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Ani sme sa nenazdali a prehupli sme 
sa do druhej polovice prázdnin. Verím, 
že si užívate voľné dni spolu s rodinami 
a trávite pekné chvíle. Mesto je však živý 
organizmus a je stále v procese rozvoja. 
Posledné dni sme veľmi intenzívne pra
covali najmä na dokončení Amfiteátra na 
Ilonke a musím povedať, že sme sa doč
kali. Revitalizácia amfiteátru v Púchove 
na Ilonke je ukončená. Objekt bol dlho
dobo v nevyhovujúcom stave a preto sa 
ho mesto v minulom roku rozhodlo zre
konštruovať. Výsledok uvidíte už tento 
piatok na slávnostnom otvorení. Veľmi 
ma teší, že finančné prostriedky, ktoré 
boli pôvodne vyčlenené z mestského roz
počtu, budú vďaka úspešnosti zapojenia 
sa do projektu cezhraničnej spolupráce  
s mestom Uherské Hradiště refundova
né späť do rozpočtu. Veľké poďakovanie 
patrí mojim kolegom z mestského úra
du, naj mä Filipovi Makayovi, Ivetke Brin
dzovej, Danovi Babušovi, Danke Šicovej, 
Janke Vondrovej, Ivanke Mikušcovej  
a jej tímu z oddelenia, kolegom z Podniku 
technických služieb mesta Púchov, s.r.o.  
a Púchov servis, s.r.o., ktorí sa naozaj „ce
lým telom“ zapojili do spoločnej mest
skej akcie, aby vzniklo toto krásne dielo. 
Naším cieľom je, aby tento krásny pries
tor slúžil svojim občanom, a aby nielen 
folklórne slávnosti a koncerty, ale aj pre
mietanie filmov pre verejnosť potešili oči  
a srdce každého náv števníka. 

Od septembra čaká na deti v MŠ Chme
linec prekvapenie  novovzniknuté pries
tory, na ktorých vytvorení intenzívne pra
cujeme. Mesto Púchov sa totiž zapojilo 
do rozvojového projektu s názvom PRED
ŠKOLÁCI II., so žiadosťou o poskytnutie 
finančných prostriedkov určených na 
poskytnutie predprimárneho vzdeláva
nia, na vybavenie novovzniknutej triedy, 
ktorá sa v týchto priestoroch pripravuje. 
Projekt bol podporený z MŠVVaŠ SR, časť 
finančných prostriedkov tvorí podpora  
z UNICEF. 

V rámci stavebných úprav priestorov 
budú osadené nové okná ako aj nové 
sociálne zariadenia, okrem toho dôjde aj  
k úprave vodoinštalácie a elektroinštalá
cie. Demontované budú staré svietidlá  
a nová časť prejde i zateplením, rovnako 
precitne priestor aj vďaka čerstvému ná
teru stien a výmene radiátorov. Projekt 
tak zahŕňa ako interiérové vybavenie, 
tak i učebné pomôcky, didaktické hračky 
na rozvíjanie celostného osobnostného 
rozvoja detí, ležadlá, posteľnú výbavu, 
podlahovú krytinu, koberec, detské sto
ly a stoličky, ktoré budú k dispozícii pre 
ďalších 12 detí, čím sa rozšíri aj samotná 
kapacita škôlky pre ďalšiu skupinu škôl

karov. 
Skvelú správu máme aj pre všetkých 

návštevníkov Mestskej knižnice V. Roya, 
pretože intenzívne pracujeme na rozšíre
ní priestorov tejto ustanovizne v prízemí 
tak, aby vznikli nové priestory aj pre se
niorov, imobilných občanov a tiež rodiny 
s deťmi, pričom budú môcť využiť i terasu 
do Europarku a prečítať si krásnu knihu  
v príjemnom prostredí. Už v septembri by 
mali byť tieto priestory pripravené aj pre 
tých, ktorí budú chcieť využiť možnosti 
prístupu k počítaču a využiť aj elektronic
ké a internetové služby.

Podľa plánu ide taktiež rekonštrukcia 
Školskej ulice v Horných Kočkovciach, 
kde najskôr prebehlo odvodnenie a mo
mentálne sa finišuje s frézovaním hornej 
skladby vozovky. Ukončenie prác na tejto 
ulici predpokladáme do polovice sep
tembra. 

Na základe požiadaviek občanov boli 
v miestnej časti Vieska a na Ul. Okružná 
1428 vybudované ďalšie betónové plat
ne, na ktoré pracovníci Podniku technic
kých služieb mesta nainštalovali nové 
pingpongové stoly. Veríme, že spríjemnia 
voľný čas obyvateľom daných lokalít a ne
budeme musieť opätovne riešiť ich zne
čistenie grafitmi. 

Minulú nedeľu sa konali 20. tradičné 
Lednické dožinkové slávnosti, ktoré boli 
krásnou prehliadkou folklóru a tradície, 
ktoré sú práve s touto obcou spojené. 
Stretli sme sa aj s viacerými kolegami sta
rostami z nášho okresu, aby sme podpori
li túto krásnu myšlienku poďakovania za 
úrodu. Zároveň sme boli svedkami pokrs
tenia CD „To lednické pole” od folklórnej 
skupiny Ledničanka. Ďakujeme. 

V nedeľu sa v Púchove konal 54. ročník 
súťaže DHZ o putovný pohár primátorky. 
Blahoželám víťazovi a samozrejme všet
kým účastníkom. Prítomní boli so mnou 
aj poslanci MsZ Ivan Kubiš a Angelika La
zorová, za čo im ďakujem.

Pribudla ďalšia dobrá správa pre Púchov, 
pretože pre mesto boli schválené financie 
na výstavbu nového detského ihriska. Mi
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
schválilo pre Púchov, na základe našej  
žiadosti, dotáciu vo výške vyše 38.600 eur 
na výstavbu inkluzívneho detského ihris
ka RODINKA. Ide o vybudovanie nového, 
ekologického bezbariérového hracieho 
areálu pre deti a rodiny v doteraz nevy
užitom priestore, a to pri MŠ Mládežníc
ka. RODINKA predstavuje viacgeneračný 
priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 ro
kov a oddychovou zónou pre dospelých. 
Jednotlivé komponenty bezbariérového 
ihriska sú z prírodných materiálov a tvo
ria zázemie pre zmysluplné trávenie voľ
ného času rodiny. Hlavný projekt ihriska 
tvorí 11 prvkov. Z toho 3 povinné prvky 
(pieskovisko, kolotoč a hojdačka  hniez
do) sú inkluzívne, ponúkajúce možnosť 
trávenia času pri hre s rovesníkmi aj de
ťom so znevýhodnením. Súčasťou sú tiež 
altánok, lavičky či hrací priestor v tvare 
lode. Všetky prvky sú kombinovateľné  
a adaptovateľné na rôzne plochy. Jedno
ducho sa tak prispôsobia priestoru, ktorý 
má na vytvorenie ihriska k dispozícii prijí
mateľ dotácie. Komponenty sú navrhnu
té tak, aby detské ihrisko bolo skutočne 
pre všetkých členov komunity, vytvorilo 
príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj 
zručností detí, zábavu, oddych či zdieľa
nie zážitkov. V rámci spolufinancovania 
mesto bude zabezpečovať terénne úpra
vy a jeho bezbariérové sprístupnenie. 

Ešte je pred nami celý niekoľkomesačný 
proces súvisiaci s uzatvorením zmluvy, 
verejným obstarávaním a samotnou  
realizáciou, ale na jeho konci bude krásne 
nové ihrisko pre celé rodiny, na ktorom si 
na čerstvom vzduchu oddýchnu nielen 
deti, ale aj ich rodičia a starí rodičia. Ďa
kujem Janke Vondrovej, Danke Šicovej, 
Ivanke Mikušcovej a Terezke Luhovej za 
pomoc a celkové nasadenie pri príprave 
tohto projektu. 

V júli sa podarilo dokončiť realizáciu 
odvodnenia obslužných komunikácií na 
Ulici Športovcov a 1.mája, za Lidlom. Boli 
osadené odvodňovacie žľaby do novovy
budovaných vsakov, a tak verím, že v tejto 
časti mesta skončia problémy so zadržia
vaním vody na cestách.

Počas letných prázdnin pracovníci Pod
niku technických služieb mesta nezaháľa
li, a okrem starostlivosti o krásnu zeleň 
v meste, vymenili v celom meste všetky 
zberné nádoby na bioodpad. Išlo o 110 
ks nádob, do ktorých boli vložené čisté 
vrecia, ktoré sa už budú vymieňať za čisté 
. Cieľom je pravidelne čistiť a dezinfikovať 
tieto aj ostatné separačné nádoby.

Asi ste si všimli, že v meste pribudli  
v posledných dňoch nové separačné 
nádoby na použitý olej a tuky. Bolo roz
miestnených 37 ks čiernych zberných 
nádob na existujúcich stojiskách. Použité 
oleje a tuky stačí zliať do PET fľaše a tieto 
odniesť dobre uzavreté do novo umie
stnenej separačnej nádoby na triedenie 
oleja (čiernooranžová nádoba). Verím, 
že aj týmto postupom spoločne zlepšíme 
ako separáciu odpadov, tak i naše život
né prostredie. Viac informácií nájdete na 
webe mesta. 

Pred nami je víkend plný akcií, na ktoré 
Vás srdečne pozývame. V piatok začí

name otvorením a „pokrstením“ Amfi
teátra Ilonka, v rámci ktorého programu 
vystúpia naši folkloristi a pár krásnych 
pesničiek zaspieva obľúbená speváčka 
Kristína. V sobotu zahajujeme o 10.00 
hod. na pešej zóne náš obľúbený, tra
dičný Púchovský jarmok, ktorý sme sa 
rozhodli mať v trošku netradičnom čase, 
(v auguste a nie v septembri) v obave  
o sprísnenie protipandemických opatre
ní. Verím, že si jarmok užijete a že nám 
počasie bude priať. Veľmi sa na Vás te
ším, pretože spoločne môžeme zahájiť 
túto veľkú púchovskú slávnosť. Nebude 
chýbať ani osvedčené varenie polievok, 
bohatý kultúrny program a množstvo 
remeselníkov a predajcov jarmočných 
dobrôt. Ak ste fanúšikmi skupiny Beatles, 
určite Vás poteší vystúpenie kapely The 
Backwards. Večerný program bude patriť 
kapele Petra Cmoríka. Na svoje si prídu aj 
deti, ktorých čaká veľa zábavných a špor
tových prekvapení. Nedeľa bude patriť 
Púchovským Kočkovinám, ktoré sa opäť 
konajú v areáli vatry v Horných Kočkov
ciach. Verím, že si nájdete čas a strávite  
s nami pár príjemných chvíľ. Budeme sa 
na Vás tešiť. 

Obľúbený francúzsky herec a komik 
Louis de Funès povedal: „Nezáleží, či máte 
štýl, povesť alebo peniaze. Pokiaľ nemáte 
dobré srdce, nemáte žiadnu cenu.“ A to ur
čite stále platí, obzvlášť v tejto dobe, keď 
ľudia strácajú vieru v dobro a lásku. Čítala 
som: „Každý z nás má svoj vlastný náklad, 
ktorý si so sebou životom nesie a veci,  
o ktorých nehovorí nahlas. No, byť láska-
vým a súcitným človekom, nás nikdy ne-
zaťaží.“ Do ďalších dní Vám prajem veľa 
radosti a spokojnosti a teším sa na naše 
spoločné stretnutia.

Katarína Heneková

Slovami primátorky: Leto v plnom prúde
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RÚVZ nepotvrdil ani jeden prípad 
nákazy na stafylokokovú infekciu

Milí Púchovčania, Milí Púchovčania, 

občan Michalec šíri vo svojej antiobčan Michalec šíri vo svojej anti
kampani, ktorá je v mnohých smeroch kampani, ktorá je v mnohých smeroch 
v rozpore s volebným zákonom č. v rozpore s volebným zákonom č. 
181/2014 Z. z., že vďaka nákaze, citu181/2014 Z. z., že vďaka nákaze, citu
jem: „Niektoré mamičky dopadli horšie jem: „Niektoré mamičky dopadli horšie 
a skončili so svojimi deťmi v nemocnia skončili so svojimi deťmi v nemocni
ci.“ Zámerne však vo svojom pamflete ci.“ Zámerne však vo svojom pamflete 
neuvádza, že v malom detskom bazéneuvádza, že v malom detskom bazé
ne sa nenachádzal žiadny zlatý stafyne sa nenachádzal žiadny zlatý stafy
lokok! A samozrejme, je o tom úradný lokok! A samozrejme, je o tom úradný 
záznam. Preto som promptne oslovil záznam. Preto som promptne oslovil 
regionálne úrady verejného zdravotregionálne úrady verejného zdravot
níctva v Považskej Bystrici a v Trenčíne, níctva v Považskej Bystrici a v Trenčíne, 
aby mi poskytli písomné stanovisko aby mi poskytli písomné stanovisko 
o tom, či mali od pediatrov, alebo neo tom, či mali od pediatrov, alebo ne
mocníc hlásené prípady na stafylokomocníc hlásené prípady na stafyloko
kovú nákazu. Pretože to je ich zákonná kovú nákazu. Pretože to je ich zákonná 
povinnosť a pokiaľ by sa vyskytli čo  povinnosť a pokiaľ by sa vyskytli čo  
i len 3 potvrdené prípady nákazy zlai len 3 potvrdené prípady nákazy zla
tým stafylokokom, regionálny úrad tým stafylokokom, regionálny úrad 
verejného zdravotníctva musí vyhlásiť verejného zdravotníctva musí vyhlásiť 

lokálnu stafylokokovú epidémiu. Ani lokálnu stafylokokovú epidémiu. Ani 
jeden pediater z okresov Púchov, Pojeden pediater z okresov Púchov, Po
važská Bystrica, Ilava a Trenčín nenavažská Bystrica, Ilava a Trenčín nena
hlásil regionálnym úradom verejného hlásil regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva podozrenie na stafylozdravotníctva podozrenie na stafylo
kokovú nákazu, či odobratie výteru kokovú nákazu, či odobratie výteru 
na mikrobiologické vyšetrenie v nena mikrobiologické vyšetrenie v ne
mocnici na podozrenie stafylokokovej mocnici na podozrenie stafylokokovej 
infekcie. Povinnosť nahlásiť takéto príinfekcie. Povinnosť nahlásiť takéto prí
pady majú samozrejme aj nemocnice. pady majú samozrejme aj nemocnice. 
A keďže od 27. 6. do 29. 7. 2022 nebol A keďže od 27. 6. do 29. 7. 2022 nebol 
nahlásený ANI JEDEN takýto prípad, je nahlásený ANI JEDEN takýto prípad, je 
evidentné, že občan Michalec šíri záevidentné, že občan Michalec šíri zá
merne poplašnú správu, aby vystrašil merne poplašnú správu, aby vystrašil 
mamičky s deťmi. mamičky s deťmi. 

Oficiálne dokumenty, ktoré potvrOficiálne dokumenty, ktoré potvr
dzujú moje slová, zverejňujem vedľa dzujú moje slová, zverejňujem vedľa 
článku, aby sme upokojili naše mamiččlánku, aby sme upokojili naše mamič
ky s deťmi. S pani primátorkou Kataky s deťmi. S pani primátorkou Kata
rínou Henekovou budeme, samozrejrínou Henekovou budeme, samozrej
me, na šírenie klamstiev a poplašných me, na šírenie klamstiev a poplašných 
správ patrične právne reagovať.správ patrične právne reagovať.

Zaujímavé je tiež porovnať tohtoročZaujímavé je tiež porovnať tohtoroč
ný „prípad“ so skutočným prípadom ný „prípad“ so skutočným prípadom 
nákazy v detskom bazéne na letnom nákazy v detskom bazéne na letnom 
kúpalisku v roku 2014 za vlády primákúpalisku v roku 2014 za vlády primá
tora Michalca. Po vtedajšom oznámení tora Michalca. Po vtedajšom oznámení 
pracovníkov ÚVZ, že sa vo vzorke vody pracovníkov ÚVZ, že sa vo vzorke vody 
z detského bazéna našla v nebezpečz detského bazéna našla v nebezpeč
nom množstve baktéria preudomonom množstve baktéria preudomo
nas, mesto a ani MŠK o tomto neinnas, mesto a ani MŠK o tomto nein
formovali občanov na svojich weboch formovali občanov na svojich weboch 
a ani v Púchovských novinách. Všetko a ani v Púchovských novinách. Všetko 
ututlali a ešte nechali celý deň kúpaututlali a ešte nechali celý deň kúpa
lisko otvorené, za čo aj neskôr zaplatili lisko otvorené, za čo aj neskôr zaplatili 
v správnom konaní pokutu. Michalec v správnom konaní pokutu. Michalec 
vodu káže, a víno pije. vodu káže, a víno pije. 

