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V piatok 19. 8. 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového AMFITEÁTRA V piatok 19. 8. 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového AMFITEÁTRA 
ILONKA v Púchove. V kultúrnom programe účinkovali DFS Púchovček, DĽH ILONKA v Púchove. V kultúrnom programe účinkovali DFS Púchovček, DĽH 
Lachovček, Folklórny súbor Váh Púchov, Ľudová hudba Váh Púchov. Hosťom Lachovček, Folklórny súbor Váh Púchov, Ľudová hudba Váh Púchov. Hosťom 

programu bola speváčka KRISTÍNA. O sprievodný program v podobe lanových programu bola speváčka KRISTÍNA. O sprievodný program v podobe lanových 
prekážok sa postaral Horolezecký klub Manín. Zvuk, svetlo zabezpečil JT AUDIO. prekážok sa postaral Horolezecký klub Manín. Zvuk, svetlo zabezpečil JT AUDIO. 

Púchovská kultúra, s.r.o.Púchovská kultúra, s.r.o.

Slávnostné otvorenie obnoveného amfiteátra na Lachovci

Spomienka na SNP a vypálenie osady Mladoňov

78. výročie Slovenského národného povstania

Obete 2. svetovej vojny si pri príležitosti 78. výročia SNP pripomenuli predstavitelia Obete 2. svetovej vojny si pri príležitosti 78. výročia SNP pripomenuli predstavitelia 
samospráv a občania okresu Púchov v Mladoňove. Za Mesto Púchov položila samospráv a občania okresu Púchov v Mladoňove. Za Mesto Púchov položila 

veniec k pamätníku obetiam fašizmu primátorka mesta Katarína Heneková  veniec k pamätníku obetiam fašizmu primátorka mesta Katarína Heneková  
s manželom.              s manželom.              Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

V pondelok 29. augusta si primátorka mesta Katarína Heneková, viceprimátor V pondelok 29. augusta si primátorka mesta Katarína Heneková, viceprimátor 
Lukáš Ranik, poslanci Irena Kováčiková, Peter Bílik a Cyril Crkoň spolu s občanmi Lukáš Ranik, poslanci Irena Kováčiková, Peter Bílik a Cyril Crkoň spolu s občanmi 

mesta Púchov pri pomníku v Europarku pripomenuli výročie Slovenského mesta Púchov pri pomníku v Europarku pripomenuli výročie Slovenského 
národného povstania.             národného povstania.             Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Ani sme sa nenazdali a dva mesiace 
prázdnin prešli ako voda. Dni oddychu  
a dovoleniek sú za nami a pred nami 
nové výzvy a povinnosti. V meste sa však 
aj za uplynulé dni stále niečo dialo a veru 
nebolo toho málo. 

23. ročník Púchovského jarmoku bol 
veľmi pestrý. Počasie sa síce menilo po
čas dňa, ale na náladách jarmočníkov 
i návštevníkov to nebolo znať. Všade 
samé dobroty, bohaté vystúpenia skve
lých účinkujúcich, veľa remeselníkov, 
bohatá tombola, silný sociálny príbeh 
pomoci deťom v Spojenej škole na Ul. 
športovcov, ktorým sa aj vďaka vám po
darilo odovzdať viac ako 2000 eur, ktoré 
využijú na prípravu a prevádzku nových 
priestorov pre deti so zdravotným znevý
hodnením. Aj tradičné varenie polievok 
na Púchovskom jarmoku dopadlo vý
borne a polievky sa minuli krátko po ich 
uvarení. Ďakujem „kuchárskym” tímom  
z Fakulty priemyselných technológií, 
Denného centra seniorov, zapojených 
poslancov MsZ, delegáciám zo Starej 
Pazovy a Hlinska za ich nasadenie a od
hodlanie pomôcť dobrej veci. Ďakujem 
kolegom z mestského úradu, Púchov
skej kultúry, mestskej polície, Podniku 
technických služieb, poslancom MsZ, 
účinkujúcim, sponzorom, ktorí svojimi 
darmi prispeli do tomboly a hlavne všet
kým návštevníkom za vytvorenie skvelej 
atmosféry. 

Jarmočný deň v Púchove sa niesol aj  
v inej slávnostnej atmosfére, pretože 
sme spolu s Angelikou Lazorovou, po
slankyňou MsZ, Alenkou Strýčkovou, 
riaditeľkou CVČ Včielka a Mládežníckym 
parlamentom mesta Púchov a ich hos
ťami otvárali nový priestor, ktorý mesto 
pripravilo na rozšírenie aktivít Centra 
voľného času Včielka. Priestor bude 
slúžiť nielen na rozširovanie vzdeláva
nia, ale aj na rozvoj všetkých aktivít detí  
a mládeže, ktorí majú pred sebou naozaj 
bohaté ciele a plány. Držím im všetky 
prsty, aby sa darilo nielen nadšencom 
včelárskych aktivít, ale aj ostatným ta
lentovaným deťom a mladým ľuďom 
z nášho mesta a okolia. Ďakujem CVČ 
Včielka, mládežníckemu parlamentu, 
Danke Gabrišovej a jej tímu z MsÚ za 
pomoc pri zariadení vybavenia, spoloč
nosti Púchov servis, s.r.o. za realizáciu  
a samozrejme poslancom, ktorí vo svo
jom investičnom pláne odsúhlasili re
alizáciu tejto investície pre naše deti  
a mládež. 

S blížiacim sa novým školským rokom 

čaká na všetkých prváčikov v púchov
ských základných školách prekvapenie. 
Som veľmi rada, že sa podarila ďalšia 
skvelá vec pre naše deti a rodiny, ktorým 
môžeme ako mesto v tejto neľahkej 
dobe pomôcť, a to nákupom školských 
pomôcok pre prváčikov, ktorí od sep
tembra začnú navštevovať naše základ
né školy v meste. Rodičia prvákov majú 
všeobecne veľké finančné výdavky, 
spojené s nástupom ich detí do školy,  
a ak im aspoň trošku zmiernime dopa
dy na ich rozpočet, tak má tento pilotný 
projekt zmysel, a to bude jednoznačný 
dôvod v ňom pokračovať aj v ďalšom 
školskom roku. Verím, že sa potešia aj 
samotné deti a aj takto sa navnadia do 
štúdia, ktoré majú pred sebou. Ďakujem 
vedúcej oddelenia školstva a sociálnych 
vecí Daniele Gabrišovej a jej tímu a tak
tiež poslancom z príslušnej komisie, 
ktorí tento projekt podporili. Súčasťou 
„balíčka” je edukačná knižka z kategó
rie maľovaného čítania, výkresy, pastel
ky, farbičky, zošity, písacie potreby, a to 
všetko prakticky zabalené v školskom 
vrecúšku, ďalej využiteľnom napríklad 
na prezuvky či telesnú výchovu. Hodno
ta balíčka predstavuje sumu 25 eur na 
každého žiaka, ktorý si takéto prekva
penie nájde hneď v prvý školský deň. 
Prekvapenie však bude v každej škole  
i škôlke v meste čakať po prázdninách na 
všetky deti, pretože ani riaditelia týchto 
inštitúcií počas leta nezaháľali a snažili 
sa v spolupráci s mestom vytvoriť alebo 
obnoviť nové prvky v danom zariadení 
– niekde sa rekonštruovali sociálne za
riadenia, inde pribudli nové hracie prvky 
do školského areálu a v inom zariadení 
zase vznikli nové priestory. Viac sa dočí
tate aj v tomto vydaní Púchovských no
vín, ale aj v ďalších vydaniach. 

Nielen pre deti, ale aj pre ostatných 
fanúšikov a čitateľov dobrej knihy pri
pravujeme ďalšie prekvapenie, ktoré 
spočíva v príprave ďalších priestorov pre 
mestskú knižnicu. Našim cieľom je tento 
priestor upraviť tak, aby mohli Mestskú 
knižnicu V. Roya navštíviť aj čitatelia so 
zdravotným znevýhodnením, ktorí sú 
imobilní. Už o pár dní tieto nové pries
tory uvedieme „do života“ a verím, že 
tam nájdete oddych, ale aj priestor na 
ďalšie vzdelávanie. Albert Einstein pove
dal krásnu myšlienku: „Jediná vec, ktorú 
absolútne potrebujete vedieť, je adresa 
knižnice.“ 

Pred pár dňami sme spoločne „strihali 
pásku“ a otvárali náš nový Amfiteáter 
na Ilonke, ktorý svojim tancom pokrs
tili naši malí i väčší folkloristi, ale i sláv
na slovenská speváčka Kristína, ktorá 
roztancovala najmä detské publikum. 
Veľký úspech malo aj naše prvé premi
etanie pod holým nebom v priestoroch 
amfiteátra, kde na návštevníkov čakal 
skvelý český film, popcorn, kofola a iné 
dobroty. Osobne musím povedať, že 
bolo nádherne sledovať „ako je tu krás
ne” vo filme Na samotě u lesa. Ďakujem 
vám za skvelú atmosféru. Verím, že sa 
podarí naplniť naše ciele a v budúcom 
roku spustíme pravidelné premietanie 
pre všetkých fanúšikov skvelých filmov  
v krásnom prostredí. 

Športovci v Púchove tiež nezaháľali. 
Zahájenie hokejovej sezóny prebiehalo 
pod organizáciou OZ Draci a zaniete
ných rodičov, ktorí nič nenechali na ná
hodu. Deti, mládež, ale i rodičia si užili 
pekný deň spolu. Prajem do novej sezó
ny veľa športových úspechov. Ďakujem 
za pozvanie stráviť chvíľu na ľade a tiež 
pri ochutnávke gulášu Jarke Seilerovej 
Haluškovej a Jožkovi Koncovému. Futba
listi MŠK úspešne „bodovali“ a dostali sa 
na čelo tabuľky, k čomu im blahoželám  
a do ďalších zápasov, ktoré sú pred nami, 
prajem okrem úspechov aj veľa šťastia. 

Víkend bol plný viacerých podujatí  
v Púchove. Púchovské Kočkoviny sú už 
tradične skvelým podujatím pre deti  
a rodičov, ktoré sa aj tento rok konali pod 
organizáciou Výboru miestnej časti Hor
né Kočkovce a Púchovskej kultúry, s.r.o. 
Podujatie je obľúbené aj vďaka viacerým 
spriazneným združeniam a organizá
ciám, ktoré pripravili pre našich naj
menších zaujímavý program (Divadlo M,  
D 121, DDS Ochotníček, 6. Zbor skautov 
a skautiek Púchov, CVČ Včielka a Diva
dlo Jaja). Všetkým srdečne blahoželám  
a ďakujem aj poslancom za miestnu časť 
Horné Kočkovce Janovi Riškovi a Cyrilovi 
Crkoňovi za ich aktívne zapojenie a or
ganizáciu.

Skvelým koncertom kapely Smola  
a Hrušky sme spoločne s plným publi
kom „na pešej“ ukončili Kultúrne leto  
v Púchove. Pred nami je teraz množstvo 
nových kultúrnospoločenských akcií,  
o ktorých sa dočítate aj v aktuálnom vy

daní Púchovských novín. 
29. august je už tradične venovaný 

spomienke SNP. V Púchove sme si opäť 
v Europarku spolu s niektorými po
slancami MsZ, členmi ZO Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, ale 
i priamymi účastníkmi SNP a viacerými 
hosťami pripomenuli 78. výročie SNP. 
Úsilie našich starých i prastarých rodi
čov si musíme pripomínať a dnes možno 
viac ako inokedy, pretože medzinárod
ná situácia nám ukazuje, že mier, pokoj 
a rodinný život nie sú samozrejmosťou. 
Aj v súčasnosti je nesmierne dôležité 
bojovať za národne hodnoty, svojbyt
nosť, materinský jazyk, vzájomnú úctu 
a porozumenie. Ďakujem všetkým vám, 
ktorí ste si našli čas a prišli ste s nami 
položiť veniec k pamätníku a vzdať hold 
slovenským hrdinom. Nezabudli sme ani 
na tragédiu vypálenia osady Mladoňov 
a spoločne s pani Emíliou Šipulovou 
(priamou účastníčkou tragédie), poslan
kyňou MsZ Irenkou Kováčikovou, členmi 
ZO Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov a starostami z Púchovskej 
doliny sme si pripomenuli, pri pamätní
ku v Mladoňove v obci Lazy pod Maky
tou, udalosti roku 1944. 

Čítala som krásnu myšlienku od W.D. 
Hoarda: „Šťastie nezávisí od toho, čo 
máme ale od toho, ako sa cítime s tým, čo 
máme. Môžeme byť spokojní s malými ve-
cami a nespokojní s tými veľkými“. Prajem 
Vám krásny týždeň so šťastnými ľuďmi 
okolo seba a úspešný začiatok školského 
roka.                    Katarína Heneková

Slovami primátorky: Nielen o konci prázdnin



spravodajstvospravodajstvo44

Dňa 9. 8. 2022 podala Mestská spo-
ločnosť MŠK Púchov, s.r.o. na Okresnú 
prokuratúru Považská Bystrica Ozná-
menie o skutočnostiach, nasvedčujú-
cich tomu, že bol spáchaný trestný čin 
šírenia poplašnej správy podľa § 361 
ods. 1 Trestného zákona, a to prostred-
níctvom advokátskej kancelárie JUDr. 
ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.

V tejto súvislosti sme oslovili JUDr. 
Antona Školka, právneho zástupcu MŠK 
Púchov, aby vysvetlil dôvody pre poda
nie vyššie uvedeného oznámenia.

Pán doktor, mohli by ste, prosím, vy-
svetliť našim čitateľom prečo sa MŠK 
Púchov, s.r.o. rozhodlo podať Ozná-
menie o skutočnostiach, nasvedčujú-
cich tomu, že bol spáchaný trestný čin 
šírenia poplašnej správy?

V kybernetickom priestore sa žiaľ, čoraz 
častejšie objavujú „zaručené a overené“ 
správy, ktoré „informujú“ o najrôznejších 
udalostiach, a ktoré sú svojim obsahom 
spôsobilé vyvolať vážne znepokojenie 
obyvateľov vo forme strachu, úzkosti ale
bo dokonca paniky. 

Správy takéhoto charakteru sa objavili 
dňa 29.7.2022 vo videu na osobnom pro
file, na sociálnej sieti Facebook, bývalého 
primátora Mariána Michalca. Marián Mi
chalec v ňom od 00:26 sekundy uvádza: 
„Presne ako teraz s bazénom. Nebol za
vretý kvôli žiadnej vymyslenej technic
kej poruche. Naopak, už 30teho júna 
boli od Úradu verejného zdravotníctva 
informovaní, že príčinou je nebezpeč
ná nákaza zlatého stafylokoka. Napriek 
tomu ľudí o tom vôbec neinformovali.“ 
Následne vo videu zverejnil vyjadrenie 
matky dieťaťa, ktoré bolo na kúpalisku 
v Púchove a jej dieťa malo zdravotné 
ťažkosti s následkom nasadenia antibio
tík na 2 týždne. Matka zároveň vo videu 
uvádza, že Mesto Púchov vystavilo jej ro
dinu zdravotným ťažkostiam. Marián Mi
chalec ďalej uvádza: „Niektoré mamičky 
dopadli ešte horšie a skončili so svojimi 
deťmi v nemocnici. Čo mali zodpovední 
spraviť namiesto zatĺkania? No predo
všetkým ľudí včas varovať a napríklad 
ponúknuť ten sociálny taxík, s ktorým sa 
tak radi chvália, aby každý, kto nemá auto 
sa mohol čím skôr aspoň s deťmi dostať 
na pohotovosť...“, a následne podpra
hovo, diskreditačne a manipulatívne vo 
svojom tlačovom médiu Púchovské listy 
(august 2022) zverejnil svoju fotogra
fiu s textom „zdravé kúpalisko pre deti“.  
V tom istom čísle Púchovských listov sa 
nachádza aj rozhovor s Radoslavom Var
gom, v ktorom bez možnosti vyjadriť sa  
k zverejneným senzáciám, či už ozna
movateľovi alebo mestu Púchov, uvádza 
svoje súkromné a neoverené odpovede, 
podporujúce a citujúce výmysly Mariána 
Michalca. Tie vyvolávajú neoprávnenú 
paniku o šírení nákazy, čím došlo k úmy
selne spôsobenému nebezpečenstvu 
vážneho znepokojenia časti obyvateľstva 
tým, že šíril nepravdivú informáciu o ne
bezpečnej nákaze na kúpalisku, a o de
ťoch v nemocnici nakazených nebezpeč
ným vírusom zlatého stafylokoka.

Dňa 4.7.2022 Michal Bizoň, bývalý 
kandidát na funkciu primátora mesta 
na svojom osobnom profile na sociálnej 
sieti Facebook zverejnil video, v ktorom 

od 00:06 uvádza „mne nedalo a nedá 
zabudnúť nato, ako sa vedenie mesta  
a zodpovední správali v prípade, že 
kúpalisko bolo zatvorené z dôvodu zla
tého stafylokoka a nevyhovujúcej vody. 
Ako sa toto tajilo a tají dodnes a ako teda 
ľudia nemali ani ich deti, rodičia nemali 
možnosť zobrať deti k doktorovi aby 
mohli rýchlo a účinne bojovať s touto in
fekciou...“. Úmyselným zverejnením tohto 
videa došlo k nebezpečenstvu vážneho 
znepokojenia časti obyvateľstva tým, že 
šíril nepravdivú informáciu o nebezpeč
nej nákaze na kúpalisku a o deťoch, ktoré 
si vyžadujú urýchlené ošetrenie. 

