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Slovami primátorky: A za nami samé jubileá...
Obdobie obmedzení a zákazov už je Obdobie obmedzení a zákazov už je 

za nami, čo sa minulý týždeň prejavilo za nami, čo sa minulý týždeň prejavilo 
aj v našom meste, kde si viaceré orga-aj v našom meste, kde si viaceré orga-
nizácie mohli spoločne, a za veľkého nizácie mohli spoločne, a za veľkého 
počtu hostí, pripomenúť svoje výročia.počtu hostí, pripomenúť svoje výročia.

Deň rodiny v Centre sociálnych slu-Deň rodiny v Centre sociálnych slu-
žieb Kolonka bol v piatok výnimoč-žieb Kolonka bol v piatok výnimoč-
ným, keďže toto zariadenie oslavovalo ným, keďže toto zariadenie oslavovalo 
40. výročie svojho založenia. Blaho-40. výročie svojho založenia. Blaho-
želám k „narodeninám“ a všetkým za-želám k „narodeninám“ a všetkým za-
mestnancom a pani riaditeľke Barbore mestnancom a pani riaditeľke Barbore 
Orgoníkovej ďakujem za ich úžasnú Orgoníkovej ďakujem za ich úžasnú 
prácu v prospech svojich klientov, kto-prácu v prospech svojich klientov, kto-
rí sú na ich pomoc odkázaní. So zaria-rí sú na ich pomoc odkázaní. So zaria-
dením má mesto Púchov skvelú spo-dením má mesto Púchov skvelú spo-
luprácu a snažíme sa im v ich činnosti luprácu a snažíme sa im v ich činnosti 
pomáhať. Do ďalšieho obdobia prajem pomáhať. Do ďalšieho obdobia prajem 
všetkým hlavne veľa zdravia, sily, lásky všetkým hlavne veľa zdravia, sily, lásky 
a porozumenia.a porozumenia.

Plavecký klub Matador Púchov tak-Plavecký klub Matador Púchov tak-
tiež v piatok oslavoval, a to 50. výročie tiež v piatok oslavoval, a to 50. výročie 
svojho založenia. Stretnutia sa zúčast-svojho založenia. Stretnutia sa zúčast-
nil zástupca zakladateľov plávania  nil zástupca zakladateľov plávania  
v Púchove Aleš Vajda, ale aj zaslúžilí  v Púchove Aleš Vajda, ale aj zaslúžilí  
i súčasní tréneri, ktorí prispeli a stále i súčasní tréneri, ktorí prispeli a stále 
prispievajú k rozvoju tohto krásneho prispievajú k rozvoju tohto krásneho 
športu. Aj vďaka video prezentácii, športu. Aj vďaka video prezentácii, 
ktorú poslala pani Vajdová, si mohli ktorú poslala pani Vajdová, si mohli 
všetci starší i mladší plavci pripomenúť všetci starší i mladší plavci pripomenúť 
začiatky plávania v meste a budovanie začiatky plávania v meste a budovanie 
mestskej plavárne. Poďakovanie patrí mestskej plavárne. Poďakovanie patrí 
Ivanovi Hyžákovi, predsedovi združe-Ivanovi Hyžákovi, predsedovi združe-
nia a celému kolektívu, ktorí zorgani-nia a celému kolektívu, ktorí zorgani-
zovali toto stretnutie a naďalej pod-zovali toto stretnutie a naďalej pod-
porujú plávanie, ako jedno základné porujú plávanie, ako jedno základné 
športové „vzdelanie” v našom meste športové „vzdelanie” v našom meste 
pre deti a mládež a šíria túto myšlien-pre deti a mládež a šíria túto myšlien-
ku aj do budúcnosti a samozrejme, aj ku aj do budúcnosti a samozrejme, aj 
všetkým sponzorom. Som presvedče-všetkým sponzorom. Som presvedče-
ná, že tento šport si zachová podporu ná, že tento šport si zachová podporu 
zo strany mesta, ktoré pripravuje ďal-zo strany mesta, ktoré pripravuje ďal-
šie podmienky pre rozvoj plaveckej šie podmienky pre rozvoj plaveckej 
infraštruktúry. infraštruktúry. 

Sobotný večer bol plný zimomriavok Sobotný večer bol plný zimomriavok 
a hrdosti. Hrdosti na tradície a folklór a hrdosti. Hrdosti na tradície a folklór 
Púchova a celej doliny. Na nádhernom Púchova a celej doliny. Na nádhernom 
predstavení DOLINAMI SPOMIENKAMI, predstavení DOLINAMI SPOMIENKAMI, 
Folklórneho súboru Váh, Ľudovej hud-Folklórneho súboru Váh, Ľudovej hud-
by Váh a DFS Biela Voda, dokázali nad-by Váh a DFS Biela Voda, dokázali nad-
šenci folklóru spojiť generácie v našom šenci folklóru spojiť generácie v našom 
meste a okolí a ukázať, že zachováva-meste a okolí a ukázať, že zachováva-
nie tradícií a kultúrneho dedičstva má nie tradícií a kultúrneho dedičstva má 
význam a má aj svojich mladých na-význam a má aj svojich mladých na-
sledovníkov. Ďakujem za úžasný kul-sledovníkov. Ďakujem za úžasný kul-
túrny zážitok plný emócií, nádherných túrny zážitok plný emócií, nádherných 
krojov, spevu a tanca. Blahoželám FS krojov, spevu a tanca. Blahoželám FS 
Váh a Ľudovej hudbe Váh k 50. výročiu Váh a Ľudovej hudbe Váh k 50. výročiu 
a DFS Biela voda k 20. výročiu. Do ďal-a DFS Biela voda k 20. výročiu. Do ďal-
šieho obdobia im prajem hlavne veľa šieho obdobia im prajem hlavne veľa 
sviežich tanečných krokov, znelých sviežich tanečných krokov, znelých 
tónov, úspechov, radosti a nadšenia  tónov, úspechov, radosti a nadšenia  
z folklóru a tradícií. Veľké poďakovanie z folklóru a tradícií. Veľké poďakovanie 
patrí Ivanovi Sadloňovi, Erikovi Marci-patrí Ivanovi Sadloňovi, Erikovi Marci-
novi, manželom Šarišským, Žani Litto-novi, manželom Šarišským, Žani Litto-
vej, Martinovi Rosinovi, Karin Riljako-vej, Martinovi Rosinovi, Karin Riljako-
vej, Marcelke Podymákovej a všetkým vej, Marcelke Podymákovej a všetkým 
účinkujúcim - starším i mladým hu-účinkujúcim - starším i mladým hu-
dobníkom, spevákom a tanečníkom, dobníkom, spevákom a tanečníkom, 
zamestnancom Púchovskej kultúry, zamestnancom Púchovskej kultúry, 
s.r.o. a všetkým ďalším, ktorí sa priči-s.r.o. a všetkým ďalším, ktorí sa priči-
nili o organizáciu tohto veľkolepého nili o organizáciu tohto veľkolepého 
programu. Bolo mi cťou sa stretnúť aj programu. Bolo mi cťou sa stretnúť aj 
s osobnosťami alebo ich príbuznými, s osobnosťami alebo ich príbuznými, 

Emília Šipulová, ktorá nás informovala Emília Šipulová, ktorá nás informovala 
o udalostiach súvisiacich s odstráne-o udalostiach súvisiacich s odstráne-
ním pôvodnej sochy M.R. Štefánika na ním pôvodnej sochy M.R. Štefánika na 
tomto mieste a tiež predniesla nádher-tomto mieste a tiež predniesla nádher-
nú báseň. Ďakujeme. nú báseň. Ďakujeme. 

Tento rok sme v meste spustili pilot-Tento rok sme v meste spustili pilot-
ný projekt participatívneho rozpočtu  ný projekt participatívneho rozpočtu  
a musím povedať, že záujem bol veľ-a musím povedať, že záujem bol veľ-
ký. Úspešným predstaveným projek-ký. Úspešným predstaveným projek-
tom bol návrh púchovského sochára tom bol návrh púchovského sochára 
Jaroslava Martiša „Lachovienka”, ktorý Jaroslava Martiša „Lachovienka”, ktorý 
od Vás získal najviac hlasov. V stredu od Vás získal najviac hlasov. V stredu 
sme slávnostne pokrstili vodou spod sme slávnostne pokrstili vodou spod 
Vápenky na Lachovci novú strážkyňu Vápenky na Lachovci novú strážkyňu 
Amfiteátra - Vílu Lachovienku, tak ur-Amfiteátra - Vílu Lachovienku, tak ur-
čite príďte pozrieť a pokochať sa krás-čite príďte pozrieť a pokochať sa krás-
nou sochou a jesenným zátiším.nou sochou a jesenným zátiším.

A na Lachovci ešte zostaneme, pre-A na Lachovci ešte zostaneme, pre-
tože v stredu otváralo CVČ Včielka svoj tože v stredu otváralo CVČ Včielka svoj 
náučný chodník ku včelnici. Bol to taký náučný chodník ku včelnici. Bol to taký 
malý prierez životom včiel, ale i našich malý prierez životom včiel, ale i našich 
úspešných včelárov, ktorí dosahujú úspešných včelárov, ktorí dosahujú 
vďaka svojej usilovnosti a vedeniu zo vďaka svojej usilovnosti a vedeniu zo 
strany pani Evky Kováčovej medziná-strany pani Evky Kováčovej medziná-
rodné úspechy. Ďakujem za krásne rodné úspechy. Ďakujem za krásne 
diela - informačné tabule, ktoré spes-diela - informačné tabule, ktoré spes-
tria cestu na Lachovec všetkým, ktorí tria cestu na Lachovec všetkým, ktorí 
sem zavítajú. Cieľom mesta je v bu-sem zavítajú. Cieľom mesta je v bu-
dúcom roku doplniť lesný chodník ku dúcom roku doplniť lesný chodník ku 
včelnici, ktorý je súčasťou budovania včelnici, ktorý je súčasťou budovania 
Lesoparku ako ďalší bod. Momentál-Lesoparku ako ďalší bod. Momentál-
ne prebieha príprava projektu na ten-ne prebieha príprava projektu na ten-
to chodník, ale verím, že už v jarných to chodník, ale verím, že už v jarných 
mesiacoch nového roka bude zreali-mesiacoch nového roka bude zreali-
zovaný. Ďakujem a blahoželám CVČ zovaný. Ďakujem a blahoželám CVČ 
Včielka a včelárom prajem veľa ďalších Včielka a včelárom prajem veľa ďalších 
úspechov. úspechov. 

Benefičný koncert ZUŠ v Púchove bol Benefičný koncert ZUŠ v Púchove bol 
krásnym spojením unikátneho ume-krásnym spojením unikátneho ume-
leckého zážitku a charitatívnej pomoci leckého zážitku a charitatívnej pomoci 
tým, ktorí to v súčasnosti veľmi potre-tým, ktorí to v súčasnosti veľmi potre-
bujú. Ďakujem Petrovi Jurisovi, Petrovi bujú. Ďakujem Petrovi Jurisovi, Petrovi 
Stupavskému, riaditeľovi ZUŠ v Púcho-Stupavskému, riaditeľovi ZUŠ v Púcho-
ve a Daniele Sadloňovej za organizáciu ve a Daniele Sadloňovej za organizáciu 
a nasadenie pri príprave tohto projek-a nasadenie pri príprave tohto projek-
tu a, samozrejme, všetkým účinkujú-tu a, samozrejme, všetkým účinkujú-
cim, ktorí zanechali v nás - prítomných cim, ktorí zanechali v nás - prítomných 
silný emotívny zážitok. Poďakovanie silný emotívny zážitok. Poďakovanie 
patrí aj Vám, ktorí ste prišli a podporili patrí aj Vám, ktorí ste prišli a podporili 

vznešený účel tohto koncertu. vznešený účel tohto koncertu. 
V meste máme rozbehnutých nie-V meste máme rozbehnutých nie-

koľko investičných akcií, ktoré sú  koľko investičných akcií, ktoré sú  
v rôznych štádiách rozpracovanosti. v rôznych štádiách rozpracovanosti. 
Prebieha komunikácia so zhotovite-Prebieha komunikácia so zhotovite-
ľom, ktorý bude rekonštruovať vnút-ľom, ktorý bude rekonštruovať vnút-
roblok F. Urbánka o termíne začatia roblok F. Urbánka o termíne začatia 
a harmonograme prác, ktoré by mali a harmonograme prác, ktoré by mali 
byť zahájené najneskôr budúci týždeň. byť zahájené najneskôr budúci týždeň. 
Intenzívne sa pracuje na výstavbe ďal-Intenzívne sa pracuje na výstavbe ďal-
ších stojísk s polopodzemnými kontaj-ších stojísk s polopodzemnými kontaj-
nermi, iste ste zachytili stavebný ruch  nermi, iste ste zachytili stavebný ruch  
v dotknutých lokalitách pri Votrelcovi“, v dotknutých lokalitách pri Votrelcovi“, 
v Marczibányiho záhrade, na Pribino-v Marczibányiho záhrade, na Pribino-
vej a Okružnej. Všetko ide podľa plánu vej a Okružnej. Všetko ide podľa plánu 
a stojiská budú v plánovanom termíne a stojiská budú v plánovanom termíne 
odovzdané obyvateľom do užívania. odovzdané obyvateľom do užívania. 
Budúci pondelok 24.10.2022 by mali Budúci pondelok 24.10.2022 by mali 
začať práce aj na odvodnení prístu-začať práce aj na odvodnení prístu-
pových komunikácii medzi garážami pových komunikácii medzi garážami 
na Gorazdovej (pri Makyte), ktoré si na Gorazdovej (pri Makyte), ktoré si 
vyžiadajú isté dopravné ako i užívacie vyžiadajú isté dopravné ako i užívacie 
obmedzenia, o ktorých Vás budeme obmedzenia, o ktorých Vás budeme 
včas informovať cez oficiálne mestské včas informovať cez oficiálne mestské 
média A verím, že pekné jesenné po-média A verím, že pekné jesenné po-
časie bude aj naďalej, aby okrem už časie bude aj naďalej, aby okrem už 
spomenutých začínajúcich akcií mohli spomenutých začínajúcich akcií mohli 
byť ukončené práce na rozširovaní ko-byť ukončené práce na rozširovaní ko-
lumbária na hlavnom cintoríne. lumbária na hlavnom cintoríne. 

Mestu sa podarilo cez projekt „Zele-Mestu sa podarilo cez projekt „Zele-
né obce “ zabezpečiť, aby v meste bolo né obce “ zabezpečiť, aby v meste bolo 
vysadených 81 nových stromov, čo vysadených 81 nových stromov, čo 
prebehne v nasledujúcich týždňoch. prebehne v nasledujúcich týždňoch. 
Dreviny budú vysadené vo vybraných Dreviny budú vysadené vo vybraných 
lokalitách pri diaľničnom privádzači, lokalitách pri diaľničnom privádzači, 
na Okružnej a Pod Zábrehom. Za za-na Okružnej a Pod Zábrehom. Za za-
pojenie sa do projektu a jeho úspešný pojenie sa do projektu a jeho úspešný 
výsledok ďakujem Martine Knížatovej, výsledok ďakujem Martine Knížatovej, 
ktorá si ho vzala na starosť tak ,ako ktorá si ho vzala na starosť tak ,ako 
množstvo iných aktivít v rámci ochrany množstvo iných aktivít v rámci ochrany 
a zveľaďovania životného prostredia  a zveľaďovania životného prostredia  
v našom meste. v našom meste. 

Pred nami sú krásne dni spojené  Pred nami sú krásne dni spojené  
s „babím letom“ a ja Vám prajem, aby s „babím letom“ a ja Vám prajem, aby 
ste ich prežili v pohode a láske. ste ich prežili v pohode a láske. „Láska „Láska 
je to, s čím sme sa narodili. Ubližovať  je to, s čím sme sa narodili. Ubližovať  
a báť sa, je to, čo sme sa naučili.“ a báť sa, je to, čo sme sa naučili.“ (Ma-(Ma-
rianne Williamson) rianne Williamson) 

  Katarína HenekováKatarína Heneková

ktorí boli pri založení súboru alebo ktorí boli pri založení súboru alebo 
neskôr prispeli k jeho významnému neskôr prispeli k jeho významnému 
rozvoju - pani Húževkovou, Kukučko-rozvoju - pani Húževkovou, Kukučko-
vou, Richardom Benechom, ktorí prišli vou, Richardom Benechom, ktorí prišli 
podporiť svojich odchovancov. Viac  podporiť svojich odchovancov. Viac  
o tomto podujatí sa dočítate v budú-o tomto podujatí sa dočítate v budú-
com čísle Púchovských novín. com čísle Púchovských novín. 

