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politická inzerciapolitická inzercia22

Za nami je jedno z najťažších období novoZa nami je jedno z najťažších období novo
dobej histórie samosprávy, kedy sa na dlhší čas  dobej histórie samosprávy, kedy sa na dlhší čas  
v podstate investičný život mesta zastavil  v podstate investičný život mesta zastavil  
a prio ritou sa stala ochrana života a zdravia. a prio ritou sa stala ochrana života a zdravia. 
Pandémia zavrela obchody, „uzavrela“ hraniPandémia zavrela obchody, „uzavrela“ hrani
ce, platil zákaz vychádzania a naša činnosť sa ce, platil zákaz vychádzania a naša činnosť sa 
sústredila najmä na pomoc občanom. V roku sústredila najmä na pomoc občanom. V roku 
2018 nikto nepočítal s tým, čo sa v priebehu 2018 nikto nepočítal s tým, čo sa v priebehu 
ďalších rokov stane. Ani ja nie. Áno, mala som ďalších rokov stane. Ani ja nie. Áno, mala som 
veľké ciele. A napriek všetkému si myslím, že veľké ciele. A napriek všetkému si myslím, že 
sa mi darí ich napĺňať. Niečo sa podarilo, niesa mi darí ich napĺňať. Niečo sa podarilo, nie
čo nie, niečo je ešte v procese realizácie. Hosčo nie, niečo je ešte v procese realizácie. Hos
podárili sme veľmi zodpovedne. Znížili sme podárili sme veľmi zodpovedne. Znížili sme 
úverovú zaťaženosť a každý rok sme končili  úverovú zaťaženosť a každý rok sme končili  
s prebytkom. Ten sme následne mohli použiť s prebytkom. Ten sme následne mohli použiť 
na investície do majetku. Každoročne mesto na investície do majetku. Každoročne mesto 
preinvestovalo viac ako milión eur, za 4 roky je preinvestovalo viac ako milión eur, za 4 roky je 
to cca 4,9 mil. eur z vlastných prostriedkov. Spoto cca 4,9 mil. eur z vlastných prostriedkov. Spo
meniem aspoň niektoré investičné akcie: nové meniem aspoň niektoré investičné akcie: nové 
priestory pre ZUŠ – ateliér a učebne, prístavba priestory pre ZUŠ – ateliér a učebne, prístavba 
a nové triedy pre MŠ Lienka, nové priestory pre a nové triedy pre MŠ Lienka, nové priestory pre 
Centrum voľného času, nové sauny a priestory Centrum voľného času, nové sauny a priestory 
na regeneráciu na plavárni, nová budova – kluna regeneráciu na plavárni, nová budova – klu
bovňa pre tenistov, polopodzemné kontajnery bovňa pre tenistov, polopodzemné kontajnery 
v meste, Amfiteáter na Ilonke, futbalové ihrisko v meste, Amfiteáter na Ilonke, futbalové ihrisko 
v Nosiciach, vybudovanie nových parkovacích v Nosiciach, vybudovanie nových parkovacích 
a odstavných plôch v meste, obnovou prešli a odstavných plôch v meste, obnovou prešli 
viaceré detské ihriská, prebehli rekonštrukcie viaceré detské ihriská, prebehli rekonštrukcie 
a opravy viacerých chodníkov a komunikácii  a opravy viacerých chodníkov a komunikácii  
v meste a mestských častiach, pričom výdavky v meste a mestských častiach, pričom výdavky 
na opravu a rekonštrukciu miestnych komunina opravu a rekonštrukciu miestnych komuni
kácií a budovanie parkovísk predstavujú pokácií a budovanie parkovísk predstavujú po
čas štyroch rokov sumu 2,7 mil. eur. Prebehlo čas štyroch rokov sumu 2,7 mil. eur. Prebehlo 
budovanie jednotlivých bodov Lesoparku, budovanie jednotlivých bodov Lesoparku, 
kolumbária na hlavnom cintoríne, ale i rekonkolumbária na hlavnom cintoríne, ale i rekon
štrukcia Domu smútku v Horných Kočkovciach, štrukcia Domu smútku v Horných Kočkovciach, 
a výstavba 36 nájomných bytov na Kolonke  a výstavba 36 nájomných bytov na Kolonke  
a mnoho ďalších akcií, ktorých prehľad nájdea mnoho ďalších akcií, ktorých prehľad nájde
te na webe mesta ako „Odpočet“. Z externých te na webe mesta ako „Odpočet“. Z externých 

zdrojov (dotácii, eurofondov, grantov či ŠFRB) zdrojov (dotácii, eurofondov, grantov či ŠFRB) 
nám bolo na rôzne projekty schválených cca nám bolo na rôzne projekty schválených cca 
6,4 milióna eur.6,4 milióna eur.

Veľký dôraz sme kládli aj na sociálnu oblasť, Veľký dôraz sme kládli aj na sociálnu oblasť, 
kde sa nám podarilo spustiť projekt „sociálneho kde sa nám podarilo spustiť projekt „sociálneho 
taxíka“, ktorý sa teší veľkej obľube, príspevok pri taxíka“, ktorý sa teší veľkej obľube, príspevok pri 
narodení dieťaťa sme navýšili v priebehu obdonarodení dieťaťa sme navýšili v priebehu obdo
bia 3 krát (momentálne platné je 500 eur pri bia 3 krát (momentálne platné je 500 eur pri 
narodení prvého dieťaťa a 200 eur pri každom narodení prvého dieťaťa a 200 eur pri každom 
ďalšom dieťati) a pokračujeme v pomoci seďalšom dieťati) a pokračujeme v pomoci se
niorom, osamelým a osobám v hmotnej núdzi niorom, osamelým a osobám v hmotnej núdzi 
(obedy za euro, opatrovateľská služba, rozvoz (obedy za euro, opatrovateľská služba, rozvoz 
obedov...). Získali sme konečne späť do vlastobedov...). Získali sme konečne späť do vlast
níctva mesta verejné osvetlenie a stali sme sa níctva mesta verejné osvetlenie a stali sme sa 
vlastníkmi Autobusovej dopravy Púchov, a.s., vlastníkmi Autobusovej dopravy Púchov, a.s., 
na čo chceme nadviazať v ďalšom období nona čo chceme nadviazať v ďalšom období no
vými projektmi. vými projektmi. 

Púchov získal aj mnoho ocenení ako napr. EnPúchov získal aj mnoho ocenení ako napr. En
viromesto 2021, Zlaté vedro, Zlaté srdce i napr. viromesto 2021, Zlaté vedro, Zlaté srdce i napr. 
významné ocenenie skvele fungujúcej samovýznamné ocenenie skvele fungujúcej samo
správy Elodge 2021.správy Elodge 2021.

Pozíciu primátorky vnímam ako možnosť Pozíciu primátorky vnímam ako možnosť 
rozvíjať a pomáhať mestu, ale i celému regiórozvíjať a pomáhať mestu, ale i celému regió
nu jeho občanom, avšak všetko za podmienok nu jeho občanom, avšak všetko za podmienok 
dodržiavania zákonných pravidiel, slušného vydodržiavania zákonných pravidiel, slušného vy
stupovania a pozitívneho prístupu k ľuďom. Je stupovania a pozitívneho prístupu k ľuďom. Je 
pred nami množstvo rozpracovaných projekpred nami množstvo rozpracovaných projek
tov, na ktorých sme pracovali niekoľko rokov  tov, na ktorých sme pracovali niekoľko rokov  
a na viaceré z nich nám už boli schválené a na viaceré z nich nám už boli schválené finan-finan-
cie z Európskej únie, ide o nové autobusové cie z Európskej únie, ide o nové autobusové 
nástupište, mestské jasle, kompostáreň, nástupište, mestské jasle, kompostáreň, 
verejné priestranstvo na Sedlišti, obnovu verejné priestranstvo na Sedlišti, obnovu 
mestských materských škôlok... mestských materských škôlok... A aj preto A aj preto 
idem sa znovu uchádzať o funkciu primátoridem sa znovu uchádzať o funkciu primátor
ky mesta. Dokončiť rozbehnuté veci a začať  ky mesta. Dokončiť rozbehnuté veci a začať  
realizovať aj nové plány, ktoré vám predstavím  realizovať aj nové plány, ktoré vám predstavím  
a ktoré sú zverejnené aj na mojom webe  a ktoré sú zverejnené aj na mojom webe  
www.katarinahenekova.sk. www.katarinahenekova.sk. 

Pred nami je obdobie plné ďalších skúšok. Pred nami je obdobie plné ďalších skúšok. 

Všetci čítame o problémoch, s ktorými sa bude Všetci čítame o problémoch, s ktorými sa bude 
musieť samospráva vysporiadať, a to najmä  musieť samospráva vysporiadať, a to najmä  
z hľadiska prijatej legislatívy, ktorá spôsobuje z hľadiska prijatej legislatívy, ktorá spôsobuje 
mestám a obciam enormné znižovanie príjmov mestám a obciam enormné znižovanie príjmov 
a zvyšovanie výdavkov, obrovského navýšenia a zvyšovanie výdavkov, obrovského navýšenia 
cien energií, pohonných hmôt, stavebných cien energií, pohonných hmôt, stavebných 
materiálov, inflácie... Našim cieľom je previesť materiálov, inflácie... Našim cieľom je previesť 
občanov mesta i regiónu týmto krízových obobčanov mesta i regiónu týmto krízových ob
dobím a zabezpečiť dostupnosť školstva, špordobím a zabezpečiť dostupnosť školstva, špor
tu, kultúry, sociálnych služieb, v rozsahu ako tu, kultúry, sociálnych služieb, v rozsahu ako 
doposiaľ. doposiaľ. 

Do neľahkých časov nastupujeme ako silný Do neľahkých časov nastupujeme ako silný 
team. Práve počas uplynulých rokov, kedy team. Práve počas uplynulých rokov, kedy 
sme sa borili s pandémiou či utečencami sme sa borili s pandémiou či utečencami 
a dôsledkami vojnového konfliktu, som a dôsledkami vojnového konfliktu, som 
pochopila, že bez silnej podpory kolegov pochopila, že bez silnej podpory kolegov 
z mestského úradu, poslancov, konateľov z mestského úradu, poslancov, konateľov 
mestských spoločností, zástupcov rôznych mestských spoločností, zástupcov rôznych 
organizácií pôsobiacich v meste, kolegov organizácií pôsobiacich v meste, kolegov 
starostov z okolitých obcí ale i Združenia starostov z okolitých obcí ale i Združenia 
podnikateľov v regióne Púchov by som podnikateľov v regióne Púchov by som 
sama veľa nezmohla.sama veľa nezmohla. Ďakujem vám! Výsled Ďakujem vám! Výsled
ky doterajšej práce sú spoločnými výsledkami  ky doterajšej práce sú spoločnými výsledkami  
a spája nás jedno. Máme radi toto mesto, tento a spája nás jedno. Máme radi toto mesto, tento 
Púchovský región, ľudí, ktorí tu žijú a chceme aj Púchovský región, ľudí, ktorí tu žijú a chceme aj 
naďalej pokračovať v jeho rozvoji. Som rada, že naďalej pokračovať v jeho rozvoji. Som rada, že 
mi dôveruje väčšina poslancov, ktorí sú aj dnes mi dôveruje väčšina poslancov, ktorí sú aj dnes 
súčasťou mestského zastupiteľstva a tiež ma súčasťou mestského zastupiteľstva a tiež ma 
teší, že pribudli aj noví kandidáti, ktorých naša teší, že pribudli aj noví kandidáti, ktorých naša 
práca presvedčila a chcú priniesť nové podnety práca presvedčila a chcú priniesť nové podnety 
a návrhy, ktoré postupne občanom predstavía návrhy, ktoré postupne občanom predstaví
me. Chceme spoločne aj v ťažkých časoch, ktome. Chceme spoločne aj v ťažkých časoch, kto
ré sú pred nami, ťahať za jeden povraz a prisré sú pred nami, ťahať za jeden povraz a pris
pieť k ďalšiemu rozvoju mesta i celého regiónu. pieť k ďalšiemu rozvoju mesta i celého regiónu. 
O výsledkoch našej práce, nových plánoch do O výsledkoch našej práce, nových plánoch do 
nastávajúceho obdobia a o podpore, ktorú mi nastávajúceho obdobia a o podpore, ktorú mi 
vyjadrili osobnosti nášho mesta sa dozviete na vyjadrili osobnosti nášho mesta sa dozviete na 
mojej webovej stránke www.katarinahenekomojej webovej stránke www.katarinaheneko
va.sk.                   va.sk.                   Katarína HenekováKatarína Heneková

Prečo? ...lebo Púchov je stále v mojom srdci.

Objednávateľ: Katarína Heneková, Zábreh 1512/25, 02001 Púchov, Dodávateľ: Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01 Púchov, IČO: 108 77 363
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Slovensko po prvý raz zažije spo-Slovensko po prvý raz zažije spo-
jené voľby. Voliči budú v jeden deň  jené voľby. Voliči budú v jeden deň  
a v jednej volebnej miestnosti v so-a v jednej volebnej miestnosti v so-
botu 29. októbra 2022 voliť do orgá-botu 29. októbra 2022 voliť do orgá-
nov samosprávy obcí a do orgánov nov samosprávy obcí a do orgánov 
samosprávnych krajov. Na nové samosprávnych krajov. Na nové 
štvorročné volebné obdobie budú štvorročné volebné obdobie budú 
vyberať starostov, primátorov, vyberať starostov, primátorov, 
županov a poslancov mestských, županov a poslancov mestských, 
miestnych, obecných a župných za-miestnych, obecných a župných za-
stupiteľstiev.stupiteľstiev.

Tieto voľby budú odlišné oproti Tieto voľby budú odlišné oproti 
predchádzajúcim voľbám v štyroch predchádzajúcim voľbám v štyroch 
dôležitých bodoch:dôležitých bodoch:

1. v jeden deň sa budú voliť naraz zá1. v jeden deň sa budú voliť naraz zá
stupcovia do orgánov samosprávnych stupcovia do orgánov samosprávnych 
krajov a rovnako do orgánov samokrajov a rovnako do orgánov samo
správy obcí, to znamená, že okrskové správy obcí, to znamená, že okrskové 
volebné komisie budú spracovávať  volebné komisie budú spracovávať  
a počítať hlasy nasledovne:a počítať hlasy nasledovne:

I. pre voľbu predsedu samosprávneI. pre voľbu predsedu samosprávne
ho kraja, t.j. TSK a pre poslancov do ho kraja, t.j. TSK a pre poslancov do 
krajského zastupiteľstva a krajského zastupiteľstva a 

II. ako druhé v poradí sa spracovávajú II. ako druhé v poradí sa spracovávajú 
a počítajú hlasy pre voľby do orgánov a počítajú hlasy pre voľby do orgánov 
samospráv, t.j. na primátora mesta a na samospráv, t.j. na primátora mesta a na 
poslancov MsZ. poslancov MsZ. 

2. ďalšia zmena nastala v čase: Voľby 2. ďalšia zmena nastala v čase: Voľby 
sa budú konať od 7:00 do 20:00 h., to sa budú konať od 7:00 do 20:00 h., to 
znamená, že volebné miestnosti sa znamená, že volebné miestnosti sa 
otvárajú o 7: 00 hod. a zatvárajú sa  otvárajú o 7: 00 hod. a zatvárajú sa  
o dve hodiny skôr ako sme boli v predo dve hodiny skôr ako sme boli v pred
chádzajúcich voľbách zvyknutý, čiže chádzajúcich voľbách zvyknutý, čiže 
o 20:00 hod. Po tomto čase už občan o 20:00 hod. Po tomto čase už občan 
nemá právo vstupovať do volebnej nemá právo vstupovať do volebnej 
miestnosti.miestnosti.

3. zmena bude vo forme vypisova3. zmena bude vo forme vypisova
nia zápisníc, ktoré sa už nevypisujú nia zápisníc, ktoré sa už nevypisujú 
perom, ale každý volebný okrsok má perom, ale každý volebný okrsok má 
povinnosť vyhotoviť zápisnicu elekpovinnosť vyhotoviť zápisnicu elek
tronicky, následne zapisovateľ OVK  tronicky, následne zapisovateľ OVK  
s predsedom OVK elektronickú zápiss predsedom OVK elektronickú zápis
nicu vytlačia 2x a dajú podpísať ostatnicu vytlačia 2x a dajú podpísať ostat
ným členom OVK. Volebná miestnosť ným členom OVK. Volebná miestnosť 
bude vybavená príslušnou technikou bude vybavená príslušnou technikou 
– počítačom, tlačiarňou a prístupom – počítačom, tlačiarňou a prístupom 
na internet. na internet. 

4. zmena: špeciálny spôsob hlasova4. zmena: špeciálny spôsob hlasova
nia voličov v izolácii alebo karanténe  nia voličov v izolácii alebo karanténe  
z dôvodu COVID19 – zriadená špeciálz dôvodu COVID19 – zriadená špeciál
na volebná komisiana volebná komisia

V spojených župných a komunálnych V spojených župných a komunálnych 
voľbách sa bude uplatňovať postup voľbách sa bude uplatňovať postup 
podľa zákona č. 185/2022 o špeciálpodľa zákona č. 185/2022 o špeciál
nom spôsobe hlasovania vo voľbách nom spôsobe hlasovania vo voľbách 
do orgánov samosprávy obcí a vo do orgánov samosprávy obcí a vo 
voľbách do orgánov samosprávnych voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov, ktoré sa konajú v roku 2022  krajov, ktoré sa konajú v roku 2022  
v rovnaký deň a v rovnakom čase. Znav rovnaký deň a v rovnakom čase. Zna
mená to, že budú zriadené špeciálne mená to, že budú zriadené špeciálne 
volebné komisie a voliči v izolácii alevolebné komisie a voliči v izolácii ale
bo karanténe z dôvodu ochorenia CObo karanténe z dôvodu ochorenia CO
VID19 budú môcť hlasovať doma do VID19 budú môcť hlasovať doma do 
špeciálnej volebnej schránky. špeciálnej volebnej schránky. 

Oprávnený volič podľa zákona  Oprávnený volič podľa zákona  
o špeciálnom spôsobe hlasovania jeo špeciálnom spôsobe hlasovania je

• osoba, ktorá má právo hlasovať • osoba, ktorá má právo hlasovať 
v spojených voľbách podľa zákona v spojených voľbách podľa zákona 
o podmienkach výkonu volebného o podmienkach výkonu volebného 
práva a ktorá má ku dňu vykonania práva a ktorá má ku dňu vykonania 
spojených volieb nariadenú karantéspojených volieb nariadenú karanté
nu alebo izoláciu z dôvodu ochrany nu alebo izoláciu z dôvodu ochrany 
verejného zdravia pred ochorením verejného zdravia pred ochorením 
COVID19,COVID19,

• osoba, ktorá v deň konania spoje• osoba, ktorá v deň konania spoje
ných volieb žije s oprávneným voličom ných volieb žije s oprávneným voličom 
v spoločnej domácnosti.v spoločnej domácnosti.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do 

volebnej miestnosti zo závažných, volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má pránajmä zdravotných dôvodov, má prá
vo požiadať o vykonanie hlasovania vo požiadať o vykonanie hlasovania 
do prenosnej volebnej schránky štando prenosnej volebnej schránky štan
dardne podľa zákona o výkone volebdardne podľa zákona o výkone voleb
ného práva. ného práva. 

Ako sa hlasuje do špeciálnej Ako sa hlasuje do špeciálnej 
schránky:schránky:

• Oprávnený volič podáva žiadosť  • Oprávnený volič podáva žiadosť  
o špeciálny spôsob hlasovania zapio špeciálny spôsob hlasovania zapi
sovateľovi mestskej volebnej komisie sovateľovi mestskej volebnej komisie 
mesta svojho trvalého pobytu sám alemesta svojho trvalého pobytu sám ale
bo prostredníctvom inej osoby. Urobiť bo prostredníctvom inej osoby. Urobiť 
tak môže telefonicky v úradných hoditak môže telefonicky v úradných hodi
nách obce svojho trvalého pobytu. nách obce svojho trvalého pobytu. 

