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DOLINAMI 
SPOMIENKAMI

Sponzori: Grafi ka: Dominik Hajko

Divadlo Púchov Piatok 
14.10.2022 

18:00 hod. vstupné 8 €

Sobota 
15.10.2022 

18:00 hod. vstupné 8 €

reprezentačný program k príležitosti:
– 50. výročia založenia FS Váh
– 20. výročia založenia DFS Biela voda
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Slovami primátorky: Mesiac úcty k starším 
Október je už tradične venovaný Október je už tradične venovaný 

úcte k starším a ja by som chcela pri úcte k starším a ja by som chcela pri 
tejto príležitosti, hneď v úvode, popriať tejto príležitosti, hneď v úvode, popriať 
všetkým seniorkám a seniorom hlavne všetkým seniorkám a seniorom hlavne 
pevné zdravie a do nastávajúcich dní pevné zdravie a do nastávajúcich dní 
veľa síl zvládnuť toto obdobie. Uvedoveľa síl zvládnuť toto obdobie. Uvedo
mujem si, že súčasné zvyšovanie cien mujem si, že súčasné zvyšovanie cien 
potravín, služieb a energií zasiahne do potravín, služieb a energií zasiahne do 
života najmä tých najzraniteľnejších, života najmä tých najzraniteľnejších, 
Vás seniorov, ktorých výška dôchodkov Vás seniorov, ktorých výška dôchodkov 

tu Púchov k takémuto významnému tu Púchov k takémuto významnému 
oceneniu, ktoré takto úspešne obstálo oceneniu, ktoré takto úspešne obstálo 
medzi viac ako 170 samosprávami na medzi viac ako 170 samosprávami na 
Slovensku. Je to už naše piate oceneSlovensku. Je to už naše piate ocene
nie za 5 rokov zapojenia sa v tejto platnie za 5 rokov zapojenia sa v tejto plat
forme pomoci občanom.forme pomoci občanom.

Požiadavky občanov plníme takPožiadavky občanov plníme tak
tiež v rámci samostatných podnetov tiež v rámci samostatných podnetov 
občanov či návrhov od poslancov. Aj občanov či návrhov od poslancov. Aj 
na základe takýchto podnetov prešli na základe takýchto podnetov prešli 

obnovou detské ihriská na Mojmíroobnovou detské ihriská na Mojmíro
vej 1161 a v areáli ZŠ s MŠ Slovanská, vej 1161 a v areáli ZŠ s MŠ Slovanská, 
na ktorých pribudli nové hracie prvky  na ktorých pribudli nové hracie prvky  
a celé herné zostavy. Stále pokračujú a celé herné zostavy. Stále pokračujú 
práce na opravách ciest a chodníkov  práce na opravách ciest a chodníkov  
v meste ako aj práce na kolumbáv meste ako aj práce na kolumbá
riu. Najbližšie dni sa začnú práce na riu. Najbližšie dni sa začnú práce na 
nových stojiskách polopodzemných nových stojiskách polopodzemných 
kontajnerov na Pribinovej ulici, na Ulici kontajnerov na Pribinovej ulici, na Ulici 
Obrancov mieru, pri Marczibányho záObrancov mieru, pri Marczibányho zá
hrade a na Okružnej ulici. Taktiež budú hrade a na Okružnej ulici. Taktiež budú 
zahájené práce na odvodnení prístuzahájené práce na odvodnení prístu

pových ciest ku garážam na Gorazdopových ciest ku garážam na Gorazdo
vej ulici. vej ulici. 

V piatok sme spoločne s MládežV piatok sme spoločne s Mládež
níckym parlamentom mesta Púchov níckym parlamentom mesta Púchov 
z CVČ Včielka Púchov otvorili našu z CVČ Včielka Púchov otvorili našu 
investíciu pre budovanie HAU Parku investíciu pre budovanie HAU Parku 
– výbehu a cvičiska pre psíkov „pod – výbehu a cvičiska pre psíkov „pod 
privádzačom“. A nezastavilo nás a ani privádzačom“. A nezastavilo nás a ani 
psíkov upršané počasie. Dievčatá, Ninpsíkov upršané počasie. Dievčatá, Nin
ka Klobučníková a Jessika Drgová, ste ka Klobučníková a Jessika Drgová, ste 

jednotky a ja Vám ďakujem za Vašu hújednotky a ja Vám ďakujem za Vašu hú
ževnatosť, zanietenie a cieľavedomosť ževnatosť, zanietenie a cieľavedomosť 
zvládnuť ciele, ktoré ste si vytýčili. Prazvládnuť ciele, ktoré ste si vytýčili. Pra
jem Vám i celému tímu mládežníckeho jem Vám i celému tímu mládežníckeho 
parlamentu veľa ďalších úspechov pri parlamentu veľa ďalších úspechov pri 
napĺňaní Vašich snov. Samozrejme, napĺňaní Vašich snov. Samozrejme, 
všetkým psičkárom odporúčam prísť všetkým psičkárom odporúčam prísť 
so svojimi miláčikmi tento priestor vyso svojimi miláčikmi tento priestor vy
skúšať a zvládnuť niekoľko prekážok, skúšať a zvládnuť niekoľko prekážok, 
ktoré ich určite pobavia. ktoré ich určite pobavia. 

V CVČ Včielka sú však šikovné aj naše V CVČ Včielka sú však šikovné aj naše 
mažoretky, ktoré sa cez víkend zúčastmažoretky, ktoré sa cez víkend zúčast

nili v Sabinove na súťaži „Sabinovská nili v Sabinove na súťaži „Sabinovská 
palička“ a priniesli si odtiaľ spolu 13 palička“ a priniesli si odtiaľ spolu 13 
medailí. Blahoželám. medailí. Blahoželám. 

V sobotu sa konala na Krytej plavárni V sobotu sa konala na Krytej plavárni 
MŠK Púchov Veľká cena Púchova v pláMŠK Púchov Veľká cena Púchova v plá
vaní, ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 vaní, ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 
detí a mládeže nielen zo Slovenska, detí a mládeže nielen zo Slovenska, 
ale i zo zahraničia. Bol to už 17. ročale i zo zahraničia. Bol to už 17. roč
ník toho obľúbeného podujatia, ktoré ník toho obľúbeného podujatia, ktoré 
pravidelne v tomto čase organizuje pravidelne v tomto čase organizuje 
Plavecký klub Matador Púchov, ktorý Plavecký klub Matador Púchov, ktorý 
mimochodom oslavuje tento rok 50. mimochodom oslavuje tento rok 50. 
narodeniny. Prajem veľa ďalších špornarodeniny. Prajem veľa ďalších špor
tových úspechov, dosiahnutie nových tových úspechov, dosiahnutie nových 
rekordov, ale hlavne dobrú náladu  rekordov, ale hlavne dobrú náladu  
a radosť z pohybu.a radosť z pohybu.

25. Vážska výstava králikov, holubov, 25. Vážska výstava králikov, holubov, 
hydiny a exotického vtáctva má v Beluhydiny a exotického vtáctva má v Belu
ši dlhoročnú tradíciu. Aj počas víkendu ši dlhoročnú tradíciu. Aj počas víkendu 
sa prišli pozrieť stovky návštevníkov, sa prišli pozrieť stovky návštevníkov, 
nakúpiť alebo sa len občerstviť dobnakúpiť alebo sa len občerstviť dob
rým gulášom, na toto obľúbené podrým gulášom, na toto obľúbené pod
ujatie. Ďakujem za pozvanie Základnej ujatie. Ďakujem za pozvanie Základnej 
organizácii Slovenského zväzu chovaorganizácii Slovenského zväzu chova
teľov Beluša, Braňovi Zbínovi a jeho teľov Beluša, Braňovi Zbínovi a jeho 
kolegom, pánovi starostovi Jankovi kolegom, pánovi starostovi Jankovi 
Prekopovi a Patrikovi Štrbákovi, predPrekopovi a Patrikovi Štrbákovi, pred
nostovi obecného úradu. nostovi obecného úradu. 

Michalské hody na Lednických RovMichalské hody na Lednických Rov
niach boli napriek počasiu, ktoré strieniach boli napriek počasiu, ktoré strie
dalo svoje nálady, plné jarmočníkov, dalo svoje nálady, plné jarmočníkov, 
návštevníkov, jarmočných dobrôt, spenávštevníkov, jarmočných dobrôt, spe
vu, tanca a dobrej nálady. Pán starosta, vu, tanca a dobrej nálady. Pán starosta, 
Marián Horečný, ďakujem za pozvanie.Marián Horečný, ďakujem za pozvanie.

Čítala som, že Čítala som, že „neexistujú sivé dni, to „neexistujú sivé dni, to 
len oči sú unavené a nevidia krásu kaž-len oči sú unavené a nevidia krásu kaž-
dého dňa“.dého dňa“. Verím, že vnímaniu krásy  Verím, že vnímaniu krásy 
dňa a života pomôže i to, že v priebedňa a života pomôže i to, že v priebe
hu tohto týždňa sa má počasie trošku hu tohto týždňa sa má počasie trošku 
zlepšiť a možno sa dočkáme aj babiezlepšiť a možno sa dočkáme aj babie
ho leta. Prajem Vám do ďalších dní veľa ho leta. Prajem Vám do ďalších dní veľa 
šťastia, pretožešťastia, pretože „Šťastní ľudia nestráca- „Šťastní ľudia nestráca-
jú čas ubližovaním iným. Zlo je vecou ne-jú čas ubližovaním iným. Zlo je vecou ne-
šťastných, frustrovaných, priemerných  šťastných, frustrovaných, priemerných  
a závistlivých ľudí.“ a závistlivých ľudí.“ Majte pekný týždeň. Majte pekný týždeň. 

Katarína Heneková Katarína Heneková 
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Michalské hody v Lednických Rovniach.Michalské hody v Lednických Rovniach.

zatiaľ tejto inflácii nie je prispôsobená. zatiaľ tejto inflácii nie je prispôsobená. 
Verím, že práve v týchto časoch senioVerím, že práve v týchto časoch senio
ri môžu aspoň čiastočne ušetriť, a to ri môžu aspoň čiastočne ušetriť, a to 
pri využití obedov za euro, bezplatnej pri využití obedov za euro, bezplatnej 
mestskej autobusovej dopravy, sociálmestskej autobusovej dopravy, sociál
neho taxíka, ale i individuálnej podponeho taxíka, ale i individuálnej podpo
ry na bývanie, ktorej výšku odsúhlasili ry na bývanie, ktorej výšku odsúhlasili 
poslanci na zasadnutí mestského zaposlanci na zasadnutí mestského za
stupiteľstva minulú stredu. Oprávnestupiteľstva minulú stredu. Oprávne
nému prijímateľovi, podľa schválenému prijímateľovi, podľa schvále
ných Zásad podpory indivi duál neho ných Zásad podpory indivi duál neho 
bývania v meste Púchov, bude vybývania v meste Púchov, bude vy
platená podpora v sume 12 €. Bolo platená podpora v sume 12 €. Bolo 
to posledné zasadnutie poslancov to posledné zasadnutie poslancov 
pred nadchádzajúcimi komunálnymi pred nadchádzajúcimi komunálnymi 
voľbami a o záveroch z toho rokovavoľbami a o záveroch z toho rokova
nia sa dočítate aj v aktuálnom vydaní nia sa dočítate aj v aktuálnom vydaní 
Púchovských novín. Využijem túto Púchovských novín. Využijem túto 
možnosť ešte raz sa poďakovať všetmožnosť ešte raz sa poďakovať všet
kým poslankyniam a poslancom MsZ  kým poslankyniam a poslancom MsZ  
v Púchove, za ich spoluprácu v práci v Púchove, za ich spoluprácu v práci 
pre občanov nášho mesta v tak náročpre občanov nášho mesta v tak nároč
nom období, aké sme prežívali. nom období, aké sme prežívali. 

Minulý utorok som prevzala ďalšie Minulý utorok som prevzala ďalšie 
významné ocenenie pre mesto, a to významné ocenenie pre mesto, a to 
Zlaté vedro, v riešení podnetov v rámci Zlaté vedro, v riešení podnetov v rámci 
aplikácie „Odkaz pre starostu“. Riešenie aplikácie „Odkaz pre starostu“. Riešenie 
podnetov od občanov je v súčasnosti podnetov od občanov je v súčasnosti 
ťažká úloha, ale obstáli sme v tejto ťažká úloha, ale obstáli sme v tejto 
skúške opäť a obhájili sme minuloročskúške opäť a obhájili sme minuloroč
né 2. miesto, a to hlavne vďaka nasadené 2. miesto, a to hlavne vďaka nasade
niu pracovníkov Podniku technických niu pracovníkov Podniku technických 
služieb mesta Púchov a tímu Ivanky služieb mesta Púchov a tímu Ivanky 
Mikušcovej z MsÚ a ostatných oddeMikušcovej z MsÚ a ostatných odde
lení, ktoré sa aktívne zapájajú do tejto lení, ktoré sa aktívne zapájajú do tejto 
činnosti plnenia požiadaviek občanov. činnosti plnenia požiadaviek občanov. 
ĎAKUJEM kolegom a blahoželám mesĎAKUJEM kolegom a blahoželám mes

Veľká cena Púchova v plaveckých disciplínach.Veľká cena Púchova v plaveckých disciplínach.
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V stredu 28. septembra 2022 sa v hlavnej sále 
Divadla Púchov stretli poslanci mestského za-
stupiteľstva (MsZ) na svojom poslednom za-
sadnutí v tomto volebnom období.

Rokovania sa zúčastnilo 17 poslancov, ospra
vedlnili sa poslanci Rudolf Marman a Viliam Ka
ras. Primátorka mesta Katarína Heneková dala po 
úvodných slovách priestor obyvateľom mesta, aby 
predložili svoje pripomienky a otázky na vedenie 
mesta. Nasledovali body Kontrola plnenia uznesení  
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ a Polročná sprá
va o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Púchov za I. polrok 2022, ktoré predkladal hlavný 
kontrolór mesta Jozef Motúz.

Prednostka mestského úradu Iveta Brindzová 
predložila poslancom na schválenie zrušenie VZN 
č. 7/2004 o ochrane nefajčiarov obmedzením faj
čenia v meste, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10. 
09. 2004 a ktoré je podľa prokuratúry nezákonné. 
Poslanci návrh schválili a VZN zrušili.

V ďalšom bode zastupiteľstvo prerokovalo  
a schválilo Monitoring rozpočtu a hodnotiacu 
správu, ktoré boli vypracované z dôvodu pravi
delného polročného vyhodnocovania plnenia 
rozpočtu a stanovených cieľov a ukazovateľov 
jednotlivých prvkov a programov. Celkové plne
nie rozpočtu je na príjmovej strane vo výške 45,03 
%, na strane výdavkov 39,33 %.Plnenie bežných 
príjmov je na úrovni cca 49,56 %, bežných výdav
kov je vo výške 43,23 %. Kapitálové výdavky sú 
realizované v zmysle schváleného plánu investícií  
a jeho úprav. Finančné príjmy sú plnené priebež
ným čerpaním rezervného fondu, finančné výdav
ky postupným splácaním úverov. Plnenie rozpočtu 
a zvlášť jeho úpravy sú veľmi ovplyvnené zvyšova
ním cien energií, pohonných hmôt a stavebných 
materiálov. Zároveň rozpočet ovplyvňujú zmeny 
realizované schválenými vládnymi opatreniami.

Poslanci prerokovali a schválili Všeobecne záväz
né nariadenie Mesta Púchov č. 7/2022 o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území mes-
ta Púchov v určených dňoch v kalendárnom roku 
2023, ktoré predložila vedúca oddelenia MsÚ Iva
na Mikušcová s odôvodnením, že je vo verejnom 

záujme regulovať prevádzkovanie hazardných 
hier a účasti na nich zákazom prevádzkovania ha
zardných hier okrem zákonom stanovených dní aj  
v ďalších dňoch (1. 1. 2023 Deň vzniku Sloven
skej republiky, 6. 1. 2023 Traja králi, 1.5.2023 Svia
tok práce, 8. 5. 2023 Deň víťazstva nad fašizmom, 
5.7.2023 Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, 29.8.2023 
Výročie SNP, 1. 9. 2023 Deň Ústavy Slovenskej re
publiky, 15. 9. 2023 Sedembolestná Panna Mária, 1. 
11. 2023 Sviatok všetkých svätých, 17. 11. 2023 Deň 
boja za slobodu a demokraciu, 26. 12. 2023 Druhý 
sviatok vianočný, 31. 12. 2023 Silvester).

Vedúca oddelenia MsÚ Daniela Gabrišová predlo
žila zastupiteľstvu na schválenie Komunitný plán 
sociálnych služieb Mesta Púchov 2022-2030.  
V materiáli sa uvádza: „Cieľom komunitného plá
novania je najmä posilňovanie sociálnej súdrž
nosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie 
sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotliv
cov a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva  
v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych 

služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. 
Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpo
kladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktua
lizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona 
o sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pô
sobnosť obce.“ Konateľ PTSM Púchov, s.r.o. Miloš 
Svoboda tak ako každý rok predložil poslancom 
na schválenie Operačný plán zimnej údržby Mesta 
Púchov na roky 2022 – 2023. Obidva materiály po
slanci schválili.

Vedúca oddelenia MsÚ Lucia Pružinská vystúpila 
s návrhom Úprava rozpočtu Mesta Púchov – sep
tember 2022 a s informáciou o rozpočtových opa
treniach v zmysle uznesenia č. 255/2020 za mesiac 
jún, júl a august 2022. Poslanci po prerokovaní ná
vrh schválili.

Prednostka mestského úradu Iveta Brindzová 
predložila zastupiteľstvu na prerokovanie a schvá
lenie Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Púchov na roky 2022 - 2030 s vý-
hľadom do roku 2040 (PHRSR 2022  2030), s účin
nosťou od 1. 10. 2022, ktorým dňom sa ruší a stráca 
platnosť Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Púchov na obdobie 20152022, kto

rý v plnom rozsahu nahrádza PHRSR 2022 2030. 
PHRSR 2022  2030 predstavuje základný strate
gický rozvojový dokument podpory miestneho  
a regionálneho rozvoja. Jeho vypracovaním mesto 
Púchov deklaruje záujem o udržateľný rozvoj úze
mia s dôrazom na kvalitu života, atraktivitu územia 
a o koordináciu s relevantnými kľúčovými aktérmi 
územia. Tento dokument na základe aktualizácie 
existujúcej rozvojovej stratégie, definuje rozvojovú 
stratégiu mesta, vrátane jeho dlhodobého výhľadu 
do roku 2040 zhmotneného do vízie rozvoja mesta 
Púchov. Poslanci materiál po krátkej diskusii schvá
lili.