ZO Jednota dôchodcov Slovenska  ZO Jednota dôchodcov Slovenska  
z Horných Kočkoviec si tiež na svojom z Horných Kočkoviec si tiež na svojom 
stretnutí vo štvrtok pripomenula me-stretnutí vo štvrtok pripomenula me-
siac úcty k starším, kde sme si mohli siac úcty k starším, kde sme si mohli 
spoločne pozrieť krásny program, ktorí spoločne pozrieť krásny program, ktorí 
pripravili pani učiteľky s deťmi z MŠ pripravili pani učiteľky s deťmi z MŠ 
Slovanská seniorom a vypočuť si vrúc-Slovanská seniorom a vypočuť si vrúc-
ne priania a poďakovania všetkým, ne priania a poďakovania všetkým, 
ktorí prežívajú svoju jeseň života. Pani ktorí prežívajú svoju jeseň života. Pani 
predsedníčka Elena Gelnarová všet-predsedníčka Elena Gelnarová všet-
kých privítala a vyzdvihla ukážkovú kých privítala a vyzdvihla ukážkovú 
spoluprácu s mestom Púchov, čo mňa spoluprácu s mestom Púchov, čo mňa 
i prítomnú pani poslankyňu Irenku Ko-i prítomnú pani poslankyňu Irenku Ko-
váčikovú nesmierne potešilo. Ďakujem váčikovú nesmierne potešilo. Ďakujem 
za pozvanie a ešte prajem do ďalších za pozvanie a ešte prajem do ďalších 
mesiacov hlavne veľa zdravia, pokoja mesiacov hlavne veľa zdravia, pokoja 
a pohody v kruhu blízkych priateľov či a pohody v kruhu blízkych priateľov či 
rodiny. rodiny. 

Odhalenie sochy Milana Rastislava Odhalenie sochy Milana Rastislava 
Štefánika pred budovou Gymnázia Štefánika pred budovou Gymnázia 
Púchov je spomienkou na túto výni-Púchov je spomienkou na túto výni-
močnú osobnosť slovenského náro-močnú osobnosť slovenského náro-
da a bude tak aj pre ďalšie generácie  da a bude tak aj pre ďalšie generácie  
v našom meste pripomínať sloven-v našom meste pripomínať sloven-
ského astronóma, vedca a vynálezcu, ského astronóma, vedca a vynálezcu, 
fotografa, vojenského letca, brigádne-fotografa, vojenského letca, brigádne-
ho generála ozbrojených síl Francúz-ho generála ozbrojených síl Francúz-
ska, organizátora, diplomata, politika  ska, organizátora, diplomata, politika  
a štátnika, ktorý mal najväčšiu záslu-a štátnika, ktorý mal najväčšiu záslu-
hu na formovaní česko-slovenského hu na formovaní česko-slovenského 
zahraničného odboja počas prvej sve-zahraničného odboja počas prvej sve-
tovej vojny a zároveň zohral kľúčovú tovej vojny a zároveň zohral kľúčovú 
úlohu pri formovaní Československa. úlohu pri formovaní Československa. 
Organizáciu tohto podujatia mal pod Organizáciu tohto podujatia mal pod 
taktovkou riaditeľ Gymnázia Púchov taktovkou riaditeľ Gymnázia Púchov 
Miroslav Kubičár, poslanec MsZ v Pú-Miroslav Kubičár, poslanec MsZ v Pú-
chove, spolu so svojimi študentmi chove, spolu so svojimi študentmi 
a pedagógmi, za finančnej pomoci a pedagógmi, za finančnej pomoci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
ktorého zastupoval na slávnostnom ktorého zastupoval na slávnostnom 
odhalení sochy predseda TSK Jaroslav odhalení sochy predseda TSK Jaroslav 
Baška. Na slávnosti bola prítomná aj Baška. Na slávnosti bola prítomná aj 

Plavecký klub Matador Púchov oslavoval 50. výročie svojho založenia. Foto: Martin Faktor/Lemon Lion.Plavecký klub Matador Púchov oslavoval 50. výročie svojho založenia. Foto: Martin Faktor/Lemon Lion.
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Pred budovu púchovského gymnázia sa vrátila 
busta generála Milana Rastislava Štefánika. „Autorom 
busty je Dominik Monček, akademický sochár, ktorého 
rovnaká busta M. R. Štefánika je umiestnená aj vo ves-
tibule župného úradu v Trenčíne. Autorom umiestnenia 

a podstavca je zas Roman Muška. Vďaka 
ochote Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa podarilo túto bustu vyhotoviť,“ 
doplnil riaditeľ gymnázia Miroslav 
Kubičár. Do vyhotovenia busty gen. 
M. R. Štefánika investoval kraj ďalších 
takmer 10 tis. eur.

Pri tejto príležitosti začali aj stavebné 
práce na prístavbe novej telocvične. 
Menšia telocvičňa, ktorá bude prista-
vená k pôvodnej, bude mať rozmery 
19,8 x 9,1 m. Budova je konštrukčne 
navrhnutá ako oceľový nosný skelet, 
zateplená bude kontaktným zatepľo-
vacím systémom z minerálnej vlny. 
Doba výstavby je 12 mesiacov. „Nová 
telocvičňa bude so zelenou pochô dznou 
strechou. Ide o investíciu z rozpočtu 
Trenčianskej župy vo výške viac ako 827 
tis. eur. Pokračujeme tak v rozširova-
ní športovísk na Gymnáziu v Púchove.  
V súčasnosti na škole rekonštruuje-
me aj sociálne zariadenia v budovách  
B a E. Zároveň som mal tú česť, spolu  
s riaditeľom školy a ďalšími, odhaliť bustu M. R. Štefá-
nika. Tá pôvodná tu bola už v roku 1926, neskôr ju však  

odstránili. Teší ma, že sa Najväčší Slovák vrátil naspäť 
do Púchova,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Zdroj: TSK, foto: Slavomír Flimmel

Odhalili bustu Milana Rastislava Štefánika

Mesto Púchov vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na 
prenájom nehnuteľností s týmito podmienkami:

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASO-
VATEĽ TRVÁ: 

1. Predmetom zmluvy bude prenájom nehnuteľností: 
REKLAMNÉ STAVBY: a) obojstranný billboard – PU 006 

o rozmere 5100 x 2400 mm, umiestnený na pozemku 
parcela registra „E“ č. 1738 (KNC 1443/2) v katastrálnom 
území Púchov pri štátnej ceste I/49, Vsetínska cesta – 
výjazd z Púchova, smer Vsetín (vľavo), b) obojstranný 
billboard – PU 005 o rozmere 5100x2400 mm, umiest-
nený na pozemku parcela registra „C“ č. 1260/3 v katas-
trálnom území Púchov na pravej strane pri ceste I/49a 
– výjazd z Púchova smer Beluša, c) jednostranný bill-
board – PU 009 o rozmere 5100x2400 mm, umiestnený 
na pozemku parcela registra „C“ č. 1274 v katastrálnom 
území Púchov, na Ul. 1. mája pri obchodnom centre 
LIDL, pri štátnej ceste I/49. 

POZEMKY v katastrálnom území Púchov: a) časť 
pozemku parcela registra „E“ č. 1738 (KNC 1443/2), 
ostatná plocha o výmere zastavenej obojstranným bill-
boardom – PU 006 o rozmere 5100x2400 mm, b)časť 
pozemku parcela registra „C“ č. 1260/3, záhrada o vý-

mere zastavanej obojstranným billboardom – PU 005 
o rozmere 5100x2400 mm, c) časť pozemku parcela 
registra „C“ č. 1274, ostatná plocha o výmere zastava-
nej jednostranným billboardom – PU 009 o rozmere 
5100x2400 mm. 

2. Súťažiaci ponúkne cenu za prenájom reklamných 
stavieb a pozemkov, z toho cena za prenájom pozem-
kov špecifikovaných v bode 1 v časti POZEMKY pod pís-
menom a), b) musí byť u každého pozemku jednotlivo 
minimálne 2000 €/rok/ks a cena za prenájom pozemku 
špecifikovaného v bode 1 v časti POZEMKY pod písme-
nom c) musí byť minimálne 1000 €/rok/ks. 

3. Účel nájmu je: užívanie za účelom prevádzkovania 
reklamnej stavby. 

4. Súťažiaci zaplatí prvé nájomné najneskôr do jedné-
ho mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlaso-
vateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

5. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia 
od zmluvy podľa bodu 4. nastávajú doručením písom-
ného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. 
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§ 344 a § 349 
Obchodného zákonníka). 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne Ing. 

Filip Makay, tel. +421 42 465 08 23, e-mail: filip.makay@
puchov.sk, na uvedených kontaktoch je možné dohod-
núť obhliadku nehnuteľnosti. 

Podpísané návrhy na uzavretie zmluvy v 4 exem-
plároch podávajte písomne na adresu „Mesto Púchov, 
Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov“ v zalepenej obál-
ke a s výrazným označením „Súťaž: Prenájom billboar-
dov“. Túto obálku vložte do druhej obálky s označením 
„Prihláška do súťaže: Prenájom billboardov“, kde okrem 
spomínanej zalepenej obálky s návrhom na uzavretie 
zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o osobe 
súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, 
sídlo, IČO a kontakt; pri fyzickej osobe: meno, priezvis-
ko, adresa, rodné číslo/IČO 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. 

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

Súťažiaci je povinný mať v predmete činnosti 
prevádz kovanie a prenájom reklamných stavieb a za-
riadení. Doba nájmu: 2 roky. 

MsÚ Púchov (krátené, 
plné znenie na: www.puchov.sk)

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlaso-
vať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďa-
lej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z.  
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu 
vykonania spojených volieb nariadenú karanténu ale-
bo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred 
ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, 
ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným 
voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob 
hlasovania zapisovateľovi mestskej volebnej komisie 
sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) 
telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého 
pobytu, a to najskôr od pondelka 24. októbra 2022. Naj-
neskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob 
hlasovania je posledný pracovný deň pred dňom kona-
nia spojených volieb, t.  j. piatok 28. októbra do 12.00 h.

Na tento účel mesto zverejnilo na úradnej tabuli mesta 
a na svojom webovom sídle, telefonický kontakt na za-

pisovateľa mestskej volebnej komisie - kontaktná osoba: 
Ing. Zuzana Brindzová, PhD., zapisovateľ mestskej voleb-
nej komisie, telefónne číslo: +421 42 465 08 33, mobil 
+421 917 988 943, E-mailová adresa: zuzana.brindzova@
puchov.sk, pracovisko: Mestský úrad Púchov, Štefániko-
va 821/21, 020 18Púchov

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapi-
sovateľovi mestskej volebnej komisie, že žiada o špe-
ciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje  
v rozsahu: a. meno a priezvisko, b. číslo, c. adresa trva-
lého pobytu,d.adresa miesta, na ktorom žiada vykonať 
hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od 
adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žia-
da vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí 
nachádzať na území volebného obvodu pre voľby po-
slancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého 
pobytu oprávneného voliča, e. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o za-
písanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov 
všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej do-
mácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje 

všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domác-
nosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávne-
ný volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej 
volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej 
komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania 
vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domo-
vý zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré 
oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob 
hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve ne-
dostaví hlasovať, platí, že hlasovanie odmietol. Vyslaní 
členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť 
poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k ta-
kémuto voličovi sa už nedostavia.Každý oprávnený volič 
hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípust-
né. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom 
špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom 
alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič ne-
preukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

Zuzana Brindzová, zapisovateľka MVK

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania
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Intenzívny rozvoj cyklodopravy v našom mes-
te myslíme vážne. Preto sme vyčlenili v rozpočte 
finančné prostriedky na realizáciu komplexnej 
cyklokoncepcie v meste Púchov. Po úspešnom 
verejnom obstarávaní začala profesionálna cyk-
lo-architektonická firma Cykloprojekt, s.r.o. reali-
zovať na začiatku tohto roku analýzu súčasného 
stavu, po analýze samotnú koncepciu a návrhy no-
vých cyklo-chodníkov v našom meste a samozrej-
me aj v našich mestských častiach. Mimochodom 
Cykloprojekt projektoval aj úspešnú časť Vážskej 
cyklomagistrály z Púchova po priehradný múr 
vodného diela Nosice. Spracovaný je detailný  

V posledných týždňoch sme svedkami rôznych V posledných týždňoch sme svedkami rôznych 
„overených vyhlásení o príjmoch mesta a investí-„overených vyhlásení o príjmoch mesta a investí-
ciách“ produkovaných hlavne niektorými kandidát-ciách“ produkovaných hlavne niektorými kandidát-
mi na primátora mesta. Bolo by to v poriadku, keby mi na primátora mesta. Bolo by to v poriadku, keby 
boli len trochu pravdivé. Ale nie sú.boli len trochu pravdivé. Ale nie sú.

Majú len jeden účel: oklamať voliča, odstrihnúť ho Majú len jeden účel: oklamať voliča, odstrihnúť ho 
od reality a tým si ho prikloniť na svoju stranu. Su-od reality a tým si ho prikloniť na svoju stranu. Su-
verénnym vodcom v tejto iniciatíve je opäť bývalý verénnym vodcom v tejto iniciatíve je opäť bývalý 
primátor Michalec a jeho Listy, neustále sa meniace primátor Michalec a jeho Listy, neustále sa meniace 
billboardy a televízna prezentácia, ktorú postavil na billboardy a televízna prezentácia, ktorú postavil na 
princípe polopravdivých a zavádzajúcich tvrdeniach princípe polopravdivých a zavádzajúcich tvrdeniach 
o ekonomike mesta a nulových investíciách. o ekonomike mesta a nulových investíciách. 

Takže aká je skutočná ekonomická kondícia mes-Takže aká je skutočná ekonomická kondícia mes-
ta? Začnime od času, kedy Michalec po dvanástich ta? Začnime od času, kedy Michalec po dvanástich 
rokoch vládnutia prehral boj o primátorské kreslo.  rokoch vládnutia prehral boj o primátorské kreslo.  
V rokoch 2013/2014 bolo naše mesto zadlžené V rokoch 2013/2014 bolo naše mesto zadlžené 
„až po uši“, hranica kedy nastáva nútená sprá-„až po uši“, hranica kedy nastáva nútená sprá-
va (mesto riadi štátny dozor, žiadne investície  va (mesto riadi štátny dozor, žiadne investície  
a pod.) je 60%. Mesto v tom čase malo spolu  a pod.) je 60%. Mesto v tom čase malo spolu  
s mestskými spoločnosťami dlh atakujúci hra-s mestskými spoločnosťami dlh atakujúci hra-
nicu nútenej správy. My sme začiatkom tohto nicu nútenej správy. My sme začiatkom tohto 
roka boli už pod 20%! roka boli už pod 20%! Občan sa môže opýtať prečo Občan sa môže opýtať prečo 
mesto stále znižuje finančný dlh voči bankám? Veď mesto stále znižuje finančný dlh voči bankám? Veď 
úroky z úverov sú relatívne nízke.úroky z úverov sú relatívne nízke.

Áno, najjednoduchšie je zobrať si úver a minúť ho Áno, najjednoduchšie je zobrať si úver a minúť ho 
napríklad na nejakú investíciu. Ale ten úver musí raz napríklad na nejakú investíciu. Ale ten úver musí raz 
niekto zaplatiť aj spolu s úrokmi. Tak, ako sme 8 rokov niekto zaplatiť aj spolu s úrokmi. Tak, ako sme 8 rokov 
splácali Michalcove dlžoby voči bankám.splácali Michalcove dlžoby voči bankám.

Zložitejšie je, ak má mesto vo veľkom investovať  Zložitejšie je, ak má mesto vo veľkom investovať  
a na investície nemíňať svoje peniaze. Ako sa to dá? a na investície nemíňať svoje peniaze. Ako sa to dá? 
V princípe jednoducho: je potrebné pripravovať V princípe jednoducho: je potrebné pripravovať 
projekty a žiadosti o dotácie z EÚ, transparentne projekty a žiadosti o dotácie z EÚ, transparentne 
pripravovať podklady a súťaže. A tu prichádza ten pripravovať podklady a súťaže. A tu prichádza ten 
zlomový moment súčasného vedenia mesta na čele zlomový moment súčasného vedenia mesta na čele 
s pani primátorkou Henekovou. Budovanie mesta  s pani primátorkou Henekovou. Budovanie mesta  

z fondov, či už z vyhlásených alebo pripravovaných  z fondov, či už z vyhlásených alebo pripravovaných  
z Plánu obnovy, je základný a podstatný princíp z Plánu obnovy, je základný a podstatný princíp 
budúceho rozvoja nášho mesta. budúceho rozvoja nášho mesta. K dnešnému dňu K dnešnému dňu 
máme schválené a podpísané projekty, kto-máme schválené a podpísané projekty, kto-
ré financuje EÚ vo výške skoro 7 miliónov eur!  ré financuje EÚ vo výške skoro 7 miliónov eur!  
A chceme ísť ďalej.A chceme ísť ďalej. K tomu ale potrebujeme finanč- K tomu ale potrebujeme finanč-
nú spoluúčasť mesta. Kde ju vziať? Ak by sme nesplá-nú spoluúčasť mesta. Kde ju vziať? Ak by sme nesplá-
cali Michalcove úvery, tak sme stále na nebezpečnej cali Michalcove úvery, tak sme stále na nebezpečnej 
hranici nútenej správy a nemáme na finančné spolu-hranici nútenej správy a nemáme na finančné spolu-
účasti už žiadne prostriedky, banky by nám nič nepo-účasti už žiadne prostriedky, banky by nám nič nepo-
žičali, nedali žiadne garancie.žičali, nedali žiadne garancie.