Mohli by ste, prosím, popísať skutko-
vý stav tejto udalosti?

Regionálny úrad verejného zdravot
níctva (ďalej len „RÚVZ“) so sídlom v Po
važskej Bystrici vykonal dňa 27.6.2022 
odber kontrolnej vzorky vody na kúpanie  
z plaveckého bazéna v areáli MŠK 
Púchov, s.r.o. za účelom laboratórnej ana
lýzy vody na kúpanie. 

Dňa 30.6.2022 popoludní, telefonicky 
kontaktovala pracovníčka RÚVZ konateľa 
MŠK Púchov, s.r.o. Ing. Štefana Ondrič
ku, za účelom informácie o kvalite vody 
vo veľkom plaveckom bazéne letného 
kúpaliska v Púchove. Odobratá vzorka 
vody nespĺňala požadovanú hygienickú 
normu. Podotýkam, že informácia sa tý
kala veľkého plaveckého bazéna, nie kva
lity vody v detskom bazéne. Rozborom 
vody z veľkého plaveckého bazéna bol 
zistený ojedinelý výskyt stafylokoka. Na 
základe prijatých informácií rozhodol ko
nateľ MŠK Púchov, s.r.o. o uzavretí letné
ho kúpaliska, a to počnúc dňom 1.7.2022 
 až do odvolania. 

Dňa 4.7.2022 bolo spoločnosti MŠK 
Púchov, s.r.o. uložené do elektronickej 
schránky rozhodnutie o zákaze kúpania. 
Z vyššie uvedeného chronologického 
postupu je zrejmé, že spoločnosť, pre
vádzkujúca verejné kúpalisko, konala 
v najlepšom možnom záujme ochrany 
zdravia, teda naplnila podmienky záko
na č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore  
a rozvoji verejného zdravia a zatvorila ve
rejné kúpalisko, a to ešte pred samotným 
doručením rozhodnutia RÚVZ o zákaze 
kúpania.

Počas odstávky letného kúpaliska re
alizovalo MŠK Púchov, s.r.o. čiastočnú 
opravu fólie a následné prečistenie a pre
filtrovanie vody vo veľkom bazéne, podľa 
pokynov RÚVZ v Považskej Bystrici. Po 
takto vykonaných prácach a po odstrá
není technických chyb, boli opätovne 
odobrané vzorky v súlade s normami 
RÚVZ, a tak mohlo MŠK Púchov, s.r.o. 
pristúpiť vo štvrtok 7.7.2022 k opätovné
mu otvoreniu letného kúpaliska, ktoré je 
otvorené aj v týchto dňoch.

MŠK Púchov, s.r.o. informovalo návštev
níkov – predovšetkým rodičov, že tech
nická porucha ani zhoršená kvalita vody, 
nebola od otvorenia letného kúpaliska 
v tohtoročnej sezóne zistená v malom 
detskom bazéne, preto bola kvalita vody 
vždy v súlade so stanovenými normami 
RÚVZ. Požiadavky na kvalitu vody na 
umelom kúpalisku upravuje Vyhláška MZ 
SR č. 308/2012 Z.z., v ktorej sú špecifiko
vané požiadavky na kvalitu vody a pri od
bere vody na stanovenie mikrobiologic

kých ukazovateľov – teda aj ukazovateľ 
Staphylococcus aureus  zlatý stafylokok, 
sa postupuje podľa slovenskej technickej 
normy STN EN ISO 19458 Kvalita vody. 
Z vykonaného odberu kontrolnej vzor
ky vody RÚVZ zistil nepatrné množstvo 
zlatého stafylokoka, voda teda nespĺňala 
technické požiadavky podľa STN, preto 

prevádzkovateľ logicky uzavrel kúpalisko 
z dôvodu technických príčin.

Z vyjadrení lekárov a pracovníkov 
RÚVZ je zrejmé, že zlatý stafylokok sa 
bežne vyskytuje na slizniciach alebo 
koži až polovice ľudí a väčšinou nepô-
sobí žiadne ťažkosti. V určitých situáci-
ách však môže spôsobiť mierne zápa-
ly, ale aj ťažšie stavy. Veľa ľudí má túto 
baktériu napríklad v nose, krku alebo 
na koži a ani o tom nevie, pretože im 
nerobí žiadne ťažkosti. Problém vraj 
môže nastať v momente, keď sa bak-
téria dostane, napríklad cez poranenú 
kožu, do krvného obehu človeka. Le-
kári upozorňujú, že človek môže byť 
iba prenášačom baktérie a ani o tom 
nemusí vedieť. Dotykom, kvapôčkami 
alebo cez zdieľané veci tak vraj môže 
nakaziť niekoho, kto je na infekciu 
touto baktériou citlivý alebo má osla-
bený organizmus. Zlatý stafylokok sa 
môže nachádzať tiež v niektorých po-
travinách a jeho toxín potom môže po 
ich konzumácii spôsobiť v tele veľkú 
neplechu...

Áno, aj ja som sa dostal k týmto od
borným lekárskym informáciám. Treba 
povedať, že letné kúpaliská, kde je pred
písanou normou chlórovanie vody, robia 

príslušné opatrenia tak, aby v príslušnej 
normovej koncentrácií stafylokok nepre
žil. Napriek všetkému úsiliu zaintereso
vaných pracovníkov sa na letných kúpa
liskách (aj v iných mestách) táto baktéria 
občas vyskytne. Ak sú hlásené z jedného 
miesta viac ako tri ochorenia, hodnotí to 
RÚVZ ako lokálnu epidémiu a podniká 

príslušné opatrenia. V prípade púchov
ského kúpaliska nemožno v žiadnom 
prípade hovoriť o šírení nebezpečnej 
nákazy. Podľa našich informácii, v situá
cii, ktorú momentálne riešime, nebol na 
RÚVZ hlásený ŽIADNY prípad ochorenia 
na stafylokokovú infekciu, a ani primár 
mikrobiológie v Považskobystrickej 
nemocnici nepotvrdil prijatie výterov, 
prípadne iných vzoriek na identifikáciu 
stafylokoka – teda v nemocnici neboli  
v inkriminovanom čase prijaté žiadne 
deti s týmto ochorením. 

Podľa čoho možno teda označiť zve-
rejnené informácie Mariána Michalca 
a Michala Bizoňa za šírenie poplašnej 
správy?

Šírenie poplašnej správy zdokumen
tované na sociálnej sieti a v listinnej 
podobe je nasledovné: video Mariána 
Michalca má ku dňu 9.8.2022 počet vi
dení 5,4 tisíc, 96 zdieľaní a 7 komentárov, 
vydanie miestnych novín – Púchovské lis
ty (august 2022) rozdávané do schránok 
občanov mesta Púchov a video Michala 
Bizoňa má ku dňu 9.8.2022 počet videní 
1,3 tisíc, 16 zdieľaní medzi inými osobami 
a 15 komentárov. 

V dôsledku podozrenia zo spáchania 

MŠK Púchov sa bráni proti rozširovaniu poplašných správ

(Pokračovanie na 5. strane)
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V októbri 2019 dal Ing. Stanislav Žiačik na svojich 
pozemkoch pri „Starých pumpách“ (križovatka ulíc 
Janka Kráľa a Komenského) umiestniť betónové blo
ky, ktoré znemožnili automobilom prejazd po mest
skej komunikácii. S postupom vlastníka pozemkov 
pod cestným telesom vo vlastníctve mesta vedenie 
mesta nesúhlasilo a toto konanie považovalo za neo
právnené a protizákonné. 

Ing. Stanislav Žiačik ako majiteľ pozemkov pri 
„Starých pumpách“ predtým rokoval so zástupcami 
mesta a ponúkal odpredaj viacerých pozemkov ako 
celku (nielen pozemku pod mestskou cestou). Mes
to Púchov nemalo o kúpu pozemkov záujem, okrem 
iného aj preto, že má k pozemkom pod svojou cestou 
právny vzťah zo zákona – tzv. zákonné vecné breme
no.

Namiesto odstránenie betónových blokov Ing. 
Stanislav Žiačik v zastúpení advokátkou kanceláriou 
zažaloval mesto Púchov pre porušenie svojich vlast
níckych práv a žiadal náhradu škody. Okresný súd 
Považská Bystrica v júni 2021 rozhodol v prospech 
mesta. V júni 2022 rozhodoval Krajský súd v Trenčí
ne o odvolaní Ing. Stanislava Žiačika voči rozsudku 
okresného súdu. Mesto Púchov zastúpené kance
láriou JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o. bolo 
opäť úspešné, pretože krajský súd zamietol odvola
nie žalobcu a rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil.

V odôvodnení krajského súdu sa uvádza, že už súd 
prvej inštancie dospel k záveru, že žalovanému ako 
vlastníkovi stavby, ktorá je miestnou komunikáciu, 
vzniklo právo zodpovedajúce vecnému bremenu 
k pozemku žalobcu, nakoľko boli splnené zákonné 
podmienky: stavba bola ku dňu účinnosti zákona  
č. 66/2009 Z. z. vo vlastníctve žalovaného, vlastníc
tvo stavby bolo prevedené na žalovaného na základe 
zákona č. 135/1961 Zb. (v znení zákona č. 160/1996  
Z. z.), stavba bola riadne povolená a dlhodobo slúži 
na verejnoprospešné účely. Nie je preto možné vzťa
hy medzi sporovými stranami riešiť podľa ustano

vení Občianskeho zákonníka (ochrana vlastníckeho 
práva). 

Okresný súd konštatoval, že keďže žalovanému 
vzniklo k pozemku žalobcu právo zodpovedajú
ce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba  
a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva 
uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, a preto ne
možno vyvodiť záver, že by žalovaný užíval pozemok 
žalobcu bez právneho titulu. Nie je tak možné domá
hať sa odstránenia stavby a dopravného značenia, 
ktoré je súčasťou stavby  miestnej komunikácie. Ne
prichádza tiež do úvahy akýkoľvek nárok žalobcu na 
náhradu ušlého zisku alebo vydania bezdôvodného 
obohatenia.

Pokiaľ ide o alternatívny návrh žalobcu, ktorým sa 

domáhal uloženia povinnosti žalovanému poskytnúť 
žalobcovi náhradný pozemok, súd prvej inštancie 
uviedol, že zákon len umožňuje obci, aby poskytla 
náhradný pozemok, a nie je to jej povinnosť. Súd 
posúdil aj žalobcom uplatnený nárok na zaplatenie 
sumy 2.825,32 eur, ale keďže žalovaný vzniesol námi
etku premlčania nároku (v roku 2012), žalobu i v tejto 
časti zamietol.

Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací preskúmal 
vec a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštan
cie je potrebné potvrdiť ako vecne správny. Mesto 
Púchov ako žalovaná strana sporu bolo plne úspeš
né, a preto má voči neúspešnému žalobcovi nárok na 
náhradu trov súdneho konania v celom rozsahu.

Slavomír Flimmel

Mesto Púchov úspešné v spore o križovatku pri Starých pumpách

tohto trestného činu v čase zverejnenia 
videí nastalo šírenie strachu medzi ob
čanmi mesta Púchov a poslanci mest
ského zastupiteľstva boli pod ťarchou 
nepravdivých, neoverených a manipu
latívnych informácií uvedení do strachu  
a potreby riešenia akejsi mimoriadnej si
tuácie na mestskom zastupiteľstve.

V zmysle vyššie popísaných skutkov sa 
trestnej činnosti podozriví mali dopustiť 
v podstate na tom skutkovom základe, že 
úmyselne nepravdivo prostredníctvom 
sociálnej siete Facebook a tlačených no
vín Púchovské listy informovali širokú ve
rejnosť o údajne nebezpečne nákazlivej 
chorobe stafylokoka nachádzajúcej sa 
v detskom bazéne kúpaliska v Púchove, 
čím sa mali nielenže účastníci vystaviť 
riziku nákazy, ale úmyselne klamlivo 
Marián Michalec informoval o viacerých 
deťoch, ktoré mali skončiť v dôsledku ná
kazy v nemocnici a Michal Bizoň zavádza
júco informoval o nákaze v detskom 
bazéne a zatajovaní tejto skutočnosti 
oznamovateľom...

Za rozširovanie správy sa má každé 
konanie, ktorým sa správa (oznámenie, 
informácia) dostáva na vedomie väčšie
mu počtu ľudí. Môže spočívať v uverej
není správy tlačou, hromadnými infor
mačnými prostriedkami, vystúpením na 
zhromaždení a pod. alebo v oznámení 

správy viacerým osobám, alebo hoci len 
jednej osobe s vedomím, že tieto oso
by prenesú správu na širší okruh osôb. 
Ma rián Michalec na svojom osobnom 
profile na sociálnej sieti Facebook pravi
delne zverejňuje videá o dianí v meste, 
sústreďuje sa na kritiku súčasného vede
nia mesta, pričom vo väčšine prípadov 
ide o zavádzajúce, skresľujúce a klamlivé 
informácie. Podozriví páchatelia, Ma
rián Michalec a Michal Bizoň, závažným 
spôsobom rozširovali v predmetných 
videách nepravdivú informáciu o šíre
ní „nebezpečnej nákazy“, ktorá mala za 
následok vyvolanie znepokojenia časti 
obyvateľstva, dokonca sa šírila medzi 
rodičmi panika z ohrozenia zdravia ich 
detí. Na podporu svojich tvrdení Marián 
Michalec aj podprahovo občanom mesta 
Púchov vo svojich novinách Púchovské 
listy svojou fotografiou s titulkom „zdra
vé kúpalisko pre deti“ vnucuje myšlienku, 
že iba on je za zdravé kúpalisko, pričom 
mesto Púchov, jeho predstavitelia, či 
oznamovateľ vedome zanedbali starost
livosť o riadny chod detského kúpaliska. 
Uvedené deklaruje v týchto novinách 
aj manipulatívnym rozhovorom Petra 
Hudáka s Radoslavom Vargom, klade
ním sugestívnych a kapcióznych otázok  
a s dôrazom na ohrozenie zdravia obča
nov, najmä detí mesta Púchov.

K trestnosti činu sa vyžaduje, aby roz

širovaná správa bola jednak nepravdivá 
a jednak poplašná. Nepravdivá správa 
je taká správa, ktorá je v rozpore so sku
točnosťou alebo taká správa, ktorá sku
točnosť značne skresľuje. Žiadne deti 
neboli v popisovanom období hospita-
lizované ani ošetrované pre podozrenie 
z nákazy zlatého stafylokoka v najbliž-
ších nemocniciach v Považskej Bystrici  
a v Trenčíne. Tvrdenia podozrivých pá-
chateľov sú teda nepravdivé a zavádza-
júce.

Správa je poplašná, ak je svojím obsa
hom spôsobilá vyvolať vážne znepokoje
nie obyvateľov aspoň v určitom okruhu. 
Môže sa týkať vecí minulých, prítomných 
i budúcich. Časťou obyvateľstva nejaké
ho miesta sa rozumie časť obyvateľstva 
určitého miesta, ktorej sa poplašná sprá
va môže dotknúť citeľným spôsobom. 
Spravidla pôjde o väčší počet osôb, než 
aký môže minimálne tvoriť skupinu oby
vateľov, napr. obyvatelia obce alebo jej 
časti, tiež všetci, ktorí sa cítia byť ohrození 
vzhľadom na svoje sociálne postavenie a 
pod. 

Podozriví páchatelia šírili poplašnú 
správu, vzhľadom na to, že informovali 
o nebezpečnej nákaze, pričom z dostup
ných vedeckých zdrojov je zrejmé, že zla
tý stafylokok nepatrí medzi nebezpečné 
nákazlivé ochorenia. Zároveň úmyselne 
kladú dôraz na nákazu u detí, pričom  

v detskom bazéne nebol potvrdený zlatý 
stafylokok, len aby vyvolali závažné zne
pokojenie u obyvateľstva, keďže akékoľ
vek ochorenie detí vždy vzbudzuje väčšie 
emócie.

Je možné sa domnievať, že úmysel 
vzbudiť u obyvateľstva strach, paniku  
a pobúrenie bolo vykonávané za účelom 
vytvorenia dojmu nekompetentnosti 
vedenia MŠK Púchov, s.r.o., prípadne pri
mátorky mesta Púchov, nakoľko Marián 
Michalec kandiduje v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách za primátora mes
ta. 