V ďalšom bode zastupiteľstvo schválilo výšku 
podpory individuálneho bývania jednému pri-
jímateľovi, podľa schválených Zásad podpory 
individuálneho bývania v meste Púchov v sume 
12,- €. Poslanci vzali na vedomie Informáciu o in
vestičných akciách Mesta Púchov, ktorú predložil 
vedúci oddelenia MsÚ Filip Makay. Nasledovali ob
vyklé body: Predaj,  kúpa, Nájom a Správy o činnos
ti mestských spoločností, MsP a MsÚ.

V bodoch Rôzne a interpelácie boli poslanci in
formovaní prednostkou MsÚ Ivetou Brindzovou 
o plánovanej komplexnej rekonštrukcii krytej 
plavárni v Púchove z finančných prostriedkov  
z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, ob
lasť: Zelená ekonomika, komponent 2: Obnova 
budov, s dôrazom na energetickú efektívnosť bu
dovy vrátane vyhotovenia realizačnej projektovej 
dokumentácie obnovy budovy. Poslanci zámer 
schválili. Primátorka Katarína Heneková zastupi
teľstvo informovala o tom, že ministerstvo schvá
lilo Púchovu takmer 400.000 eur ako nenávratný 
finančný príspevok z eurofondov na vybudovanie 
detských jaslí v ZŠ s MŠ Slovanská.Vedúca oddele
nia MsÚ Zuzana Brindzová informovala o príprave 
komunálnych volieb. 

Poslanec Daniel Lako vyzval mestského právnika 
Antona Školeka, aby informoval o právnych spo
roch mesta a mestských spoločností. Anton Školek 
vo svojej odpovedi uviedol príklady niekoľkých 
súdnych sporov, v ktorých zastupuje záujmy mesta 
– spor o vlastníctvo Malého župného domu s fir
mou GODUR a spor s firmou Eurobuilding (trvá od 
roku 2014), v ktorej mesto môže prísť o čiastku cca 
800.000 eur. Obidva spory majú spoločné to, že vy
chádzajú zo zmlúv, ktoré nezákonne podpísal pri
mátor Marián Michalec bez schválenia mestským 
zastupiteľstvom.

Poslanec Miroslav Kubičár vo svojom závereč
nom diskusnom príspevku označil uplynulé štyri 
roky za prínosné a bezkonfliktné. Vyjadril sa, že sa 
mu v mestskom zastupiteľstve dobre pracovalo  
a poďakoval sa všetkým poslancom, vedeniu mesta 
a pracovníkom mestského úradu za tvorivú a pre 
mesto prospešnú prácu. S poslancami sa rozlúčil 
dlhoročný poslanec z Horných Kočkoviec Cyril Cr
koň, ktorí už v ďalšom volebnom období za poslan
ca nekandiduje.

Primátorka mesta Katarína Heneková poďakovala 
všetkým poslancom za ich prácu vo svojich voleb
ných obvodoch. Upozornila ich na odpočet práce 
samosprávy mesta za obdobie 2018 až 2022, ktorý 
je zverejnený na webovej stránke mesta a ktorý vyj
de aj ako príloha v Púchovských novinách. Poďako
vala všetkým poslancom a kolegom z mestského 
úradu za dobrú spoluprácu v tomto volebnom 
období a popriala im veľa šťastia v ďalšom období.

Slavomír Flimmel

Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli poslednýkrát
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Dňa 27. 9. 2022 primátorka mesta Katarína Hene
ková spolu s konateľom PTSM Milošom Svobodom 
si v Bratislave prevzali ocenenie ZLATÉ VEDRO  za 2. 
miesto v riešení podnetov obyvateľov na platforme 
Odkaz pre starostu za rok 2021 v kategórii samospráv 
do 20 000 obyvateľov. 

Odkaz pre starostu hodnotil najlepšie samosprávy 
za rok 2021. Podnety od občanov najlepšie riešila Tr
nava, za komunikáciu si Zlaté vedro odnieslo Hlavné 
mesto SR Bratislava. Medzi menšími samosprávami 
zvíťazili v obidvoch kategóriách už po tretí krát po 
sebe Malacky.

„Chceme oceniť samosprávy, ktoré berú komuniká
ciu s občanmi zodpovedne a zaujímajú sa o ich pod
nety na zlepšenie verejných priestorov,” vysvetľuje 
Barbora Peregrim, projektová manažérka Odkazu 
pre starostu. „Pri hodnotení berieme do úvahy nielen 
pomer vyriešených podnetov, ale aj ich celkový po
čet a náročnosť. Samosprávy sme rozdelili do dvoch 
kategórii podľa veľkosti – na väčšie a menšie ako 
20tisíc obyvateľov.”

Zlaté vedro za riešenie podnetov si spomedzi väč
ších samospráv odniesla Trnava. V roku 2021 úspeš
ne vyriešila 987 podnetov, ktoré jej občania nahlá
sili prostredníctvom aplikácie a webu Odkaz pre 
starostu.

„S projektom Odkaz pre starostu sa nám spolupra
cuje výborne. Portál nám pomáha zosumarizovať 
žiadosti od občanov, ktoré po vyriešení zlepšujú kva
litu života v meste. Na každom podnete pracujeme  
s tým, aby bol v rámci možností vyriešený čo najskôr 
a k spokojnosti občanov. Niekedy je to dosť nároč
né, aj preto ma teší, že za minulý rok sa nám podarilo 
vyriešiť a uzatvoriť viac ako 92 percent z celkového 
počtu 1155 podnetov,“ uviedol primátor Trnavy Pe
ter Bročka.Druhé a tretie priečky tento rok obsadili 
mestské časti Bratislavy: Rača a Vrakuňa.

„Odkaz pre starostu vnímame ako veľmi efektívny 
nástroj na nahlasovanie podnetov zo strany obyva
teľov a na ich riešenie,” hovorí starosta Rače Michal 
Drotován. „Naša mestská časť BratislavaRača sa sna
ží postupne riešiť všetky podnety, niektoré je riešiť 
zložité ale snažíme sa aj tie vybaviť čo najskôr. Plne 
chápem, že obyvateľ či poslanec chce, aby práve ten 
jeho podnet bol prioritou, riešenie však záleží aj od 
náročnosti podnetu. Chcel by som sa poďakovať ko
legom z nášho úradu, ktorí zastrešujú tieto podnety 
a riešia ich.“

Medzi menšími samosprávami pod 20 000 oby
vateľov si najlepšie počínali Malacky, nasledované 
mestom Púchov, tretie miesto obsadil Sabinov.

Tím Odkazu pre starostu hodnotil v osobitnej ka
tegórii aj komunikáciu. „Zameriavame sa na to, či 

samosprávy vysvetlia občanom, 
kto sa bude ich podnetom za
oberať a kedy môžu očakávať 
jeho riešenie, aj ako rýchlo na 
podnet reagujú,” dodáva Barbo
ra Peregrim.

V tejto oblasti sa spomedzi 
väčších samospráv najlepšie da
rilo magistrátu mesta Bratislava, 
ktorému za uplynulý rok obyva
telia nahlásili až 3223 podnetov. 
Hneď za ním sa umiestnila Dub
nica nad Váhom, tretie miesto 
obsadil Martin.

„Portál Odkaz pre starostu  
a jeho služby vnímam ako vý
razný prínos pre priamu komu
nikáciu medzi mestom a jeho 
občanmi. Aktívne zapája ľudí do 
spravovania svojho mesta, ka
ždému umožňuje priložiť ruku  
k spoločnému dielu. Aj objektív
ne poukázanie na konkrétny 
nedostatok ho môže pomôcť 
napraviť, ak sa na strane mesta 
nájde snaha dať týmto podne
tom reálnu váhu a skutočne ich 
riešiť. V Martine k podnetom ľudí 
pristupujeme s plnou vážnosťou 
a zodpovednosťou, aby na konci tejto priamej komu
nikácie s ľuďmi boli skutočné výsledky. Veľmi ma teší, 
že sa dnes tento prístup dočkal aj oficiálneho ocene
nia. Verím, že povzbudí Martinčanov, aby sa ešte viac 
aktívne zapájali do ozdravovania mesta a dá odkaz 
aj mojim kolegom na mestskom úrade, že poctivá 
práca s podnetmi ľudí má svoj zmysel pre rozvoj celé
ho mesta,” hovorí Ján Danko, primátor mesta Martin.

Medzi menšími samosprávami opäť najlepšie ko
munikujú Malacky, nasledované Sabinovom a Starou 
Ľubovňou. Malacky si prvé miesto v obidvoch kate
góriách odnášajú už po tretíkrát a občania službu 
využívajú čoraz viac – tento rok v Malackách nahlásili 
až 373 podnetov, z ktorých mesto úspešne vyriešilo 
253.

Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút 
pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprá
vam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, 
pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahla
sovať problémy vo svojom okolí samospráve. „Veľ
mi sa tešíme, že v roku 2021 užívatelia webstránky 
a mobilných aplikácii pridali spolu viac ako 18tisíc 
podnetov. Samosprávy z nich zatiaľ úspešne vyrieši
li 41 percent,” uviedla Veronika Jursová Prachárová, 

riaditeľka SGI. Pro
stredníctvom tohto 
portálu momentálne 
so svojimi obyvateľ
mi komunikuje viac 
ako 170 samospráv 
po celom Slovensku.

Najčastejšou ka
tegóriou, v ktorej  
v roku 2021 užívate
lia nahlásili až 4661 
podnetov, bola zeleň 
a životné prostre
die. „V posledných 
rokoch sa záujem 
obyvateľov o túto 
oblasť zvyšuje. Patrí 
sem príklad starost
livosť o stromy, krí

ky a trávnaté plochy, ale aj odpratávanie odpadkov  
a čiernych skládok. Zároveň sa samosprávam v tejto 
oblasti podarilo vyriešiť najväčšie percento podne
tov v porovnaní s ostatnými kategóriami,” vysvetľuje 
Veronika Jursová Prachárová. Nahlásené podnety sa 
týkali aj zlého parkovania či vrakov, mestského mo
biliáru, nesprávneho dopravného značenia, či vizuá
lneho smogu.

Popri hodnotení riešenia aktuálnych podnetov sa 
plánuje tím Odkaz pre starostu zamerať aj na staršie 
podnety, keďže práve tie sú pre mestá a obce často 
náročnejšie na vyriešenie.

„Ocenenia každoročne udeľujeme za podnety, 
ktoré sme na platforme prijali za daný kalendárny 
rok. Často sa však stretávame s tým, že staršie pod
nety ostávajú dlhodobo neriešené. Radi by sme to 
zmenili, a preto od budúceho roka plánujeme v rám
ci udeľovania Zlatého Vedra samosprávy motivovať 
špeciálnym poďakovaním za riešenie zabudnutých 
podnetov. Veríme, že si obyvatelia a obyvateľky za
slúžia kvalitný verejný priestor, bez ohľadu na to,  
v akom roku, či volebnom období nedostatok vzni
kol,” vysvetlila Barbora Peregrim.

„Veľmi ma potešilo, že piaty rok po sebe sme boli 
vyhodnotení medzi najlepšími samosprávami na 
Slovensku, čo je, samozrejme, aj veľký záväzok do 
ďalších rokov. Tento úspech patrí všetkým zamest
nancom PTSM, ktorí sa aktívne podieľajú na riešení 
podnetov občanov mesta Púchov. Je to aj ich zá
sluhou, že je naše mesto také pekné, čisté, zelené, 
príkladom dobrej praxe a otvorené občanom, ktorí 
vidia i to, čo my môžeme bežne prehliadnuť. Chce
me pokračovať v tejto práci pre ľudí, v spolupráci  
s mestom a poslancami MsZ,” uviedol Miloš Svoboda. 

Ďakujeme predovšetkým Vám, občanom, ktorí 
participujete na transparentnosti a progrese samo
správy a zapájate sa do diania v meste prostredníc
tvom platformy Odkaz pre starostu. Ďakujeme PTSM, 
s.r.o., ktorý promptne rieši Vaše podnety už piaty rok. 
Za obdobie od roku 2018, kedy mesto získalo prvé 
ocenenie za rok 2017, bolo doposiaľ vyriešených 
podnetov. Aktuálne za rok 2022 evidujeme 57 vyrie
šených podnetov.

Zdroj: MsÚ Púchov, governance.sk

Mesto Púchov bolo opäť úspešné v súťaži Zlaté vedro 
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

S príchodom chladného počasia sa začína vy
kurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpe
čenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia 
hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov 
k požiarom rodinných domov resp. k požiarom  
v bytovom fonde.  

Za uplynulých 8 mesiacov tohto roka nevyho
vujúci technický stav alebo porucha vykurovacích 
telies, dymovodov a komínov spôsobila až 393 
požiarov, ktoré si vyžiadali 4 zranené osoby. Cel
ková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na 
viac ako 880tisíc eur. 

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto 
typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov 
a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo 
zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem 
spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť  
a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným oh
ňom, horľavinami či žeravým popolom. Dlhoroč
né štatistiky poukazujú, že najčastejšou príčinou 
vzniku požiarov v rodinných domoch je práve 
nevyhovujúci stav vykurovacích telies. Hasiči za 
účelom eliminácie požiarov v obytných domoch 
a iných objektoch odporúčajú skontrolovať stav 
vykurovacích telies ešte pred ich použitím, in
štalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich 
kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do 
nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre 
skladovanie a používanie horľavých kvapalín, ply
nov a pod.

Odporúčania počas vykurovacej sezóny: 
• Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí 

a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domá
ceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých 
látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne 
dochádza k znečisteniu ovzdušia.

• Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu 
komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komí
nov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celko
vý technický stav a údržbu komínov zodpovedajú 
majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať 
pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykuro
vacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svo
ju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, 
či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho násled
nému poškodeniu. Pri plynových spotrebičoch  je 
vhodné orientovať svoju pozornosť   na čistotu 
komínových prieduchov, na zabezpečenie dobré
ho ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, 
aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

• Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti 
kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne 
horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení 
môžu spôsobiť požiar.       Zdroj: Prezídium HaZZ

Odporúčania hasičov počas 
vykurovacej sezóny

Ilustračné foto: KR HaZZ Trenčín

Útok na verejného činiteľa
Na požiadanie stálej služby Obvodného od

delenia Policajného zboru v Púchove zasaho
vala hliadka mestskej polície na Pribinovej uli
ci. Hliadka preverovala telefonické oznámenie 
ženy, podľa ktorého muž, ktorý nemal v byte 
ani trvalé bydlisko, robil majiteľke bytu schvál
nosti. Muž bol zamknutý v izbe za dverami 
bez kľučiek. Po opakovanej výzve policajtov, 
aby preukázal svoju totožnosť, muž pootvoril 
dvere a začal mestským policajtom nadávať  
a bol agresívny. Následne neúspešne zaútočil 
na príslušníka MsP Púchov ručným svietidlom 
s paralyzérom, a vzápätí ho udrel baterkou po 
ľavej vrchnej časti hlavy, čím mu bolo spôsobe
né povrchové zranenie. Agresívny muž v úto
ku pokračoval. Mestský policajt mu zabránil 
v pokračovaní útoku, v sebaobrane mu rozbil 
ručné svietidlo. Následne hliadka voči mužovi 
použila hmaty, chvaty a putá. Následne muža 
predviedli na oddelenie mestskej polície, kde 
muža pre podozrenie z prečinu útoku na verej
ného činiteľa odovzdali hliadke štátnej polície. 
V dychu mu namerali asi 0,8 promile alkoho
lu. Muž nebol zranený, ani nežiadal o lekárske 
ošetrenie. Muža si následne prevzala hliad
ka Obvodného oddelenia Policajného zboru  
v Púchove.  Môže očakávať obvinenie z preči
nu útoku na verejného činisteľa. 

Nevládal chodiť...
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zá

klade telefonického oznámenia v byte na Mu
droňovej ulici, kde v byte na piatom poschodí 
ležal na zemi muž. Invalid so zníženou pohybo
vou schopnosťou nebol schopný sám sa posa
diť na invalidný vozík. Hliadka mestskej polície 
mu pomohla posadiť sa do invalidného vozíka. 
Muž nebol pod vplyvom alkoholu ani nemal 
viditeľné zranenia. Muž mestských policajtov 
informoval, že už sa skoro nie je schopný sám 
o seba postarať a preto požiadal, aby hliadka 
v jeho mene kontaktovala pracovníčky odde
lenia sociálnych vecí Mestského úradu Púchov. 
Mestskí policajti o udalosti informovali mailom 
oddelenie sociálnej starostlivosti. 

Porezal si zápästie
Mestských policajtov požiadala o pomoc 

operátorka tiesňovej linky 112. Potrebovala 
zis tiť polohu muža, ktorý si mal porezať zápäs
tia. Pri jednom z púchovských pohostinstiev 
našla hliadka muža, ktorý prípad oznámil. Hli
adku informoval, že išiel na ryby a pod mostom 
našiel neznámeho muža, ktorý ho požiadal, 
aby privolal záchranku, pretože si porezal zá
pästie. Zranený muž z Púchova operátorku in
formoval, že si podrezal žily, lebo v hlave poču
je rôzne hlasy. Muž sa priznal, že užil pervitín. 
Ranu na zápästí si podľa vlastných slov spôso
bil odlamovacím nožom, rana už nekrvácala. 
Mestskí policajti zostali pri mužovi až do prí
chodu zdravotných záchranárov. Tí mu najskôr 
ranu ošetrili a vzhľadom na okolnosti zranenia 
ho previezli na interné oddelenie Nemocnice  
s poliklinikou v Považskej Bystrici.   