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovaŽiadosť o špeciálny spôsob hlasova
nia môže oprávnený volič podať najnia môže oprávnený volič podať naj
neskôr do piatku 28. októbra do 12.00 neskôr do piatku 28. októbra do 12.00 
h.h.

• Mesto už zverejnilo kontakt na zapi• Mesto už zverejnilo kontakt na zapi
sovateľa MVK na úradnej tabuli mesta sovateľa MVK na úradnej tabuli mesta 
a na svojom webovom sídle.a na svojom webovom sídle.

• Volič týmto spôsobom hlasuje  • Volič týmto spôsobom hlasuje  
v mieste svojho trvalého pobytu alebo v mieste svojho trvalého pobytu alebo 
na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. 
Adresa tohto miesta sa však musí naAdresa tohto miesta sa však musí na
chádzať na území volebného obvodu chádzať na území volebného obvodu 
pre voľby poslancov mestského zastupre voľby poslancov mestského zastu
piteľstva podľa miesta trvalého pobypiteľstva podľa miesta trvalého poby
tu voliča.tu voliča.

• Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja • Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja 
vyslaní členovia špeciálnej volebnej vyslaní členovia špeciálnej volebnej 
komisie.komisie.

• Špeciálny spôsob hlasovania sa ne• Špeciálny spôsob hlasovania sa ne
vykonáva v zdravotníckom zariadení,  vykonáva v zdravotníckom zariadení,  
v ktorom sa poskytuje ústavná starostv ktorom sa poskytuje ústavná starost
livosť na lôžku.livosť na lôžku.

SYSTÉM A SPÔSOB HLASOVANIA  SYSTÉM A SPÔSOB HLASOVANIA  
V SPOJENÝCH VOĽBÁCH 2022V SPOJENÝCH VOĽBÁCH 2022

Volebné tlačivá pre spojené voľby Volebné tlačivá pre spojené voľby 
do orgánov územnej samosprávy, do orgánov územnej samosprávy, 
budú farebne odlíšené modrou a biebudú farebne odlíšené modrou a bie
lou farbou. Voliči dostanú vo volebnej lou farbou. Voliči dostanú vo volebnej 
miestnosti dve obálky a štyri hlasovamiestnosti dve obálky a štyri hlasova
cie lístky. cie lístky. 

I. Dva s modrými pruhmi po bokoch I. Dva s modrými pruhmi po bokoch 
pre účely voľby na post predsedu sapre účely voľby na post predsedu sa
mosprávneho kraja /TSK/ a poslancov mosprávneho kraja /TSK/ a poslancov 
TSK. Púchov spadá do volebného obTSK. Púchov spadá do volebného ob
vodu č. 8 a v tomto volebnom obvode vodu č. 8 a v tomto volebnom obvode 
sa volia najviac 3 poslanci. Počet kansa volia najviac 3 poslanci. Počet kan
didátov na post predsedu TSK je 6 a na didátov na post predsedu TSK je 6 a na 
poslancov do TSK za náš volebný obposlancov do TSK za náš volebný ob
vod č. 8 /okres Púchov/ je 28 kandidávod č. 8 /okres Púchov/ je 28 kandidá
tov. Pre župné voľby bude slúžiť modrá tov. Pre župné voľby bude slúžiť modrá 
obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie 
lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasolístky s modrými pruhmi. Jeden hlaso
vací lístok bude pre voľby do župného vací lístok bude pre voľby do župného 
zastupiteľstva a jeden pre voľby predzastupiteľstva a jeden pre voľby pred
sedu samosprávneho kraja.sedu samosprávneho kraja.

II. Pre komunálne voľby je určená II. Pre komunálne voľby je určená 
biela obálka, do ktorej volič vloží dva biela obálka, do ktorej volič vloží dva 
biele hlasovacie lístky. Zvlášť bude hlabiele hlasovacie lístky. Zvlášť bude hla
sovací lístok pre voľby do mestského sovací lístok pre voľby do mestského 
zastupiteľstva a zvlášť pre voľby prizastupiteľstva a zvlášť pre voľby pri
mátora mesta.mátora mesta.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálPrevzatie hlasovacích lístkov a obál
ky potvrdí volič osobitne v každom ky potvrdí volič osobitne v každom 
zozname voličov vlastnoručným podzozname voličov vlastnoručným pod
pisom. Zoznamy voličov budú dva, pisom. Zoznamy voličov budú dva, 
zvlášť pre komunálne voľby a zvlášť zvlášť pre komunálne voľby a zvlášť 
pre voľby do VÚC. Po odvolení volič pre voľby do VÚC. Po odvolení volič 
hodí obálku do určenej schránky na hodí obálku do určenej schránky na 
hlasovanie, tzv. volebnej urny, teda hlasovanie, tzv. volebnej urny, teda 
buď bielej alebo modrej.buď bielej alebo modrej.

UPOZORNENIE PRE VOLIČOV !!!UPOZORNENIE PRE VOLIČOV !!!
• Ak volič vloží hlasovací lístok do • Ak volič vloží hlasovací lístok do 

nesprávnej obálky, je takýto hlasovací nesprávnej obálky, je takýto hlasovací 

lístok neplatný.lístok neplatný.
• Takisto, ak volič vloží obálku do ne• Takisto, ak volič vloží obálku do ne

správnej schránky na hlasovanie, je tasprávnej schránky na hlasovanie, je ta
kéto hlasovanie neplatné.kéto hlasovanie neplatné.

UTVORENÉ VOLEBNÉ OKRSKY A UTVORENÉ VOLEBNÉ OKRSKY A 
URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍURČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

Na uskutočnenie volieb bolo  Na uskutočnenie volieb bolo  
v Púchove vytvorených 9 volebných v Púchove vytvorených 9 volebných 
obvodov a 18 volebných okrskov  obvodov a 18 volebných okrskov  
a volebných miestností:a volebných miestností:

Upozorňujeme voličov na zmeny Upozorňujeme voličov na zmeny 
volebných miestností vo volebných volebných miestností vo volebných 
okrskoch č. 11 a 18 !!!okrskoch č. 11 a 18 !!!

PRE HLASOVANIE V SPOJENÝCH PRE HLASOVANIE V SPOJENÝCH 
VOĽBÁCH JE POTREBNÉ VO VO-VOĽBÁCH JE POTREBNÉ VO VO-
LEBNEJ MIESTNOSTI PREUKÁZAŤ LEBNEJ MIESTNOSTI PREUKÁZAŤ 
SVOJU TOTOŽNOSŤ A HLASUJE SA SVOJU TOTOŽNOSŤ A HLASUJE SA 
KRÚŽKOVANÍMKRÚŽKOVANÍM

Volič môže voliť len v mieste svojho Volič môže voliť len v mieste svojho 
trvalého pobytu vo volebnom okrsku, trvalého pobytu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je zapísaný. v ktorého zozname voličov je zapísaný. 
Nie je teda možné požiadať o hlasovaNie je teda možné požiadať o hlasova
cí preukaz, ktorý by umožňoval hlasocí preukaz, ktorý by umožňoval hlaso
vať v ľubovoľnej volebnej miestnosti vať v ľubovoľnej volebnej miestnosti 
mimo trvalého pobytu, ako to poznámimo trvalého pobytu, ako to pozná
me z iných druhov volieb. Po príchode me z iných druhov volieb. Po príchode 
do volebnej miestnosti občan / volič do volebnej miestnosti občan / volič 
preukazuje svoju totožnosť občianpreukazuje svoju totožnosť občian
skym preukazom alebo dokladom  skym preukazom alebo dokladom  
o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreo pobyte pre cudzinca. Ak volič nepre
ukáže svoju totožnosť do skončenia ukáže svoju totožnosť do skončenia 
hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle 
zákona o podmienkach výkonu volebzákona o podmienkach výkonu voleb
ného práva neumožní. To platí aj pre ného práva neumožní. To platí aj pre 
hlasovanie mimo volebnej miestnosti.hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Volič hlasuje v poradí, v akom sa doVolič hlasuje v poradí, v akom sa do
stavil do volebnej miestnosti. Hlasuje stavil do volebnej miestnosti. Hlasuje 
osobne, zastúpenie nie je prípustné. osobne, zastúpenie nie je prípustné. 
Doma bude možné hlasovať do preDoma bude možné hlasovať do pre
nosnej alebo do špeciálnej volebnej nosnej alebo do špeciálnej volebnej 
schránky. Prenosná volebná schránka schránky. Prenosná volebná schránka 
je určená pre voličov, korí sa nemôžu je určená pre voličov, korí sa nemôžu 
dostaviť do volebnej miestnosti zo zádostaviť do volebnej miestnosti zo zá
važných, najmä zdravotných dôvodov. važných, najmä zdravotných dôvodov. 
O hlasovanie do špeciálnej volebnej O hlasovanie do špeciálnej volebnej 
schránky budú môcť požiadať voliči schránky budú môcť požiadať voliči 
v izolácii alebo karanténe z dôvodu v izolácii alebo karanténe z dôvodu 
ochorenia Covid19.ochorenia Covid19.

Hlasovací lístok sa upravuje krúž-Hlasovací lístok sa upravuje krúž-
kovanímkovaním

Po prevzatí hlasovacích lístkov  Po prevzatí hlasovacích lístkov  

a obálok vstupuje volič do osobitného a obálok vstupuje volič do osobitného 
priestoru, v ktorom upravuje hlasovapriestoru, v ktorom upravuje hlasova
cie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do cie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do 
osobitného priestoru na úpravu hlasoosobitného priestoru na úpravu hlaso
vacích lístkov, okrsková volebná komivacích lístkov, okrsková volebná komi
sia hlasovanie neumožní.sia hlasovanie neumožní.

I. Na hlasovacích lístkoch pre voľby I. Na hlasovacích lístkoch pre voľby 
predsedu TSK a pre voľby primátora predsedu TSK a pre voľby primátora 
mesta môže volič zakrúžkovať poradomesta môže volič zakrúžkovať porado
vé číslo len jedného kandidáta.vé číslo len jedného kandidáta.

II. Na hlasovacích lístkoch pre voľII. Na hlasovacích lístkoch pre voľ
by do zastupiteľstva samosprávneho by do zastupiteľstva samosprávneho 
kraja a voľby poslancov mestského kraja a voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čísiel kandinajviac toľko poradových čísiel kandi
dátov, koľko poslancov má byť v prísdátov, koľko poslancov má byť v prís
lušnom volebnom obvode zvolených. lušnom volebnom obvode zvolených. 
Počet poslancov, ktorý sa volí vo voPočet poslancov, ktorý sa volí vo vo
lebnom obvode, je uvedený na hlasolebnom obvode, je uvedený na hlaso
vacom lístku.vacom lístku.

Ak sa kandidát vzdal, alebo ak došAk sa kandidát vzdal, alebo ak doš
lo k zrušeniu politickej strany, alebo lo k zrušeniu politickej strany, alebo 
k zrušeniu politickej strany tvoriacej k zrušeniu politickej strany tvoriacej 
koalíciu po zaregistrovaní kandidákoalíciu po zaregistrovaní kandidá
tov, zostávajú údaje o kandidátovi na tov, zostávajú údaje o kandidátovi na 
hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní 
mandátov sa na neho neprihliada.mandátov sa na neho neprihliada.

Po opustení osobitného priestoru na Po opustení osobitného priestoru na 
úpravu hlasovacích lístkov volič vloží úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov sahlasovanie pre voľby do orgánov sa
mosprávnych krajov a bielu obálku do mosprávnych krajov a bielu obálku do 
bielej schránky na hlasovanie pre voľbielej schránky na hlasovanie pre voľ
by do orgánov samosprávy obcí.by do orgánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne volebná komisia vydá za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky iné. Volič upravené hlasovacie lístky iné. Volič 
je povinný odložiť nepoužité alebo je povinný odložiť nepoužité alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky nesprávne upravené hlasovacie lístky 
do zapečatenej schránky na odloženie do zapečatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne upravenepoužitých alebo nesprávne uprave
ných hlasovacích lístkov – NÁDOBA NA ných hlasovacích lístkov – NÁDOBA NA 
ODPAD. Inak sa dopustí priestupku, za ODPAD. Inak sa dopustí priestupku, za 
ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. 
Ak ide o hlasovanie mimo volebnej Ak ide o hlasovanie mimo volebnej 
miestnosti, volič nepoužité hlasovacie miestnosti, volič nepoužité hlasovacie 
lístky alebo nesprávne upravené hlalístky alebo nesprávne upravené hla
sovacie lístky znehodnotí pred členmi sovacie lístky znehodnotí pred členmi 
okrskovej volebnej komisie.okrskovej volebnej komisie.

Oddelenie organizačné  Oddelenie organizačné  
a vnútornej správy MsÚ Púchova vnútornej správy MsÚ Púchov
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Pôvodná plynová kotolňa v Základnej ume-
leckej škole bola značne technicky zastaraná. 
Plynové kotly z roku 2002 pracovali s nízkou 
účinnosťou, čo pri súčasných burzových ce-
nách plynu rapídne zvyšovalo náklady na pre-
vádzku školy. Kotly trpeli pomerne častými 
poruchami a výpadkami, čo sa odzrkadľovalo 
aj na zvýšených servisných nákladoch. 

Po dohode s vedením mesta sme pristúpili k roz
hodnutiu kompletne kotolňu zrekonštruovať. Na 
základe rozhodnutia primátorky mesta Kataríny 
Henekovej bola rekonštrukciou a následnou pre
vádzkou kotolne poverená mestská spoločnosť 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Rekonštrukcia 
prebiehala počas mesiacov august a september. 
Práce spočívali v demontáži a likvidácii pôvod
ného zdroja tepla a inštalácii úplne novej tech
nológie na výrobu a zásobovanie školy teplom. 
Technológia pozostáva z dvoch nových konden
začných kotlov, ktoré sú vybavené modernou 
ekvitermickou reguláciou. Kondenzačné kotly 
patria me dzi ekonomicky, energeticky a envi
ronmentálne vhodnejšie riešenia oproti klasickým 
plynovým kotlom. 

Kondenzačný kotol spáli menej plynu a vytvorí 
menšie množstvo spalín, navyše čistejších než  
u iných typov kotlov. Oproti novšiemu klasickému 
plynovému kotlu spotrebuje kondenzačný kotol 
približne o 15 % menej plynu. Pri výmene star
šieho kotla prinesie kondenzačný kotol aj vyššie 
úspory. Po vykonaní rekonštrukčných prác sa pre

vádzkovateľom kotolne stala spoločnosť MEST
SKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., ktorá sa zároveň sta
la dodávateľom tepla do objektu školy. Servisnú 
činnosť pre dodávateľa tepla bude v budúcnosti 
zabezpečovať ďalšia mestská spoločnosť Púchov 

servis, s.r.o. Aj týmto spôsobom sa snažíme spo
ločne s mestom riešiť energetickú záťaž prevádz
ky objektu ZUŠ tak, aby sme do ďalšieho obdobia 
náklady na spotrebu energií znižovali.

Peter Stupavský, riaditeľ školy

Rekonštrukcia plynovej kotolne v Základnej umeleckej škole

Mesto Púchov vyhlasuje podľa ust.  Mesto Púchov vyhlasuje podľa ust.  
§ 281 až § 288 Obchodného zákonní-§ 281 až § 288 Obchodného zákonní-
ka obchodnú verejnú súťaž na prená-ka obchodnú verejnú súťaž na prená-
jom nehnuteľností s týmito podmien-jom nehnuteľností s týmito podmien-
kami:kami:

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOOBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASO
VATEĽ TRVÁ: VATEĽ TRVÁ: 

1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom ne1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom ne
hnuteľností: hnuteľností: 

REKLAMNÉ STAVBY: REKLAMNÉ STAVBY: 
a) obojstranný billboard – PU 006 o rozmere a) obojstranný billboard – PU 006 o rozmere 

5100x2400 mm, umiestnený na pozemku parce5100x2400 mm, umiestnený na pozemku parce
la registra „E“ č. 1738 (KNC 1443/2) v katastrálnom la registra „E“ č. 1738 (KNC 1443/2) v katastrálnom 
území Púchov pri štátnej ceste I/49, Vsetínska cesta území Púchov pri štátnej ceste I/49, Vsetínska cesta 
– výjazd z Púchova, smer Vsetín (vľavo), – výjazd z Púchova, smer Vsetín (vľavo), 

b) obojstranný billboard – PU 005 o rozmere b) obojstranný billboard – PU 005 o rozmere 
5100x2400 mm, umiestnený na pozemku parcela 5100x2400 mm, umiestnený na pozemku parcela 
registra „C“ č. 1260/3 v katastrálnom území Púchov registra „C“ č. 1260/3 v katastrálnom území Púchov 
na pravej strane pri ceste I/49a – výjazd z Púchova na pravej strane pri ceste I/49a – výjazd z Púchova 
smer Beluša, smer Beluša, 

c) jednostranný billboard – PU 009 o rozmere c) jednostranný billboard – PU 009 o rozmere 
5100x2400 mm, umiestnený na pozemku parcela 5100x2400 mm, umiestnený na pozemku parcela 
registra „C“ č. 1274 v katastrálnom území Púchov, na registra „C“ č. 1274 v katastrálnom území Púchov, na 
Ul. 1. mája pri obchodnom centre LIDL, pri štátnej Ul. 1. mája pri obchodnom centre LIDL, pri štátnej 
ceste I/49. ceste I/49. 

POZEMKY v katastrálnom území Púchov: POZEMKY v katastrálnom území Púchov: 
a) časť pozemku parcela registra „E“ č. 1738 (KNC a) časť pozemku parcela registra „E“ č. 1738 (KNC 

1443/2), ostatná plocha o výmere zastavenej 1443/2), ostatná plocha o výmere zastavenej 
obojstranným billboardom – PU 006 o rozmere obojstranným billboardom – PU 006 o rozmere 
5100x2400 mm, 5100x2400 mm, 

b) časť pozemku parcela registra „C“ č. 1260/3, záb) časť pozemku parcela registra „C“ č. 1260/3, zá
hrada o výmere zastavenej obojstranným billboarhrada o výmere zastavenej obojstranným billboar
dom – PU 005 o rozmere 5100x2400 mm, dom – PU 005 o rozmere 5100x2400 mm, 

c) časť pozemku parcela registra „C“ č. 1274, ostatc) časť pozemku parcela registra „C“ č. 1274, ostat
ná plocha o výmere zastavenej jednostranným billná plocha o výmere zastavenej jednostranným bill
boardom – PU 009 o rozmere 5100x2400 mm. boardom – PU 009 o rozmere 5100x2400 mm. 

2. Súťažiaci ponúkne cenu za prenájom reklam2. Súťažiaci ponúkne cenu za prenájom reklam
ných stavieb a pozemkov, z toho cena za prenájom ných stavieb a pozemkov, z toho cena za prenájom 

pozemkov špecifikovaných v bode 1 v časti POZEMpozemkov špecifikovaných v bode 1 v časti POZEM
KY pod písmenom a), b) musí byť u každého pozemKY pod písmenom a), b) musí byť u každého pozem
ku jednotlivo minimálne 2.000, €/rok/ks a cena za ku jednotlivo minimálne 2.000, €/rok/ks a cena za 
prenájom pozemku špecifikovaného v bode 1 v časprenájom pozemku špecifikovaného v bode 1 v čas
ti POZEMKY pod písmenom c) musí byť minimálne ti POZEMKY pod písmenom c) musí byť minimálne 
1.000, €/rok/ks. 1.000, €/rok/ks. 