Na záver by som rád dodal, že úpl
ne chápem a rešpektujem, že v tomto 
čase už naplno prebieha predvolebná 
kampaň pred komunálnymi voľbami. Tá 
však môže byť slušná a poctivá. Je určite 
smutné, ak sa kandidáti na post primá
tora mesta, či poslanca MsZ sústreďujú 
iba na politickú diskreditáciu svojich vo
lebných oponentov, využívajú klamstvo 
a nenávisť namiesto toho, aby prezento
vali svoj volebný program a najmä to, čo 
plánujú pre lepší život občanov urobiť.  
A využívať deti ako rukojemníkov pre 
svoje nekalé ciele je bezcitné a hye
nistické. Pevne verím v zdravý rozum 
Púchovčanov a som presvedčený, že túto 
kauzu vyhodnotia správne podľa rele
vantných informácií, a že sa vo voľbách 
rozhodnú správne.       Slavomír Flimmel

MŠK Púchov sa bráni proti rozširovaniu poplašných správ
(Pokračovanie zo 4. strany)
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Polícia informuje

V mesiaci august sa rozhodlo, že je možnosť vyslať 
slovenskú reprezentáciu dorastencov na majstrov
stva sveta chlapcov a dievčat a začalo sa skladať druž
stvá pre túto akciu. Zároveň sa zvolal aj prvý kemp  
v Martine, ktorý celkom nevyšiel podľa predstáv 
vedúcim akcie. Čas sa krátil a bolo potrebné rýchlo 
konať. Preto sa rozhodlo, že druhé dvojdňové sústre
denie sa bude konať v Púchove na ZŠ Gorazdova. 
Tu bola možnosť uskutočniť tréning vo všetkých 
disciplí nach pod vedením hlavného trénera Jozefa 
Ridzika st. a pomocného Dušana Adamičku zo Šišo
va, ktorý mal na starosti dievčatá. Aj za sťažených 
podmienok spôsobených teplom a škvarovou drá

hou, sa pozvaní dorastenci (dvaja z Púchova, jeden 
z okresu Prievidza, jeden z Prešova, traja z Veľkého 
Lapáša, jeden z Bytče a traja zo Šišova) dostavili do 
Púchova, aby poskladali hlavné kolektívne disciplíny 
a tiež výstup na hasičskú vežu. Najhoršie bolo, že ešte 
pred tým sa zranilo jedno dievča a aj domáci Alexan
der, ktorý podával veľmi dobré tréningové a súťažne 
výkony. Kolektív sa oslabil, ale napriek tomu stále 
fungoval. 

Dňa 16. 8. 2022 mladá reprezentácia vycestovala 
cez Česko a Poľsko do Bieloruska, kde sme na hra
niciach prechádzali až siedmymi kontrolami. Na 
miesto určenia sme dorazili v noci a urýchlene sme 

šli po takej dlhej ceste spať, lebo ráno začínali trénin
gy. Medzitým prebiehalo losovanie, v akom poradí 
budú družstvá štartovať. Chlapci boli tretí a dievčatá 
štvrté. Na tretí deň sa začínalo výstupom na hasičskú 
vežu, doobeda dievčatá a poobede chlapci. Večer bol  
v znamení slávnostného zahájenia, ktoré malo vy
sokú úroveň. Na štvrtý deň to isté, ale behom na 100 
m cez prekážky. Piaty deň bol v znamení štafety 4 x 
100 m a štvrtý deň bola kráľovská disciplína  hasič
ský útok. 

Prvé dva dni náš dorast podával svoje výkony  
v rámci tréningových možnosti, aj napriek opatrení 
sa nám ľahko zranili v oboch táboroch dorastenci 
a tréner ich dával do takého stavu, aby odbehli ko
lektívne disciplíny, čo sa nakoniec aj podarilo. Posled
ný deň prebiehali hasičské útoky, v ktorom už dievča
tá nepokračovali pre nekompletnosť. Chlapci podali 
solídne výkony až po ľavý prúd, kde sme museli na 
poslednú chvíľu dať celkom mladého neskúseného 
prúdara. Dobrý prúdar ostal doma kvôli zraneniu  
a pravý zvládol perfektné striekanie a jeho čas figu
roval na skvelom umiestnení. 

Nakoniec sme zostali na štvrtom mieste. Veľkým 
prínosom bolo, že naši pretekári sa stretli s úžasnou 
ruskou školou a videli, kde sa nachádzajú mladí špor
tovci z týchto končín a ako pokračovať v budúcnosti. 
Na záver majstrovstiev sa konala perfektná ukážka 
hasenia z vrtuľníka horiaceho objektu a záchranu 
topiacich sa ľudí na vodnej hladine s použitím vr
tuľníkov, záchranárov a rýchlych motorových člnov. 
Dňa 23.8.2022 sa nad ránom naša výprava vrátila  
v poriadku, spokojná s výsledkami i mnohými skúse
nosťami a aj s krásnymi zážitkami.           DHZ Púchov 

DHZ Púchov na majstrovstvách sveta v Breste

V obci Beluša (okres Púchov) polícia získala infor
mácie o tom, že na záhrade v jednom z rodinných 
domov je pestovaná ,,vzácna“ rastlina. A nemýlila 
sa! V rámci vykonaných procesných úkonov v zmysle 
Trestného poriadku polícia zaistila rastlinu rodu Can
nabis, tzv. marihuanu. Zasadená bola v kvetináčoch  
a bolo na nej vidieť, že sa jej tam veľmi darí.

Na základe vyjadrenia Kriminalistického a expertíz
neho ústavu PZ bolo zistené, že zo zaisteného množ
stva drogy by bolo možné pripraviť minimálne 140 

bežných jednotlivých dávok drogy, spôsobilej po 
aplikácii ovplyvniť psychiku užívateľa.

Vyšetrovateľ PZ Okresného riaditeľstva PZ v Považ
skej Bystrici vzniesol obvinenie 27ročnému mužovi 
za zločin nedovolená výroba omamných a psychot
ropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie  
a obchodovanie s nimi.

Obvinený je v tomto prípade stíhaný na slobode.  
V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slo
body na 3 až 10 rokov.                              KR PZ Trenčín

„Mičurinovi“  z Beluše hrozí za pestovanie 
marihuany desaťročné väzenie

Policajti v Považskej Bystrici pátrali päť rokov 
po páchateľovi, ktorý páchal trestnú činnosť 
súvisiacu s detskou pornografiou. Pátranie 
bolo náročné a zdĺhavé, nemienili sa však vzdať 
a ich úsilie sa oplatilo!

 Na základe operatívno – pátracej činnosti 
polície a následného vykonaného vyšetrova
nia bolo zabezpečených dostatok dôkazov  
o trestnej činnosti muža z okresu Púchov.  
V súlade so zákonom bola u neho vykonaná 
domová prehliadka a zaistené ďalšie dôkazy.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ  
v Považskej Bystrici obvinil 24 ročného muža 
z prečinu Rozširovanie detskej pornografie  
a z prečinu Prechovávanie detskej pornografie 
a účasť na detskom pornografickom predsta
vení.

Polícia počas doteraz vykonaného vyšet
rovania zistila, že obvinený z miesta svojho 
trvalého bydliska prostredníctvom interneto
vej sociálnej siete rozširoval obrazové súbory  
s obsahom detskej pornografie. Taktiež v prie
storoch svojho bydliska prechovával detskú 
pornografiu v digitálnej podobe.

Vyšetrovateľ po vykonaní všetkých potreb
ných procesných úkonov pravdepodobne 
spracuje na obvineného návrh na podanie ob
žaloby a spisový materiál odovzdá prokuráto
rovi na ďalšie konanie.                         KR PZ Trenčín

Polícia odhalila šíriteľa 
detskej pornografie
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Fotoreportáž z XXII. Púchovského jarmoku
Mesto Púchov v spolupráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravilo na Pú-Mesto Púchov v spolupráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravilo na Pú-

chovskom jarmoku kultúrny program pre deti aj dospelých: na pešej zóne chovskom jarmoku kultúrny program pre deti aj dospelých: na pešej zóne 
vystúpili DFS Púchovček, DFS Biela voda, ZUŠ Púchov, CVČ Včielka, FS Váh, vystúpili DFS Púchovček, DFS Biela voda, ZUŠ Púchov, CVČ Včielka, FS Váh, 

ĽH Váh, HS Pavelčákovci, The Backwards - Beatles revival. Po vyžrebovaní  ĽH Váh, HS Pavelčákovci, The Backwards - Beatles revival. Po vyžrebovaní  
tomboly jarmok ukončilo večerné vystúpenie Petra Cmoríka so svojou sku-tomboly jarmok ukončilo večerné vystúpenie Petra Cmoríka so svojou sku-
pinou.                          Foto: Peter Ondrušpinou.                          Foto: Peter Ondruš
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Na Púchovskom jarmoku 
sa vyzbieralo 2 266 eur

Tradičný XXIII. Púchovský jarmok zaTradičný XXIII. Púchovský jarmok za
meraný na remeslá sa opäť sústredil meraný na remeslá sa opäť sústredil 
aj na zabezpečenie pomoci druhým   aj na zabezpečenie pomoci druhým   
a to formou charitatívnej zbierky, ktorá a to formou charitatívnej zbierky, ktorá 
bola tentokrát venovaná Špeciálnej mabola tentokrát venovaná Špeciálnej ma
terskej škole, ktorá vznikla v školskom terskej škole, ktorá vznikla v školskom 
roku 2021/2022 ako organizačná zložka roku 2021/2022 ako organizačná zložka 
Spojenej školy, Ul. Športovcov 1461/17, Spojenej školy, Ul. Športovcov 1461/17, 
Púchov. Cieľom dobrovoľnej charitatívPúchov. Cieľom dobrovoľnej charitatív
nej zbierky bolo vyzbierať financie určenej zbierky bolo vyzbierať financie urče
né na prevádzku Špeciálnej materskej né na prevádzku Špeciálnej materskej 
školy (ŠMŠ) a jej materiálnotechnické školy (ŠMŠ) a jej materiálnotechnické 
zabezpečenie v nových priestoroch  zabezpečenie v nových priestoroch  
v budove SOV, kde od 1. septembra 2022 v budove SOV, kde od 1. septembra 2022 
 k novému školskému roku 2022/2023  k novému školskému roku 2022/2023 
 otvorí Spojená škola v spolupráci   otvorí Spojená škola v spolupráci  
s Mestom Púchov tretiu triedu ŠMŠ.s Mestom Púchov tretiu triedu ŠMŠ.

Poslanci Mestského zastupiteľstva  Poslanci Mestského zastupiteľstva  
v Púchove schválili na júnovom zasadv Púchove schválili na júnovom zasad
nutí v roku 2022 užívanie priestorov  nutí v roku 2022 užívanie priestorov  
v budove SOV Spojenej škole, Ul. Šporv budove SOV Spojenej škole, Ul. Špor
tovcov, a to na účely rozšírenia svojej tovcov, a to na účely rozšírenia svojej 
prevádzky z dôvodu nedostatočnej prevádzky z dôvodu nedostatočnej 
kapacity stávajúcich priestorov. Vysoký kapacity stávajúcich priestorov. Vysoký 
záujem rodičov o predmetné školské záujem rodičov o predmetné školské 
zariadenie vyústilo v nutnosť rozšíriť zariadenie vyústilo v nutnosť rozšíriť 
priestory špeciálnej materskej školy, priestory špeciálnej materskej školy, 
ktoré však zatiaľ nie je možné zrealizovať ktoré však zatiaľ nie je možné zrealizovať 
priamo v budove, kde sú už dve triedy priamo v budove, kde sú už dve triedy 
v prevádzke, a preto po dohode medzi v prevádzke, a preto po dohode medzi 
riaditeľkou Spojenej školy Vierou Turriaditeľkou Spojenej školy Vierou Tur
zovou a vedením mesta Púchov vzišlo zovou a vedením mesta Púchov vzišlo 
riešenie problematiky  zriadiť prevádzriešenie problematiky  zriadiť prevádz
ku ďalšej triedy ŠMŠ vo voľných priestoku ďalšej triedy ŠMŠ vo voľných priesto
roch budovy SOV na Námestí slobody roch budovy SOV na Námestí slobody 
v Púchove. Vzhľadom na to, že toto si v Púchove. Vzhľadom na to, že toto si 
vyžaduje značnú finančnú investíciu, vyžaduje značnú finančnú investíciu, 
rozhodlo sa organizačné vedenie Púrozhodlo sa organizačné vedenie Pú
chovského jarmoku zamerať sa na pochovského jarmoku zamerať sa na po
moc Spojenej škole a finančné čiastky moc Spojenej škole a finančné čiastky 
vyzbierané od ľudí z mýtneho  predaja vyzbierané od ľudí z mýtneho  predaja 
lístkov do tomboly, z predaja polievok, lístkov do tomboly, z predaja polievok, 
ktoré varili delegácie z Hlinska a Starej ktoré varili delegácie z Hlinska a Starej 
Pazovy, poslanci MsZ v Púchove, Fakulta Pazovy, poslanci MsZ v Púchove, Fakulta 
priemyselných technológií v Púchove priemyselných technológií v Púchove 
či seniori z Denného centra seniorov či seniori z Denného centra seniorov 
mesta Púchov venovať na vybudovanie mesta Púchov venovať na vybudovanie 
a ďalšie zabezpečenie novej triedy ŠMŠ. a ďalšie zabezpečenie novej triedy ŠMŠ. 
Pri hlavnom pódiu na jarmoku mala Pri hlavnom pódiu na jarmoku mala 
Spojená škola zároveň svoj samostatný Spojená škola zároveň svoj samostatný 
stánok, kde ste sa mohli občerstviť nastánok, kde ste sa mohli občerstviť na

pečenými dobrotami a zakúpiť si niektopečenými dobrotami a zakúpiť si niekto
ré z ich výrobkov  či už minimalistické ré z ich výrobkov  či už minimalistické 
šperky alebo výtvarné diela žiakov Spošperky alebo výtvarné diela žiakov Spo
jenej školy. jenej školy. 

Vďaka všetkým, ktorí sa niektorou zo Vďaka všetkým, ktorí sa niektorou zo 
spomenutých foriem zapojili do pomoci spomenutých foriem zapojili do pomoci 
školskému zariadeniu, sa na XXIII. Púškolskému zariadeniu, sa na XXIII. Pú
chovskom jarmoku podarilo vyzbierať chovskom jarmoku podarilo vyzbierať 
sumu 2 266,05 eur.sumu 2 266,05 eur.

Darčekový poukaz s čestným prehláDarčekový poukaz s čestným prehlá
sením následne odovzdala 24. augusta sením následne odovzdala 24. augusta 
do rúk riaditeľky Spojenej školy Viere do rúk riaditeľky Spojenej školy Viere 
Turzovej primátorka mesta Katarína Turzovej primátorka mesta Katarína 
Heneková, pričom pre nastávajúcich Heneková, pričom pre nastávajúcich 
prvákov, ktorí zasadnú do školských prvákov, ktorí zasadnú do školských 
lavíc 5. septembra, priniesla aj balíčky, lavíc 5. septembra, priniesla aj balíčky, 
ktoré dostanú na začiatku školského ktoré dostanú na začiatku školského 

roka 2022/2023 všetci prváci v meste roka 2022/2023 všetci prváci v meste 
Púchov. Púchov. „Finančný dar pozostával z troch „Finančný dar pozostával z troch 
foriem podpory na XXIII. Púchovskom foriem podpory na XXIII. Púchovskom 
jarmoku a touto cestou všetkým srdečne jarmoku a touto cestou všetkým srdečne 
ďakujem, pretože prispeli na dobrú vec. ďakujem, pretože prispeli na dobrú vec. 
Veľmi sa z toho teším, pretože je to ďalšia Veľmi sa z toho teším, pretože je to ďalšia 
forma pomoci, ktorú Mesto Púchov pod-forma pomoci, ktorú Mesto Púchov pod-
poruje a naďalej chce podporovať, hoci poruje a naďalej chce podporovať, hoci 
Spojená škola na ulici Športovcov nie je Spojená škola na ulici Športovcov nie je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pú-v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pú-
chov. Škola, jej pedagógovia, robia veľké chov. Škola, jej pedagógovia, robia veľké 
veci, pomáhajú rodičom s ich deťmi, ktoré veci, pomáhajú rodičom s ich deťmi, ktoré 
majú znevýhodnenie a naozaj je veľká po-majú znevýhodnenie a naozaj je veľká po-
treba sa starať o tieto deti, žiakov. Mesto treba sa starať o tieto deti, žiakov. Mesto 
Púchov zabezpečilo mestské priestory Púchov zabezpečilo mestské priestory 
pre zriadenie nového priestoru špeciálnej pre zriadenie nového priestoru špeciálnej 
materskej školy, čo odsúhlasili aj samotní materskej školy, čo odsúhlasili aj samotní 
poslanci mestského zastupiteľstva, za čo poslanci mestského zastupiteľstva, za čo 
som vďačná. Touto cestou tak môžeme som vďačná. Touto cestou tak môžeme 
vďaka všetkým Púchovčanom a ostatným vďaka všetkým Púchovčanom a ostatným 
návštevníkom sobotňajšieho Púchovské-návštevníkom sobotňajšieho Púchovské-
ho jarmoku, odovzdať tieto financie na ho jarmoku, odovzdať tieto financie na 
materiálno-technické zabezpečenie škôl-materiálno-technické zabezpečenie škôl-
ky, čo je skvelá vec. Prajem ŠMŠ a samot-ky, čo je skvelá vec. Prajem ŠMŠ a samot-
nej Spojenej škole na Ulici Športovcov veľa nej Spojenej škole na Ulici Športovcov veľa 
úspechov a spokojných rodičov a detí,“ úspechov a spokojných rodičov a detí,“ 
uzavrela primátorka Katarína Heneková. uzavrela primátorka Katarína Heneková. 

Posledné práce na dokončení priestoPosledné práce na dokončení priesto
rov ŠMŠ prebiehajú ešte v týchto dňoch rov ŠMŠ prebiehajú ešte v týchto dňoch 
tak, aby boli na začiatok nového školtak, aby boli na začiatok nového škol
ského roka kompletne pripravené pre ského roka kompletne pripravené pre 
nových škôlkarov.nových škôlkarov.

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Zmeny v parkovaní od 1.9.2022
Upozorňujeme na zmeny v dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na území mesta Púchov od 1.9.2022:
* Cena parkovacieho lístka zakúpeného v parkovacích automatoch ale-

bo cez SMS bude jednotná v celom meste Púchov, teda aj na hlavnom 
parkovisku - 1€/hod.