MsP Púchov
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Projekt Pozor! Zebra na ceste z Grantu ČSOB
Cieľom projektu Pozor! Zebra na ceste z Grantu ČSOB, realizovaného v mesiaci Cieľom projektu Pozor! Zebra na ceste z Grantu ČSOB, realizovaného v mesiaci 

september 2022, je zvýšiť úroveň bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky forseptember 2022, je zvýšiť úroveň bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky for
mou podfarbenia a dodatočným aktívnym signalizačným zariadením priechodov mou podfarbenia a dodatočným aktívnym signalizačným zariadením priechodov 
pre chodcov v zmysle platnej legislatívy. Podfarbenie a dodatočné aktívne signapre chodcov v zmysle platnej legislatívy. Podfarbenie a dodatočné aktívne signa
lizačné zariadenie priechodov pre chodcov sme určili v lokalite Ulice Janka Kráľa, lizačné zariadenie priechodov pre chodcov sme určili v lokalite Ulice Janka Kráľa, 
kde sa v blízkosti nachádza materská škola vzdialená od svetelného objektu a kde sa v blízkosti nachádza materská škola vzdialená od svetelného objektu a 

priechodu pre chodcov cca 260 m a areál základnej školy cca 300 m. Ďalšia určepriechodu pre chodcov cca 260 m a areál základnej školy cca 300 m. Ďalšia urče
ná lokalita je na Ulici Štefánikova, kde sa nachádza v blízkosti základná škola vo ná lokalita je na Ulici Štefánikova, kde sa nachádza v blízkosti základná škola vo 
vzdialenosti cca 230 m a materská škola cca 130 m od priechodu pre chodcov a vzdialenosti cca 230 m a materská škola cca 130 m od priechodu pre chodcov a 
svetelného objektu.svetelného objektu.

Vladimír Ozimý, oddelenie dopravy a služieb MsÚVladimír Ozimý, oddelenie dopravy a služieb MsÚ

Rekonštrukcie a opravy cestných komunikácií
V lete prebehla rekonV lete prebehla rekon

štrukcia Školskej ulice, štrukcia Školskej ulice, 
počas septembra sa počas septembra sa 
opravili časti ulíc: Okružopravili časti ulíc: Okruž
ná, Športovcov, Svätoná, Športovcov, Sväto

plukova, Novonosická, plukova, Novonosická, 
Požiarna a cesty v Ihrišti Požiarna a cesty v Ihrišti 
a Hoštinej. a Hoštinej. 

MsÚ PúchovMsÚ Púchov
Foto: S. FlimmelFoto: S. Flimmel

Okružná ulica.Okružná ulica. Chodník na Požiarnej ulici pripravený na položenie nového asfaltu.Chodník na Požiarnej ulici pripravený na položenie nového asfaltu.

Športová ulica po rekonštrukcii. Športová ulica po rekonštrukcii. 



Nový župan
pre náš kraj? 

Sedím tu s Petrom Máťošom, viceprimátorom 
mesta Považská Bystrica a kandidátom na župana 
v Trenčianskom kraji. 

Pán Máťoš, ako ste strávili leto? 
Leto som strávil kampaňou v uliciach, ktorá stále 
pokračuje. S ľuďmi sa treba rozprávať, počúvať ich 
problémy a snažiť sa nájsť na ne riešenia. Vďaka týmto 
rozhovorom vnímam veľkú túžbu ľudí po zmene a vážim 
si každú podpornú reakciu, ktorú dostanem. Leto som 
si spríjemnil dovolenkou v Chorvátsku, pričom som sa 
snažil čo najviac venovať rodine a svojim malým deťom.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post župana 
v našom kraji? 
Vidím, že náš kraj môže fungovať oveľa lepšie. Vnímam 
veľké nedostatky, s ktorými musia občania nášho kra-
ja bojovať každý deň. Napríklad dostupná zdravotná 
starostlivosť je v našom kraji najhoršia spomedzi všet-
kých krajov na Slovensku. Tento stav musíme zmeniť, 
zdravotníctvo je našou prioritou.

Odkiaľ pochádzate? 
Som rodák z Považskej Bystrice a momentálne tu 
8 rokov pôsobím ako viceprimátor.

Počul som, že pôsobíte aj v neziskovej organizácii 
eRko.
Áno, 20 rokov aktívne pôsobím v tejto organizácii, ktorá 
sa venuje mladým. Je to niečo, čo ma napĺňa a aj pre-
to si uvedomujem, aké je dôležité pomáhať a budovať 
svoje okolie, dobrovoľníctvo ma veľa naučilo a som ne-
smierne vďačný za toto obdobie.

Aké máte programové ciele? 
Nesľubujem vzdušné zámky, ale reálne ciele, vďaka 
ktorým zmeníme náš kraj na miesto, kde bude radosť 
žiť. Hlavnými bodmi sú dostupné zdravotníctvo pre všet-
kých, kvalitnejšie školstvo a fungujúca doprava. 

Ako chcete motivovať mladých zdravotníkov, aby neod-
chádzali do zahraničia?
Máme pripravený motivačný program pre mladých zdravot-
níkov, ktorý im pokryje veľkú časť prvotných nákladov. Takis-
to sme sa v oblasti školstva rozhodli vytvoriť motivačný pro-
gram, ktorý bude študentom zdravotníckych a odborných škôl 
ponúkať možnosť získať vodičský preukaz za 50€ namiesto 
dnešných 700-800€. Treba si uvedomiť, že nám bytostne chý-
bajú odborné profesie v pracovnom trhu, odborné školy sú sla-
bo naplnené a tento stav potrebujeme zvrátiť. Staršie generácie 
si možno pamätajú, že na povinnej vojenskej službe mohli za 
výhodných podmienok získať vodičské oprávnenie, prípadne 
keď študovali na odbornom učilišti. Našou víziou je aj takto mo-
tivovať študentov a zvýšiť záujem o odborné a zdravotnícke 
školy. 

Nezabúdate na pacientov? 
Rozhodne nie! Musíme pre pacientov vytvoriť podmienky 
hodné 21.storočia, keďže niektoré naše nemocnice vyzerajú 
hrozivo. Zdravotníctvo musí byť dostupné pre každého, ľudia 
predsa nemôžu čakať na základné vyšetrenia dlhé týždne až 
mesiace. Naši občania musia dochádzať za zdravotnou sta-
rostlivosťou do iných krajov, žiaľ opakujem, dostupná zdravot-
ná starostlivosť v našom kraji je najhoršia na Slovensku. 
 
Máte vo svojom programe niečo iné, 
ako ostatní kandidáti? 
Musíme priblížiť úrad župana občanom. V každom okresnom 
meste chcem vybudovať kancelárie prvého styku, kde sa 
budem s občanmi osobne stretávať a riešiť ich problémy. 

A čo cestovný ruch?
Náš kraj známy svojim kúpeľníctvom, Nimnica, Trenčianske 
Teplice a Bojnice. Taktiež máme veľa hradov, zámkov, ZOO 
a rôzne iné turisticky zaujímavé miesta. Máme v pláne využiť 
moderné technológie a zastrešiť propagáciu týchto miest, aby 
turisti, ktorí sem prichádzajú vedeli, čo všetko tu môžu vidieť.

Vy sám ste krajský predseda KDH, podporili Vás aj iné 
strany? 
Kandidujem za širokú koalíciu stredo-pravých strán KDH, SaS, 
OKS, Dobrá Voľba, PS, Spolu, ODS a Šanca. Veľa ľudí sa 
čuduje prečo takáto koalícia, no aj keď máme v celosloven-
skej politike na niektoré otázky rozdielne názory, v komunálnej 
politike riešime úplne iné otázky. Rovnako sa z otázky voleb-
nej koalície robí zbytočná panika. Ja som iba prijal podporu 
strán a ľudia okolo mňa sú zväčša apolitickí. V našom kraji 
nie sme jediná koalícia, vznikla tu pomerne netradičná koalícia 
Smer - Sme rodina, ktorá je v úplnom parlamentnom protipóle. 
Celkom ma pobavilo, keď Sme rodina podporila súčasného 
župana (člena predsedníctva Smeru) a týždeň po tejto pod-
pore predseda Fico na pódiu v Prievidzi urážal predsedu Sme 
Rodina. No opakujem koalície na kraji skôr zabezpečujú ne-
trieštenie hlasov.

Objednávateľ: PhDr. Peter Máťoš, PhD. Hliny 1286/109, 017 01 Považská Bystrica, Kresťanskodemokratické hnutie, Dodávateľ: Púchovská Kultúra s.r.o. Höenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, 

politická inzerciapolitická inzercia88



spravodajstvospravodajstvo 99

Mesto Púchov zaslalo 10. 12. ži
adosť o NFP na projekt POSKYTO
VANIE SLUŽIEB A STAROSTLIVOSTI  
O DETI DO TROCH ROKOV DIEŤAŤA  
V MESTE PÚCHOV, v rámci vyhlásenej 
výzvy IROPPO2SC211202178, 
pričom snaha o realizáciu projektu 
začala už takmer pred troma rokmi. 
Predposledný septembrový týždeň, 
vo štvrtok 22. 9. 2022, bolo mes
tu Púchov doručené Rozhodnutie  
o schválení žiadosti o poskytnutie 
NFP na projekt, vďaka ktorému už  
v nasledujúcom roku vznikne za
riadenie pre poskytovanie služieb  
a starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa v ZŠ s MŠ Slovanská 23 
– v pavilóne B. Do konca kalendárne
ho roka 2022 začne proces verejné
ho obstarávania na stavebné práce  
a vnútorné vybavenie zariadenia. Sa
motný projekt má byť zrealizovaný 
do konca kalendárneho roka 2023. 
Nové jasle mesta Púchov zrejme po
nesú názov Detské jasle Margitka.

Príprava celého projektu vyžado
vala zisťovanie v teréne, ktoré ab
solvovala vedúca Oddelenia škol
stva a sociálnych vecí MsÚ Púchov 
Daniela Gabrišová na odborných 
miestach v celom kraji, aby tak 
spoločne s referentkou pre granty 
Janou Vondrovou pripravili žiadosť  
o NFP, odoslanú v decembri minu
lého kalendárneho roka. Aktuálne 
schválená suma žiadaných opráv
nených výdavkov je vo výške 398 

299,69 €. Z toho je spolufinancova
nie projektu zo strany mesta Púchov 
5 %, v sume 19 914,98 €.

Cieľom úspešného projektu Po
skytovanie služieb a starostlivosti 
o deti do troch rokov veku dieťaťa 
v meste Púchov, je zabezpečenie 
sprístupnenia efektívnych a kvalit
nejších verejných služieb podporou 
starostlivosti o dieťa do troch rokov 
veku na komunitnej úrovni. Sna
hou mesta Púchov je obnoviť chý
bajúcu prevádzku mestských jaslí  
a podpora zosúladenia rodinného  
a pracovného života mladých rodín. 
Zariadenie pre poskytovanie služieb 
a starostlivosti o deti do troch rokov  
dieťaťa bude vytvorené stavebnými 
úpravami prízemia školského pavi
lónu B Základnej školy s materskou 
školou Slovanská 23, v mestskej časti 
Horné Kočkovce. Súčasťou projektu 
je vybudovanie detského ihriska, za
teplenie objektu a vnútorné vybave
nie jaslí, na ktoré prebehne verejné 
obstarávanie ešte do konca kalen
dárneho roka 2022. V rámci projek
tu sa vybudujú dve triedy, každá  
s kapacitou 10 detí. Dispozične  
budú prepojené s mliečnou kuchy
ňou a zázemím pre personál. Triedy 
budú mať samostatné bezbariérové 
vstupy. V rámci projektu budú zreali
zované dve hlavné aktivity:

1. Stavebné úpravy objektu na  vy
tvorenie detských jaslí

2. Zateplenie objektu detských jaslí

Celý projekt má byť po spracovaní 
zmluvy o NFP, jej podpise a násled
nom procese verejného obstaráva
nia – začatého najneskôr 3 mesiace 
od účinnosti Zmluvy o NFP – a jeho 
kontrole, začatý aj zrealizovaný do 
konca kalendárneho roka 2023. Fun
govanie detských jaslí sa bude riadiť 
podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o soci
álnych službách. Vzhľadom na to, že 
kapacita detských jaslí bude vytvo
rená pre 20 detí – po 10 detí v jednej 
triede – 1 odborný zamestnanec jaslí 
bude mať zodpovednosť za 5 detí.

Zatiaľ nie je známy oficiálny názov 
nových jaslí, podľa doterajšieho ná
vrhu, ktorého architektonický vzhľad 
projektoval Ing. arch. Vladimír Ga
špárek, by mali mestské jasle niesť 

názov Detské jasle Margitka.
Mesto Púchov realizáciou projektu 

mestských jaslí pomôže zvýšiť kvali
tu života obyvateľov, a to zlepšením 
dostupnosti verejných služieb a vy
budovaním sociálnej infraštruktú
ry, s cieľom prispieť k efektívnemu  
a vyváženému, trvalo udržateľnému 
rozvoju. V novovzniknutom zariade
ní starostlivosti o deti do troch rokov 
veku, zabezpečí mesto komplexné 
sociálne služby v rámci priestoro
vého usporiadania, ďalej príslušné 
vybavenie, odborné personálne 
obsadenie, prevádzkový poriadok, 
stravovací režim a vytvorí plnohod
notné  podmienky pre zabezpečenie 
prevádzky v zmysle príslušnej legis
latívy.             -kl-

Mestské detské jasle Margitka budú hotové do roka

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, 
ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Volič 
môže voliť len v meste svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je za
písaný. Po príchode do volebnej miestnosti preuka
zuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo 
dokladom o pobyte pre cudzinca.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skonče
nia hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle zákona  
o podmienkach výkonu volebného práva neumožní. 
To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie o spôsobe hlasovania
Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do voleb

nej miestnosti. Hlasuje osobne, zastúpenie nie je prí
pustné. Okrsková volebná komisia vydá voličovi pre 
župné voľby modrú obálku s hlasovacími lístkami  
a pre komunálne voľby bielu obálku s hlasovacími 
lístkami. Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voli
čov vlastnoručným podpisom.

Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním
Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstupuje 

volič do osobitného priestoru, v ktorom upravuje 
hlasovacie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit
ného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsko
vá volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľ
by primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo 

len jedného kandidáta.
Na hlasovacích lístkoch pre voľby do zastupiteľstva 

samosprávneho kraja a voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko 
poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má 
byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Po
čet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je 
uvedený na hlasovacom lístku.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zare
gistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu po
litickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvori
acej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú 
údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri pri
deľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hla
sovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej 
schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samo
správnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy mesta.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia 
vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. 
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky 
na odloženie nepoužitých alebo nesprávne uprave
ných hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestup
ku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide  
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič ne

použité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej 
volebnej komisie.

Dôležité informácie pred voľbami pre voličov:
 volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu 

vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je 
zapísaný,

 právo voliť má každý občan Slovenskej republiky  
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku,

 po príchode do volebnej miestnosti je volič po
vinný preukázať svoju totožnosť predložením ob
čianskeho preukazu alebo dokladom o pobyte pre 
cudzinca,

 na hlasovanie poslancov mestských zastupiteľs
tiev či primátora bude slúžiť biela obálka, hlasovacie 
lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev  
a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do 
modrej obálky,

 obálku volič následne hodí do určenej schránky 
(buď bielej, alebo modrej), pokiaľ občan hodí lístok 
do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.

Ďalšie užitočné informácie k téme volieb: www.
puchov.sk/volbydoorganovuzemnejsamospra
vy20221.html

Oddelenie organizačné 
a vnútornej správy, MsÚ

Pre hlasovanie v spojených voľbách je potrebné vo volebnej 
miestnosti preukázať svoju totožnosť, hlasuje sa krúžkovaním
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
na svojom webe zverejnilo prehľad 50 základných 
odporúčaní. 

10  rád ako ušetriť pri vykurovaní a chladení
1. Zbytočne neprekurujme
Každé zvýšenie teploty o 1°C znamená 6 % ener

gie navyše. Keď je nám v miestnosti teplo, neotvá
rajme okná, ale nastavme regulačnú hlavicu, aby 
obmedzila výkon radiátorov

2. Nastavme si hlavice na radiátoroch správne
Radiátory najcitlivejšie reagujú na teplotu v mie

stnosti vtedy, ak hlavice necháme nastavené oko
lo stupňa 3. To nám zabezpečí tepelnú pohodu aj 
v miestnostiach, kde sa zdržujeme najviac. Pri od
chode na viac dní, nastavme hlavice na stupeň 2. 
Stupeň 4 využívajme len pre pohodu starších ľudí 
a prípadne na vykurovanie kúpeľne.

3. Sledujme vlhkosť vzduchu v miestnostiach
Tepelná pohoda vo vykúrenej miestnosti do veľ

kej miery závisí od vlhkosti vzduchu. Ideálne je 
udržiavať ju na úrovni 50 – 60 %. V zime je vlhkosť 
v interiéri nízka, no môžeme ju zvýšiť napríklad 
pomocou odparovačov vody, kvetov alebo akvá
rií. Prečo je to dôležité? Pretože pri vyššej vlhkosti 
vzduchu nám stačí menej kúriť. Pri vlhkosti vzdu
chu 30 % a teplote 23 °C totiž pociťujeme rovnakú 
tepelnú pohodu ako pri teplote 21 °C a vlhkosti 
vzduchu 60 %. Ušetríme tak až  12 % energie.

4. Neprekrývajme radiátory
Ak je radiátor prikrytý hrubým závesom, schova

ný za nábytkom alebo sa na ňom suší oblečenie, 
prúdenie tepla je obmedzené a v izbe je zima. 
Spotreba tepla na vykurovanie je väčšia.

5. V zime nevypínajme kúrenie úplne
Ak odchádzame v zime na dovolenku, v dome 

stačí udržiavať teplotu 16 – 18 °C. Nevypínajme 
však kúrenie úplne. Je podstatne drahšie vykúriť 
celkom studené a vlhké miestnosti, ako v nich 
udržiavať minimálnu teplotu.

6. Nezabudnime na odvzdušnenie radiátorov
Na začiatku vykurovacej sezóny skontrolujme 

vykurovaciu sústavu a odvzdušnime radiátory. 
Vtedy naplno otvorme termoregulačné ventily, 
aby sa vykurovacia sústava mohla riadne naplniť 
vodou a odvzdušniť.

7. Vetrajme krátko a intenzívne
Aj v zime musíme vetrať, aby sme zabránili  hro

madeniu škodlivých látok v miestnosti. Za teplo, 
ktoré zbytočne vyletí von oknom, je potrebné 
zaplatiť. Vetrajme  tak, aby sa neochladili steny  
a vnútorné zariadenie. Ak chceme vetrať s vyšším 
komfortom a šetriť náklady, je možné využiť reku
peračné vetranie so spätným získavaním tepla.