Ing. Lukáš Ranik, viceprimátor Ing. Lukáš Ranik, viceprimátor 
mesta Púchov mesta Púchov 
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Primátorovi mesta Púchov určuje 
plat mestské zastupiteľstvo podľa záko-
na na základe priemernej mzdy v hos-
podárstve, ktorá je vyčíslená na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny 
rok. Táto priemerná mzda sa násobí koe-
ficientom, ktorý zohľadňuje veľkosť mes-
ta, ktoré primátor vedie. Čím je väčšie 
mesto, tým je vyšší základný plat primá-
tora. K základnému platu môže mest-
ské zastupiteľstvo schváliť primátorovi 
sumu do výšky 60% jeho základného 
platu. Pri mestách od 10.001 do 20.000 
obyvateľov je základný plat primátora 
vo výške 2,81 násobku priemernej me-
sačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve v SR za uplynulý rok.

Aký plat má primátorka mesta 
Katarína Heneková? 
Plat primátorky mesta bol riadne 

schválený na ustanovujúcom za
stupiteľstve v roku 2018 uznesením  
č. 140/2018. Mestské zastupiteľstvo 
Púchov určilo plat primátorke mesta  
v súlade § 4 ods. 1 a 2 zákona NR SR  
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, teda od 1.12.2018 vo výš
ke základného platu 2 681 EUR a jeho 
navýšenia o 40 %, čo predstavovalo  
3 754 EUR v hrubom vyjadrení. Odv
tedy poslanci MsZ plat primátorky ne
zvyšovali a ani neznižovali. K úpravám 
platu primátorky dochádza raz ročne 
zo zákona a to len v prípade zmeny 
priemernej mesačnej mzdy v národ
nom hospodárstve a počtu obyvateľov 
za predchádzajúci kalendárny rok, kto
rý zverejňuje Štatistický úrad Sloven

skej republiky. Mestské zastupiteľstvo 
môže v zmysle zákona plat primátora 
zvýšiť až o 60 % uznesením, v súčas
nosti však stále platí pre primátorku  
40 %-né schválené navýšenie a to 
nezmenene od roku 2018. Po tom 
ako sa každoročne zvyšovala priemer
ná mzda v národnom hospodárstve 
aktuálne predstavuje jej plat v hrubom 
4 765,00 EUR, čo je 3 400 EUR v čis-
tom. 

Aký plat mal Marián Michalec, 
keď bol primátorom mesta? 

Do 30.6.2011 mal Marián Michalec 
poslancami schválené 75%-né navý
šenie platu. Od 1.7.2011 zmenou záko
na o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primáto
rov miest mu percentuálne navýšenie 
mierne pokleslo, bolo však na maxi
málnej zákonnej hranici a to 70%-né 
navýšenie platu. Takúto výšku platu 
poberal až do konca jeho funkčného 
obdobia v roku 2014.

Súčasná primátorka má navýše
nie 40 %, teda o 30 % nižšie ako mal  
M. Michalec v roku 2014. Dôležité je 
tiež povedať, že okrem platu poberal 
M. Michalec aj odmeny, ktorých výška 
napr. v roku 2010 predstavovala sumu 
24 250 EUR a o pol roka neskôr, v roku 
2011, to bolo ďalších 13 230 EUR. 
Odmeny boli odôvodnené v uznesení 
„vzhľadom na pozitívny hospodársky 
výsledok mesta za rok 2010“. Zaují
mavosťou je, že celkový dlh mesta  
v roku 2010 predstavoval podľa 
záverečných správ mesta hodnotu 
50,01 %, pričom v roku 2021 to bolo 
už len 19,33 %.

A len pre porovnanie: súčasná primá-
torka nemá nárok na žiadne odme-
ny a teda od svojho nástupu v roku 
2018 až doposiaľ ani žiadne nepobe
rala. Nevzťahuje sa na ňu ani kolektív
na zmluva mesta ani vyššieho stupňa. 
Súčasná primátorka nemá osobné
ho šoféra, ako mal bývalý primátor  
M. Michalec, a tak minimálne v tomto 
rozsahu dochádza k úspore nákladov 
na mzdu, ktoré predstavovali pre mes
to Púchov čiastku 9 500 eur ročne. 

Platy, resp. odmeny poslancov 
mesta Púchov a viceprimátora mes-
ta sú stanovené v schválených Zása
dách odmeňovania volených orgánov 
mesta Púchov, kde v II. Časti, bodu 3, 
odseku 1 je uvedené: Poslancovi mož-
no poskytnúť podľa zákona 369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien  
a doplnkov odmenu, najmä vzhľadom 
na úlohy a časovú náročnosť výkonu 
mandátu, členstvo v Mestskej rade, 
členstvo v komisiách a výboroch v mest-

ských častí mesačnú odmenu rovnajúcu 
sa 1/12 základného mesačného platu 
primátora bez zvýšenia podľa prísluš-
nej platovej skupiny. Súčasná výška 
odmeny poslanca je 283,58 EUR v hru
bom, čo predstavuje v čistom sumu 
198,94 EUR. Dôležité je povedať, že 
okrem tejto sumy nemajú poslanci 
od roku 2019 právo poberať žiadne 
iné odmeny (s výnimkou odmien za 
obrady vykonávané podľa osobitných 
predpisov), a teda za svoju účasť v do
zorných radách mestských spoločností 
alebo na príslušných komisiách nepo
berajú žiadne platy a ani iné finančné 
výhody.

Dôležité je uviesť, že plat primátora 
je stanovený zákonom, poberá ho 
každý, kto túto funkciu vykonáva,  
a to bez ohľadu na to, či to bude muž 
alebo žena... 

Ing. Zuzana Brindzová, PhD., 
vedúca oddelenia organizačného  

a vnútornej správy MsÚ

V nedeľu 14. augusta 2022 sa konal v obci Lednica, obklopenej 
nádhernou prírodou, skalnými bralami a tajomným hradom Led-
nica po dvojročnej prestávke 20. ročník obnovených tradičných 
lednických dožiniek. 

Dožinky zorganizovali Obec Lednica a Považské osvetové stredisko  
v Považskej Bystrici (TSK). Medzi čestnými hosťami nechýbala primátor
ka mesta Katarína Heneková a starostovia viacerých obcí nášho okresu.

Slávnosti ponúkli bohatý kultúrny program, v ktorom dominoval kro
jovaný sprievod obcou so žatevným vencom, žatevné mechanizmy, 
Ledničania v pôvodných pracovných i slávnostných krojových odevoch, 
folklórne skupiny, súbory a dychovka. Vystúpením folklórnych skupín, 
súborov, sólistov spevákov, inštrumentalistov z regiónu Považia pokra
čoval program UŽ SME DOŽALI v amfiteátri pod hradom. 

Divákov potešili FSk a DFSk Ledničanka z Lednice, ktorá uviedla do 
života aj nové hudobné CD – TO LEDNICKÉ POLE. Ďalej vystúpili FSk 
Limbora z Prečína a FSk Bukoviny z Brvnišťa. Hosťom programu tohto
ročných slávností bol folklórny súbor ROZSUTEC zo Žiliny. Programom 
sprevádzal moderátor Štefan Hruštinec.

Pri amfiteátri boli tiež stánky s ukážkami prác ľudovoremeselných vý
robcov, ochutnávka tradičných jedál, atrakcie pre deti a ukážka mláte
nia cepmi na humne. Viacerí účastníci dožiniek využili príležitosť zájsť aj 
na prehliadku Lednického hradu.

Slavomír Flimmel

Najlepšia odpoveď na klamstvo je pravda!

20. tradičné Lednické dožinkové slávnosti pod hradom

Aký plat má primátor Púchova? Kto a ako rozhoduje o plate primátora?
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Mestská polícia

Aj napriek tomu, že sú prázdniny v plnom prúde, 
dňa 31. 7. 2022 sa na Spišskom hasičskom dni stretla 
najlepšia dorastenecká hasičská mládež zo Sloven
ska, aby ukázali svoje hasičské majstrovstvo v požiar
nom športe  vo výstupe na hasičskú vežu, v behu na 
100 m cez prekážky a celkovom dvojboji. 

Púchovčania vyslali pod vedením svojho trénera 
Jozefa Ridzika st. troch pretekárov: Simonu Seč
károvú, Alexandra Ridzika a Tomáša Valacha, ktorý  
v našom športe začína. Súťaž sa začala výstupom na 
hasičskú vežu a potom nasledoval beh na 100 m cez 
prekážky. Ako prvá začínala naša 
Simona, kde si vo svojej kategórií  
v oboch disciplínach viedla úspeš
ne a svojimi výkonmi v každej dis
ciplíne skončila na prvom mieste. 
V kategórií chlapcov mal začínať 
Alexander, ale pri rozcvičke sa zranil 
a do bojov nezasiahol. Ako posled
ný vstúpil do boja Tomáš, ktorý sa 
statočne držal s ostrieľanými prete
kármi a v každej disciplíne skončil na 
peknom 4. mieste s osobnými rekor
dami. Do dvojboja sa zarátavali časy 
z veže a 100 m. Aj napriek tomu, že 
sa s nami pohrávalo zle počasie, náš 
cieľ sme splnili. 

Mladšie dorastenky: 1. miesto 
Púchov Simona Sečkárová 32,21, 2. 
miesto Veľký Lapáš Veronika Pripa
dová 33,90, 3. miesto Madunice An
gelika Kováčová 34,22 

Mladší dorastenci: 1. miesto SNV Filip Ferenc 
28,58, 2. miesto Zlatniky  Dominik Bohačik 29,26, 3. 
miesto Madunice  Patrik Rak 30,45, 4. miesto Púchov 
 Tomáš Valach 32,70 

Stredné dorastenky: 1. miesto Šišov  V. Danišková 
29,53, 2. miesto Veľký Lapáš  Barbora Gughová 31,79, 
3. miesto Spišské Teplice  Sára Pavličková 33,92

Stredný dorastenci: 1. miesto Šuňava  Damián Mu
ranský 30,08, 2. miesto Hlinik n. Váhom  Daniel Cie
sarik 30,16, 3. miesto SNV   Andrej Krempaský 30,31.

DHZ Púchov

Dobrovoľní hasiči mesta Púchov dňa 6. 8. 2022 
podporili veľké oslavy v Trenčíne, kde sa zišli hasiči  
z celého Slovenska, aby si uctili založenie Zemskej 
hasičskej jednoty, ktorá bola založená práve pred 100 
rokmi v tomto meste hasičom Vojtechom Nemákom. 
Všetko začalo svätou omšou v kostole na námestí, 
ktorú celebroval František Rábek a biskupský vikár 
Ministerstva vnútra SR Jozef Paluba. Púchov tam mal 
svoje zastúpenie svojím historickým vozidlom Wal
ter 1932, svojou historickou zástavou z roku 1935, 
ktorá patrí medzi najstaršie na Slovensku, a našimi 
členmi v dobovom oblečení. Celú akciu viedol Mgr. 
Ján Sivák. Všetky zložky, ako i vlajkonosiči, mali svoje 
určené stanovištia včítane rozloženia starej historic
kej techniky, ktorá od samého rána bola k dispozícií 
pre všetkých zúčastnených a verejnosť. Akcia začí
nala hymnou a príhovormi prezidenta DPO SR Pavla 
Ceľucha a župana Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Jaroslava Baška, pokračovali župani Žilinské
ho i Trnavského kraja, ďalej primátor mesta Trenčín, 
prezident HaZZ Pavol Mikulášek, ako aj ďalší hostia  
z Českej a Maďarskej republiky a autor novej hasič
skej knihy k 100. výročiu Stanislav Vančo. Celá ak
cia bola vedená v hasičskom duchu Bohu na slávu 
a blížnemu na pomoc. Nakoniec sa pokrstila nová 
kniha prezidentom Pavlom Ceľuchom a županom 
Jaroslavom Baškom. Po ukončení slávnostného aktu 
sa predstavitelia rozbehli medzi hasičov, aby sa po
rozprávali a pofotili medzi sebou i hasičmi tohto 
podujatia. Medzi nás zavítal náš župan, ktorí si uro
bil pamiatkové foto s Púchovčanmi, Dohňancami, 
predsedom územného celku Pavlom Papučom, ako 
i ostatnými s Púchovského okresu pri historickom 
Waltri, ktorý má v tomto roku 90 rokov.

Jozef Ridzik st., 
predseda DHZM Púchov

Púchovčania na hasičskej oslave v Trenčíne 

Hasiči sa zúčastnili Spišského hasičského dňa

Nezmestil sa do kože...
Hliadku mestskej polície privolali krátko po 

tretej nadránom na Nábrežie slobody, kde sa 
podľa telefonického oznámenia mali biť dva
ja muži. Po príchode hliadky sa už nikto nebil, 
na mieste bolo šesť osôb, ktoré sa rozdelili 
na dve skupiny a z miesta odchádzali. Jeden  
z mladíkov začal následne hlasno vykrikovať, 
neprestal ani po výzve mestských policajtov, 
aby upustil od protiprávneho konania a odišiel 
domov. Mladík sa presunul ku katolíckej škole 
a aj naďalej vykrikoval. Hliadka ho vyzvala, aby 
prestal rušiť nočný pokoj. Muž na výzvy nere
agoval, a tak ho mestskí policajti vyzvali, aby 
predložil doklad totožnosti. Mladík odmietol 
a snažil sa od policajného vozidla ujsť. Mestskí 
policajti proti nemu použili donucovacie prost
riedky a umiestnili ho do policajného vozidla. 
V automobile už prestal klásť odpor, hliadka 
ho bez použitia pút predviedla na oddele
nie mestskej polície. Po zistení totožnosti mu 
mestskí policajti namerali v dychu 1,98 pro
mile alkoholu. Na otázku, či pri použití donu
covacích prostriedkov utrpel nejaké zranenie 
uviedol, že neutrpel žiadne zranenie a nežiada 
lekárske ošetrenie. Mužovi uložili mestskí poli
cajti blokovú pokutu vo výške 30 eur a o 4,20 
hodine ho z oddelenia prepustili. 

Oheň stihol zadusiť...
Hliadka mestskej polície preverovala telefo

nické oznámenie, podľa ktorého v Nosiciach 
pri odbočke na novú cestu pália bezdomov
ci igelity. Hliadka po príchode oheň nenašla. 
Na mieste bol bezdomovec, ktorý tam býva  
v chatrči. Ten po spozorovaní prichádzajúcej 
hliadky oheň pravdepodobne zadusil a ohnis
ko zasypal. Mestských policajtov informoval, že 
pred chvíľou spálil len trochu lístia. Hliadka ho 
upozornila na zákaz spaľovania a na množiace 
sa sťažnosti na jeho konanie.
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Predmetom projektu, ktorý je ďalPredmetom projektu, ktorý je ďal
šou súčasťou vznikajúceho Lesoparku  šou súčasťou vznikajúceho Lesoparku  
v Púchove, bola revitalizácia Amfitev Púchove, bola revitalizácia Amfite
átru Ilonka v Púchove, známeho aj ako átru Ilonka v Púchove, známeho aj ako 
„Kocka“. Tento objekt bol dlhodobo  „Kocka“. Tento objekt bol dlhodobo  
v nevyhovujúcom stave, čo bol hlavný v nevyhovujúcom stave, čo bol hlavný 
dôvod, prečo sa mesto rozhodlo zrevidôvod, prečo sa mesto rozhodlo zrevi
talizovať ho. talizovať ho. 

Celková obnova objektu amfiteátra Celková obnova objektu amfiteátra 
bola navrhnutá zo strany ArchiCenbola navrhnutá zo strany ArchiCen
trum Ing. arch. Vladimírom Gašpártrum Ing. arch. Vladimírom Gašpár
kom, a to do kompaktného charaktekom, a to do kompaktného charakte
ru so sedlovou strechou a otvoreným ru so sedlovou strechou a otvoreným 
priestorom javiska do hľadiska v prípriestorom javiska do hľadiska v prí
rode. Architektonická koncepcia vyrode. Architektonická koncepcia vy
chádza z dispozičnoprevádzkových chádza z dispozičnoprevádzkových 
požiadaviek funkcie navrhovaného požiadaviek funkcie navrhovaného 
objektu a geografických a prevádzkoobjektu a geografických a prevádzko
vých daností územia, ako aj z požiadavých daností územia, ako aj z požiada
viek investora. Realizáciu pre Mesto viek investora. Realizáciu pre Mesto 
Púchov vykonala stavebná firma StaPúchov vykonala stavebná firma Sta
nislav Zúbek z Považskej Bystrice. nislav Zúbek z Považskej Bystrice. 

Celá nová nadstavba je obložená Celá nová nadstavba je obložená 
drevenou konštrukciou, doplnenou  drevenou konštrukciou, doplnenou  
o hliníkové prvky. Priestory dvoch šato hliníkové prvky. Priestory dvoch šat
ní na prízemí, určených pre vystupuní na prízemí, určených pre vystupu
júcich v pripravovaných programoch, júcich v pripravovaných programoch, 
sú prepojené s javiskom ako aj s výsú prepojené s javiskom ako aj s vý
chodom do exteriéru mimo javiska. chodom do exteriéru mimo javiska. 
Skladové priestory v suteréne sú v pôSkladové priestory v suteréne sú v pô
vodných priestoroch „Kocky“. vodných priestoroch „Kocky“. 