* Parkovacie karty bude možne od 1.9.2022 zakúpiť už len v elektro-
nickej forme na https://datamesta.puchov.sk/#/uvod. Parkovacie karty 
vydané do 31.8.2022 ostávajú v platnosti podľa vyznačenia na karte. 

Info: karty@puchov.sk, tel. č.: 0908783176
Zároveň informujeme občanov, že došlo k zmene parkovacieho režimu pri 

NsP Zdravie, kde došlo zo strany súkromného vlastníka k umiestneniu rampy  
a spoplatneniu parkoviska. Mesto Púchov toto parkovisko neprevádzkuje 
avšak pracuje na vytvorení nových parkovacích miest v okolí tohto zariadenia. 

MsÚ Púchov

Bezplatná mestská autobusová 
doprava štartuje už od 1.9.2022

Keďže sa blíži termín spustenia ostrej prevádzky bezplatnej mestskej dopraKeďže sa blíži termín spustenia ostrej prevádzky bezplatnej mestskej dopra
vy pre  obyvateľov Púchova s trvalým pobytom, zverejňujeme súhrnné inforvy pre  obyvateľov Púchova s trvalým pobytom, zverejňujeme súhrnné infor
mácie, ktoré pomôžu pri vydaní karty REZIDENT.mácie, ktoré pomôžu pri vydaní karty REZIDENT.

Ako získať Púchovskú dopravnú kartu REZIDENT?Ako získať Púchovskú dopravnú kartu REZIDENT?
 pošlite mail so Žiadosťou o vydanie novej Púchovskej dopravnej karty  pošlite mail so Žiadosťou o vydanie novej Púchovskej dopravnej karty 

REZIDENT na pic@mhdpuchov.sk (vzor žiadosti: Vec: Žiadosť /Zmluva o vydaREZIDENT na pic@mhdpuchov.sk (vzor žiadosti: Vec: Žiadosť /Zmluva o vyda
nie Púchovskej karty – formulár je k dispozícii na našej stránke https://mhdnie Púchovskej karty – formulár je k dispozícii na našej stránke https://mhd
puchov.sk/wpcontpuchov.sk/wpcontent/uploads/2022/01/ziadankaPK.pdf,ent/uploads/2022/01/ziadankaPK.pdf,

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

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

 v súčasnosti je možné pri osobnej návšteve centra (divadlo) získať kartu  v súčasnosti je možné pri osobnej návšteve centra (divadlo) získať kartu 
aj na počkanie po predložení požadovaných dokumentov a vypísaní žiadosti aj na počkanie po predložení požadovaných dokumentov a vypísaní žiadosti 
(prosíme o zhovievavosť v prípade väčšieho počtu čakajúcich klientov).(prosíme o zhovievavosť v prípade väčšieho počtu čakajúcich klientov).

Môžem na kartu REZIDENT si nabiť finančný kredit?Môžem na kartu REZIDENT si nabiť finančný kredit?
 áno, na kartu si môžete nabiť kredit, ktorý vám poslúži v prípade, že potre áno, na kartu si môžete nabiť kredit, ktorý vám poslúži v prípade, že potre

bujete uhradiť poplatok za batožinu, resp. iné služby, ktoré sú spoplatnené.bujete uhradiť poplatok za batožinu, resp. iné služby, ktoré sú spoplatnené.
Prepis existujúcej prenosnej karty (iné typy kariet sa neprepisujú -Se-Prepis existujúcej prenosnej karty (iné typy kariet sa neprepisujú -Se-

nior, ZTP, žiak...)nior, ZTP, žiak...)
 žiadosti o prepis existujúcej Púchovskej karty (prenosnej) na kartu REZI žiadosti o prepis existujúcej Púchovskej karty (prenosnej) na kartu REZI

DENT bude možné vybaviť od 1.9.2022 návštevou predajného miesta a predDENT bude možné vybaviť od 1.9.2022 návštevou predajného miesta a pred
ložením karty pracovníčke. V prípade žiadosti o výplatu zostatku na pôvodnej ložením karty pracovníčke. V prípade žiadosti o výplatu zostatku na pôvodnej 
karte, vyplníte žiadosť, ktorej znenie je zverejnené na stránke spoločnosti: httkarte, vyplníte žiadosť, ktorej znenie je zverejnené na stránke spoločnosti: htt
ps://mhdpuchov.sk/wpcontent/uploads/2022/01/vrateniezostatku.pdf ps://mhdpuchov.sk/wpcontent/uploads/2022/01/vrateniezostatku.pdf 

Vážení Púchovčania, Mesto Púchov vám ponúka skvelú možnosť pomôcť Vážení Púchovčania, Mesto Púchov vám ponúka skvelú možnosť pomôcť 
rodinnému rozpočtu, odľahčiť dopravu v meste, zlepšiť ekológiu a zvýšiť bezrodinnému rozpočtu, odľahčiť dopravu v meste, zlepšiť ekológiu a zvýšiť bez
pečnosť dopravy v Púchove. Vráťme sa do autobusov, cestujme zadarmo! pečnosť dopravy v Púchove. Vráťme sa do autobusov, cestujme zadarmo! 

Autobusová doprava Púchov, a.s.

Plánovaná rekonštrukcia BD č. 1866
Správca objektu Púchov servis, s.r.o. a SVB a NP bytového domu č.1866 

v Púchove touto cestou informujú občanov o plánovanej rekonštrukcii  
oprave predmetného objektu, z dôvodu nevyhovujúceho a havarijného 
stavu niektorých častí budovy, systémových chýb a hlavne zachovania 
bezpečnosti občanov pohybujúcich sa v blízkosti objektu.

Predmetná rekonštrukcia – oprava bude pozostávať hlavne z Obnovy 
fasády 1NP, obnovy fasády bytových podlaží a výmeny okien na scho
diskách, zateplenia stropu suterénu, zateplenia stropu povaly, obnovy 
strešnej krytiny a odvodnenia strechy, výmeny strešných okien, obnovy 
balkónov a loggií, odstránenia poruchy spôsobenej zatekaním v suteréne, 
modernizácie spoločných častí bytového domu.

Začiatok prác je naplánovaný na september 2022 a ukončenie prác je 
naplánované na júl 2023. Za prípadné obmedzenie vášho pohodlia sa 
vopred ospravedlňujeme a zároveň ďakujeme za pochopenie.

Púchov servis, s.r.o.
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Náklady na reprezentáciu mesta alebo v texte 
uvádzané aj ako „repre“ sú opodstatnenou polož
kou v každom mestskom rozpočte, ktoré sa stará  
o kultúrny, spoločenský a športový život v meste. 
Vynaložené finančné prostriedky (repre výdavky) 
odzrkadľujú množstvo a rôznorodosť udalostí, ktoré 
organizuje a zabezpečuje mesto pre svojich oby
vateľov a návštevníkov. Mesto uhrádza výdavky na 
reprezentačné a propagačné účely v rozsahu schvá
lenom v rozpočte na príslušný rozpočtový rok pri 
zachovaní maximálnej hospodárnosti, efektívnosti  
a účinnosti ich použitia. Čo si pod označením „repre“ 
treba predstaviť? Pre lepšiu predstavu uvedieme prí
klady REPRE výdavkov z každej skupiny. 

a) Výdavky na kultúrne, spoločenské, športové  
a komunitné podujatia konané v meste (pohoste-
nie, ubytovanie, strava a občerstvenie pre zúčast-
nených...)

Mesto Púchov organizuje niekoľko pravidelných 
kultúrnych a spoločenských podujatí, ako napríklad 
Folklórny Púchov, Púchovské kultúrne leto, Stava
nie mája, Vatra oslobodenia, lampiónový sprievod, 
Mestský bál, Martin na bielom koni, Veľkonočný jar
mok, Mikulášsky jarmok, adventné nedele, Silvester 
a samozrejme tradičný Púchovský jarmok, ktorý je 
z hľadiska výdavkov najnáročnejší. Zúčastňujú sa 
ho delegácie družobných miest, pre ktorých je po
trebné zabezpečiť viacdňové ubytovanie a pohos
tenie, varia sa polievky, na ktoré je potrebné zakúpiť 
suroviny, občerstvenie je pripravené pre starostov 
z celého okresu a samozrejme pre všetkých, ktorí  
s organizáciou jarmoku pomáhajú. Do tomboly mes
to tiež prispieva, má pripravené balíčky a sladkosti 
pre deti a tak náklady na jarmok a jeho sprievodné 
akcie predstavujú zásadný podiel na celkových roč
ných REPRE výdavkov. 

Okrem vyššie uvedených akcii je to množstvo 
podujatí, ktoré sa organizujú v priebehu roka či už 
pri príležitosti sviatkov alebo udalostí (MDŽ, Deň 
učiteľov, Deň matiek, MDD, Deň Zeme, Deň rodiny, 
Deň študentstva, koniec a začiatok školského roka, 
uvítanie detí do života, odovzdávanie maturitných 
vysvedčení, vianočné besiedky...) pri príležitostí jubi
leí a výročí (50. výročie MŠ, 75.výročie oslobodenia 
mesta...). Veľmi aktívni v spoločenskom živote sú 
naši seniori a zdravotne znevýhodnení občania, ktorí  
a pre ktorých sa organizuje veľké množstvo podu
jatí, či už je to obľúbený Čaj pre seniorov, stretnutie 
Jubilantov a seniorov s primátorom, jubilejné sobá
še, akcie Denného centra  športové dni, vianočné  
a mikulášske posedenia, výročné schôdze, akcie Únie 

nevidiacich a slabozrakých a mnoho ďalších. 
b) Výdavky na činnosť orgánov mesta
Sem patria výdavky spojené s konaním mestského 

zastupiteľstva (občerstvenie pre poslancov a ostat
ných zúčastnených) a komisií pôsobiacich pri MsZ. 
Na meste je prijímaných množstvo oficiálnych ná
vštev, delegácii a verejných predstaviteľov, konajú sa 
pracovné stretnutia a rokovania a to nielen na úrov
ni primátora ale aj na úrovni oddelení a ostatných 
vedúcich zamestnancov. Mesto často zastrešuje re
gionálne aj celoslovenské podujatia napr. prehliadky 
ZPOZ, oceňovanie darcov krvi, celoslovenské stret
nutia matrikárov, stretnutia starostov obci okresu, 
spoločných úradov, riaditeľov školských zariadení, 
stretnutia členov ZMOSu či Únie miest.

c) Výdavky na reklamu a propagáciu mesta 
Reklamné a propagačné predmety (diáre, perá, 

tašky, kľúčenky...), knižné publikácie, audiovizuálne 
diela, propagačné materiály, kalendáre sú bežnou 
marketingovou súčasťou každej organizácie a mesto 
nie je výnimkou. 

d) Vecné dary a kvety 
Mnohé z podujatí a akcií uvedených v predchádza

júci odsekoch sú spojené s oceňovaním, poďako
vaním alebo prejavením úcty a na to slúžia kvety 
a kytice alebo drobné upomienkové predmety, či 
cukrovinky. Rôzne súťaže, koncerty, predstavenia, 
vystúpenia, vernisáže to všetko sú zase príležitosti, 

kde sa odovzdávajú ceny, diplomy, plakety, medaile, 
darčekové koše, sladkosti... Samozrejme sem spadajú 
aj pohreby a kvetinové dary. 

Ide skutočne o široké spektrum udalostí, na ktoré 
sa REPRE výdavky vynakladajú. Je potrebné zdôraz
niť, že vždy ide o propagáciu alebo reprezentáciu 
mesta alebo jeho organizácii, nikdy nie o propagáciu 
osoby primátora alebo poslancov, ako sa to niekedy 
mylne a zavádzajúco interpretuje. REPRE výdavky 
nie je možné použiť svojvoľne a bez viazanosti na 
konkrétny účel, ale iba v súlade s internou smerni
cou, ktorú mesto má prijatú a ktorej dodržiavanie je 
kontrolované. Za celkové čerpanie týchto výdavkov 
zodpovedajú príslušní zamestnanci mestského úra
du, ktorí sledujú stav týchto výdavkov v súlade so 
schváleným rozpočtom mesta. 

Všetky tieto náklady prispievajú k dôstojnej repre
zentácii mesta a jej obyvateľov. Pokiaľ chceme zacho
vať tradície, podporovať naše deti v športe, umožniť 
obyvateľom kultúrne žiť a prispievať k skrášľovaniu 
mesta i jeho okolia, rozvíjať spoločenský a kultúrny 
život v meste, je potrebné na to vynakladať aj ade
kvátne finančné prostriedky. Práve výška týchto vý
davkov odzrkadľuje množstvo a rozmanitosť podu
jatí, ktoré mesto zabezpečuje, organizuje a ponúka 
svojim občanom, aby sa im v meste dobre a príjemne 
žilo.               JUDr. Iveta Brindzová, prednostka MsÚ

Foto: Slavomír Flimmel

Termín súťaže: od 15. augusta do 
25. septembra 2022 

Lidl Čistinka je mestský park tvore
ný zo štyroch prepojených modulov. 
Hlavná myšlienka spočíva v základ
nom „štvorci“ s rozmerom 12x12m  
a 15x15m a variabilnom usporiadaní 
v akomkoľvek priestore s ohľadom na 
pozemok a lokalitu. Každý modul má 
svoju funkciu a charakter, a spolu tvo
ria kompaktnú zónu, ktorá nesie názov 
Lidl Čistinka. Takto vyskladaný mestský 
park dokáže pokryť potreby každého 
obyvateľa a užívateľa verejného pries
toru. Počet výhier: 5 miest získa jednu 
Lidl Čistinku tvorenú pevne stanovými 
4 modulmi. Mestá sú rozdelené podľa 
počtu obyvateľov do piatich kategórií, 

Čistinku získa v každej kategórii jedno 
mesto s najvyšším počtom hlasov. 

Každý zákazník, ktorý si v termíne od 
15.8.2022 zakúpi v predajni Lidl tovar 
v hodnote minimálne 20 eur, dostane 
pri pokladnici 1 x hlasovaciu kartičku. 
Kartičku automaticky zákazník získava 
za každých ďalších celých 20 eur hod
noty nákupu. Počet kartičiek sa násobí 
výškou hodnoty nákupu. Prostredníc
tvom unikátneho kódu na tejto hlaso
vacej kartičke bude mať zákazník mož
nosť odovzdať svoj hlas vybranému 
mestu, obci alebo mestskej časti (platí 
pre Bratislavu a Košice). Zadávanie kó
dov a hlasovanie bude prebiehať na 
webovej stránke www.lidl.sk/cistinka 

Zdroj: cistinka.lidl.sk 

Čo to znamenajú REPRE výdavky z pohľadu mesta Púchov? 

LIDL Čistinka: Hlasujme spoločne, Púchovčania!
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Zelená župa je naozaj zelená, kraj získal certifikát Zodpovednej organizácie

V rámci medzinárodného projektu spoločnosti 
ENVIPAK, ktorý podporuje zodpovedný prístup 
k triedeniu odpadov a ochrane životného 
prostredia, získal Trenčiansky samosprávny 
kraj certifikát, ten je dôkazom zodpovedného 
prístupu župy k životnému prostrediu a úrovne jej 
environmentálneho správania. 
Získaniu certifikátu predchádzal environ-
mentálny audit, ktorý bol zameraný na 
rôzne oblasti života organizácie z hľadiska 
prístupu k ochrane životného prostredia. 
„V prvom rade išlo o odpadové hospodárstvo 
samosprávy, teda, ako triedime jednotlivé 
komodity, ale tiež akým spôsobom napĺňame 

vlastnú zodpovednosť za životné prostredie, 
ktoré potrebujeme chrániť,“ vysvetlila Martina 
Kedrová, manažérka prípravy a implementácie 
projektov v oblasti environmentálnej výchovy 
Úradu TSK. „Trenčiansky samosprávny kraj je 
prvým krajom, a vôbec prvou samosprávou na 
Slovensku, ktorá certifikát získala. Snažili sme sa 
zistiť, čo všetko robí pre životné prostredie. No nie je 
to len o triedení odpadu, je to aj o prevencii, ktorá je 
nesmierne dôležitá, o šetrení zdrojov, elektriny, vody 
a podobne,“ povedala Katarína Kretter, riaditeľka 
oddelenia komunikácie spoločnosti ENVIPAK.
Trenčiansky samosprávny kraj v rámci projektu 
Zelená župa už deväť rokov robí kroky, ktoré 

sú zodpovedné voči životnému prostrediu. 
„Máme viacero rozbehnutých projektov, či už je 
to environmentálna koncepcia, v rámci ktorej 
vzdelávame deti na našich stredných školách, 
ako sa majú správať voči životnému prostrediu, 
alebo samotná výstavba cyklotrás. Veľmi 
dôležitá je aj elektromobilita, ktorú podporujeme, 
elektronizácia služieb a asi najdrahšie projekty 
sú v oblasti znižovania energetickej náročnosti 
našich verejných budov,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška a zdôraznil, že kraj pracuje 
aj na ďalších projektoch. „Prijmeme také opatrenia 
a také kroky, ktoré nás posunú ešte ďalej,“ dodal.   
                                                              - Lenka Kukučková -