8. V zimnom období pustime slnko dovnútra
V zime nechávajte rolety a žalúzie odostreté, aby 

slnko preniklo dnu. Každý stupeň navyše sa počí
ta. Ak stavbu len pripravujete, naplánujte si tieni
ace prvky tak, aby ste využili maximum zimného 
slnka, ktoré je nižšie.

9. Skontrolujme nastavenie okien
Aj keď máme  kvalitné okná s dobrými tepel

noizolačnými vlastnosťami, môžeme plytvať tep
lom. Po rokoch používania nemusia dobre dolie
hať, preto je dôležité nezanedbať servis a preveriť 
ich správne nastavenie. Technik nám môže  odpo
ručiť aj výmenu tesnenia, prípadne zasklenia.

10. Najskôr znížme spotrebu, až potom využime 
OZE 

Hoci nemáme na zateplenie celého domu, aj 
čiastkové opatrenia, napríklad výmena okien, pri
nesú úspory. Až po znížení spotreby tepla zvážme 
investíciu do nového zariadenia na využívanie ob
noviteľných zdrojov energie.

10  rád ako ušetriť pri teplej vode
1. Riad umývajme v napustenom dreze alebo  

v umývačke
Riad je možné umyť v napustenom dreze alebo 

ešte úspornejšie v umývačke. Najnovšie modely 
sú schopné kvalitne umyť na jeden cyklus riady so 
spotrebou pod 10 litrov. Pri ručnom umývaní mô
žeme minúť až 6násobne viac vody. S umývačkou 
riadu tak ušetríme vodu aj energiu na jej zohriatie.

2. Namiesto kúpania vo vani sa osprchujme
Sprchovanie namiesto napúšťania plnej vane 

pri kúpaní usporí vodu aj teplo na jej prípravu. 
Ak chceme ušetriť ešte viac, skúsme sa otužovať. 
Benefitom je aj výrazné osvieženie a vzpruženie 
organizmu.

3. Strážme si čas sprchovania
Nacvičte si dvojminútové sprchovanie. Keď sa 

sprchujeme dlhšie ako päť minút, minieme toľko 
vody, ako keby sme si napustili plnú vaňu.

4. Zuby si zvládneme vyčistiť aj s pohárom vody
Umývanie zubov pod tečúcou vodou zvyšuje 

spotrebu vody. Môže sa jej tak minúť až o 20 litrov 
viac. To by človeku vyšlo na pitie na celý  týždeň. 
Pri umývaní zubov stačí použiť len pohár vody.

5. Opravme každý kvapkajúci kohútik
Cez kvapkajúci vodovodný kohútik môže za me

siac uniknúť vyše 3 300 litrov vody. Tento objem 
postačuje pri odporúčaných 3 litroch za deň trom 
ľuďom na pitie na celý rok. Pre lepšiu predstavu to 
zodpovedá 20 plným vaniam.

6. Úsporné batérie sa nám vyplatia
Pákové batérie zásadne skracujú čas potrebný 

na nastavenie požadovanej teploty vody. Oproti 
klasickým batériám s dvomi kohútikmi ušetria až 
30 % vody. A termostatické batérie navyše umož
ňujú teplotu vody nastaviť vopred. Ak si ju raz 
nastavíme, neskôr už stačí regulovať len intenzitu 
prietoku.

7. Vďaka perlátorom ušetríme až 20 % vody
Malé plastové sitká umožňujú premiešavanie 

vody so vzduchom. Tým sa znižuje prietok a záro
veň zvyšuje objem toku vody a rýchlosť jej prúde
nia. Perlátor ušetrí až 20 % vody.

8. Vyberajme si úsporné sprchovacie hlavice
Na sprchovacej hlavici s nastaviteľným prieto

kom si vieme zvoliť počet dýz. Pri menšom počte 
dýz zvýšime rýchlosť prúdu vody a znížime spo
trebu. Nenechajme sa zlákať iba dizajnom, vybe
rajme aj podľa úspory.

9. Inteligentná práčka má nižšiu spotrebu
Moderná práčka vie úsporne vyprať polovičnú 

dávku oblečenia, pričom prispôsobuje spotrebu 
vody skutočnej hmotnosti náplne. To zároveň 
ovplyvňuje i spotrebu elektriny.

10. Pripravme si teplú vodu zo slnka
Ak má naša domácnosť vyššiu spotrebu teplej 

vody a vhodné podmienky, je dobré zvážiť in
štaláciu slnečných kolektorov. Teplú vodu si tak 
zabezpečíme vďaka energii zo slnka podstatne 
lacnejšie.

10 rád ako ušetriť pri varení
1. S pokrievkou spotrebujeme 4krát menej 

energie

Pokrievka by pri varení mala dobre priliehať  
k nádobe. Stačí niekoľkomilimetrová medzera a 
už dochádza k výrazne vyšším stratám tepla z ná
doby. Ak potrebujeme čiastočne odvádzať pary, 
oplatí sa používať pokrievky s nastaviteľným ot
vorom.

2. Pri zohrievaní jedla použime mikrovlnku
Mikrovlnka umožňuje praktický a úsporný ohrev 

menších porcií (do 500 g) hotových jedál. Jej prí
kon sa pohybuje od 800 do 1 000 W. Najrýchlejšie 
zohrieva jedlo s vyšším obsahom vody. Je ener
geticky úspornejšia ako klasická rúra, ktorá by na 
dosiahnutie rovnakého efektu potrebovala vyššiu 
teplotu  aj viac energie. Ohrievaním jedla priamo 
na tanieri v mikrovlnnej rúre ušetríme oproti zo
hrievaniu na sporáku až 50 % energie.

3. Tlakový hrniec šetrí energiu aj náš čas
V tlakovom hrnci sa jedlo uvarí oveľa rýchlejšie 

ako v klasickom. Pri varení vie ušetriť až 50 % ener
gie a 70 % času.

4. Pri elektrickom varení využívajme zvyškové 
teplo

Ak máme sklokeramické alebo elektrické varné 
dosky, hospodárne variť znamená aj to, že približ
ne 5 až 10 minút pred dovarením prepneme re
gulátor na nižší stupeň, prípadne ho úplne vypne
me. Takto využijeme zvyškové teplo varnej zóny.

5. Pri hrncoch s nerovným dnom plytváme ener
giou

Ak varíme na elektrickom sporáku, oplatí sa mať 
hrnce vyrobené z materiálov, ktoré dobre vedú 
teplo a majú rovné dno. Hrnce s nerovným dnom 
môžu predĺžiť čas varenia aj o 40 %, čo zvyšuje 
spotrebu energie o 10 až 15 %.

6. Na veľkosti hrnca tiež záleží
Priemer dna hrnca má zodpovedať priemeru 

varnej zóny alebo platne. Príliš veľké alebo malé 
hrnce predlžujú čas varenia. Napríklad, ak má hr
niec o 3 cm menší priemer, ako je priemer varnej 
platne, môže uniknúť do okolia až tretina energie.

7. Pečme viac vecí naraz
Ak v elektrickej rúre pečieme iba kúsok mäsa 

alebo malý koláč, minieme zbytočne veľa ener
gie. Veľa pokrmov predsa môžeme piecť naraz. 
Výhodné sú v tomto prípade teplovzdušné rúry, 
v ktorých môžeme piecť súčasne vo viacerých 
vrstvách. A pozor! Na opečenie niekoľkých kúskov 
chleba je vhodnejší hriankovač ako rúra.

8. Rúru nepredhrievajme pridlho
Zdrojom veľkých energetických strát je aj zby

točne dlhé vyhrievanie rúry pred pečením. Preto 
nezapínajme rúru príliš skoro. Moderné rúry sú 
vybavené termostatom. Nastavme ho na potreb
nú teplotu a pokrm vložme do rúry hneď po jej 
dosiahnutí.

9. Ak potrebujeme horúcu vodu, použime 
rýchlovarnú kanvicu

Kanvice aj vďaka rýchlosti ohrevu ponúkajú 
úspornejší spôsob zohrievania vody ako plynové 
či elektrické varné dosky. Straty tepla sálaním do 
okolia sú pri nich podstatne nižšie.

10. Ohrievajme len toľko vody, koľko naozaj po
trebujeme

Ak si 2krát denne zohrejeme 1 l vody a využije
me z neho iba polovicu, ročne „vylejeme” do výle
vky 365 l teplej vody. Za zbytočne spotrebovanú 
elektrinu tak zaplatíme 6,8 €. 

Ministerstvo hospodárstva SR

Rady ako v domácnosti znížiť spotrebu energie II.
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nezávislý kandidát na primátora mesta Púchov

Rozumné a hospodárne
nakladanie s verejnými
prostriedkami.

Objednávateľ: Cyril Crkoň, Lichardova 356, 02001 Púchov, Dodávateľ: Púchovska kultúra, s.r.o., Hoeningovo námestie 2002, 02001 Púchov.

www.cyrilcrkon.sk

Cyril Crkoň

TRBLIETAVÉ POKLADY

Pod mohutnými
stromov korunami

hrá sa
pestrosť s nami.

 
Vždy v jeseni

môžeš ju
nájsť pri každom
jednom kmeni.

 
Keď nastanú rána

veľmi hmlisté
svet sa ocitne

na ďalšom liste.
 

V tej knihe
s tým

najfarebnejším
obdobím.

 
Práve v ňom

stane sa
niečo, ako

by zázrakom.
 

Priamo srdce
prírody otvorí

pre nás
svoje trblietavé
šťastia poklady. 

Autor: Radko Kurej 

Púchovská kultúra pripravila dve úspešné podujatia
Dialógy s umením v Divadle  Dialógy s umením v Divadle  

PúchovPúchov
V piatok 23. septembra sa vo vestiV piatok 23. septembra sa vo vesti

bule Divadla Púchov konala premiébule Divadla Púchov konala premié
ra prednášky pod názvom: „Dialógy ra prednášky pod názvom: „Dialógy 
s umením.“ Podujatie moderoval s umením.“ Podujatie moderoval 
konateľ Púchovskej kultúry Pavol konateľ Púchovskej kultúry Pavol 
Pivko. Historik Pavol Makyna v niePivko. Historik Pavol Makyna v nie
koľkých samostatných vstupoch koľkých samostatných vstupoch 

priblížil prítomným najdôležitejšie priblížil prítomným najdôležitejšie 
udalosti a fakty z histórie nášho udalosti a fakty z histórie nášho 
mesta. Jeho výklad zaujímavo dopĺmesta. Jeho výklad zaujímavo dopĺ
ňala svojimi historkami a pesničkami ňala svojimi historkami a pesničkami 
populárna herečka, speváčka a spipopulárna herečka, speváčka a spi
sovateľka Dorota Nvotová. Podujatie sovateľka Dorota Nvotová. Podujatie 
je novinkou v rámci kultúrnych akcií  je novinkou v rámci kultúrnych akcií  
v Divadle Púchov. Pavol Pivko priblív Divadle Púchov. Pavol Pivko priblí
žil, že chce v tomto podujatí pravižil, že chce v tomto podujatí pravi

delne pokračovať v diskusií s odbordelne pokračovať v diskusií s odbor
níkom v danej oblasti a sprevádzať níkom v danej oblasti a sprevádzať 
ich bude vždy aj zaujímavý hudobný ich bude vždy aj zaujímavý hudobný 
hosť.  hosť.  

Koncert Kollárovcov zaplnil  Koncert Kollárovcov zaplnil  
veľkú sálu veľkú sálu 

Nedeľa 25. septembra patrila v naNedeľa 25. septembra patrila v na
šom Divadle v Púchove ľudovej hudšom Divadle v Púchove ľudovej hud
be a to konkrétne kapele Kollárovci. be a to konkrétne kapele Kollárovci. 

Ďakujeme za originálny a zaujímavý Ďakujeme za originálny a zaujímavý 
koncert, za krásnu hudobnozábavkoncert, za krásnu hudobnozábav
nú atmosféru, ktorá potešila a rozonú atmosféru, ktorá potešila a rozo
spievala divákov vo vypredanej sále, spievala divákov vo vypredanej sále, 
vytvorila im úsmev na tvári a určite vytvorila im úsmev na tvári a určite 
dodala pozitívnu energiu.dodala pozitívnu energiu.

Foto: Slavomír Flimmel, Foto: Slavomír Flimmel, 
Púchovská kultúra, s.r.o.Púchovská kultúra, s.r.o.
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

5. 17/30 h, čitáreň Župného domu; vstup voľný

MYŠLIENKOVO: Z ULICE KU KNIHÁMst
r

Beseda s pouličným spisovateľom, rodákom z Púchova, Pe-
trom Sorátom. Peter vyštudoval vysokú školu, založil si ro-
dinu, no uchvátila ho hra rulety. Prišiel o všetko a ostal bez 
domova. Na ulici strávil 9 rokov, napriek tomu sa nevzdal a dnes píše knihy. 
14/00 - 18/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné 3 € (pre tých, čo prinesú

EKOFASHION JESEŇ/ZIMA 2022
Zber oblečenia pre tradičný SWAP bude prebiehať od 
4. - 13.10. podľa otváracích hod. kaviarne Podivný barón. 

16/00 h, podkrovie Župného domu; na diskusie vstup voľný, koncert 3 €
HOVORY O MARIHUANE, VESMÍRE A VÔBEC /OZ FREEPEPO/
Debata o otázkach drogovej problematiky v spoločnosti. Diskutujú: Tomáš 
Zábrienszky – právo, Pavol Ščasný - preventista, soc. pracovník, riaditeľ 
združenia Storm, Jakub Popík - právo, ľudské práva, Inšt. ľudských práv 
a Peter Vojtko: "konopný" veterinár, producent konopných 
produktov. Ako hudobný hosť o 20:00 h vystúpi ZVERINA.

22. 17/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné 3 €

STREETART PARK: KURZ HRANIA NA HANDPAN VOL. 2  
Pre veľký úspech opakujeme kurz hrania na Handpan.
Spojenie melódie, rytmu, Handpan a muzikoterapie. 
Kurzom bude sprevádzať Handpan Škola Pan Sound. 
(Každý účastník dostane handpan na zapožičanie ).

OKT 2022

so

26. 18/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné 12 €
GRAFIKA: STOPA JESENE /OZ POTVORA/st

r

1.

so

15.

so

19/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné 1 €
HERNÝ VEČER /OZ MŔTVA KOSŤ/

28.

pi
a

Zabavte sa večer s priateľmi pri klasic. stolových hrách.
18/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné dobrovoľné

FILMOVÝ “HOROROVÝ” VEČER 
29.

so

Pozývame všetkých fanúšikov žánru strachu a hrôzy 
na malú prehliadku �lmových hororov a �lm. kvíz.

Príď si vytvoriť vlastnú gra�ckú potlač na tričko/taš-
ku s jesenným motívom. Naučíme ťa techniky vyrývania 
do linolea. Tričko si môžeš priniesť vlastné alebo si na 
kurze zakúpiš textilnú tašku/vak. 

oblečenie vstup voľný)

Kultúra
Pondelok 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10    kinosála  18.00 h
KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA 
10 lekcií po dve vyučovacie hodiny, kurzový poplatok 70 €/1 osoba (1 vyučovacia ho
dina 3,50 €). Prihlášky a info 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk  Kurz vyučujú 
manželia Žižkoví z Považskej Bystrice.
Pondelok  3.10.,   10.10.,  17.10.,  31.10.     veľká sála    18.30 h
Streda          5.10.,  12.10.,  19.10.,  26.10.     veľká sála    18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické 
lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cviče
nie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba 
Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. 1 vstup  4€. 
Utorok 4.10.,  11.10.,  18.10., 25.10.       tanečná sála     16.15 h
Streda  5.10.,  12.10.,  19.10., 26.10.       tanečná sála        9.30 h         

JOGA
Okrem fyzického pohybu v nej ide hlavne o uvedomelý pohyb a znovuobjavenie svo
jho prirodzeného dychu a o spriechodnenie pohybu v tele po fyzickej i energetickej 
stránke. 1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@
puchovskakultura.sk
Štvrtok    13.10.,  20.10., 27.10.       tanečná sála     18.30 h
MODERNÁ  KALANETIKA 
Dá Vám do poriadku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prináša
jú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková. 1 lekcia 4 €. Info na č.t. 0908 718 662, 
kultura@puchovskakultura.sk
Streda  5.10., 12.10., 19.10., 26.10.     tanečná  sála   17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC
Brušný tanec je skvelá alternatíva pohybu. Ak nie ste ten správny typ pre fitnes, aero
bic, posilňovanie,  skúste prirodzenejší ženský pohyb v podobe brušného tanca, ktorý 
vám rozhýbe celé telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, 
prihlášky: kultura@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 1 h/4 €, platba dvojmesačne.
Piatok  7.10.       vestibul       18.00 h
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
Po skončení 19.medzinárodného výtvarného sympózia v Belušských Slatinách, na 
ktorom sa zúčastnia umelci z Čiech, Poľska a Slovenska:  Dušan Baláž, Lýdia Domaga
la, Andrej Fronczak, Elizabeth Grosseová, Pavol Hajduk, Ladislav Hodný, Luffé, Jaroslav 
Martiš, Zdeněk Netopil, Sancho, Anna Schumacher, Vlado Schuster, Ivo Falco Sokol, 
Peter Žanony. Vstup voľný. Výstava potrvá do 30.10.2022.

Kino
VRAŽDA V DIVADLE    Streda  5.10.  19:45 h 
Vo West Ende v Londýne 50. rokov sa plány na filmovú verziu divadelného hitu náhle 
zastavia po tom, čo je hollywoodsky režisér filmu zavraždený. Keď sa prípadu ujmú 
svetom unavený inšpektor Stoppard a horlivá policajná nováčička Stalkerová ocitnú sa 
v záhadnom a očarujúco špinavom divadelnom podzemí a nečakanú vraždu vyšetrujú 
na vlastné riziko. MP od 15 rokov – Cinemart – 98 min. – kriminálny – komédia – titulky 
– USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 

DOBRÝ ŠEF Piatok  7.10.  17:30 h
Javier Bardem exceluje v tejto tak trochu čiernej komédii ako človek, ktorého by si v 
práci nad sebou želal mať každý. Ako dobrý šéf. Jeho postava tvrdí, že zamestnanci 
továrne sú preňho ako vlastná rodina. Pre ich dobro by urobil takmer čokoľvek. Otázk
ou však je, či o to jeho zamestnanci naozaj stoja. MP od 12 rokov – Bontonfilm – 119 
min. – komédia – dráma – titulky – ŠP. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, 
ZŤP, vstupné 5 €. 

