Lehota 34 28 3 3 105:20 87
2. Boleráz 34 26 4 4 90:28 82
3. J. Bohunice 34 22 7 5 89:31 73
4. T. Stankovce 34 20 9 5 72:29 69
5. Trebatice 34 18 5 11 75:47 59
6. Gbely 34 18 4 12 81:56 58
7. Piešťany 34 16 6 12 81:47 54
8. Prečín 34 16 4 14 61:43 52
9. Domaniža 33 14 8 11 57:47 50
10. Vrbové 34 14 6 14 53:60 48
11. Horná Krupá 34 14 2 18 58:74 44
12. Radimov 34 13 4 17 59:69 43
13. Prievidza 33 11 9 13 56:56 42
14. Ladce 34 7 4 23 48:99 25
15. Kvašov 34 7 3 24 26:89 24
16. Hlohovec 34 6 5 23 29:95 23
17. Bánovce 34 6 4 24 26:83 22
18. D. Vestenice 34 3 5 26 27:120 14

Považskobystričania potvrdili v záverečnom 
kole tretej ligy úlohu favorita a po víťazstve  
v Imeli spečatili postup do druhej futbalovej ligy, 
kde budú v nasledujúcej sezóne súperom aj MŠK 
Púchov. Považie sa tak môže tešiť na ďalšie der-
by... 
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Nadnárodná súťaž 
dobrovoľných požiar-
nych zborov v požiar-
nom útoku – Slovensko-
-moravská hasičská liga, 
pokračovala v sobotu 
tretím kolom v Lehote 
pod Vtáčnikom. Po ví-
ťazstve na hornej Nitre, 
sa do čela seriálu prebo-

jovali dobrovoľní hasiči Brumova B, ktorí v tabuľke 
preskočili dovtedy vedúcu Hoštinú. Hoštiňania si 
v Lehote pod Vtáčnikom „vybehali“ peknú štvrtú 
priečku a držia si v seriáli druhú priečku. Na tretie 
miesto sa vyhupli dobrovoľní hasiči zo Zbory, ktorí 
skončili v Lehote pod Vtáčnikom druhí.   

Medzi ženami naznačili progres Žabky z Nosíc, 
ktoré po dvoch posledných miestach skončili ten-
tokrát na tretej priečke. 

Výsledky 3. kola – Lehota pod Vtáčnikom
Muži: 
1. Brumov B – 13,68 sekundy, 2. Zbora – 13,94 s, 3. 

Visolaje – 14,55 s, 4. Hoštiná – 14,80 s, 5. Lednické 
Rovne – 15,55 s, 6. Francova Lhota – 15,61 s, 7. Le-
hota pod Vtáčnikom – 15,71 s, 8. Krásno – 15,72 s, 
9. Ďurďové – 15,95 s, 10. Zbora B – 16,83 s, 11. Pod-
lužany – 18,84 s, 12. Ruskovce – 20,24 s, 13. Svinná 
– 21,45 s, Poruba – útok nedokončila

Ženy:
1. Zlatníky – 16,76 s, 2. Dulov – 18,84 s, 3. Nosice 

– Žabky B – 19,79 s, 4. Nedašova Lhota – 21,38 s, 
Ihrište – útok nedokončili 

Muži nad 35 rokov:
1. Ihrište – 15,52 s, 2. Lednické Rovne – 16,61 s, 3. 

Lehota pod Vtáčnikom – 16,77 s
Poradie po 3. kole:
Muži: 
1. Brumov B – 51 bodov, 2. Hoštiná – 45 bodov, 3. 

Zbora – 38 bodov, 4. Francova Lhota – 31 bodov, 5. 

Podlužany – 30 bodov, 6. Ďurďové – 28 bodov, 7. 
Zbora B – 24 bodov, 8. Visolaje – 23 bodov, 9. Led-
nické Rovne – 17 bodov, 10. Svinná – 16 bodov, 11. 
Lehota pod Vtáčnikom – 15 bodov, 12. Krásno – 14 
bodov, 13. Ruskovce – 12 bodov, 14. Poruba – 10 
bodov

Ženy:
1. Zlatníky – 26 bodov, 2. Dulov – 24 bodov, 3. Ne-

dašova Lhota – 18 bodov, 4. Nosice – Žabky B – 12 
bodov, 5. Ihrište – 7 bodov

Muži nad 35 rokov:
1. - 2. Ihrište a Lednické Rovne – po 18 bodov, 3. 

Lehota pod Vtáčnikom – 6 bodov
Štatistiky:
Najrýchlejšie útoky
Muži: 
1. Brumov B – 13,68 s (Lehota pod Vtáčnikom), 2. 