Na Kolonke v Púchove majú nový výťah aj 
únikové schodisko   

Bezpečnejšie a prístupnejšie je ďalšie zo župných 
zariadení sociálnych služieb. Trenčiansky 
samosprávny kraj v Centre sociálnych služieb 
KOLONKA v Púchove vybudoval prístavbu  
s evakuačným výťahom.
Okrem spomínaného výťahu sa v štvorpodlažnej 
prístavbe nachádza aj vstupná hala a únikové 
schodisko, pribudla tiež elektrická požiarna 
signalizácia (ESP) a hlasová signalizácia požiaru 
(HSP). „Vďaka novej prístavbe majú klienti bezbariérový 
prístup na každé jedno poschodie zariadenia. Dôležité 

pre ich bezpečnosť je, že celý objekt vrátane prístavby 
spĺňa všetky požiadavky protipožiarnej bezpečnosti.  
Pre klientov zariadenia mám aj ďalšiu dobrú správu. 
Od mesta Púchov kúpime časť pozemku pri zariadení, 
kde chceme v budúcnosti vybudovať športový areál 
pre ich vyžitie,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška s tým, že do vybudovania prístavby investoval 
Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu 
viac ako 560 tis. eur. V CSS – KOLONKA pracuje 
32 zamestnancov, ktorí sa starajú o 50 klientov.   
                                                                      - Matej Plánek -

Stále zbierame návrhy na výnimočné osobnosti kraja! 
Šiestym rokom hľadáme laureátov najvyššieho krajského ocenenia v podobe Ceny predsedu TSK a Ceny TSK.  
Trenčianska župa za posledných päť rokov odovzdala verejné uznania do rúk viacerých ľudí i kolektívov, ktoré prispeli k jej rozvoju a úspešne ju reprezentovali 
aj v zahraničí. Nominácie zbierame do konca septembra 2022, žiadosť s návrhom môže podávať široká verejnosť. V návrhu musí byť uvedený titul, meno, 
priezvisko, dátum a miesto narodenia jednotlivca, v prípade kolektívu je potrebné uviesť aj názov a adresu sídla. Súčasťou nominácie má byť aj 
odôvodnenie návrhu a výberu laureáta. Spôsob, akým nám môžete dať o výnimočnej osobnosti či kolektíve vedieť, je rôzny. Nominácie prijímame poštou 
na adresu župného úradu v Trenčíne, e-mailom na info@tsk.sk alebo osobne na podateľni Úradu TSK. Viac informácií nájdete na webovom sídle župy  
www.tsk.sk, v sekcii Samospráva/Verejné uznania. Tešíme sa na vaše tohtoročné návrhy!                                                                                                                         - Barbora Jánošková -

Inteligentnú domácu asistentku postupne predstavujeme v kraji 
S Inteligentnou domácou asistentkou (IDA)  
monitorovacím systémom, ktorý prinesie do rodín 
seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením 
viac istoty a bezpečia, sa radradom zoznamujú 
budúci poskytovatelia sociálnych služieb na území 
Trenčianskej župy.
Vďaka systému IDA budú môcť seniori, osoby 
s rizikovým ochorením či ťažkým zdravotným 
postihnutím zostať čo najdlhšie v pohodlí svojho 
domova a v prípade neštandardnej situácie im blízki 
budú vedieť včas privolať pomoc. Monitorovací 
systém kraj vyvíja v rámci projektu Podpora AAL 
(aktívneho asistovaného života) v podmienkach 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výsledkom 
projektu bude nová sociálna služba – Monitorovanie 

a signalizácia potreby pomoci poskytovaná v zmysle 
zákona o sociálnych službách. Poskytovateľom 
tejto služby budú samosprávy aj zariadenia 
sociálnych služieb v kraji. Tí, ktorí o poskytovanie 
sociálnej služby prejavili záujem, sa so systémom 
IDA postupne oboznamujú na informačných 
stretnutiach. „Od apríla 2022 sme zorganizovali 
celkom 7 takýchto informačných stretnutí so 
zástupcami miest a obcí či s poskytovateľmi sociálnych 
služieb a pokračovať budeme aj naďalej,“ hovorí Viera 
Bírošíková z Oddelenia stratégie regionálneho 
rozvoja a implementácie projektov Úradu TSK. 
Ak máte záujem zoznámiť sa s novou službou 
na pôde Úradu TSK, prípadne o zorganizovanie 
stretnutia priamo u vás, kontaktujte, prosím, vedúcu 

oddelenia sociálnej pomoci Elenu Nekorancovú 
(0901 918 159), alebo projektovú manažérku Ivanu 
Čarnogurskú (032/65 55 414).    - Sláva Gajdošíková -
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Mesto Púchov rozširuje spektrum so
ciálnej pomoci občanom mesta ďalším 
pilotným programom, určeným pre 
prvákov základných škôl, ktorým tak 
uľahčia povinnosti rodičov nastávajú
cich školáčikov už v novom školskom 
roku 2022/2023. 

Pilotný program jednorazovej po
moci je určený pre nastávajúcich ško
lákov a ich rodičov, ktorým tak Mesto 
Púchov finančne odľahčí situáciu so 
zabezpečovaním školských pomôcok, 
ktoré tak v aktuálnej situácii súvisiacej 
s vysokou infláciou môže byť pre niek
torých skutočne finančne náročné. Ob

sah povinnej výbavy pre každého pr
váčika zosúladili riaditeľky ZŠ v meste 
Púchov, tie si v novom školskom roku 
2022/2023 nájdu v laviciach prváči
kovia vo všetkých základných školách  
v meste Púchov. Celkom tak Oddelenie 
školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov 
distribuovalo 198 balíčkov. 

Nastávajúcim prváčikom do nad
chádzajúceho obdobia, ktoré im otvorí 
brány nového poznania, želáme len to 
najlepšie, hlavne veľa chuti a radosti 
do učenia, a nezabudnuteľných chvíľ 
so spolužiakmi.           

Laura Krošláková

Na účet mestského štipendia mô
žete prispieť dobrovoľným príspe
vkom ako jednotlivci, firmy alebo 
združenia. Účet mestského štipen
dia je založený v ČSOB:

Č. ú. : SK93 7500 0000 0040 2331 
8976, VS: 372011

Príslušná komisia zasadne v me

siaci október a rozhodne tak o výške 
podpory pre jednotlivých študentov. 
Následne budú študenti informo
vaní zo strany MsÚ Púchov – OšaSV 
a oboznámení s vyhovením ich žia
dosti a pozvaní na osobné stretnutie 
s primátorkou mesta. 

MsÚ Púchov

Začiatok školského roka 2022/2023 bude vo všet
kých školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsob
nosti mesta Púchov neobyčajný, a to práve z dôvodu 
obnovy viacerých školských priestorov. Pravidelne 
vás bude Mesto Púchov informovať o investíciách, 
opravách, rekonštrukciách či úspešných projektoch 
v školských zariadeniach v meste, ktoré neustále 
napredujú. Počas uplynulých letných prázdnin sa 
nezaháľalo ani v Materskej škole Lienka (Ul. 1. mája), 
Materskej škole Chmelinec či v Základnej škole s ma
terskou školou Slovanská. 

ZŠ s MŠ SLOVANSKÁ
Pracovné letné prázdniny prebehli aj v ZŠ Slovan

ská, kde sa realizovalo maľovanie interiéru po 20 
rokoch v bloku A. Žiaci ZŠ tak od nového školského 
roka 2022/2023 zasadnú do novo vymaľovanej jazy
kovej učebne, prechádzať budú chodbami oživený
mi farbami v bloku A ako aj vstupom a nevynechala 
sa ani chodba do bloku B, v celkovej sume 4 700 eur, 
pokrytej z finančných prostriedkov mesta. Vstupné 
chodby do oboch blokov základnej školy budú vyba
vené novými 8 lavičkami, ktoré škola získala darom. 

Zároveň boli vykonané aj elektroinštalačné práce 
v hodnote 1 905 eur, v rámci ktorých sa vymenilo 
osvetlenie na chodbách v bloku A a tiež hlavný roz
vádzač. Na rad prišla aj nutná renovácia podlahy na 
ekonomickom oddelení vo výške 5 430 eur, ale aj 
zborovne, pracovného prostredia samotných peda
gógov, kde sa po viac ako 20 rokoch vymaľovalo, vy
menili sa podlaha i osvetlenie a doplnené boli nové 
kusy nábytku, ktoré ako spotrebný materiál podľahli 
rozšírenej plesni v priestore. 

V ŠKD je pre deti pripravená nová interaktívna ta
buľa. Z prostriedkov ZRŠ boli do ŠKD zakúpené aj 

nové koberce a čistiace koberce do oboch blokov 
základnej školy, v sume 450 eur. Keďže je v súčasnos
ti už nevyhnutné internetové pripojenie pre každo
dennú výučbu a pravidelné informovanie rodičov, 
zlepšilo sa aj internetové pripojenie novou kabelá
žou do zborovne a inštaláciou WiFi vysielačov v zbo
rovni a v kabinete HUV. 

V minulom týždni bol pristavený aj kontajner  
v súčinnosti s PTSM na odvoz vyradeného starého 
nábytku, keďže aj v MŠ Slovanská sa v uplynulom 
čase vymenilo 40 nevyhovujúcich lehátok na spanie 
pre škôlkarov. Školský dvor bol obohatený vďaka 
darovaniu basketbalového koša na nádvorie ZŠ.  
V minulých dňoch boli naplánované ešte asfaltova
cie práce v prístupovej časti pri ŠJ a taktiež čistenie  
a oprava rýn a zvodov, v spolupráci s PTSM. 

MŠ LIENKA
Počas letných prázdnin sa pracovne nezaháľalo 

ani v jednom školskom zariadení v meste, výnimkou 
teda nie je ani MŠ Lienka (1. mája 1348/28), kde prie
story chodieb na dvoch podlažiach pôvodnej časti 
škôlky, prešli po 43 rokoch od otvorenia MŠ výme
nou podláh, zároveň sa pokladali PVC podlahy v prí
ručných kuchynkách na oboch podlažiach, ktorých 
zabezpečenie bolo hradené z finančných prostried
kov mesta  OŠaSV MsÚ Púchov – v celkovej hodnote 
6 434,35 eur. Z finančných prostriedkov MŠ v hodno
te 2 203,41 eur boli následne položené PVC podlahy 
v šatniach a do 2. triedy MŠ Lienka sa pre deti zakúpil 
nový koberec na hranie. 

Novinky pre deti sú aj na detskom dvore, zakúpené 
z 2% daní v sume 3 500 eur  didaktické hracie tabule 
s prírodnou tematikou od firmy Mentor, na ktorých 
inštalácii sa aktívne podieľali aj rodičia detí, pričom 

doskočisko bude ešte upravené pieskom. Naviac sa 
deti počas horúcich dní môžu osviežiť aj novou vod
nou hmlou, ktorá na detský dvor pribudla už začiat
kom letných prázdnin.

MŠ CHMELINEC: ÚSPEŠNÍ V PROJEKTE PRED-
ŠKOLÁCI II.

Mesto Púchov sa v termíne do 30. mája 2022 zapo
jilo do rozvojového projektu s názvom PREDŠKOLÁCI 
II., so žiadosťou o poskytnutie finančných prostried
kov určených na poskytnutie predprimárneho vzde
lávania, na vybavenie novovzniknutej triedy, ktorá sa 
v týchto dňoch pripravuje v priestoroch Materskej 
školy Chmelinec, ako jednej zo 183 podporených 
materských škôl na celom Slovensku. Projekt bol li
mitovaný svojou realizáciou  v termíne prác od 16. 
júna do 31. augusta 2022, podporený z MŠVVaŠ SR, 
časť finančných prostriedkov tvorí podpora z UNI
CEF, finančný príspevok zo strany mesta je vo výške 
10 000 eur na stavebné úpravy.

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

Laura Krošláková

Pracovné letné prázdniny v školských zariadeniach

Novinka pre prvákov základných 
škôl v školskom roku 2022/2023

Chcete podporiť talentovaných 
študentov v meste Púchov?
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.
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9.

-10.
20/00 h (pia), 18/00 h (so)

 NOC s LITERAtúrou 

pi
a 

- s
o 5 čítajúcich, 5 miest, 5 kníh, všetko zamerané na ĽUDKOSŤ.

V piatok o 20:00 h začneme koncertom Katky Šillerovej 
a Jozefa Bubnára. V sobotu budeme pokračovať o 18:00 h 
zážitkovým čítaním. Program ukočníme divadelným 
predstavením Pavla Seriša: Pozemšťan. Detail. info na FB. 

Vstupné: 3 € koncert, 6 € divadel. predstavenie (s mapkou NOC S LITERAtúrou zdarma).

15. 19/00 h, podkrovie Župného domu
HERNÝ VEČER: WESTERNOVÝ ŠPECIÁL /OZ MŔTVA KOSŤ/

št
vr

to
k

Príďte si užiť westernový herný špeciál. Okrem tradičných stolových hier sa bu-
de hrať turnaj v Bangu o vecné ceny a vyskúšať si budete môcť aj rozšírenia 
tejto hry. Na plátne sa bude premietať nesmrteľný western "The Good, The 
Bad And The Ugly" s Clintom Eastwoodom. Dospelých, ktorí prídu vo western 
oblečení čaká okrem voľného vstupu aj malé prekvapenie.

Vstupné: 1 € (s western kostýmom vstup voľný).

17. 20/00 h, Europark pri Župnom dome (v prípade nepriaz. počasia podkrovie ŽD)

 KONCERT V PARKU: FIKTÍVNY VENTIL

 

so
bo

ta

Po rokoch konečne privítame v parku legendárnu púchov-
skú kapelu Fiktívny ventil! Pred 20 rokmi štyria muzikanti 
ovplyvnení hudbou The Doors či Karlom Krylom založili 
kapelu, ktorá aj po životných skúškach a zmenách pretrvala.

Vstupné: 5 €.

16. 17/00 h, stretnutie pri betónovom plote pri ceste Komenského (smer k mliekarni)

 
STREETART PARK: GRAFFITI A STREET ART VOL. 2

pi
at

ok

Pre veľký úspech opakujeme! Púchovskí umelci Kika Novo-
sádová a Martin Kremeň vás zasvätia do tajov gra�ti a
street art umenia. Na podujatie je nutné nahlásiť sa na FB. 

Vstupné: 3 €.

24. 9/00 - 19/00 h, pri betónovom plote pri ceste Komenského (smer k mliekarni) 
PUNKCHOV GRAFFITI JAM

so
bo

ta

Vstupné: dobrovoľné.

Po troch rokoch sme späť s gra�ti jam! Kultúrne podujatie 
spája gra�ti, street art umelcov a širokú verejnosť z rôznych
častí Slovenska. Počas podujatia má verejnosť možnosť vi-
dieť umelcov pri tvorbe ich diel. Tentoraz budú umelci skrá-
šľovať betónový plot smerom k mliekarni. Po gra�ti jam
vás čaká „after party“ v Župnom dome. Zahrá DJ VI3E.
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Púchovské kultúrne leto 2022, ktoré organizuje Púchovské kultúrne leto 2022, ktoré organizuje 
Mesto Púchov prostredníctvom Púchovskej kultúry, Mesto Púchov prostredníctvom Púchovskej kultúry, 
s.r.o., predstavilo počas letných mesiacov skupiny s.r.o., predstavilo počas letných mesiacov skupiny 
Horkýže slíže, Hornosrniansku dychovku, folklórne Horkýže slíže, Hornosrniansku dychovku, folklórne 
súbory Biela voda a Váh, HS Pavelčákovcov, The Backsúbory Biela voda a Váh, HS Pavelčákovcov, The Back

wards  Beatles revival a skupinu Petra Cmoríka. wards  Beatles revival a skupinu Petra Cmoríka. 
V sobotu 27. augusta na záver kultúrneho leta rozV sobotu 27. augusta na záver kultúrneho leta roz

tancovala na pešej zóne svojich fanúšikov populárna tancovala na pešej zóne svojich fanúšikov populárna 
skupina Smola a Hrušky.skupina Smola a Hrušky.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Augustový strom
(V kukurici)

Prostred leta pod topoľom
rozlieha sa celým poľom

rozhnevaný hlas.
 

Zlostí sa tam šúľok kukurice,
prečo nosí sukňu,

prečo nie nohavice,
a že načase je strhnúť šaty,

a že od zajtrajška rozdávať sa budú prachy.
 

Možno je to iba póza,
možno dnes už bežná diagnóza.

 
Možno priniesla ju z Váhu voda,

možno je to móda,
možno iba taký kukuričný zvyk,

pravdu vraví ten,
kto vie robiť väčší krik.

 
Malé žlté zrná,

zmeniť v ťažké brvná,
rozdrviť korene a zdravé listy,

na svet vykydať ich,
špinavý aj čistý.

 
Vietor časom urobí z nich zdrapy,

kukurice, tej sú mraky,
nezničí ju sucho, ani dážď,

ten kto kričí, nechce, aby počuli ste...
 

...ako po chrbte mi behá mráz. 
 

Autor: Jaroslav Martiš

Na Noci s LITERAtúrou až dvaja hostia
Na konci čítaní počas uplynulých ročníkov Noci  Na konci čítaní počas uplynulých ročníkov Noci  

s LITERAtúrou sa stretli všetci návštevníci, čítajúci, s LITERAtúrou sa stretli všetci návštevníci, čítajúci, 
dobrovoľníci i organizátori na afterparty, aby spoločne dobrovoľníci i organizátori na afterparty, aby spoločne 
zdieľali zážitky, porozprávali sa i vyhrali knihy, ktoré sa zdieľali zážitky, porozprávali sa i vyhrali knihy, ktoré sa 
v daný večer čítali. V závere každej Noci s LITERAtúrou v daný večer čítali. V závere každej Noci s LITERAtúrou 
vystúpil hudobný hosť, aby dal za literárnym podujavystúpil hudobný hosť, aby dal za literárnym poduja
tím bodku zhudobnenými slovami. Tento rok však natím bodku zhudobnenými slovami. Tento rok však na
stala zmena. A to hneď dvojitá.stala zmena. A to hneď dvojitá.