3. Účel nájmu je: užívanie za účelom prevádzkova3. Účel nájmu je: užívanie za účelom prevádzkova
nia reklamnej stavby. nia reklamnej stavby. 

4. Súťažiaci zaplatí prvé nájomné najneskôr do 4. Súťažiaci zaplatí prvé nájomné najneskôr do 
jedného mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má jedného mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má 
vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy. vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

5. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstú5. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstú
penia od zmluvy podľa bodu 4. nastávajú doručepenia od zmluvy podľa bodu 4. nastávajú doruče
ním písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití ním písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití 
tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká  tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká  
(§ 344 a § 349 Obchodného zákonníka). (§ 344 a § 349 Obchodného zákonníka). 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
6. Technické informácie o nehnuteľnosti poskyt6. Technické informácie o nehnuteľnosti poskyt

ne Ing. Filip Makay, tel. +421 42 465 08 23, email:  ne Ing. Filip Makay, tel. +421 42 465 08 23, email:  
filip.makay@puchov.sk, na uvedených kontaktoch filip.makay@puchov.sk, na uvedených kontaktoch 
je možné dohodnúť obhliadku nehnuteľnosti. je možné dohodnúť obhliadku nehnuteľnosti. 

7. Podpísané návrhy na uzavretie zmluvy  7. Podpísané návrhy na uzavretie zmluvy  
v 4 exemplároch podávajte písomne na adresu v 4 exemplároch podávajte písomne na adresu 
„Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Pú„Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Pú
chov“ v zalepenej obálke a s výrazným označením chov“ v zalepenej obálke a s výrazným označením 
„Súťaž: Prenájom billboardov“. Túto obálku vložte „Súťaž: Prenájom billboardov“. Túto obálku vložte 
do druhej obálky s označením „Prihláška do súťaže: do druhej obálky s označením „Prihláška do súťaže: 
Prenájom billboardov“, kde okrem spomínanej zalePrenájom billboardov“, kde okrem spomínanej zale
penej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte penej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte 
list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho 
(pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo, (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo, 
IČO a kontakt; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, IČO a kontakt; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, 
adresa, rodné číslo/IČO a kontakt). Vzor súťažného adresa, rodné číslo/IČO a kontakt). Vzor súťažného 
návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálnávrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimál
ne náležitosti platného návrhu zmluvy, je k dispone náležitosti platného návrhu zmluvy, je k dispo
zícii na webovom sídle Mesta Púchov www.puchov.zícii na webovom sídle Mesta Púchov www.puchov.
sk. sk. 

8. Lehota na predkladanie návrhu zmlúv končí 8. Lehota na predkladanie návrhu zmlúv končí 
dňa 10.11.2022 o 10.00 hod. dňa 10.11.2022 o 10.00 hod. 

9. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk 9. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk 
uchádzačov najmenej 5 člennú komisiu menovauchádzačov najmenej 5 člennú komisiu menova

nú Mestským zastupiteľstvom Púchov. Komisia je nú Mestským zastupiteľstvom Púchov. Komisia je 
spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je 
súčasne prítomná väčšina jej členov (najmenej traja súčasne prítomná väčšina jej členov (najmenej traja 
členovia). Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejčlenovia). Vyhodnotenie návrhov obchodnej verej
nej súťaže sa uskutoční do 7 dní odo dňa ukončenia nej súťaže sa uskutoční do 7 dní odo dňa ukončenia 
lehoty na podávanie ponúk.lehoty na podávanie ponúk.

10. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznáme10. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznáme
ný účastníkom najneskôr do 10 dní od vyhodnotený účastníkom najneskôr do 10 dní od vyhodnote
nia podaných návrhov. nia podaných návrhov. 

11. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neod11. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neod
volateľný. volateľný. 

12. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vy12. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vy
lučuje. lučuje. 

13. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len 13. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len 
v prípade, ak je nový návrh z hľadiska vyhlasovateľa v prípade, ak je nový návrh z hľadiska vyhlasovateľa 
výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej 
lehote na predkladanie návrhov. lehote na predkladanie návrhov. 

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž. všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž. 

15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu ná15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu ná
kladov spojených s ich účasťou v súťaži. kladov spojených s ich účasťou v súťaži. 

16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účas16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účas
ťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži ťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži 
zvíťazil. zvíťazil. 

17. Kritériom hodnotenia predložených návrhov 17. Kritériom hodnotenia predložených návrhov 
je najvhodnejší návrh z hľadiska hospodárnosti, je najvhodnejší návrh z hľadiska hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti resp. účelnosti.efektívnosti a účinnosti resp. účelnosti.

18. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude na18. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude na
vrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priravrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude prira
dené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej dené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej 
ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupoponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupo
vané aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradevané aj pri ďalších ponukách, ktorým bude prirade
né číslo podľa poradia.né číslo podľa poradia.

19. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prená19. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prená
jom nehnuteľností rozhodne skorší termín podania jom nehnuteľností rozhodne skorší termín podania 
návrhu.návrhu.

20. Súťažiaci je povinný mať v predmete činnos20. Súťažiaci je povinný mať v predmete činnos
ti prevádzkovanie a prenájom reklamných stavieb  ti prevádzkovanie a prenájom reklamných stavieb  
a zariadení.a zariadení.

21. Doba nájmu: 2 roky. 21. Doba nájmu: 2 roky. 
MsÚ PúchovMsÚ Púchov



príhovor / oznampríhovor / oznam 55

Slovami primátorky: A podarili sa ďalšie veci...
Začiatok týždňa sme spustili otvoZačiatok týždňa sme spustili otvo

rením nových priestorov Mestskej rením nových priestorov Mestskej 
knižnice Vladimíra Roya v Púchove. knižnice Vladimíra Roya v Púchove. 
Na prízemí našej knižnice v oddeleNa prízemí našej knižnice v oddele
ní beletrie pre dospelých na vás už ní beletrie pre dospelých na vás už 
čaká útulný kútik. Môžete si posečaká útulný kútik. Môžete si pose
dieť a požičať rôznu dennú tlač či dieť a požičať rôznu dennú tlač či 
populárne časopisy. Priestor môžu populárne časopisy. Priestor môžu 
využívať aj občania so zdravotným využívať aj občania so zdravotným 
znevýhodnením, pre ktorých bola znevýhodnením, pre ktorých bola 
mestská knižnica doposiaľ nedomestská knižnica doposiaľ nedo
stupná, keďže schody boli obmedzestupná, keďže schody boli obmedze
ním pre viacerých fanúšikov kníh. ním pre viacerých fanúšikov kníh. 
Vedeli ste, že počas predchádzajúVedeli ste, že počas predchádzajú
cich 4 rokov sa podarilo knižnicu cich 4 rokov sa podarilo knižnicu 
doplniť o viac ako 1 500 kníh? Príďte doplniť o viac ako 1 500 kníh? Príďte 
načerpať inšpirácie a môžete využiť načerpať inšpirácie a môžete využiť 
aj dostupné počítače, ktoré budú aj dostupné počítače, ktoré budú 
slúžiť na získavanie nových inforslúžiť na získavanie nových infor
mácií pre študentov či na doplnenie mácií pre študentov či na doplnenie 
digitálnych zručností seniorov, ktodigitálnych zručností seniorov, kto
rí o túto službu budú mať záujem.  rí o túto službu budú mať záujem.  
V mestskom parku oproti knižnici V mestskom parku oproti knižnici 
vás privíta nová knižná búdka z dielvás privíta nová knižná búdka z diel

slová od iných.slová od iných.
Mesiac úcty k starším si pripomeMesiac úcty k starším si pripome

nula aj Základná organizácia Jednonula aj Základná organizácia Jedno
ty dôchodcov Slovenska v Púchove ty dôchodcov Slovenska v Púchove 
vo štvrtok na malej slávnosti. Ďavo štvrtok na malej slávnosti. Ďa
kujem pani Gajdošíkovej, predsedkujem pani Gajdošíkovej, predsed
níčke tejto organizácie, za pozvanie  níčke tejto organizácie, za pozvanie  
a všetkým prajem do ďalšieho obdoa všetkým prajem do ďalšieho obdo
bia hlavne veľa zdravia a sily zvládbia hlavne veľa zdravia a sily zvlád
nuť náročné obdobie. nuť náročné obdobie. 

Stále pokračujú investičné akcie Stále pokračujú investičné akcie 
v našom meste. Veľmi ma teší, že v našom meste. Veľmi ma teší, že 
sa podarilo vysúťažiť dodávateľa sa podarilo vysúťažiť dodávateľa 
na realizáciu prác na rekonštrukciu na realizáciu prác na rekonštrukciu 
vnútrobloku Ferka Urbánka. Táto invnútrobloku Ferka Urbánka. Táto in
vestičná akcia je veľmi náročná, ide  vestičná akcia je veľmi náročná, ide  
o rozsah finančných nákladov vo o rozsah finančných nákladov vo 
výške cca 270.000 eur, pričom prívýške cca 270.000 eur, pričom prí
prava trvala dlhšie obdobie, ale prava trvala dlhšie obdobie, ale 
verím, že sme vo finále. Do dvoch verím, že sme vo finále. Do dvoch 
mesiacov po podpise zmluvy s domesiacov po podpise zmluvy s do
dávateľom by realizácia prác mala dávateľom by realizácia prác mala 
byť ukončená. Začínajú práce na byť ukončená. Začínajú práce na 
budovaní stojísk pre polopodzemné budovaní stojísk pre polopodzemné 

kontajnery v meste, a o pár týždňov kontajnery v meste, a o pár týždňov 
by už mali byť stojiská „pri Votrelby už mali byť stojiská „pri Votrel
covi“, v Marczibányiho záhrade, na covi“, v Marczibányiho záhrade, na 
Pribinovej a Okružnej ulici hotové. Pribinovej a Okružnej ulici hotové. 
V rámci opravy komunikácií v mesV rámci opravy komunikácií v mes
te boli zrealizované obnovy ulíc te boli zrealizované obnovy ulíc 
Novonosickej, Okružnej, Požiarnej,  Novonosickej, Okružnej, Požiarnej,  
1. mája, Pribinovej, Športovcov, 1. mája, Pribinovej, Športovcov, 
Za cintorínom, Svätoplukovej, ale  Za cintorínom, Svätoplukovej, ale  
i v miestnych častiach Hoštiná a Ihi v miestnych častiach Hoštiná a Ih
rište. Práve som uzavrela zmluvu  rište. Práve som uzavrela zmluvu  
s dodávateľom prác na odvodnenie s dodávateľom prác na odvodnenie 
prístupových komunikácií ku gaprístupových komunikácií ku ga
rážam na Gorazdovej ulici, pričom  rážam na Gorazdovej ulici, pričom  
o pár týždňov by mali byť práce o pár týždňov by mali byť práce 
ukončené. Počasie príliš neprialo ukončené. Počasie príliš neprialo 
dokončeniu ďalšej etapy kolumbária dokončeniu ďalšej etapy kolumbária 
na hlavnom cintoríne, ale v najbližna hlavnom cintoríne, ale v najbliž
ších dňoch bude aj toto dielo odoších dňoch bude aj toto dielo odo

vzdané do užívania. vzdané do užívania. 
Blahoželám mládežníkom z CVČ Blahoželám mládežníkom z CVČ 

Včielka, ktorí si prevzali svoje ďalšie Včielka, ktorí si prevzali svoje ďalšie 
ocenenia v projekte DofE Slovenocenenia v projekte DofE Sloven
sko – Medzinárodná cena vojvodu  sko – Medzinárodná cena vojvodu  
z Edinburghu. Je skvelé, že sa aj mláz Edinburghu. Je skvelé, že sa aj mlá
dež v našom meste zapája do viacedež v našom meste zapája do viace
rých aktivít a projektov na sebarozrých aktivít a projektov na sebaroz
voj mladých ľudí. voj mladých ľudí. 

Vernisáž výstavy umelcov zo SloVernisáž výstavy umelcov zo Slo
venska, Čiech, Nemecka a Poľska,  venska, Čiech, Nemecka a Poľska,  
v piatok v budove Divadla v Púchov piatok v budove Divadla v Púcho
ve, bola vyvrcholením XIX. Medzive, bola vyvrcholením XIX. Medzi
národného výtvarného sympózia národného výtvarného sympózia 
Belušské Slatiny. Poďakovanie patrí Belušské Slatiny. Poďakovanie patrí 
Jaroslavovi Martišovi za organizáciu Jaroslavovi Martišovi za organizáciu 
tohto populárneho podujatia, ktoré tohto populárneho podujatia, ktoré 
je každoročnou prehliadkou umenia je každoročnou prehliadkou umenia 
tvorcov unikátnych maliarskych i sotvorcov unikátnych maliarskych i so
chárskych diel. Ak budete mať chvíchárskych diel. Ak budete mať chví
ľočku čas, príďte sa pozrieť. Výstava ľočku čas, príďte sa pozrieť. Výstava 
diel je stále prístupná. diel je stále prístupná. 

Už tento týždeň nás čaká bohaUž tento týždeň nás čaká boha
tý kultúrny program. V piatok i sotý kultúrny program. V piatok i so

botu budú v priestoroch Divadla  botu budú v priestoroch Divadla  
v Púchove prebiehať vystúpenia Folv Púchove prebiehať vystúpenia Fol
klórneho súboru Váh, ktorý oslavuje klórneho súboru Váh, ktorý oslavuje 
50. výročie založenia. S programom 50. výročie založenia. S programom 
sa predstaví aj Detský folklórny súsa predstaví aj Detský folklórny sú
bor Biela Voda, ktorý oslavuje svoje bor Biela Voda, ktorý oslavuje svoje 
20. výročie. Tešíme sa, blahoželáme  20. výročie. Tešíme sa, blahoželáme  
a prajeme veľa ďalších úspechov  a prajeme veľa ďalších úspechov  
a tvorivej činnosti. V nedeľu 16. oka tvorivej činnosti. V nedeľu 16. ok
tóbra nás čaká Benefičný koncert, tóbra nás čaká Benefičný koncert, 
ktorý organizuje v priestoroch Diktorý organizuje v priestoroch Di
vadla v Púchove Základná umelecvadla v Púchove Základná umelec
ká škola Púchov. Program je naozaj ká škola Púchov. Program je naozaj 
bohatý, vstup voľný a svojím dobrobohatý, vstup voľný a svojím dobro
voľným príspevkom môžete pomôcť voľným príspevkom môžete pomôcť 
tým, ktorí to veľmi potrebujú v sútým, ktorí to veľmi potrebujú v sú
časnej ťažkej dobe.časnej ťažkej dobe.

Do ďalších dní Vám prajem, milí Do ďalších dní Vám prajem, milí 
priatelia, hlavne veľa zdravia a šťaspriatelia, hlavne veľa zdravia a šťas
tia. Čítala som, že: tia. Čítala som, že: „Šťastní ľudia ne-„Šťastní ľudia ne-
strácajú čas ubližovaním iným. Zlo strácajú čas ubližovaním iným. Zlo 
je vecou nešťastných, frustrovaných, je vecou nešťastných, frustrovaných, 
priemerných a závistlivých ľudí.“ priemerných a závistlivých ľudí.“ 

Katarína HenekováKatarína Heneková

ne pána Jozefa Duháčka, ktorému ne pána Jozefa Duháčka, ktorému 
touto cestou ďakujem za jeho nasatouto cestou ďakujem za jeho nasa
denie a tvorivú činnosť. V búdke už denie a tvorivú činnosť. V búdke už 
čakajú vyradené knihy, ktorým sme čakajú vyradené knihy, ktorým sme 
touto cestou dali druhú šancu. A keď touto cestou dali druhú šancu. A keď 
už hovorím o mestskej knižnici, spouž hovorím o mestskej knižnici, spo
meniem aj mesiac október, ktorý je meniem aj mesiac október, ktorý je 
venovaný seniorom, pretože máte venovaný seniorom, pretože máte 
možnosť zapojiť sa do projektu „Pomožnosť zapojiť sa do projektu „Po
šli dobro v obálke“. O čom to vlastne šli dobro v obálke“. O čom to vlastne 
je? Stačí napísať list, prianie, nakresje? Stačí napísať list, prianie, nakres
liť alebo vyrobiť drobnosť z papiera liť alebo vyrobiť drobnosť z papiera 
pre osamelých seniorov a doručiť do pre osamelých seniorov a doručiť do 
Mestskej knižnice Vladimíra Roya do Mestskej knižnice Vladimíra Roya do 
21.októbra, či už osobne alebo poš21.októbra, či už osobne alebo poš
tou. Vaše „dobro“ skončí v pravých tou. Vaše „dobro“ skončí v pravých 
rukách a verím, že poteší každého rukách a verím, že poteší každého 
osamelého seniora, ktorý nemá osamelého seniora, ktorý nemá 
možnosť počuť, čítať či vidieť pekné možnosť počuť, čítať či vidieť pekné 

Oslavy Mesiaca úcty k starším s členmi JDS Púchov.Oslavy Mesiaca úcty k starším s členmi JDS Púchov.

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

Náplň (druh) práce: Komplexné a samostatné riadenie procesov verejného obsta
rávania  zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných a nadlimitných zákaziek podľa 
zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Realizácia procesu verejného ob
starávania, príprava súťažných podkladov, vrátane zmluvnej dokumentácie, zadá
vanie zákaziek, organizovanie a vyhodnocovanie ponúk v oblasti VO. 
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, právnické
ho smeru výhodou, pracovná prax a skúsenosti v oblasti verejného obstarávania 
výhodou. 
Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov, finančná a ekono
mická gramotnosť, informačná gramotnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi), or
ganizovanie a plánovanie práce, samostatnosť, rozhodovanie, pružnosť v myslení 
(adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti).
Znalostné a iné predpoklady: znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného obstará
vania, najmä zákona č. 343/2015 Z. z., znalosť európskych smerníc týkajúcich sa 
verejného obstarávania, znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre 
verejné obstarávanie, znalosť procesných pravidiel pri realizácii verejného obsta
rávania, nevyhnutnosťou je orientácia v právnych predpisoch, najmä Občianske
ho 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 cudzieho 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 životo
pis, Motivačný list, Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, Písom
ný súhlas s použitím 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 zamest
nancov 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 pozície: Referent verejného obstarávania a grantových projektov  NEO
TVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osob
ne do podateľne Mestského úradu Púchov najneskôr do 18.10.2022 do 15:00 hod. 
Termín a miesto osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnili pod mienky, 
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 požado
vané doklady. 
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Mestská polícia

Polícia informuje

Aj v súvislosti s tragédiou, pri ktorej zahynulo 
päť mladých ľudí a ktorá ochromila Slovensko, 
snáď už nikto nepochybuje o nebezpečenstve 
aké predstavuje alkohol za volantom. V spojení  
s rýchlou jazdou je to smrteľná kombinácia.

Vplyv alkoholu na vedenie vozidla
Alkohol má negatívny vplyv na vedenie moto

rového vozidla. Vodič intoxikovaný alkoholom má 
omnoho pomalší reakčný čas a trvá mu dlhšie, 
než spracuje podnety z okolia. Ak pred ním nie
kto prudko zabrzdí, nebude reagovať dostatočne 
rýchlo.

Alkohol ovplyvňuje aj  celkovú koordináciu vo
diča, schopnosť sústrediť sa (na semafory, značky, 
okolie). Vodič pod vplyvom alkoholu má výrazne 
zníženú pozornosť, horšiu adaptáciu zraku na 
svetlo a tmu, ba dokonca zhoršuje jeho videnie. 
To vplýva najmä na odhad vzdialenosti od iných 

automobilov, ale aj periférne videnie. 
Toto všetko vedie k tomu, že opitý vodič jed

noducho nedokáže byť bezpečným účastníkom 
cestnej premávky bez ohľadu na to, aký je vyni
kajúci šofér, keď je triezvy. Pre takéhoto človeka je 
auto nabitou a odistenou zbraňou, a je nebezpeč
ný pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Nezmyselný hazard so životom nielen svojim, 
ale aj nevinných účastníkov cestnej premávky, sa 
nevypláca. Vodiči, myslite na to vždy, keď si sadáte 
za volant vozidla. Život a zdravie máte iba jedno, 
jazdite bezpečne! 