Dnes je na šťastie situácia iná. Pozrite sa na graf Dnes je na šťastie situácia iná. Pozrite sa na graf 
od spoločnosti INEKO, ktorý potvrdzuje výborné od spoločnosti INEKO, ktorý potvrdzuje výborné 
finančné zdravie nášho mesta. finančné zdravie nášho mesta. Tým, že sme znížili Tým, že sme znížili 
úverové zaťaženie pod 20%, môžeme na spoluf-úverové zaťaženie pod 20%, môžeme na spoluf-
inancovanie dotácií z EÚ použiť bankové garan-inancovanie dotácií z EÚ použiť bankové garan-
cie. Keďže sa naša spoluúčasť pohybuje od 5% do cie. Keďže sa naša spoluúčasť pohybuje od 5% do 
15% z celkovej sumy projektu (rozdiel platí EÚ),  15% z celkovej sumy projektu (rozdiel platí EÚ),  
v najbližších rokoch môžeme žiadať o desiatky v najbližších rokoch môžeme žiadať o desiatky 
miliónov z fondov EÚ. miliónov z fondov EÚ. V meste môže nastať nevída-V meste môže nastať nevída-
ný investičný boom, mesto má pripravené projekty ný investičný boom, mesto má pripravené projekty 
na parkovací dom, výstavbu infraštruktúry, zámery na parkovací dom, výstavbu infraštruktúry, zámery 

na rekonštrukciu a výstavbu nových budov, ďalších na rekonštrukciu a výstavbu nových budov, ďalších 
nájomných bytov a podobne. Pripomínam, že už nájomných bytov a podobne. Pripomínam, že už 
máme schválené projekty skoro za 7 miliónov euro máme schválené projekty skoro za 7 miliónov euro 
a chceme ísť ďalej.a chceme ísť ďalej.

Áno, takto finančne zdravé mesto je veľkým lá-Áno, takto finančne zdravé mesto je veľkým lá-
kadlom pre každého, kto v súčasnosti kandiduje za kadlom pre každého, kto v súčasnosti kandiduje za 
primátora. Len nezabudnime vďaka komu je naše primátora. Len nezabudnime vďaka komu je naše 
mesto finančne zdravé a je výborne naštartované mesto finančne zdravé a je výborne naštartované 
pre veľký investičný rozvoj. Súčasná primátorka by pre veľký investičný rozvoj. Súčasná primátorka by 
mala svoju prácu dokončiť. Ale o tom rozhodneme mala svoju prácu dokončiť. Ale o tom rozhodneme 
my, obyvatelia mesta, v blížiacich sa voľbách. Verím, my, obyvatelia mesta, v blížiacich sa voľbách. Verím, 
že tak, ako pred štyrmi rokmi, rozhodneme opäť že tak, ako pred štyrmi rokmi, rozhodneme opäť 
správne. správne. 

Dovetok: ÚPADOK ! takto na svojich billboardoch Dovetok: ÚPADOK ! takto na svojich billboardoch 
charakterizuje súčasnú ekonomiku mesta kandidát charakterizuje súčasnú ekonomiku mesta kandidát 
na primátora Michalec. Po prečítaní tohto článku  na primátora Michalec. Po prečítaní tohto článku  
a grafu, každému duševne zdravému občanovi náš-a grafu, každému duševne zdravému občanovi náš-
ho mesta je jasné, že jeho ÚPADOK nehovorí o na-ho mesta je jasné, že jeho ÚPADOK nehovorí o na-
šom súčasnom, finančne veľmi zdravom meste ale  šom súčasnom, finančne veľmi zdravom meste ale  
o úpadku niekoho a niečoho iného...o úpadku niekoho a niečoho iného...

Daniel Lako, poslanec MsZDaniel Lako, poslanec MsZ
Graf: INEKO - www.hospodarenieobci.skGraf: INEKO - www.hospodarenieobci.sk

Poslanec D. Lako: Aká je ekonomika nášho mesta?

Koncepcia cyklodopravy a cyklochodníkov v meste hotová!
a komplexný materiál, návrhy mestských okruhov, 
štúdie dvoch nových cyklomostov – jeden spája-
júci mesto s časťou Horné Kočkovce pri mestskom 
europarku, druhý spájajúci časť Sedlište s Nosic-
kým ostrovom. Materiál obsahuje aj zmapované 
cykloturistické trasy, ktoré sú obsahom koncep-
cie. Prebicyklovali sme celé mesto zo severu na 
juh, z východu na západ niekoľkokrát. Koncepcia 
cyklistickej dopravy mesta Púchov má viac ako 
sto strán a pracovali sme na nej viac ako trištvrte 
roka. Pozývame všetkých cyklo-nadšencov, ob-
čianske združenia, bikerov, občanov, ktorí využí-
vajú bicykel ako dopravný ekologický prostriedok 

v meste na verejné predstavenie cyklo-koncepcie 
s diskusiou o budovaní cyklochodníkov v meste. 
Verejné predstavenie sa uskutoční už tento štvr-
tok o 17. hodine v priestoroch kinosály v divadle 
Púchov. Všetci ste srdečne pozvaní. 

Lukáš Ranik, viceprimátor mesta Púchov

Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Váh variant č.1
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Mestská polícia

Polícia informuje

Považskobystrickí dopravní policajti dokumen-
tovali dopravnú nehodu mladého, iba 19-ročné-
ho  motocyklistu, ku ktorej došlo v Púchove a pri 
ktorej sa ťažko zranil  motocyklista.

Podľa doterajších zistení mladý motocyklista na 
motocykli Kawasaki pri prejazde trojramennou 
križovatkou v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti 
jazdy svojim schopnostiam prešiel do protismeru. 
V protismere odbočil na miestnu komunikáciu  
a narazil do oplotenia rodinného domu. Motocy-
klista utrpel zranenia s dobou liečenia štyri až šesť 
mesiacov. Na motocykli vznikla škoda asi 3500 € 
a na oplotení rodinného domu vznikla škoda asi 
500 €. 

Mladý motocyklista riadil motocykel aj napriek 

tomu, že nemal naň príslušné vodičské oprávne-
nie a vodičský preukaz mal necelý rok. Nakoľko 
vzhľadom k vážnym zraneniam mladý vodič ne-
bol podrobený dychovej skúške na mieste, bola 
mu v nemocnici odobratá krv na zistenie, či pred 
jazdou požil alkoholické nápoje alebo iné omam-
né látky. 

Podľa výsledkov zo súdno-lekárskeho a pato-
logicko-anatomického ústavu, kde robili rozbor 
krvi, mladý vodič jazdil s 1,61 promile alkoholu  
v dychu. 

Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu 
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.  Príčina, 
miera zavinenia  a okolnosti dopravnej  nehody sú  
v štádiu vyšetrovania.               KR PZ Trenčín 

Mladý motocyklista bez oprávnenia na 
motocykel jazdil pod vplyvom alkoholu

Mladík, ktorý v Púchove narazil s motocyklom do plota, sa bude liečiť možno aj pol roka.    FOTO: KR PZ Trenčín 

V nedeľu sa nerobí...
Hliadka mestskej polície preverovala v ne-

deľu telefonické oznámenie, podľa ktorého sa 
na Ulici kpt. Jaroša vykonávajú stavebné práce, 
počas ktorých dochádza k zvýšenej prašnosti. 
Hliadka na mieste našla štyroch pracovníkov, 
ktorí ručne osekávali omietku v dôsledku čoho 
dochádzalo k zvýšenej prašnosti. Keďže vedú-
ci partie nepreukázal povolenie na stavebné 
práce počas nedele a sviatkov, práce na pokyn 
mestských policajtov ukončili a všetci pracov-
níci z miesta odišli. 

Pokuta za rušenie nočného pokoja
Krátko po polnoci prijali na oddelenie mests-

kej polície telefonické oznámenie o rušení noč-
ného pokoja. Hliadka po príchode na miesto 
zistila, že na piatom poschodí bytového domu 
sa koná oslava, ktorej súčasťou bola hudba  
a hlasný spev. Mestskí policajti zistili majiteľa 
bytu, ktorý svojim konaním spáchal priestupok 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta. 
Hliadka priestupok vyriešila 30-eurovou poku-
tou. 

Návštevu si „uctil“ 
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého v byte na Ulici 
obrancov mieru napádal muž ženu, ktorá leža-
la na balkóne a plakala. Mestskí policajti zistili, 
že na štvrtom poschodí bytového domu došlo 
ku vzájomnej potýčke medzi nájomcom bytu  
a jeho priateľkou, ktorá bola u neho na návšte-
ve. Žena po podaní vysvetlenia z bytu odišla, 
prípad prevzalo Obvodné oddelenie Policajné-
ho zboru v Púchove. 

Zatúlaný pes
Púchovskí mestskí policajti preverovali te-

lefonické oznámenie, podľa ktorého po Ulici  
I. Krasku behá pes bez vôdzky. Hliadka na mies-
te našla kríženca čiernej farby stredného vzras-
tu. Pes mal obojok a bol začipovaný. Hliadka 
psa, ktorý nemal žiadne viditeľné poranenia,  
previezla do koterca v Podniku technických 
služieb mesta Púchov. Priestupok proti všeo-
becne záväznému nariadeniu mesta Púchov je 
v riešení.            MsP Púchov

Niektorým vodičom vodorovné dopravné znače-
nie evidentne nič nehovorí...          FOTO: MsP Púchov
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Aby život v meste neprestal
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Mesto Púchov vyhlásilo koncom 
januára 2022 výzvu pre občanov, na 
zasielanie návrhov projektov do Par-
ticipatívneho rozpočtu (PR) mesta 
Púchov 2022. Cieľom projektu malo 
byť dosiahnutie zlepšenia podmienok 
pre život v meste a pridanej hodno-
ty, ktorú komunita získa realizáciou 
konkrétneho projektu. Občania sa 
tak mohli zamerať na úpravu verej-
ných priestorov, voľnočasové tvorivé 

aktivity a verejnoprospešné služby, 
ktoré ešte v Púchove nemáme, a tiež 
správne definovať cieľovú skupinu.  
V roku 2022 uspeli v PR mesta Púchov 
tri projekty, jedným z nich bol aj pro-

jekt púchovského umelca Jaroslava 
Martiša - socha Víly Lachovienky, kto-
rá vás privíta pri vstupe na Amfiteáter 
Ilonka. 

Slávnostné pokrstenie sochy Víly La-
chovienky sa uskutočnilo v stredu 12. 
októbra, vodou z Prameňa pod Vápen-
nou ju krstila primátorka mesta Katarí-
na Heneková. Víťazný projekt prvého 
ročníka Participatívneho rozpočtu 
mesta Púchov 2022 získal v hlasovaní 
od občanov celkom 264 hlasov. Cieľom 
projektu Socha víly Lachovienky pri 
turistickom chodníku na Ilonku, bolo 
zlepšiť vzhľad prostredia v kontexte  
s turistikou a identifikáciou koreňov 
kultúry miestneho obyvateľstva.

Jaroslav Martiš na úvod priblížil prí-
tomným históriu a ideu Víly Lacho-
vienky: „Socha Lachovienka je príbe-
hom víly, ktorá by mala prepojiť našu 
minulosť s budúcnosťou. V minulosti 
je ukrytá história Púchova, pretože víla 
drží nádobu, ktorá je znakom Púchov-
skej kultúry – keramiky z obdobia 
Púchovskej kultúry. Taktiež je to určitá 
paralela Vesny, ktorá prinášala jar, život 
a mladosť. Víla je tiež predstaviteľkou 
rozprávok a fantázie preto, aby ľudia 
nezabudli snívať a vedeli sa radovať. 
Každé mesto a jeho les si zaslúžia 
svoj príbeh a Lachovienka sa spája  
s Lachovcom.“ Ďalej doplnil, že každý 
Púchovčan by mal byť hrdý na meno 
Púchov, ktoré predstavuje názov kul-
túry zaberajúcej časť územia Považia 
až po Krakow. Je to odkaz toho, že to, 
čo sme dostali od našich predkov, by 

sme mali chrániť pre svoje deti. Vybra-
né miesto je podľa Jaroslava Martiša  
z hľadiska estetiky naj lepšie, pretože 
dopĺňa vhodným spôsobom celý exte-
riér amfiteátra. 

K úspešnému projektu Lachovienky 
sa vyjadrila tiež primátorka Katarína 
Heneková, ktorá povedala, že sa jedná 
o priamy príklad zapájania sa občanov 
do života a diania v meste. Teší ju, že 
sa podarilo zrealizovať zámer, s ktorým 
bol aj participatívny rozpočet mes-

ta organizovaný. Lachovienka podľa 
nej tvorí s novým amfiteátrom veľmi 
pekný celok vo vznikajúcom Lesopar-
ku. Zároveň verí, že umelecké nadše-
nie Jaroslava Martiša neopadne a do 
budúcna sa v Púchove objavia ďalšie 
jeho diela. Krst Lachovienky podporili 
svojou účasťou, za ktorú im ďakujeme, 
občania mesta ako aj poslanec MsZ za 
VO č. 1 Pavel Melišík.

MsÚ Púchov,
foto: Slavomír Flimmel

Na amfiteátri Ilonka vás privíta víla Lachovienka

Centrum voľného času Včielka sláv-
nostne otvorilo v stredu 12. októbra 
náučný chodník o včele medonosnej, 
ktorý sa stane prirodzenou súčasťou 
Lesoparku na Lachovci. Projekt vznikol 
s podporou Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, z grantového programu na 
podporu environmentálnych projektov 
ZELENÉ OČI. 

Náučné tabule o živote včiel a ich 
dôležitom význame v našom živote 
nájdete cestou na Pamäť lesa či na 
amfiteáter. Na jar 2023 je plánované 
vybudovanie ďalšieho infobodu Le-
soparku – lesnej učebne, ktorá poslúži 
aj mladým včelárom, ktorých včelnica 
sa nachádza pod náučnými tabuľami 
o Včele medonosnej. Cesta ku včelnici 
v najbližšom období získa nový vzhľad, 
dostanete sa ku nej po nových scho-
doch. 

Čierno-žltú stuhu vo farbe včiel, 
prestrihli spoločne Eva Kováčová, bý-
valá riaditeľka CVČ Včielka a terajšia 
vedúca Včelárskeho krúžku, súčasná 
riaditeľka CVČ Alena Strýčková, primá-
torka mesta Katarína Heneková a Kamil 
Bielik, ktorý aktívne pomáhal Eve Ková-
čovej so zriadením včelnice a ďalšími 
aktivitami. Primátorka mesta slávnost-
ne pokrstila obe náučné tabule s asis-
tenciou mladého včelára, a čím iným, 

ako práve najvýznamnejším včelím 
produktom – medom. Na postupnom 
budovaní včelnice spolupracujú s CVČ 
aj rodičia mladých včelárov, ktorým 
sa Eva Kováčová osobne poďakovala 
srdečnými slovami, a ako aj všetkým 
ostatným prítomným, ktorí pomohli  
s projektom Cesta ku včelám, venovala 
malý darček. 

„Projekt Cesta ku včelám podporil Tren-
čiansky samosprávny kraj a s podporou 
mesta Púchov sme si tak mohli zrevi-
talizovať aj včelnicu. Vysadili sme nové 
kvety pre včely a budeme v skrášľovaní  
a vylepšovaní tohto priestoru pokračo-
vať i naďalej. Na tomto celom sa podieľa-
li ako rodičia detí zo včelárskeho krúžku, 
dobrovoľníci, tak i členovia Mládežnícke-
ho parlamentu mesta Púchov. natreli sa 
úle, vysadili nové stromy. Touto cestou by 
som chcela poďakovať Evke Kováčovej, 
ktorá krúžok vedie a jej prácu si vážim. 
Zároveň je avizovaný ku včelnici aj nový 
prístup a takisto nám pri vzdelávaní vo 
včelárskych programoch pomôže aj pri-
pravovaná lesná učebňa,“ uviedla riadi-
teľka CVČ Alena Strýčková. 