Zbora – 13,94 s (Lehota pod Vtáčnikom), 3. Zbora – 
13,96 s (Krásno), 4. Hoštiná – 14,13 s (Krásno), 5. Ďur-
ďové – 14,25 s (Krásno), 6. Francova Lhota – 14,53 s 
(Krásno), 7. Visolaje – 14,55 s (Lehota pod Vtáčni-
kom). 8. Brumov B – 14,68 (Poruba), 9. Brumov B – 
14,70 s (Krásno), 10. Podlužany – 14,79 s (Poruba)

Ženy:
1. Zlatníky – 16,22 s (Krásno), 2. Zlatníky – 16,76 

s (Lehota pod Vtáčnikom), 3. Dulov – 17,26 s (Krás-
no), 4. Nedašova Lhota – 17,33 s (Poruba), 5. Dulov 
– 17,65 s (Poruba)

Najrýchlejšie zostreky
Muži:
1. Ďurďové – 13,51 s (Krásno), 2. Francova Lhota – 

13,54 s (Lehota pod Vtánčikom), 3. Hoštiná – 13,65 
s (Krásno), 4. Brumov B – 13,67 s (Lehota pod Vtáč-
nikom), 5. Zbora – 13,67 s (Lehota pod Vtáčnikom), 
6. Brumov B – 13,68 s (Lehota pod Vtáčnikom), 7. 
Zbora – 13,71 s (Krásno), 8. Francova Lhota – 13,79 s 
(Krásno), 9. Brumov B – 13,87 s (Poruba), 10. Ďurďo-
vé – 13,87 s (Lehota pod Vtáčnikom)

Ženy: 
1. Zlatníky – 16,14 s (Krásno), 2. Zlatníky – 16,22 s 

(Krásno), 3. Zlatníky – 16,59 s (Lehota pod Vtáčni-
kom), 4. Nedašova Lhota – 16,61 s (Krásno), 5. Zlat-
níky – 16,76 s (Lehota pod Vtáčnikom).              (pok) 

Slovensko-moravská hasičská liga

Hoštiná stratila post lídra, Zbora sa po druhom 
mieste v Lehote vyšvihla na tretiu priečku 

Mediálny partner Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy

Dobrovoľní hasiči zo Zbory skončili v Lehote pod Vtáčnikom druhí a v celkovom hodnotení poskočili na tretiu 
priečku.                FOTO: FB SMHL - Laura Štefíková

Hasiči z Hoštinej skončili štvrtí a držia si druhú priečku v celkovom poradi.         FOTO: FB SMHL - Laura Štefíková
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živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 16.6.2022 uplynulo 
15 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý a  milo-
vaný manžel, otec a dedko 
Augustín Rosina. Prosíme, 
venujte mu tichú spomien-
ku. „Veľmi nám chýbaš a na-
vždy zostaneš v našich srd-
ciach.“ Smútiaca manželka 
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie spomienky 
v  srdciach zostávajú. Tí, čo 
ťa mali radi, stále spomí-
najú.“ Dňa 24.4.2022 sme 
si pripomenuli 18. výročie 
úmrtia nášho drahého 
Viktora Čvirika. Zároveň 
si  dňa 10.7.2022 pripome-
nieme jeho nedožitých 
80. rokov. S láskou a úctou 
spomína manželka, dcéry Marienka, Danka a Mirka 
s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišiel si ticho, žiadne 
lúčenie, ostalo nám len 
smutné spomínanie.“ Dňa 
15.6.2022 si pripomíname 
5. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, 
dedka a pradedka Štefana 
Pšenáka. S láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 21.6.2022 uplynulo 
13 rokov, čo nás opusti-
la drahá mama Helena 
Michalcová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej s nami 
tichú spomienku. S láskou 
spomínajú syn Vladimír 
s manželkou a deťmi, vnú-
čatá, pravnúčatá a  brat 
Pavol s rodinou.

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
• Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie domov 
a  bytov, zámková dlažba, oplotenie, strechy, 
altánky, prístrešky, izolácie, čistenie a nátery 
strešných krytín, výmena rýn. 0910 331 137
• VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, 
povalí a nebezpečného odpadu zo striech 
a iných. 0910 331 137

INÉ
• Kúpim garáž v Púchove. Tel. číslo: 0907 412 036
• Predám poštové známky. Námety – fauna, flóra, 
šport - futbal, kozmonautika. Nerazítkované aj 
razítkované. 0908256210
• Predám dvojkrídlové drevené dvere špeciálne 
upravené proti vlámaniu s kovovou výplňou š.  120 
cm /60 x 60/ x v. 200 cm. Cena 150 €. Detskú hojdačku 
používanú 2,5 roka s príslušenstvom: kruhy, hrazda, 
2 húpačky, kotviace háky, rozmery v. 200 cm, š. 235 
cm, hl. 130 cm, nosnosť do 60 kg. Bicykel Shimano 
v dobrom stave bez stredovej rúry za 60 €. Bicykel 
Merida v dobrom stave za 50 €. 0905665996

PRÁCA
• Hľadám brigádu popri zamestnaní 0949 494 511.
• Hľadám brigádu na 1-2 hod. denne. 0944 341 880
• Hľadám si prácu v okolí Púchova, mám dlhoročnú 
prax v administratíve. Vodičský preukaz B - aktívna 
vodička. T.č. 0907776922

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
„Už stíchlo všetko vôkol 
a srdce prestalo byť, my 
musíme sa s Tebou na 
tomto svete rozlúčiť.“ Dňa 
9.6.2022, vo veku 85 rokov 
nás navždy opustila naša 
milovaná babka Antó-
nia Bratanková. „Si stále  
s nami, navždy ostaneš  
v našich srdciach a spo-
mienkach.“ Zo srdca ďakujeme všetkým za účasť 
na poslednej rozlúčke a kvetinové dary. S láskou 
vnučka Soňa, vnuk Martin, vnučka Lucia s rodinou.

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

Inzertná kancelária Púchovskej kultúry
bude dňa 23.6.2022 ZATVORENÁ.

Inzerciu môžete vybaviť dňa 22.6.2022 od 8:00 -16:00 hod.



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

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



púchovská kultúrapúchovská kultúra