Preto apelujeme na všetkých účastníkov cestnej 
premávky, aby sa na cestách správali zodpoved
ne, dodržiavali dopravné predpisy, zbytočne ne
riskovali, dávali na seba pozor a vrátili sa k svojim 
blízkym živí a zdraví.  Každý vyhasnutý život mrzí 
a niekomu chýba pri stole.                 KR PZ Trenčín 

Alkohol za volantom má byť 
pre každého vodiča tabu

V priebehu mesiaca september 2022 uskutoč
nili príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji celkom 191 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac  70 technických 
zásahov a rovnako 70krát hasiči zasahovali pri 
dopravných nehodách. Nasledovalo 35 výjazdov  
k požiarom a 5 ekologických zásahov. Okrem toho 
v priebehu uplynulého mesiaca vykonali prísluš
níci HaZZ 10 požiarnoprevierkových cvičení  

a jeden výjazd k udalosti, pri ktorej napokon zasa
hovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli 
za mesiac september vyčíslené na 59.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnos
ti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom 
období hodnotu viac ako 393.000 eur.

KR HaZZ Trenčín

V septembri zachránili hasiči v kraji 
majetok za takmer štyristotisíc eur

Hasičský a záchranný zbor
Ilustračná snímka: KR HaZZ Trenčín 

Dvadsať eur za prašnosť
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla

de telefonického oznámenia na Ulici I. Krasku, 
kde malo v dôsledku búracích prác dochádzať 
k neúnosnej prašnosti. Hliadka na stavenisku 
našla stavbyvedúceho z Považskej Bystrice. 
Mestskí policajti ho informovali, že svojim ko
naním sa dopustil priestupku proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Púchov. Priestu
pok hliadka púchovskej mestskej polície vyrie
šila blokovou pokutou vo výške 20 eur.

Sanitka neprišla
Operačné stredisko tiesňovej linky 112 po

žiadalo púchovských mestských policajtov 
o pomoc v prípade zranenej osoby na Moy
zesovej ulici. Hliadka našla na mieste muža  
z Mestečka, ktorý mal silne krvácajúcu ranu 
na pravom obočí. Hliadke povedal, že ho nikto 
nenapadol, dôvod krvácania však prezradiť ne
chcel. Neznáma žena mu poskytla utierku na 
zastavenie krvácania a policajtov informovala, 
že zavolala zdravotných záchranárov. Po chví
li sa však ozvali z operačného strediska ties
ňovej linky 112. Informovali, že sanitka bola 
odvolaná k súrnejšiemu prípadu. Zranený muž  
hliadku mestskej polície informoval, že zdra
votný stav mu umožňuje ísť domov samostatne  
a následne pôjde na ošetrenie do považ
skobystrickej nemocnice. 

Opitý Púchovčan zaspal na  
schodoch obchodného domu

Hliadka mestskej polície zasahovala na Royo
vej ulici, kde podľa oznámenia ležal na scho
doch obchodného domu Lachovec silne pod
napitý muž. Mestskí policajti našli na mieste 
muža z Púchova. Evidentne opitý ležal na zemi 
a v jeho blízkosti bola nedopitá fľaša s alkoho
lom. Muž sa dopustil priestupku konzumácie 
alkoholu na verejnom priestranstve a prespá
vanie na verejnom priestranstve. Dopustil sa 
priestupku proti všeobecne záväznému na
riadeniu mesta Púchov. Hliadka mestskej polí
cie vyriešila priestupok napomenutím a muža  
z miesta vykázala. 

Zdroj a foto: Mestská polícia Púchov
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Viceprimátor Lukáš Ranik ohlásil kandidatúru
na župného poslanca za okres Púchov

Objednávateľ: Lukáš Ranik, Chmelinec 1417/18, Púchov, Dodávateľ: Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01 Púchov, IČO: 108 77 363

V pondelok 3. októbra sa usku-V pondelok 3. októbra sa usku-
točnila tlačová konferencia pred-točnila tlačová konferencia pred-
staviteľov 6 strán stredo-pravej staviteľov 6 strán stredo-pravej 
koalície, ktorá pôjde spoločne do koalície, ktorá pôjde spoločne do 
spojených komunálnych volieb  spojených komunálnych volieb  
v meste Púchov. Zúčastnili sa jej aj v meste Púchov. Zúčastnili sa jej aj 
kandidáti na mestských poslancov kandidáti na mestských poslancov 
Pavel Melišík a Peter Žiačik. V úvo-Pavel Melišík a Peter Žiačik. V úvo-
de tlačovej konferencie zhodnotil de tlačovej konferencie zhodnotil 
volebné obdobie 2018-2022 Lukáš volebné obdobie 2018-2022 Lukáš 
Ranik. Ranik. „Bolo to veľmi ťažké ob-„Bolo to veľmi ťažké ob-
dobie, nemali sme vôbec veľmi dobie, nemali sme vôbec veľmi 
ľahkú situáciu, prechádzali sme ľahkú situáciu, prechádzali sme 
z jednej krízy do druhej, ale na-z jednej krízy do druhej, ale na-
priek týmto krízam sa nám poda-priek týmto krízam sa nám poda-
rilo zrealizovať dobré a prospeš-rilo zrealizovať dobré a prospeš-
né veci pre našich obyvateľov. né veci pre našich obyvateľov. 
Taktiež som veľmi rád, že sa nám Taktiež som veľmi rád, že sa nám 
opäť podarilo znížiť dlh mesta opäť podarilo znížiť dlh mesta 
Púchov a to z 50,9% v roku 2014 Púchov a to z 50,9% v roku 2014 
na 19,3% v roku 2021. Popritom na 19,3% v roku 2021. Popritom 
sme samozrejme nezabudli in-sme samozrejme nezabudli in-
vestovať a pracovať na eurofon-vestovať a pracovať na eurofon-
doch či grantoch. My sme za po-doch či grantoch. My sme za po-
sledné štyri roky získali viac ako sledné štyri roky získali viac ako 
6 miliónov € v prospech obyva-6 miliónov € v prospech obyva-
teľov mesta Púchov, v prospech teľov mesta Púchov, v prospech 
lepšieho života v našom meste. lepšieho života v našom meste. 
To je historicky najviac za jedno To je historicky najviac za jedno 
volebné obdobie“volebné obdobie“, hovorí v úvode , hovorí v úvode 
Lukáš Ranik. Lukáš Ranik. 

Spoločná stredo-pravá koalícia Spoločná stredo-pravá koalícia 
nominovala Lukáša Ranika ako nominovala Lukáša Ranika ako 
kandidáta za poslanca TSK za okres kandidáta za poslanca TSK za okres 
Púchov. Púchov. „Kandidujem s presved-„Kandidujem s presved-
čením, že náš okres potrebuje čením, že náš okres potrebuje 
v Trenčianskej župe aktívnych v Trenčianskej župe aktívnych 
poslancov. Som pripravený slúžiť poslancov. Som pripravený slúžiť 
všetkým občanom nášho krásne-všetkým občanom nášho krásne-
ho okresu Púchov tak, aby sa aj ho okresu Púchov tak, aby sa aj 
v našom okrese rozhýbali kraj-v našom okrese rozhýbali kraj-
ské investície či podpora športu, ské investície či podpora športu, 
školstva a našich milých senio-školstva a našich milých senio-
rov. Poslanca župy musí byť me-rov. Poslanca župy musí byť me-
dzi ľuďmi vidieť, počuť a cítiť. dzi ľuďmi vidieť, počuť a cítiť. 

Za mňa hovoria moje výsledky Za mňa hovoria moje výsledky 
v meste Púchov. Za 8 rokov kraj v meste Púchov. Za 8 rokov kraj 
nevedel zrealizovať jeden kruháč nevedel zrealizovať jeden kruháč 
na nebezpečnej križovatke medzi na nebezpečnej križovatke medzi 
Púchovom a Streženicami. Chýba Púchovom a Streženicami. Chýba 
podpora mládežníckeho športu, podpora mládežníckeho športu, 
pozrime sa napr. ako podporuje pozrime sa napr. ako podporuje 
šport Zlínsky kraj? Rozvoj cyklo-šport Zlínsky kraj? Rozvoj cyklo-

dopravy v našom okrese zaspal. dopravy v našom okrese zaspal. 
Nie všetko sa točí okolo Vážskej Nie všetko sa točí okolo Vážskej 
cyklomagistrály. Potrebujeme cyklomagistrály. Potrebujeme 
prepojiť dva cezhraničné okresy prepojiť dva cezhraničné okresy 
novým cyklochodníkom, tak aby novým cyklochodníkom, tak aby 
sme naštartovali turizmus, ako  sme naštartovali turizmus, ako  
u našich priateľov na Vsetínsku“u našich priateľov na Vsetínsku“, , 
pokračuje viceprimátor mesta  pokračuje viceprimátor mesta  

Púchov.Púchov.

Tlačovej konferencii sa zúčastnil Tlačovej konferencii sa zúčastnil 
aj bývalý poslanec NRSR Jozef Raj-aj bývalý poslanec NRSR Jozef Raj-
tár, ktorý odhalil podvody Kočnera tár, ktorý odhalil podvody Kočnera 
či Bašternáka . či Bašternáka . „Som naozaj veľ-„Som naozaj veľ-
mi rád, že môžem podporiť ako mi rád, že môžem podporiť ako 
za Demokratickú stranu, tak aj za Demokratickú stranu, tak aj 
osobne Lukáša Ranika, ktorý je osobne Lukáša Ranika, ktorý je 
naozaj vynikajúci kandidát. Dlhé naozaj vynikajúci kandidát. Dlhé 
roky ho poznám, dlhé roky sme roky ho poznám, dlhé roky sme 
ťahali spolu. Poznám jeho elán, ťahali spolu. Poznám jeho elán, 
poznám jeho zanietenie, poznám poznám jeho zanietenie, poznám 
jeho energiu s ktorou pracuje, jeho energiu s ktorou pracuje, 
aby to bolo pre prospech ľudí, aby to bolo pre prospech ľudí, 
ktorí ho zvolili, v tomto prípade ktorí ho zvolili, v tomto prípade 
obyvateľov mesta Púchov. Ale obyvateľov mesta Púchov. Ale 
nie len to, v časoch, keď to bolo nie len to, v časoch, keď to bolo 
oveľa ťažšie, keď tu bolo treba oveľa ťažšie, keď tu bolo treba 
bojovať s mafiánskymi štruk-bojovať s mafiánskymi štruk-
túrami, s čím mám tiež nejaké túrami, s čím mám tiež nejaké 
skúsenosti, tak vytrval. Vytrval, skúsenosti, tak vytrval. Vytrval, 
nevzdal sa aj napriek tomu, že nevzdal sa aj napriek tomu, že 
v takých prípadoch Vám hrozí v takých prípadoch Vám hrozí 
naozaj reálne nebezpečenstvo, naozaj reálne nebezpečenstvo, 
tak išiel dopredu a zvíťazil. Pri tak išiel dopredu a zvíťazil. Pri 
takýchto ľuďoch ako je Lukáš, takýchto ľuďoch ako je Lukáš, 
naozaj ľudia majú istotu, že sa naozaj ľudia majú istotu, že sa 
rozhodujú správne. Ešte raz, aj rozhodujú správne. Ešte raz, aj 
za Demokratickú stranu a za mňa za Demokratickú stranu a za mňa 
osobne sa veľmi teším, že mô-osobne sa veľmi teším, že mô-
žem vyjadriť podporu Lukášovi žem vyjadriť podporu Lukášovi 
Ranikovi a jeho tímu. Držím mu Ranikovi a jeho tímu. Držím mu 
palce“palce“, povedal Jozef Rajtár., povedal Jozef Rajtár.

Viceprimátor Lukáš Ranik kandi-Viceprimátor Lukáš Ranik kandi-
duje aj do mestského zastupiteľ-duje aj do mestského zastupiteľ-
stva za obvod 2 - Sedlište, spolu  stva za obvod 2 - Sedlište, spolu  
s kolegami Pavlom Melišíkom, s kolegami Pavlom Melišíkom, 
ktorý kandiduje v obvode číslo 1 - ktorý kandiduje v obvode číslo 1 - 
Pod Lachovcom, Petrom Žiačikom, Pod Lachovcom, Petrom Žiačikom, 
ktorý kandiduje za obvod číslo 6 ktorý kandiduje za obvod číslo 6 
– „Staré mesto“, Hrabovka a Sta-– „Staré mesto“, Hrabovka a Sta-
nislavom Mrázom, ktorý kandiduje nislavom Mrázom, ktorý kandiduje 
vo volebnom obvode číslo 3 - Ná-vo volebnom obvode číslo 3 - Ná-
mestie slobody. mestie slobody. 



Aby život v meste neprestal
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Prízemie Malého župného domu nadobud
lo nové rozmery. Od pondelka 3. 10. 2022, kedy 
prebehlo slávnostné otvorenie za účasti vedenia 
mesta a poslancov MsZ, nájdu dospelí čitatelia 
Mestská knižnica Vladimíra Roya Púchov (patria
cej pod Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Púchov) beletriu podľa svojho výberu v tejto no
vej časti mestskej knižnice. Súčasťou vybavenia 
prízemia knižnice sú tiež dva stolové počítače, 
určené na digitálne vzdelávanie pre seniorov, ale  
i na študijné účely pre študentov. Atmosféru mies
ta dotvárajú útulné posedenia, a za dobrovoľný 
príspevok na nákup nových kníh si môžete pri 
knihách vychutnať aj dúšok čerstvej kávy. 

Práce na priestore, ktorý v minulosti slúžil ako 
herňa s automatmi, začali v polovici mesiaca júl  
v tomto roku. Zámerom vedenia mesta bolo vy
tvoriť kompaktný celok v budove Malého župné
ho domu – venovaný kultúre – a aby sa tak rozšírili 
priestory mestskej knižnice, pre ktorú už prvé po
schodie nebolo dostačujúce. 

Od začiatku fungovania mestskej knižnice  
v roku 2005 sa začali prvé úpravy v priestoroch 
v roku 2020, kedy na prvom poschodí pribudol 
samostatný detský kútik, výlučne na detskú lite
ratúru a literárne podujatia pre deti. Vzhľadom na 
narastajúci počet záujemcov o detské literárne 
podujatia a literárne hodiny pre základné školy, 
sa tieto rozšírili do koncertnej siene MŽD. Tam sa  
v roku 2021 kompletne vymenili poškodené tape
ty, na ktorých sa podpísal čas. Na rad preto prišlo 
prízemie budovy MŽD, ktorého využitie bolo viac 
než potrebné. S ohľadom na blízkosť stredných 
škôl a priľahlú oddychovú zónu Europarku, bude  
v jarných a letných mesiacoch k dispozícii aj te
rasa, kde v nasledujúcom roku pribudne i sede
nie, čím tak vznikne príležitosť na organizáciu 
tvorivých dielní pre seniorov z Denného centra 
se niorov mesta Púchov. Na jar je plánovaná tak
tiež výsadba kvetov do vyvýšených záhonov, kto
rá dotvorí kultúrne milieu. Počas najbližších dní 
bude v Europarku blízko knižnice osadená aj nová 

knižná búdka, z dielne Jozefa Duháčka. 
Modrú stuhu – vo farbe mesta – slávnostne 

prestrihla primátorka Katarína Heneková spoloč
ne s prítomnými poslancami MsZ  Angelou La
zorovou, Ľubicou Kuchařovou, Irenou Kováčiko
vou, Lukášom Ranikom a Miroslavom Kubičárom. 
Otvorenia sa zúčastnili taktiež seniori z Denného 
centra seniorov mesta Púchov, Ligy proti reuma
tizmu – miestna pobočka Púchov, zástupcovia 
ANEPS, riaditeľka CVČ Včielka Alena Strýčková, 
riaditeľky a zástupkyne materských a základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a súčasní 
i bývalí zamestnanci Mestskej knižnice Vladimíra 
Roya v Púchove.Prvé poschodie mestskej knižnice 
tak ostáva pre deti a mládež, kde sa už v priebehu 
októbra uskutoční viacero literárnych podujatí. 

Mestská knižnica aktuálne disponuje počtom 22 
611 knižných diel, aktívny čitateľský preukaz má 

703 čitateľov, z toho 141 nových registrovaných 
čitateľov v roku 2022. Zakúpených bolo v rámci 
projektu z FPU Púchovské knihobranie 225 kníh. 
Aktuálne bolo z FPU schválených 3500 eur na 
akvizíciu knižného fondu, a to v projekte Knižné 
túla(e)nie, doposiaľ bolo nakúpených 74 nových 
kníh. Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
bude pre všetkých čitateľov otvorená v nasledov
nom prevádzkovom čase:

Pondelok – piatok 8:00  11:30 hod., 12:00  16:00 
hod.

Obedná prestávka  11:30  12:00 hod.
Ďakujeme všetkým zapojeným do prác na ob

nove mestskej knižnice: mestskej spoločnosti 
Púchov servis, s.r.o., Martinovi Kremeňovi za ori
ginálne ilustrácie a Jozefovi Duháčkovi za zhoto
venie knižnej búdky. Knihovníčky MsK V. Roya sa 
tešia na vašu návštevu.                            MsÚ Púchov

Otvorili vynovené priestory Mestskej knižnice V. Roya
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Mestečko Lednica patrilo v minulosti k významným 
centrám nášho panstva, a to aj v oblasti šírenia vzde
lanosti. Hoci existenciu miestnej školy možno na zá
klade strohých zmienok hodnoverne datovať už od 
17. storočia, viac správ o jej fungovaní prinášajú až 
zachované archiválie z 2. polovice 19. storočia. 

Zo spomenutých dokumentov poštúrovského ob
dobia jasne vyplýva, že výučba prebiehala na kato
líckej škole, ktorú priemerne navštevovalo okolo 110 
žiakov pochádzajúcich z Lednice a Lehotky (dnes 
súčasť uvedenej obce). Učiteľ sa venoval edukácii 
detí vo veku od 6 do 12 rokov pravdepodobne počas 
celého týždňa, teda od pondelka do nedele. Sved
čí o tom dobový školský rozvrh z roku 1863, ktorý 
uvádza ako vyučovacie predmety: „čítanie, písanie, 
počty z hlavy, počty pisebné, spev, zemepis, prirodo
pis, silopis, hospodarství, štiparství, biblické čítanie  
a katechysmus.“ Relatívne voľnejšie dni v týždni 
predstavovala streda a sobota, kedy učiteľ, prípadne 
miestny kňaz, vyučoval iba katechizmus. Ten bol po
čas dobrovoľnej nedeľnej školy doplnený o opakova
nie hodín a čitáreň. 

Spomedzi vyššie zmienených predmetov azda 
najviac zaujme štepárstvo zamerané na pestovanie 
ovocných stromov. Táto činnosť sa neodlučiteľne 
spája s Lednicou známou vývozom sušeného ovo
cia do rôznych kútov monarchie. Z tohto hľadiska 
je preto zaujímavé sledovať, že dôraz na osvojenie 
vzdelania sa v tejto oblasti začínal u žiakov už v tak 
nízkom veku.

Dobový výkaz lednického učiteľa Tomáška spísaný 
v roku 1868 poukazuje taktiež na fakt, že vybave
nie školy nebolo dostačujúce. Žiaci mali k dispozícii 
len: „19 tabuliek, 9 šlabikarov, 14 prvých čítaniek,  

1 druhú čítanku, 6 katechismu
sov (k tomu 4 staré), 1 mapku 
Uhorska, 14 biblik.“ Archívny 
záznam súčasne uvádza, že 
školu finančne podporoval aj 
lednický farár Strakovič a nitri
ansky biskup Augustín Roško
váni, ktorý jej daroval ďalších 
28 kníh. 