NOC v KINE Sobota  8.10
DC LIGA SUPERZVIERA   Nedeľa  9.10.  15: 30 h  
Superpes Krypto a Superman sú nerozluční priatelia, ktorí zdieľajú rovnaké superscho
pnostia bok po boku bojujú proti zločinu v Metropolise. MP od 7 rokov – Continen
talfilm 105 min. – animovaný – dobrodružný – SD – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 

BANGER    Nedeľa  9.10.  17:30 h       Pondelok  9.10.   19:45 h 
Film Adama Sedláka je príbehom jednej piatkovej noci a divokou jazdou, plnou drog 
a rapu. Adam Mišík v ňom predáva kokaín, chce však preraziť ako hudobník a urobiť 
banger. Snímka BANGER. sa vďaka svojej atmosfére, nekompromisnému, originál
nemu štýlu aj nečakanému humoru stala jednou z najväčších filmových udalostí na 
tohtoročnom festivale v Karlových Varoch, na ktorom si vyslúžila nadšené ohlasy. MP 
od 15 rokov – Bontonfilm – 105 min. – komédia – dráma – OV – ČR. Vstupné 6 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ZĽAVAZĽAVA
4400%%

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

MORAVSKÁ 11 PÚCHOVMORAVSKÁ 11 PÚCHOV

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:4.10.
Polievka: Zeleninová mliečna
1. Nitrianske bravčové pliecko, knedľa
2. Morčacie prsia na gemerský spôsob, 
ryža
Streda: 5.10.
Polievka: Bavorskáfazuľová 
1. Kurací stehenný steak, hokaido 
omáčka, halušky
2. Údená krkovička, zemiakový šalát  
s majonézou
Štvrtok:6.10.
Polievka: Hovädzí vývar s rezancami  
1. Obrátený bravčový rezeň, štuchané 
zemiaky, zeleninový šalát
2. Rizoto z kuracieho mäsa s cuketou, 
zeleninou a syrom
Piatok: 7.10.
Polievka: Strúčková na kyslo 
1. Hovädzie mäso stroganov, dusená 
ryža
2. Plnený kapustný list, zemiaková 
kaša, uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 4.10.
Polievka: Brokolicová jemná, chlieb
1. Bratislavské bravčové pliecko, 
cestovina
2. Vyprážaný patizón, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zel. obloženie 
4. Pizza
Streda: 5.10. 

Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a cestovinou 
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená 
ryža, uhorkový šalát
2. Špenátové halušky s nivou a 
šampiňónmi 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zel. obloženie 
4. Pizza 
Štvrtok: 6.10.
Polievka: Fazuľová polievka  
s lievankou, chlieb 
1. Bravčové partizánske rebierko, 
kapustové halušky 
2. Sójové kocky na zelenine, slovenská 
ryža 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zel. obloženie 
4. Pizza 
Piatok: 7.10.
Polievka: Zeleninová so zemiakmi, 
chlieb 
1. Čevabčiči, varené zemiaky  
s maslom, sterilizované obloženie
2. Palacinky s džemom, čokoládou  
a šľahačkou
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zel. obloženie

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 4.10.
Risibisi  
Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Bravčové soté so zeleninou a fazuľkou, 
tarhoňa, kyslá uhorka  
Thaiské kuracie zelené cury, ryža 
basmati 

Streda: 5.10.
Špenátový krém, chlebové 
krutóny   
Zemiaková baba s krúpkami  
a údeninou, acidko  
Pečené kuracie stehno s.k.  
s pečeňovou plnkou, ryža,  
ovocný kompót  
India: Bravčové mäsko masala, 
cesnakový chlieb Naan, zeleni
nový šalát 
Štvrtok: 6.10.
Hŕstková so zeleninou a ra
jbaničkou  
Jablková žemľovka so škoricou  
a hrozienkami   
Pečená krkovička s kyslou  
kapustou, knedľou  
Tibet: Kuracie mäsko  v omáčke  
z čiernej fazuľky, zeleninové 
špagety 
Piatok: 7.10.
Gulášová, chlieb   
Bryndzové halušky so slaninkou  
Vyprážaný kurací rezeň, varené  
zemiaky, čalamáda  
India: Pikantné pečené bravčové 
rebrá, Lachcha Paratha chlieb,  
zeleninový šalát 
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Milí Púchovčania,Milí Púchovčania,
blíži sa koniec môjho volebného blíži sa koniec môjho volebného 
obdobia a chcel by som napísať obdobia a chcel by som napísať 
aspoň pár slov na záver. Na začiatku aspoň pár slov na záver. Na začiatku 
volebného obdobia som mal veľké volebného obdobia som mal veľké 
plány a chuť pustiť sa do práce. Prvý rok plány a chuť pustiť sa do práce. Prvý rok 
bol zoznamovací, človek sa zorientoval bol zoznamovací, človek sa zorientoval 
a naberal postupne skúsenosti. a naberal postupne skúsenosti. 
Podarilo sa mi spolu s mojimi Podarilo sa mi spolu s mojimi 
kolegami z občianskeho výboru, tiež kolegami z občianskeho výboru, tiež 
s niektorými spoluobčanmi urobiť kus s niektorými spoluobčanmi urobiť kus 
poctivej práce. Bolo to veľa malých poctivej práce. Bolo to veľa malých 
vecí bez veľkých investícií  vyčistili vecí bez veľkých investícií  vyčistili 
sme Nové Nosice, urobili poriadok, sme Nové Nosice, urobili poriadok, 
zabezpečili nové a bezpečnejšie zabezpečili nové a bezpečnejšie 
dopravné značenie. dopravné značenie. 
Skultúrnili sme dve jediné trávnaté Skultúrnili sme dve jediné trávnaté 
plochy v našej lokalite. V roku 2019 to plochy v našej lokalite. V roku 2019 to 
bolo mininámestíčko pred pizzériou, bolo mininámestíčko pred pizzériou, 
doplnené lavičkami, soškou Nosického doplnené lavičkami, soškou Nosického 
srnčeka a posedením pod brezou, srnčeka a posedením pod brezou, 
neskôr pribudla miniknižná búdka  neskôr pribudla miniknižná búdka  
a ďalšie okrasné kríky. a ďalšie okrasné kríky. 
Tento projekt sa ujal, splnil moje Tento projekt sa ujal, splnil moje 
očakávanie, v letných mesiacoch je očakávanie, v letných mesiacoch je 
tu vidieť stretávanie ľudí všetkých tu vidieť stretávanie ľudí všetkých 
kategórií. A o to nám išlo. Ďalšia kategórií. A o to nám išlo. Ďalšia 
voľná trávnatá zanedbaná plocha sa voľná trávnatá zanedbaná plocha sa 
zrevitalizovala postupne v roku 2021, zrevitalizovala postupne v roku 2021, 
doplnená nová výsadba stromov, doplnená nová výsadba stromov, 
kríkov a na jeseň zrekonštruované kríkov a na jeseň zrekonštruované 

detské ihrisko v rámci participatívneho detské ihrisko v rámci participatívneho 
rozpočtu s finančnou pomocou TSK rozpočtu s finančnou pomocou TSK 
Trenčín. Nevzhľadný betónový plot Trenčín. Nevzhľadný betónový plot 
bol doplnený o estetickú maľbu  bol doplnený o estetickú maľbu  
s motívom prírody. Doplnené nové s motívom prírody. Doplnené nové 
prvky na detskom ihrisku.prvky na detskom ihrisku.
V našej miestnej časti v spolupráci V našej miestnej časti v spolupráci 
s oddelením dopravy a technických s oddelením dopravy a technických 
služieb mesta Púchov sa doplnili služieb mesta Púchov sa doplnili 
dve nové autobusové zastávky, dve nové autobusové zastávky, 
namontovaný bol merač rýchlosti, namontovaný bol merač rýchlosti, 
ktorým sme chceli tiež ako jedným ktorým sme chceli tiež ako jedným 
z prvkov zabezpečiť bezpečnosť na z prvkov zabezpečiť bezpečnosť na 
ceste pre našich obyvateľov. Veľký ceste pre našich obyvateľov. Veľký 
význam má aj dobudovanie novej význam má aj dobudovanie novej 
cesty po starom železničnom zvršku cesty po starom železničnom zvršku 
do Považskej Bystrice, ktorú s obľubou do Považskej Bystrice, ktorú s obľubou 
využívajú cyklisti.využívajú cyklisti.
V prvom volebnom roku som písomne V prvom volebnom roku som písomne 
vyzval mojich kolegov poslancov  vyzval mojich kolegov poslancov  
a pani primátorku k zasadeniu stromov a pani primátorku k zasadeniu stromov 
v meste. Jednalo sa o môj návrh  v meste. Jednalo sa o môj návrh  
v každom roku našej práce zasadiť v každom roku našej práce zasadiť 
jeden strom. Za štyri roky by to bolo jeden strom. Za štyri roky by to bolo 
spolu 80 stromov. My sme v našom spolu 80 stromov. My sme v našom 
volebnom obvode vysadili doteraz cca volebnom obvode vysadili doteraz cca 
70 ks stromov a kríkov, pri spojovacom 70 ks stromov a kríkov, pri spojovacom 
chodníku nad železnicou sme vysadili chodníku nad železnicou sme vysadili 
kríky agastache a stromy evódia, kríky agastache a stromy evódia, 
ktorých kvety sú potravou pre včely. ktorých kvety sú potravou pre včely. 
Touto cestou by som na záver Touto cestou by som na záver 

chcel verejne poďakovať všetkým, chcel verejne poďakovať všetkým, 
ktorí mi pomáhali, pani primátorke ktorí mi pomáhali, pani primátorke 
mesta, členom občianskeho výboru, mesta, členom občianskeho výboru, 
pracovníkom oddelenia dopravy pracovníkom oddelenia dopravy 
a služieb, pani Martine Knížatovej a služieb, pani Martine Knížatovej 
– pracovníčka MsÚ, pracovníkom – pracovníčka MsÚ, pracovníkom 
PTSM Púchov, osobitne kolegovi PTSM Púchov, osobitne kolegovi 
pánovi Romanovi Špačkovi, a tiež pánovi Romanovi Špačkovi, a tiež 
osobitne Marianovi Prekopovi, členovi osobitne Marianovi Prekopovi, členovi 
občianskeho výboru č.8.občianskeho výboru č.8.

Blížia sa ďalšie voľby do samospráv Blížia sa ďalšie voľby do samospráv 
a kraja. Nebojme sa dať hlas novým a kraja. Nebojme sa dať hlas novým 
tváram, odborníkom, naše mesto tváram, odborníkom, naše mesto 
si zaslúži ďalší rozvoj a pokrok. si zaslúži ďalší rozvoj a pokrok. 
Priestor na ďalší rozvoj mesta je veľký  Priestor na ďalší rozvoj mesta je veľký  
a nápadov určite dosť. Na záver Vám a nápadov určite dosť. Na záver Vám 
všetkým želám veľa slnečných dní, všetkým želám veľa slnečných dní, 
radosti a šťastia.radosti a šťastia.

Emil Filo, poslanec MsZEmil Filo, poslanec MsZ

Slovíčko na záver

Nový priestor pre majiteľov psov nájdete v Púchove pri privádNový priestor pre majiteľov psov nájdete v Púchove pri privád
zači v smere na diaľnicu, kde od 30. septembra môžete po dohozači v smere na diaľnicu, kde od 30. septembra môžete po doho
de s členmi Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov vyvenčiť de s členmi Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov vyvenčiť 
svojho štvornohého priateľa vo voľnom výbehu, doplnenom  svojho štvornohého priateľa vo voľnom výbehu, doplnenom  
o prekážky určené na výcvik. o prekážky určené na výcvik. 

Myšlienka priniesť do mesta takýto priestor pre psov a ich Myšlienka priniesť do mesta takýto priestor pre psov a ich 
majiteľov vznikla už pred dvoma rokmi, v Centre voľného času majiteľov vznikla už pred dvoma rokmi, v Centre voľného času 
Včielka, kde riaditeľku Alenu Strýčkovú oslovila s ideou členka Včielka, kde riaditeľku Alenu Strýčkovú oslovila s ideou členka 
Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov (MPMP) Nina KlobučMládežníckeho parlamentu mesta Púchov (MPMP) Nina Klobuč
níková. Tá do projektu prizvala ďalšiu členku MPMP Jessicu Drníková. Tá do projektu prizvala ďalšiu členku MPMP Jessicu Dr
govú a spoločne začali pracovať na projekte HAU PARKU, pričom govú a spoločne začali pracovať na projekte HAU PARKU, pričom 
v prvom rade bolo dôležité zistiť potrebnosť takéhoto priestoru v prvom rade bolo dôležité zistiť potrebnosť takéhoto priestoru 
v meste a či budú mať Púchovčania záujem ho využívať. Po vev meste a či budú mať Púchovčania záujem ho využívať. Po ve
rejnom prieskume nasledovali ďalšie kroky, počas ktorých však rejnom prieskume nasledovali ďalšie kroky, počas ktorých však 
museli zdolávať na ceste za svojím snom aj prekážky, kedy im museli zdolávať na ceste za svojím snom aj prekážky, kedy im 
prvotný projekt v rámci jednej súťaže bol zamietnutý. prvotný projekt v rámci jednej súťaže bol zamietnutý. 

S projektom HAU PARKU sa Nina s Jessicou zapojili aj do ParS projektom HAU PARKU sa Nina s Jessicou zapojili aj do Par
ticipatívneho rozpočtu mesta Púchov 2022, kde však hlasy zísticipatívneho rozpočtu mesta Púchov 2022, kde však hlasy zís
kané zo strany verejnosti nestačili na umiestnenie v prvej trojici kané zo strany verejnosti nestačili na umiestnenie v prvej trojici 
úspešných projektov. Napriek tomu nestratili svoje odhodlanie  úspešných projektov. Napriek tomu nestratili svoje odhodlanie  
a s projektom priamo oslovili vedenie mesta Púchov, ktoré rea s projektom priamo oslovili vedenie mesta Púchov, ktoré re
alizáciu HAU PARKU podporilo spoločne s poslancami MsZ  alizáciu HAU PARKU podporilo spoločne s poslancami MsZ  
v Púchove. Po niekoľkomesačných prácach Mesta Púchov a zav Púchove. Po niekoľkomesačných prácach Mesta Púchov a za
mestnancov MsÚ Púchov, Centra voľného času Včielka, Mládežmestnancov MsÚ Púchov, Centra voľného času Včielka, Mládež
níckeho parlamentu mesta Púchov, Podniku technických služieb níckeho parlamentu mesta Púchov, Podniku technických služieb 
mesta, Púchov servis, s.r.o., a ďalších sponzorov, podieľajúcich sa mesta, Púchov servis, s.r.o., a ďalších sponzorov, podieľajúcich sa 
na zveľadení HAU PARKU, sa tento priestor slávnostne otvoril za na zveľadení HAU PARKU, sa tento priestor slávnostne otvoril za 
účasti primátorky mesta Kataríny Henekovej a autoriek projektu účasti primátorky mesta Kataríny Henekovej a autoriek projektu 
HAU PARKU, ktoré po celý čas sršali nadšením, ako samy povedaHAU PARKU, ktoré po celý čas sršali nadšením, ako samy poveda
li, zo splneného sna. Pozvanie prijal i špeciálny hosť  Andrej Sloli, zo splneného sna. Pozvanie prijal i špeciálny hosť  Andrej Slo
vák, ktorý so svojím štvornohým miláčikom predviedol základné vák, ktorý so svojím štvornohým miláčikom predviedol základné 
povely pre poslušného psa, pričom, ako doplnil, najdôležitejšia povely pre poslušného psa, pričom, ako doplnil, najdôležitejšia 
je dôslednosť vo výcviku a pravidelnosť. je dôslednosť vo výcviku a pravidelnosť. 

Oplotený areál bude prevádzkovaný na základe jasne stanoOplotený areál bude prevádzkovaný na základe jasne stano
vených pravidiel pre všetkých návštevníkov so psíkmi. Postupne vených pravidiel pre všetkých návštevníkov so psíkmi. Postupne 
budú doplnené aj ďalšie prvky pre psov a domček, kde sa budú budú doplnené aj ďalšie prvky pre psov a domček, kde sa budú 
dať potrebné pomôcky uskladniť. dať potrebné pomôcky uskladniť. 

MsÚ Púchov, foto: Slavomír FlimmelMsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel

Hau park – nový priestor pre majiteľov psov v Púchove
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Podujatie, ktoré usporadúvajú Po
divný barón a PunkchovGraffiti JAM, 
sa konalo v sobotu 24. septembra na 
Komenského ulici v Púchove. 

Kultúrne podujatie spojilograffiti, 
street art umelcov a širokú verejnosť 
z rôznych častí Slovenska. Počas po

dujatia mala verejnosť možnosť vidieť 
umelcov pri tvorbe ich diel. Večer ak
cia pokračovalaafter party v podkroví 
Župného domu do polnoci v sprievo
de DJ STEFF (techhouse) a DJ FEEGEE 
(DNB). 

Zdroj: Podivný barón

PunkchovGraffiti JAM Vol.2 
skrášlil betónový plot

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie
Špeciálny spôsob hlasovania vo Špeciálny spôsob hlasovania vo 

voľbách do orgánov samosprávnych voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov a vo voľbách do orgánov sakrajov a vo voľbách do orgánov sa
mosprávy obcí, ktoré sa vykonajú mosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 
29. októbra 2022 upravuje zákon  29. októbra 2022 upravuje zákon  
č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsoč. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôso
be hlasovania vo voľbách do orgánov be hlasovania vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí a vo voľbách do orsamosprávy obcí a vo voľbách do or
gánov samosprávnych krajov, ktoré gánov samosprávnych krajov, ktoré 
sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň 
a v rovnakom čase a ktorým sa mea v rovnakom čase a ktorým sa me
nia a dopĺňajú niektoré zákony. Na nia a dopĺňajú niektoré zákony. Na 
zabezpečenie špeciálneho spôsobu zabezpečenie špeciálneho spôsobu 
hlasovania sa pre každý špeciálny hlasovania sa pre každý špeciálny 
volebný obvod zriaďuje špeciálna vovolebný obvod zriaďuje špeciálna vo
lebná komisia.lebná komisia.