Amfiteáter Ilonka, s prírodným hľaAmfiteáter Ilonka, s prírodným hľa
diskom, bude slúžiť najmä v letných diskom, bude slúžiť najmä v letných 
mesiacoch počas roka na kultúrne vymesiacoch počas roka na kultúrne vy
užitie obyvateľov mesta Púchov. Zaisužitie obyvateľov mesta Púchov. Zais
te si spomeniete na nejedno folklórne te si spomeniete na nejedno folklórne 
vystúpenie „na Kocke“ či Cestu Rozvystúpenie „na Kocke“ či Cestu Roz
pralesom, ktoré sa konali práve v tompralesom, ktoré sa konali práve v tom
to outdoorovom priestore. to outdoorovom priestore. „Naším „Naším 
cieľom je využiť tento krásny priestor cieľom je využiť tento krásny priestor 
aj na večerné premietanie filmov počas aj na večerné premietanie filmov počas 
letného obdobia, čo môže dať ďalší výz-letného obdobia, čo môže dať ďalší výz-
nam tomuto prírodnému kultúrno-spo-nam tomuto prírodnému kultúrno-spo-
ločenskému stánku,“ločenskému stánku,“ uvádza Katarína  uvádza Katarína 
Heneková. Heneková. 

„Pre mesto Púchov je veľmi pozitívne, „Pre mesto Púchov je veľmi pozitívne, 
že po našom zapojení sa do projek-že po našom zapojení sa do projek-
tu cezhraničnej spolupráce s mestom tu cezhraničnej spolupráce s mestom 
Uherské Hradiště, bol tento projekt Uherské Hradiště, bol tento projekt 
schválený a mestu boli priznané opráv-schválený a mestu boli priznané opráv-
nené výdavky v rozsahu 146 413,50 eur nené výdavky v rozsahu 146 413,50 eur 
na jeho realizáciu,“ na jeho realizáciu,“ dopĺňa primátorka dopĺňa primátorka 
mesta.mesta.

Slávnostné otvorenie Amfiteátra Slávnostné otvorenie Amfiteátra 
Ilonka sa uskutoční už tento piatok, Ilonka sa uskutoční už tento piatok, 
19. augusta 2022, od 17.00 hod., kde 19. augusta 2022, od 17.00 hod., kde 
sa vedenie mesta stretne s autormi sa vedenie mesta stretne s autormi 
a realizátormi amfiteátra a spoloča realizátormi amfiteátra a spoloč
ne ho uvedú do užívania. O kultúrny ne ho uvedú do užívania. O kultúrny 
program sa postarajú DFS Púchovček program sa postarajú DFS Púchovček 
s DĽH Lachovček, Folklórny súbor Váh s DĽH Lachovček, Folklórny súbor Váh 
Púchov a Ľudová hudba Váh Púchov Púchov a Ľudová hudba Váh Púchov 
a hudobným hosťom bude speváčka a hudobným hosťom bude speváčka 
KRISTÍNA. Chýbať nebudú ani predajKRISTÍNA. Chýbať nebudú ani predaj
né stánky s občerstvením. Srdečne sa né stánky s občerstvením. Srdečne sa 
na Vás tešíme. na Vás tešíme. 

Ing. Filip Makay,  ved. oddelenia Ing. Filip Makay,  ved. oddelenia 
výstavby, investícií, životného  výstavby, investícií, životného  

prostredia a stavebného úraduprostredia a stavebného úradu

Foto: MsÚ a Slavomír FlimmelFoto: MsÚ a Slavomír Flimmel

Obnova objektu amfiteátra na Lachovci dokončená

Pôvodný stav pódia pred obnovou. Pôvodný stav pódia pred obnovou. Zažiatok obnovy pódia v januári 2022.Zažiatok obnovy pódia v januári 2022.

Obnovený amfiteáter má zastrešené pódium, kde pribudli dve nové šatne pre účinkujúcich.Obnovený amfiteáter má zastrešené pódium, kde pribudli dve nové šatne pre účinkujúcich.

Pohľad na nové pódium (od mesta) s obnovenými a novými šatňami pre účinkujúcich.Pohľad na nové pódium (od mesta) s obnovenými a novými šatňami pre účinkujúcich.
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Prestavujeme výhercov súťaže o najkrajší záhon!
V júnovom čísle Púchovských novín vyhlásil poslanec volebného obvodu č. 6 V júnovom čísle Púchovských novín vyhlásil poslanec volebného obvodu č. 6 

Rudolf Marman súťaž o 4 najkrajšie záhony tejto mestskej časti. Rozhodol sa, že Rudolf Marman súťaž o 4 najkrajšie záhony tejto mestskej časti. Rozhodol sa, že 
peniaze zo svojho poslaneckého platu, ktorý poberal počas dlhodobejšej prácepeniaze zo svojho poslaneckého platu, ktorý poberal počas dlhodobejšej práce
neschopnosti venuje štyrom výhercom. Spolu v sume 400, eur. Dnes vám už prineschopnosti venuje štyrom výhercom. Spolu v sume 400, eur. Dnes vám už pri
nášame výsledky, reportáž z hodnotenia, ako aj fotky všetkých ocenených. nášame výsledky, reportáž z hodnotenia, ako aj fotky všetkých ocenených. 

Samotnému vyhodnoteniu súťaže predchádzala obhliadka všetkých záhonov Samotnému vyhodnoteniu súťaže predchádzala obhliadka všetkých záhonov 
a predzáhradok, o ktoré sa ich majitelia nadštandardne starajú. Vkladajú do ich a predzáhradok, o ktoré sa ich majitelia nadštandardne starajú. Vkladajú do ich 
úprav, výsadby a údržby veľa energie, voľného času, ale aj peňazí. Výsledkom tejúprav, výsadby a údržby veľa energie, voľného času, ale aj peňazí. Výsledkom tej
to snahy sú nádherne upravené záhony, v ktorých dominuje kreativita, estetická to snahy sú nádherne upravené záhony, v ktorých dominuje kreativita, estetická 
úprava, ale aj vône šíriace sa z farbami hýriacich záhonov.úprava, ale aj vône šíriace sa z farbami hýriacich záhonov.

Poslanec Rudolf Marman sa rozhodol nespoliehať len na pozorné „oko“ muža, Poslanec Rudolf Marman sa rozhodol nespoliehať len na pozorné „oko“ muža, 
ale vsadil aj na estetické cítenie žien, a prizval si do hodnotenia svoju kolegyňu  ale vsadil aj na estetické cítenie žien, a prizval si do hodnotenia svoju kolegyňu  
z druhého obvodu Ľubicu Kuchařovú. A tým začala ich dvojdňová spolupráca, na z druhého obvodu Ľubicu Kuchařovú. A tým začala ich dvojdňová spolupráca, na 
ktorej sa obidvaja dohodli na vopred stanovených kritériách pri vyhodnocovaní, ktorej sa obidvaja dohodli na vopred stanovených kritériách pri vyhodnocovaní, 
aby vybrali najkrajšie zo skutočne krásnych a upravených predzáhradok. Situáciu aby vybrali najkrajšie zo skutočne krásnych a upravených predzáhradok. Situáciu 
im však trochu skomplikoval fakt, že adeptov bolo viac ako cien. A tak sa poslanim však trochu skomplikoval fakt, že adeptov bolo viac ako cien. A tak sa poslan

kyňa Ľubica Kuchařová rozhodla prispieť, sumou 100, eur a Rudolf Marman tiež kyňa Ľubica Kuchařová rozhodla prispieť, sumou 100, eur a Rudolf Marman tiež 
navýšil odmenu o ďalších 100, eur, aby mohli spoločne oceniť ešte ďalšie krásne navýšil odmenu o ďalších 100, eur, aby mohli spoločne oceniť ešte ďalšie krásne 
predzáhradky. Odmenou im bol šťastný úsmev všetkých ocenených, ktorí svoje predzáhradky. Odmenou im bol šťastný úsmev všetkých ocenených, ktorí svoje 
prekvapenie a radosť rozhodne neskrývali a tešili sa, že si niekto všimol a náležite prekvapenie a radosť rozhodne neskrývali a tešili sa, že si niekto všimol a náležite 
ocenil plody ich práce.ocenil plody ich práce.

Na záver sa všetkým výhercom srdečne poďakovali za zveľaďovanie verejného Na záver sa všetkým výhercom srdečne poďakovali za zveľaďovanie verejného 
priestranstva, ale aj za ich postrehy a podnety, ktoré by pomohli zlepšiť život obpriestranstva, ale aj za ich postrehy a podnety, ktoré by pomohli zlepšiť život ob
čanom tejto mestskej časti. čanom tejto mestskej časti. 

Zoznam výhercov: Ondrichová, Gavendová, Hrašnová (predzáhradka Ulica  Zoznam výhercov: Ondrichová, Gavendová, Hrašnová (predzáhradka Ulica  
1. mája 901), Staňová, Trnavská, Beriacová (záhony Ulica Mojmírova 1163), Bre1. mája 901), Staňová, Trnavská, Beriacová (záhony Ulica Mojmírova 1163), Bre
zániová (predzáhradka Ulica 1. mája 889), Bielik, Bieliková, Kurej (záhony Ulica zániová (predzáhradka Ulica 1. mája 889), Bielik, Bieliková, Kurej (záhony Ulica 
Rastislavova 1166/11), Fúriková, Papučová, Rusnáková (predzáhradka Ulica MojRastislavova 1166/11), Fúriková, Papučová, Rusnáková (predzáhradka Ulica Moj
mírova 1161), Prekop, Prekopová, Hanesová (záhony Ulica Rastislavova 1164/2), mírova 1161), Prekop, Prekopová, Hanesová (záhony Ulica Rastislavova 1164/2), 
Siekliková, Luliaková (záhon Ulica Rastislavova 1166).Siekliková, Luliaková (záhon Ulica Rastislavova 1166).

Rudolf Marman a Ľubica Kuchařová, poslanci MsZ Rudolf Marman a Ľubica Kuchařová, poslanci MsZ 
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V súvislosti s blížiacimi sa spojenými komunál-V súvislosti s blížiacimi sa spojenými komunál-
nymi voľbami 2022, ktoré sa tento rok uskutočnia nymi voľbami 2022, ktoré sa tento rok uskutočnia 
dňa 29. októbra 2022, zverejnilo mesto Púchov dňa 29. októbra 2022, zverejnilo mesto Púchov 
dôležité informácie týkajúce sa podania kandi-dôležité informácie týkajúce sa podania kandi-
dátnych listín pre voľby do Mestského zastupi-dátnych listín pre voľby do Mestského zastupi-
teľstva mesta Púchov a kandidátnych listín pre teľstva mesta Púchov a kandidátnych listín pre 
voľby primátora mesta Púchov. voľby primátora mesta Púchov. 

Presný termín volieb bol určený Rozhodnutím Presný termín volieb bol určený Rozhodnutím 
predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samopredsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samo
správy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samo
správnych krajov na sobotu správnych krajov na sobotu 29. októbra 202229. októbra 2022, pri, pri
čom volebné miestnosti budú otvorené pre voličov čom volebné miestnosti budú otvorené pre voličov 
v čase v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod.od 7:00 hod. do 20:00 hod., čiže o 2 hodiny , čiže o 2 hodiny 
kratšie než sme boli zvyknutí. kratšie než sme boli zvyknutí. 

Voliči tak nebudú musieť chodiť k volebným urnám Voliči tak nebudú musieť chodiť k volebným urnám 
dvakrát. Voliť si budeme županov, poslancov krajdvakrát. Voliť si budeme županov, poslancov kraj
ských zastupiteľstiev, primátorov, starostov a poslanských zastupiteľstiev, primátorov, starostov a poslan
cov miestnych zastupiteľstiev.cov miestnych zastupiteľstiev.

Na uskutočnenie volieb bolo v Púchove vytvoreNa uskutočnenie volieb bolo v Púchove vytvore
ných 9 volebných obvodov a 18 volebných okrskov.ných 9 volebných obvodov a 18 volebných okrskov.

Upozornenie pre kandidátov na primátora Upozornenie pre kandidátov na primátora 
mesta a na poslancov mestského zastupiteľstva  mesta a na poslancov mestského zastupiteľstva  
k voľbám do orgánov samosprávy mesta Púchov k voľbám do orgánov samosprávy mesta Púchov 
konaných v roku 2022konaných v roku 2022

Kandidáti do Mestského zastupiteľstva v Púchove Kandidáti do Mestského zastupiteľstva v Púchove 
a kandidáti na primátora mesta Púchov budú môcť a kandidáti na primátora mesta Púchov budú môcť 
doručovať svoje kandidátne listiny výlučne do rúk doručovať svoje kandidátne listiny výlučne do rúk 
zapisovateľky mestskej volebnej komisie,zapisovateľky mestskej volebnej komisie, Ing. Zuza- Ing. Zuza-
ny BRINDZOVEJ, PhD. na adresu Mestský úrad Pú-ny BRINDZOVEJ, PhD. na adresu Mestský úrad Pú-
chov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchovchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov (tel. č.:  (tel. č.: 
042/465 08 33, +421 917 988 943 email: zuzana.brin042/465 08 33, +421 917 988 943 email: zuzana.brin
dzova@puchov.sk), a to v pracovných dňoch počas dzova@puchov.sk), a to v pracovných dňoch počas 
úradných hodín (najneskôr však 60 dní predo dňom úradných hodín (najneskôr však 60 dní predo dňom 
konania volieb, t.j. konania volieb, t.j. do 30. 8. 2022.do 30. 8. 2022.

Predĺžený čas na preberanie kandidátnych listín Predĺžený čas na preberanie kandidátnych listín 
bude v dňoch:bude v dňoch:

 pondelok 22.8.2022 od 7:30 hod. do 11:00 hod.   pondelok 22.8.2022 od 7:30 hod. do 11:00 hod.  
a od 13:00 hod. do 16:00 hod.a od 13:00 hod. do 16:00 hod.

 utorok 23.8.2022 od 7:30 hod. do 11:00  hod. a od  utorok 23.8.2022 od 7:30 hod. do 11:00  hod. a od 
13:00 hod. do 16:00 hod.13:00 hod. do 16:00 hod.

 streda 24.8.2022 od 7:30 hod. do 11:00 hod. a od  streda 24.8.2022 od 7:30 hod. do 11:00 hod. a od 
13:00 hod. do 17:00 hod.13:00 hod. do 17:00 hod.

 utorok 30.8.2022 od 7:30 hod. do 11:00 hod. a od  utorok 30.8.2022 od 7:30 hod. do 11:00 hod. a od 
13:00 hod. do 24:00 hod.13:00 hod. do 24:00 hod.

Kandidátnu listinu v listinnej forme môže podať Kandidátnu listinu v listinnej forme môže podať 
politická strana prostredníctvom splnomocnenca politická strana prostredníctvom splnomocnenca 
alebo nezávislý kandidát osobne.alebo nezávislý kandidát osobne. Politická strana  Politická strana 
predkladá kandidátnu listinu, ktorá obsahuje názov predkladá kandidátnu listinu, ktorá obsahuje názov 
politickej strany alebo názvy politických strán tvopolitickej strany alebo názvy politických strán tvo
riacich koalíciu, číslo volebného obvodu (v prípade riacich koalíciu, číslo volebného obvodu (v prípade 
kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta sa toto kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta sa toto 
neuvádza), zoznam kandidátov (meno, priezvisko, neuvádza), zoznam kandidátov (meno, priezvisko, 
titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát 
vykonáva v čase podania kandidátnej, adresa trvalévykonáva v čase podania kandidátnej, adresa trvalé
ho pobytu kandidáta, poradia na kandidátnej listine ho pobytu kandidáta, poradia na kandidátnej listine 
vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidávyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidá
toch – max. toľko, koľko sa volí v danom volebnom toch – max. toľko, koľko sa volí v danom volebnom 
obvode, meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby obvode, meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby 
oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok 
pečiatky politickej strany  pri koalícii uvedené platí pečiatky politickej strany  pri koalícii uvedené platí 

pre každú politickú stranu tvoriacu koalíciu), vlastnopre každú politickú stranu tvoriacu koalíciu), vlastno
ručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta, že ručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta, že 
súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej 
kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť vokandidátnej listine a nemá prekážky práva byť vo
lený, oznámenie o určení splnomocnenca politickej lený, oznámenie o určení splnomocnenca politickej 
strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením 
mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručomena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručo
vať písomnosti. V prípade kandidátnej listiny pre voľvať písomnosti. V prípade kandidátnej listiny pre voľ
by primátora mesta je možné uviesť len 1 kandidáta.by primátora mesta je možné uviesť len 1 kandidáta.

Nezávislý kandidát predkladá kandidátnu listi-Nezávislý kandidát predkladá kandidátnu listi-
nu, nu, ktorá obsahuje číslo volebného obvodu (v prípaktorá obsahuje číslo volebného obvodu (v prípa
de kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta sa de kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta sa 
toto neuvádza), meno, priezvisko, titul, dátum narototo neuvádza), meno, priezvisko, titul, dátum naro
denia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase denia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase 
podania kandidátnej, adresa trvalého pobytu kandipodania kandidátnej, adresa trvalého pobytu kandi
dáta a vlastnoručný podpis kandidáta, ďalej vlastnodáta a vlastnoručný podpis kandidáta, ďalej vlastno
ručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta, že ručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta, že 
súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej 
kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený 
a listinu podpísanú voličmi (podpisová listina), ktoa listinu podpísanú voličmi (podpisová listina), kto
rí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt  rí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt  
v meste Púchov. v meste Púchov. 