Tento všeobecný nedostatok 
školských pomôcok naznaču
je, že deti si počas vyučovania 
museli navzájom požičiavať 
knihy a vážiť zapožičané veci, 
pretože poškodenie pomôcok 
sa náležite spájalo s uhrade
ním škody. Dokazuje to zápis 
dlžníkov od spomínaného 
učiteľa, ktorý si vo svojich pí
somnostiach uviedol naprí
klad: „Amalia Vaculík zabila ta
bulku.“ Dievča malo následne 
uhradiť 12 grajciarov, ale ako 
sa podarilo zistiť, ani po roku dochádzky zrejme pre 
chudobné pomery sumu nezaplatilo. Zaujímavá je 
aj správa od učiteľa Holúbka, ktorý zaznamenal, že 
vzdorovitý rodičia „pre hlavaté neposíelaní dietek 
do školi“ musia zaplatiť pokuty. V prípade týždennej 
absencie školopovinného dieťaťa išlo o sumu 65 
graj ciarov. Treba však pripomenúť, že neboli to len 
pokuty, ktoré sa nám dodnes zachovali z rúk peda
gógov, ale aj viaceré pochvaly za vzorné správanie, 
príkladnú dochádzku, či usilovnosť. 

Samotný plat lednického učiteľa sa v roku 1874 

skladal z viacerých zložiek: hotovosť od obce pred
stavovalo 200 zlatých, okrem toho mu bol poskytnu
tý byt s kurivom, záhrada, 15 meríc obilia, na obhos
podarovanie dostal role s výsevom pod 5 meríc 
obilia a ½ gruntu pasienkov. Obdobné zabezpečenie 
sa spomína aj u učiteľov susedných škôl v Hornej 
Breznici a v Kvášove s výnimkou hotovosti, ktorá bola 
len vo výške 50 zlatých.

Dominika Eglyová
Sken: MV SR, SNA, Topografica - Zb. písomností 

rôznej proveniencie 1254 - 1937, 
a. š. 20, i. č. 233 - Lednica 9 - 17

Dejiny lednickej školy spadajú už do 17. storočia

Ako nastanú
tie požiare

v extrémnych suchách
rozozvučia sa

majáky na tých
autách hasičských.

Naložia do
nich prúdové hadice

a vyjdú húkajúc
zo zbrojnice.

Plamene ohňa
bičujú všetky
lesné porasty

vtedy oni brázdia cesty

Sú v plnom
života

nasadení
svojom.

Zápasia zo živlom
uhasia ho

silným
vody prúdom.

Hasiči dôležité
články našejspoločnosti

skrýva sa
tam veľa odvahy i oddanosti.

Autor: Radko Kurej

V dňoch 26.  30. 9. 2022 sa uskutočnil na ZŠ Mlá
dežnícka TÝŽDEŇ SLOVENČINY. Pripomenuli sme si 
výročia významných spisovateľov štúrovskej gene
rácie  A. Sladkovič, J. Kráľ, J. Francisci, S. Chalupka  
a Ľ. Štúr.

Každý deň na prvej vyučovacej hodine žiaci 2.stup
ňa individuálne riešili krátke zábavné úlohy  preš
myčky, rébusy, zamotané písmenká, nárečové slová...

Denná úloha bola zameraná na hľadanie literárnej 
osobnosti dňa na základe predloženého textu, ktorý 
bol písaný v mene samotného autora. Žiaci sa orien
tovali podľa indícií (narodenie, štúdium, diela...), 
ktoré ich naviedli na zodpovedanie otázok prislúcha
júcich k danej osobnosti. 

Bolo potešujúce vidieť, ako žiaci triednych kolektí
vov spoločne počas prestávok riešili úlohy a pátrali 
po portrétoch našich dejateľov, ktoré sú umiestnené 
na chodbách školy.

Nesúťažili len žiaci, ale aj naši pedagógovia. Aj pre 
nich boli pripravené zábavné úlohy vo forme rébu
sov, obrazových hádaniek, ktoré súviseli s ľudovou 
slovesnosťou.

Víťazi ranných rozcvičiek a denných úloh boli 
odmenení vecnými cenami. Srdečne gratulujeme 
všetkým zúčastneným žiakom a ďakujeme za ich  
záujem o svoj rodný jazyk a jeho históriu.

Vyučujúce SJL, 
ZŠ Mládežnícka

„Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, ...“Hasiči
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Magnum decus Hungariae
Kto bol Magnum decus Hungariae čiže 

Veľká ozdoba Uhorska? Pod spomenu
tou latinskou prezývkou sa skrýva jeden 
z najvýznamnejších osvietenských filo
zofov a polyhistorov vtedajšieho vedec
kého života v Uhorsku  Matej Bel. 

Narodil sa v roku 1648 v Očovej v ro
dine roľníka a mäsiara. Napriek tomu, že 
sa narodil do nie veľmi zámožnej rodiny, 
rodičia Mateja podporovali v štúdiách 
už od detstva. Študoval na niekoľkých 
školách. Vzdelanie ukončil v nemeckom 
Halle, kde študoval filozofiu a teológiu. 
V roku 1708 sa vrátil do Banskej Bystrice, 
kde pôsobil ako rektor na evanjelickom 
gymnáziu. Matej Bel žil v období osvie
tenstva, čo sa odrazilo aj v jeho dielach. 
Okrem filozofie a teológie sa zaujímal aj 
o prírodné vedy, medicínu a nové pe
dagogické prístupy, ktoré zavádzal do 
svojej pedagogickej praxe. Bol priekop
níkom nových moderných metód, ktoré, 
dalo by sa povedať, prekonali aj niek
torých osvietencov. Šlo o metódu ko
lektívnej práce, metodický postup podľa 
určeného plánu, štúdium archívnych 
prameňov s apelom na kritický postoj k 
faktom. Inšpirovaný francúzskym filozo
fom a encyklopedistom Denisom Dide
rotom (1713–1784) započal Bel prácu na 
svojom najrozsiahlejšom diele Notitia 
Hungariaenovae historicogeographi
ca (Historickozemepisná vedomosť o 
novom Uhorsku). Ide o komplexný his
torickogeografický prehľad Uhorska, 
na vzniku ktorého sa podieľala celá sieť 
informátorov z každého kúta Uhorska. 
Dielo, skrátene v literatúre nazývané 
„Notície“, bolo doplnené ilustráciami 
mnohých máp a vedutami, ktoré do me
dirytiny stvárnil známy slovenský geo
graf Samuel Mikovíni (1700 – 1750), pro
fesor Vysokej školy baníckej a lesníckej 
v Banskej Štiavnici. Treba podotknúť, že 
na diele sa pracovalo aj po Belovej smrti 
v auguste 1749. Počas jeho života vyšlo 
tlačou len 10 opisov uhorských stolíc  
a ďalších 48 čakalo na publikovanie. 

Notície sú koncipované podľa uhor
ských stolíc a kapitoly majú jednotnú 
štruktúru. Autori postupne vytvorili  
o uhorských stoliciach akési „monogra
fie,“ ktoré zastrešoval komplexný názov 
Historické a zemepisné vedomosti o sú
vekom Uhorsku. 

Činnosť M. Bela neušla ani pozornos
ti kráľovského dvora a kráľ Karol III. (ci
sár Karol VI.) ho finančne podporoval  
a neskôr ho za jeho dielo povýšil do šľa
chtického stavu.

Mesto Púchov očami Mateja Bela  
a jeho Notícií

Ako vyzeralo mesto Púchov v dobe 
Mateja Bela a čo nám o ňom prezradil vo 
svojom diele? Článok prezentuje infor
mácie a názory Mateja Bela a jeho spo
lupracovníkov z diela Trenčianska stoli
ca (v preklade vydalo Kysucké múzeum 
v Čadci v roku 2013), preto sa historické 
fakty v diele nemusia zhodovať s terajší
mi skutočnosťami. 

Mesto Púchov patrilo v minulosti do 
Stredného slúžnovského okresu Tren
čianskej stolice. O tomto okrese sa Bel 

v Notíciách vyjadril, že sa v ňom na
chádzalo mnoho mestečiek  Púchov, 
Lednica (kedysi zvaná Bielov), Ilava, 
Dubnica, Beluša, Košeca – ktoré nie sú 
nejak prominentné, ale majitelia ich 
nezanedbávajú. Púchovskí mešťania sa 
venovali poväčšine obrábaniu pôdy či 
úžitkovým remeslám. Podľa Belových 
slov žili v spomenutých mestách prevaž
ne Slováci, „ktorých rady v minulosti roz
množili aj Česi a Moravania,“ píše Matej 
Belv Notíciách. Avšak dodáva, že ľudia 
žijúci v Púchove a okolí, boli veľmi sr
deční a pohostinní. 

V diele sa píše, že sa Púchov, patriaci 
do lednického panstva, ktoré v tej dobe 
patrilo rodu Maťašovských, členil na 
staré a nové mesto. K rozdeleniu došlo 
údajne po tom, čo Rákociovci priviedli 
Moravanov a Čechov, venujúcich sa sú
kenníctvu. Tunajšie obyvateľstvo bolo 
rozvrátené následkami 30ročnej vojny 
(16181648), kedy do kraja vpadli Švé
di. Staré mesto sa skladalo zo štyroch 
ulíc, rozširujúcich sa do námestia, kde 
stál Kostol Všetkých svätých a ktorý bol 
navštevovaný hlavne v čase konania 
trhov. Podľa Bela bolo nové mesto uza
vreté hradbami na užšom priestranstve  
a bolo obývané súkenníkmi, teda obyva
teľmi Čiech a Moravy, ktorých sem prilá
kali ponukou odpustenia daní majitelia 
panstva. Vďaka šikovným súkenníkom 
prirovnal Bel púchovské súkno k vtedy 
vychýrenému holandskému súknu. Na
nešťastie, v dobe písania Notícií sa začal 
súkennícky cech zmenšovať a jeho sláva 
upadala. Čo je pozoruhodné, každá časť 
mesta mala svojho richtára/starostu  
a vlastnú úradnícku agendu. Púchovu sa 
nemôže odoprieť jeho nadčasovosť. Ku
riozitou je, že mal vlastnú kníhtlačiareň, 
ktorá bola nariadením pánov mestečka 
dostupná aj prisťahovalcom rôzneho 
vierovyznania. Belovi spolupracovníci 
doplnili, že bola neskôr presťahovaná 
najskôr do Senice (v Nitrianskej župe), 
potom kolovala z Trenčína do Žiliny 
až napokon skončila v roku 1713 opäť  
v Púchove. 

Mnoho mešťanov sa živilo súkenníc
tvom. Čo je veľmi zaujímavé, Bel upozor
ňuje aj na škodlivosť ovzdušia z výparov 
pri máčaní súkna, predovšetkým v re
meselných oblastiach mesta. Pôda bola 
síce úrodná, no stále nevystačovala na 
pokrytie životných potrieb obyvateľov, 
preto sa venovali remeslám. Púchov sa 
vďaka svojej polohe stal i obchodným 
centrom danej oblasti.

Obyvatelia sa podľa Belových slov 
hlásili k trom vierovyznaniam, a to  
k rímskokatolíckemu, augsburskému  
a helvétskemu (príslušníci kalvinizmu), 
až kým ich vlastník panstva Ladislav 
Maťašovský násilím nepriviedol všet
kých k jednotnému rímskokatolíckemu 
vierovyznaniu v roku 1731. Vďaka Notí
ciám sa dozvedáme aj o hovorovom ná
zve mesta, ktoré miestni volali Puchovo. 

Púchovský okres kedysi a dnes 
Správne a administratívne delenie 

Uhorska má veľmi komplikovaný vývoj 
a charakter, ktorý sa storočiami menil. 
V minulosti sa územie delilo na stolice 

/ župy. Tie sa ďalej členili kvôli efektív
nejšej správe na slúžnovské okresy, na 
ktorých čele stál slúžny. Obce, v súčas
nosti pridružené k okresu Púchov, mali 
v minulosti iné zaradenie a patrili pod 
správu vtedajších panstiev a ich ma
jiteľov. Dôležitým mestečkom bola 
Lednica a jej hrad, ktorá dala názov 
panstvu, ku ktorému Púchov prislúchal. 
Obyvatelia Lednice sa živili roľníctvom, 
aj keď pôda na hornatých úbočiach 
nebola úrodná, zato hojne hnojená. 
V Lednici žili i tkáči pásov látky, ktoré 
následne farbili a predávali na trhoch. 
Ďalším pomerne významným mesteč
kom bola Beluša, kedysi patriaca do 
majetku kráľov, a to až dovtedy, kým 
sa s ilavským panstvom nedostala do 
vlastníctva zemepánov, ktorí sa často 
menili. Charakter Beluše bol čisto poľno
hospodársky, nakoľko neležala v horna
tých oblastiach. No napriek tomu bolo 
obyvateľstvo veľmi chudobné. Okrem 
početných roľníkov sa v Beluši vysky
tovali aj hrnčiari a obuvníci. Pýchou 
mestečka bol dom Ostrošičovcov, ktorí 
ho postavili v štýle kaštieľa. Táto rodina 
nechala postaviť, resp. zrekonštruovať  
v 16. storočí i kostol zasvätený sv. Alžbe
te. V časoch Mateja Bela patrila Beluša 
Breünerovcom. 

Vtedajšie mestečká sme si už priblížili, 
ale čo dediny púchovského okresu? Pri 
opise stolíc autori diela Notície použi

li kritérium zemepisnej polohy, preto 
obce v spomenutom okrese rozdelili na 
dediny, ktoré stoja pred Váhom a dedi
ny, ktoré stoja za Váhom. 

Obce z okolia Púchova patrili do led
nického, košeckého či ilavského pan
stva. Niektoré z nich už zanikli, alebo sa 
zlúčili s inými obcami. Medzi obce Stred
ného slúžnovského okresu, ležiace pred 
Váhom, patrili: Podhorie s kaštieľom Pet
róciovcov, Hloža a Horné Kočkovce vo 
vlastníctve Motešických, Dolné Kočkov
ce v držbe košeckého panstva, Nosice, 
Visolaje, kde sa na sviatok sv. Juraja ko
návala slávnostná púť. 

K dedinám Stredného slúžnovského 
okresu ležiacim za Váhom zaradili: Nim
nicu s jej liečivými prameňmi, Hoštinú, 
Ihrište, Mostište, Zboru, Vydrnú, Dub
kovú, v horách ležiace Lazy (pod Maky
tou), Lysú (pod Makytou), Lúky, Zubák, 
cez ktorý viedli horské priesmyky na 
Moravu. Ďalej k týmto obciam začlenili 
aj Záriečie, Mestečko, Dohňany, Viesky, 
Bezdedov, Hrabovku, Streženice, Med
né, Horenice, Hôrku, Rovné, Dolnú Brez
nicu, Hornú Breznicu, Lednickú Lehotu, 
ležiacu pod hradom Lednica. Pokraču
jeme obcami Kvašov a Horovce, ktoré 
toho času vlastnil rod Madočianskych, 
ktorých kaštieľ sa týčil na vyvýšenom 
mieste. 

Dominika Kukučová, 
Vlastivedné múzeum Pov. Bystrica

Mesto Púchov a jeho okolie v diele Mateja Bela

Základná umelecká škola Púchov
v spolupráci s Mestom Púchov

a O.Z. Morava krásna zem

Vás srdečne pozývajú na 

XIII. Benefičný koncert

sláčikové kvarteto
detská ľudová hudba Lachovček

dievčenský spevácky zbor Be Happy
vokálna skupina Harmony

žiaci, učitelia a absolventi ZUŠ Púchov

MORAVSKÁ HUDOBNÁ TOUR 2022
,,Tvorba českých a moravských autorov pre veľký dychový orchester,,

Emma Staňová - fagot
Adam Čvirik - saxofón

Michaela Janiková - flauta
Lucia Mitašová - flauta

Mária Martinková - soprán
Ján Kostelanský - tenor

Dychový orchester ZUŠ Púchov

16.
OKTÓBER

1700
HOD.

VEĽKÁ SÁLA
DIVADLA

V PÚCHOVE

ÚČINKUJÚ:

„Realizované s podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

Výťažok z koncertu bude venový rodine Šatkovej z Púchova

MODERUJE:
Daniela Sadloňová

VSTUP VOĽNÝ
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

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. 

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

vždy o 19/30 h, čitáreň Župného domu; vstupné 4 €/�lm

FILMOVÝ FESTIVAL BE2CAN
Objavte oceňované snímky z festivalov v Berlína, Be-
nátkach a Cannes, ktoré hýbu artovým �lmom. Poznaj-
te širšie súvislosti, diskutujte alebo sa len nechajte uná-
šať silnými príbehmi. Podrobnejšie info v udalosti na FB.

20.
27.

št

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)

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. 

Kultúra
Pondelok 17.10., 24.10., 31.10    veľká sála  18.00 h
KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA 
Kurzy sú prípravou na plesovú sezónu a rôzne spoločenské podujatia. Zvládnete zákla
dy jednotlivých štandardných a latinskoamerických tancov. Info 0908 718 662.
Pondelok  17.10.,  31.10.     tanečná sála    18.30 h
Streda         12.10.,  19.10.,  26.10.     tanečná sála    18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické 
lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cviče
nie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba 
Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. 1 vstup 4€. 
Utorok  11.10.,  18.10., 25.10.       tanečná sála     16.15 h
Streda   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    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  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.
Štvrtok 13.10.     zasadacia miestnosť     15.30 h
KREATÍVNE KURZY
Poplatok 7 €/h vrátane materiálu. Prihlášky a informácie 0908 718 662, kultura@pu
chovskakultura.sk
Utorok 18.10.           učebňa č.1     16.00 h
Utorok  25.10.          učebňa č.1     16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť do emailom: kultura@pucho
vskakultura.sk, alebo 0908 718 662.  Kurzový poplatok  na mesiac  október je 34 €  
a musí byť zaplatený do 14.10.2022

Kino
PANI HARRISOVÁ IDE DO PARÍŽA   Streda  12.10.   19:45 h 
Prečo by ovdovená britská upratovačka nemohla zatúžiť po šatách od Diora? Komédia 
Pani Harrisová ide do Paríža dokazuje, že nič nie je nemožné, pokiaľ si idete „tvrdohla
vo “za svojimi snami. MP od 12 rokov – Cinemart – 116 min. – komédia – titulky – VB. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 

ČIERNE NA BIELOM KONI   Piatok  14.10.   19:45 h 
Romantická gangsterka z Novohradu a Malohontu, krajiny nikoho, stratenej v čase 
kdesi na juhu Slovenska. Osem kapitol o tom, prečo sa báť ľudí, ktorí vám podajú 
pero a povedia: Stačí podpísať. O tom, ako dokáže nečakaná láska strpčiť zločincom 
pokojný život a kam až dokážu súdni ľudia zájsť, ak ich prerastie pýcha. No a nakoniec  
o tom, že hrdina je ten, kto sa nebojí smrti, ani keď zomrie posledná. MP od 15 rokov – 
Continentalfilm – 94 min. – komédia – SR – OV. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 

WEBSTEROVCI VO FILME  

Nedeľa  16.10. 15:30 h        Piatok  21.10.  17:30 h 
Websterovci sú pavúčia rodina ako každá iná, a predsa sú výnimoční. Školáčka Lili už 
zažila viacero dobrodružstiev, ale teraz príde to najväčšie a najnebezpečnejšie: stret
nutie s človekom! MP – Magicbox – 70 min. – animovaný – OV – ČR – SR. Vstupné 6 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 

HALLOWEEN KONČÍ   

Pondelok  17.10.   19:45 h     Streda  19.10.   19:45 h 
Po 45 rokoch dospieva najuznávanejšia hororová séria v histórii filmu k svojmu 
epickému a desivému záveru.  MP od 15 rokov – Cinemart – 111 min. – horor – titulky 
– USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 
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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

fs vah 50 vyr poster.indd   1fs vah 50 vyr poster.indd   1 09/09/2022   10:4909/09/2022   10:49
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AKČNÝ 
SVETOVÝ DEN ZRAKU

12.-15.10.2022

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

MERANIE ZRAKU OČNÝM ŠPECIALISTOM BEZ ČAKANIA

MORAVSKÁ 11 - PÚCHOV

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY 
UŽ OD 29 EUR29 EUR

ČESKÉ OKULIAROVÉ SKLÁ 
UŽ OD 8,30 EUR/KS8,30 EUR/KS

Medzi horúce novinky Pod Lachovcom určite patrí Medzi horúce novinky Pod Lachovcom určite patrí 
zbúranie historickej tehlovej vilky s vežičkou na ulici zbúranie historickej tehlovej vilky s vežičkou na ulici 
J. Kráľa neďaleko križovatky s Kuzmányho ulicou, aj J. Kráľa neďaleko križovatky s Kuzmányho ulicou, aj 
napriek „viacročným nepochopiteľným snahám“ zanapriek „viacročným nepochopiteľným snahám“ za
chovať tento historický artefakt v pôvodnom stave chovať tento historický artefakt v pôvodnom stave 
čo najdlhšie...čo najdlhšie...