Špeciálna volebná komisia má Špeciálna volebná komisia má 
najmenej osem členov. Do špeciálnej najmenej osem členov. Do špeciálnej 
volebnej komisie môže delegovať po volebnej komisie môže delegovať po 
jednom členovi politická strana alebo jednom členovi politická strana alebo 
politické hnutie (ďalej len „politická politické hnutie (ďalej len „politická 
strana“) alebo koalícia, ktorá podáva strana“) alebo koalícia, ktorá podáva 
kandidátnu listinu pre voľby do mestkandidátnu listinu pre voľby do mest
ského zastupiteľstva.ského zastupiteľstva.

Do špeciálnej volebnej komisie  Do špeciálnej volebnej komisie  
v podmienkach mesta Púchov môže v podmienkach mesta Púchov môže 
delegovať jedného člena politická delegovať jedného člena politická 
strana, politické hnutie alebo koalístrana, politické hnutie alebo koalí
cia, ktorá podala kandidátnu listinu cia, ktorá podala kandidátnu listinu 
pre voľby do Mestského zastupipre voľby do Mestského zastupi
teľstva mesta Púchov. Oznámenie  teľstva mesta Púchov. Oznámenie  
o delegovaní člena doručí politická o delegovaní člena doručí politická 
strana, politické hnutie alebo koalícia strana, politické hnutie alebo koalícia 
primátorovi mesta najneskôr 20 dní primátorovi mesta najneskôr 20 dní 
predo dňom konania volieb, t.j. predo dňom konania volieb, t.j. do  do  
9. októbra 20229. októbra 2022..

Oznámenie o delegovaní člena do Oznámenie o delegovaní člena do 
špeciálnej volebnej komisie musí obšpeciálnej volebnej komisie musí ob
sahovať:sahovať:

• meno, priezvisko a dátum narode• meno, priezvisko a dátum narode
nia člena s uvedením adresy, na ktorú nia člena s uvedením adresy, na ktorú 
možno doručovať písomnosti, a telemožno doručovať písomnosti, a tele
fonického a emailového kontaktu,fonického a emailového kontaktu,

• meno, priezvisko a podpis osoby • meno, priezvisko a podpis osoby 
 oprávnenej konať v mene politickej  oprávnenej konať v mene politickej 
strany a odtlačok pečiatky politickej strany a odtlačok pečiatky politickej 
strany); oprávnenej konať za každú strany); oprávnenej konať za každú 
politickú stranu tvoriacu koalíciu  politickú stranu tvoriacu koalíciu  

a odtlačok pečiatky každej politickej a odtlačok pečiatky každej politickej 
strany tvoriacej koalíciu, ak ide o kostrany tvoriacej koalíciu, ak ide o ko
alíciu.alíciu.

Oznámenie o delegovaní člena do Oznámenie o delegovaní člena do 
špeciálnej volebnej komisie možšpeciálnej volebnej komisie mož
no doručiť v listinnej forme alebo no doručiť v listinnej forme alebo 
elektronicky. Lehota na doručenie elektronicky. Lehota na doručenie 
oznámenia sa končí uplynutím pooznámenia sa končí uplynutím po
sledného dňa lehoty. Na oznámenia sledného dňa lehoty. Na oznámenia 
doručené po uplynutí tejto lehoty sa doručené po uplynutí tejto lehoty sa 
neprihliada.neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť  V listinnej forme možno doručiť  
v pracovných dňoch oznámenie  v pracovných dňoch oznámenie  
o delegovaní člena do špeciálnej voo delegovaní člena do špeciálnej vo
lebnej komisie do podateľne mestlebnej komisie do podateľne mest
ského úradu (v dňoch 8. – 9. októbra ského úradu (v dňoch 8. – 9. októbra 
2022 je potrebné oznámenie doručiť 2022 je potrebné oznámenie doručiť 
na Mestskú políciu v Púchove) alebo na Mestskú políciu v Púchove) alebo 
prostredníctvom pošty na adresu: prostredníctvom pošty na adresu: 
Mestský úrad Púchov, Štefánikova Mestský úrad Púchov, Štefánikova 
821/21, 020 18 Púchov821/21, 020 18 Púchov

Ak sa politická strana, politické hnuAk sa politická strana, politické hnu
tie alebo koalícia rozhodla pre dorutie alebo koalícia rozhodla pre doru
čenie oznámenia prostredníctvom čenie oznámenia prostredníctvom 
pošty, pre vznik členstva v špeciálnej pošty, pre vznik členstva v špeciálnej 
volebnej komisii je rozhodujúci dávolebnej komisii je rozhodujúci dá
tum, kedy bolo oznámenie doručetum, kedy bolo oznámenie doruče
né. Nepostačuje, ak v tento deň bolo né. Nepostačuje, ak v tento deň bolo 
oznámenie podané na pošte.oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formouElektronickou formou sa rozumie  sa rozumie 
sken oznámenia o delegovaní člena sken oznámenia o delegovaní člena 
do špeciálnej volebnej komisie, ktorý do špeciálnej volebnej komisie, ktorý 
možno doručiť na emailovú adresu: možno doručiť na emailovú adresu: 
volby@puchov.skvolby@puchov.sk

Pre vznik členstva vo volebnej koPre vznik členstva vo volebnej ko
misii je rozhodujúci dátum, kedy bolo misii je rozhodujúci dátum, kedy bolo 
oznámenie doručené do emailovej oznámenie doručené do emailovej 
schránky príjemcu. Nepostačuje, ak  schránky príjemcu. Nepostačuje, ak  
v tento deň bolo oznámenie odoslav tento deň bolo oznámenie odosla
né.né.

Prvé zasadnutie špeciálnej volebPrvé zasadnutie špeciálnej voleb
nej komisie zvolá primátor mesta nej komisie zvolá primátor mesta 
tak, aby sa uskutočnilo najskôr 12 tak, aby sa uskutočnilo najskôr 12 
dní / 17.10.2022/ a najneskôr 10 dní dní / 17.10.2022/ a najneskôr 10 dní 
/ 19.10.2022/ predo dňom konania / 19.10.2022/ predo dňom konania 
spojených volieb. Na prvom zasadspojených volieb. Na prvom zasad
nutí špeciálnej volebnej komisie prinutí špeciálnej volebnej komisie pri
mátor mesta určí žrebom zo všetkých mátor mesta určí žrebom zo všetkých 

členov špeciálnej volebnej komisie členov špeciálnej volebnej komisie 
poradie, v akom budú členovia špeporadie, v akom budú členovia špe
ciálnej volebnej komisie vyslaní v deň ciálnej volebnej komisie vyslaní v deň 
konania spojených volieb so špecikonania spojených volieb so špeci
álnou prenosnou volebnou schránálnou prenosnou volebnou schrán
kou (ďalej len „špeciálna schránka“)  kou (ďalej len „špeciálna schránka“)  
k oprávneným voličom, ktorí požiak oprávneným voličom, ktorí požia
dali o špeciálny spôsob hlasovania dali o špeciálny spôsob hlasovania 
podľa vyššie citovaného zákona.podľa vyššie citovaného zákona.

Hlasovanie do špeciálnej schránky Hlasovanie do špeciálnej schránky 
zabezpečujú vždy dvaja vyslaní člezabezpečujú vždy dvaja vyslaní čle
novia špeciálnej volebnej komisie. novia špeciálnej volebnej komisie. 
Ak v deň konania spojených volieb Ak v deň konania spojených volieb 
bude z dôvodu podstatného zvýšebude z dôvodu podstatného zvýše
nia počtu oprávnených voličov, ktorí nia počtu oprávnených voličov, ktorí 
požiadali o špeciálny spôsob hlasovapožiadali o špeciálny spôsob hlasova
nia, alebo z iných závažných dôvodov nia, alebo z iných závažných dôvodov 
potrebné zabezpečiť vyslanie ďalších potrebné zabezpečiť vyslanie ďalších 
členov špeciálnej volebnej komisie členov špeciálnej volebnej komisie 
so špeciálnou schránkou, primátor so špeciálnou schránkou, primátor 
mesta po predchádzajúcom súhlase mesta po predchádzajúcom súhlase 
predsedu okresnej volebnej komisie.predsedu okresnej volebnej komisie.

Oprávnený volič podáva žiadosť  Oprávnený volič podáva žiadosť  
o špeciálny spôsob hlasovania zapio špeciálny spôsob hlasovania zapi
sovateľovi obce svojho trvalého posovateľovi obce svojho trvalého po
bytu sám alebo prostredníctvom inej bytu sám alebo prostredníctvom inej 
osoby, a to telefonicky v úradných osoby, a to telefonicky v úradných 
hodinách obce svojho trvalého pohodinách obce svojho trvalého po
bytu; v posledný pracovný deň prebytu; v posledný pracovný deň pre
do dňom konania spojených volieb do dňom konania spojených volieb 
môže podať žiadosť najneskôr do 12. môže podať žiadosť najneskôr do 12. 
hodiny. Na účel podávania žiadosti hodiny. Na účel podávania žiadosti 

kontaktujte zapisovateľa mestskej kontaktujte zapisovateľa mestskej 
volebnej komisie.volebnej komisie.

Oprávnený volič v žiadosti ozná-Oprávnený volič v žiadosti ozná-
mi zapisovateľovi údaje v rozsahumi zapisovateľovi údaje v rozsahu

a) meno a priezvisko,a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada d) adresa miesta, na ktorom žiada 
vykonať hlasovanie špeciálnym spôvykonať hlasovanie špeciálnym spô
sobom, ak je odlišná od adresy trvalésobom, ak je odlišná od adresy trvalé
ho pobytu; adresa miesta, na ktorom ho pobytu; adresa miesta, na ktorom 
žiada vykonať hlasovanie špeciálnym žiada vykonať hlasovanie špeciálnym 
spôsobom, sa musí nachádzať na spôsobom, sa musí nachádzať na 
území volebného obvodu pre voľby území volebného obvodu pre voľby 
poslancov mestského zastupiteľstva poslancov mestského zastupiteľstva 
podľa miesta trvalého pobytu oprávpodľa miesta trvalého pobytu opráv
neného voliča,neného voliča,

e) telefonický kontakt.e) telefonický kontakt.

Kontaktná osobaKontaktná osoba: : 

Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD., zapiIng. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD., zapi
sovateľ mestskej volebnej komisiesovateľ mestskej volebnej komisie

Telefónne číslo: +421 42 465 08 33, Telefónne číslo: +421 42 465 08 33, 
mobil +421 917 988 943mobil +421 917 988 943

Emailová adresa:  Emailová adresa:  
zuzana.brindzova@puchov.skzuzana.brindzova@puchov.sk

Pracovisko: Mestský úrad Púchov, Pracovisko: Mestský úrad Púchov, 
Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov 

MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Predvolebná Predvolebná diskusia s kandidátmi diskusia s kandidátmi 
na primátora mesta Púchovna primátora mesta Púchov

Televízia TA3 pripravila pre svojich divákov sériu predvolebných diskusií  Televízia TA3 pripravila pre svojich divákov sériu predvolebných diskusií  
k spojeným komunálnym a župným voľbám. Občania Púchova dostanú možk spojeným komunálnym a župným voľbám. Občania Púchova dostanú mož
nosť vidieť všetkých svojich kandidátov na primátora naživo v diskusii. Prednosť vidieť všetkých svojich kandidátov na primátora naživo v diskusii. Pred
volebná diskusia sa bude konať v Trenčianskom múzeu – Župnom dome na volebná diskusia sa bude konať v Trenčianskom múzeu – Župnom dome na 
Mierovom námestí v Trenčíne. Mierovom námestí v Trenčíne. V utorok 4. októbra o 19.50 si môžete naživo  V utorok 4. októbra o 19.50 si môžete naživo  
v televízii TA3 pozrieť debatu s kandidátmi na primátora mesta Púchov:v televízii TA3 pozrieť debatu s kandidátmi na primátora mesta Púchov:

1. Cyril Crkoň, Bc., 51 r., pedagóg, nezávislý kandidát,1. Cyril Crkoň, Bc., 51 r., pedagóg, nezávislý kandidát,

2. Pavol Crkoň, JUDr., 55 r., právnik, Hlas – sociálna demokracia,2. Pavol Crkoň, JUDr., 55 r., právnik, Hlas – sociálna demokracia,

3. Katarína Heneková, JUDr., M.B.A., 47 r., primátorka, nezávislá kandidátka,3. Katarína Heneková, JUDr., M.B.A., 47 r., primátorka, nezávislá kandidátka,

4. Roman Hvizdák, PhDr., 46 r., stredoškolský sociálny pedagóg, nezávislý 4. Roman Hvizdák, PhDr., 46 r., stredoškolský sociálny pedagóg, nezávislý 
kandidát,kandidát,

5. Marián Michalec, Mgr., 55 r., manažér, nezávislý kandidát.5. Marián Michalec, Mgr., 55 r., manažér, nezávislý kandidát.

Zdroj: MsÚZdroj: MsÚ
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Detské ihrisko v lokalite Mojmírova 1161 bolo  
v nevyhovujúcom stave, v uplynulom období pre
šlo celkovou obnovou. K reťazovej dvojhojdačke  

a pružinovej hojdačke pribudol detský piknikový set 
a viacúčelová herňa zostava so šmykľavkou. Obnova 
detského ihriska bola financované z rozpočtových 

prostriedkov mesta Púchov. 

Oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov

Púchovskí karatisti sa po letnej prestávke rozbie
hajú. Už tradičným jesenným turnajom, ktorý má 
svoju tradíciu a kvalitu je Prievidza CUP, na ktorom 
sa však vzhľadom na letnú prestávku a slabšiu 
účasť na tréningoch začiatkom septembra zúčast
nila len časť púchovského družstva.

Matej Jancík, ktorý je vo svojej kategórii už za
radený do reprezentácie Slovenska potvrdil oča
kávania a pomerne s prehľadom svoju kategóriu 
vyhral. Napriek tomu, že mal kvalitnú konkurenciu 
a s vyššími stupňami technickej vyspelosti, o jeho 
víťazstve tentoraz neboli pochybnosti.

Ninka Zjavková, talent, ktorý sa na súťažiach 
začal zúčastňovať až koncom minulého školské
ho roka a kedy aj absolvovala prvé páskovanie  
a napriek tomu má stále najnižší opasok vo svojej 
kategórii, musela ísť do rozstrelu o prvé miesto, 
tu však v pohode zvíťazila a mohla sa tešiť z prvej 
zlatej medaily.

Horšie sa darilo Nini Arany. Niki z rodinných 

dôvodov mala v lete pomerne dlhšiu pauzu a toto 
sa žiaľ prejavilo aj v Prievidzi, kedy sa na medai
lové mesta nedostala. Nielen že má mimoriadne 
ťažkú kategóriu, kde je viacero výborných karatis
tiek, ale mala aj niekoľko chýb v cvičení. Chyby sú 
však známe a pri jej pracovitosti a talente ich Niki 
určite rýchlo odstráni. 

Posledným súťažiacim bol Maťko Fedor. Maťko 
sa dostal do ťažej kategórie, než v akej mal štar
tovať a tak sa na medailové miesta nedostal. Mať
ko je však pohoďák a vzhľadom na dobrú náladu, 
ktorú okolo seba šíri a bezchybnú účasť na trénin

goch má miesto v družstve aj naďalej isté.
Poďakovanie patrí aj Majke Fedorovej, bývalej 

majsterke Slovenska v športovom zápase, kto
rá tentoraz namiesto pretekania, kvôli zraneniu  
a operácii, bola v pozícii koučky a pomáhala mlad
ším kolegom.

V nasledujúcich týždňoch majú púchovskí kara
tisti pred sebou niekoľko štartov v rámci výberu 
Slovenska a Najbližší väčší turnaj je medzinárodná 
Slovakia Open, kde už dúfam budeme mať väčšie 
zastúpenie.

František Komora

Úspechy karatistov na Prievidza CUP 2022

Revitalizácia detského ihriska Mojmírova 1161
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Hokej

2. liga muži
1. kolo: 
Hamuliakovo – MŠK Púchov 5:8 (1:4, 0:2, 4:2), 

10. Maniaček (Zemko, Minárik), 17. Mavrin (Crkoň), 
19. Deneš (Mišák), 20. Minárik (Maniaček), 24. Mi
nárik (Brňák, Luhový), 30. Kanaet (Šedivý, Luhový), 
54. Minárik, 56. Maniaček (Zemko, Minárik)

Strely na bránku: 37/57, presilovky 1/0 – 2/2, roz
hodcovia: Valachovič, Bránik, Hercog

Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň – Brňák, Húska, Maniaček, Minárik, Zem

ko – Luhový, Šedivý, Kanaet – Mišák, Filo, Deneš, 
Hajský – Mavrin, Lapin, Kopáč, tréner Miroslav 
Nemček

Ostatné výsledky 1. kola: 
Rimavská Sobota – Senica 4:2, Delikateso Brati

slava – Partizánske 5:2
Program 2. kola: 
MŠK Púchov – Delikateso Bratislava (8. 10. o 

17.30), Detva – Partizánske, Senica  Hamuliakovo  
1. MŠK Púchov 1 1 0 0 0 8:5 3
2. Delikateso BA 1 1 0 0 0 5:2 3
3. R. Sobota 1 1 0 0 0 4:2 3
4. Senica 1 0 0 0 1 2:4 0
5. Hamuliakovo 1 0 0 0 1 5:8 0
6. Partizánske 1 0 0 0 1 2:5 0

1. liga dorast
5. kolo: 
MŠK Púchov – Spartak Dubnica nad Váhom 

5:0 (2:0, 1:0, 2:0), 10. Lazkov (M. Pobežal, Miko
vič), 13. F. Pobežal (Mikovič, Bobík), 33. Mikovič 
(M. Pobežal, Bobík), 46. Moravanský, 48. Moravan
ský (Žemla), Považská Bystrica – Dolný Kubín 3:0, 
Trenčín B – Prievidza 8:1

6. kolo:  
MŠK Púchov – Spartak Dubnica nad Váhom 

10:3 (1:0, 4:2, 5:1), 8. Moravanský (Mišák, Šmi
gura), 21. M. Pobežal (Bobík, F. Pobežal), 25. Mo
ravanský (Bobík, F. Pobežal), 36. Mikovič (Mora
vanský, Lazkov), 38. Moravanský (Žemla), 47. M. 