Čo má obsahovať kandidátna listina je uprave-Čo má obsahovať kandidátna listina je uprave-
né v zákone č. 180/2014 Z.z. o podmienkach vý-né v zákone č. 180/2014 Z.z. o podmienkach vý-
konu volebného práva v znení neskorších predpi-konu volebného práva v znení neskorších predpi-
sov, a to v § 171- pre kandidátov na poslanca a v § sov, a to v § 171- pre kandidátov na poslanca a v § 
176 – pre kandidátov na primátora.176 – pre kandidátov na primátora.

Potrebný minimálny počet podpisov voličov podPotrebný minimálny počet podpisov voličov pod
porujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre porujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre 
voľby poslancov mestského zastupiteľstva a pre voľvoľby poslancov mestského zastupiteľstva a pre voľ
bu primátora mesta Púchov je 200. Upozorňujeme, bu primátora mesta Púchov je 200. Upozorňujeme, 
že názov mesta a názov ulice nemôže byť použitý  že názov mesta a názov ulice nemôže byť použitý  
v skrátenej forme (“PU”). Vzory kandidátnych listín  v skrátenej forme (“PU”). Vzory kandidátnych listín  
s prílohami sú dostupné na stránke Ministerstva s prílohami sú dostupné na stránke Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky. vnútra Slovenskej republiky. 

Prevzaté kandidátne listiny budú postúpené na ich Prevzaté kandidátne listiny budú postúpené na ich 
preskúmanie a následne na ich registráciu mestskej preskúmanie a následne na ich registráciu mestskej 
volebnej komisii, ktorá bude zložená z členov polivolebnej komisii, ktorá bude zložená z členov poli
tických strán, ktorých deleguje politická strana, ktorá tických strán, ktorých deleguje politická strana, ktorá 
podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského 
zastupiteľstva v Púchove. zastupiteľstva v Púchove. Termín delegovania čle-Termín delegovania čle-
na a náhradníka do MVK je do 30.8.2022 na a náhradníka do MVK je do 30.8.2022 a oznáa ozná
menie o delegovaní členov musí byť doručené do menie o delegovaní členov musí byť doručené do 
uvedeného termínu primátorke mesta Púchov. Všetuvedeného termínu primátorke mesta Púchov. Všet
ky termíny a informácie sú zverejnené na úradnej ky termíny a informácie sú zverejnené na úradnej 
tabuli mesta Púchov ako i na webovom sídle mesta tabuli mesta Púchov ako i na webovom sídle mesta 
Púchov – www.puchov.skPúchov – www.puchov.sk

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov 
mestskej volebnej komisie a oznámenia o delegovamestskej volebnej komisie a oznámenia o delegova
ní členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie ní členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie 
možno doručovať písomne na adresu Mestský úrad možno doručovať písomne na adresu Mestský úrad 
Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov alebo Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov alebo 
elektronicky na emailovú adresu volby@puchov.sk.elektronicky na emailovú adresu volby@puchov.sk.

Do mestskej volebnej komisie môže delegovať Do mestskej volebnej komisie môže delegovať 
jedného člena a jedného náhradníka politická strajedného člena a jedného náhradníka politická stra
na alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu na alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu 
pre voľby do mestského zastupiteľstva. Oznámenie  pre voľby do mestského zastupiteľstva. Oznámenie  
o delegovaní člena a náhradníka do mestskej voo delegovaní člena a náhradníka do mestskej vo
lebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia lebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia 
primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí  primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí  
o vyhlásení volieb (do 30.08.2022).o vyhlásení volieb (do 30.08.2022).

Oddelenie organizačné a vnútornej správy  Oddelenie organizačné a vnútornej správy  
MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Kandidátne listiny pre spojené komunálne voľby 
je možné doručiť najneskôr do 30. augusta 2022



spravodajstvospravodajstvo1010

Kateri Tekakwitha – toto meno ste 
asi ešte nepočuli. 28 účastníkov let
ného tábora však už áno. A nielen 
to. Vedia, aký ťažký život prežila, ako 
rada pomáhala ľuďom, ako mala 
rada Pána Boha a čo všetko pre svo
ju vieru musela vytrpieť. Vedia, že je 
to prvá Indiánka vyhlásená za svätú 
– že je v Nebi a preto sa k nej môžu 
obrátiť s modlitbou o pomoc.

Prežili sme krásne dni plné tvori
vých, športových, súťažných i du
chovných aktivít. Ako na každom 
poriadnom indiánskom tábore sme 
si najskôr vyrobili indiánsky totem, 
čelenky a náhrdelníky. Museli sme 

zvládnuť Indiánsku výzvu zmerať si 
sily na Indiánskych hrách mieru, no 
a nesmela chýbať poriadna stopo
vačka.

Každý deň sme sa zamýšľali nad 
životom Kateri. Tábor vyvrcholil pu
tovaním na Butkov spojeným so sv. 
omšou.

Tábor pripravili naši učitelia Sil
via Rebrová, Mária Kotlasová a Ju
raj Oriešek. Pomáhali nám žiačky 
Terezka Krajčiová, Kika Slobodová  
a Betka Hudcovská.

Všetkým ďakujeme za pekné spo
ločné chvíle a úžasné spoločenstvo.

ZŠ s MŠ sv. Margity 

Tak ako sme prezentovali v pred-
chádzajúcich týždňoch, spoločnosť  
v mesiaci august spúšťa testovaciu 
prevádzku vydávania Púchovských 
dopravných kariet – typ REZIDENT.

Postupný nábeh predaja týchto kari
et si vyžiadal zásadnú softvérovú úpra
vu predajného systému. Keďže, každá 

novinka potrebuje vychytať nedostat
ky, ponúkame niekoľko doporučení 
ako získať kartu ešte v mesiaci august 
a vyhnúť sa neskoršiemu zbytočnému 
čakaniu. Predpokladáme, že v mesia
ci september bude zvýšený záujem 
o vydanie karty REZIDENT, preto od
porúčame zvoliť už teraz nasledovný 
postup:

Vydanie novej dopravnej karty RE-
ZIDENT:

 pošlite mail so Žiadosťou o vy
danie novej Púchovskej dopravnej 
karty REZIDENT na pic@mhdpuchov.
sk (vzor žiadosti: Vec: Žiadosť/Zmlu
va o vydanie Púchovskej karty – for
mulár je k dispozícii na našej stránke 
https://mhdpuchov.sk/wpcontent/
uploads/2022/01/ziadankaPK.pdf,

 v Žiadosti/Zmluve, uveďte meno, 
priezvisko, rok narodenia, trvalý pobyt, 
telefónny kontakt, zaškrtnite typ karty 
číslo 8, 

 k Žiadosti priložte digitálnu formu 
fotografie vašej tváre (bude vytlačená 
na kartu REZIDENT),

 o možnosti vyzdvihnutia karty vás 
budem informovať.

Prepis existujúcej prenosnej karty 

(iné typy kariet sa neprepisujú -Se-
nior, ZTP, žiak...)

 žiadosti o prepis existujúcej 
Púchovskej karty (prenosnej) na kartu 
Rezident bude možné vybaviť až od 
1.9.2022 návštevou predajného mie
sta a predložením karty pracovníčke. 
V prípade žiadosti o výplatu zostatku 
na pôvodnej karte, vyplníte žiadosť, 
ktorej znenie je zverejnené na stránke 
spoločnosti: https://mhdpuchov.sk/
wpcontent/uploads/2022/01/vrate
niezostatku.pdf 

Ako môžete naložiť s finančným 
zostatkom na dopravnej karte?

 ponúkame dva spôsoby ohľadom 
riešenia zostatku financií na dopravnej 
karte:

 a) podanie Žiadosti o vrátenie a vy
platenie celého zostatku financií,

 b) výhodné riešenie je zostatok fi
nancií ponechať na karte uložený  
v elektronickej peňaženke, nakoľko 
Rezidenčné cestovné  preprava zdar
ma platí iba pre prepravu danej osoby 
a pokiaľ by majiteľ karty prepravoval 
nadrozmernú batožinu, psa, prípad
ne požadoval zakúpiť lístok pre ďalšiu 
osobu/spolucestujúceho podľa ces
tovného výmeru spoločnosti môže 
zaplatiť touto dopravnou kartou z tzv. 
elektronickej peňaženky alebo v hoto
vosti priamo u vodiča autobusu podľa 
platného cenníka,

 ak decembrové MsZ nepredĺži plat
nosť zľavy tzv. Rezidenčné cestovné, 
ktoré je momentálne časovo obmed
zené do 31. 12. 2022, tak od 1. 1. 2023 
sa všetky karty Rezident v systéme 

preklopia na Občiansku/Celú kartu  
a budú fungovať na princípe dobíjania 
kreditu.

Vaša mailová žiadosť o vydanie 
Púchovskej dopravnej karty (v augus
te) REZIDENT, bude postupne spraco
vaná pracovníčkou predajného miesta. 
V prípade, že spĺňate podmienky pre 
vydanie karty REZIDENT budete kon
taktovaný emailom alebo telefonicky 
s informáciou o možnosti, kedy si mô
žete prísť kartu vyzdvihnúť v Púchov
skom informačnom centre (mani
pulačný poplatok 5,00 €). Bezplatná 
doprava bude možná od 1.9.2022.

Pokiaľ nedisponujete možnosťou 
poslať žiadosť o vydanie karty elektro
nicky, môžete prísť osobne a žiadosť 
vyplniť na mieste. Podľa kapacitných 
možností bude karty vydaná na počka
nie alebo budete o možnom prevzatí 
informovaní. Okamžité vydanie na po
čkanie však bude garantované až po 
skončení testovacej prevádzky, ktorá 
bude trvať do konca augusta .

Prosíme o porozumenie. Uvedené 
dočasne obmedzenie je spôsobené 
dolaďovaním výdajového systému, 
ktorý môže vykazovať chyby, ktoré 
dodatočne odstraňuje externá spoloč
nosť TransData.

Vážení Púchovčania, Mesto Púchov 
vám ponúka skvelú možnosť pomôcť 
rodinnému rozpočtu, odľahčiť dopra
vu v meste, zlepšiť ekológiu a zvýšiť 
bezpečnosť dopravy v Púchove. Vráť
me sa do autobusov, cestujme zadar
mo! 

Autobusová doprava Púchov, a.s.  
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel

Testovacia prevádzka vydávania 
kariet REZIDENT je spustená

Po stopách mladej indiánky

Bezplatná mestská autobusová doprava v Púchove
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Skoro všetci ju poznáme. Naša spo-
luobčianka pomáha ľuďom, ktorí sú 
pripútaní na lôžko alebo majú pro-
blém s pohybom. Položili sme jej pár 
otázok o jej práci. 

Pani Ľudmila Hanuliaková, dlhé 
roky sa venujete starostlivosti o sta-
rých a chorých ľudí. Vybudovali ste 
ADOS, ktorý poskytuje ľuďom ošet-
rovateľskú starostlivosť. V čom spo-
číva rozsah vašej starostlivosti?

Naša Agentúra domácej ošetrova
teľskej starostlivosti (ADOSDôvera) 
poskytuje komplexnú ošetrovateľskú 
starostlivosť v meste Púchov a okolí už 
22 rokov. Zasahujeme do celého okre
su Púchov. Domáca ošetrovateľská sta
rostlivosť je určená všetkým vekovým 
skupinám, ľuďom po hospitalizácii, 
dlhodobo chronicky chorým, imobil
ným pacientom a pod.

Aké služby vaša ADOS poskytuje?
Ošetrujeme pacientov s rôznymi 

diagnózami, aplikujeme injekcie od 
bolesti, odber krvi, meriame krvný 
tlak, ošetrujeme rany, preležaniny, vy
konávame liečebnú rehabilitáciu a iné 
výkony.

Kto môže požiadať o vaše služby?
Požiadať o ošetrovateľskú starostli

vosť môže ošetrujúci resp. pacientov 

obvodný lekár a všetci špecialisti (kož
ný lekár, chirurg, neurológ, diabetológ, 
onkológ), ktorí liečia pacienta. Často 
ošetrujeme pacientov, prepustených 
priamo z nemocnice na základe or
dinácie lekára, ktorý ho v nemocnici 
liečil.

Kde má ADOS svoje pracovisko, 
resp. sídlo?

Naše pracovisko (ambulancia) sa na
chádza v budove polikliniky ZDRAVIE, 
Pod Lachovcom na 4. poschodí.

Je vaša služba spoplatnená?
Keďže mame uzatvorený zmluvný 

vzťah so zdravotnými poisťovňami, 
pacient si neplatí za ošetrovateľskú 
starostlivosť.

Spolupracujete s mestom Púchov 
a jeho sociálnymi pracovníkmi?

Naša ADOS už niekoľko rokov spo
lupracuje s mestom Púchov, opat
rovateľky, ktoré sa starajú o klienta  
v domácnosti nám poskytujú základné 
informácie o sebestačnosti pacientov. 
V budúcnosti je dôležité myslieť na to, 
že populácia starne a bude potrebné 
prepojiť (integrovať) sociálnu a zdra
votnú starostlivosť ako komplexné 
služby pre ľudí, ktorí potrebujú ce
lodennú opatrovateľskú a ošetro
vateľskú starostlivosť a tak zabrániť 

zvýšenej hospitalizácii pacientov, pre
tože komfort v domácom prostredí je 
najlepší terapeuticky prostriedok pre 
pacientov.

Ako vidíte budúcnosť pri poskyto-
vaní vašich služieb v našom meste? 

Chcela by som v spolupráci s vede
ním mesta ďalej hľadať nové priestory 
a financie pre zabezpečenie starostli
vosti o našich občanov. Aj naši občania 
starnú. Ja bývam pod Lachovcom, stále 

viac chodím aj v mojom okolí pomáhať 
ľuďom, ktorí potrebujú moju pomoc. 
Mnoho ľudí ostane samých, nedokážu 
si sami zabezpečiť bežné denné potre
by. O takýchto ľudí sa treba postarať. 
Naše mesto poskytuje takýmto ľuďom 
opatrovateľky. Pre nás v ADOSe je na
jväčším potešením, keď po pár infúzi
ách alebo injekciách sa ľuďom polepší 
a prestanú trpieť od bolesti. To je to, čo 
ma v mojej práci napĺňa šťastím.

Pripravil: Slavomír Flimmel

Dobrý človek medzi nami (Ľudmila Hanuliaková) 

V priloženej tabuľke je veková 
štruktúra obyvateľov nášho mesta,  
z ktorej je zrejmý v sledovanom obdo
bí od roku 2000 permanentný pokles 
počtu obyvateľov a starnutie populá
cie. Pod Lachovcom máme zvýšenú 
koncentráciu seniorov aj vzhľadom na 
to, že z mnohých rodinných domov, 
ktoré v mladosti rodičia rekonštruovali, 
či postavili ako viacgeneračné, medzi
časom ich deti dospeli, osamostatnili 
sa a dnes tí istí rodičia už ako seniori 
ostali v nich opäť sami... To isté platí 
aj o bytoch. Ďalší dôvod je, že mnohí 
a nie len Púchovčania našli „azyl” na 
jeseň života, či už v CSS Chmelinec  
zriaďovateľ TSK, kde je v ŠZ a DSS cel
kom 140 klientov, z toho Púchovčanov 

58, cezpoľných 82, o ktorých sa stará 
97 zamestnancov, v Senior klube (ne
zisková organizácia) na Hoštínskej je 
aktuálne 75 klientov, z toho Púchovča
nov 35, cezpoľných 40, o ktorých sa 
stará 42 zamestnancov.

Bezo sporu je to potrebná a zá
služná činnosť týchto organizácií  
a ich zamestnancov zabezpečujúcich  
v rámci možností spokojnú a dôstoj
nú jeseň života seniorov odkázaných 
na pomoc iných. A aby tá jeseň bola 
tak ako v prírode aj pestrá, organizujú 
rôzne programové aktivity pre klientov 
ako spoločné denné aktivizácie s ergo 
terapeutkami pri tvorivej činnosti, 
biblioterapii, muzikoterapii, spoločen
ských hrách, jednoduchých cviče niach. 

Nechýbajú, individuálne i skupino
vé rozhovory s klientmi, v prípade 
priaznivého počasia  pobyt s klient

mi v exteriéri , či spoločné posedenia  
s klientmi a zamestnancami, spoločen
ské kultúrne podujatia  vystúpenia 
folklórnych skupín z okolia, či žiakov 
púchovskej ZUŠ.

V objekte NsP Zdravie sú ešte dve 
neštátne zariadenia s trochu odliš
ným režimom: DOS, kde je 25 klientov  
s ťažšími diagnózami o ktorých sa sta
rá 20 zamestnancov a ADOSDôvera, 
agentúra zabezpečujúca s 5 zdravot
nými sestrami ošetrovateľskú starost
livosť o seniorov v ich domácnostiach 
v širšom regióne. Ich služby využíva 
mesačne cca 60 seniorov.