Stav hrubej stavby III. etapy kolumbária na mestStav hrubej stavby III. etapy kolumbária na mest
skom cintoríne je predzvesťou toho, že 25 urnových skom cintoríne je predzvesťou toho, že 25 urnových 
miest určite pribudne ešte tento rok.miest určite pribudne ešte tento rok.

Že sa dajú okrem investícií realizovať aj opravy Že sa dajú okrem investícií realizovať aj opravy 
komunikácií, ktoré určite potešia nielen obyvateľov komunikácií, ktoré určite potešia nielen obyvateľov 
priľahlých rodinných, či bytových domov, dokazuje priľahlých rodinných, či bytových domov, dokazuje 
oprava cca 120 bm cesty vedúcej od Hoštínskej k vyoprava cca 120 bm cesty vedúcej od Hoštínskej k vy
novenému amfiteátru na Ilonke, kde sa už v týchto novenému amfiteátru na Ilonke, kde sa už v týchto 
dňoch môžete reálne stretnúť aj s vílou Lachoviendňoch môžete reálne stretnúť aj s vílou Lachovien
kou. Bol to najhorší úsek tejto komunikácie, ktorého kou. Bol to najhorší úsek tejto komunikácie, ktorého 
opravy sa dlhodobo dožadovali miestni obyvatelia opravy sa dlhodobo dožadovali miestni obyvatelia 
a v poslednom čase intenzívne aj návštevníci novoa v poslednom čase intenzívne aj návštevníci novo
vznikajúceho lesoparku. Obnovy asfaltového zvršku vznikajúceho lesoparku. Obnovy asfaltového zvršku 
sa dočkal aj chodník pred BD č.1258 Za cintorínom.sa dočkal aj chodník pred BD č.1258 Za cintorínom.

Po nedávnej konzultácii s projektantom SPPDisPo nedávnej konzultácii s projektantom SPPDis
tribúcia možno rámcovo upresniť, že realizácia výtribúcia možno rámcovo upresniť, že realizácia vý
meny potrubí ZP bude v našej MČ prebiehať cca od meny potrubí ZP bude v našej MČ prebiehať cca od 
marca do novembra 2023. Došlo k zmene zámeru marca do novembra 2023. Došlo k zmene zámeru 
viesť rozvody v chodníkoch a po novom povedú viesť rozvody v chodníkoch a po novom povedú 
prevažne v pôvodných trasách v telesách vozoviek  prevažne v pôvodných trasách v telesách vozoviek  
s maximálnym využitím technológie pretláčania – s maximálnym využitím technológie pretláčania – 
bez výkopov. Najviac dotknutá rozkopávkami bude bez výkopov. Najviac dotknutá rozkopávkami bude 
Ulica J. Kráľa od kruháča pri Zdraví po Staré pumpy, Ulica J. Kráľa od kruháča pri Zdraví po Staré pumpy, 
celá Kuzmányho ulica a bohužiaľ aj nedávno rekoncelá Kuzmányho ulica a bohužiaľ aj nedávno rekon
štruovaná Komenského ulica od križovatky s Kuzmáštruovaná Komenského ulica od križovatky s Kuzmá
nyho po uličku okolo cintorína. Čiastočne Vodárennyho po uličku okolo cintorína. Čiastočne Vodáren
ská a Za cintorínom – od rohu cintorína po a popred ská a Za cintorínom – od rohu cintorína po a popred 
BD 1258, potom popred BD 1260 až po CSS... V tejto BD 1258, potom popred BD 1260 až po CSS... V tejto 
etape sa rozkopávky nedotknú ulíc Pod Lachovcom, etape sa rozkopávky nedotknú ulíc Pod Lachovcom, 
Sládkovičovej a Podjavorínskej, kde ešte nie je stanoSládkovičovej a Podjavorínskej, kde ešte nie je stano
vený termín výmeny. Obyvatelia starších RD sa musia vený termín výmeny. Obyvatelia starších RD sa musia 
pripraviť aj na to, že plynomery sa budú premiestňopripraviť aj na to, že plynomery sa budú premiestňo
vať podľa platných noriem z pivníc k plotom. Dobrou vať podľa platných noriem z pivníc k plotom. Dobrou 
správou je, že investor sa zaviazal v miestach výkosprávou je, že investor sa zaviazal v miestach výko
pov opraviť teleso vozovky v šírke jedného jazdného pov opraviť teleso vozovky v šírke jedného jazdného 
pruhu.pruhu.

Na záver článku, aj volebného obdobia (VO) sa Na záver článku, aj volebného obdobia (VO) sa 

chcem poďakovať všetkým za podnety, či spolupráchcem poďakovať všetkým za podnety, či spoluprá
cu pri výkone mandátu poslanca. A keďže október je cu pri výkone mandátu poslanca. A keďže október je 
mesiac úcty k starším a v našej MČ je asi najväčšia mesiac úcty k starším a v našej MČ je asi najväčšia 
koncentrácia seniorov aj vďaka Senior klubu, DOS, koncentrácia seniorov aj vďaka Senior klubu, DOS, 
či CSS, chcem všetkým zaželať hlavne veľa zdravia, či CSS, chcem všetkým zaželať hlavne veľa zdravia, 
pokojné a aspoň také pestré dni, aké nám „maľuje“  pokojné a aspoň také pestré dni, aké nám „maľuje“  
v týchto dňoch v prírode nastupujúca jeseň.v týchto dňoch v prírode nastupujúca jeseň.

Pavel Melišík,  Pavel Melišík,  
poslanec MsZ za VO č.1.poslanec MsZ za VO č.1.

Aktuálne spod Lachovca: Novinky...
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22 .  OKTÓBER,

SOBOTA

SÚŤAŽ VO

VARENÍ
GULÁŠU

H U N T Y  F I S H  
L E D N I C K É  R O V N E

P r i h l ášk y :

0907 741  695

www.huntyfish.sk

P R E D A J  M Ä S A

P R E D A J  M Ä S A

OznamOznam
Mesto Púchov preveruje aktuálny záujem občaMesto Púchov preveruje aktuálny záujem obča

nov Púchova o očkovanie na ochorenie Covid19. nov Púchova o očkovanie na ochorenie Covid19. 
Záujem o očkovanie môžete nahlasovať u inforZáujem o očkovanie môžete nahlasovať u infor
mátorky na t.č. +421 42 465 08 31 alebo prostredmátorky na t.č. +421 42 465 08 31 alebo prostred
níctvom emailu na msu@puchov.sk, pričom je níctvom emailu na msu@puchov.sk, pričom je 
potrebné uviesť kontakt na seba a či máte záujem potrebné uviesť kontakt na seba a či máte záujem 
o prvú dávku alebo o booster /posilňujúcu/ dávku.o prvú dávku alebo o booster /posilňujúcu/ dávku.

MsÚ PúchovMsÚ Púchov
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Výsledkový servis futbalových súťaží

1. liga st. žiaci U14

1. liga st. žiaci U15

Prípravky U11 MIX

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

1. liga ml. žiaci U13

9. kolo: 
Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 1:1 (1:1), Zi

cháček – Kľúčik, Dubnica nad Váhom – Prievidza 4:1, 
Lokomotíva Trnava – RSC Banská Bystrica 1:3, Martin 
– Komárno 3:2, Sklaica – Inter Bratislava 2:0, Domino 
– Šamorín 1:2
1. Šamorín 8 6 1 1 21:6 19
2. B. Bystrica 9 5 3 1 14:8 18
3. Karlova Ves 8 5 2 1 17:4 17
4. MŠK Púchov 8 4 3 1 23:12 15
5. Trnava 8 5 0 3 19:10 15
6. Dubnica 8 4 2 2 21:8 14
7. Martin 8 4 1 3 24:20 13
8. Domino 8 4 1 3 11:9 13
9. Nitra 8 3 3 2 15:13 12
10. Skalica 7 3 3 1 11:9 12
11. Komárno 9 2 4 3 18:13 10
12. Inter 8 2 0 6 5:12 6
13. Partizánske 8 0 3 5 7:22 3
14. Prievidza 9 0 2 7 8:35 2
15. Malacky 8 0 0 8 2:35 0

Program 10. kola: MŠK Púchov – Lokomotíva Tr-
nava (16. 10. o 10.00), Prievidza – Malacky, Dubnica 
nad Váhom – Domino, RSC Banská Bystrica – Nitra, 
Šamorín – Skalica, Inter Bratislava – Martin, Komárno 
– Karlova Ves Bratislava  

7. kolo: 
MŠK Púchov – Domino 2:2 (0:1), Žilinský 2, Petr

žalka – Inter Bratislava 2:1, Prievidza – Slovan Brati
slava 0:8, Nitra – Zlaté Moravce 8:0, Karlova Ves Bra
tislava – Trenčín 1:1, Dunajská Streda – Levice 12:0, 
Dubnica nad Váhom – Skalica 3:0

1. D. Streda 7 6 1 0 39:6 19
2. Slovan 7 5 1 1 41:7 16
3. Petržalka 6 5 1 0 20:5 16
4. Dubnica 7 5 0 2 27:9 15
5. Trenčín 7 4 2 1 33:11 14
6. Nitra 7 3 2 2 24:9 11
7. Karlova Ves 7 3 2 2 13:9 11
8. Trnava 6 3 1 2 20:7 10
9. Inter 6 3 1 2 12:9 10
10. Zl. Moravce 6 2 0 4 6:32 6
11. MŠK Púchov 6 1 2 3 9:18 5
12. Domino 6 1 1 4 10:20 4
13. Prievidza 7 1 0 6 5:22 3
14. Skalica 6 0 0 6 3:35 0
15. Levice 7 0 0 7 2:65 0

Program 8. kola: Inter Bratislava – MŠK Púchov 
(15. 10. o 12.00), Zlaté Moravce – Petržalka, Skalica – 
Nitra, Dunajská Streda – Prievidza, Levice – Domino, 
Trnava – Dubnica , Slovan – Karlova Ves

6. kolo:
 MŠK Púchov – Levice 2:2 (0:0), Jakubech, Almásy, 

Dunajská Streda – Slovan Bratislava 5:1, Dubnica nad 
Váhom – Zlaté Moravce 2:3, Nitra – Inter Bratislava 
0:9, Petržalka – Domino 2:0, Prievidza – Trenčín 0:7
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. Karlova 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

6. kolo:  
MŠK Púchov – Levice 2:4 (2:2), Pilát, Valko, Dunaj

ská Streda – Slovan Bratislava 3:24, Dubnica nad Vá
hom – Zlaté Moravce 7:9, Nitra B – Inter Bratislava 
19:11, Prievidza – Trenčín 4:14, Petržalka – Domino 
16:6
1. Trenčín 4 4 0 0 49:13 12
2. Trnava 5 4 0 1 81:26 12
3. Petržalka 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

Skupina E
4. kolo:  Beluša – Dolné Kočkovce 2:2, Dohňany – 

Lysá pod Makytou 1:1, Visolaje – MŠK Púchov B 7:0
9. kolo: 
Beluša – Dolné Kočkovce 6:2, Dohňany – Lysá pod 

Makytou 1:4, Visolaje – MŠK Púchov 9:1
1. Beluša 8 6 2 0 33:11 20
2. Lysá 8 5 2 1 33:7 17
3. D. Kočkovce 8 5 1 2 28:18 16
4. Visolaje 8 3 0 5 26:32 9
5. Púchov B 8 1 1 6 7:39 4
6. Dohňany 8 0 2 6 10:30 2

8. kolo:  Košeca – Praznov 1:2, Pruské – Prečín 4:1, 
PlevníkDrienové – Fan Club Púchov 7:0, Ladce – Sve
repec 0:0
1. Plevník 7 7 0 0 33:1 21
2. Praznov 6 4 1 1 15:10 13
3. Pruské 7 3 2 2 20:15 11
4. Sverepec 7 2 3 2 21:16 9
5. FC Púchov 7 2 2 3 18:18 8
6. Ladce 6 2 2 2 7:12 8
7. Košeca 7 1 3 3 10:14 6
8. Brvnište 5 1 0 4 10:22 3
9. Prečín 6 0 1 5 3:29 1

4. liga ml. žiaci U13

9. kolo: 
Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 0:5 

(0:3), Vavrík 3, Valica, Baláž, Partizánske – Malac
ky 1:0, Lokomotíva Trnava – RSC Banská Bystrica 
3:0, Martin – Komárno 1:5, Domino – Šamorín 6:0, 
Skalica – Inter Bratislava 3:3, Dubnica nad Váhom 
– Prievidza 3:0
1. MŠK Púchov 8 8 0 0 36:8 24
2. Karlova Ves 8 6 1 1 19:10 19
3. Trnava 8 6 1 1 18:2 19
4. Dubnica 8 6 0 2 28:5 18
5. Domino 8 6 0 2 30:12 18
6. Nitra 8 5 1 2 16:9 16
7. Komárno 9 4 1 4 19:16 13
8. Inter 8 3 3 2 16:16 12
9. Šamorín 8 3 1 4 14:22 10
10. Skalica 7 2 2 3 17:14 8
11. Martin 8 2 1 5 14:20 7
12. B. Bystrica 9 1 3 5 10:19 6
13. Prievidza 9 1 1 7 10:33 4
14. Partizánske 9 1 1 7 6:36 4
15. Malacky 9 0 0 9 5:36 0

Program 10. kola: 
MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava (16. 10. o 

12.30), Prievidza – Malacky, Dubnica nad Váhom – 
Domino, RSC Banská Bystrica – Nitra, Šamorín – Ska
lica, Inter Bratislava – Martin, Komárno – Karlova Ves 
Bratislava  

7. kolo: MŠK Púchov – Domino 1:3 (1:1), Potáč, 
Prievidza – Slovan Bratislava 0:0, Petržalka – Inter Bra
tislava 3:0, Dunajská Streda – Levice 6:0, Karlova Ves 
Bratislava – Trenčín 1:4, Nitra B – Zlaté Moravce 0:5, 
Dubnica nad Váhom – Skalica 4:0
1. Trenčín 7 6 0 1 40:7 18
2. Petržalka 6 5 1 0 30:6 16
3. Dubnica 7 5 1 1 18:9 16
4. Trnava 6 5 0 1 24:6 15
5. D. Streda 7 5 0 2 39:20 15
6. Slovan 7 4 1 2 28:9 13
7. Prievidza 7 3 2 2 10:14 11
8. Domino 6 3 1 2 15:12 10
9. MŠK Púchov 6 3 1 2 15:12 10
10. Zl. Moravce 6 2 1 3 14:14 7
11. Karlova Ves 7 2 0 5 11:23 6
12. Inter 6 1 0 5 14:17 3
13. Levice 7 1 0 6 6:41 3
14. Nitra B 7 0 0 7 5:41 0
15. Skalica 6 0 0 6 1:39 0

Program 8. kola: Inter Bratislava – MŠK Púchov (15. 
10. o 12.00), Zlaté Moravce – Petržalka, Skalica – Nitra, 
Dunajská Streda – Prievidza, Levice – Domino, Trnava 
– Dubnica nad Váhom, Slovan Bratislava – Karlova Ves 
Bratislava 

6. liga dorast 
8. kolo: Košeca – Jasenica 8:1, Dolné Kočkovce – 

Domaniža 2:2, Podmanín – Dolné Mariková 0:2
1. Kvašov 6 5 0 1 31:9 15
2. D. Mariková 7 5 0 2 19:10 15
3. Podmanín 6 5 0 1 12:7 15
4. Košeca 7 4 0 3 18:16 12
5. Domaniža 6 2 1 3 13:18 7
6. D. Kočkovce 7 1 1 5 12:13 4
7. Jasenica 7 0 0 7 6:38 0

1. liga ml. žiaci U12
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Výsledkový servis futbalových súťaží

3. liga muži 

7. liga muži 

8. liga muži 

6. liga muži 

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

V sobotu 1. 10. 2022 sa v Púchove 
uskutočnil 17. ročník tradičných pre
tekov Veľká cena Púchova v plávaní. 
Pôvodne prihlásených pretekárov 
bolo okolo 370, pretekov sa zúčast
nilo 322 plavcov z 30 klubov z celé
ho sveta. Punc byť prvýkrát svetový, 
priniesla účasť 4 plavcov z USA, klu
bu Tri Valley Aquatics. Zakladateľom 

tohto klubu je náš bývalý odchova
nec Daniel Ridoško, ktorý dlhodobo 
žije v Spojených štátoch a pri príle
žitosti blížiaceho sa 50. výročia za
loženia plaveckého klubu, navštívil 
domovinu. Kuriozitou je, že pretekal 
so svojimi tromi synmi. Naša súťaž 
sa dlhodobo teší veľkému záujmu, 
nakoľko je povestná vynikajúcou 

organizáciou a účasťou plaveckých 
hviezd zo Slovenska, ale aj zo zahra
ničia, kde okrem USA sa zúčastnili aj 
pretekári z Čiech a Ukrajiny.

Najhodnotnejšie výkony v mužskej 
aj ženskej kategórii v prvom poldni 
preteku boli  odmenené finančnými 
cenami, pričom pretekári na prvom 
až treťom mieste v jednotlivých dis

ciplínach v príslušných kategóriách, 
si odniesli medailu a diplom. Keďže 
tieto preteky sú v plaveckej komu
nite považované ako prvý ostrý test 
v prebiehajúcej sezóne, veríme, že 
naši domáci plavci budú svoju for
mu zlepšovať až do majstrovstiev 
Slovenskej republiky na konci roku.