O stretnutí povedala bližšie Eva Ko-
váčová: „Dnešné stretnutie patrí ľuďom  
a deťom, ktorí budujú cestu k včielkam. 
Deti sú málo v prírode, náučný chodník 
a včelnica by mali byť výzvou, aby sme 

celé rodiny prichádzali do prírody a po-
zorovali zázraky, ktoré sa konajú pred 
našimi očami a uvedomili sme si, že 
každý jeden z nás vie tomuto zázraku 
pomôcť – vysádzaním stromov, kve-
tov. Mladá generácia potrebuje túto 
pomoc, aby sme deti viedli do raja prí-
rody, a na to sú potrební rodičia, ale aj 
centrum voľného času, ktoré nesie ná-
zov Včielka. Pozývam všetkých k nám, 
aby sme im ukázali, ako to robíme my.“

K otvoreniu náučného chodníka sa 
vyjadrila i primátorka Katarína Hene-
ková: „Otvorenie náučného chodníka 

o Včele medonosnej bolo prierezom 
životom včiel, ale i našich úspešných 
včelárov, ktorí dosahujú vďaka svojej usi-
lovnosti a vedeniu zo strany pani Evy Ko-
váčovej medzinárodné úspechy. Mojím 
cieľom je v budúcom roku doplniť lesný 
chodník ku včelnici, momentálne prebie-
ha príprava projektu a na jar, verím, bude 
zrealizovaný. Blahoželám.“

Zastavte sa aj Vy pri náučných tabu-
liach cestou Lesoparkom a vychutnajte 
si príjemnú jesennú prechádzku.

MsÚ Púchov, 
foto: Slavomír Flimmel

Na Lachovci pribudol náučný chodník o včele medonosnej
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Dňa 12.10. 2022 prijala pozvanie do ZŠ Gorazdo-
vej spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová a svo-
jou návštevou potešila žiakov 5. ročníka. Beseda sa 
niesla vo veľmi uvoľnenej a priateľskej atmosfére, 
máloktorá ruka pri diskusii zostala nezodvihnutá. 
Viacerí žiaci spisovateľku poznali zo svojich obľú-
bených príbehov a doniesli si knihu aj na podpis. 
Nezúfali ani ostatní, pretože po besede si mohli 

knihy s podpisom zakúpiť, vrátane najnovšieho 
titulu, ktorý nie je ešte ani v kníhkupectvách. 

„Čítanie je spolupráca čitateľa so spisovateľom.“ 
To sa do bodky naplnilo v závere besedy, kedy 

nám spisovateľka prečítala úryvok z knihy a žiaci 
si zahrali divadielko s bábkami.

To bol ale super deň!
Andrea Panáčková

V priebehu školského roka sa koná veľa hudob-
ných súťaží a podujatí, ktorých sa zúčastňujú aj 
žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove. Prá-

ve september patrí už pravidelne celoslovenskej 
prehliadke neprofesionálnych organistov, ktorá 
sa koná vo Zvolene pod názvom Gorazdove or-
ganové dni. XXVII. ročník, ktorý sa konal 22. - 24. 
septembra, ponúkal bohatý program prednášok a 
hudobných dielní. 

Záverečný koncert organistov na konal v Kostole 
Ducha Svätého v Sielnici na novom mechanickom 
organe z roku 2014. Na tomto koncerte sa pred-
stavili aj žiaci Základnej umeleckej školy v Púcho-
ve, a toEma Martinková a Tomáš Jancík, obaja 
pochádzajúci z klavírnej triedy p. učiteľa PaedDr. 
Mgr. art. Jána Gabča, PhD. 

Ema Martinková, študentka Gymnázia v Považ-
skej Bystrici, sa počas svojho účinkovania v ZUŠ 
Púchov zúčastnila mnohých súťaží, kde získala 
viaceré ocenenia. Klavírna súťaž Banskoštiavnické 
kladivká 2018 – strieborné pásmo, Súťaž v hre na 
dvoch klavíroch v Brezne 2019 s Martinou Gom-
bárovou – 2. miesto a tiež celoslovenská organová 
súťaž v Námestove 2022 – 2. miesto. 

Druhým zúčastneným bol Tomáš Jancík, študent 
Gymnázia v Púchove a žiak 2. ročníka druhého 
cyklu na ZUŠ v Púchove. Tomáš pochádza z obce 
Lazy pod Makytou, kde pravidelne účinkuje ako 
organista a kantor v rím.-kat. Kostole narodenia 
Panny Márie a kde túto službu vykonáva už šesť 
rokov.

Podujatie Gorazdove organové dni je celoslo-
venskou prehliadkou neprofesionálnych organis-
tov. Cieľom prehliadky organistov je pod odbor-
ným lektorským vedením pedagógov prispieť ku 
zvyšovaniu umeleckej úrovne organistov, vytvoriť 
priestor pre ich verejnú umeleckú prezentáciu, 
výmenu skúseností a poznatkov, a to aj prostred-
níctvom odborných seminárov a tvorivých dielní.

Jednou zo základných podmienok pre účastní-
kov je naštudovanie repertoáru z originálnej or-
ganovej literatúry, pričom jednu povinnú skladbu 
musí obsahovať dielo od skladateľa J. S. Bacha.

Na záverečnom koncerte spomínanej prehli-
adky sa Tomáš Jancík predstavil so skladbami 
J. S. Bacha: Prelúdium a fúga g mol BWV 558  
a C. Francka: Sortie (Piècesposthumes). Ema Mar-
tinková zahrala dielo Prelúdium G dur BWV 568 
od J. S. Bacha a Finále: Toccatu na gregoriánsky 
hymnus „Creatoralmesiderum“ z Adventnej suity 
od P. A. Yona. Obidvaja žiaci podali výborné inter-
pretačné výkony, čo následne ocenila aj odborná 
porota, ktorá jednotlivých organistov hodnotila 
na záverečnom seminári.

Ako je na tomto podujatí zvykom, porota jed-
ného účastníka odmení titulom laureát. Na XXVII. 
ročníku Gorazdových organových dní tento titul 
získal žiak Základnej umeleckej školy v Púchove, 
Tomáš Jancík.                                      Kristína Gabčová

Laureát celoslovenskej organovej prehliadky

Beseda so spisovateľkou v ZŠ Gorazdova
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V dňoch 2. - 8. 10. 2022 sa v Slatinách stretlo 14 
umelcov – 11 maliarov a 3 sochári z Čiech, Ne-
mecka, Poľska a Slovenska. Väčšina z nich tu bola 
už opakovane počas predchádzajúcich ročníkov. 
Tradične výbornú priateľskú a tvorivú atmosféru 
na tomto sympóziu vystihuje výrok jednej účast-
níčky:  „Toto je jeden z takých plenérov, kde nie je 
konkurencia, len partia kamarátov! Dobre sa pra-
cuje, po práci máte veľa zábavy – a ráno sa zobu-
díte s úsmevom!“

V piatok 7. 10. 2022 o 18.00 hod. privítal konateľ 
Púchovskej kultúry Pavol Pivko vo vestibule di-
vadla, všetkých účastníkov XIX. Medzinárodného 
výtvarného sympózia. Umelcov predstavil orga-
nizátor sympózia Jaroslav Martiš, ktorý priblížil 
priateľskú tvorivú atmosféru. O hudobný program 
sa postarali žiaci ZUŠ Púchov. Obrazy a sochy zo 
sympózia bud vystavené mesiac. 

Eva Zábrodská, 
ART Belušské Slatiny

Medzinárodné výtvarné sympózium Belušské Slatiny 
a vernisáž v Divadle Púchov

Uplynulo niekoľko týždňov, odkedy sa priazniv-
ci literatúry zahĺbili do rôznych ľudských pocitov 
prostredníctvom príbehov ukrytých v písmen-
kách. Zažili radosť, ale aj smútok. O tom, prečo 
sa aktuálny ročník Noci s LITERAtúrou niesol  
v duchu emócií, sme sa rozprávali s členkou orga-
nizačného tímu Zlaticou Fulajtárovou.

Ako hodnotíš tohtoročný ročník Noci s LITE-
RAtúrou? Mala si pocit, že po dvojročnej nútenej 
prestávke si ju účastníci užili viac?

To je skôr otázka na návštevníkov. Z nášho uhla 
pohľadu išlo o vydarený ročník, pretože odzrkadlil 
to, čo je na literatúre a umení ako takom výnimoč-
né. Spojil ľudí, nadchol, otvoril témy, začal diskusie 
(a to priamo po dočítaní s čítajúcimi), preniesol emó-
cie, skultúrnil človeka a mnoho ďalšieho. Môžeme to 
však hodnotiť aj z inej strany. Po prvýkrát sme boli  
v organizačnom tíme šiesti. Mali sme viac dobrovoľ-
níkov, ako sme reálne potrebovali a množstvo pod-
pory a pomoci z vonku. Najvzácnejšie však bolo, že 
ste videli na záver usmiatych ľudí. 
Podľa čoho ste vybrali knihy a ľudí, ktorí ich čítali?

Knihy ako aj čítajúcich sme vyberali podľa témy 
tohtoročnej Noci s LITERAtúrou. Tou bola ľudskosť, 
a tak sme hľadali najprv knihy, ktoré poukazujú na 
ľudské stránky nás všetkých z rôznych uhlov pohľadu 
a následne sme v tíme diskutovali o čítajúcich, ktorí 
by ľudskosť do tohto večera vniesli. Ktorí ľudskosť 
vnášajú aj do bežných dní... 

A čo miesta, na ktorých sa čítalo? Vybral si ich 
čítajúci sám alebo ste to doladili spoločne? 

Miesta čítaní sme opäť vyberali premyslene. Na-
ším cieľom bolo dostávať sa do hĺbky, ako sa vieme 
vnoriť aj do vlastnej duše, preto podzemné priesto-
ry. Zároveň sme chceli priniesť perspektívu pohľadu 
zhora. Či už sa niektorí z nás dívajú na svet a iných 
zhora alebo je to miesto, kde sme možno sami bližšie 
k nebu, oblakom a svojim snom. To už bolo na ná-
vštevníkoch. Jednoznačná voľba ale padla na hvez-
dáreň gymnázia. Kostol predstavuje ďalší úplne iný 
rozmer ponorenia, hľadania a nachádzania. Putovné 
čítanie sme tento rok ponúkli prvýkrát, veď predsa 
bubáci sú všade, či pod posteľou, či v meste v šere 
večera a je len na deťoch či budú utekať a či sa spria-
telia (úsmev).

Ako prebiehala príprava podujatia? Vychytali 
ste ďalšie muchy z predchádzajúcich ročníkov?

Prípravy prebiehali od minulého roka, a tak, ako po 
minulé roky. Snažili sme sa o podchytenie každého 
detailu, a i keď okolo lietali nejaké tie „muchy“, aj 
vďaka kultúrnemu centru Podivný barón a pomoci 
od Peti Pobežalovej sme ich vedeli lepšie podchytiť. 
Práve vďaka nim sme mohli podujatie zrealizovať. To 
bola jedna z najdôležitejších zmien tohto ročníka. 

Od začiatku ste mali jasno v tom, aké knihy na 
literárnu čítačku vyberiete?

Vôbec nie. Všetky sme v tíme diskutovali  o tom, čo 
sme čítali, aké knihy by mohli byť vhodné, oslovovali 
sme dokonca aj priateľov, čo čítajú oni. Potom sme 
si vytvorili celkom dlhý zoznam možných alternatív 
a čítali sme a čítali a čítali. Nakoniec sa nám podarilo 
zúžiť výber na niekoľko kúskov a ešte sme si išli po 
radu aj k odborníčkam na literatúru na Katedru slo-

venskej literatúry a literárnej vedy UMB, kedy padla 
finálna pätica kníh. Chceli sme priniesť kvalitnú lite-
ratúru, ktorá bude mať čo povedať a návštevníci po 
vypočutí dostanú príležitosť na pozastavenie a za-
myslenie sa nad nami samými. 

Tohtoročná Noc s LITERAtúrou mala podtitul 
Emócie. Prečo ste kládli dôraz práve na ne?

Emócie sú prejavom ľudskosti. Niekto ich vyjadru-
je viac, iný menej, no všetci ich máme, všetci cítime  
a je ľudské, že sa nimi mnohokrát necháme aj opan-
tať. Či už v dobrom alebo aj zlom. Sme ľudia a emócie 
k nám jednoducho neodmysliteľne patria. Myslíme 
si, že v dnešnej dobe sa stále viac vytráca empa-
tia. Mohli by sme sa možno niekedy len spomaliť  
a vnímať aj emócie tých vedľa nás a možno budeme 
ľudskejší. Alebo aj nie? Emócie sa ale stali iba jednou 
z množstva prvkov, ktoré sme do projektu začlenili. 
Okrem nich tu boli skutky, myslenie, cítenie.

Podujatie je za nami. Predstavili ste dve pod-
statné novinky. Prvou z nich bolo rozdelenie Noci 
na dva dni, prečo? 

Jednoducho sme mali chuť či potrebu pozvať dvoch 
skvelých hostí a nevedeli sme si vybrať (úsmev).

Ďalšou novinkou bola pantomíma - prečo ste si 
zvolili tento typ sprievodného programu? 

Záver Noci s LITERAtúrou sme chceli odľahčiť a do-
priať ľuďom pohodu a zábavu. Niektoré čítania boli 
aj s ťažšou tematikou, tak sme sa pokúsili priniesť  
vyvrcholenie s humorným pohľadom na človeka  
a jeho/naše správanie. Pavla Seriša sme mali možnosť 
vidieť už pred istým časom v inom predstavení a ve-
deli sme, že stavíme na istotu. Aj s jeho humorom, aj 
pohybmi. Rovnako sme chceli dať bodku, ktorá bude 
ešte pre všetkých príjemná aj vzhľadom na pokročilý 
čas, kedy sme si predstavenie mohli pozrieť.  

Prejdime k záverečnej a asi aj očakávanej otáz-
ke. Na čo sa môžu priaznivci dobrej literatúry te-
šiť o rok?

Na túto otázku odpovedáme vždy rovnako. Všetko 
nateraz zostane skryté, no ako je dobrým zvykom, 
vždy sa na Noci s LITERAtúrou objaví čosi, čo tam 
ešte nebolo. 

Zlatici Fulajtárovej ďakujem za rozhovor. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu ume-
nia.                 Natália Štepanovičová

Noc s LITERAtúrou: Ľudia, príbehy, emócie
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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
KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA
Pondelok  24.10., 31.10    veľká sála  18.00 h 
Kurzy sú prípravou na plesovú sezónu a rôzne spoločenské podujatia. Zvládnete zákla-
dy jednotlivých štandardných a latinskoamerických tancov. Info 0908 718 662.

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 
Pondelok  31.10.     tanečná sála    18.30 h
Streda         19.10.,  26.10.     tanečná sála    18.30 h
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€. 

JOGA
Utorok  18.10., 25.10.       tanečná sála     16.15 h
Streda   19.10., 26.10.       tanečná sála       9.30 h
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

MODERNÁ  KALANETIKA
Štvrtok    20.10.,     tanečná sála     18.30 h 
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

ORIENTÁLNY TANEC
Streda  19.10., 26.10.     tanečná  sála   17.00 h
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.

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Utorok 18.10.           učebňa č.1     16.00 h
Utorok  25.10.          učebňa č.1     16.00 h
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

ČAJ PRE SENIOROV 
Streda 19.10.     veľká sála   15.00-18.00 h
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky 
mesta. Úvod spestria svojim programom deti z Materskej škôlky LIENKA  Púchov. Do 
tanca a na počúvanie hrá DUO SONET. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 7.10.  
v pokladni kina od 16.30 h.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Štvrtok 20.10.     veľká sála     14.00 h
V našom meste sa už stalo tradíciou, že každoročne  pre svojich občanov pri-
pravujeme kultúrny program pri príležitosti mesiaca október: Mesiac úcty  
k starším. Organizované.