Z demografického vývoja a jeho 
predikcie je jasné, že potreba a tlak 
na skvalitňovanie služieb existujúcich 
zariadení a na rozširovanie kapacít 
výstavbou nových zariadení, bude  
v nadchádzajúcich rokoch len rásť.  
V CSS Chmelinec riešia aktuálne tzv. 

evakuačné výťahy, či vonkajšie nú
dzové schodisko. V programe je po 
dohode s mestom a TSK výstavba 9 

parkovacích miest pre zamestnancov  
a vytvorenie uzavretého parku pre 
klientov, čo vyplynulo zo skúseností 
počas pandémie. S rastúcimi cenami 
energií na program dňa musí prísť po 
výmene dverí a okien logicky aj zatep
lenie objektov. Senior klub, ako relatív
ne nový objekt má tieto „prevádzkové“ 
starosti už vyriešené. Extenzívny roz
voj zatiaľ pribrzdila pandémia. 

Kľúčový cieľ článku je upozorniť 
na to, že aj tých 240 seniorov tu žije  
s nami, spolu so 159 zamestnancami, 
ktorí sa o nich starajú a myslieť na 
nich aj pri plánovaní rozvoja. Aj táto 
selektívna koncentrácia seniorov v na
šej mestskej časti ma presvedčila, že 
presadenie vybudovania lesoparku na 
Lachovci malo a jeho rozširovanie má 
aj do budúcna v tomto kontexte vyšší 
zmysel.

Pavel Melišík, poslanec MsZ 

Aktuálne spod Lachovca: Starneme...

Veková štruktúra  2000 2010 2020 2030 2040
Celkom   19 214 18 532 17 415 16 500 15 740
do 5 r.   1 199 1 036 1 018 940 860
6 – 15 r.   3 046 1 797 1 626 1 120 770
16 – 25 r.  3 492 2 796 1 681 1 100 710
26 – 62 r.  9 624 10 494 9 502 8 560 7 600
63 a viac r.  1 853 2 409 3 588 4 780 5 800
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.

8.
15.
22.
29.

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

JOGA V PARKU S FIT.me

po

Joga s Eliz s prvkami Vinyasy aj Hatha jogy. Prihlas. : https://�tme.sk/rozvrh.
Vstupné: 6 €.

Vstupné: 6 €.
18/15 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

TABATA V PARKU S FIT.me
Intenzívny intervalový tréning, ktorý zrýchľuje metabolizmus, spaľuje 
kalórie, buduje silu a kondíciu. Prihlasovanie: https://�tme.sk/rozvrh.  

5. 20/30 h, terasa kaviarne Podivný barón; vstupné: dobrovoľné

LETNÉ KINO V PARKU: DUŠA

AUG 2022

pi
a

6. 14/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné: 3 €
NAJKREATÍVNEJŠÍ PIKNIK: FAREBNÝ DEŇ V PARKUso

Popoludnie plné farieb, tvorivých dielní, divadielka, 
detského karaoke a hlavne skvelej nálady. Viac na FB.

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

JOGA V PARKU S FIT.me
Joga s Ľubkou pre nadšencov Ashtanga jogy a tých, ktorí vyhľadávajú 
jemnejší, pomalší �ow. Prihlasovanie: https://�tme.sk/rozvrh. 

Vstupné: 6 €.

3.
10.
17.
24.
31.

st

4.
11.
18.
25.

št

20/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné: 7 €
KONCERT V PARKU: MOJA REČ + RAPERTOÁR

12.

pi
a

Hudobný žáner hip hop & rap v podaní chalanov 
z Moja reč. Predkapela: púchovský RapertoáR.
20/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné: 8 €
BALKAN BASHAVEL

19.

pi
a

Letné dni v rytmoch balkan beats, gypsy, reggae a world 
music. K tancu zahrá aj DJské duo MALALATA a hosť DJ 
Hrajnoha.

/animovaný, 
dobrodružný/

26. 20/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón; vstupné: dobrovoľné
LETNÉ KINO V PARKU: KROTITELIA DUCHOVso

/fantasy, komédia/

30. 17/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné: 3 €
STREETARTPARK: ZATANCUJ SI HIP-HOPut

Pod vedením lektorky hip – hopu Barbory „Beshi“ Žiškovej.



púchovská kultúrapúchovská kultúra 1313



denné menu / inzercia / oznamydenné menu / inzercia / oznamy1414

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:16.8
Polievka: Škótska 
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa
2. Rizoto z bravčového mäsa so syrom, 
obedový šalát
Streda: 17.8.
Fazuľová domáca s rezancami 
1. Pečený bôčik so žemľovou plnkou, 
zemiaková kaša, kyslá uhorka
2. Kuracie prsia TRIO (brokolica,mrk
va,karfiol+syr), dusená ryža
Štvrtok:18.8.
Kapustová so šošovicou a mäsom 
1. Údená krkovička, slovenský  
zemiakovocibuľový šalát
2. Morčací plátok v nivovej omáčke, 
dusená ryža
Piatok: 19.8.
Polievka: Karotková s ryžou 
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatarská omáčka
2. Námornícke hovädzie mäso,  
slovenská ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 16.8. 
Polievka: Zeleninová s bulgurom, 
chlieb 
1. Kurací steak na hlive ustričnej, 
slovenská ryža
2. Vyprážaný patizón, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 

3. Zeleninový šalát „Hradisko“, pečivo
4. Pizza
Streda: 17.8. 
Francúzska vývarová s mäsom 
1. Vyprážaný bravčový rezeň v pivnom 
cestíčku, pučené zemiaky s bylinkami, 
uhorkový šalát 
2. Kuracia pečeň na cibuľke  
v zemiakovej placke 
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom 
4. Pizza 
Štvrtok: 18.8. 
Polievka: Šošovicová na kyslo  
so zemiakmi, chlieb 
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
kysnutá knedľa 
2. Čevabčiči, zemiaková kaša,  
sterilizované obloženie 
3. Zeleninový šalát so syrom a olivami, 
toast
4. Pizza 
Piatok: 19.8. 
Polievka: Zeleninová biela, chlieb
1. Zapekané kuracie prsia s broskyňou 
a syrom, dusená ryža, zemiakové 
hranolky 
2. Kysnutý ovocný koláč s posýpkou 
3. Zeleninový šalát s tuniakom a 
hriankou

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 16.8.
Špenátový krém, chlebové krutóny  
1. Vyprážaný pastiersky syr, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 

2. Mäsové guľky v paradajkovej 
omáčke, varená knedľa 
3.Tibet: Thajské kuracie red curry 
kukuricová ryža 
Streda: 17.8.
Strúčková na kyslo, chlieb   
1.Francúzske zemiaky, kyslá uhorka 
2.Bravčové výpečky, kyslá kapusta, 
varené zemiaky 
3.India: Kuracie TIKKA MASALA 
maslový chlieb Naan,zel. šalát 
Štvrtok: 18.8.
Hubová s rajbaničkou 
1.Grilovaný oštiepok, americké  
zemiaky, brusnice, zeleninový šalát 
2.Kurací rezeň so sezamom, pečené 
zemiaky, dresing, zel. príloha
3.Tibet: Bravčové mäsko v ustricovej 
omáčke, vajíčková ryža 

Piatok: 19.8.
Hrachová s párkom, chlieb 
1.Krémové rizoto s prosciutom a suše
nou paradajkou a hráškom 
2.Hamburger s morčacím mäsom, 
hranolky, tatárska omáčka  
3.India: Bravčové BEGAM PASAND, 
cesnakový chlieb Naan, zel.šalát 

NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ZĽAVAZĽAVA
4400%%

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

MORAVSKÁ 11 PÚCHOVMORAVSKÁ 11 PÚCHOV

MERANIE ZRAKU ZADARMO *

* záznam z vyšetrenia pri zhotovení okuliarov

Mesto zaviedlo zber použitého kuchynského oleja

Vážení občania, v našom meste bol zavedený zber použitého 
kuchynského oleja prostredníctvom 37 ks čiernych zberných nádob. 
Stačí ak použitý olej z domácnosti vlejete do akejkoľvek poriadne 
uzavretej PET fľaše a vhodíte do čiernych zberných nádob, ktoré sú 
na tento odpad určené a umiestnené na vybraných stojiskách ko
munálneho odpadu. Bližšie informácie sú uvedené na webovej  
stránke www.triedimolej.sk alebo na našej webovej stránke mesta. 

Poďme spolu chrániť životné prostredie. Zapojte sa do triedenia 
jedlých olejov a tukov, pretože každá kvapka sa počíta. 

MsÚ Púchov 

P O R U C H Y 
V E R E J N É H O 

O S V E T L E N I A  
hláste  

na adrese: 
ptsmpu@ptsmpu.sk
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Po dvojročnej pauze sa opäť roz
behli prípravy na Noc s LITERAtúrou, 
na 5. ročník literárnodramatického 
putovania. Tento rok bude plný no
viniek!

Noc s LITERAtúrou je celomestský 
projekt, ktorý sa u nás objavil vďaka 
inšpirácii na Univerzitnej noci lite
ratúry v Banskej Bystrici. Jeho cieľom 
je preniesť literatúru k ľuďom pro
stredníctvom zážitkovej, netradičnej 
a dobrodružnej cesty. Tak sa stalo, že 
počas 4 ročníkov sme počuli množ
stvo kvalitných ukážok, zároveň sme 
mali možnosť zažiť sprostredkované 
čítanie vďaka čítajúcim z Púchova, 
okolia i širšieho okolia. Čo je však 
ešte podstatnejšie, socializácia číta
nia sa dotkla aj detí. Mnohé prišli so 
svojimi rodičmi, aby si vypočuli čosi 
z knihy, a tak deti nielenže videli svo
jich rodičov zaujímať sa o literatúru, 
samé skúsili, aký veľký zážitok pre 
ne literatúra môže byť. To všetko na 
miestach, kam sa zväčša ľudia bežne 
nedostanú – do klubovní Divadla 
Púchov, bývalej väznice na Mest
skom úrade v Púchove, CO krytu  
a inde. 

Pravidlá Noci s LITERAtúrou sú 
jednoduché. O 18.00 sa simultánne 

začnú čítania na vopred vybraných 
miestach. Každý čítajúci má ukážku, 
ktorú za večer prečíta 5krát, tým vám 
dávame možnosť vypočuť si všetky 
čítania v ľubovoľnom poradí, prí
padne vybrať si iba tie, ktoré chcete 
navštíviť. Na každom mieste čítania 
dostanete mapku, podľa ktorej sa 
môžete lepšie orientovať. Mapka 
zároveň slúži ako vstupenka na af
terparty, kde prebehne tombola  
a vystúpi hosť.

5. ročník Noci s LITERAtúrou, kto
rý sa bude konať 10. 9. od 18.00, sa 
členky organizačného tímu spolu  
s hlavným organizátorom, kultúr
nym centrom Podivný barón, roz
hodli zamerať na tému ľudskosti. Čo 
je ľudské, čo neľudské, čoho je člo
vek schopný, ako myslí, čo cíti, ako sa 
správa, aký všemožný človek je. Ľud
skosti sa okamžite podriadili všet
ky stránky podujatia. Plagáty Noci  
s LITERAtúrou od Emy Ižvoltovej 
prezentujú základné ľudské emócie. 
Preto v dohľadnej dobe uvidíte na 
vývesných miestach hneď 5 typov 
plagátov s informáciami. Skúste ich 
pohľadať. 

Knihy uchopujú tému zo širšieho 
aspektu. Definujú rôzne typy osob

ností, v rôznych vekoch, na rôznych 
miestach, s rôznym chápaním rea
lity. I miesta čítania sú volené sta
rostlivo podľa tematického kľúča. 
Vybrané sú priestory, kde sa dá ísť 
do hĺbky alebo do výšky, ako para
lela k vnútru človeka – pozeráme 
sa do seba, niektorí ľudia sa pozera
jú na svet zvrchu, no sú i takí, ktorí 
hľadia iba dopredu, niekam ďalej. 
Pivničné priestory Župného domu, 
hvezdáreň Gymnázia Púchov,... plus 
jedna novinka! Po prvýkrát počas 
realizovania tohto projektu sme sa 
rozhodli zaradiť putovné čítanie. 
Predstavíme vám v ňom detskú kni
hu Terezy Oľhovej Bubáci, opäť tro
chu inak. Barbora Jurovčíková, Petra 
Kurtinová a Adela Malenčíková vás 
cez knihu Bubáci prevedú vďaka ich 
hudobnému a divadelnému spraco
vaniu. Bude to veselé, hravé a zábav
né, no chvíľami i poriadne strašidel
né. Dramatizované čítanie budete 
môcť zažiť i v pivničných priestoroch 
Divadla Púchov, kde na Vás budú od 
18.00 čakať herečka a herci z Divadla 
Hugo a Dubnického Divadla Maruš 
Kalmárová, Štefan Červenka a Do
minik Greguška so žánrom, ktorý sa 
na Noci s LITERAtúrou tiež ešte ne
objavil. Ponúknu svoju interpretáciu 

Fosseho divadelnej hry Niekto príde. 
K novinkám pridáme ešte dve. Pro

gram Noci s LITERAtúrou sa začne 
už v piatok hudobným hosťom Ka
tarínou Krajčoviechovou Sillerovou. 
V sobotu večer po dočítaných ukáž
kach sa bude tradične konať after
party, na ktorej môžete vyhrať knihy 
v prípade, že sa zúčastníte aspoň  
1 čítania. Zmena sa udeje po tombo
le. Noc s LITERAtúrou zakončí diva
delný hosť. 

Pozvanie prijal Pavol Seriš so svo
jím fyzickým standupom a komic
kou pantomímou Pozemšťan. Ide  
o bláznivý príbeh mimozemšťana, 
ktorý sa túži stať pozemšťanom. Po
hybuje sa po planéte Zem a starost
livo nás pozoruje, aby sa naučil byť 
ako my. Nemá to ale jednoduché. 
Sme totiž podivnejší, než si myslel. 
Podarí sa mu pochopiť naše správa
nie a zapadnúť do spoločnosti? Na 
predstavenie Pavla Seriša sa dosta
nete s mapkou. Ak sa nezúčastníte 
Noci s LITERAtúrou, vstup na pred
stavenie je 6 €. 

Kompletný program zverejníme  
v ďalších vydaniach Púchovských no-
vín. Podujatie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia. 

Lucia Panáčková

Noc s LITERAtúrou bude plná noviniek
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Dňa 6.8.2022 organizoval Modelársky klub Púchov 
medzinárodné preteky Porsche Carrera Cup. Preteky 
sa jazdia s modelmi Carrera v mierke 1:32 v kategó
riách: Porsche Carrera 911, Porsche Carrera 917 k  
a Porsche OPEN. 

Ceny do pretekov od firmy PORSCHE zabezpečil 
náš podporovateľ a kamarát ŠINTAL Andrej, za čo mu 
patrí veľké poďakovanie.

Pretekov sa zúčastnilo 23 pretekárov z českej  
a slovenskej republiky. Najstarší pretekár bol 73roč
ný Laco Koterba z Revúcej a najmladší pretekár bol 
3 ročný Tomáško Panáček z Dohnian. Juniorov a za
čiatočníkov do 15 rokov bolo 11 a vyhodnotili sme 

ich samostatne tak, aby každý dostal cenu od firmy 
PORSCHE. Medzi nimi jazdil aj Bisaha Jano z Do hnian, 
ktorý sa medzi začiatočníkmi umiestnil na veľmi pek
nom treťom mieste.

Skúsenejší juniori, ktorí už majú niečo najazdené, 
jazdili spolu so seniormi a musím povedať že jazdili 
nádherne a v pohode porazili skúsených a starších 
pretekárov. Štancel Alex z MK Púchov vyhral s veľkým 
prehľadom kategóriu Porsche 917k, aj kategóriu Por
sche Open. O jedno kolo za ním zaostal Vojcík Sa

muel a nádherne jazdil aj Panáček Sebastián, obaja 
z MK Púchov. Výborne jazdil aj Matúš Musil z Beluše, 
ktorý v kategórii Porsche 911 obsadil 5 miesto z 23. 
pretekárov. 

V celkovom vyhodnotení seriálu dominoval starší 
junior Janošek Daniel z MK Zubří, ktorý vyhral 2 kate
górie z troch, na druhom mieste sa umiestil Bednárik 
Roman z MK Púchov.

Martin Kumičak, 
Modelársky klub Púchov 

Klub slovenských turistov Púchov v spoluprá
ci s mestom Púchov srdečne pozýva na 47. ročník 
Púchovského okruhu za zdravím – Memoriál MUDr. 
Vadoviča.

Trasy jednotlivých túr vedú hornatým terénom s 
krásnymi vyhliadkami na Púchov a jeho okolie na 
rozhraní malebných pohorí Javorníky, Strážovské vr
chy a Biele Karpaty.

Prezentácia: 4. 9. 2022, Country Saloon na Nám. 
slobody v Púchove

Štart: po prezentácii od 7:00 do 10:00 hod,
Pešie túry:
A – 22 km – (Púchov  Lachovec – Salaš Nimnica  

Holíš – Nimnica, kúpele – Hradisko – Púchov)
B – 15 km – (Púchov  Lachovec – Salaš Nimnica  

Holíš – Nimnica, kúpele – Púchov)

C – 10 km – kočíková  (Púchov  Nimnica – Salaš 
Nimnica – Nimnica  Púchov)

Trasy vedú po turistických značkách a vlastnom 
značení.