Noc s LITERAtúrou sa začne už v piatok 9. 9. o 20.00  Noc s LITERAtúrou sa začne už v piatok 9. 9. o 20.00  
v Europarku pri Župnom dome v Púchove. Pozvanie v Europarku pri Župnom dome v Púchove. Pozvanie 
prijali Katarína Šillerová a Jozef Bubnár, ktorý nám odprijali Katarína Šillerová a Jozef Bubnár, ktorý nám od
štartujú literárne zážitky koncertom. Zaujímavosťou štartujú literárne zážitky koncertom. Zaujímavosťou 
ich hudobného vystúpenia budú skladby, ušité priaich hudobného vystúpenia budú skladby, ušité pria
mo na mieru tohtoročnej Noci s LITERAtúrou. Predmo na mieru tohtoročnej Noci s LITERAtúrou. Pred
stavia nám vlastnú interpretáciu ľudskosti, a to i mustavia nám vlastnú interpretáciu ľudskosti, a to i mu
zikantsky, i slovne. Príjemnú umeleckú atmosféru nám zikantsky, i slovne. Príjemnú umeleckú atmosféru nám 
zabezpečí vonkajšie prostredie v parku. V prípade zlézabezpečí vonkajšie prostredie v parku. V prípade zlé
ho počasia sa presunieme do Čitárne Župného domu.ho počasia sa presunieme do Čitárne Župného domu.

Druhou zmenou je záverečný hosť. Ako sme avizoDruhou zmenou je záverečný hosť. Ako sme avizo
vali v minulom čísle Púchovských novín, na afterparty, vali v minulom čísle Púchovských novín, na afterparty, 
ktorá bude v sobotu 10. 9. o 21.00 po čítaniach, uviktorá bude v sobotu 10. 9. o 21.00 po čítaniach, uvi
díme divadelnú hru Pozemšťan. Ide o fyzický standdíme divadelnú hru Pozemšťan. Ide o fyzický stand
up a komediálnu pantomímu v podaní Pavla Seriša. up a komediálnu pantomímu v podaní Pavla Seriša. 
Bláznivý príbeh mimozemšťana, ktorý sa túži stať poBláznivý príbeh mimozemšťana, ktorý sa túži stať po
zemšťanom. Pohybuje sa po planéte Zem a starostlizemšťanom. Pohybuje sa po planéte Zem a starostli
vo nás pozoruje, aby sa naučil byť ako my. Nemá to vo nás pozoruje, aby sa naučil byť ako my. Nemá to 
ale jednoduché. Sme totiž podivnejší, než si myslel. ale jednoduché. Sme totiž podivnejší, než si myslel. 
Podarí sa mu pochopiť naše správanie a zapadnúť do Podarí sa mu pochopiť naše správanie a zapadnúť do 
spoločnosti? spoločnosti? 

Pavol Seriš je absolventom Ateliéru fyzického divadPavol Seriš je absolventom Ateliéru fyzického divad
la na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, la na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, 
kde v decembri 2017 dokončil i doktorské štúdium. Vo kde v decembri 2017 dokončil i doktorské štúdium. Vo 
svojej tvorbe sa venuje prevažne autorskému divadsvojej tvorbe sa venuje prevažne autorskému divad
lu jedného herca. Za svoje autorské inscenácie získal lu jedného herca. Za svoje autorské inscenácie získal 
mnoho ocenení: najnovšie Cenu za najlepší herecký mnoho ocenení: najnovšie Cenu za najlepší herecký 
výkon na festivale FITUA 2015 v marockom Agadire, výkon na festivale FITUA 2015 v marockom Agadire, 
Hlavnú Cenu na European Young Theatre 2015 v taHlavnú Cenu na European Young Theatre 2015 v ta
lianskom Spolete či Hlavnú Cenu publika na festivale lianskom Spolete či Hlavnú Cenu publika na festivale 
Monomaffia 2016 v estónskom Pärnu.Monomaffia 2016 v estónskom Pärnu.

Recenzie na inscenácie, v ktorých vystupuje Pavol Recenzie na inscenácie, v ktorých vystupuje Pavol 
Seriš, ukazujú, že sa máme na čo tešiť, ako i to, že večer Seriš, ukazujú, že sa máme na čo tešiť, ako i to, že večer 
bude nielen o výbornom humore, ale aj o úvahách – bude nielen o výbornom humore, ale aj o úvahách – 
akí vlastne sme? akí vlastne sme? 

Na predstavenie Pavla Seriša Pozemšťan sa dostaneNa predstavenie Pavla Seriša Pozemšťan sa dostane
te s mapkou, ktorú získate na čítaniach Noci s LITERAte s mapkou, ktorú získate na čítaniach Noci s LITERA
túrou. Ak sa nezúčastníte čítaní, vstup na predstavenie túrou. Ak sa nezúčastníte čítaní, vstup na predstavenie 
je 6 eur. I v tomto prípade Vás privítame v Europarku, je 6 eur. I v tomto prípade Vás privítame v Europarku, 
v prípade nepriaznivého počasia v kinosále Divadla v prípade nepriaznivého počasia v kinosále Divadla 
Púchov.Púchov.

Ak chcete vedieť viac o Noci s LITERAtúrou, kliknite si Ak chcete vedieť viac o Noci s LITERAtúrou, kliknite si 
na nás na Facebooku (Noc s LITERAtúrou) alebo na Inna nás na Facebooku (Noc s LITERAtúrou) alebo na In
stagrame (@nocsliteraturou). Čakajú tam na Vás nielen stagrame (@nocsliteraturou). Čakajú tam na Vás nielen 
informácie, ale aj súťaže. Už čoskoro vyhlásime súťaž  informácie, ale aj súťaže. Už čoskoro vyhlásime súťaž  
o knihy. Stačí zdieľať a komentovať súťažný príspevok o knihy. Stačí zdieľať a komentovať súťažný príspevok 
a knihy môžu byť prichystané práve pre Vás. a knihy môžu byť prichystané práve pre Vás. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podPodujatie z verejných zdrojov podporil Fond na pod
poru umenia.            poru umenia.            Lucia PanáčkováLucia Panáčková

Koncert skupiny Smola a Hrušky 
ukončil Púchovské kultúrne leto
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Po takmer dvoch rokoch dostali čle
novia Mládežnícky parlament mesta 
Púchov ďalšie priestory v budove SOV 
na Námestí slobody, ktoré po Klubovni 
aktívnej mládeže budú taktiež môcť 
využívať na viaceré aktivity, pričom tu 
si na svoje prídu aj mladí včelári, talen
tovaní začínajúci hudobníci, speváci, 
poeti či prozaici  a to všetko na jed
nom mieste, kde sa tak vytvorí ďalšia 
komunita podporujúca rozvoj mláde
že v Púchove. 

V sobotu 20. augusta 2022 sa tak 
počas XXIII. Púchovského jarmoku 
uskutočnilo ešte jedno extra podu
jatie  slávnostné otvorenie KLUBU 
MLADÝCH, nového priestoru pre mlá
dež v meste, ktorá aktívne participuje 
na rozvoji samosprávy i samých seba. 
Otvorenia, ktorého sa ujala riaditeľka 
CVČ Včielka Alena Strýčková, sa okrem 
členov Mládežníckeho parlamentu 
mesta Púchov zúčastnili tiež cezhra
niční partneri z projektu Hlas mláde
že – priatelia z Domu dětí a mládeže  
z Kyjova, ktorých člen, talentovaný hu
dobník Erik Veverka, odohral špeciálny 
koncert pri tejto príležitosti.

Pozvanie prijali tiež primátorka mes
ta Katarína Heneková a poslankyňa 
MsZ v Púchove Angela Lazorová, ktoré 
vyjadrili podporu mládeži v meste 
Púchov a popriali im do ďalšieho ob
dobia veľa entuziazmu, inšpirácie 

a skvele odvedenej práce. Užívanie 
priestorov pre Mládežnícky parlament 
mesta Púchov a Centrum voľného času 
Včielka schválil poslanecký zbor MsZ  
v Púchove na tohtoročnom júnovom 
zasadnutí MsZ. Primátorka Katarína 
Heneková vo svojom príhovore vy
zdvihla, že ju teší cezhraničná spo
lupráca medzi mládežou, ktorá tak 
prehlbuje vzájomnú spoluprácu medzi 
mladými a aktívnymi ľuďmi. „Myslím 
si, že nemohli byť tieto priestory lep
šie využité ako práve pre CVČ Včielka, 
keďže pôvodné priestory, ktorými CVČ 
aktuálne disponuje sa mesto snažilo 
nadstaviť, upraviť, čo však nebolo tech
nicky možné. Tento priestor je však 
veľmi útulný, príjemný a mládež sa tu 
bude cítiť určite veľmi dobre,“ uviedla 
primátorka mesta. Vyjadrila veľké po
ďakovanie všetkým zapojeným za ich 
nasadenie, s akým k budovaniu pries
toru pristupovali, akým mu dali život. 
Priestor, kde sa budú stretávať, tvoriť, 
vzdelávať, tráviť voľný čas. Zároveň do
dala, že už teraz sa teší na akcie, ktoré 
v novom klube pripraví mládežnícky 
parlament.

Následne sa slova ujal predseda Mlá
dežníckeho parlamentu mesta Púchov 
Jakub Naňák, ktorý prezradil, že sep
tembrový program akcií už je pripra
vený, a tešiť sa môžeme nielen na kre
atívne, ale i hudobné podujatia. Prvou 

veľkou akciou bude su
mmer party v štýle roz
lúčky s letom. Podotkol 
tiež, že Klub mladých sa 
bude riadiť stanoveným 
prevádzkovým poriad
kom a pravidlami, ktoré 
bude nutné dodržiavať. 
Na záver všetkým prí
tomným poďakoval za 
účasť a tým vyjadrenie 
podpory mládežnícke
mu parlamentu. 

Ešte skôr ako čestní 
hostia a členovia CVČ 
Včielka slávnostne 
prestrihli červenú pás
ku, ocenila riaditeľka 
CVČ Alena Strýčková osvedčeniami 
tých najaktívnejších členov mládež
níckeho parlamentu v školskom roku 
2021/2022 (viď nižšie), zapojenými do 
rôznych súťaží či organizácií podujatí 
CVČ Včielka. 

Vedeli ste, že Centrum voľného času 
Včielka je tento rok po prvýkrát cent
rum DofE  Medzinárodná cena vojvo
du z Edinburghu, program zameraný 
na rozvoj mladých ľudí vo veku 14 až 
24 rokov? Tento rok úspešne program 
absolvovali piati členovia – Samuel 
Kubičár, Miroslava Kubičárová, Jessica 
Drgová, Nina Klobučníková a Paulína 
Bizoňová. 

Po slávnostnom akte otvorenia 
Klubu mladých sa najstarší členovia 
Mládežníckeho parlamentu mesta 
Púchov, Jakub Naňák a Adam Čamba
lík, poďakovali Alene Strýčkovej za jej 
prínos do ich životov, a veria, že v tejto 
či väčšej zostave budú môcť reprezen
tovať mládežnícky parlament, CVČ či 
samých seba. Riaditeľka CVČ Včielka 
poďakovala za spoluprácu na tvorbe 
Klubu mladých i vedúcej Oddelenia 
školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov 
a mestskej spoločnosti Púchov servis, 
s.r.o. Ďalej pokračovala, že v súvislosti 
s nadchádzajúcimi samosprávnymi 

voľbami sa členovia mládežníckeho 
parlamentu pripravujú v najbližších 
týždňoch na moderované diskusie so 
všetkými kandidátmi na post primáto
ra mesta Púchov, aby tak sami zistili, či 
má pre nich aktívna mládež v Púchove 
dôležité miesto. Na program nadvä
zoval koncert Erika Veverku, z ktorého 
ukážky Vám ponúkame na Facebooku 
mesta Púchov.

KLUBU MLADÝCH prajeme hlavne 
veľa pekných a úspešných podujatí, na 
ktoré radi zavítajú Púchovčania i ľudia 
z okolia, a mládežníkom ešte veľa no
vých zážitkov, pretavených do život
ných skúseností, ktoré sa im na ceste 
životom zídu.

Ocenení členovia MPMP: Jakub 
Naňák – predseda, Nina Klobučníko
vá, Jessica Drgová, Michaela Kršková, 
Katarína Strýčková, Lea Stehelová, 
Adam Ciupa, Adam Čambalík, Katarí
na Cekulová, Adam Gerschdorf, Ade
la Pechová, Paulína Bizoňová, Keira 
Correale, Zuzana Kolesányiová, Filip 
Drábik, Viktória Borišíncová, Miroslava 
Kubičárová, Kristína Zvaková, Nikola 
Vraníková, Leisha Taurani, Phillip An
gelov, Matej Justus, Nikola Sekáčová, 
Lucia Oráviková.

Laura Krošláková, foto: P. Ondruš 

V dňoch 1. až 2. júla 2022 sa uskutočnila Ce-
loslovenská súťaž včelárskych krúžkov pod 
názvom „Mladý včelár“ v Banskej Bystrici. 
Zmerali si tu sily členovia včelárskych krúžkov 
z celého Slovenska od západu na východ. 

Náš včelársky krúžok, ktorý pracuje pri CVČ Včiel
ka a SZV reprezentovalo 8 členné družstvo mlad
ších a starších žiakov. Súťaž nebola ľahká, súťažilo 
sa v nasledovných disciplínach: včelársky test, 
anatómia, mikroskopovanie, zbíjanie rámikov, 
značenie matiek, práca so živými včelami, tvorba 
odložencov, včelárske pomôcky, odviečkovanie  
a vytáčanie medu. 

Naši včelári obstáli vo vysokej konkurencii veľmi 
dobre, z ôsmich členov nikto neodišiel domov bez 
ceny. Dosiahli nasledovné výsledky:

• Mladší žiaci, kategória jednotlivci  2. miesto 
Samuel Vrábel

• Mladší žiaci, kategória tímy  1. miesto Samuel 

Vrábel, 2. miesto Bronislava Katreňáková, Veronika 
Kobelárová, Adam Kotlas

• Starší  žiaci, kategória jednotlivci  2. miesto Sa
muel Gabriš, 3. miesto Melinda Sládková

• Starší žiaci kategória tímy  2. miesto Michal Ko
lačuk, 2. Samuel Gabriš, Rastislav Katreňák

Ceny víťazom odovzdal Ing. Milan Rusnák, pred
seda Slovenského zväzu včelárov a Mgr. Karol 
Kliment, predseda sekcie vedúcich včelárskych 
krúžkov. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí celoročne 
motivujú svoje deti k láske k prírode ale mnohí aj 
ako včelári zaúčajú deti do tajov včelárstva. 

Zároveň sa týmto tiež chcem poďakovať rodine 
Katreňákovej, Sládkovej, Gabrišovej, ktoré nám 
poskytli nezištnú pomoc pri budovaní včelnice. Sú 
vzorom svojim deťom pri výchove k práci. Vďaka 
patrí aj CVČ Včielka za ochranné krídla a podporu.

Eva Kováčová, 
vedúca včelárskeho krúžku 

Mladí včelári z Púchova najúspešnejší na Slovenku

Otvorili sme nový Klub mladých na Námestí slobody
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6. kolo: 
MŠK Púchov – Myjava 3:1 (1:0)
Góly: 24. Michlík, 56. Mráz, 88. Kopičár – 48. Čurík
Žlté karty: Kaufman, Strelčík, Moško, Kopičár – Leg

nani, Vavák, rozhodcovia: Gemzický – Jekkel, Lalo, 
780 divákov

V šlágri šiesteho kola priví
tali dovtedy tretí Púchovča
nia na svojom trávniku lídra  
z Myjavy. Pikantériou stretnu
tia bolo, že trénerom nováčika 
druhej ligy je bývalý kormi
delník Púchova Lukáš Kaplan. 
Púchovčania začali aktívnejšie, 
v úvodnej štvrťhodine si však 

vyloženejšiu šancu nevypracovali. V 28. minúte však 
už udreli. Po milimetrovej prihrávke Patrika Mráza sa 
do streleckej listiny zapísal Jakub Michlík – 1:0. Už  
o štyri minúty sa medzi obrancami uvoľnil Biricz,  
s jeho tvrdou strelou si však hosťujúci brankár po
radil. Dve minúty pred koncom mohli kopaničiari 
vyrovnať. Čuríkovu strelu vyrazil Strelčík na brvno, 
lopta sa vrátila do pokutového územia, hostia však 
loptu do bránky upratať nedokázali. 

Druhý polčas začali aktívnejšie Myjavčania, mali 
dve stopercentné šance, ani jednu však nedokázali 
pretaviť v gól. V 47. minúte mohol náskok zveľadiť 
Mráz, peknú prihrávku však nedokázal zužitkovať na 
strelenie druhého gólu. Vzápätí sa potvrdilo otrepa
né nedáš – dostaneš. Legnani trafil len do tyče, odra
zenú loptu však už dokázal Čurík doraziť do domá
cej siete – 1:1. Domáci nespanikárili, pokračovali vo 
svojom technickom útočnom futbale a odmenou im 
bol vedúci gól v 56. minúte. Holiš sa natlačil do po
kutového územia, lopta sa odrazila k Mrázovi, ktorý 
strhol vedenie na domácu stranu – 2:1. O tri minúty 
domáci pohrozili po rohovom kope, zaskvel sa bran
kár Myjavy. V 62. minúte mohol pridať Holiš tretí gól, 
z ťažkej pozície však neuspel. Na druhej strane mali 
Púchovčania šťastie, keď po pošmyknutí Lacka trafil 
Čurík iba do brvna. Púchovčania kontrolovali prie
beh stretnutia a v závere opäť udreli. Silva potiahol 
v pokutovom území za dres Holiša, rozhodca bez vá
hania ukázal na biely bod. Vinník videl červenú kartu  
a Kopičár sa z penalty nemýlil – 3:1. Púchovčania si 
do tabuľky pripísali tri body a po prvýkrát od návratu 
do druhej ligy sa vyhupli do čela tabuľky.    