Kino
BUKO
Nedeľa  23.10.   17:30 h 
Duševný roadmovie s nadhľadom a humorom – tak opisuje svoj nový film scenáristka 
a režisérka Alice Nellis (The Trip, Secrets, Revival). Pôvodný film rozpráva príbeh Jarm-
ily (Anna Cónová), ktorá sa ocitne v bode, keď sa musí rozhodnúť, či “prečkať” zvyšok 
života trpezlivo, poslušne – najlepšie pri zapnutej televízii – alebo sa vzoprieť očakáva-
niam okolia a vydať sa na úplne nečakané dobrodružstvo. Na jej prekvapenie do jej 
života vstúpi Buko, vyslúžilý cirkusový kôň. Táto zmena je prvým krokom na jej ceste  
k duševnej slobode. MP od 12 rokov – Cinemart – 112 min. – dráma – komédia – ČR – 
SR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 

BLACK ADAM 

Streda  26.10.  19:45 h     Piatok  28.10.  19:45 h 
Takmer 5000 rokov po tom, čo získal nadľudské sily egyptských bohov – a následne 
bol uväznený– je Black Adam (Dwayne Johnson) oslobodený zo svojej hrobky a je 
pripravený konať v zmysle svojej jedinečnej formy spravodlivosti v modernom svete.
MP od 12 rokov – Continentalfilm – 125 min. – akčný – dobrodružný – SD – USA. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 
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MORAVSKÁ 11 - PÚCHOVMORAVSKÁ 11 - PÚCHOV

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:18.10.
Polievka: Hrachová s párkom 
1. Viedenský hovädzí guláš, knedľa
2. Morčacie soté v hubovo-smota-
novej omáčke, ryža
Streda: 19.10.
Polievka: Kapustová-zabíjačková 
1. Hovädzie mäso na mrkve, varené 
zemiaky
2. Bravčové stehno na paprike,  
cestovina
Štvrtok:20.10.
Polievka: Minestrone 
1. Dvojičky z krkovičky, štuchané 
zemiaky, uhorka
2. Kuracie prsia “India”, dusená ryža
Piatok: 21.10.
Polievka: Orientálna-fazuľová s kvakou 
1. Tatranské bravčové soté z karé  
v zemiakovej placke
2. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 6,50 €
Utorok: 18.10.
Polievka: Cuketová polievka s ope-
kaným chlebom, chlieb 
1. Diabolská pochúťka, dusená ryža/
opekaný chlieb vo vajíčku
2. Patizónový prívarok, špekáčik, 
volské oko, varené zemiaky 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety 
4. Pizza
Streda: 19.10. 
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 

haluškami 
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
kysnutá knedľa 
2. Langoše s cesnakom, kečupom  
a syrom 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety 
4. Pizza 
Štvrtok: 20.10.
Polievka: Fazuľová so zemiakmi  
a párkom, chlieb 
1. Špikované bravčové karé, slivková 
omáčka, dusená ryža 
2. Zemiakové placky so syrom  
a feferónkami 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety 
4. Pizza 
Piatok: 21.10.
Polievka: Paradajková s cestovinou, 
chlieb 
1. Vyprážaný holandský rezeň so sy-
rom, zemiaková kaša, uhorkový šalát 
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s petržlenovou vňaťou, tat. omáčka 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety    

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 6,90 €
Utorok:18.10.
Zeleninová s cícerom  
Vyprážaný zeleninový mix tanier, 
varené zemiaky, jogurtový dresing  
Maďarský guláš, knedľa  
Tibet: Kuracie mäsko s čili BLACK BEEN 
SAUCE, vajíčková ryža basmati 
Streda: 19.10
Hubová s rajbaničkou   
Langoše so syrom a kečup/tatárska 

omáčka
Plnená kuracia roláda, ryža, zeleninový 
šalát 
India: Kuracie mäsko RARA, maslový 
chlieb Naan, miešaný zeleninový šalát 
Štvrtok: 20.10.
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou   
Tagliatelle so šampiňónovým ragú 
Pečené br. rebrá, chlieb, kyslé  
pochutiny   
Tibet: Kuracie mäsko v horúcej  

cesnakovej omáčke, špagety 
Piatok: 21.10.
Fazuľová so slivkami, nakyslo   
Grilovaný encián, americké zemiaky, 
brusnice, zel. šalát  
Vyprážaný kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, zemiakové pyré,  
paradajkovo-cibuľový šalát  
India: Bravčová KATHI rolka, 
cesnakový dresing, zeleninový šalát      

Zbierka Nezábudka ďakuje mestu PúchovZbierka Nezábudka ďakuje mestu Púchov
10. októbra si celosvetovo pripomíname medzinárodný deň duševného 10. októbra si celosvetovo pripomíname medzinárodný deň duševného 

zdravia. Súčasťou dní Duševného zdravia býva každoročne celonárodná zdravia. Súčasťou dní Duševného zdravia býva každoročne celonárodná 
zbierka Nezábudka zameraná na podporu duševného zdravia. Zbierku zbierka Nezábudka zameraná na podporu duševného zdravia. Zbierku 
vyhlasuje Liga za duševné zdravie Bratislava a je realizovaná v mestách vyhlasuje Liga za duševné zdravie Bratislava a je realizovaná v mestách 
Slovenska Koordinátorom zbierky pre mestá Púchov a Považská Bystrica Slovenska Koordinátorom zbierky pre mestá Púchov a Považská Bystrica 
je OZ Zdravá Duša. Toto občianske združenie je činné už 20 rokov a jeho je OZ Zdravá Duša. Toto občianske združenie je činné už 20 rokov a jeho 
súčasťou sú aj obyvatelia Púchova, ktorí sa stretávajú s problémami du-súčasťou sú aj obyvatelia Púchova, ktorí sa stretávajú s problémami du-
ševného zdravia.ševného zdravia.

V piatok 7.10. sa zbierka realizovala aj v Púchove s pomocou študen-V piatok 7.10. sa zbierka realizovala aj v Púchove s pomocou študen-
tov Gymnázia Púchov a vďaka ich zanieteniu a dobrosrdečnosti občanov tov Gymnázia Púchov a vďaka ich zanieteniu a dobrosrdečnosti občanov 
sa podarilo vyzbierať 721,69 eur. Patrí im úprimné poďakovanie a aj tým sa podarilo vyzbierať 721,69 eur. Patrí im úprimné poďakovanie a aj tým 
ktorí, do zbierky prispeli. Uvedené financie budú prerozdelené na pod-ktorí, do zbierky prispeli. Uvedené financie budú prerozdelené na pod-
poru linky Nezábudka a na starostlivosť o ľudí s problémami duševného poru linky Nezábudka a na starostlivosť o ľudí s problémami duševného 
zdravia v našom regióne, teda aj v Púchove. V Zdravej Duši sa snažíme zdravia v našom regióne, teda aj v Púchove. V Zdravej Duši sa snažíme 
najmä skvalitniť život mladým invalidizovaným ľuďom a začleňovať ich najmä skvalitniť život mladým invalidizovaným ľuďom a začleňovať ich 
do spoločnosti. do spoločnosti. 

Stretnutia nášho klubu býva každú stredu o 13. hod. v budove MŠK pri Stretnutia nášho klubu býva každú stredu o 13. hod. v budove MŠK pri 
štadióne v Považskej Bystrici (Ul. odborov). Túto možnosť ponúkame ľu-štadióne v Považskej Bystrici (Ul. odborov). Túto možnosť ponúkame ľu-
ďom aj z Púchova, ktorí majú skúsenosť s problémami duševného zdravia. ďom aj z Púchova, ktorí majú skúsenosť s problémami duševného zdravia. 
Ešte raz vyjadrujeme všetkým, ktorí nám pomáhali veľké Ďakujem. Ešte raz vyjadrujeme všetkým, ktorí nám pomáhali veľké Ďakujem. 

OZ Zdravá DušaOZ Zdravá Duša



športšport 1515

Úspechy mažoretiek Nelly z CVČ Včielka
Majstrovstvá sveta na jednotkuMajstrovstvá sveta na jednotku
Predposledný septembrový piatok sa naše Nelly pre-Predposledný septembrový piatok sa naše Nelly pre-

viezli ohriať k južnému slnku na Majstrovstvá sveta  viezli ohriať k južnému slnku na Majstrovstvá sveta  
v mažoretkovom športe do chorvátskeho mesta Zagreb. v mažoretkovom športe do chorvátskeho mesta Zagreb. 
V Dražen Petrović aréne náš súbor, naše CVČ, naše mesto V Dražen Petrović aréne náš súbor, naše CVČ, naše mesto 
a našu krajinu reprezentovali dievčatá v kategóriách a našu krajinu reprezentovali dievčatá v kategóriách 
Junior a Senior. Na jednej tanečnej ploche sa stretlo šest-Junior a Senior. Na jednej tanečnej ploche sa stretlo šest-
násť českých, sedemnásť chorvátskych, päť maďarských, násť českých, sedemnásť chorvátskych, päť maďarských, 
tri poľské, sedemnásť slovenských súborov a po jednom tri poľské, sedemnásť slovenských súborov a po jednom 
súbore zo Slovinska, Srbska, Ukrajiny a Juhoafrickej re-súbore zo Slovinska, Srbska, Ukrajiny a Juhoafrickej re-
publiky. Aréna žiarila farbami a krásnymi úsmevmi všet-publiky. Aréna žiarila farbami a krásnymi úsmevmi všet-
kých súťažiacich. Z majstrovstiev sveta sme si odniesli kých súťažiacich. Z majstrovstiev sveta sme si odniesli 
silné emócie i krásne ocenenia:silné emócie i krásne ocenenia:

Sólo pom pon junior (Veronika Kuchtová) – II. vicemaj-Sólo pom pon junior (Veronika Kuchtová) – II. vicemaj-
sterka svetasterka sveta

Sólo pom pon senior (Romana Halušková) – 5. miestoSólo pom pon senior (Romana Halušková) – 5. miesto
Duo-trio pom pon junior (Veronika Kuchtová, Natália Duo-trio pom pon junior (Veronika Kuchtová, Natália 

Mikovičová, Natália Pšenková) – 5. miestoMikovičová, Natália Pšenková) – 5. miesto
Duo-trio pom pon senior (Petra Karasová, Veronika Vo-Duo-trio pom pon senior (Petra Karasová, Veronika Vo-

záriková, Helena Rosinová) – 6. miestozáriková, Helena Rosinová) – 6. miesto
Mini pom pon junior (Lucie Lezzani, Viktória Kopálová, Mini pom pon junior (Lucie Lezzani, Viktória Kopálová, 

Nina Mišáková, Charlotte Ščasná, Natália Mikovičová, Nina Mišáková, Charlotte Ščasná, Natália Mikovičová, 
Natália Pšenková, Alexandra Kačíková) – 7. miestoNatália Pšenková, Alexandra Kačíková) – 7. miesto

Mini pom pon senior (Petra Karasová, Veronika Vozári-Mini pom pon senior (Petra Karasová, Veronika Vozári-
ková, Nina Kutejová, Michaela Pijaková, Helena Rosino-ková, Nina Kutejová, Michaela Pijaková, Helena Rosino-
vá, Lucia Dvorská, Dominika Žabková) – I. vicemasterky vá, Lucia Dvorská, Dominika Žabková) – I. vicemasterky 
svetasveta

Zo Sabinova „zlatý“ autobusZo Sabinova „zlatý“ autobus
Prvý októbrový deň sa niesol zase v duchu našich ka-Prvý októbrový deň sa niesol zase v duchu našich ka-

detiek a mini formácií, ktoré boli ukázať svoje schopnosti detiek a mini formácií, ktoré boli ukázať svoje schopnosti 
na 11. ročníku priateľskej nepostupovej súťaže Sabinov-na 11. ročníku priateľskej nepostupovej súťaže Sabinov-
ská palička. Naše mladšie mažoretky ničím nezaostali ská palička. Naše mladšie mažoretky ničím nezaostali 
za svojimi staršími kamarátkami. Zo Sabinova ich viezol za svojimi staršími kamarátkami. Zo Sabinova ich viezol 
autobus plný zlata:autobus plný zlata:

Sólo kadet pom pon (Aneta Pšenková) – 1. miestoSólo kadet pom pon (Aneta Pšenková) – 1. miesto
Duo-trio pom pon (Aneta Pšenková, Petra Kuchtová, Duo-trio pom pon (Aneta Pšenková, Petra Kuchtová, 

Elise Lezzani) – 1. miestoElise Lezzani) – 1. miesto
Mini kadet pom pon (Aneta Pšenková, Petra Kuchtová, Mini kadet pom pon (Aneta Pšenková, Petra Kuchtová, 

Elise Lezzani, Petra Mudráková, Zuzana Svinčáková, Saša Elise Lezzani, Petra Mudráková, Zuzana Svinčáková, Saša 
Javorková) – 1. miestoJavorková) – 1. miesto

Mini kadet mix (Saša Javorková, Tamara Vráblová, Na-Mini kadet mix (Saša Javorková, Tamara Vráblová, Na-
tália Smataníková, Zuzana Pšenáková, Nastasia Rafajová, tália Smataníková, Zuzana Pšenáková, Nastasia Rafajová, 
Nina Mikušová, Simona Adamčíková) – 1. miestoNina Mikušová, Simona Adamčíková) – 1. miesto

Veľká formácia kadet pom pon – 1. miesto Veľká formácia kadet pom pon – 1. miesto 
Sólo junior pom pon (Veronika Kuchtová) – 1. miestoSólo junior pom pon (Veronika Kuchtová) – 1. miesto
Duo – trio junior pom pon (Veronika Kuchtová, Natália Duo – trio junior pom pon (Veronika Kuchtová, Natália 

Mikovičová, Natália Pšenková) – 1. miestoMikovičová, Natália Pšenková) – 1. miesto
Mini pom pon junior (Natália Mikovičová, Lucie Lezza-Mini pom pon junior (Natália Mikovičová, Lucie Lezza-

ni, Natália Mikovičová, Natália Pšenková, Charlotte Ščas-ni, Natália Mikovičová, Natália Pšenková, Charlotte Ščas-
ná, Veronika Kuchtová) – 1. miestoná, Veronika Kuchtová) – 1. miesto

Veľká formácia junior mix – 3. miestoVeľká formácia junior mix – 3. miesto
Sólo pom pon senior (Romana Halušková) – 1. miestoSólo pom pon senior (Romana Halušková) – 1. miesto
Mini pom pon senior (Petra Karasová, Veronika Vozári-Mini pom pon senior (Petra Karasová, Veronika Vozári-

ková, Nina Kutejová, Michaela Pijaková, Lucia Dvorská, ková, Nina Kutejová, Michaela Pijaková, Lucia Dvorská, 
Dominika Žabková) – 2. miestoDominika Žabková) – 2. miesto

Happy moms – NELLY LADIES – 2. miesto Happy moms – NELLY LADIES – 2. miesto 
Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým dievča-Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým dievča-

tám a trénerkám za krásnu reprezentáciu, rodičom za tám a trénerkám za krásnu reprezentáciu, rodičom za 
pomoc a trpezlivosť, mestu Púchov za podporu, krajčír-pomoc a trpezlivosť, mestu Púchov za podporu, krajčír-
kam a mamičkám za pomoc pri výrobe žiarivých kostý-kam a mamičkám za pomoc pri výrobe žiarivých kostý-
mov. Veľmi sa tešíme, že sme sa dostali do normálnych mov. Veľmi sa tešíme, že sme sa dostali do normálnych 
koľají a táto sezóna bola už naozaj so všetkým, čo k tomu koľají a táto sezóna bola už naozaj so všetkým, čo k tomu 
patrí. Súťaže tejto sezóny zakončíme tu v Púchove Me-patrí. Súťaže tejto sezóny zakončíme tu v Púchove Me-
moriálom Janky Jakubíkovej v sTC aréne 22. októbra, na moriálom Janky Jakubíkovej v sTC aréne 22. októbra, na 
ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Zároveň prosíme ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Zároveň prosíme 
všetkých priaznivcov tohto elegantného športu, ktorí by všetkých priaznivcov tohto elegantného športu, ktorí by 
radi pomohli pri organizácii, či prispeli materiálom, re-radi pomohli pri organizácii, či prispeli materiálom, re-
klamnými predmetmi, prípadne financiami, aby sa nám klamnými predmetmi, prípadne financiami, aby sa nám 
ohlásili v Centre voľného času u p. Brozákovej, tel. 0944 ohlásili v Centre voľného času u p. Brozákovej, tel. 0944 
177 420, príp. na mjj.puchov@gmail.com. Ešte raz všet-177 420, príp. na mjj.puchov@gmail.com. Ešte raz všet-
kým ĎAKUJEME!         kým ĎAKUJEME!         Centrum voľného času VčielkaCentrum voľného času Včielka
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V sobotu 8. 10. 2022 sa na VN Ihrište konal už 13. 
ročník rybárskych pretekov v LRU – prívlač.

Tento ročník sa ho zúčastnilo 64 pretekárov z ce-
lého Slovenska a Čiech.  Pretekalo sa v disciplíne 
LRU – prívlač podľa pravidiel pre konanie poháro-
vých pretekov, vydaných odborom LRU – prívlač pre 
športovú činnosť pri SZŠR.  Súťažilo sa na celkom  
5 kôl a každá ulovená ryba bol vrátená vode. Lovili sa 
prevažne pstruhy dúhové. Celkovým víťazom sa stal 

Andrej Tkáč, pred druhým Ľubošom Hodásom a tre-
tie miesto si vybojoval Richard Hatala. Púchovčania 
sa umiestnili nasledovne: 8. Ľubo Miko, 10. Jaro Ond-
ruš, 16. Juraj Smatana, 21. Robert Crkoň, 24. Miroslav 
Mikáč, 26. Veronika Straková, 27. Adam Horváth, 28. 
Juraj Václávík, 31. Peter Kopiš, 34. Pavol Kadlec, 38. 
Rastislav Šajdák, 51. Pavol Kubík, 59. Milan Ďaťelinka, 
62. Martin Jakubík, 64. Miroslav Kadlečík.

Miroslav Mikáč

Trinásty ročník rybárskych prívlačových 
pretekov Púchovský pstruh - VN Ihrište

„Slabosi čakajú na príležitosť, silní si ju vytvárajú.“ 
- Napoleon Bonaparte

Box, karate, kickbox, MMA, taekwondo, thajský-
box, kickbox, brazílske jiu-jitsu a mnoho ďalších. 
Milovníci bojových umení a kontaktných bojo-
vých športov z Púchova si už čoskoro prídu na 
svoje. Vďaka úspešnej príprave a postupnej rea-
lizácii projektu pod názvom Bojovými športami 
a pohybom pre zdravie, ktorý je z veľkej časti fi-
nancovaný prostredníctvom tzv. participatívneho 
– komunitného rozpočtu Trenčianskeho samo-
správneho kraja, dostáva široká verejnosť v meste 
Púchov, jedinečnú príležitosť trénovať kontaktné 
bojové športy, a to priamo na čerstvom vzduchu. 