Popis trás: Trasy sú plánované tak, aby prechádzali 
Púchovom a jeho blízkym okolím. Označenie a popis 
jednotlivých trás bude zobrazený na mape v účast
níckom liste.

Cieľ: Trasy majú stanovený cieľ v mieste štartu.
Zmena trasy vyhradená!
V cieli bude pre vás pripravený kultúrny program, 

bohatá tombola, skvelý turistický guláš a občerstve
nie!

Štartovné: dobrovoľné
Občerstvenie: Účastníci si zabezpečia z vlastných 

zásob. Na štarte, po trase a v cieli bude možnosť za
kúpenia občerstvenia. 

Ubytovanie:  V prípade potreby si každý účastník 
zabezpečí sám v ubytovacích zariadeniach na území 
mesta Púchov a v jeho blízkom okolí.

Informácie:  Klub slovenských turistov Púchov
Štefánikova 827/31, 020 01 Púchov
Tel.: 00421908718894, 00421910784680
E–mail: kstpuchov@gmail.com 
www.kstpuchov.sk 
Ostatné: Podujatie sa bude konať za každého poča

sia. Právo na účasť má každý organizovaný i neorga
nizovaný turista. Deti do 14 rokov sa môžu zúčastniť 
len v sprievode dospelej osoby. Organizátori žiadajú 
všetkých účastníkov o dodržanie organizačných po
kynov a dodržiavanie zásad ochrany prírody.

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zod
povednosť a riziko.

Klub slovenských turistov Púchov

Modelársky klub Púchov - PORSCHE Carrera Cup Púchov

Púchovský okruh za zdravím - 47. ročník

Tomáš Panáček s otcom, Matias Mazák a Sebastián Panáček. 

Alex Štancel - najúspešnejší pretekár dňa.
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Veľmi úspešnú jarnú sezónu 2022 
majú za sebou siloví trojbojári športo
vého klubu AMONREI PÚCHOV. Sved
čia o tom výsledky z majstrovských 
súťaží. Klub reprezentovali Galková, 
Trnka, Sůra.

Vždy spoľahlivý Ronald Sůra je ďalší 
z trojice úspešných silových trojbojá
rov. Výborne si počínal na otvorených 
MSR v tlaku na lavičke EQUIP (Parti
zánske 16.4.2022). Vo svojej vekovej  
a váhovej kategórií do 83 kg vybojoval 
titul „Majster Slovenska. Po úvodnom 
pokuse o hmotnosti 125 kg sme si 
stanovili cieľ prekonať národný rekord 
140 kg, ktorého je aktuálne držiteľom. 
V druhom pokuse s ľahkosťou vytlačil 
132,5 kg. Na tretí pokus sme nahlásili 
140,5 kg. Pokus bol neúspešný. Naďa
lej tak ostáva držiteľom národného re
kordu 140 kg.

O týždeň neskôr na MSR v klasickom 
tlaku na lavičke RAW (Bánovce nad 
Bebravou 23.4.2022) si počínal ešte 
úspešnejšie. Takticky súťažil o kategó
riu vyššie do 93 kg. Hneď prvým po
kusom 122,5 kg utvoril nový národný 
rekord (doterajší prekonal o 12,5 kg). 
V poslednom treťom pokuse navýšil 
jeho hodnotu až na 130 kg. Rony zis
kom ďalšieho majstrovského titulu po
tvrdil spoľahlivosť a stabilitu športovej 
formy. Okrem toho v open kategórií 
bez rozdielu váhy pretekára a v prepo
čte na GL body (pomer hmotnosti k vý
konu) obsadil v kategórií M3 výborné 
2. miesto. Je schopný stále prekonávať 
a tvoriť nové národné rekordy. Gratu
lujeme! 

Vytvorenie nových národných re
kordov (Trnka, Sůra) je skvelou vizit
kou silových trojbojárov AMONREI 

PÚCHOV v jarnej sezóne 2022. Vedenie 
AMONREI PÚCHOV vyslovuje Rony
mu poďakovanie za športové výkony  

a vzornú reprezentáciu klubu za 9 ro
kov jeho úspešnej športovej kariéry. 

Marián Prekop 

Výborne si počínali na majstrovs
tvách Európy siloví trojbojári športo
vého klubu AMONREI PÚCHOV Jozef 
Trnka a Ronald Sůra. ME sa uskutočnili 
v Budapešti v dňoch 2. – 7.8.2022.

V kategórii M3 do 66 kg EQUIP vy
bojoval Jozef Trnka titul majstra Euró
py. Hneď prvým pokusom sa odpútal 
od svojich súperov a jasne naznačil, 
že bude kraľovať tejto kategórii. Jeho 
prvý pokus o hmotnosti 120 kg bol 
jednoznačný a psychicky veľmi po
trebný do ďalších bojov. V druhom po
kuse s prehľadom vytlačil 125 kg a vy
tvoril nový národný rekord. Dovtedajší 
národný rekord z roku 2014 prekonal  
o 2 kg. V treťom pokuse už bolo cítiť 
únavu z náročnej jarnej sezóny a po
kus mu nevyšiel. Pretekár na druhom 
mieste vytlačil 105 kg, na tretie miesto 
stačilo 92,5 kg. Obaja boli z Fínska. 

V kategórii M3 do 83 kg EQUIP súťažil 
Ronald Sůra. Počínal si takisto výborne 
a jeho strieborná medaila bola zaslú
žená. Prvý pokus o hmotnosti 125 kg 

bol zabezpečovacím a na istotu. Druhý 
pokus s hmotnosťou činky 137,5 kg 
mu rozhodcovia neuznali (chyba pre
tekára). Všetko si vynahradil úspešným 
tretím pokusom o hmotnosti 142,5 kg. 
Svoj národný rekord prekonal o 2,5 kg. 

Rekordy oboch pretekárov sú o to 
cennejšie, že ich dosiahli na medziná
rodnej súťaži a v zahraničí. Veľká gra
tulácia od funkcionárov zväzu, prete
károv, trénerov ale aj najbližších bola 
namieste. 

Piatok 5.8.2022 bol slovenským 
dňom na ME v tlaku na lavičke. Okrem 
Trnku sa majstrami Európy stali aj ďalší 
slovenskí pretekári z východného Slo
venska (Kolšovský, Mihok). Vypočuť si 
3x po sebe na ME národnú hymnu Slo
venska v jeden deň je veľmi výnimoč
né. O jednu z nich sa svojim výkonom 
postaral pretekár AMONREI PÚCHOV 
Jozef Trnka. 

VV AMONREI gratuluje Jozefovi Trn
kovi a Ronymu Sůrovi za dosiahnuté 
medaile na ME a športové výkony oko

renené novými národnými rekordmi. 
Obom prajeme do budúcna ešte veľa 
športových úspechov a pevné zdravie. 

VV vyslovuje poďakovanie aj Anne 
Trnkovej, Jozefovi Valachovi (starostli
vosť o pretekárov) a Kristíne, ktorá sa 
starala o foto a video zo súťaže. Coa

chom a manažérom bol Marián Pre
kop. Ďakujeme aj sponzorom: Martin 
Pobežal (spol. Trinity QQ), Miloš Krištof 
(spol. Mikona), Ivan Valenta (poisťovňa 
Alianz), Alexander Brežný (AB staveb
niny), Dušan Ondrišík, Rudolf Barborík. 

Marián Prekop 

Začiatkom augusta si pripomenuli Starší páni zo 
Streženíc 30. výročie založenia futbalového klubu. 
Starších pánov založil v roku 1992 Pavol Pivko st. Fut
balové zápasy hrávali najskôr len s klubmi so sused

ných dedín. Postupne hľadali súperov v rámci Tren
čianskeho a Žilinského kraja, ale taktiež aj z Moravy 
a Poľska. Najskôr vystupovali pod názvom FC JAMP, 
potom pod názvom ROLO a v súčasnosti je ich názov 

FC Universus Streženice. 
Po Pavlovi Pivkovi st. prebral organizáciu klubu  

v r.: 2002 Jozef Košút a od roku 2019 je mužstvo pod 
dirigentskou taktovkou Miroslava Strapka. Oslava 
30. výročia sa uskutočnila v sobotu 6. 8. 2022 v DK 
Streženice za účasti 90 pozvaných hostí, sponzorov  
a súčasných aj bývalých spoluhráčov aj s manželka
mi. Medzi pozvanými bol aj dlhoročný rozhodca Šte
fan Karlubník. Všetci pozvaní hostia prišli oblečení  
v bielo čiernych klubových farbách. V rámci boha
tého kultúrneho programu sa zaspomínalo aj na 
spoluhráčov, ktorí už nie sú medzi nami. Chcem sa 
veľmi pekne poďakovať organizátorom Miroslavovi 
Strapkovi, Jozefovi Pavlisovi, Petrovi Svoradovi, Ma
rekovi Saganovi a starostovi obce Streženice Jurajovi 
Hrišovi za obetavosť a ochotu pri príprave a realizácií 
tejto vznešenej oslavy futbalu. 

Pavol Pivko st., 
zakladajúci člen Starších pánov FC Streženice 

Trnka majstrom Európy, Sůra strieborný

Tridsať rokov futbalového klubu Starší páni Streženice

Úspešní siloví trojbojári AMONREI na jarných súťažiach 2022
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3. kolo:

MŠK Púchov – FK Dubnica 1:2 (1:1)
Góly: 32. Holiš – 24. Caeiro, 77. Švec
ŽK: Biricz, Kapusniak, Pavlovič, Mazanovský – 

Caeiro, Štefánek, Kramár, Shliakhov, Dubova, Švec, 
ČK: Mazanovský (po druhej ŽK), Holiš (obaja MŠK 
Púchov), 

Rozhodcovia: Papuča – Jánošík, Špivák, 715 di
vákov

V Považskom dru
holigovom derby 
začali aktívnejšie 
hostia, domáci pô
sobili zakríknutým 
dojmom. Výsled
kom dubnického 
tlaku bol úvodný gól  
v 24.minúte, kedy 
najskôr Strelčík 

bravúrne vyrazil nebezpečné strelu, no domáci 
obrancovia neustrážili Caeira, ktorý bez problé
mov dorazil loptu do siete – 0:1. Po góle Púchovča
nia ožili, zlepšili pohyb i kombinačnú hru a výsled
kom bol vyrovnávajúci gól Holiša v 32. minúte 
– 1:1. V druhom polčase sa hral futbal, v ktorom 
si obe mužstvá nedarovali ani piaď hracej plochy. 

Výsledkom obojstrannej tvrdej hry bolo celkovo 
desať žltých kariet. Podobne, ako v predchádza
júcich vzájomných konfrontácií týchto dvohc 
súperov v Púchove, ak tentokrát sa tešili z plného 
bodového zisku hostia, keď o výsledku rozhodol  
v 77. minúte Švec – 1:2. V závere videli dve červe
né karty domáci futbalisti – Mazanovský po dru
hej žltej a Holiš po nešťastnom zásahu súperovej 
hlavy pri pokuse o nožničky. Púchovskému kormi

delníkovi tak pribudli vrásky pri skladaní zostavy 
na ďalšie kolá. Najmä Holišove strelecké schop

nosti môžu chýbať...
Vladimír Cifranič: „Dubnica bola lepšia, vyhrala 

zaslúžene. My sme nezachytili úvod stretnutia, 
prvých 20 minút sme vôbec neboli na ihrisku. 
Potom sme sa trošku zlepšili, ale za dnešný výkon 
sme si vyhrať nezaslúžili. Boli sme všade neskôr, 
súper bol rýchlejší, kombinačnejší.“

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Kaufman, Pav

lovič, Kopičár, Slovák, Lacko (75. Mazanovský), 
Biricz (70. Holáň), Michlík (46. Kapusniak), Pucheľ, 
Mráz (70. Martinček), Holiš, tréner V. Cifranič 

Zostava FK Dubnica nad Váhom: Vavrúš – Kra
már, Štefánek, Caeiro, Macedo, Rizie, Matúš (86. 
Šumilov), Shliakhov (86. Levai), Martinek, Nomi
lner (62. Cyprian, 66. Janco) , Švec, tréner Andrew 
Smith

Ostatné výsledky 3. kola: Dolný Kubín – Ko
márno 1:2, Humenné – Prešov 0:3, Slovan Brati
slava B – Trebišov 2:1, Rača Bratislava – Petržalka 
Bratislava 2:1, Myjava – Žilina B 2:0, Považská Bys
trica – Šamorín 2:3, Žiar nad Hronom – Košice 0:1.      

pok, foto: Facebook MFK Dubnica nad Váhom

Futbal - 2. liga muži

Považské derby opäť pre Dubničanov

Smoliarsky moment zo záveru stretnutia s Dubnicou. Domáci kanonier Holiš sa snaži upratať loptu do siete. Do 
cesty sa mu postavila hlava hosťujúceho obrancu. 
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5. kolo: 

Slovan B – MŠK Púchov 1:4 (0:3)
Góly: 49. Božik – 4. Mráz, 13. Moško, 42. Kopičár, 

88. Pucheľ
ŽK: Habodasz – Holáň, Kapusniak, Biricz, Slovák, 

rozhodcovia: Benedik – Hrebeňár, Špivák, 120 di
vákov

Pred nedôstoj
nou druholigovou 
návštevou začali 
Púchovčania se
bavedome a už po 
troch minútach sa 
ujali vedenia. Ka
pitán Patrik Mráz si 
nabehol na ideálnu 
prihrávku z pravej 
strany a z malého 

vápna do protipohybu domáceho brankára po
slal loptu medzi jeho nohy do siete – 0:1. V ôsmej 
minúte museli obe mužstvá predčasne striedať. 
Po vzájomnom súboji to odniesli hlavy domá
ceho Antáleka a Púchovčana Martinčeka. V 13. 
minúte sa Púchovčania tešili druhýkrát. Po roho
vom kope využil zmätky v malom vápne Slovana 
Moško, dôsledne sledoval loptu a v sklze ju poslal 
druhýkrát do belasej siete – 0:2. Púchovčania po
kračovali v nátlakovej hre a v 25. minúte domáci 
gólman len bezradne Mrázovu strelu, ktorá sa od
razila od brvna. Tri minúty pred koncom prvého 
polčasu korunovali Púchovčania svoju aktivitu 
tretím gólom. Po rohovom kope Moškovu strelu 
hlavou zastavil v pokutovom území domáci Mi
čák rukou. Z následného pokutového kopu poslal 

Kopičár loptu nekompromisne do stredu bránky 
– 0:3. 

Slovanisti už po piatich minútach druhého pol
času Púchovčanom pripomenuli, že podceňovať 
súpera sa neopláca. Z nevinnej akcie poslal st
riedajúci Čiernik pas do pokutového územia, kde  
z voleja skóroval Božik – 1:3. Púchovčania opäť 
prevzali iniciatívu a v podstate nepustili slovanis
tov do vyloženej šance. Naopak, dve minúty pred 
koncom stretnutia ušiel striedajúci Pucheľ po ľavej 
strane domácemu obrancovi a prízemnou strelou 
prekonal domáceho brankára po štvrtýkrát – 1:4. 
Belasí mohli v nadstavenom čase kozmeticky 
upraviť výsledok po tom, ako rozhodca nariadil 
pokutový kop za nedovolený zákrok v šestnástke. 
Kušnírovu penaltu však výborne chytajúci Strelčík 
vytlačil mimo bránky. 

Púchovčania si tak na svoje konto pripísali tretie 
víťazstvo v tejto sezóne, prvýkrát naplno bodovali 
na súperovom trávniku.     

V šiestom kole privítajú v sobotu na domácom 
trávniku nováčika z Myjavy. Kopaničiari vstúpili do 
súťaže rovnako dobre ako Púchovčania a po pia
tich kolách im patrí dokonca prvá priečka druholi
govej tabuľky. V prípade víťazstva sa Púchovčania 
môžu prepracovať v najhoršom prípade na druhú 
priečku tabuľky. 