Pobežal (Lazkov, Škultéty), 49. M. Pobežal, (Bobík, 
Mikovič), 51. Šmigura (Žemla, Moravanský), 53. 
Gašpárek (Brežný, Hýrroš), 59. Gašpárek (Toman, 
Hýrroš) Považská Bystrica – Dolný Kubín 3:0, Tren
čín B – Prievidza 3:6
1. P. Bystrica 6 6 0 0 0 22:4 18
2. MŠK Púchov 6 4 0 0 2 23:11 12
3. Trenčín B 6 3 0 0 3 24:14 9
4. D. Kubín 6 2 0 2 2 17:17 8
5. Prievidza 6 1 1 0 4 14:30 5
6. Dubnica 6 0 1 0 5 10:34 2

Extraliga dorast
9. kolo: 
MŠK Púchov – MMHKM Nitra 0:9 (0:3, 0:3, 

0:3), Skalica – Michalovce 1:3, Trenčín – Košice 1:4, 
Žilina – Trnava 7:3, Banská Bystrica – Slovan Brati
slava 3:0, Zvolen – HOBA Bratislava 2:1 sn, Martin 
– Poprad 3:2

10. kolo: 
MŠK Púchov – MMHKM Nitra 1:4 (0:1, 1:2, 

0:1), 36. Baroš (Vráblik) Skalica – Michalovce 4:6, 
Trenčín – Košice 4:1, Žilina – Trnava 4:3, Banská 
Bystrica – Slovan Bratislava 0:2, Zvolen – HOBA 
Bratislava 2:1, Martin – Poprad 1:4, L. Mikuláš – Sp. 
Nová Ves 5:3

7. kolo: 
Slovan Bratislava – MŠK Púchov 5:1 (3:0, 0:0, 

2:1), 55. Hajas (Pancza, Suchánek), Michalovce 
– Martin 3:2 pp, Košice – L. Mikuláš 5:4, Poprad 
– Banská Bystrica 1:2, Spišská Nová Ves – Zvolen 
4:3, Hoba Bratislava – Žilina 2:4, Nitra – Skalica 8:2, 
Trnava – Trenčín 3:2

8. kolo: 
Slovan Bratislava – MŠK Púchov 7:0 (3:0, 3:0, 

1:0), Michalovce – Martin 2:3 sn, Poprad – Banská 
Bystrica 4:1, Spišská Nová Ves – Zvolen 4:5, Hoba 
Bratislava – Žilina 2:3, Nitra – Skalica 7:3, Trnava – 
Trenčín 0:5
1. Nitra 8 6 1 0 1 43:15 20
2. B. Bystrica 8 6 0 0 2 26:9 18

3. Slovan 8 5 0 1 2 35:12 16
4. Zvolen 7 4 2 0 1 28:16 16
5. Žilina 8 5 0 1 2 32:28 16
6. Poprad 8 5 0 0 3 32:15 15
7. Martin 8 4 1 1 2 20:18 15
8. Košice 7 4 0 0 3 21:20 12
9. Trenčín 8 4 0 0 4 24:27 12
10. L. Mikuláš 7 3 1 0 3 34:28 11
11. Sp. M. Ves 7 3 0 1 3 28:29 10
12. Trnava 8 3 0 1 4 26:33 10
13. Michalovce 8 2 1 1 4 17:42 9
14. HOBA BA 8 0 1 1 6 13:25 3
15. Skalica 8 1 0 0 7 14:43 3
16. MŠK Púchov 8 0 0 0 8 5:38 0

1. liga starší žiaci AA
4. kolo: 
HKM Zvolen – MŠK Púchov 6:3 (0:0, 3:1, 3:2), 

23. Brindza (Bajtala, Botka), 54. Cích (Bajtala), 56. 
Vrabec (Bajtala), Žilina – Dubnica nad Váhom 15:5, 
Prievidza – Martin 2:3, Banská Bystrica – Ružom
berok 4:1, Liptovský Mikuláš – Považská Bystrica 
7:5
1. Zvolen 4 4 0 0 29:11 8
2. B. Bystrica 4 4 0 0 21:4 8
3. Žilina 4 3 0 1 37:18 6
4. Martin 4 3 0 1 21:17 6
5. L. Mikuláš 4 3 0 1 28:26 6
6. Dubnica 4 1 1 2 17:29 3
7. MŠK Púchov 4 1 0 3 17:27 2
8. Ružomberok 4 0 1 3 10:21 1
9. Prievidza 4 0 0 4 9:18 0
10. P. Bystrica 4 0 0 4 13:31 0

1. liga starší žiaci A
4. kolo: 
MŠK Púchov – Žiar nad Hronom 13:0 (3:0, 4:0, 

6:0), 5. Zvonek (Macko, Kučíková), 9. Macko (Mi
chalides), 20. Kučíková (Petráš, Zvonek), 25. Zvo
nek, 32. Plevák (Kormendy), 36. Macko (Plevák), 
41. Macko (Janíček), 42. Líner (Michalides, Macko), 
46. Jančiček (Petráš), 48. Plevák (Janíček), 53. Zvo
nek (Sivý, Kučíková), 55. Plevák (Jančíček), Dubni
ca nad Váhom – Žilina 4:3, Martin – Prievidza 11:0, 
Dolný Kubín – Banská Bystrica 1:4
1. B. Bystrica 4 4 0 0 49:6 8
2. MŠK Púchov 4 3 0 1 34:19 6
3. D. Kubín 4 3 0 1 18:10 6
4. Žilina 4 2 0 2 19:10 4
5. Martin 4 2 0 2 24:18 4
6. Dubnica 4 2 0 2 17:18 4
7. Žiar 4 0 0 4 6:41 0
8. Prievidza 4 0 0 4 8:53 0

1. liga mladší žiaci AA
4. kolo: 
HKM Zvolen – MŠK Púchov 1:5 (1:2, 1:1, 0:4), 

Žiulina – Dubnica nad Váhom 4:2, Prievidza – Mar
tin 0:6, Banská Bystrica – Ružomberok 6:0, Liptov
ský Mikuláš – Považská Bystrica 6:0

1. liga mladší žiaci A
4. kolo: 
MŠK Púchov – Zvolen 4:2 (2:0, 0:2, 2:0), Dub

nica nad Váhom – Žilina 2:4, Martin – Prievidza 6:0, 
Žiar nad Hronom – Liptovský Mikuláš 3:11, Dolný 
Kubín – Banská Bystrica 0:6.

Draci odštartovali víťazstvom v Hamuliakove

Dňa 24. septembra sa v priestoroch krytej pla
várne v Dolnom Kubíne uskutočnilo 3. kolo Se
veroslovenskej ligy v plávaní. 
Púchovské plávanie repre
zentovalo súrodenecké trio 
Šmigurovcov  Karin, Jakub 
a Ivana. Všetci si počínali 
úspešne a dosiahli aj medai
lové umiestnenia.

Karin zvíťazila v disciplína
ch 400 metrov voľný spôsob, 
50 metrov prsia a 200 metrov 
polohové preteky, pričom 
na 50 metrov voľný spôsob 
vyplávala ešte 3. miesto. Jej 
mladšia sestra Ivana zvíťazi
la v disciplínach 200 metrov 
prsia, 200 metrov polohové 
preteky a 50 metrov motýlik. 
V disciplíne 50 metrov prsia 
obsadila 2. miesto. Sester
skému duu asistoval aj brat 

Jakub, ktorý obsadil 1. miesto v disciplíne 400 me
trov voľný spôsob.                    pb

Medailová žatva plavcov na Orave
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Futbal - 2. liga muži

Futbalisti MŠK Púchov (v bielom) prišli v Komárne o dva body. Arbiter sa skrátka rozhodol, že hrať sa bude dovte-
dy, kým domáci nevyrovnajú. Dočkal sa...                                       FOTO: Facebook KFC Komárno

11. kolo: 

Komárno – MŠK Púchov 1:1 (0:1)
Góly: 90+ Pastorek – 29. Pucheľ
ŽK: Tóth, Šmehyl, Širiak, Varga – Kaufamn, Lacko, 

Loduha, Kopičár, rozhodcovia: Chromý – Jekkel, Led
nický, 350 divákov

Na ťažkom rozmočenom teréne začali obe muž
stvá opatrne, loptu mali častejšie na kopačkách do
máci futbalisti. V úvodnej päťminútovke v podstate 
Púchovčanom nepožičali loptu. Ich útočná snaha sa 
však obmedzila na nakopávané lopty do šestnástky, 
s ktorými si hosťujúci zadáci poradili. Prvé nebez
pečnejšie ohrozenie bránky Púchova prišlo po štvrť 
hodine, s Némethovou strelou spoza pokutového 
územia si Strelčík poradil. Púchovčania postupne 
vyrovnali hru, dopredu ich hnala aj hlasná skupina 
fanúšikov, ktorí neváhali merať 200kilometrovú 
cestu až na juh Slovenska. V 29. minúte sa Púchovča
nom vydaril rýchly protiútok, domáci naň nedokázali 
včas zareagovať a Pucheľ gólom do prázdnej bránky 
poslal hostí do vedenia – 0:1. Aj po góle pokračovali 
Púchovčania v aktívnej hre, domáci sa nedokáza
li presadiť. V druhom polčase sa Komárno snažilo  
o vyrovnanie, no najväčšiu šancu na skórovanie mali 
Púchovčania. V 57. minúte po zmätku v domácom 
pokutovom území napálil Puchel loptu iba do do
máceho obrancu. Púchovčania v ďalšom priebehu  
v pohode zachytávali dlhé nakopávané lopty, do
máci útočníci sa snažili hádzať o zem v šestnástke 
a „vymodliť“ si od rozhodcu prípadnú penaltu. V zá
verečnej päťminútovke prišla okrem striedajúceho 
exreprezentanta Salátu na trávnik aj nervozita. Pri
budli žlté karty, rozhodca Chromý avizoval päťminú
tové nadstavenie. V 94. minúte zasiahol Strelčík vý
borne proti hlavičke Vargu. Nuž a v čase, kedy už mali 

byť mužstvá v sprche (97. minúta) sa domáci diváci 
a rozhodca konečne dočkali vyrovnania. Autorom 
gólu bol Pastorek. Kto vie, ak by nedal, možno by sa 
hralo ešte teraz...

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Kaufman, Moško, 
Slovák, Lacko, Kopičár, Biricz (74. Kapusniak), Loduha, 
Pucheľ (78. Mráz), Martinček (90. Pavlovič), Holiš, tré
ner Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky 11. kola: Košice – Dubnica nad 
Váhom 1:0, Žiar nad Hronom – Slovan Bratislava B 
2:2, Považská Bystrica – Rača Bratislava 3:3, Humen
né – Trebišov a Prešov – Myjava odložili 
1. Košice 11 6 3 2 21:11 21
2. Prešov 10 7 0 3 19:10 21
3. Šamorín 10 6 1 3 18:15 19
4. Komárno 11 5 4 2 14:9 19
5. Myjava 10 5 3 2 15:11 18
6. MŠK Púchov 11 5 2 4 18:13 17
7. Slovan B 11 5 1 5 14:20 16
8. Trebišov 10 4 3 3 11:9 15
9. P. Bystrica 11 4 2 5 21:21 14
10. Humenné 10 3 4 3 7:11 13
11. Pohronie 11 2 6 3 15:16 12
12. Dubnica 11 3 2 6 12:15 11
13. Rača 11 3 2 6 14:22 11
14. D. Kubín 10 3 1 6 10:17 10
15. Petržalka 10 2 3 5 13:16 9
16. Žilina B 10 2 1 7 19:25 7

Program 12. kola:
MŠK Púchov – FC Košice (8. 10. o 15.00), Slovan 

Bratislava B – Komárno, Myjava – Žiar nad Hronom, 
Žilina B – Petržalka, Považská Bystrica – Dolný Kubín, 
Dubnica nad Váhom – Humenné, Trebišov – Šamorín, 
Rača  Prešov.                   pok   

Púchovčania prišli v Komárne 
o víťazstvo v 97. minúte...
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1. liga st. žiaci U14
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8. kolo: MŠK Púchov – MŠK Martin 6:3 (3:0), Lac
ko 3, Štrauch 2, Panáček, Malacky – Nitra 1:4, RSC 
Banská Bystrica – Karlova Ves Bratislava 0:0, Inter Bra
tislava – Domino 0:1, Prievidza – Partizánske 1:1, Ko
márno – Skalica 1:1, Lokomotíva Trnava mala voľno
1. Karlova Ves 7 5 1 1 16:3 16
2. Trnava 7 5 0 2 17:7 15
3. B. Bystrica 8 4 3 1 11:7 15
4. MŠK Púchov 7 4 2 1 22:11 14
5. Šamorín 6 4 1 1 17:5 13
6. Domino 7 4 1 2 10:7 13
7. Nitra 8 3 3 2 15:13 12
8. Dubnica 6 3 2 1 17:5 11
9. Komárno 8 2 4 2 16:10 10
10. Martin 7 3 1 3 21:18 10
11. Skalica 6 2 3 1 9:9 9
12. Inter 7 2 0 5 5:10 6
13. Partizánske 8 0 3 5 7:22 3
14. Prievidza 8 0 2 6 7:31 2
15. Malacky 8 0 0 8 2:34 0

Program 9. kola: Karlova Ves Bratislava – MŠK 
Púchov (9. 10. o 10.00), Domino – Šamorín, Skalica 
– Inter, Martin – Komárno, Lokomotíva Trnava – RSC 
Banská Bystrica, Partizánske – Malacky, Dubnica nad 
Váhom – Prievidza

8. kolo: MŠK Púchov – MŠK Martin 4:2 (2:1), Va
vrík 3, Valica, Malacky – Nitra 0:4, Šamorín – Dubnica 
nad Váhom 0:4, RSC Banská Bystrica – Karlova Ves 
Bratislava 0:3, Inter Bratislava – Domino 4:0, Prievidza 
– Partizánske 4:1, Komárno – Skalica 2:0, Lokomotíva 
Trnava mala voľno
1. MŠK Púchov 7 7 0 0 31:8 21
2. Karlova Ves 7 6 1 0 19:5 19
3. Trnava 7 5 1 1 15:2 16
4. Nitra 8 5 1 2 16:9 16
5. Dubnica 7 5 0 2 25:5 15
6. Domino 7 5 0 2 24:12 15
7. Inter 7 3 2 2 13:13 11
8. Šamorín 7 3 1 3 14:16 10
9. Komárno 8 3 1 4 14:15 10
10. Skalica 6 2 1 3 14:11 7
11. Martin 7 2 1 4 13:15 7
12. B. Bystrica 8 1 3 4 10:16 6
13. Prievidza 8 1 1 6 10:30 4
14. Partizánske 8 0 1 7 5:36 1
15. Malacky 8 0 0 8 5:35 0

Program 9. kola: Karlova Ves Bratislava – MŠK 
Púchov (9. 10. o 12.30), Domino – Šamorín, Skalica 
– Inter, Martin – Komárno, Lokomotíva Trnava – RSC 
Banská Bystrica, Partizánske – Malacky, Dubnica nad 
Váhom – Prievidza

6. kolo: Levice – MŠK Púchov – odložené na 5. 
10., Trenčín – Prievidza 6:2, Trnava – Karlova Ves Bra
tislava 1:0, Domino – Petržalka 1:3, Zlaté Moravce – 
Dubnica nad Váhom 1:5, Slovan Bratislava – Dunaj
ská Streda 1:1, Skalica mala voľno
1. D. Streda 6 5 1 0 27:6 16
2. Trenčín 6 4 1 1 32:10 13
3. Slovan 6 4 1 1 33:7 13
4. Petržalka 5 4 1 0 18:4 13

5. Dubnica 6 4 0 2 24:9 12
6. Trnava 6 3 1 2 20:7 10
7. Karlova Ves 6 3 1 2 12:8 10
8. Nitra 5 2 2 1 15:4 8
9. Inter 4 2 1 1 6:6 7
10. Z. Moravce 5 2 0 3 6:24 6
11. Domino 5 1 0 4 8:18 3
12. Prievidza 6 1 0 5 5:14 3
13. MŠK Púchov 4 0 1 3 1:15 1
14. Skalica 5 0 0 5 3:32 0
15. Levice 5 0 0 5 1:47 0

6. kolo: Levice – MŠK Púchov – odložené na 5. 
10., Trenčín – Prievidza 9:0, Trnava – Karlova Ves Bra
tislava 6:1, Zlaté Moravce – Dubnica nad Váhom 0:3, 
Slovan Bratislava – Dunajská Streda 6:1, Domino – 
Petržalka 2:2, Skalica mala voľno
1. Trenčín 6 5 0 1 36:6 15
2. Trnava 6 5 0 1 24:6 15
3. Petržalka 5 4 1 0 27:6 13
4. Dubnica 6 4 1 1 14:9 13
5. Slovan 6 4 0 2 28:9 12
6. D. Streda 6 4 0 2 33:20 12
7. Prievidza 6 3 1 2 10:14 10
8. MŠK Púchov 4 2 1 1 11:7 7
9. Domino 5 2 1 2 12:11 7
10. Karlova Ves 6 2 0 4 10:19 6
11. Zl. Moravce 5 1 1 3 9:14 4
12. Levice 5 1 0 4 4:32 3
13. Inter 4 0 0 4 6:14 0
14. Nitra B 5 0 0 5 5:28 0
15. Skalica 5 0 0 5 1:35 0

5. kolo: MŠK Púchov – FC Petržalka 2:3 (0:2), 
Ďuriš, Václavík, Domino – Nitra 5:3, Skalica – Karlova 
Ves Bratislava 2:2, Trnava – Prievidza 14:0, Trenčín – 
Dunajská Streda 0:6, Inter Bratislava – Dubnica nad 
Váhom 1:2, Levice – Slovan Bratislava 2:4, Zlaté Mo
ravce mali voľno
1. Trnava 5 4 0 1 28:5 12
2. Dubnica 4 4 0 0 16:2 12
3. D. Streda 4 3 1 0 16:4 10
4. Petržalka 4 3 0 1 40:7 9
5. Zl. Moravce 3 2 1 0 14:8 7
6. Inter 3 2 0 1 9:5 6
7. Skalica 4 1 2 1 10:10 5
8. Slovan 3 1 1 1 6:6 4
9. Karlov Ves 5 1 1 3 8:17 4
10. MŠK Púchov 3 1 0 2 5:8 3
11. Trenčín 3 1 0 2 7:12 3
12. Domino 3 1 0 2 7:12 3
13. Levice 4 1 0 3 10:21 3
14. Prievidza 4 0 0 4 6:31 0
15. Nitra 4 0 0 4 5:39 0