PB

Veľká cena Púchova v plávaní aj s americkou účasťou

10. kolo: Horovce – Orlové 3:1, Prejta – Udiča B 0:0, 
Bodiná – Kolačín 1:1, Pružina – Kameničany 7:3, Tŕstie 
– Červený Kameň 4:1, Vrchteplá – Lednica 4:1
1. Dulov 9 7 0 2 36:16 21
2. Tŕstie 9 6 2 1 33:14 20
3. Lednica 10 6 1 3 26:23 19
4. Kolačín 9 5 2 2 42:15 17
5. Horovce 9 5 0 4 20:17 15
6. Bodiná 9 3 5 1 17:13 14
7. Pružina 9 4 2 3 19:16 14
8. Udiča B 9 4 2 3 18:16 14
9. Vrchteplá 9 4 2 3 25:31 14
10. Orlové 10 2 3 5 15:29 9
11. Č. Kameň 10 1 2 7 12:27 5
12. Prejta 9 0 3 6 12:27 3
13. Kameničany 9 0 2 7 6:37 2

10. kolo: Visolaje – Šebešťanová 1:2, Košecké Pod
hradie – Jasenica 3:0, Papradno – Dolné Kočkovce 

3:1, Podmanín – Sverepec 8:0, Lysá pod Makytou 
– Praznov 5:0, Streženice – Dohňany 2:2, Tuchyňa – 
Nová Dubnica 8:2
1. Podmanín 10 9 0 1 36:10 27
2. D. Kočkovce 10 8 1 1 35:14 25
3. K. Podhradie 10 5 5 0 29:13 20
4. Lysá 10 6 2 2 30:16 20
5. Papradno 10 5 3 2 27:18 18
6. Šebešťanová 10 5 2 3 24:19 17
7. Visolaje 10 4 2 4 22:22 14
8. Tuchyňa 10 2 4 4 22:28 10
9. Streženice 10 2 3 5 18:29 9
10. Praznov 10 2 2 6 18:22 8
11. N. Dubnica 10 1 4 5 20:34 7
12. Dohňany 10 1 3 6 13:31 6
13. Jasenica 10 0 5 5 10:19 5
14. Sverepec 10 1 2 7 9:38 5

10. kolo: Plevník – Drienové – MelčiceLieskové 
0:2, Horná Streda – Košeca 1:1, Udiča – Kanianka 1:3, 
Pruské – Horná Poruba 3:2, ChocholnáVelčice – No
váky 2:0, Zemianske Kostoľany – Bolešov 0:2, Dolné 
Vestenice – Uhrovec 1:2
1. Košeca 10 7 2 1 25:12 23
2. Melčice 10 6 3 1 20:11 21
3. Pruské 10 6 1 3 23:19 19
4. Bolešov 10 5 2 3 22:13 17
5. Z. Kostoľany 10 5 0 5 16:15 15
6. Kanianka 10 4 2 4 20:17 14
7. Chocholná 10 4 2 4 16:19 14
8. Uhrovec 10 4 1 5 17:16 13
9. Plevník 9 4 0 5 13:16 12
10. H. Streda 10 3 3 4 17:19 12
11. Udiča 9 1 5 3 10:14 8
12. D. Vestenice 9 2 2 5 14:21 8
13. H. Poruba 9 2 2 5 10:17 8
14. Nováky 10 2 1 7 12:26 7

5. liga muži 
10. kolo: 
Brvnište – Horná Krupá 2:0, Domaniža – Piešťany 

1:0, Trenčianske Stankovce – Partizánske 1:1, Prievi
dza – Prečín 3:0, Vrbové – Veľké Uherce 1:0, Chynora
ny – Podolie 6:0, Kvašov – Ladce 1:0
1. Prievidza 9 7 1 1 34:8 22
2. Prečín 10 7 1 2 22:11 22
3. Vrbové 9 6 1 2 15:6 19
4. Chynorany 10 6 1 3 30:10 19

5. Partizánske 10 5 3 2 22:10 18
6. Domaniža 9 5 1 3 15:12 16
7. T. Stankovce 9 5 1 3 14:10 16
8. Horná Krupá 9 4 0 5 15:15 12
9. Piešťany 9 4 0 5 14:17 12
10. Brvnište 9 4 0 5 15:21 12
11. V. Uherce 9 3 1 5 10:18 10
12. Ladce 10 3 0 7 14:31 9
13. Podolie 10 2 1 7 8:23 7
14. Kvašov 9 1 2 6 10:24 5
15. Hlohovec 9 1 1 7 6:28 4

10. kolo: Malženice – Vrakuňa 1:0, Galanta – Šaľa 
2:1, Podkonice – Inter Bratislava 0:0, Sereď – Beluša 
0:0, Kalná nad Hronom – Bánová 3:2, Častkovce – 
Veľké Ludince 1:0, RSC Banská Bystrica – Nové Zámky 
5:0, Nové Mesto nad Váhom – Martin 0:3
1. Malženice 10 9 1 0 22:6 28
2. Beluša 10 5 2 3 23:14 17
3. Sereď 9 5 2 2 15:7 17
4. Častkovce 9 5 2 2 14:11 17
5. Galanta 10 4 4 2 18:11 16
6. Šaľa 10 5 1 4 13:15 16
7. Nové Mesto 9 4 3 2 16:13 15
8. Martin 10 4 1 5 18:12 13
9. Kalná 10 3 3 4 12:18 12
10. V. Ludince 10 3 3 4 13:13 12
11. Podkonice 10 2 5 3 8:12 11
12. B. Bystrica 10 3 2 5 11:10 11
13. Bánová 10 3 1 6 19:16 10
14. Nové Zámky 9 2 3 4 10:18 9
15. Inter 10 2 3 5 10:18 9
16. Vrakuňa 10 0 2 8 5:33 2

Program 11. kola: Martin – Galanta, Malženice – 
Kalná nad Hronom, Inter – Vrakuňa, Nové Zámky – 
Sereď, Šaľa – Podkonice, Bánová – Častkovce, Beluša 
– Nové Mesto nad Váhom, Veľké Ludince – B. Bystrica



šport / oznamšport / oznam1818

Výkonný výbor Slovenského zväzu bedmintonu 
na návrh trénerov zodpovedných za reprezentá
ciu U19 schválil nomináciu na októbrové majst
rovstvá sveta juniorov. Tie sa uskutočnia 17. až 
30. októbra 2022 v španielskom meste Santander. 
Reprezentantov čaká súťaž družstiev ako aj jed
notlivcov. Na tímovom šampionáte si postupne  
v skupine E sily zmerajú s Dánskom, Thajskom, 
Fínskom a Kóreou.

Trikolóru Slovenska budú hájiť Simeon Suchý, 
Sebastián Kadlec, Richard Pavlík, Sofia Slosiariko
vá, Olívia Kadlecová, Lea Výbochová a Michaela 
Telehaničová.

Dvojhra juniori: Suchý, Kadlec, Pavlík

Dvojhra juniorky: Slosiariková, Výbochová, Ka
dlecová

Štvorhra juniori: Suchý/Kadlec
Štvorhra juniorky: Slosiariková/Telehaničová, 

Kadlecová/Výbochová
Zmiešaná štvorhra: Suchý/Telehaničová, Kadlec/

Kadlecová, Pavlík/Výbochová
Mladí športovci pre Púchovské noviny povedali: 

„Dňa 16.10. odlietame na naše prvé majstrovstvá 
sveta do Španielska, pretože minuloročné majst
rovstvá sveta v Číne boli kvôli pandémii zrušené.
Tréningová príprava prebieha v Ilave a Púchove, 
kde absolvujeme 10 tréningov týždenne.“

Držíme palce! Slovenský zväz bedmintonu

Kadlecovci idú na majstrovstvá sveta 
v bedmintone do Španielska

Mladí púchovskí hasiči za daždivého a chladné
ho počasia po dvoch rokov Covidovejpauze dňa 
1.10.2022 vycestovali s trénerom J. Ridzikom st.  
a asistentom M. Koukalom na 1. ročník súťaže Fé
nix v Martine, kde museli zabojovať o prvé body  
v kategórií chlapcov. Súťažilo sa v troch disciplí

nach štafeta 5 x 30 m, štafeta dvojíc a uzlovej štafe
tyna dve kolá. Našu organizáciu reprezentovali 
Simona Sečkárová, Alexander Ridzik, bratia Max  
a Zak Chovančekovi a družstvo sme doplnili 
Eliškou Jantovou i novou neskúsenou pretekár
kou Miou Chovančekovou, ktorá sa veľmi dobré 

zhostila svojej športovej roly. 
Na všetkých družstvách i pre
tekárov bolo vidieť, že prvé 
preteky prinášali mnoho chýb  
a nervozitu. Ani naše druž
stvo sa tomu nevyhlo. Nako
niec sme z toho vyšli víťazne 
aj napriek tomu, že sme boli 
oslabení o jedného dobrého 
pretekára, ktorý vycestoval  
s rodičmi na dovolenku. Veľmi 
dobré sa zhostili tejto súťa
že s nášho okrsku aj dievčatá  
z Dohňan pod vedením Petra 
Galdu. 

Chlapci:  1. miesto  Púchov 
114, 85 sek., 2. miesto  Hliník 
nad Váhom123,06, 3. miesto  
Martin Priekopa125,06.

Dievčatá:  1. miesto  Do
hňany A 116,59 sek., 2. mies
to  Hlinik nad Váhom119,00, 
3. miesto  Horný Mošte
nec121,19. 

J. Ridzik st.

Mesto Púchov vyhlasuje podľa ust. § 281 
až § 288 Obchodného zákonníka obchodnú 
verejnú súťažna odkúpenie nehnuteľnosti  
s týmito podmienkami:

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VY-
HLASOVATEĽ TRVÁ: 

1. Predmetom návrhu zmluvy bude odkúpe
nie nehnuteľnosti – pozemok parcela registra „C“  
č. 1608/263, orná pôda o výmere 878 m2 v ka
tastrálnom území Horné Kočkovce, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1 vydanom Okresným úradom 
Púchov, katastrálny odbor. 

2. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu. 
3. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľností najneskôr 
do jedného mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak 
má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

4. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstú
penia od zmluvy podľa bodu 3. nastávajú doruče
ním písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití 
tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká  
(§ 344 a § 349 Obchodného zákonníka). 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
5. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne 

Ing. Filip Makay, tel. +421 42 465 08 23, email: filip.
makay@puchov.sk, na uvedených kontaktoch je 
možné dohodnúť obhliadku nehnuteľnosti. 

6. Podpísané návrhy na uzavretie zmluvy v šiestich 
exemplároch podávajte písomne na adresu „Mesto 
Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov“ v zale
penej obálke a s výrazným označením „Súťaž: Pre
daj pozemku Horné Kočkovce“. Túto obálku vložte 
do druhej obálky s označením „Prihláška do súťaže: 
Predaj pozemku Horné Kočkovce“, kde okrem spo
mínanej zalepenej obálky s návrhom na uzavretie 
zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o oso
be súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, práv
na forma, sídlo, IČO a kontakt; pri fyzickej osobe: 
meno, priezvisko, adresa, rodné číslo a kontakt). 
Vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah 
stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu 
zmluvy, je k dispozícii na webovom sídle Mesta 
Púchov www.puchov.sk. 

7. Lehota na predkladanie návrhu zmlúv končí 
dňa 10. 11. 2022 o 10.00 h. 

8. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk 
uchádzačov najmenej 5 člennú komisiu menovanú 
Mestským zastupiteľstvom Púchov. Komisia je spô
sobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je 
súčasne prítomná väčšina jej členov (najmenej traja 
členovia). Vyhodnotenie návrhov obchodnej verej
nej súťaže sa uskutoční do 7 dní odo dňa ukončenia 
lehoty na podávanie ponúk. 

9. Komisia určí víťaza a poradie ostatných účast
níkov, pričom kritériom hodnotenia predložených 
návrhov je najvhodnejší návrh z hľadiska kúpnej 
ceny. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny 
rozhodne skorší termín podania návrhu. 

10. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude ozná
mený účastníkom písomnou správou odoslanou 
najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia podaných 
návrhov. 

11. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neod
volateľný. 

12. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vy
lučuje. 

13. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len 
v prípade, ak je nový návrh z hľadiska vyhlasovateľa 
výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej 
lehote na predkladanie návrhov. 

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž. 

15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu ná
kladov spojených s ich účasťou v súťaži. 

16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účas
ťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťa
ži zvíťazil.               MsÚ Púchov

Púchovskí mladí hasiči bodovali v Martine
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Futbal - 2. liga muži

5. liga muži
4. kolo: Dolné Kočkovce B – Beluša 14:4 (Micha

lec 4, Fedora 3, Chobot 2, Majdán 2, 2x štvorhra 
  Miko, Janeková 2, Milochov – Nozdrovice 10:8 
(Kunovský 4, Mihálik 2, Balušík 1, Horečný 1, 2x 
štvorhra  Didek 3, Letko 2, Zemanovič 1, Češko 1), 
Dubnica – Slovan Považská Bystrica 13:5 (Páleník 
4, Slivka 4, Mutala 2, Eckert 2, štvorhra  Šuba 2, 
Zemančík 2, štvorhra), Nová Dubnica – Dolná Ma
riková 12:6 (Hufnágel 4, Palieska 3, Pšenková 2, 
Prekop 2, štvorhra  Žiačik 3, Striženec 2, štvorhra), 
Dohňany – TTC Považská Bystrica B 14:4 (R. Baška 
4, Junga 4, Hološko 3, Gajdoš, štvorhra  Dujsíková 
2, Adamčík 1, štvorhra),  Pruské B – Ladce B 10:8 
(Černej 3, Cíbik 3, Burdej 2, Baránek 1, štvorhra  
Gajdošík 4, Hromek 2, Kvocera 1, štvorhra)
1. Dohňany 4 4 0 0 52:20 12
2. Dubnica  4 4 0 0 50:22 12
3. Pruské B 4 3 0 1 44:28 10
4. Sedmerovec 3 3 0 0 37:17 9
5. D. Kočkovce B 4 2 0 2 38:34 8
6. Slovan PB  4 2 0 2 33:39 8
7. N. Dubnica  4 2 0 2 30:42 8
8. D. Mariková  4 1 0 3 32:40 6
9. TTC PB B 4 1 0 3 28:44 6

10. Milochov  3 1 0 2 21:33 5
11. Nozdrovice  3 1 0 2 27:27 5
12. Ladce B 4 0 0 4 23:49 4
13. Beluša  3 0 0 3 17:37 3

6. liga muži
4. kolo: Beluša B – Slovan P. Bystrica B 5:13 

(Ochotnický 3, Kalus ml. 1  J. Gálik 4, P. Gálik 3, 
Višenka 3, Babušík 2, 2x štvorhra(, Papradno – 
Šebešťanová 9:9 (Krátky 4, Záhorec 3, Granec 1, 
štvorhra  Petrík 3, Zaukolec 2, Šesták 2, Beník 1, 
štvorhra), Udiča – Miracles Dubnica 15:3 (Kostka 
4, Šuška 3, Pavel Ignácik 3, Peter Ignácik 2, Kali
šík 1, 2x štvorhra  Heštera 2, Dohnanský 1), JoLa 
Dubnica – Sedmerovec B 5:13 (Švikruha 3, J. Lalin
ský 1, Hebr 1  Kasenčák 4, Galko 3, Šelinga st. 3, 
Štefanec, 2x štvorhra), Pruské C – Pružina 12:6 (L. 
Dohnanský 4, Bajzík 3, P. Dohnanský 2, Kutlák 2, 
štvorhra  Topor 3, Čelko ml. 2, štvorhra)
1. Sedmerovec B 4 3 1 0 47:25 11
2. Slovan PB B 3 3 0 0 38:16 9
3. Papradno A 4 1 2 1 41:31 8
4. Udiča 4 2 0 2 40:32 8
5. Pruské C 3 2 0 1 30:24 7
6. JoLa DCA 3 2 0 1 28:26 7

7. Šebešťanová 4 1 1 2 33:39 7
8. Miracles DCA 4 1 1 2 33:39 7
9. Beluša B 4 1 1 2 32:40 7
10. Medeko PB B 3 1 0 2 20:34 5
11. Pružina 4 0 0 4 18:54 4

7. liga muži
4. kolo: Lednica – Dolné Kočkovce C 4:14, Pap

radno B – N. Dubnica B 8:10, Udiča B – Sedmero
vec C 4:14, Beluša C – Milochov B 8:10
1. Sedmerovec C 4 4 0 0 54:18 12
2. Milochov B 3 2 1 0 35:19 8
3. D. Kočkovce C 3 2 0 1 37:17 7
4. Dohňany B 3 2 0 1 32:22 7
5. TTC PB C 3 2 0 1 29:25 7
6. Udiča B 4 1 1 2 31:41 7
7. Lednica  4 1 0 3 30:42 6
8. N. Dubnica B 4 1 0 3 19:53 6
9. Beluša C 2 1 0 1 19:17 4
10. Papradno B 4 0 0 4 20:52 4

Oblastné stolnotenisové súťaže mužov

Dohňany lídrom oblastnej ligy, Beluša na chvoste

12. kolo: 

MŠK Púchov – Košice 0:2 (0:1)
Góly: 15. Golikov, Turčák
ŽK: Biricz – Pačinda, Krivák, rozhodcovia: Ihring 

– Poláček, Vorel, 750 divákov
Púchovčania nevy

hrali už päť kôl v rade. 
Nedokázali to ani 
proti lídrovi druhej 
ligy z Košíc. Košiča
nia, naopak, naplno 
nebodovali v troch 
zápasoch na trávni
koch súperov, podari
lo sa im to v Púchove. 
Hostia pôsobili seba

vedome, futbalová kvalita bola na ich strane. Už 
v tretej minúte nastrelil po rohovom kope Jakú
bek hlavou žrď domácej bránky. V 15. minúte sa 
už tešili z vedúceho gólu. Domáca obrana dala na 
hranici pokutového územia až príliš veľa priesto
ru Ukrajincovi v košickom drese Golikovovi, ten si 
loptu ideálne spracoval a nechytateľnou strelou 
k tyči prekonal Strelčíka v domácej bránke – 0:1. 
V 27. minúte po rohovom kope na druhej strane 
hosťujúci Magda fauloval v pokutovom území 
Holiša, rozhodca však penaltu neodpískal. Desať 
minút pred koncom prvého polčasu sa Košičan 

Voleský rútil sám na Strelčíka, jeho krížna strela 
o niekoľko centimetrov minula tyč. V 41. minúte 
mohli Púchovčania vyrovnať. Lopta sa dostala  
v pokutovom území k Martinčekovi, ten však mie
ril tesne vedľa tyče. 

Po obrátke mohli hostia zvýšiť svoje vedenie, 
Majdan však po Golikovej prihrávke prestrelil do
mácu bránku. V 58. minúte ďalšia šanca hostí – Pa
čindova ideálna prihrávka našla Lienera, ten však 
mieril len do Strelčíka. Púchovčanom nechýbala 
snaha o vyrovnanie, na druhej strane skúsení Ko
šičania podnikali rýchle protiútoky do otvorenej 
domácej obrany. Jakúbek dvakrát úspešný nebol, 
no v 77. minúte sa už hostia tešili druhýkrát. Po 
rýchlom protiútoku po osi Pačinda – Sagna sa 
lopta dostala k Turčákovi, ktorý bez problémov 
prekonal domáceho gólmana – 0:2. Púchovčania 
potom už nedokázali nájsť recept na prekonanie 
hosťujúcej obrany, a tak vyšli v ďalšom domácom 
zápase naprázdno. 

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

Loduha, Michlík (56. Holáň), Pucheľ (56. Mráz), 
Martinček (77. Kapusniak), Holiš, tréner Vladimír 
Cifranič

Zostava FC Košice:
Kira – Majdan, Gallovič, Pačinda (86. Gladiš), Ja

kúbek, Golikov (65. Turčák), Magda, Krivák, Jonec, 
Voleský (70. Sagna), Liener (70. Gáll), tréner Anton 

Šoltís
Ostatné výsledky 12. kola:
Dubnica nad Váhom – Humenné 0:0, Považská 

Bystrica – Dolný Kubín 1:0, Žilina B – Petržalka 3:0, 
Myjava –Žiar nad Hronom 1:2, Slovan Bratislava B 
– Komárno 1:1, Rača Bratislava – Prešov 0:2, Trebi
šov – Šamorín – odložené na 17. 11. 
1. Košice 12 7 3 2 23:11 24
2. Prešov 12 8 0 3 21:10 24
3. Komárno 12 5 5 2 15:10 20
4. Šamorín 10 6 1 3 18:15 19
5. Myjava 11 5 3 3 16:13 18
6. Trebišov 11 5 3 3 12:9 18
7. P. Bystrica 12 5 2 5 22:21 17
8. MŠK Púchov 12 5 2 5 18:15 17
9. Slovan B 12 5 2 5 15:21 17
10. Pohronie 12 3 6 3 17:17 15
11. Humenné 12 3 5 4 7:12 14
12. Dubnica 12 3 3 6 12:15 12
13. Rača 12 3 2 7 14:24 11
14. Žilina B 11 3 1 7 22:25 10
15. D. Kubín 11 3 1 7 10:18 10
16. Petržalka 11 2 3 6 13:19 9

Program 13. kola: 
FK Humenné –MŠK Púchov (15. 10. o 14.30), 

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

Púchovčania doma opäť naprázdno, 
nad ich sily bol druholigový líder

Všetko o stolnom tenise: 
www.pinec.info.sk
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Hokej

Púchovský Klub bežcov a priateľov športu orga
nizoval prvú októbrovú sobotu v obci Streženice  
2. ročník Behu na Štepnicu. 