Zostava Slovan Bratislava B: 
Hrdina – Mičák, Antálek (8. Veličkovič), Habo

dasz, Tóth (46. Baláž), Hornyak, Koseček (58. Cho
bot), Nikitin (77. Koprna), Kušnír, Schlossár (46. 
Čiernik), Božik, tréner Vladimír Gála

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Kaufamn, Slovák, Moško, Lacko, Kopi

čár, Biricz (70. Michlík), Holáň (70. Mazanovský), 
Mráz (70. Loduha), Martinček (Kapusniak, 58. Pu
cheľ), Letenay, tréner Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky 5. kola:
Rača Bratislava – Trebišov 0:1, Komárno – Hu

menné 0:0, Prešov – Petržalka Bratislava 2:1, Myja
va – Dubnica nad Váhom 3:1, Žiar nad Hronom  
Šamorín 2:2, Považská Bystrica – Žilina B 3:2
1. Myjava 5 3 2 0 8:3 11
2. Šamorín 5 3 1 1 11:6 10
3. MŠK Púchov 5 3 1 1 10:5 10
4. Dubnica 5 3 0 2 9:5 9
5. Komárno 5 2 3 0 6:2 9
6. SlovanB 5 3 0 2 7:10 9
7. Trebišov 5 2 2 1 4:3 8
8. Košice 4 2 1 1 4:4 7
9. Humenné 5 2 1 2 4:7 7
10. P. Bystrica 5 2 0 3 10:10 6
11. Prešov 5 2 0 3 6:9 6
12. Rača 5 2 0 3 8:13 6
13. Pohronie 5 1 2 2 6:7 5
14. Petržalka 5 1 1 3 6:8 4
15. Žilina B 5 1 0 4 12:12 3
16. D. Kubín 4 0 0 4 3:10 0

Program 6. kola: 
MŠK Púchov – Spartak Myjava (20. 8. o 16.30), 
Slovan B – Dolný Kubín, Žilina B – Prešov, Dubnica 
nad Váhom – Rača, Humenné – Košice, Trebišov – 
Považská Bystrica, Šamorín – Komárno, Petržalka 
– Žiar nad Hronom.                  pok

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

Futbal - 2. liga muži

Púchovčania po výhre nad rezervou 
Slovana poskočili na tretiu priečku

4. kolo: 

MŠK Púchov – D. Kubín 3:1 (2:0)
Góly: 10. Mráz, 32. Sopúch (vlastný), 68. Biricz – 

90. Ončák
ŽK: 65. Moško, 79. Šeroň, 89. Slovák, 90. Pavlovič 

– 74. Janec, rozhodcovia: Micheľ – Hancko, Hre
beňár, 460 divákov

Nováčik z Dolné
ho Kubína nezískal 
v úvodných troch 
kolách súťaže ani 
bod, a tak po prehre 
v derby s Dubnicou 
velila povinnosť 
Púchovčanom vy
hrať. Domáci však 
akoby svojho súpera 

v úvode stretnutia podcenili a v prvých desiatich 
minútach si hostia vypracovali tri sľubné gólové 
príležitosti. Až potom sa Púchovčania zobudili  
a z prvej nebezpečnej akcie šli do vedenia. V de
siatej minúte sa však po centrovanej lopte z ľavej 
strany v pokutovom území presadil Mráz a hlavou 
otvoril skóre – 1:0. V 32. minúte zahrával Mráz ro
hový kop a Sopúch si poslal loptu do vlastnej siete 
– 2:0. Púchovčania hrali aktívne a hosťom nedo
volili ohroziť Strelčíka v domácej bránke. Aj v dru
hom dejstve mali Púchovčania hru pod kontrolou, 
vypracovali si niekoľko streleckých príležitostí.  
V 68.minúte poslal z pravej strany loptu do po
kutového územia Kaufman, Mráz ju predĺžil na 
druhú stranu na Lacka, ktorý jemným centrom 
našiel hlavu Biricza a ten efektne preloboval bran
kára Dolného Kubína – 3:0. V záverečnej minúte 
dovolili Púchovčania hosťom streliť čestný gól. 

Lopta z Ončákovho priameho kopu z ľavej strany 
doskackala až do domácej siete – 3:1. Púchovča
nia si aj v improvizovanej zostave pripísali na svoje 
konto plný bodový zisk...  

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Kaufman, Slo
vák, Moško, Lacko, Kopičár, Biricz (76. Šeroň), Valík 
(62. Loduha), Mráz (73. Pavlovič), Martinček, Holáň 
(62. Kapusniak), tréner Vladimír Cifranič

Zostava MFK Dolný Kubín: Nôta – Sopúch, On
čák, Lupták, Janec, Zemko (87. Karas), Kubík, Far
ský (58. Machaj), Lukáčik (10. Koroš, 58. Otruba), 
Kolorédy (87. Hojo), Bača, tréner Ladislav Pecko

Ostatné výsledky 4. kola: Šamorín – Prešov 3:0, 
Petržalka – Považská Bystrica 2:1, Košice – Komár
no 0:0, Trebišov – Myjava 1:1, Humenné – Žiar nad 
Hronom 2:1, Žilina B – Rača Bratislava 8:3, Dubnica 
nad Váhom – Slovan Bratislava B 3:0.

pok

Po vlažnom úvode stretnutia povinné 
víťazstvo nad nováčikom z Oravy
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Výsledkový servis futbalových súťaží

2. liga dorast - U19

8. liga muži 

1. kolo: MŠK Púchov – Baník Prievidza 5:1 
(2:0), Porubčan 2, Štrauch, Lacko, Bistiak – Gen
diar, Komárno – RSC Banská Bystrica 1:1, Šamorín 
– Malacky 7:0, Dubnica nad Váhom – Partizánske 
5:1, Skalica – Lokomotíva Trnava 1:0, Domino – FK 
Nitra 1:3, Karlova Ves Bratislava – Martin 2:0

Program 2. kola: MŠK Púchov – KFC Komárno 
(21. 8. o 11.00), Prievidza – Karlova Ves Bratisla
va, Nitra – Skalica, Lokomotíva Trnava – Martin, 
Nitra – Šamorín, Partizánske – Domino, Malacky – 
Dubnica nad Váhom, RSC Banská Bystrica – Inter 
Bratislava 

2. liga dorast - U17
1. kolo: MŠK Púchov – Baník Prievidza 6:0 

(1:0), Vavrík 3, Ročiak 2, Janeček, Komárno – RSC 
B. Bystrica 1:3, Karlova Ves Bratislava – Martin 4:1, 
Šamorín – Malacky 4:1, Dubnica nad Váhom – Par
tizánske 7:0, Skalica – Lokomotíva Trnava 0:2, Do
mino – Nitra 3:2

Program 2. kola: MŠK Púchov – KFC Komárno 
(21. 8. o 13.00), Prievidza – Karlova Ves Bratisla
va, Nitra – Skalica, Lokomotíva Trnava – Martin, 
Nitra – Šamorín, Partizánske – Domino, Malacky – 
Dubnica nad Váhom, RSC Banská Bystrica – Inter 
Bratislava 

3. liga muži 
1. kolo: 
Beluša – Nové Zámky 3:1, Galanta – Malženice 

2:2, Sereď – Vrakuňa Bratislava 4:0, RSC Banská 
Bystrica – Kalná nad Hronom 1:1, Šaľa – Bánová 
0:1, Martin – Veľké Ludince 0:1, Častkovce – Pod
konice 3:1, Nové Mesto nad Váhom – Inter Brati
slava 4:3

2. kolo: 
Bánová – Martin 1:2, Nové Mesto nad Váhom – 

Vrakuňa Bratislava 5:2, Častkovce – RSC Banská 
Bystrica 1:0, Inter Bratislava – Galanta 1:3, Malže
nice – Šaľa 3:0, Kalná nad Hronom – Sereď 0:2, 
Podkonice – Nové Zámky 0:0, Veľké Ludince – Be
luša 4:1 
1. Sereď 2 2 0 0 6:0 6
2. Nové Mesto 2 2 0 0 9:5 6
3. Veľké Ludince 2 2 0 0 5:1 6
4. Častkovce 2 2 0 0 4:1 6
5. Malženice 2 1 1 0 5:2 4
6. Galanta 2 1 1 0 5:3 4
7. Martin 2 1 0 1 2:2 3
8. Bánová 2 1 0 1 2:2 3
9. Beluša 2 1 0 1 4:5 3
10. Kalná 2 0 1 1 1:3 1
11. RSC B. Bystrica 2 0 1 1 1:2 1
12. Nové Zámky 2 0 1 1 1:3 1
13. Podkonice 2 0 1 1 1:3 1
14. Inter 2 0 0 2 4:7 0
15. Šaľa 2 0 0 2 0:4 0
16. Vrakuňa 2 0 0 2 2:9 0

Program 3. kola: 
RSC Banská Bystrica – Podkonice, Nové Mesto 

nad Váhom – Kalná nad Hronom, Sereď – Čast
kovce, Martin – Malženice, Nové Zámky – Veľké 
Ludince, Šaľa – Inter Bratislava B, Beluša – Bánová, 
Galanta – Vrakuňa

4. liga muži 
1. kolo: Kozárovce – Lehota pod Vtáčnikom 

0:3, Hurbanovo – Gbely 3:0, Imeľ – Kolárovo 0:1, 
Jaslovské Bohunice – Gabčíkovo 4:2, Zlaté Morav
ce B – Trebatice 1:2, Pata – Boleráz 2:2, Marcelová 
– Levice 0:4, Lednické Rovne – Nitra 3:0

2. kolo: 
Trebatice – Imeľ 1:1, FC Nitra – Gabčíkovo 1:1, 

Gbely – Jaslovské Bohunice 2:2, Levice – Kozárov
ce 3:2, Boleráz – Zlaté Moravce B 1:1, Lehota pod 
Vtáčnikom – Hurbanovo 4:0, Lednické Rovne – 
Pata 1:1, Kolárovo – Marcelová 6:0
1. Lehota 2 2 0 0 7:0 6
2. Kolárovo 2 2 0 0 7:0 6
3. Levice 2 2 0 0 7:2 6
4. L. Rovne 2 1 1 0 4:1 4
5. J. Bohunice 2 1 1 0 6:4 4
6. Trebatice 2 1 1 0 3:2 4
7. Hurbanovo 2 1 0 1 3:4 3
8. Boleráz 2 0 2 0 3:3 2
9. Pata 2 0 2 0 3:3 2
10. Zl. Moravce B 2 0 1 1 2:3 1
11. Imeľ 2 0 1 1 1:2 1
12. Gabčíkovo 2 0 1 1 3:5 1
13. Nitra 2 0 1 1 1:4 1
14. Gbely 2 0 1 1 2:5 1
15. Kozárovce 2 0 0 2 2:6 0
16. Marcelová 2 0 0 2 0:10 0

Program 3. kola: 
Imeľ – Boleráz, Hurbanovo – Levice, Gabčíkovo – 
Gbely, Marcelová – Trebatice, Kozárovce – Koláro
vo, Jaslovské Bohunice – Lehota pod Vtáčnikom, 
Zlaté Moravce B – Lednické Rovne, Pata  Nitra  

5. liga muži 
1. kolo: 
Brvnište – Prečín 1:5, Hlohovec – Piešťany 0:3, 

Trenčianske Stankovce – Prievidza 0:5, Domaniža 
– Chynorany 3:1, Veľké Uherce – Ladce 2:1, Vrbové 
– Podolie 1:0, Horná Krupá – Partizánske 1:2

2. kolo: 
Prečín – Vrbové 1:0, Kvašov – Domaniža 1:2, Chy

norany – Brvnište 4:0, Prievidza – Hlohovec 5:0, 
Ladce – Horná Krupá 4:1, Partizánske – Piešťany 
2:1, Podolie – Veľké Uherce 1:2
1. Prievidza 2 2 0 0 10:0 6
2. Prečín 2 2 0 0 6:1 6
3. Domaniža 2 2 0 0 5:2 6
4. Partizánske 2 2 0 0 4:2 6
5. Veľké Uherce 2 2 0 0 4:2 6
6. Piešťany 2 1 0 1 4:2 3
7. Chynorany 2 1 0 1 5:3 3
8. Ladce 2 1 0 1 5:3 3
9. Vrbové 2 1 0 1 1:1 3
10. Kvašov 1 0 0 1 1:2 0
11. Podolie 2 0 0 2 1:3 0
12. Horná Krupá 2 0 0 2 2:6 0
13. T. Stankovce 1 0 0 1 0:5 0
14. Hlohovec 2 0 0 2 0:8 0
15. Brvnište 2 0 0 2 1:9 0

7. liga muži 
1. kolo: 
Tuchyňa – Sverepec 1:1 (1:0), Adamovič – Figura
Podmanín – Visolaje 4:2 (1:1), Peter Gardian 3, Ju

raj Sovík – Vavrík, Palme
Lysá pod Makytou – Košecké Podhradie 1:1 

(1:1), Panáček – Turza
Streženice – Šebešťanová 2:1 (0:1), Pastorek, Lo

duha – Nemec
Dolné Kočkovce – Dohňany 3:2 (0:1), Juraj Pilát 2, 

Ocelík – Baranec, Hanes
Nová Dubnica – Praznov 2:2 (1:2), Stupinský, Pe

cuš – Galbavý, Kostelanský
2. kolo: 
Visolaje – Dohňany 3:2 (3:1), Bulejčík, Hrubo, Ba

ránek – Baranec, Štrbák
Jasenica – Tuchyňa 1:1 (1:0), Adámik – Adamovic
Praznov – Dolné Kočkovce 1:3 (1:2), Tomana – 

Ocelík, M. Pilát, Pokorný
Sverepec – Nová Dubnica 4:1 (2:1), Figura 2, Mi

kula, Cupan – Adamčík
Šebešťanová – Papradno 1:1 (1:0), K. Petrík – J. 

Zboran
Košecké Podhradie – Streženice 3:2 (1:1), Šebík, 

Vrábel, Sondor, Burdej – Trník, Šesták
Podmanín – Lysá pod Makytou 2:0 (2:0), Otrado

vec, P. Gardian
1. Podmanín 2 2 0 0 6:2 6
2. D. Kočkovce 2 2 0 0 6:3 6
3. Sverepec 2 1 1 0 5:2 4
4. K. Podhradie 2 1 1 0 5:3 4
5. Streženice 2 1 0 1 4:5 3
6. Visolaje 2 1 0 1 5:6 3
7. Tuchyňa 2 0 2 0 2:2 2
8. Jasenica 1 0 1 0 1:1 1
9. Papradno 1 0 1 0 1:1 1
10. Šebešťanová 2 0 1 1 2:3 1
11. Lysá 2 0 1 1 1:3 1
12. Praznov 2 0 1 1 3:5 1
13. N. Dubnica 2 0 1 1 3:6 1
14. Dohňany 2 0 0 2 4:6 0
 
Program 3. kola: 
Nová Dubnica – Jasenica, Streženice – Podmanín, 

Papradno – Košecké Podhradie, Dohňany – Praznov, 
Lysá pod Makytou – Visolaje, Tuchyňa – Šebešťanová, 
Dolné Kočkovce – Sverepec

1. kolo: 
Vrchteplá – Prejta 5:3, Kameničany – Červený Ka

meň 0:0, Bodiná – Orlové 0:0, Pružina – Lednica 1:0, 
Kolačín – Dulov 1:3

2. kolo: 
Vrchteplá – Tŕstie 0:2, Červený Kameň – Kolačín 2:4, 

Lednica – Kameničany 3:0, Prejta – Dulov 0:7, Orlové 
– Pružina 2:2, Udiča B – Bodiná 4:1
1. Dulov 2 2 0 0 10:1 6
2. Tŕstie 2 2 0 0 4:1 6
3. Pružina 2 1 1 0 3:2 4
4. Udiča B 1 1 0 0 4:1 3
5. Lednica 2 1 0 1 3:1 3
6. Vrchteplá 2 1 0 1 5:5 3
7. Kolačín 2 1 0 1 5:5 3
8. Orlové 2 0 2 0 2:2 2
9. Č. Kameň 2 0 1 1 2:4 1
10. Kameničany 2 0 1 1 0:3 1
11. Bodiná 2 0 1 1 1:4 1
12. Horovce 1 0 0 1 1:2 0
13. Prejta 2 0 0 2 3:12 0

Program 3. kola: 
Bodiná – Horovce, Tŕstie – Prejta, Kameničany – 

Orlové, Dulov – Červený Kameň, Pružina – Udiča B, 
Kolačín – Lednica
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Slovensko-moravská hasičská liga

Dobrovoľní hasiči 
zo Zbory potvrdili aj 
v záverečnom kole 
Slovenskomoravskej 
hasičskej ligy pred let
nou prestávkou výbor
nú formu a dokázali 
zvíťaziť medzi mužmi 
aj v podujatí deviate
ho kola nadnárodnej 

súťaže v moravskej Francovej Lhote. Zborania tri
umfovali tretíkrát v rade a pomaly sa doťahujú na 
lídra seriálu Brumov B. Príjemným prekvapením  
v mužskej kategórii bol vo Francovej Lhote výkon 
dobrovoľných hasičov Visolají. Tí dokázali skončiť 
na druhej priečke, keď na bronzový stupienok od
sunuli lídra celého seriálu. Medzi ženami zvíťazila 
vo Francovej Lhote Nedašova Lhota, medzi muž
mi nad 35 rokov triumfovali Ihrišťania.  

Výsledky 9. kola – Francova Lhota:
Muži
1. Zbora – 14,40 sekundy, 2. Visolaje – 14,78 s, 3. 

Brumov B – 14,81 s, 4. Poruba – 14,90 s, 5. Podluža
ny – 14,91 s, 6. Zbora B  15,31 s, 7. Hoštiná – 15,42 
s, 8. Ďurďové – 15,54 s, 9. Francova Lhota – 15,59 s, 
10. Krásno – 17,01 s, 11. Lehota pod Vtáčnikom – 

17,08 s, 12. Lednické Rovne – 18,32 s, 13. Ruskovce 
– 22,35 s, 14. Svinná – 31,69 s

Ženy
1. Nedašova Lhota – 18,19 s, 2. Dulov – 19,61 s, 3. 