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Kaufman, Moško, 
Slovák, Lacko, Kopičár, Biricz, Michlík 
(82. Loduha), Mráz (70. Pucheľ), Holáň 
(82. Kapusniak), Holiš (90. Pavlovič), 
tréner Vladimír Cifranič

Zostava Spartak Myjava: Koníček 
– Silva, Benovič, Pekár, Olejník, Ci
sár (64. Flamik), Toman, Pafka (77. 
Tancík), Legnani (86. Mareš), Čurík 
(86. Martišiak), Svatík, tréner Lukáš 
Kaplan

Ostatné výsledky 6. kola: Šamorín 
– Komárno 1:0, Petržalka – Žiar nad 
Hronom 3:2, Dubnica nad Váhom – 
Rača Bratislava 1:1, Humenné – Ko
šice 0:0, Trebišov – Považská Bystri
ca 2:1, Žilina B – Prešov 0:4, Slovan 
Bratis lava B – Dolný Kubín 1:2.

pok

Futbal - 2. liga muži

Po víťazstve nad kopaničiarmi 
Púchovčania lídrom súťaže

Púchovčania v šlágri porazili Myjavu a vyhupli sa do čela tabuľky.   FOTO: FB Spartak Myjava
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7. kolo: 

FK Rača  - MŠK Púchov 1:2 (1:1)
Góly: 37. Antal – 34. Mráz, 76. Kopičár
ŽK: Adam, Radmanovič, Egbe, Štefanka – Slovák, 

Kopičár, rozhodcovia: Kolofík – Železňák, Túma, 480 
divákov

Púchovčanom sa v siedmom kole postavil do cesty 
ďalší nováčik. Pod ohorenými vinohradmi v Rači za
čali hostia sebavedome, už v tretej minúte po Mrá
zovom rohovom kope kiksol domáci gólman, Holiš 
však na loptu nedočiahol. Po štvrť hodine pohrozili  
z rohového kopu aj domáci, Adamova hlavička len 
tesne minula púchovskú bránku. Strelčík sa vyzna
menal po ďalšom rohovom kope domácich, kedy 
sa Antal pokúsil poslať loptu do siete priamo z rohu, 
Strelčík bol pozorný. V 34. minúte sa ujali Púchovča
nia vedenia, po krásnej rýchlej akcii ušiel domácej 
obrane po krídle Mráz a rutinérskou strelou k tyči 
prekonal domáceho brankára – 0:1. Hostia sa tešili 
z vedenia iba tri minúty. Stredom ihriska sa prekľuč
koval domáci kanonier Atal a strelou spoza šestná
stky nedal Strelčíkovi šancu – 1:1. Dve minúte pred 
prestávkou pos lal Michlík center na zadnú žrď, Holiš 
v ťažkej pozícii poslal loptu len do rúk domáceho 
brankára. 

Po obrátke už v 50. minúte mali Púchovčania šťas
tie – krásna Antalova strela opečiatkovala brvno 
Strelčíkovej bránky. Hostia mali v druhom polčase 
hernú prevahu, po prečíslení v 54. minúte chýbali 
Holišovej strele centimetre. Snažili sa aj domáci, so 
strelami Adama a Csána si Strelčík poradil. Štvrť ho

dinu pred koncom sa zrodila najkrajšia akcia zápasu. 
Púchovčan Lacko potiahol loptu po krídle, vrátil ju 
striedajúcemu Pucheľovi, ktorý ideálne posunul na
biehajúcemu Kopičárovi. Jeho utešená strela z prvej 
„zakotvila“ v sieti pri pravej tyči domácej bránky – 
1:2. O štyri minúty sa zaskvel brankár Strelčík, ktorý 
zneškodnil tutovku Antala. Potom už Púchovčania 
kontrolovali priebeh hry, domácim v závere nedo
volili ohroziť svoju bránku. Naopak, dve prečíslenia 
a dva rohy nedokázali pretaviť v tretí gól. Napriek 
tomu si vezú z Rače všetky body a upevnili si post 
lídra druhej ligy. 

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Kaufman, Moško, Slovák, Lacko, Kopičár, 

Biricz (59. Martinček), Michlík (89. Loduha), Mráz (55. 
Pucheľ), Holáň, Holiš, tréner Vladimír Cifranič 

Ostatné výsledky 7. kola: 
Košice – Šamorín 5:1, Komárno – Petržalka 1:0, Pre

šov – Trebišov 1:0, Žiar nad Hronom – Žilina B 2:2, 
Považská Bystrica – Dubnica nad Váhom 2:1, Myjava 
– Slovan Bratislava B 1:2, Dolný Kubín – Humenné 0:0

Program 8. kola:  MŠK Púchov – P. Bystrica (3. 9. 
o 16.00), Šamorín – Humenné, Myjava – D. Kubín, Ži
lina B – Komárno, Dubnica – Prešov, Trebišov – Žiar 
nad Hronom, Petržalka – Košice, Slovan B – Rača. pok 
1. MŠK Púchov 7 5 1 1 15:7 16
2. Košice 7 4 2 1 13:5 14
3. Šamorín 7 4 1 2 13:11 13
4. Komárno 7 3 3 1 7:3 12
5. Prešov 7 4 0 3 11:9 12
6. Slovan B 7 4 0 3 10:13 12

7. Myjava 7 3 2 2 10:8 11
8. Trebišov 7 3 2 2 6:5 11
9. Dubnica 7 3 1 3 11:8 10
10. P. Bystrica 7 3 0 4 13:13 9
11. Humenné 7 2 3 2 4:7 9
12. Rača 7 2 1 4 10:16 7
13. Petržalka 7 2 1 4 9:11 7
14. Žiar 7 1 3 3 10:12 6
15. Žilina B 7 1 1 5 14:18 4
16. D. Kubín 7 1 1 5 5:15 4

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

Futbal - 2. liga muži

Desať zmiešaných dvojíc bojovalo v sobotu 20. au
gusta na plážovom ihrisku v Púchove na turnaji v plá
žovom volejbale. Družstvá boli rozdelené do dvoch 
päťčlenných skupín, najlepší sa stretli v súbojoch  
o konečné umiestnenie.   

V trošku nepriaznivom počasí sa uskutočnil už v po
radí druhý turnaj série Summer Beach Mix Cup vol. 

2. Turnaja sa zúčastnilo 10 dvojíc z rôznych regiónov 
Slovenska. Z turnaja sa nakoniec tešila dvojica Mária 
Šerešová a Peter Čuntala, ktorý zdolali dvojicu Valéria 
Gloriková a Ján Zúbek vo dvoch setoch (15, 12, 16, 
14). O tretie miesto bojovali dvojice Obická  Novo
domský a Sekerášová  Maslík, nakoniec vyhral pár 
Obická  Novodomský 2:0 na sety (10, 10).                  (r)

Čuntala a Šerešová víťazmi plážového mixu

Po víťazstve u nováčika v Rači si muži MŠK 
Púchov upevnili post lídra druhej ligy

1. kolo: Karlova Ves – MŠK Púchov 3:0, Prievidza 
– Domino 1:4, Trnava – Levice 14:0, D. Streda – Inter 
4:0, Slovan – Z. Moravce 9:0, Trenčín – Skalica 10:0

2. kolo: Púchov voľno, Levice – Nitra 0:8, Trnava – 
Trenčín 2:2, Petržalka – Dubnica 3:2, Inter – Prievidza 
2:0, Z. Moravce – D. Streda 0:8, Skalica – Slovan 0:8
1. Slovan 2 2 0 0 17:0 6
2. D. Streda 2 2 0 0 12:0 6
3. Trnava 2 1 1 0 16:2 4
4. Trenčín 2 1 1 0 12:2 4
5. Nitra 1 1 0 0 8:0 3
6. Domino 1 1 0 0 4:1 3
7. Karlova Ves 1 1 0 0 3:0 3
8. Petržalka 1 1 0 0 3:2 3
9. Inter 2 1 0 1 2:4 3
10. Dubnica 1 0 0 1 2:3 0
11. MŠK Púchov 1 0 0 1 0:3 0
12. Prievidza 2 0 0 2 1:6 0
13. Zl. Moravce 2 0 0 2 0:17 0
14. Skalica 2 0 0 2 0:18 0
15. Levice 2 0 0 2 0:22 0

1. liga st. žiaci U15

1. liga st. žiaci U14
1. kolo: Karlova Ves – MŠK Púchov 1:3 (0:3), 

Lauko – Prekop 2, Satina, Prievidza – Domino 4:1, Tr
nava – Levice 8:0, Dunajská Streda – Inter Bratislava 
6:3, Slovan – Zlaté Moravce 3:0, Trenčín – Skalica 9:0

2. kolo: Púchov  voľno, Trnava – Trenčín 0:1, Levice 
– Nitra B 2:1, Petržalka – Dubnica 6:0, Inter – Prievidza 
0:2, Skalica – Slovan 0:8, Z. Moravce – D. Streda 4:6
1. Slovan 2 2 0 0 11:0 6
2. Trenčín 2 2 0 0 10:0 6
3. D. Streda 2 2 0 0 12:7 6
4. Prievidza 2 2 0 0 6:1 6
5. Trnava 2 1 0 1 8:1 3
6. Petržalka 1 1 0 0 6:0 3
7. MŠK Púchov 1 1 0 0 3:1 3
8. Levice 2 1 0 1 2:9 3
9. Nitra B 1 0 0 1 1:2 0
10. Karlova Ves 1 0 0 1 1:3 0
11. Domino 1 0 0 1 1:4 0
12. Zl. Moravce 2 0 0 2 4:9 0
13. Inter 2 0 0 2 3:8 0
14. Dubnica 1 0 0 1 0:6 0
15. Skalica 2 0 0 2 0:17 0
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Výsledkový servis futbalových súťaží

2. liga dorast U19

8. liga muži 

2. liga dorast U17

3. liga muži 

4. liga muži 

7. liga muži 

2. kolo: MŠK Púchov – Komárno 4:1 (1:1), Štrauch 
2, Lacko, Janíček – Szekeres, RSC B. Bystrica – Inter 
Bratislava 1:0, Partizánske – Domino 0:2, Malacky – 
Dubnica nad Váhom 0:8, FC Nitra – Šamorín 0:3, Prie
vidza – Karlova Ves Bratislava 0:6, Čermáňsky FC Nitra 
– Skalica 3:3, Lokomotíva Trnava – Martin 6:2

3. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 1:3 (0:2), 
Popelák – Bologa, Panáček, Štrauch, Komárno – Prie
vidza 8:1, Karlova Ves Bratislava – Lokomotíva Trnava 
2:1, Šamorín – RSC Banská Bystrica 3:1, Martin – Čer
máňsky FC Nitra 2:1, Domino – Malacky 3:0, Skalica 
– Partizánske 3:3
1. Šamorín 3 3 0 0 13:1 9
2. MŠK Púchov 3 3 0 0 12:3 9
3. Karlova Ves 3 3 0 0 10:1 9
4. Dubnica 2 2 0 0 13:1 6
5. Domino 3 2 0 1 6:3 6
6. Skalica 3 1 2 0 7:6 5
7. Komárno 3 1 1 1 10:6 4
8. Č. Nitra 3 1 1 1 7:6 4
9. B. Bystrica 3 1 1 1 3:4 4
10. Trnava 3 1 0 2 7:5 3
11. Inter 3 1 0 2 4:4 3
12. Martin 3 1 0 2 4:9 3
13. Partizánske 3 0 1 2 4:10 1
14. FC Nitra 2 0 0 2 0:6 0
15. Prievidza 3 0 0 3 2:19 0
16. Malacky 3 0 0 3 0:18 0

2. kolo: MŠK Púchov – Komárno 6:0 (3:0), Valica 
2, Papučiar, Vavrík, Jánovský, Kuciak, RSC B. Bystrica 
– Inter Bratislava 1:1, Partizánske – Domino 0:8, Ma
lacky – Dubnica nad Váhom 0:6, FC Nitra – Šamorín 
0:3, Prievidza – Karlova Ves Bratislava 0:4, Čermáňsky 
FC Nitra – Skalica 2:0, Lokomotíva Trnava – Martin 1:0

3. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 0:3 (0:2), 
Valica, Janček, Vavrík, Komárno – Prievidza 7:1, Kar
lova Ves Bratislava – Lokomotíva Trnava 2:1, Martin 
– Čermáňský FK Nitra 0:2, Šamorín – RSC Banská Bys
trica 2:1, Skalica – Partizánske 8:2, Domino – Malacky 
7:0
1. Domino 3 3 0 0 18:2 9
2. MŠK Púchov 3 3 0 0 15:0 9
3. Karlova Ves 3 3 0 0 10:2 9
4. Šamorín 3 3 0 0 9:2 9
5. Dubnica 2 2 0 0 13:0 6
6. Nitra 3 2 0 1 6:3 6
7. Trnava 3 2 0 1 4:2 6
8. B. Bystrica 3 1 1 1 5:4 4
9. Inter 3 1 1 1 4:4 4
10. Skalica 3 1 0 2 8:6 3
11. Komárno 3 1 0 2 8:10 3
12. Martin 3 0 0 3 1:7 0
13. Nitra 2 0 0 2 0:6 0
14. Prievidza 3 0 0 3 1:17 0
15. Malacky 3 0 0 3 1:17 0
16. Partizánske 3 0 0 3 2:23 0

6. liga dorast
1. kolo: Dolná Mariková – Podmanín 1:2, Jasenica – 

Košeca 2:3, Domaniža – Dolné Kočkovce 1:0
2. kolo: Košeca – Domaniža 4:2, Dolná Mariková – 

Kvašov 1:2, Podmanín Dolné Kočkovce 2:0
1. Košeca 2 2 0 0 7:4 6

2. Podmanín 2 2 0 0 4:1 6

6. liga dorast 

3. Kvašov 1 1 0 0 2:1 3
4. Domaniža 2 1 0 1 3:4 3
5. Jasenica 1 0 0 1 2:3 0
6. D. Mariková 2 0 0 2 2:4 0
7. D. Kočkovce 2 0 0 2 0:3 0

3. kolo: Beluša – Bánová 3:2, Galanta – Vrakuňa 0:0, 
Sereď – Častkovce 3:1, Martin – Malženice 0:2, Nové 
Zámky – Veľké Ludince 3:3, Šaľa – Inter 2:2, Nové 
Mesto – Kalná 3:1, RSC B. Bystrica – Podkonice 0:1

4. kolo: Bánová – Nové Zámky 3:0, B. Bystrica – Se
reď 1:0, Kalná – Galanta 2:1, Inter Bratislava – Martin 
0:2, Vrakuňa – Šaľa 0:1, Častkovce – Nové Mesto 0:0, 
1. Nové Mesto 4 3 1 0 12:6 10
2. Sereď 4 3 0 1 9:2 9
3. Malženice 3 2 1 0 7:2 7
4. V. Ludince 3 2 1 0 8:4 7
5. Častkovce 4 2 1 1 5:4 7
6. Beluša 3 2 0 1 7:7 6
7. Martin 4 2 0 2 4:4 6
8. Bánová 4 2 0 2 7:5 6
9. Galanta 4 1 2 1 6:5 5
10. Podkonice 3 1 1 1 2:3 4
11. RSC B. Bystrica 4 1 1 2 2:3 4
12. Kalná 4 1 1 2 4:7 4
13. Šaľa 4 1 1 2 3:6 4
14. N. Zámky 4 0 2 2 4:9 2
15. Inter 4 0 1 3 6:11 1
16. Vrakuňa 4 0 1 3 2:10 1

3. kolo: Kolačín – Lednica 6:0, Pružina – Udiča B 4:0, 
Tŕstie – Prejta 4:1, Kameničany – Orlové 0:3, Dulov – 
Červený Kameň 3:0, Bodiná – Horovce 3:1

4. kolo: Orlové – Kolačín 1:5, Lednica – Dulov 3:2, 
Vrchteplá – Bodiná 1:1, Prejta – Červený Kameň 0:0, 
Udiča B – Kameničany 4:1, Horovce – Pružina 4:1
1. Dulov 4 3 0 1 15:4 9
2. Kolačín 4 3 0 1 16:6 9
3. Tŕstie 3 3 0 0 8:2 9
4. Pružina 4 2 1 1 8:6 7
5. Udiča B 3 2 0 1 8:6 6
6. Lednica 4 2 0 2 6:9 6
7. Orlové 4 1 2 1 6:7 5
8. Bodiná 4 1 2 1 5:6 5
9. Vrchteplá 3 1 1 1 6:6 4
10. Horovce 3 1 0 2 6:6 3
11. Č. Kameň 4 0 2 2 2:7 2
12. Kameničany 4 0 1 3 1:10 1
13. Prejta 4 0 1 3 4:16 1