Základným cieľom tohto projektu je najmä pod-
pora a prebúdzanie pozitívneho vzťahu k športu 
a pohybu medzi slovenským obyvateľstvom, ako 
tej najlepšej prevencii proti obezite, prípadne 
iným nebezpečným civilizačným ochoreniam.
Ďalším zámerom projektu je aj vzájomné zapo-
jenie detí a rodičov do spoločných pohybových 
aktivít prostredníctvom využívania novovybu-
dovaného box workoutového ihriska. Oficiálne 
o tvorenie pre verejnosť je naplánované už na 
túto sobotu 22. 10. 2022 o 16.00 hodine v areáli 
školského ihriska ŽŠ Komenského. 

Marián Mišún, 
poslanec MsZ

Milovníci bojových 
športov dostali  
v Púchove zelenú

Oblastné stolnotenisové súťaže mužov

4. liga muži
2. dvojkolo: Lysá pod Makytou – Trenčianke 

Jastrabie 10:8, Dolné Kočkovce – Chocholná-Velčice 
13:5, Dolné Kočkovce – Trenčianske Jastrabie 10:8, 
Lysá pod Makytou – Chocholná-Velčice 13:5, Dolný 
Moštenec – Medeko Považská Bystrica 5:13, Dolná 
Breznica – Lazany B 8:10, Ladce – Bystričany B 13:5, 
Trenčianska Teplá C – Nové mesto nad Váhom C 7:11, 
Pruské – Trenčianske Bohuslavice 15:3, Dolná Brezni-
ca – Bystričany 13:5, Ladce – Lazany B 7:11, Trenči-
anska Teplá C – Trenčianske Bohuslavice 17:1, Pruské 
– Nové Mesta nad Váhom C 5:13

5. liga muži
5. kolo: Ladce B – Dolné Kočkovce B 7:11, Gajdošík 

4, Kvocera 2, štvorhra – Michalec 3, Majdán 3, fedora 
2, Kultík, štvorhra, TTC Považská Bystrica B – Pruské 
B 10:8, D. Kulich 3, F. Kulich 4, Kulichová 2, Kotačka 1 
– Šatka 3, Burdej 2, Černej 1, 2x štvorhra, Dolná Mari-
ková – Dohňany 12:6, Striženec 4, Melicherík 2, Žiačik 
2, Seko 2, 2x štvorhra – Hološko 2, Junga 2, Štrbák 2, 
Slovan Považská Bystrica – Nová Dubnica 9:9, M. Ba-
čík 3, Šuba 2, Hlubina 2, Jurčík, štvorhra – Hufnágel 4, 
Palieska 3, Lászlová 1, štvorhra, Nozdrovice – Sedme-
rovec 3:15, Didek 1, Češko 1, štvorhra – Šelinga ml. 
4, Stráňovský 4, Barták 4, Minárik 2, štvorhra, Beluša 
– Milochov 12:6, Konrád 4, Hrevuš 4, Juriga 1, Ochot-
nický 1, 2x štvorhra – Lutišan 2, Balušík 2, Kunovský 2
1. Dohňany 5 4 0 1 58:32 13
2. Sedmerovec 4 4 0 0 52:20 12
3. Dubnica 4 4 0 0 50:22 12
4. Pruské B 5 3 0 2 52:38 11

5. D. Kočkovce B 5 3 0 2 49:41 11
6. Slovan PB 5 2 1 2 42:48 10
7. N. Dubnica 5 2 1 2 39:51 10
8. D. Mariková 5 2 0 3 44:46 9
9. TTC PB B 5 2 0 3 38:52 9
10. Nozdrovice 4 1 0 3 30:42 6
11. Beluša 4 1 0 3 29:43 6
12. Milochov 4 1 0 3 27:45 6
13. Ladce B 5 0 0 5 30:60 5

6. liga muži
5. kolo: Sedmerovec B – Pruské 15:3, Miracles Dub-

nica – JoLa Dubnica 5:13, Šebešťanová – Udiča 4:14, 
Slovan PB B – Papradno 11:7, Medeko Považská Bys-
trica B – Beluša B 5:13
1. Sedmerovec B 5 4 1 0 62:28 14
2. Slovan PB B 4 4 0 0 49:23 12
3. Udiča 5 3 0 2 54:36 11
4. JoLa DCA 4 3 0 1 41:31 10
5. Beluša B 5 2 1 2 45:45 10
6. Papradno 5 1 2 2 48:42 9
7. Pruské C 4 2 0 2 33:39 8
8. Miracles DCA 5 1 1 3 38:52 8
9. Šebešťanová 5 1 1 3 37:53 8
10. Medeko PB B 4 1 0 3 25:47 6
11. Pružina 4 0 0 4 18:54 4

7. liga muži
5. kolo: TTC Považská Bystrica C – Beluša C 2:16, 

Nová Dubnica B – Udiča B 13:5, Dolné Kočkovce C – 
Papradno B 13:5, Dohňany B – Lednica 15:3

1. Sedmerovec C 4 4 0 0 54:18 12
2. Dohňany B 4 3 0 1 47:25 10
3. D. Kočkovce C 4 3 0 1 50:22 10
4. N. Dubnica B 5 2 0 3 32:58 9
5. Milochov B 3 2 1 0 35:19 8
6. TTC PB C 4 2 0 2 31:41 8
7. Udiča B 5 1 1 3 36:54 8
8. Beluša C 3 2 0 1 35:19 7
9. Lednica  5 1 0 4 33:57 7
10. Papradno B 5 0 0 5 25:65 5

Dohňany aj napriek prehre v čele 5. ligy
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Rudolf Marman

“ Poďme ďalej meniť 
veci k lepšiemu

kandidát na poslanca do MsZ Púchov 
pre obvod č. 6

Objednávateľ: Mgr. Rudolf Marman MBA, Riečna 1852/45C, Púchov, dodávateľ: reklamná agentúra Deltas, Športovcov 884/4, Púchov, IČO: 10877363

6
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Ing. Jaroslav Hupka

Voľte novú krv.

Váš nezávislý kandidát na poslanca
TSK za okres Púchov.

Regionálna autobusová doprava.

Sociálne istoty pre mladé rodiny
a aj pre seniorov. 

Prepojenie stredného školstva
s regionálnymi firmami.

Dostupná zdravotná starostlivosť.

Objednávateľ: Ing. Jaroslav Hupka, Ľ. Štúra 14-19, 01861 Beluša,  Dodávateľ: Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01 Púchov, IČO: 108 77 363

O bjednávateľ :  Mgr.  Patr ik  Štrbák ,  Trenčianska 379,  018 61 B eluša,  D o dávateľ :  Rek lamná agentúra DELTAS,  Šp or tovcov 884/4,  020 01 Púchov,  IČO :  108 77 363
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13. kolo
FK Humenné – MŠK Púchov 1:3 (0:1)
Góly: 52. Vaľovčin – 18. Slovák, 58. Mráz, 82. Pu-

cheľ
ŽK: Vasiľ – Kaufman, Mráz, Lacko, Moško, Cifra-

nič, rozhodcovia: Dzivjak – Kuba, Tuma
Púchovčania opäť potvrdili, že sa im lepšie 

darí na súperových ihriskách, ako na domácom 
trávniku. V Humennom odohrali výborný zápas  
a vzhľadom na množstvo šancí mohli vyhrať aj 
výraznejším rozdielom. Už v 18. minúte sa hostia 
ujali vedenia, keď Mráz z priameho voľného kopu 
zatočil loptu do pokutového územia a Slovák 
hlavou prekonal domáceho brankára – 0:1. V 37. 
minúte mal druhý gól na kopačke Holáň. Domáci 
brankár urobil hrubú chybu, nahral Púchovčanovi 
Holišovi, ten presnou prihrávkou našiel Holáňa, 
no v súboji s domácim brankárom zaváhal. O dve 
minúty neskôr mali hostia ďalšiu tutovku. Po ro-
hovom kope sa v pokutovom území pekne uvoľnil 
Moško, ale Slávik v domácej bránke opäť zázračne 
zachránil. Trest za nevyužité šance prišiel po ob-
rátke. V 52. minúte Vaľovčin dokázal v sklze z uhla 
prekvapiť Strelčíka a vsietil vyrovnávajúci gól – 
1:1. Humenné sa z vyrovnania tešilo iba necelých 
šesť minút. Hostia zahrávali rohový kop, lopta sa 
dostala k voľnému Biriczovi, ktorého strelu tečoval 
do domácej siete Mráz – 1:2. O dve minúty neskôr 
mal Biricz ďalšiu šancu, jeho prízemnú strelu do-
máci gólman vyrazil a obrancovia upratali lop-
tu do bezpečia. Dvadsať minút pred koncom sa 
zaskvel aj Strelčík v púchovskej bránke. Jančo si 
pekne spracoval loptu v pokutovom území, s jeho 
obaľovačkou k vzdialenejšej tyči si však Strelčík 
poradil. O desať minút si Strelčík poradil aj s jedo-
vatou strelou Komára, ktorú vyrazil jednou rukou.   
V čase vrcholiaceho tlaku Humenného prišiel roz-
hodujúci úder Púchovčanov. Striedajúci Pucheľ 
bol na trávniku len tri minúty, keď využil otvorenú 

hosťujúcu obranu, po samostatnom úniku si po-
ložil aj brankára Slávika a do prázdnej bránky ne-
zadržateľne skóroval – 1:3. Púchovčania potom už 
dvojgólové vedenie pohodlne ubránili, domácim 
nezostalo fyzických ani mentálnych síl na skori-
govanie hosťujúceho náskoku. Púchovčania si na 
svoje konto pripísali tri dôležité body a vrátili sa 
do hornej polovice tabuľky. Výborný výkon z Hu-
menného by už bolo treba potvrdiť aj nejakými 
domácimi bodmi. V sobotu privítajú na domácom 
trávniku Šamorín. 

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Kaufman, 
Moško, Slovák, Lacko, Kopičár, Biricz (79. Pucheľ), 
Loduha, Mráz (79. Kapusniak), Holáň (68. Martin-
ček), Holiš, tréner Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky 13. kola: Košice – Slovan Bra-
tislava B 1:2, Žiar nad Hronom – Rača 2:1, Komár-
no – Myjava 2:0, Prešov – Považská Bystrica 1:0, 
Petržalka – Trebišov 3:0, Šamorín – Dubnica nad 
Váhom 0:2
1. Prešov 12 9 0 3 22:10 27
2. Košice 13 7 3 3 24:13 24
3. Komárno 13 6 5 2 17:10 23
4. MŠK Púchov 13 6 2 5 21:16 20
5. Slovan B 13 6 2 5 17:22 20
6. Šamorín 11 6 1 4 18:17 19
7. Pohronie 13 4 6 3 19:18 18
8. Myjava 12 5 3 4 16:15 18
9. Trebišov 12 5 3 4 12:12 18
10. P. Bystrica 13 5 2 6 22:22 17
11. Dubnica 14 4 3 7 15:17 15
12. Humenné 13 3 5 5 8:15 14
13. D. Kubín 12 4 1 7 12:19 13
14. Petržalka 12 3 3 6 16:19 12
15. Rača 13 3 2 8 15:26 11
16. Žilina B 11 3 1 7 22:25 10

Program 14. kola: MŠK Púchov – ŠTK Šamorín 
(22. 10. o 14.30), Dubnica – Petržalka, Prešov – Dol-
ný Kubín, P. Bystrica – Žiar, Myjava – Košice, Rača – 
Komárno, Slovan B – Humenné, Trebišov – Žilina B  

Futbal - 2. liga muži

Futbalisti MŠK Púchov (v bielom) potvrdili aj v Humennom, že na súperových ihriskách to vedia. Tri body z výcho-
du treba potvrdiť doma so Šamorínom.                   FOTO: Facebook FK Humenné

Dôležité body z Humenného
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Výsledkový servis futbalových súťaží

1. liga st. žiaci U14

1. liga st. žiaci U15

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

1. liga ml. žiaci U13

4. liga ml. žiaci U13

6. liga dorast 

1. liga ml. žiaci U12

10. kolo: 
MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava 2:0 (1:0), 

Štrauch, Kasza, Komárno – Karlova Ves Bratislava 1:2, 
Inter Bratislava – Martin 2:1, Šamorín – Skalica 2:2, 
RSC B. Bystrica – Nitra 2:1, Dubnica nad Váhom – Do-
mino 0:0, Prievidza – Malacky 5:1
1. B. Bystrica 10 6 3 1 16:9 21
2. Šamorín 9 6 2 1 23:8 20
3. Karlova Ves 9 6 2 1 19:5 20
4. MŠK Púchov 9 5 3 1 25:12 18
5. Dubnica 9 4 3 2 21:8 15
6. Trnava 9 5 0 4 19:12 15
7. Domino 9 4 2 3 11:9 14
8. Martin 9 4 1 4 25:22 13
9. Skalica 8 3 4 1 13:11 13
10. Nitra 9 3 3 3 16:15 12
11. Komárno 10 2 4 4 19:15 10
12. Inter 9 3 0 6 7:13 9
13. Partizánske 9 1 3 5 10:24 6
14. Prievidza 10 1 2 7 13:36 5
15. Malacky 10 0 0 10 5:43 0

Program 11. kola: 
Čermánsky FK Nitra – MŠK Púchov (22. 10. o 

10.00), Lokomotíva Trnava – Komárno, Domino 
– Prievidza, Skalica – Dubnica nad Váhom, Martin – 
Šamorín, Karlova Ves – Inter Bratislava, Partizánske – 
RSC Banská Bystrica 

8. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 6:0 (2:0), 
Levide – Domino 0:8, Trnava – Dubnica nad Váhom 
4:1, Slovan Bratislava – Karlova Ves Bratislava 7:0, Ska-
lica – Nitra 2:0, Zlaté Moravce – Petržalka 0:6, Dunaj-
ská Streda – Prievidza 11:0
1. D. Streda 8 7 1 0 50:6 22

2. Slovan 8 6 1 1 48:7 19
3. Petržalka 7 6 1 0 26:5 19
4. Dubnica 8 5 0 3 28:13 15
5. Trenčín 7 4 2 1 33:11 14
6. Trnava 7 4 1 2 24:8 13
7. Inter 7 4 1 2 18:9 13
8. Nitra 8 3 2 3 24:11 11
9. Karlova Ves 8 3 2 3 13:16 11
10. Domino 7 2 1 4 18:20 7
11. Zl. Moravce 7 2 0 5 6:38 6
12. MŠK Púchov 7 1 2 4 9:24 5
13. Prievidza 8 1 0 7 5:33 3
14. Skalica 7 1 0 6 5:35 3
15. Levice 8 0 0 8 2:73 0

7. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 5:1 (2:1), 
Ďuriš, Dubnica nad Váhom – Skalica 1:0, Zlaté Morav-
ce – Nitra 11:2, Inter Bratislava – Petržalka 1:0, Slovan 
Bratislava – Prievidza 0:0, Levice – Dunajská Streda 
0:10, Trenčín – Karlova Ves Bratislava 6:3
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. Slovan 4 2 1 1 12:9 7
7. Inter 3 2 0 1 9:5 6
8. Skalica 4 1 2 1 10:10 5
9. Kalrova Ves 5 1 1 3 8:17 4
10. MŠK Púchov 3 1 0 2 5:8 3
11. Domino 3 1 0 2 7:12 3
12. Trenčín 4 1 0 3 10:18 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

7. kolo: 
Dubnica nad Váhom – Skalica 9:7, Zlaté Moravce – 

Nitra B 2:12, Inter Bratislava – Petržalka 12:6, Slovan 
Bratislava – Prievidza 16:6, Levice – Dunajská Streda 
3:17, Trenčín – Karlova Ves Bratislava 35:0
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

8. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 3:3 (1:2), 
Slanina, Prekop, Belas, Slovan Bratislava – Karlova ves 
Bratislava 2:0, Levice – Domino 2:2, Dunajská Streda 
– Prievidza 4:4, Zlaté Moravce – Petržalka 0:1, Skalica 
– Nitra B 0:2
1. Petržalka 7 6 1 0 31:6 19
2. Trenčín 7 6 0 1 40:7 18
3. Slovan 8 5 1 2 30:9 16
4. D. Streda 8 5 1 2 43:24 16
5. Dubnica 7 5 1 1 18:9 16
6. Trnava 6 5 0 1 24:6 15
7. Prievidza 8 3 3 2 14:18 12
8. Domino 7 3 2 2 17:14 11
9. MŠK Púchov 7 3 2 2 18:15 11
10. Zl. Moravce 7 2 1 4 14:15 7
11. Karlova Ves 8 2 0 6 11:25 6
12. Inter 7 1 1 5 17:20 4
13. Levice 8 1 1 6 8:43 4
14. Nitra B 8 1 0 7 7:41 3
15. Skalica 7 0 0 7 1:41 0