Zlatníky – 22,13 s, 4. Nosice – Žabky – 29,66 s
Muži nad 35 rokov
1. Ihrište – 15,04 s, 2. Lednické Rovne – 16,37 s
Priebežné poradie po 9. kole:
Muži
1. Brumov B – 151 bodov, 2. Zbora – 129 bodov, 

3. Ďurďové – 110 bodov, 4. Hoštiná – 103 bodov, 5. 
Zbora B – 84 bodov, 6. Visolaje – 83 bodov, 7. Pod
lužany – 82 bodov, 8. Francova Lhota – 80 bodov, 
9. Lehota pod Vtáčnikom – 51 bodov, 10. Svinná 
– 48 bodov, 11. Lednické Rovne – 44 bodov, 12. 
Poruba – 43 bodov, 13. Krásno – 42 bodov, 14. 
Ruskovce – 31 bodov

Ženy
1. Zlatníky – 72 bodov, 2. Nedašova Lhota – 68 

bodov, 3. Dulov – 66 bodov, 4. NosiceŽabky – 42 
bodov, 5. Ihrište – 7 bodov

Muži nad 35 rokov
1. Lednické Rovne – 54 bodov, 2. Ihrište – 47 bo

dov, 3. Lehota pod Vtáčnikom – 21 bodov. 
Desiate kolo je naplánované na 20. augusta  

v Podlužanoch.                  pok

Muži Zbory ťahajú víťaznú šnúru
Dobrovoľní hasiči zo Zbory triumfovali vo Francovej Lhote tretíkrát v rade a znížili bodové manko na vedúci 

Brumov B.                  FOTO: SMHL
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SPOMIENKA
Dňa 7.8.2022 sme si pripo
menuli nedožité 80. naro
deniny nášho otca, dedka 
a brata Štefana Zborana 
z Púchova. Kto ste ho po
znali, venujte mu modlitbu 
a tichú spomienku. S láskou 
spomínajú deti Iveta, Ľubi
ca a Ľuboš s rodinami a ses
try Oľga a Jarmila s rodinou.

SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesť ani rany, 
iba nás učí žiť  bez toho, 
koho sme milovali.“ Dňa 
7.8. sme si pripomenuli 20. 
smutné výročie úmrtia na
šej drahej manželky, mamy, 
starej mamy a  prababky 
Kataríny Galatovej. S  lás
kou a  úctou spomínajú 
manžel, deti a  vnúčence 
a celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 2. augusta sme si pri
pomenuli 30. výročie smrti 
pána Jozefa Fulca. S  lás
kou a  úctou spomínajú 
nevesta, vnučka a  vnuk 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 16.8.2022 uplynie 10 
rokov, čo nás opustil Daniel 
Blaško. Prosíme, venujte 
mu tichú spomienku. Spo
mína manželka, synovia 
Daniel, Roman, Radoslav 
a  vnučky Ninka, Linduška 
a vnuk Jakubko.

SPOMIENKA
„Život už viac nevráti, čo 
nám vzal, spomienky vra
cajú len smútok a žiaľ. Už 
len kytičku kvetov Ti mô
žeme na hrob dať, sviečku 
zapáliť a na Teba v modlit
bách spomínať.“ Dňa 19.8. 
si pripomenieme 4. smut
né výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mamička a babička Dobroslávka  Orlíková, rod. 
Žilinková z Púchova  Kolonky. S láskou spomínajú 
syn Milan a dcéra Renáta s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky 
v  srdci bolia, zabudnúť 
na teba nedovolia. Hoci si 
odišiel, niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále 
s  nami.“ Dňa 22.8.2022 si 
pripomíname 25 rokov, čo 
nás navždy opustil náš dra
hý Vojtech Trník. S láskou 
a úctou spomína manželka, 
synovia Vojtech a Maroš s rodinami a dvaja pravnu
ci Maroško a Martin.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky na 
Teba zostávajú.“ Dňa 18.8. 
uplynie 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, 
dedko a pradedko Štefan 
Crkoň. S  úctou a  láskou 
spomínajú dcéra, synovia 
a zať s rodinami.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci sme si  
10. augusta pripomenuli 
10. smutné výročie, kedy 
nás náhle opustil náš milo
vaný syn a  brat Miroslav 
Šulík z  Púchova. „Odišiel 
si náhle, už nie si medzi 
nami, no v srdciach našich 
žiješ stále s nami.“ S láskou 
a úctou na neho spomínajú 
rodičia a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
,,Odišiel, ale v srdci navždy 
ostane.“ Dňa 26.7.2014 nás 
navždy opustil náš mi
lovaný MUDr. Stanislav 
Panvica. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosíme, tichú 
spomienku. S  láskou na 
Teba spomínajú syn Pavel 
s  manželkou, vnuci  Pavel  
a Peter s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3. augusta 2022 sme 
si pripomenuli 15. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, dedko, pra
dedko a dlhoročný učiteľ 
ZUŠ v  Púchove p. Václav 
Pála. S láskou spomína 
manželka, deti s rodinami 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Nezomrel som, lebo 
viem, že budem žiť stále 
v srdciach tých, ktorí ma 
milovali.“ Dňa 19.8.2022 si 
pripomíname smutné 50. 
výročie úmrtia milované
ho ocka Štefana Švecka, 
ktorý nás navždy opustil 
v mladom veku a zároveň 
20.8.2022 si pripomenie
me jeho nedožité 85. narodeniny. „Vždy si nám 
chýbal!“ S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Dotĺklo srdce, prestalo biť,  
utíchol hlas, oči sa zavreli. 
Hoci si odišiel a niet Ťa me
dzi nami, v našich srdciach 
zostaneš stále s nami. Osud 
je krutý, nevráti, čo vzal. Zo
stali iba spomienky, v srdci 
žiaľ. Už niet návratu späť, 
len  cestička k hrobu nás  
k Tebe zavedie. Kytičku 
kvetov na hrob Ti môžeme dať, spokojný spánok  
priať a s úctou spomínať.“ Dňa 15.8.2022 si pripo
míname nedožité 80. narodeniny nášho zosnulého 
manžela, otca a dedka Petra Polackého. S úctou 
spomína manželka Emília, dcéry Oľga a Jana, zaťo
via Martin a Juraj, vnuk Peter a vnučka Peťka.

POĎAKOVANIE
„Už stíchlo všetko vôkol 
a  srdce prestalo biť, my 
musíme sa s  Tebou na 
tomto svete rozlúčiť.“ Dňa 
24.7.2022 nás vo veku 
74 rokov navždy opustil 
otec, dedko a  pradedko  
Ladislav Novosád z  Dol
ných Kočkoviec. Zo srdca 
ďakujeme všetkým za účasť 
na pohrebnej rozlúčke a kvetinové dary. Poďakova
nie za dôstojný obrad patrí aj pohrebnej službe Ad
vent. S láskou a úctou spomína celá rodina.

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostat-
ných dní vybavíte emailom alebo  

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

1 maximálne 2 týždne  
pred uverejnením. Občianska inzer-
cia zaslaná emailom je bezplatná. 
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SPOMIENKA
Kto ste ho poznali a  mali 
radi, spomínajte s  nami. 
Pripomíname si 3. výro
čie odchodu do večného 
domova Jozefa Čuhára, 
manžela, otca a  dedka. 
„Odpočívaj v pokoji.“ Smú
tiaca rodina.

SPOMIENKA
Už 10 rokov len s  láskou 
v srdci spomíname a modlí
me sa za milovaného ocina, 
manžela a dedka Dalibora 
Strýčka. „Odpočívaj v  po
koji.“

SPOMIENKA
Dňa 17.8.2022 si pripomí
name 6. výročie úmrtia  
Rudolfa Huňačku. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spo
mienku. S úctou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 18. augusta 2022 si 
pripomíname 6. výročie 
úmrtia našej drahej mamy, 
babky a prababky Jozefy 
Luhovej. Kto ste ju pozna
li, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou 
spomína syn Miro, Vla
do,  dcéra Oľga s  rodinami 
a  rodina po zosnulom sy
novi Zdenovi.

SPOMIENKA
„Ako jej z  očí žiarila láska 
a  dobrota, tak nám bude 
chýbať do konca života.“ 
Dňa 16.8.2022 si pripomí
name 2. smutné výročie 
úmrtia mojej drahej man
želky Evky Kozákovej, rod. 
Staňovej. S láskou spomína 
manžel Pavol, bratia a  ses
tra Irenka a  švagriné. Kto 
ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku 
a modlitbu.

SPOMIENKA
Dňa 11.8.2022 uplynulo 12 
rokov, čo nás navždy opus
til manžel, otec a dedko 
Michal Mikovič z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku spo
lu s nami. S láskou a úctou 
spomína manželka Oľga, 
dcéry Danka, Simonka 
a syn Michal s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, nie si 
medzi nami, no v našich 
srdciach ostávaš navždy 
s nami.“ Dňa 14.8.2022 
uplynulo 21. výročie od 
úmrtia nášho brata Jo-
zefa Šištíka z Visolaj. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou 
spomínajú sestra s rodi
nou a brat s manželkou.

SPOMIENKA
„Ťažko je nespomínať, keď 
slza v očiach stojí. Ťažko je 
zabudnúť, keď srdce stále 
bolí.“ Dňa 10.8.2022 si pri
pomíname 4. výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
milovaná mama, babka a  
prababka Antónia Šiští-
ková   z Visolaj. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou spomína dcéra s rodinou  
a syn s manželkou.

SPOMIENKA
Dňa 14.8. uplynulo 5 rokov, 
čo nás opustila naša drahá 
mama, manželka, babka, 
sestra a švagriná Janka  
Kováčová. S láskou a vďa
kou spomína manžel a tri 
deti s rodinami. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu  
s nami tichú spomienku.  

SPOMIENKA
„Človek odchádza, ale všet
ko krásne, čo nám dal, ostá
va v nás.“ Dňa 12.8. uplynu
lo 7 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec, svokor, dedko a  pra
dedko Ondrej Junga  
z  Ihríšť. S  láskou a  úctou 
spomíname. Smútiaca ro
dina.

SPOMIENKA
Dňa 9.8.2022 sme si pripomenuli 1. smutné vý
ročie, čo nás navždy opustila naša mama, babka 
a prababka Božena Halačová a zároveň si pripo
míname 23 rokov, čo nás opustil náš otec, dedko 
a pradedko Štefan Halač. S láskou a úctou spo

mínajú synovia a dcéra s rodinami.

SLUŽBY
• VVŠÍVANIE pre firmy, krst. košieľky. 0905 562 215
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411 
• Akcia 20 % do 30.9.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• SŤAHOVANIE  dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Firma Ľuboš Blažej  TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• 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
•  Strechy prístrešky, altánky 0911937319
• Rekonštrukcie bytov, domov, nebytových 
priestorov, maľby, nátery, stierky, omietky, 
sadrokartóny 0911689723
• METROVÝ TEXTIL REHÁK šijeme textil na mieru. 
Akcia na matrace. 0911299366

INÉ
• Predám 2-izbový byt, 46 m2,   pôvodný 
stav, Rastislavova ulica, Púchov. Nachádza 
sa v  4-poschodovej bytovke, bez výťahu, 2. 
poschodie. K  bytu je pivnica a  špajza. Cena 
dohodou. Tel. kontakt 0905 559 768 
• Predám murovaný domček s ovocnou záhradou  
v tichom prostredí. Cena dohodou. 0902/966614
• Súrne hľadám dlhodobý prenájom garsónky 
alebo 1 izby v PU alebo v rodinnom dome 1 izbu do  
200 €. Som vo veľmi zložitej životnej situácii, nemám 
kde bývať, prosím dobrých ľudí o pomoc. Som 
poriadkumilovná, nefajčiarka, bezdetná. Prosím, 
pomôžte. Ďakujem za ponuky. 0904 547 152
• Predám: bicykel zn. Merida vhodný od 10 
rokov v dobrom stave za 50 €, detskú hojdačku  
s príslušenstvom: kruky, hrazda, 2 húpačky, kotviace 
háky o rozmeroch v 200, š 235, h 130 cm, nosnosť 60 
kg za 100 €. Použité stavebné náradie: kelňa, fangľa, 
pilníky, kladivá, sekáče, lopaty, krompáč a pod. Cena 
dohodou. 0905665996.
• Opatrím starších ľudí v  okr. Púchov, tel.: 0949 
707 454.
• Predám murovaný domček s ovocnou záhradou  
v tichom prostredí. Cena dohodou. 0902/966614
• Predám senior trojkolesový bicykel. Cena 300 €. tel. 
0902 213 262.
• Predám 2izbový byt po rekonštrukcii v Púchove. 
Volať na 0948888107.
• Predám záhradkársku chatku v záhradkárskej osade 
Dohňany. Informácie na t.č: 0908 282 236.
• Vymením dom /600m2/ v Rajeckej Lesnej za byt 
v Púchove + doplatok. SMS na 0949473022, ozvem 
sa. Som majiteľ.
• Kúpim byt PU/PB v hotovosti. Aj pôvodný stav. T.č. 
0951676236.
• Predám sporák na pevné palivo. 042/4625 109.

PRÁCA
• Súrne hľadám prácu v PU, na 4 h. denne   
upratovanie, mám zdravotné problémy s chrbticou, 

BLAHOŽELANIE
„Slečna rastie, má sa k sve
tu, piaty rôčik, hľa, už je tu. 
Želáme Ti všetko naj, vždy 
sa na nás usmievaj.“ Dňa 
21.8.2022 oslávi krásne 
narodeniny naša dcérka 
Eliška. „Sfúknuť všetky 
štyri sviečky, chlapča malé, 
zvládneš to! Želáme Ti 
všetko dobré, ľúbime Ťa, 
veď vieš to.“ Dňa 19.7.2022 oslávil krásne narode
niny náš synček Jožko. Všetko najlepšie im želajú 
mamina, tatino, sestrička Iva,  babka a dedko.
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• tak poprosím nenáročnú prácu. Ďakujem. 0904 547 152. Volať kedykoľvek.
• Hľadám prácu ako upratovačka, opatrovateľka, chyžná. Aj súkromne. 0950 233 
618.
• Hľadám opatrovateľku pre 50ročného telesne postihnutého muža na vozíku. 
Len z Púchova. Počas pracovného týždňa na 4  5 hodín denne. Mzda 650 € / 
mesačne. Výhodou vodičský preukaz a minimálna prax v opatrovaní. Ide najmä 
o pomoc v domácnosti, pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 0940 713 746.

OZNAM
• Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov oznamuje, že vyhlasuje obchodno verejnú 
súťaž č.  1/2022 na odpredaj osobného vozidla.  Predkladanie ponúk je do 
31.08.2022 do 12,00 hod. Celé znenie zámeru je zverejnené na www.sospuchov.
sk a www.tsk.sk

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

Informácia o voľnom pracovnom mieste
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, 
Púchov 02001
kategória a požiadavky na uchádzača: technicko-hospodársky  
zamestnanec v školskej kuchyni:
 pracovný čas od 7,00 hod. do 15,00 hod.
 nástup: od 2.9.2022 
 tarifná trieda: 04
 kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie  
(zdravotný preukaz a hygienické minimum).
Popis pracovnej činnosti:
 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce  
s plnou hmotnou zodpovednosťou.
 Samostatná odborná práca v oblasti verejného obstarávania.
1. Komplexné vedenie agendy súvisiacej so stravovanými osobami v zariadení 
školského stravovania:
 Kompletná evidencia stravníkov a jej pravidelná aktualizácia, vrátane denných 
odhlášok a prihlášok na stravovanie, mesačnej uzávierky a evidencie čipov;
 Spravovanie verejných zdrojov zákonných zástupcov detí a žiakov a iných 
stravníkov určených na úhradu nákladov na stravovanie.
 Zabezpečenie včasného a správneho vrátenia preplatkov stravníkov.

2. Vykonávanie bežných administratívnych prác v zariadení školského stravovania 
(napr. spracovanie štatistických výkazov a pod.).
3. Zverejňovanie objednávok.
4. Príprava podkladov na čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných 
verejných zdrojov v rámci celospoločenských programov podpory zdravia
5. Uplatňuje záujmy stravníkov vo vzťahu k činnosti zariadenia školského stravovania.
6. Dodržiava všeobecne záväzné platné predpisy pre školské stravovanie.
7. Dodržiava predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarne predpisy.
8. Zodpovedá za vybavenie a zariadenie nachádzajúce sa v spoločných priestoroch ŠJ.
9. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokyn
ov riaditeľky/vedúcej ŠJ.
10. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní 
verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným 
osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný živo
topis, kópia  doklad o vzdelaní, podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto 
spôsobov: poštou na adresu: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 
02001 alebo e-mailom na adresu: slavkajagrikova@azet.sk.  

NON 
STOP

Nájdete nás v Beluši na ulici M.R. Štefánika (vedľa pošty)
Možnosť financovania pohrebov prostredníctvom splátok 

Zabezpečenie hudob. doprovodu alebo reprodukovanej hudby

0949 007 333
0949 007 444

Kompletné pohrebné služby
Organizácia poslednej rozlúčky

Kompletná administratíva 
Obnova a dopisovanie písma na pomníkoch

Prevozy zosnulých 
Predaj rakiev, urien, vencov

Výkopové práce