3. kolo: Streženice – Podmanín 0:4 (0:1), Brigant 
2, Pilár, Gardian, Papradno – Košecké Podhradie 3:3 
(2:1), Zboran 2, Pavlík – Vrábel, Staňo, Sondor, Do
hňany – Praznov 0:4 (0:2), Galát 2, Gardian, Kostelan
ský, Lysá pod Makytou – Visolaje 4:2 (0:2), Augustín 2, 
Bodzík, Bezák – Pazdera, Hrubo, Tuchyňa – Šebešťa
nová 3:3 (2:3), Štefula 3 – Gajdošík, Halmeš, Kršík, 
Dolné Kočkovce – Sverepec 8:0(3:0), J. Pilát 3, M. Pilát 
3, Ocelík 2, Nová Dubnica – Jasenica 1:1 (0:1), Lacher 
– Urdák

4. kolo: Lysá pod Makytou – Streženice 4:3 (2:0), 
Bezák 3, Zigo – Struhárňanský, Pastorek, Trník, Še
bešťanová – Nová Dubnica 1:5 (1:0), Zubek, Soko
lík, Pecuš, Vaský, Husár, Hadzima, Jasenica – Dolné 
Kočkovce 1:2 (0:1), Trník – Jánoško, Pokorný, Košec
ké Podhradie – Tuchyňa 5:2 (2:1), Šebík 2, Vrábel 2, 
Sondor – Bartoš, Štefula, Visolaje – Praznov 2:1 (1:0), 
Bulejčík, Sviečka – Tomana, Sverepec – Dohňany 1:2 
(1:0), Kuric – Štrbák 2
1. D. Kočkovce 4 4 0 0 16:4 12
2. Podmanín 3 3 0 0 10:2 9
3. K. Podhradie 4 2 2 0 13:8 8
4. Lysá 4 2 1 1 9:8 7
5. Visolaje 4 2 0 2 9:11 6
6. N. Dubnica 4 1 2 1 9:8 5
7. Praznov 4 1 1 2 8:7 4
8. Sverepec 4 1 1 2 6:12 4
9. Tuchyňa 4 0 3 1 7:10 3
10. Dohňany 4 1 0 3 6:11 3
11. Streženice 4 1 0 3 7:13 3
12. Papradno 2 0 2 0 4:4 2
13. Jasenica 3 0 2 1 3:4 2
14. Šebešťanová 4 0 2 2 6:11 2

3. kolo: Kozárovce – Kolárovo 2:0, Jaslovské Bo
hunice – Lehota pod Vtáčnikom 2:1, Zlaté Moravce 
B – Lednické Rovne 2:1, Pata – Nitra 2:1, Hurbanovo 
– Levice 2:0, Gabčíkovo – Gbely 4:0, Marcelová – Tre
batice 0:6, Imeľ – Boleráz 2:4

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

5. liga muži 

3. kolo: Brvnište – Kvašov 4:2, Domaniža – Tren
čianske Stankovce 1:0, Hlohovec – Partizánske 2:0, 
Veľké Uherce – Prečín 1:1, Ladce – Piešťany 2:3, Horná 
Krupá – Podolie 1:2, Vrbové – Chynorany 2:0

4. kolo: T. Stankovce – Brvnište 1:0, Podolie – Pieš
ťany 0:3, Prečín – H. Krupá 2:0, Prievidza – Partizánske 
3:2, Chynorany – V. Uherce 4:1, Ladce – Hlohovec 1:0, 
Kvašov – Vrbové 1:1
1. Prečín 4 3 1 0 9:2 10
2. Prievidza 3 3 0 0 13:2 9

3. Piešťany 4 3 0 1 10:4 9
4. Domaniža 3 3 0 0 6:2 9
5. Vrbové 4 2 1 1 4:2 7
6. V. Uherce 4 2 1 1 6:7 7
7. Chynorany 4 2 0 2 9:6 6
8. Ladce 4 2 0 2 8:6 6
9. Partizánske 4 2 0 2 6:7 6
10. Podolie 4 1 0 3 3:7 3
11. T. Stankovce 3 1 0 2 1:6 3
12. Brvnište 4 1 0 3 5:12 3
13. Hlohovec 4 1 0 3 2:9 3
14. Kvašov 3 0 1 2 4:7 1
15. H. Krupá 4 0 0 4 3:10 0
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Slovensko-moravská hasičská liga

Dobrovoľní hasiči z Ďurďového triumfovali  
v desiatom kole nadnárodnej Slovenskomo
ravskej hasičskej lige v požiarnom útoku v Pod
lužanoch. Druhí skončili domáci dobrovoľní 
hasiči, tretiu priečku obsadila Hoštiná. Útok po
kazila Zbora, ktorá skončila až dvanásta. Lídrovi  
z Brumova tak stačila aj štvrtá priečka na zveľade
nie náskoku. 

Medzi ženami triumfovala Nedašova Lhota, dru
hé skončili Dulovčanky, tretie Žabky z Nosíc. 

Výsledky 10. kola – Podlužany
Muži: 1. Ďurďové – 13,62 sekundy, 2. Podlužany 

– 13,77 s, 3. Hoštiná – 14,09 s, 4. Brumov B – 14,36 
s, 5. Francova Lhota – 14,78 s, 6. Svinná – 14,97 s, 7. 
Lehota pod Vtáčnikom – 16,19 s, 8. Poruba – 16,62 
s, 9. Lednické Rovne – 16,74 s, 10. Visolaje – 18,48 
s, 11. Krásno – 21,16 s, 12. Zbora – 25,99, Ruskovce 
a Zbora B útok nedokončili

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 17,05 s, 2. Dulov – 
17,35 s, 3. Nosice – Žabky B – 22,00, 4. Zlatníky – 
28,85

Poradie po 10. kole:
Muži: 1. Brumov B – 164 bodov, 2. Zbora – 132 

bodov, 3. Ďurďové – 130 bodov, 4. Hoštiná – 118 
bodov, 5. Podlužany – 99 bodov, 6. Francova Lho
ta – 91 bodov, 7. Visolaje – 88 bodov, 8. Zbora B 
– 85 bodov, 9. Lehota pod Vtáčnikom – 59 bodov, 

10. Svinná – 57 bodov, 11. Poruba – 50 bodov, 12. 
Lednické Rovne – 50 bodov, 13. Krásno – 46 bo
dov, 14. Ruskovce – 32 bodov

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 78 bodov, 2. Zlatníky 

– 76 bodov, 3. Dulov – 74 bodov, 4. Nosice – Žabky 
B – 48 bodov, 5. Ihrište – 7 bodov

Jedenáste kolo sa uskutoční v sobotu 3. 9. v Ne
dašovej Lhote.                  pok

Zbora v Podlužanoch zlyhala, prekvapivé 
víťazstvo dobrovoľných hasičov Ďurďového

Družstvo dobrovoľných hasičov 
Zbory B a ženy z Kvašova triumfova
li v 54. ročníku súťaže v požiarnom 
útoku hasičských družstiev v Púcho
ve. V súťaži o putovný pohár pri
mátorky mesta Púchov triumfovali 
Zborania na tradičnej asfaltovej trati 
časom 15,45 sekundy. Ženy Kvašo
va „zostrelili“ oba terče v čase 20,19 
sekundy. 

Celkové poradie

Muži: 
1. Zbora B – 15,45 s, 2. Kvašov – 

17,56 s, 3. Hoštiná – 22,38 s, 4. Ledni
ca – 33,28 s, Lednické Rovne a Lieta
va požiarny útok nedokončili

Ženy: 
1. Kvašov – 20,19 s, 2. Hloža – 21,58 

s, 3. Vydrná – 21,99 s, 4. Nosice – Žab
ky B – 22,21 s, 5. Lietava – 24,21 s, 6. 
Trenčín – Opatová – 49,15 s. 

Foto: Slavomír Flimmel

Zbora B a Kvašov víťazmi 
hasičskej súťaže v Púchove
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SPOMIENKA
Dňa 25.8.2022 sme si 
pripomenuli 11. smutné 
výročie, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec a  dedko Leonard  
Bílik z Púchova. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku spolu so smú
tiacou rodinou.

SPOMIENKA
„Stíchlo Tvoje srdce, 
stíchol Tvoj hlas, mal 
si rád život a  všetkých 
nás.“Dňa 29.8.2022 si 
pripomíname výročie 
nedožitých 60tych na
rodenín nášho otca, 
brata a  priateľa Janka  
Dorociaka. S láskou a úc
tou si na Teba, „Janko“, 
spomína celá rodina a najbližší priatelia.

SPOMIENKA
„Odišla si cestou, ktorou 
ide každý sám, len brána 
spomienok zostala do
korán. Ten, kto Ťa poznal, 
si spomenie a  ten, kto Ťa 
miloval, nezabudne.“ Dňa 
22.8.2022 sme si s bolesťou 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia našej drahej Katky 
Rovňaníkovej. S  úctou 
a láskou spomína manžel a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
S  láskou v  srdci stále spo
míname na našu milovanú, 
manželku, mamu, babku 
a prababku Margitu Čam-
balíkovú. Dňa 21.8.2022 
uplynlo 6. rokov, čo si ju 
Pán povolal do večnos
ti. Spomeňte si s  nami na 
ňu v  modlitbách. S  láskou 
a vďakou spomína smútia
ca rodina a známi.

SPOMIENKA
„Ťažké sú kroky k miestu, 
kde Ty navždy spíš, prešiel 
prvý smutný rok a Ty sa k 
nám už nevrátiš. Smútok v 
srdci stále máme, s veľkou 
láskou na Teba spomína
me. Tam v raji nebeskom 
pokoj večný maj, buď nám 
anjelom a na zemi nás 
chráň.“ Dňa 31.8.2022 si s 
bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie, kedy nás 
navždy opustil náš manžel, otec, svokor, brat a ded
ko Miroslav Papučiar z Púchova. Kto ste ho pozna
li, venujte mu s nami tichú spomienku. „V srdci Ťa 
stále majú a s láskou na Teba spomínajú manželka, 
deti, vnúčatá a ostatná rodina.“

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mala si rada život a  všet
kých nás. Chýba nám tvo
ja láska, úsmev a  dobrota, 
spomínať budeme do kon
ca života.“ Dňa 22.8.2022 
sme si pripomenuli 3. vý
ročie, čo nás opustila naša 
mama, babka a  prababka 
Mária Zágorová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomien
ku. S láskou spomínajú dcéry s rodinami, vnúčatká 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 3.9. si pripomíname  
7. výročie úmrtia Anny 
Luhovej z  Horných Koč
koviec. S láskou spomínajú 
dcéra a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 14.8.2022 uplynulo 4. 
smutné výročie od smrti 
nášho milovaného syna 
a brata Mgr. Juraja Taláča 
z Púchova. S láskou spomí
najú rodičia, bratia a ostat
ná rodina.

SPOMIENKA
„Už nepočuť po dome ot
cov hlas, už nepríde medzi 
nás. Osud nám nevráti, čo 
nám navždy vzal, ostala 
spomienka a v srdci žiaľ.“ 
Dňa 23. augusta si pripo
míname 33. výročie od 
smrti milovaného man
žela, otca a  dedka Ivana 
Hriadela. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, deti Jožko, Zuzka a Lenka 
a vnučky Zuzka a Peťka.

SPOMIENKA
Dňa 21.8.2022 sme si pri
pomenuli nedožité 90. 
narodeniny nášho man
žela, otca, svokra, dedka, 
suseda a  kamaráta Jána 
Kalmu. Ďakujeme za ti
chú spomienku. Smútiaca 
rodina.

SPOMIENKA
„Dotĺklo srdce, prestalo 
biť, utíchol hlas, oči sa za
vreli. Hoci si odišiel a niet 
Ťa medzi nami, v našich 
srdciach žiješ stále s nami. 
Osud je krutý, nevráti, čo 
vzal. Zostali iba spomien
ky, v  srdci žiaľ. Už niet 
návratu späť, len cestička 
k  hrobu nás k  Tebe za
vedie. Kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať, 
spokojný spánok priať a s úctou spomínať.“ Dňa 
11.8. uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil môj 
manžel Ján Martinák. Spomína manželka, syn 
Roman s rodinou, švagriné Katka a Darinka s ro
dinami a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE
„Dotĺklo srdce, stíchol Tvoj 
hlas, zaplakal každý, kto Ťa 
mal rád.“ Dňa 16.8.2022 nás 
vo veku 75 rokov opustil 
náš drahý manžel, otec, 
dedko a pradedko Jaro-
slav Miniar z Nosíc. Zo srd
ca ďakujeme všetkým za 
účasť na pohrebnej rozlúč
ke a kvetinové dary. Poďa
kovanie za dôstojný obrad patrí aj pohrebnej služ
be Advent. 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. 

Inzertná kancelária Púchovskej kultúry bude

OTVORENÁ V STREDU DŇA 31.8.2022
8:00 - 14:30 H
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SPOMIENKA
Dňa 11.9.2022 si pripome
nieme 1. výročie, čo nás 
navždy opustil Miroslav 
Zigo. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku. S láskou 
spomína priateľka Elena, 
kamarátka Lyduš, synovia 
Miro, Lukáš a  dcéra Da
niela, sestry Viera, Zuzka 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 31.8.2022 uplynie  
1. výročie, čo nás opustila 
pani Helena Brňáková. 
S  úctou spomína manžel 
a dcéry s rodinami. Kto ste 
ju poznali, pripojte sa ti
chou modlitbou.

SPOMIENKA
„Odišla od nás ako tichý 
sen, nepovedala ani 
zbohom, už neprídem. 
Prázdno je tam, kde znel 
jej hlas, spomienka na ňu 
zostáva v nás.“ Dňa 23.8. 
uplynuli 4 roky, čo nás na
vždy opustila mamina a 
babka Agnesa Babišová. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej, prosím, spomienku. S láskou  spomínajú dcé
ra a syn s rodinami.

PORUCHY 
VEREJNÉHO 
OSVETLENIA 

hláste na adrese:  
ptsmpu@

ptsmpu.sk

SLUŽBY
• 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.
• METROVÝ TEXTIL REHÁK  šijeme textil na mieru. 
Akcia na matrace. 0911299366.

  ÚTULOK   ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com    hafkacipb@gmail.com    
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci

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

• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
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
• Výkup parožia, tel. 0904834937.
• 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 senior trojkolesový bicykel. Cena 300 €. tel. 
0902 213 262.
• Vymením dom /600m2/ v Rajeckej Lesnej za byt 
v Púchove + doplatok. SMS na 0949473022, ozvem 
sa. Som majiteľ.
• Predám sporák na pevné palivo. 042/4625 109.
• Hľadám na kúpu nehnuteľnosť aj v pôvodnom 
stave. Platba v hotovosti. T.č. 0951677592.
• Dám do prenájmu kompletne zariadený 
jednoizbový byt na adrese Svätoplukova 1466  
v Púchove. Prenájom ponúkam od 1.9.2022. Cena 
nájmu dohodou.Tel.0910 439 258.
• Firma dá do dlhodobého prenájmu čiastočne 
zariadený 3izbový byt na Štefánikovej ulici  
v Púchove. Kontakt: 0905 56 56 89.

PRÁCA
• Súrne hľadám prácu v PU, na 4 h. denne   
upratovanie, mám zdravotné problémy s chrbticou, 
tak poprosím nenáročnú prácu. Ďakujem. 0904 547 
152. Volať kedykoľvek.
• Som mamička na RD a hľadám si prácu/brigádu. 
Od septembra, ranné zmeny. Som zdravotník. Práca 
buď v obore (starostlivosť o deti, dospelých) alebo 
akákoľvek iná práca, okrem poisťovníctva. 095 17 67 
619.
• 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.
• Hľadám šikovného pána /pánov/, ktorý by narezal 
a narúbal drevo ľuďom s obmedzeným pohybom. 
Najlepšie z okolia Lazov, Lúk, resp. Lysej pod Makytou 
/nie je podmienkou/. Cena  dohodou. Informácie na 
t.č.0910191906  najskôr sms.
• Hľadám prácu alebo brigádu, popri dôchodku. 
0902 266 586.

Púchovská Kultúra ďakuje spoločnosti 
Continental za poskytnutie vecných darov do 
tomboly počas Púchovského jarmoku 2022.
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SENIORI OPÄŤ V TATRÁCH 
Tatranská Lomnica 

Apartmány WILI TATRY

Príďte zase do Vysokých Tatier. 

Mnohí si pamätáte dôchodcovské pobyty 
v hoteli Wili v Tatranskej Lomnici. 
Pripravili sme pre Vás opäť výhodné 
ceny aj v našich apartmánoch na tieto 
termíny: 
3.10. - 6.10. 
10.10. - 13.10. 
17.10. - 20.10. 
24.10. - 27.10. 
7.11. - 10.11. 
14.11. - 17.11. 
21.11. - 24.11. 
28.11. - 1.12. 

Jednospálňový apartmán 49€/noc/2 os. 
Dvojspálňový apartmán 69€/noc/4 os. 

Doprava vlakom do Popradu a odtiaľ do 
Tatranskej Lomnice je pre Vás zadarmo, zo 
stanice sú to len 3 minúty peši k apartmánom. 

Kuchynky sú plne zariadené, obedy a večere si 
môžete vychutnať v reštaurácii priamo v budove. 
Obchod je vzdialený 50m. 

Navštívte opäť miestne múzeá, prevezte sa  
električkou na Štrbské pleso alebo si užite 
prechádzky na tatranskom vzduchu. 

Viac informácií alebo priamo rezervácia na tel. č. 
0918 707 125. 
www.wilitatry.sk 