9. kolo: Prečín – Brvnište 5:3, Sverepec – Pruské 1:3
1. Plevník 7 7 0 0 33:1 21
2. Pruské 8 4 2 2 23:16 14
3. Praznov 6 4 1 1 15:10 13
4. Ladce 7 3 2 2 12:12 11
5. Sverepec 8 2 3 3 22:19 9
6. FC Púchov 7 2 2 3 18:18 8
7. Košeca 7 1 3 3 10:14 6
8. Prečín 8 1 1 6 8:37 4
9. Brvnište 6 1 0 5 13:27 3

9. kolo: Horná Poruba – Papradno 0:4, Ilava – Do-
maniža 0:10, Udiča – Dolná Mariková 1:1
1. Plevník 8 8 0 0 55:3 24
2. Domaniža 8 7 0 1 52:13 21
3. Papradno 9 6 1 2 29:13 19
4. Lysá 6 5 1 0 25:5 16
5. D. Mariková 9 2 3 4 12:22 9
6. H. Poruba 8 2 2 4 9:20 8
7. Udiča 8 2 2 4 9:22 8
8. Ladce 8 2 1 5 16:35 7
9. Ilava 9 1 0 8 4:49 3
10. Košeca 7 0 0 7 5:34 0

4. liga st. žiaci U13

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

10. kolo: 
MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava 1:0 (1:0), Vavrík, 

Komárno – Karlova Ves Bratislava 1:2, Šamorín – Ska-
lica 2:1, RSC Banská Bystrica – Nitra 1:2, Inter Bratisla-
va – Martin 1:2, Prievidza – Malacky 0:0, Dubnica nad 
Váhom – Domino 1:2, Partizánske malo voľno
1. MŠK Púchov 9 9 0 0 37:8 27
2. Karlova Ves 9 7 1 1 21:11 22
3. Domino 9 7 0 2 32:13 21
4. Trnava 9 6 1 2 18:13 19
5. Nitra 9 6 1 2 18:10 19
6. Dubnica 9 6 0 3 30:7 18
7. Šamorín 9 4 1 4 16:23 13
8. Komárno 10 4 1 5 20:18 13
9. Inter 9 3 3 3 17:18 12
10. Martin 9 3 1 5 16:21 10
11. Skalica 8 2 2 4 18:16 8
12. B. Bystrica 10 1 3 6 11:21 6
13. Prievidza 10 1 2 7 10:34 5
14. Partizánske 9 1 1 7 6:36 4
15. Malacky 10 0 1 9 5:36 1

Program 11. kola: 
Čermánsky FK Nitra – MŠK Púchov (22. 10. o 

10.00), Lokomotíva Trnava – Komárno, Domino 
– Prievidza, Skalica – Dubnica nad Váhom, Martin – 
Šamorín, Karlova Ves – Inter Bratislava, Partizánske – 
RSC Banská Bystrica

9. kolo: 
Dolné Kočkovce – Podmanín 4:1, Kvašov – Dolná 

Mariková 5:1, Domaniža – Košeca 1:5
1. Kvašov 7 6 0 1 36:10 18
2. D. Mariková 8 5 0 3 20:15 15
3. Podmanín 7 5 0 2 13:11 15
4. Košeca 8 5 0 3 23:17 15
5. Domaniža 7 2 1 4 14:23 7
6. D. Kočkovce 8 2 1 5 16:14 7
7. Jasenica 7 0 0 7 6:38 0

(Pokračovanie na 21. strane)

3. liga muži 
11. kolo: Beluša – Nové Mesto nad Váhom 1:0 

(1:0), Gól: 37. Bryndziar
Zostava Beluše: Vangel - Beňo, Jánošík, Schiszler, 

Janček, Knižka, Holíček, Ďuriš, Bryndziar, Hrenák, Ga-
jdošík, striedali Matejka, Derka, tréner Dušan Kramlík

Bánová – Častkovce 2:2, Martin – Galanta 2:4, 
Malženice – Kalná nad Hronom 3:1, Inter Bratislava 
– Vrakuňa Bratislava 3:1, Nové Zámky, Sereď 0:2, Šaľa 
– Podkonice 0:2, Veľké Ludince – RSC Banská Bystrica 
1:0
1. Malženice 11 10 1 0 25:7 31
2. Beluša 11 6 2 3 24:14 20
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Výsledkový servis futbalových súťaží

7. liga muži 

8. liga muži 

2. liga muži
3. kolo: 
HK Iskra Partizánske – MŠK Púchov 0:8 (0:1, 0:2, 

0:5), 14. Maniaček, 31. Deneš (J. Pobežal, Brňák), 42. 
Kanaet (Maniaček, Šedivý), 43. Brňák (Deneš, Zem-
ko), 48. Zemko (Deneš, Brňák), 51. Húska (Hajský), 53. 
Deneš (Brňák, Zemko)

Strely na bránku: 44/54, presilovky: 2/0 – 5/2, roz-
hodcovia: Vido, Danko, Kollár, 300 divákov

Na rozdiel od prehratého domáceho zápasu s Brati-
slavčanmi, tentokrát sa Púchovčania presadili aj stre-
lecky. Z 54 streleckých pokusov skončilo osem gólom. 
Domáci neboli obetnými baránkami a Púchovčanom 
dlho vzdorovali. Nedokázali však dostať do bránky 
ani jednu zo 44 striel. V záverečnej tretine sa už napl-
no prejavili fyzické a technické prednosti hokejistov 
Púchova, ktorí si z hornej Nitry priviezli hladké víťaz-
stvo. Bodovo sa zaskvel Púchovčan Deneš, ktorý ku 
dvom gólom pridal dve asistencie. Brňák si zakniho-
val gól a tri asistencie.  

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Brňák, J. Pobežal, 
Deneš, Ladecký, Zemko – Mišák, Hudík, Maniaček, 
Šedivý, Kanaet – Haluška, Filo, Kopáč, Húska, Hajský 
– Mavrin, Lapin, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 3. kola: Rimavská Sobota – 
Detva 5:1, Delikateso Bratislava – Senica 4:6
1. Senica 3 2 0 0 1 20:9 6
2. MŠK Púchov 3 2 0 0 1 18:11 6
3. R. Sobota 2 2 0 0 0 9:3 6
4. Delikateso BA 3 2 0 0 1 15:10 6
5. Detva 2 1 0 0 1 9:7 3
6. Hamuliakovo 2 0 0 0 2 6:20 0
7. Partizánske 3 0 0 0 3 4:21 0

  Program 4. kola: HK Detva – MŠK Púchov (22. 10. 
o 18.00), Senica – Partizánske, Rimavská Sobota - 
Hamuliakov   
  1. liga juniori
  9. kolo: MŠK Púchov – MŠHK Prievidza 11:4 (4:2, 
2:2, 5:0), 5. Hajas (Svinčák, Hýrroš), 11. Moravan-
ský (Žemla), 12. M. Pobežal (Kohutiar), 20. Mikovič, 
25. Lazkov (Kohutiar, M. Pobežal), 37. Žemla (Bobík, 
Morovanský), 41. Lazkov (F. Pobežal), 42. Šmigura 

(Škultéty, Žemla), 42. Hýrroš (Hajas, Hudík), 49. Šmi-
gura (Bobík, Žemla), 50. Hýrroš (Hajas), Dolný Kubín 
– Trenčín B 1:3, Považská Bystrica – Dubnica nad Vá-
hom 6:2
  10. kolo: MŠK Púchov – MŠHK Prievidza 5:4 (0:1, 
2:1, 3:2), 34. Moravanský (Šmigura, Žemla), 38. Mišák 
(Moravanský, Bobík), 42. Mikovič (Mišák, Lazkov), 47. 
Lazkov (Kohutiar), 57. Mikovič (M. Pobežal, Kohutiar), 
Dolný Kubín – Trenčín B 3:8, Považská Bystrica – Dub-
nica nad Váhom 5:4
1. P. Bystrica 10 10 0 0 0 38:11 30
2. MŠK Púchov 10 8 0 0 2 48:20 24
3. Trenčín B 10 5 0 0 5 37:24 15
4. D. Kubín 10 2 0 2 6 22:37 8
5. Prievidza 10 2 1 0 7 33:55 8
6. Dubnica 10 1 1 0 8 24:55 5

  Extraliga dorast
  11. kolo: MHKM Skalica – MŠK Púchov 10:1 (3:0, 
2:1, 5:0), 8. Červený (Baroš, Kováčik), Michalovce – 
Poprad 4:1, Košice – Spišská Nová Ves 4:5 pp, Slovan 
Bratislava – Martin 4:1, HOBA Bratislava – Liptovský 
Mikuláš 4:2, Nitra – Banská Bystrica 1:3, Trnava – Zvo-
len 2:3 pp, Trenčín – Žilina 4:1
  12. kolo: MHKM Skalica – MŠK Púchov 7:1 (3:1, 
3:0, 1:0), 31. Pancza (Husárik), Michalovce – Poprad 
5:1, Košice – Spišská Nová Ves 3:4 pp, Slovan Bratisla-
va – Martin 10:3, HOBA Bratislava – Liptovský Mikuláš 
2:4, Nitra – Banská Bystrica 1:6, Trnava – Zvolen 5:6, 
Trenčín – Žilina 6:1
1. B. Bystrica 12 10 0 0 2 48:14 30
2. Slovan 12 9 0 1 2 56:17 28
3. Nitra 12 8 1 0 3 51:26 26
4. Trenčín 12 8 0 0 4 43:30 24
5. Zvolen 12 6 3 0 3 46:35 24
6. L. Mikuláš 12 7 1 0 4 53:42 23
7. Poprad 12 7 0 0 5 44:27 21
8. Žilina 12 6 1 1 4 39:41 21
9. Košice 12 6 0 2 4 38:37 20
10. Sp. N. Ves 12 3 2 2 5 44:46 15
11. Martin 12 4 1 1 6 27:45 15
12. Michalovce 12 4 1 1 6 28:50 15

13. Trnava 12 3 0 2 7 36:48 11
14. Skalica 12 3 0 0 9 32:52 9
15. HOBA BA 12 1 1 1 9 20:40 6
16. MŠK Púchov 12 0 0 0 12 10:65 0

  
1. liga starší žiaci AA
  6. kolo: MŠK Púchov – MHK Ružomberok 2:4 (0:0, 
1:2, 1:2), 29. Kováč (Dedič), Brindza, Banská Bystrica 
– Dubnica 6:4, Prievidza – Považská Bystrica 2:0, Lip-
tovský Mikuláš – Žilina 3:5, Zvolen – Martin 8:0
1. B. Bystrica 6 6 0 0 32:9 12
2. Zvolen 6 5 0 1 39:14 10
3. Žilina 6 5 0 1 45:23 10
4. L. Mikuláš 6 4 0 2 36:34 8
5. Martin 6 4 0 2 24:27 8
6. Ružomberok 6 2 1 3 18:25 5
7. Dubnica 6 1 1 4 24:40 3
8. Prievidza 6 1 0 5 13:22 2
9. MŠK Púchov 6 1 0 5 21:34 2
10. P. Bystrica 6 0 0 6 14:38 0

  I. liga starší žiaci A
  6. kolo: Dolný Kubín – MŠK Púchov 5:5 (1:0, 2:2, 
2:3), 25. Žemla (Plevák), 27. Vrabec, 49. Vrabec, 50. 
Vrabec, 58. Vrabec, Žilina – Martin 3:1, Dubnica – B. 
Bystrica 3:19, Žiar nad Hronom – Prievidza 7:11
1. B. Bystrica 6 6 0 0 94:9 12
2. MŠK Púchov 6 3 2 1 40:25 8
3. Žilina 6 4 0 2 31:18 8
4. D. Kubín 6 3 2 1 27:19 8
5. Martin 6 2 1 3 26:22 5
6. Dubnica 6 2 0 4 27:46 4
7. Prievidza 6 1 1 4 23:64 3
8. Žiar 6 0 0 6 13:78 0

  I. liga mladší žiaci AA
  6. kolo: MŠK Púchov – Ružomberok 6:3 (3:0, 2:1, 
1:1), Škripec 3, Gabaj 2, Matocha
  I. liga mladší žiaci A
  6. kolo: Dolný Kubín – MŠK Púchov 12:10 (4:4, 
4:3, 4:3), Ďuďák 4, Velas 3, Černáček 2, Smataník

Hokej

(Pokračovanie z 20. strany)

11. kolo: Dulov – Bodiná 4:0, Kolačín – Pružina 4:1, 
Kameničany – Prejta 2:2, Lednica – Tŕstie 0:0, Orlové – 
Vrchteplá 2:7, Udiča B – Horovce 0:0
1. Dulov 10 8 0 2 40:16 24
2. Tŕstie 10 6 3 1 33:14 21
3. Kolačín 10 6 2 2 46:16 20
4. Lednica 11 6 2 3 26:23 20
5. Vrchteplá 10 5 2 3 32:33 17
6. Horovce 10 5 1 4 20:17 16
7. Udiča B 10 4 3 3 18:16 15
8. Bodiná 10 3 5 2 17:17 14
9. Pružina 10 4 2 4 20:20 14
10. Orlové 11 2 3 6 17:36 9
11. Č. Kameň 10 1 2 7 12:27 5
12. Prejta 10 0 4 6 14:29 4
13. Kameničany 10 0 3 7 8:39 3

11. kolo: Praznov – Streženice 3:1 (1:0), Kostelan-
ský, Klabník, Hrnčík – Trník, Jasenica – Podmanín 1:1 
(0:0), Adamík – Francisty, Sverepec – Lysá 0:5 (0:3), 
Mokrička 2, Zigo, Bezák, Augustín, Dolné Kočkov-
ce – Tuchyňa 7:1 (3:1), J. Pilát 2, M. Pilát 2, Ocelík 2, 
Pavlis – Štefula, Dohňany – Papradno 1:5 (0:2), Štrbák 
– Zboran 2, Cabadaj, Jeleník, Pauk, Šebešťanová – K. 
Podhradie 1:4 (1:3), Jurdík – Staňo 2, Bartoš, Burdej, 
Nová Dubnica – Visolaje 3:2 (2:0), Stupinský, Hadzi-
ma, Sokolík – Hrubo, Kujaník
1. D. Kočkovce 11 9 1 1 42:15 28
2. Podmanín 11 9 1 1 37:11 28
3. Lysá 11 7 2 2 35:16 23
4. K. Podhradie 11 6 5 0 33:14 23
5. Papradno 11 6 3 2 32:19 21
6. Šebešťanová 11 5 2 4 25:23 17
7. Visolaje 11 4 2 5 24:25 14
8. Praznov 11 3 2 6 21:23 11
9. Tuchyňa 11 2 4 5 23:35 10
10. N. Dubnica 11 2 4 5 23:36 10
11. Streženice 11 2 3 6 19:32 9
12. Jasenica 11 0 6 5 11:20 6
13. Dohňany 11 1 3 7 14:36 6

14. Sverepec 11 1 2 8 9:43 5

Program 12. kola: 
Nová Dubnica – Dolné Kočkovce, Lysá pod Makytou 
– Jasenica, Visolaje – Košecké Podhradie, Podmanín 
– Šebešťanová, Papradno – Praznov, Tuchyňa – Do-
hňany, Streženice - Sverepec   

3. Sereď 10 6 2 2 17:7 20
4. Galanta 11 5 4 2 22:13 19
5. Častkovce 10 5 3 2 16:13 18
6. Šaľa 11 5 1 5 13:17 16
7. Nové Mesto 10 4 3 3 16:14 15
8. Podkonice 11 3 5 3 10:12 14
9. Martin 11 4 1 6 20:16 13
10. V. Ludince 10 3 3 4 13:13 12
11. Inter 11 3 3 5 13:19 12
12. Kalná 11 3 3 5 13:21 12
13. Bánová 11 3 2 6 21:18 11
14. B. Bystrica 10 3 2 5 11:10 11
15. N. Zámky 10 2 3 5 10:20 9
16. Vrakuňa 11 0 2 9 6:36 2

Program 13. kola: 
Nové Mesto nad Váhom – Nové Zámky, Kalná nad 

Hronom – Inter Bratislava, Šaľa – Martin, RSC Banská 
Bystrica – Bánová, Sereď – Veľké Ludince, Častkovce 
– Malženice, Podkonice – Vrakuňa Bratislava, Galanta 
– Beluša

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

SPOMIENKA
,,Čas veľmi rýchlo plynie, no 
spomienka na Teba v na-
šich srdciach nikdy nezahy-
nie.“ Dňa 1.10.2022 uplynul 
1 rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Štefan 
Slamka z Nových Nosíc.   
S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel si cestou, ktorou 
ide každý sám, len brána 
spomienok ostala doko-
rán. Ten, kto Ťa poznal, 
si spomenie a ten, čo Ťa 
mal rád, nikdy nezabud-
ne.“ Dňa 20.10.2022 si 
pripomenieme 2. smutné 
výročie nášho milované-
ho manžela, ocka, dedka 
Rudolfa Düreša. S láskou a vďakou spomína 
manželka Eva, synovia Marek, Michal a dcéra Jana  
s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky 
v  srdci zostávajú, tí, čo 
Ťa mali radi, stále spo-
mínajú.“ Dňa 18.10.2022 
uplynie 5 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý syn, 
manžel, brat, švagor a ka-
marát Milan Chodúr. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou 
a  úctou spomína mama s priateľom, manželka, 
deti s rodinami, sestry a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srd-
ciach budeš  navždy žiť.“ 
Dňa 12.10.2022 uplynulo 
14. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec a 
dedko Ján Horečný. S lás-
kou a  úctou spomínajú 
synovia Rastislav a Jaro-
mír a  vnúčatá Vanesska  
a Šimonko.