1. liga ml. žiaci U13

1. liga ml. žiaci U12
5. kolo: MŠK Púchov – FC Petržalka 9:16 (4:8), 

Pilát 4, Lachký 2, Valko 2, Veng, Trenčín – Dunajská 
Streda 19:3, Skalica – Karlova Ves Bratislava 8:13, Tr
nava – Prievidza 20:3, Levice – Slovan Bratislava 4:21, 
Zlaté Moravce mali voľno
1. Trenčín 4 4 0 0 49:13 12
2. Trnava 5 4 0 1 81:26 12
3. Ptržalka 4 2 2 0 50:38 8
4. Nitra B 3 2 1 0 81:18 7
5. Dubnica 3 2 1 0 30:22 7
6. Inter 2 2 0 0 43:9 6

7. Slovan 4 2 0 2 59:29 6
8. D. Streda 4 2 0 2 51:42 6
9. Zl. Moravce 3 2 0 1 35:37 6
10. Domino 2 1 0 1 13:16 3
11. Prievidza 4 1 0 3 41:47 3
12. Karlova Ves 5 1 0 4 24:91 3
13. MŠK Púchov 3 0 0 3 16:60 0
14. Levice 4 0 0 4 17:79 0
15. Skalica 4 0 0 4 14:77 0

7. kolo: Horná Poruba – Ladce 3:4, Ilava – Košeca 
1:0
1. Plevník 5 5 0 0 31:3 15
2. Domaniža 5 4 0 1 32:11 12
3. Lysá 4 4 0 0 20:2 12
4. Papradno 6 4 0 2 21:11 12
5. D. Mariková 6 2 2 2 9:14 8
6. Udiča 4 2 1 1 6:4 7
7. Ladce 7 1 1 5 12:34 4
8. Ilava 6 1 0 5 2:33 3
9. H. Poruba 4 0 2 2 4:10 2
10. Košeca 5 0 0 5 5:20 0

Skupina A
5. kolo: 
Domaniža – PlevníkDrienové 2:5, Sverepec – Pru

žina 2:1
10. kolo: 
Domaniža – PlevníkDrienové 2:2, Sverepec – Pru

žina 2:1
1. Plevník 8 6 1 1 22:13 19
2. Domaniža 8 4 1 3 29:26 13
3. Sverepec 6 3 0 3 16:19 9
4. Prečín 6 2 0 4 11:17 6
5. Pružina 8 2 0 6 14:17 6

Skupina B
5. kolo: 
Dulov – Tuchyňa 1:1, Bolešov – Pruské 0:3
10. kolo: 
Bolešov – Pruské 3:4, Dulov – Tuchyňa 0:3

1. Tuchyňa 10 9 1 0 44:14 28
2. L. Rovne 8 5 0 3 33:19 15
3. Pruské 8 5 0 3 27:26 15
4. Kvašov 6 4 0 2 12:15 12
5. Dulov 10 2 1 7 15:32 7
6. Bolešov 10 0 0 10 10:35 0

Skupina C
5. kolo: 
Kolačín – Dubnica nad Váhom B 1:10, Ilava – Košec

ké Podhradie 8:0
10. kolo: 
Ilava – Košecké Podhradie 17:1, Kolačín – Dubnica 

nad Váhom B 4:4
1. Dubnica B 8 5 1 2 41:16 16

2. H. Poruba 6 5 0 1 29:3 15
3. Ilava 8 5 0 3 59:12 15
4. Kolačín 8 2 1 5 16:61 7
5. K. Podhradie 6 0 0 6 2:55 0
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6. liga dorast 

Výsledkový servis futbalových súťaží

3. liga muži 7. liga muži 

8. liga muži 

6. liga muži 

7. kolo: Dolné Kočkovce – Jasenica 5:0, Košeca – 
Kvašov 0:2
1. Podmanín 5 5 0 0 12:5 15
2. Kvašov 6 5 0 1 31:9 15
3. D. Mariková 6 4 0 2 17:10 12
4. Košeca 6 3 0 3 10:15 9
5. Domaniža 5 2 0 3 11:16 6
6. D. Kočkovce 6 1 0 5 10:11 3
7. Jasenica 6 0 0 6 5:30 0

Úvodným dvojkolom odštartovala v sobotu 
štvrtá stolnotenisová liga mužov. V derby medzi 
Dolnými Kočkovcami a Lysou pod Makytou sa zro
dila remíza. Prvé víťazstvo si na svoje konto pripí
sal nováčik z Dolnej Breznice, ktorý dokázal vyhrať 
v D. Moštenci nad nekompletnými domácimi.

Výsledky: 
1. kolo: 
Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou 9:9, 

Nové Mesto nad Váhom C – Trenčianske Jastra
bie 11:7, Trenčianske Bohuslavice – Chocholná

Velčice 5:13, Lazany B – Trenčianska Teplá C 11:7, 
Bystričany B – Pruské 7:11, Medeko Považská 
Bystrica – Dolná Breznica 10:8, Dolný Moštenec 
– Ladce 11:7

2. kolo:
Nové Mesto nad Váhom C – ChocholnáVelči

ce 16:2, Trenčianske Bohuslavice – Trenčianske 
Jastrabie 3:15, Lazany B – Pruské 9:9, Bystričany 
B – Trenčianska Teplá C 10:8, Medeko Považská 
Bystrica – Ladce 13:5, Dolný Moštenec – Dolná 
Breznica 8:10.                     pok

Stolný tenis - 4. liga muži

9. kolo: Dulov – Tŕstie 3:2, Prejta – Pružina 1:2, Ka
meničany – Bodiná 0:0, Orlové – Udiča B 0:3, Lednica 
– Horovce 2:1, Červený Kameň – Vrchteplá 4:0, Dolná 
Breznica mala voľno
1. Dulov 9 7 0 2 36:16 21
2. Lednica 9 6 1 2 25:19 19
3. Tŕstie 8 5 2 1 29:13 17
4. Kolačín 8 5 1 2 41:14 16
5. Udiča B 8 4 1 3 18:16 13
6. Bodiná 8 3 4 1 16:12 13
7. Horovce 8 4 0 4 17:16 12
8. Pružina 8 3 2 3 12:13 11
9. Vrchteplá 8 3 2 3 21:30 11
10. Orlové 9 2 3 4 14:26 9
11. Č. Kameň 9 1 2 6 11:23 5
12. Prejta 8 0 2 6 12:27 2
13. Kameničany 8 0 2 6 3:30 2

Program 10. kola: Vrchteplá – Lednica, Tŕstie – 
Červený Kameň, Pružina – Kameničany, Bodiná – Ko
lačín, Prejta – Udiča B, Horovce  Orlové 

9. kolo: Dolné Kočkovce – Streženice 8:3 (3:1)
Góly: Jánoško 4, M. Pilát, J. Pilát, Mišík, Chobot – Pe

trušek 2, Loduha
Nová Dubnica – Papradno 2:5 (1:3)
Góly: Lacher, Tadlánek (vlastný), Gunár – Bulík 2, 

Pauk, Jeleník
Tuchyňa – Visolaje 2:2 (2:1)
Góly: Bartoš, Prchlík – Kujaník 2
Praznov – Podmanín 1:2 (1:1)
Góly: Hlavoň – T. Pilár, D. Pilár
Sverepec – Košecké Podhradie 1:5 (0:2)
Góly: Martinka – Staňo 2, Vrábel 2, Burdej
Jasenica – Šebešťanová 1:4 (1:2)
Góly: Šterdas – Petrík, Zboran, Jurdík, Nemec

1. D. Kočkovce 9 8 1 0 34:11 25
2. Podmanín 9 8 0 1 28:10 24
3. K. Podhradie 9 4 5 0 26:13 17
4. Papradno 9 4 3 2 24:17 15
5. Šebešťanová 9 4 2 3 22:18 14
6. Lysá 8 4 2 2 20:16 14
7. Visolaje 9 4 2 3 21:20 14
8. Praznov 9 2 2 5 18:17 8
9. Streženice 9 2 2 5 16:27 8
10. N. Dubnica 9 1 4 4 18:26 7
11. Tuchyňa 9 1 4 4 14:26 7
12. Jasenica 9 0 5 4 10:16 5
13. Dohňany 8 1 2 5 11:24 5
14. Sverepec 9 1 2 6 9:30 5

Program 10. kola:
Tuchyňa – Nová Dubnica, Streženice – Dohňany, 

Lysá pod Makytou – Praznov, Podmanín – Sverepec, 
Papradno – Dolné Kočkovce, Košecké Podhradie – Ja
senica, Visolaje  Šebešťanová   

Stolní tenisti STK Dolná Breznica (na snímke vľavo) sa dočkali prvého víťazstva vo štvrtej lige už v druhom kole. 
FOTO: STK Dolný Moštenec

9. kolo: 
Beluša – RSC Banská Bystrica 2:2 (1:2), Holíček 2 – 

Vondryska 2, Veľké Ludince  Kalná nad hronom 1:2, 
Galanta – Podkonice 4:0, Bánová – Vrakuňa 6:0, Šaľa 
– Nové Mesto nad Váhom 3:2, Martin – Sereď 1:2, 
Malženie – Inter Bratislava 4:0
1. Malženice 9 8 1 0 21:6 25
2. Beluša 9 5 1 3 23:14 16
3. Šaľa 9 5 1 3 12:13 16
4. Nové Mesto 8 4 3 1 16:10 15
5. Častkovce 8 4 2 2 13:11 14
6. Galanta 8 3 4 1 16:9 13
7. Sereď 7 4 1 2 14:7 13
8. V. Ludince 9 3 3 3 13:12 12
9. Martin 9 3 1 5 15:12 10
10. Bánová 9 3 1 5 17:13 10
11. Podkonice 9 2 4 3 8:12 10
12. Nové Zámky 8 2 3 3 10:13 9
13. Kalná 9 2 3 4 9:16 9
14. B. Bystrica 9 2 2 5 6:10 8
15. Inter 9 2 2 5 10:18 8
16. Vrakuňa 9 0 2 7 5:32 2

Program 10. kola: 
Nové Mesto nad Váhom – Martin, RSC Banská Bystri
ca Nové Zámky, Častkovce – Veľké Ludince, Kalná nad 
Hronom – Bánová, Sereď – Beluša, Podkonice – Inter Bra
tislava, Galanta – Šaľa, Malženice  Vrakuňa

9. kolo: 
Kanianka – Pruské 3:1, Bolešov – ChocholnáVelčice 

5:3, Uhrovec – Horná Streda 3:0, Košeca – Zemianske 
Kostoľany 2:1, Nováky – MelčiceLieskové 1:2
1. Košeca 9 7 1 1 24:11 22
2. Melčice 9 5 3 1 18:11 18
3. Pruské 9 5 1 3 20:17 16
4. Z. Kostoľany 9 5 0 4 16:13 15
5. Bolešov 9 4 2 3 20:13 14
6. Plevník 8 4 0 4 13:14 12
7. Kanianka 9 3 2 4 17:16 11
8. H. Streda 9 3 2 4 16:18 11
9. Chocholná 9 3 2 4 14:19 11
10. Uhrovec 9 3 1 5 15:15 10
11. Udiča 8 1 5 2 9:11 8
12. D. Vestenice 8 2 2 4 13:19 8
13. H. Poruba 8 2 2 4 8:14 8
14. Nováky 9 2 1 6 12:24 7

Program 10. kola: 
Dolné Vestenice – Uhrovec, Zemianske Kostoľany – 
Bolešov, ChocholnáVelčice – Nováky, Pruské – Hor
ná Poruba, Udiča – Kanianka, Horná Streda – Košeca, 
PlevníkDrienové – MelčiceLieskové

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk
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SPOMIENKA
„Stíchlo Tvoje srdce, stí
chol Tvoj hlas, mal si rád 
život a  všetkých nás.“ Dňa 
8. októbra 2022 uplynie  
1 rok, čo nás navždy opustil  
Jozef Guniš. S láskou a úc
tou spomína manželka 
Jana a Jakub Solár.

SPOMIENKA
Dňa 30.9.2022 uplynulo 
4. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec 
a dedko Jozef Toráň. Tí, čo 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S  láskou 
spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Zazvonil zvon do všed
ných dní, jesenný čas na 
listy píše, nezabudni.“ 
Dňa 7.10.2022 si pripomí
name 10. výročie úmrtia 
našej drahej manžel
ky, mamičky a  babičky  
Vierky Gabčovej z  Hor
ných Kočkoviec. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Prestalo srdiečko tĺcť, pre
stali ústa sa smiať, budeme, 
mamička drahá, navždy 
s láskou spomínať.“ Dňa 
3.10.2022 uplynú 2 roky, 
čo nás náhle opustila naša 
milovaná mamička, man
želka a babička Martuška  
Bilíková. S láskou spo
mínajú manžel Bohumír,  
synovia Peter a Pavol, a vnukovia Samko,   Miško,   
Peťko,   Lukáško a Tomáško posielajú babke  
do nebíčka milión božtekov.

SPOMIENKA
„Slza smútku tíško stečie 
po tvári, bolesť v  srdci za
bolí, no pekná spomienka 
ako večný plameň v  na
šich srdciach zahorí.“ Dňa  
6. októbra si pripomíname 
9. smutné výročie od smr
ti našej drahej manželky, 
mamy a  babky Ľudmily 
Doleželovej. S láskou spo
mína manžel a deti s rodinami.

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

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. 

SLUŽBY
• Akcia 20 % do 31.12.2022. 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.

• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
• METROVÝ TEXTIL REHÁK – kvalitné obliečky, 
plachty, paplóny...AKCIA na matrace. 0911 299 366.

INÉ
• Prenajmem 1izbový byt v  centre mesta. 
0905711122.
• Predám murovanú chatu so soc. zariadením, 2 km 
od Kúpeľov Nimnica. Info 0948 059 366.
• Predám 3izb. byt na ul. Okružnej v blízkosti Zdravia. 
Info 0948 059 366.
• Predám 3izbový byt v TN na Juhu, s rozlohou 64m2, 
na 3. podlaží v zateplenom paneláku. Čiastočne 
prerobený, murované jadro, je bez balkóna. Cena 135 
000 €. Info po 17 hod. 0910 553 220.

PRÁCA
• Hľadám prácu ako upratovačka, opatrovateľka, 
chyžná. Aj súkromne. 0950 233 618.
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• Hľadám opatrovateľku pre 50ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. Počas 
pracovného týždňa na 45 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.
• Hľadáme vodiča autobusu na linke Púchov  Ilava,  
3zmenná prevádzka PO  SO, ranná zmena. Nástup 
IHNEĎ.  Potrebné všetky doklady. TPP.   Viac info na: 
0904 208 619.

BLAHOŽELANIE
Dňa 25. septembra 
2022 sa dožila 90. 
narodenín naša 
drahá mama, bab
ka, teta, susedka 
Jiřina Zekanová.
Prajeme jej veľa 
zdravia, pohody  
a veselej mysle do 
ďalších rokov. 
Ďakujeme všetkým 
gratulantom, ktorí  
s nami strávili pek
ný deň.
Dcéry a najbližšia 
rodina
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PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA hláste na 
adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

08/10/2022
20:00-02:00

Vstupné: 8 €

Rezervácia stolov na tel. č.: 042/46 32 649

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

Objednávateľ: Mgr. Patrik Štrbák, Trenčianska 379, 018 61 Beluša                                                                                                                                             Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoeningovo námestie 2002, 02001 PúchovObjednávateľ: Mgr. Patrik Štrbák, Trenčianska 379, 018 61 Beluša                                                                                                                                             Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoeningovo námestie 2002, 02001 Púchov

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície  
referent verejného obstarávania a grantových projektov

Náplň (druh) práce: Komplexné a samostatné riadenie procesov verejného obstaráva
nia  zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných a nadlimitných zákaziek podľa zákona  
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Realizácia procesu verejného obstarávania, prípra
va súťažných podkladov, vrátane zmluvnej dokumentácie, zadávanie zákaziek, organizova
nie a vyhodnocovanie ponúk v oblasti VO. 
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, právnického smeru 
výhodou, pracovná prax a skúsenosti v oblasti verejného obstarávania výhodou. 
Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov, finančná a ekonomická 
gramotnosť, informačná gramotnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi), organizovanie  
a plánovanie práce, samostatnosť, rozhodovanie, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibili
ta, improvizačné spôsobilosti).
Znalostné a iné predpoklady: znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania, na
jmä zákona č. 343/2015 Z. z., znalosť európskych smerníc týkajúcich sa verejného obstará
vania, znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie, znalosť 
procesných pravidiel pri realizácii verejného obstarávania, nevyhnutnosťou je orientácia 
v právnych predpisoch, najmä Občianskeho a Obchodného zákonníka, znalosť zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, znalosť VZN a 
zásad mesta Púchov, vysoká znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, 
Outlook ), vodičský preukaz skupiny „B“, znalosť anglického jazyka, prípadne iného cudzie
ho jazyka na používateľskej úrovni, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Osobnostné predpoklady: analytické myslenie, komunikatívnosť, precíznosť (presnosť), 
spoľahlivosť.
Uchádzači k žiadosti o obsadenie pracovnej pozície doložia: Profesijný životopis, Moti
vačný list, Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, Písomný súhlas s použi
tím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch v platnom znení 
Ponúkaná mzda: Podľa zákona č.553/2003 Z.z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie 
peňažné a nepeňažné benefity.
Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť o obsadenie pracovnej pozície 
spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Obsadenie pracovnej po
zície: Referent verejného obstarávania a grantových projektov  N E O T V Á R A Ť“ na adresu: 
Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osobne do podateľne Mestského 
úradu Púchov najneskôr do 18.10.2022 do 15:00 hod. Termín a miesto osobného pohovoru 
bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si 
vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie 
uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne 
požadované doklady. 
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ÁNO! S PCI OMIETKAMI. 
ZATIERANÉ OMIETKY PCI MULTIPUTZ SO ZRNITOSŤOU 1,5 MM 
S JEDINEČNOU RECEPTÚROU NA TRHU
	 Spotreba: ručná aplikácia 2 – 2,1 kg/m2; striekanie cca 1,8 kg/m2

	 Tri typy výstužných vlákien
	 Upravené triedené kamenivo
	 Fotoaktívné zložky a špeciálne aditíva

www.pci-sk.sk

AŽ O 20 % 
ÚSPORNEJŠIA 
FASÁDA?

Sestav Stavebniny: 
Dubnica n/V, Ilava, Púchov, Bolešov
Tel.: +421 918 187 838
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