Aj keď sobota bola veľmi upršaná, malých ani 
veľkých  bežcov to neodradilo. Ako prvé boli odštar
tované detské behy. Zišlo sa tu 34 detí, ktoré si za
slúžili v cieli medaile či  sladké balíčky. Najrýchlejší  
z nich boli ocenení na stupňoch víťazov aj vecnými 
cenami.  

 Na štart hlavného behu sa postavili bežci z Bk Lysá 
pod Makytou, z Jogging klubu Dubnice, Púchova, 
Streženíc, Považskej Bystrice, Ilavy, Lednických Rovní, 
ale i z Komárna. Čakala ich náročná 7,5 km trať s pre
výšením 300m.  Bežci vybehli na  Štepnickú skalu ku 
trom krížom,  odtiaľ dolu kalváriou po lúkach, ponad 
obec Streženice a vrátili sa  do dediny,  do cieľa pre
teku. Trať bola spestrená dlhšími výbehmi a prudšími 
zbehmi.  Za  neuveriteľných 31 minút a 40 sekúnd 
dobehol do cieľa najrýchlejší bežec 2. ročníka Behu 
na Štepnicu Púchovčan Peter Ceniga . 

Zo žien bola najrýchlejšia Marcela Gardoňová  

z Lednických Rovní.
 Najstaršími  ocenenými účastníkmi behu bola Gi

zka Chrenková z Dubnice a 75 ročný Marian Cyprian 
zo Skalky nad Váhom.

Traja najrýchlejší bežci v každej kategórií boli 
odmenení tričkom s logom behu a vecnými cena
mi. Aj keď terén bol mokrý, šmykľavý, všetci v zdraví 
dobehli do cieľa. Ako povedali, sú zvyknutí, behajú 
za každého počasia. Trať si veľmi pochvaľovali, mnohí 
tu boli po prvýkrát a určite sa tu vrátia pokochať sa 
krásnou prírodou.

V cieli čakalo bežcov malé občerstvenie a nakoniec 
sa losovala aj tombola na štartovné čísla. Posledného 
vylosovaného výhercu sme potešili značkovou be
žeckou obuvou.

Ďalšie vydarené podujatie nášho KBPŠ je za nami.  
Ďakujeme všetkým bežcom, ktorí aj napriek nepriaz
nivému počasiu pricestovali do obce Streženice na 
2. ročník Behu na Štepnicu. Veríme, že ste si to užili 
rovnako ako my.  Ďakujeme sponzorom a starostovi 
obce Jurajovi Hrišovi za ochotu a spoluprácu.             r

Druhý ročník Behu na Štepnicu

2. liga muži
2. kolo: 
MŠK Púchov – HK Delikateso Bratislava 2:6 (2:2, 

0:3, 0:1), 7. J. Pobežal (Minárik, Deneš), 19. Luhový 
(Hudík, Šedivý)

Strely na bránku: 51/35, vylúčení: 8/2 – 7/4, roz-
hodovali: Lesay, Rehák, Drblík, 225 divákov

Púchovčania nováčika druhej ligy jasne prestrieľa
li, nedokázali byť však tak strelecky efektívni, ako 
Bratislavčania. Na pokoji im nepridalo ani niekoľko 
„zvláštnych“ verdiktov rozhodcovského tria, a tak 
v tohtoročnej premiére na domácom ľade vyšli na
prázdno.

Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň, Kmošena – Brňák, Pobežal, Šimíček, Minárik, 

Zemko – Hajas, Hudík, Luhový, Šedivá, Kanaet – Ha
luška, Mišák, Deneš, Ladecký, Hajský – Mavrin, Minia
ček, Húska, Kopáč, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 2. kola: Detva – Partizánske 8:2, 
Senica – Hamuliakovo 12:1  
1. Delikateso BA 2 2 0 0 0 11:4 6
2. Senica 2 1 0 0 1 14:5 3
3. Detva 1 1 0 0 0 8:2 3
4. R. Sobota 1 1 0 0 0 4:2 3
5. MŠK Púchov 2 1 0 0 1 10:11 3

Draci nováčika prestrieľali, body však nezískali 
6. Partizánske 2 0 0 0 2 4:13 0
7. Hamuliakovo 2 0 0 0 2 6:20 0

Program 3. kola: Iskra Partizánske – MŠK Púchov 
(15. 10. o 18.00), Delikateso Bratislava – Senica, Ri
mavská Sobota – Detva

1. liga juniori
7. kolo: Dolný Kubín – MŠK Púchov 0:6 (0:2, 0:3, 

0:1), 6. Žemla (Škultéty, Bobík), 8. Žemla (Moravan
ský), 29. Pancza (Hajas, Hudík), 30. Mikovič (Lazkov, 
Kohutiar), 30. Lazkov, 50. Hajas (Pancza), Prievidza – 
Dubnica 7:9, P. Bystrica – Trenčín B 2:1

8. kolo: Dolný Kubín – MŠK Púchov 1:3 (1:1, 0:1, 
0:1), 5. Lazkov (M. Pobežal), 31. Šmigura (Mišák), 60. 
Lazkov (F. Pobežal), Prievidza – Dubnica 4:0, P. Bystri
ca – Trenčín B 4:1
1. P. Bystrica 8 8 0 0 0 28:6 24
2. MŠK Púchov 8 6 0 0 2 32:12 18
3. Trenčín B 8 3 0 0 5 26:20 9
4. D. Kubín 8 2 0 2 4 18:26 8
5. Prievidza 8 2 1 0 5 25:39 8
6. Dubnica 8 1 1 0 6 19:45 5

Extraliga dorast
5. kolo: MŠK Púchov – ŠKP Poprad 1:5 (1:1, 0:3, 

0:1), 12. Baroš, Nitra – Michalovce 3:0, Trnava – Koši
ce 2:4, Skalica – Slovan Bratislava 0:3, Trenčín – HOBA 
Bratislava 6:1, Žilina – Spišská Nová Ves 2:1, Banská 
Bystrica – Martin 4:1, Zvolen – Liptovský Mikuláš 1:3

6. kolo: MŠK Púchov – ŠKP Poprad 2:5 (0:1, 0:1, 
2:3), 48. Plevák (Brežný, Suchánek), 50. Suchánek 
(Plevák, Luhový), Nitra – Michalovce 3:2, Trnava – Ko
šice 1:2, Trenčín – HOBA Bratislava 3:0, Žilina – Spiš
ská Nová Ves 3:2 sn, Banská Bystrica – Martin 9:2, 
Zvolen – Liptovský Mikuláš 3:5
1. Nitra 10 8 1 0 1 49:17 26
2. B. Bystrica 10 8 0 0 2 39:12 24
3. Poprad 10 7 0 0 3 42:18 21
4. Žilina 10 6 1 1 2 37:31 21
5. L. Mikuláš 10 6 1 0 3 47:36 20
6. Slovan 9 6 0 1 2 38:12 19
7. Zvolen 10 5 2 0 3 37:28 19
8. Trenčín 10 6 0 0 4 33:28 18
9. Košice 10 6 0 0 4 31:28 18
10. Martin 10 4 1 1 4 23:31 15
11. Sp. N. Ves 10 3 0 2 5 35:39 11
12. Trnava 10 3 0 1 6 29:39 10
13. Michalovce 10 2 1 1 6 19:48 9
14. HOBA BA 10 0 1 1 8 14:34 3
15. Skalica 9 1 0 0 8 14:46 3
16. Púchov 10 0 0 0 10 8:48 0

1. liga starší žiaci AA
5. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 3:2 (0:1, 2:1, 

1:0), 17. Zvonek (Brindza), 40. Botka (Brindza, Zvo
nek), Ružomberok – Prievidza 4:2, Žilina – Zvolen 3:2, 
Považská Bystrica – Banská Bystrica 1:5
1. B. Bystrica 5 5 0 0 26:5 10
2. Žilina 5 4 0 1 40:20 8
3. Zvolen 5 4 0 1 31:14 8
4. Martin 5 4 0 1 24:19 8
5. L. Mikuláš 4 3 0 1 28:26 6
6. Ružomberok 5 1 1 3 14:23 3
7. Dubnica 4 1 1 2 17:29 3
8. MŠK Púchov 5 1 0 4 19:30 2
9. Prievidza 5 0 0 5 11:22 0
10. P. Bystrica 5 0 0 5 14:36 0

1. liga starší žiaci A
5. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 1:1 (0:0, 0:1, 

1:0), 51. Vrabec (Janíček), Žilina – Dubnica 9:7, Prie
vidza – Dolný Kubín 4:4, Banská Bystrica – Žiar nad 
Hronom 26:0
1. B. Bystrica 5 5 0 0 75:6 10
2. MŠK Púchov 5 3 1 1 35:20 7
3. D. Kubín 5 3 1 1 22:14 7
4. Žilina 5 3 0 2 28:17 6
5. Martin 5 2 1 2 25:19 5
6. Dubnica 5 2 0 3 24:27 4
7. Prievidza 5 0 1 4 12:57 1
8. Žiar 5 0 0 5 6:67 0

1. liga mladší žiaci AA
5. kolo: Martin – MŠK Púchov 11:6 (7:2, 2:2, 2:2), 

Gabaj 3, Škripec, Smataník, Štrbáň, Ružomberok – 
Prievidza 4:2, Žilina – Zvolen 3:3, Považská Bystrica 
– Banská Bystrica 1:5

1. liga mladší žiaci A
5. kolo: MŠK Púchov – Martin 10:6 (3:2, 4:2, 3:2), 

13. Mazák, 18. Ďuďák (T. Tomáš), 20. T. Tmáš, 25. Čer
náček (T. Tomáš), 28. T. Tomáš, 21. Ďuďák (T. Tomáš), 
35. Hodas, 49. Ďuďák, 55. Černáček (T. Tomáš), 60. 
Ďuďák (Mazák), Zvolen – Žilina 4:2, Liptovský Miku
láš – Dubnica 0:6, Prievidza – Dolný Kubín 1:5, Banská 
Bystrica – Žiar nad Hronom 6:0
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SPOMIENKA
Dňa 12.10.2022 je už  
6 rokov, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný man
žel, otec a dedko Jozef 
Jakubík z Nosíc. „Odišiel 
si cestou, ktorou ide každý 
sám, len brána spomienok 
ostala dokorán. Ten, kto ťa 
poznal, si spomenie a ten, 
čo ťa mal rád, nikdy neza
budne.“ S láskou a úctou spomína manželka, dcéra 
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišla si z nášho života, 
ale krásne spomienky  
a večná láska v nás stále 
ostávajú, pretože ten, kto 
žije v našich srdciach, ni
kdy neumiera.“ Dňa 1.10. 
sme si pripomenuli 15. vý
ročie úmrtia našej drahej 
mamy a babky Ing. Vlasty  
Jantošovej. Kto ste ju po
znali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S lás
kou spomínajú synovia Štefan a Jozef s rodinami.

SPOMIENKA
„To, že sa rana zahojí, je len 
klamné zdanie, v srdciach 
nám bolesť zostala a tiché 
spomínanie. Žiarila z teba 
láska a dobrota, budeš nám 
chýbať do konca života.“ 
Dňa 16.10.2022 si pripome
nieme 1. smutné výročie, 
keď nás náhle opustil náš 
milovaný manžel, otec a 
dedko Ľubomír Kučík. S úctou a láskou spomína
me. Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Prinášame biele ruže, majú 
biele lupienky, my sme do 
nich vložili všetky naše spo
mienky. Na Tvoj brob ich 
kladieme, sú v nich kvapky 
rosy a každá tá kvapôčka to 
sú naše slzy.“ Dňa 13.10. si 
pripomenieme 12. výročie 
úmrtia nášho drahého syna 
a brata Petra Toraňa. S lás
kou a bolesťou v srdci spomína mama, brat s pria
teľkou a celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov a ho
riace sviečky na hrob Ti mô
žeme dať a vo svojom srdci 
si Ťa navždy zachovať.“ Dňa 
12.10.2022 by sa náš drahý 
manžel, otec, dedko, brat 
a  švagor Peter Valach 
z  Dolných Kočkoviec dožil 
70 rokov. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou naňho spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Stíchlo Tvoje srdce, stí
chol Tvoj hlas, mal si rád 
život a  všetkých nás.“ 
Dňa 14.10.2022 si s  boles
ťou v  srdci pripomíname  
2. výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca, 
dedka a  pradedka Milana 
Hudeca. S láskou a vďakou 
spomínajú manželka, dcéry 
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Môj drahý, milovaný, ako 
Ti z očí žiarila láska a dobro
ta, tak mi budeš chýbať do 
konca môjho života. Chýba 
mi Tvoja prítomnosť, Tvoje 
láskavé oči, Tvoje dobré 
srdce, v  ktorom bolo veľa 
lásky pre všetkých. Ťažko 
je nespomínať, keď slza 
v  očiach stojí, ťažko je za
budnúť, keď srdce veľmi bolí.“ Dňa 11.10.2022 si 
pripomíname 2. veľmi smutné výročie úmrtia môj
ho drahého manžela Miroslava Karasa z Horných 
Kočkoviec. Kto ste ho poznali a mali radi, spomínaj
te spolu so mnou. Odpočívaj v pokoji, moja láska. 
S láskou a vďakou si na Teba spomína manželka.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých 
nás. Chýba nám Tvoja lás
ka, úsmev a  dobrota, spo
mínať budeme do konca 
života.“ Dňa 11.10.2022 si 
pripomíname 2. výročie 
úmrtia nášho drahého  
Miroslava Karasa z  Hor
ných Kočkoviec. S  láskou 
spomínajú dcéra Katka, zať Marek, vnúčatká Chris
tianko a Dominiček.

SPOMIENKA
Dňa 11. októbra uplynulo 
21 rokov od chvíle, kedy 
nás navždy opustila PhDr. 
Jana Soboličová. Tí, ktorí 
ste ju poznali, venujte jej, 
prosím, tichú spomienku. 
S láskou spomínajú synovia 
a manžel.

SPOMIENKA
Dňa 3.10. uplynulo 30 ro
kov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička 
a  babka Margita Huťová 
z Nimnice. S láskou a úctou 
spomínajú syn Vlado, dcéry 
Mária a  Anna, zať Štefan 
a nevesta Mária s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 15.10.2022 si pripomí
name 17. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil syn, 
brat a otec Milan Panáč. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Smú
tiaca rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky v srdciach zostávajú. Tí, čo 
vás mali radi, s láskou spomínajú.“ Dňa 15.10.2022  
uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milo
vaný otec, dedko a pradedko František Daniško  
z VieskyBezdedova. Dňa 6.8. 2022 sme si pripome
nuli 6. výročie úmrtia našej milovanej mamy, babky 
a prababky Boženy Daniškovej z VieskyBezde

dova. S láskou spomína syn s rodinou.

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

1 maximálne 2 týždne  
pred uverejnením. Občianska inzer-
cia zaslaná emailom je bezplatná. 
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SPOMIENKA
„Zostali len spomienky 
a  odkaz jediný, že veľmi 
chýbaš nám v  kruhu rodi
ny.“ Dňa 16.10.2015 si pri
pomíname 7. výročie, čo 
nás navždy opustila Mária 
Kucejová. Spomína dcé
ra Jana a  vnukovia Jakub 
a Patrik.

SPOMIENKA
Dňa 29.9.2022 sme si pri
pomenuli nedožitých  
91. rokov našej drahej 
mamy, babky a  prababky 
Vilmy Körmendyovej 
a  dňa 13.10.2022 si pripo
menieme 8. smutné výro
čie, čo nás navždy opustila. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej s nami tichú spomienku 
a modlitbu. S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn 
s rodinami.

SPOMIENKA
„Stíchlo Tvoje srdce, stíchol 
Tvoj hlas, mal si rád život 
a  všetkých nás.“ Uplynulo 
15 rokov od smrti nášho 
manžela, otca a  dedka  
Ivana Škripca. Spomína 
manželka s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 9.10.2022 uplynulo 
16 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, ded
ko a  svokor Milan Tvaro-
žek. Tí, čo ste ho poznali, 
venujte mu s  nami tichú 
spomienku. S  láskou a  úc
tou spomínajú manželka, 
dcéry, zaťovia a vnúčatá.

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srd
ciach budeš navždy žiť.“ 
Dňa 29.10.2022 uplynú  
2 roky, čo nás navždy opus
tila Emília Betyárová. 
S  láskou a  úctou spomína 
sestra Jana a Jakub.

SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesť ani rany, 
iba nás učí žiť bez tých, 
ktorých sme milovali.“ Dňa 
8.10.2022 sme si pripome
nuli smutné 10. výročie, 
odkedy nás opustil drahý 
otec, dedko a  pradedko 
Eduard Ižvolt. Zároveň 
sme si 21.6.2022 pripome
nuli jeho nedožitých 90 ro
kov. S láskou a úctou spomínajú syn Jozef s rodinou 
a nevesta Anna s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 5.5.2022 uplynulo 47 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko a  pradedko Ondrej Mi-
kas a dňa 8.9.2022 sme si pripomenuli 24. výročie 
úmrtia našej mamy, babky a  prababky Kataríny 
Mikasovej z Nimnice. Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku. S  láskou a  úctou spomínajú 

synovia a dcéry s rodinami.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na 

adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

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 64 
m2, na 3. podlaží v zateplenom paneláku. Čiastočne 
prerobený, murované jadro, je bez balkóna. Cena 135 
000 €. Info po 17 hod. 0910 553 220.
• Výkup parožia, tel. 0904834937.
• Spoločnosť JOWIBEL, s.r.o., Farská 53/1156, 018 
61 Beluša ponúka do prenájmu v centre obce Beluša 
na podnikateľské účely v Budove obchodu a služieb 
na 1. poschodí priestor o výmere 120 m2 + vonkajšia 
terasa. Kontakt: 0903 966 811.
• Dňa 3.5. som stratila zlatú náušnicu. Prosím 
poctivého nálezcu o vrátenie. Ďakujem 0949 374 702
• Dám do prenájmu nebytový priestor  79 m2, 
vhodný aj na bývanie, s klimatizáciou, na 2. poschodí 
 Štefánikova ulica, Púchov. Info: 0905 56 56 89.
• Zadarmo ponúkam 10 záujemcom profesionálne 
odblokovanie energetických dráh v tele pomocou 
špeciálnej metódy 32 bodov na hlave. Kontakt: 0948 
030 930.
• Kúpim garáž v Púchove. 0908 464 582.

PRÁCA
• 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.

POĎAKOVANIE 
Ďakujeme rodine, susedom a všetkým dobrým 
ľudom, ktorí prišli dňa 5.10.2022 na poslednej ceste 
odprevadiť našu drahú Boženu Huťťovú. Zároveň 
ďakujeme za prejavenie sústrasti, kvetinové dary  
a taktiež pánovi kaplánovi a pohrebnej službe 
ADVENT za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

BLAHOŽELANIE
Všetko najlepšie, pani Eliška Marečková, k Vašim 
narodeninám,  hlavne veľa  zdravia ,  pohody  
a umeleckého nadšenia a inšpirácií !
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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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