SPOMIENKA
Dňa 11.10.2022 uplynul  
1 rok, čo nás navždy opus-
tila mama, babka a prabab-
ka Emília Berkyová. Tí, čo 
ste ju poznali, venujte jej 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou a  úctou spomí-
najú dcéra Marcela, synovia  
Ľuboš a Milan s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 13.10.2022 uplynul  
1 rok, čo nás navždy opustil 
brat Peter Berky. Kto ste 
ho poznali, venujte mu  ti-
chú spomienku. S  láskou 
a  úctou spomínajú sestra 
Marcela, bratia Ľuboš a Mi-
lan s rodinami. POĎAKOVANIE

„Dotĺklo srdce, stíchol Tvoj 
hlas, zaplakal každý, kto 
Ťa mal rád.“ Dňa 8.10.2022 
nás opustila naša drahá 
mama, babka a  prababka 
Edita Ondričková. Zo srd-
ca ďakujeme všetkým za 
účasť na poslednej rozlúč-
ke a kvetinové dary. Poďa-
kovanie za dôstojný obrad 
patrí aj pohrebnej službe Advent. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 4. októbra uplynulo 14 rokov a 11. októbra  
3 roky, čo nás navždy opustili rodičia, starí a prasta-
rí rodičia, svokrovci Justín a Jožka Gabčovci  
z Nových Nosíc. S láskou, vďakou a úctou na nich 
spomína syn Tibor s manželkou Jarkou, vnučka 
Lucka s rodinou, vnuk Tomáš. Kto ste ich poznali  
a mali radi, venujte im spolu s nami tichú spomien-

ku a modlitbu.

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

1 maximálne 2 týždne  
pred uverejnením. Občianska inzer-
cia zaslaná emailom je bezplatná. 

SLUŽBY
• Vyšívanie pre firmy, krst. košieľky. 0905 562 215.
• 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
• Spoločnosť JO-WI-BEL, 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
• Kúpim garáž v Púchove. 0908 464 582.
• Predám pozemok pod chatou 4508 m2. Oblasť 
Cérov – Biele potoky. Cena dohodou. 0914 396 408.

PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. Počas 
pracovného týždňa na 4-5 hodín denne. Mzda 650 € 
/mesačne. Výhodou vodičský preukaz a  minimálna 
prax v opatrovaní. Ide najmä o pomoc v domácnosti, 
pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 0940 713 746.
• Súrne hľadám prácu ako upratovačka na ranné 
hodiny, cca 3 h denne. Iba ráno a v PU, najlepšie na 
Námestí slobody. Nástup ihneď. 0904 547 152.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: 155



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na 

adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov
20. október 2022 (štvrtok)
Nákupy v poľskom Nowom Targu, cena 27 €
22. október 2022 (sobota)
Nákupy v rakúskej čokoládovni Hauswirth a Parndorfe, cena 29 €

23. október 2022 (nedeľa)
Hrad Liechtenstein a viedenský Zámok Belvedér, cena 43 €
29.-30. október 2022 (sobota-nedeľa)
2-dňová PRAHA s muzikálom Sestra v akcii s L. Bílou, cena 125 €

ADVENTNÉ ZÁJAZDY:
19.11. - Adventný MARIAZELL a pochod čertov, cena 49 €

20.11. - Adventná VIEDEŇ a Zámok Schönbrunn, cena 42 €

25.- 27. 11.
Adventný SALZBURG + Hallstatt + Wolfgangsee, cena 225 €

29. 11.
Adventné trhy v Starom Meste Bratislava + SND:
Salemské bosorky, cena 26 € (+vstupenka na predstavenie)

2.12. - Adventná BUDAPEŠŤ + Oceanarium a Tropicarium, cena 42 €

3.12. - Adventná JUŽNÁ MORAVA (Zámok Lednice a Brno), cena 36 €

4.12. - Adventné trhy na zámku SCHLOSS HOF (Rakúsko) 
a v Starom meste Bratislava + komédia v SND: Tak sa na mňa 
prilepila, cena 32 € (+vstupenka na predstavenie)

8.12. - Adventný KRAKOW a Kráľovský hrad Wawel, cena 38 €

9.12. - Advent v údolí WACHAU, Göttweig a Grafenegg, cena 45 €
10.-11.12. - Adventná PRAHA, cena 125 €
13.12. - SND: vianočný balet LUSKÁČIK + adventné trhy Bratislava, 
cena 38 € (vrátane vstupenky na predstavenie)

16.12. - Adventná VIEDEŇ a nákupy v Primarku, cena 42 €

17.12. - Adventná BUDAPEŠŤ (organizované)
18.12. - Adventný KRAKOW a soľná baňa Wieliczka, cena 38 €

+ divaldo
+ divaldo

+ divaldo

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

HLASOVATEĽ TRVÁ: 
1. Predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie 

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 naj-
neskôr do jedného mesiaca od vyhodnotenia 
súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od 
zmluvy. 

4. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpe-
nia od zmluvy podľa bodu 3. nastávajú doručením 
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 po-

skytne Ing. Filip Makay, tel. +421 42 465 08 23, 
e-mail: filip.makay@puchov.sk, na uvedených 
kontaktoch je možné dohodnúť obhliadku neh-
nuteľnosti. 

6. Podpísané návrhy na uzavretie zmluvy v šie-
stich exemplároch podávajte písomne na adre-
su „Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 
Púchov“ v zalepenej obálke a s výrazným ozna-
čením „Súťaž: Predaj pozemku Horné Kočkovce“. 
Túto obálku vložte do druhej obálky s označe-
ním „Prihláška do súťaže: Predaj pozemku Hor-
né Kočkovce“, kde okrem spomínanej zalepenej 
obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list 
s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo, IČO 
a kontakt; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, 
adresa, rodné číslo a kontakt). Vzor súťažného ná-
vrhu 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. 

MsÚ Púchov 
(krátené, plné znenie na: www.puchov.sk)

ZOMRELA MÁRIA DIDIOVÁ (+ 6. 10. 2022)

Dňa 6.10.2022 nás opustila Mária Didiová, rode-
ná Ďurišová (nar. 6.11.1932), manželka spisovateľa  
a prvého slovenského rómskeho spisovateľa Ľudo-
víta Didiho (*16.1.1932 Púchov, +15.10.2013). Spolu 
s manželom patrila k 36 slovenským signatárom 
Charty 77 a k účastníkom protikomunistického 
odboja. Pohreb zosnulej sa konal 10.10.2022 vo 
Vrábľoch.



politická inzerciapolitická inzercia

V Púchove žijem od narodenia, prešla som tu ob-V Púchove žijem od narodenia, prešla som tu ob-
dobím jaslí, materskej i základnej školy, gymnázia, dobím jaslí, materskej i základnej školy, gymnázia, 
tu som sa zamilovala, vydala a tu vychovávame tu som sa zamilovala, vydala a tu vychovávame 
spolu s Rasťom dvoch pre nás výnimočných sy-spolu s Rasťom dvoch pre nás výnimočných sy-
nov, ktorých obklopuje láska aj zo strany našich nov, ktorých obklopuje láska aj zo strany našich 
súrodencov a skvelých babiek. Rodina bola inšpi-súrodencov a skvelých babiek. Rodina bola inšpi-
ráciou do kampane a celé obdobie som sa snažila, ráciou do kampane a celé obdobie som sa snažila, 
aby mesto rodinám pomáhalo. Osobne som dáva-aby mesto rodinám pomáhalo. Osobne som dáva-
la dôraz na sociálnu pomoc občanom a obzvlášť la dôraz na sociálnu pomoc občanom a obzvlášť 
na školstvo, pretože výchova a vzdelávanie našich na školstvo, pretože výchova a vzdelávanie našich 
detí a mládeže musí byť prioritou, aby v spoloč-detí a mládeže musí byť prioritou, aby v spoloč-
nosti vyrastali občania so širokým rozhľadom, kto-nosti vyrastali občania so širokým rozhľadom, kto-
rí budú uznávať základné ľudské práva a hodnoty. rí budú uznávať základné ľudské práva a hodnoty. 

Hlboko sa ma dotkli udalosti posledných dní:  Hlboko sa ma dotkli udalosti posledných dní:  
alkohol za volantom, agresívne konanie, šírenie alkohol za volantom, agresívne konanie, šírenie 
nenávisti a rasová neznášanlivosť stála životy nenávisti a rasová neznášanlivosť stála životy 
mnohých mladých ľudí. Aj takto vyzerá Slovensko mnohých mladých ľudí. Aj takto vyzerá Slovensko 
a bohužiaľ aj naše mesto. Kde sú naše najvyššie a bohužiaľ aj naše mesto. Kde sú naše najvyššie 
ciele ochrany rodiny ako základnej bunky spo-ciele ochrany rodiny ako základnej bunky spo-

ločnosti? Celé funkčné obdobie som sa intenzív-ločnosti? Celé funkčné obdobie som sa intenzív-
ne venovala rozvoju mesta, zapájala do života ne venovala rozvoju mesta, zapájala do života 
všetkých komunít, načúvala požiadavkám, pod-všetkých komunít, načúvala požiadavkám, pod-
porovala podujatia a akcie v meste a aj napriek porovala podujatia a akcie v meste a aj napriek 
všetkým tým nezmyselným štvorročným útokom, všetkým tým nezmyselným štvorročným útokom, 
klamstvám a ohováraniam, zostal Púchov v mo-klamstvám a ohováraniam, zostal Púchov v mo-
jom srdci. Žijem tu so svojou rodinou, ktorú na-jom srdci. Žijem tu so svojou rodinou, ktorú na-
dovšetko milujem a snažím sa s plným nasadením dovšetko milujem a snažím sa s plným nasadením 
plniť s láskou aj svoje povinnosti matky, dcéry, plniť s láskou aj svoje povinnosti matky, dcéry, 
manželky... a aj keď je to náročné, dá sa to zvlád-manželky... a aj keď je to náročné, dá sa to zvlád-
nuť, keď máte odhodlanie a pozitívny prístup. nuť, keď máte odhodlanie a pozitívny prístup. 

Celé tie roky a teraz obzvlášť, sa valí mestom ne-Celé tie roky a teraz obzvlášť, sa valí mestom ne-
návisť, pomsta, útoky a sľubovanie nesplniteľné-návisť, pomsta, útoky a sľubovanie nesplniteľné-
ho. Odolávať nie je jednoduché, zvlášť, keď vidíte, ho. Odolávať nie je jednoduché, zvlášť, keď vidíte, 
kam nenávisť a ľudská zloba či populizmus môže kam nenávisť a ľudská zloba či populizmus môže 
zájsť. Nie som nejaký „snílek“ žijúci mimo realitu, zájsť. Nie som nejaký „snílek“ žijúci mimo realitu, 
ktorý by nevedel zvážiť ekonomické možnosti ktorý by nevedel zvážiť ekonomické možnosti 
mesta a posúdiť, do ktorých oblastí predovšetkým mesta a posúdiť, do ktorých oblastí predovšetkým 
treba smerovať financie. Preto mi kampaň a sľuby treba smerovať financie. Preto mi kampaň a sľuby 

niektorých protikandidátov pripadajú ako z iné-niektorých protikandidátov pripadajú ako z iné-
ho sveta. Za iných okolností by som sa nad nimi ho sveta. Za iných okolností by som sa nad nimi 
pousmiala a mávla nad nimi rukou s vedomím, pousmiala a mávla nad nimi rukou s vedomím, 
že nemajú ani poňatia o skutočných problémoch že nemajú ani poňatia o skutočných problémoch 
mesta, ktoré určite nevyriešia ich lacné predvo-mesta, ktoré určite nevyriešia ich lacné predvo-
lebné slogany. Ale situácia je vážna, ideme si voliť lebné slogany. Ale situácia je vážna, ideme si voliť 
vedenie mesta na ďalšie obdobie a rozhodnúť sa vedenie mesta na ďalšie obdobie a rozhodnúť sa 
musí občan, pre ktorého je to ťažké, pretože zo musí občan, pre ktorého je to ťažké, pretože zo 
všetkých strán sa valia na ľudí klamstvá a plané všetkých strán sa valia na ľudí klamstvá a plané 
nesplniteľné sľuby v štýle už populárneho výrazu nesplniteľné sľuby v štýle už populárneho výrazu 
„nikto vám nedá toľko, koľko vám ja sľúbim“. Roz-„nikto vám nedá toľko, koľko vám ja sľúbim“. Roz-
dávanie peňazí a príspevkov ľuďom, budovanie  dávanie peňazí a príspevkov ľuďom, budovanie  
a rozvoj bez finančného krytia, zabezpečenie leká-a rozvoj bez finančného krytia, zabezpečenie leká-
rov pre detskú pohotovosť, dohody s developermi rov pre detskú pohotovosť, dohody s developermi 
o odovzdaní bytov mestu, či nič nehovoriace sľu-o odovzdaní bytov mestu, či nič nehovoriace sľu-
bovanie lepšieho života bez konkrétnych návrhov bovanie lepšieho života bez konkrétnych návrhov 
a riešení, a ďalšie prázdne frázy a slogany, ktoré a riešení, a ďalšie prázdne frázy a slogany, ktoré 
vychádzajú buď z neznalosti, alebo čo je ešte hor-vychádzajú buď z neznalosti, alebo čo je ešte hor-
šie z čistého zámeru „za každú cenu vyhrať“, môžu šie z čistého zámeru „za každú cenu vyhrať“, môžu 
síce niekoho ohúriť, ale nemôžu presvedčiť žiad-síce niekoho ohúriť, ale nemôžu presvedčiť žiad-
neho racionálne zmýšľajúceho človeka.neho racionálne zmýšľajúceho človeka.

Netajím, že je pred nami ťažké obdobie, ktoré Netajím, že je pred nami ťažké obdobie, ktoré 
zapríčinila energetická ale i vládna kríza, vysoká zapríčinila energetická ale i vládna kríza, vysoká 
inflácia a zdražovanie, ale práve predchádzajú-inflácia a zdražovanie, ale práve predchádzajú-
ce roky, keď sme spoločne zvládli krízu spojenú ce roky, keď sme spoločne zvládli krízu spojenú 
s pandémiou či vojnovým konfliktom, vás mohli s pandémiou či vojnovým konfliktom, vás mohli 
presvedčiť, že to „dáme“ a spoločne zvládneme aj presvedčiť, že to „dáme“ a spoločne zvládneme aj 
toto obdobie. Ja som na to pripravená aj so svojim toto obdobie. Ja som na to pripravená aj so svojim 
odborným tímom kolegov z úradu, poslancov, ko-odborným tímom kolegov z úradu, poslancov, ko-
nateľov... Je len na nás, ako sa rozhodneme žiť na-nateľov... Je len na nás, ako sa rozhodneme žiť na-
sledujúce obdobie: v strachu, v pomste, útokoch sledujúce obdobie: v strachu, v pomste, útokoch 
a neustálej konfrontácii, v neznalosti, nerozhod-a neustálej konfrontácii, v neznalosti, nerozhod-
nosti, korupcii, osobnej ziskuchtivosti, návratu nosti, korupcii, osobnej ziskuchtivosti, návratu 
„našich ľudí “ alebo INAK. Ja ponúkam pokoj, od-„našich ľudí “ alebo INAK. Ja ponúkam pokoj, od-
bornosť a skúsenosť, empatický prístup, ale aj roz-bornosť a skúsenosť, empatický prístup, ale aj roz-
hodnosť a odvahu v zásadných veciach. Nebojme hodnosť a odvahu v zásadných veciach. Nebojme 
sa prejaviť svoj názor vo voľbách. Ďakujem svojej sa prejaviť svoj názor vo voľbách. Ďakujem svojej 
rodine za podporu, bez nej by som nikdy nemala rodine za podporu, bez nej by som nikdy nemala 
odvahu bojovať. Ja o Vašu priazeň v týchto voľ-odvahu bojovať. Ja o Vašu priazeň v týchto voľ-
bách bojujem, pretože ako povedal Tomáš Baťa: bách bojujem, pretože ako povedal Tomáš Baťa: 
„Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať“„Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať“, rozdiel je však , rozdiel je však 
vo forme a spôsoboch boja. Je na každom z nás, vo forme a spôsoboch boja. Je na každom z nás, 
čo si vyberieme...čo si vyberieme... Katarína HenekováKatarína Heneková

Rodina, to sú moji blízki a rodina je naše mesto 
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