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Aká bude cena tepla v našom meste 
v budúcom roku?

Spoločne s manažérmi a dozornou radou som ako šta-
tutárna zástupkyňa mesta vo Valnom zhromaždení 
MsBP pripravila pred troma rokmi program rozvoja 
spoločnosti po investičnej, personálnej a organizač-
nej stránke. Schválila som niekedy až odvážne zámery 
pri nákupe plynu a technologických zmenách. To, čo 
sa nám v Púchove podarilo, je úspech. Podľa Hospo-
dárskych novín z 19.10.2022 sa cena tepla na Sloven-
sku v budúcom roku zdvihne v niektorých prípadoch 
až o 350%, podľa odhadu Národnej banky Slovenska 
je priemer zvýšenia minimálne o 130%.

V Púchove? Cena tepla sa nezvyšuje! 

Som veľmi rada, že sa nám to podarilo a mám radosť 
aj zo skutočnosti, že takúto priaznivú cenu chceme 
nielen udržať minimálne do roku 2026, ale postupne 
ju chceme znižovať budovaním Účinného zdroja tep-
la. Skutočnosť, že sa cena tepla v roku 2023 zvyšovať 
nebude, je v čase vysokej inflácie, neustále rastúcich 
cien potravín a energií veľmi pozitívnou informáciou 
pre všetkých odberateľov tepla, či už ide o obyvateľov 
mesta, základné a materské školy, mestské spoloč-
nosti ale aj súkromné obchodné spoločnosti. Teším 
sa spolu s viac ako 5.000 odberateľmi tepla v našom 
meste. 

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

Objednávateľ: Daniel Lako, Vodárska 1243, 020 01 Púchov
Dodávateľ: Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01 Púchov

Daniel LAKO
Volebný obvod 1 - Pod Lachovcom

Váš nezávislý kandidát 
na poslanca mesta Púchov

č.5
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Aká bola predvolebná kampaň kandidátov na primátora? 
Marián Michalec: svoju kampaň začal 1. apríla (deň vtákov a bláznov), keď sa na druhý deň 
ráno obyvatelia mesta nestačili diviť z počtu billboardov, ktorými oblepil mesto a široké okolie. 
Niekoľkokrát ich dával prelepovať. Občania si dávajú otázku, kde na to berie veď jeho kampaň 
musela stáť tisíce, ktoré nemá na transparentnom účte a kde vlastne pracuje, keď celé dni 
vyrába svoje kandidátske materiály, kontroluje billboardy a pravdepodobne šikanuje Mestský 
úrad svojimi nezmyselnými žiadosťami o sprístupnenie informácií. Samotný obsah billboardov 
ako aj jeho novín bol zmesou klamstiev a poloprávd, jeho kampaň bola zameraná proti pani 
primátorke a cez svojich pomocníkov aj proti R. Hvizdákovi. Dôchodcov pobúril korupciou 
zaváňajúcim sľubom 100 eur, nenapísal za čo a kedy, takže asi nikdy.                                                                                             

Hodnotenie: kampaň mimoriadne negatívna, plná zloby, klamstiev a planých sľubov. 

Pavol Crkoň: večný kandidát. Už niekoľký krát  kandiduje za primátora Púchova aj keď roky 
býva v Trenčíne. Tak, ako v minulosti, útočil na aktuálneho primátora. Nevie nič iné, len 
vyťahovať podľa neho „kauzu bytov Henekovcov“, napriek tomu, že oni už v minulosti 
niekoľkokrát zdokladovali nadobudnutie nehnuteľností dedením a hypotékami. Nemá nič iné, 
len dve témy - dookola opakovať nezmyselné obvinenia pani primátorky, klamstvá 
a polopravdy o cenách tepla v Púchove.                                                                                         

Hodnotenie: kampaň amatérska s prvkami zúfalstva z toho, že ho nikto neberie vážne. 

Roman Hvizdák: dobrý sociálny pracovník, ktorý však nedokáže prekročiť prah profesionality 
a odbornosti potrebnej pri výkone funkcie primátora. Vo svojej kampani neútočil na nikoho, 
musel sa brániť proti obvineniam od Michalcových ľudí, kde mu okrem iného vyčítali, že účel 
dotácie, ktorú dostal z Ministerstva práce vo výške 498.000 eur, nevie zdôvodniť a odmieta sa 
k tomu vyjadriť. V televíznej debate dookola opakoval vety o projektoch a koncepcii. Žiadne 
čísla a reálne vízie o rozvoji mesta. V programe mal ciele, ktoré sú už splnené  

Hodnotenie: kampaň vcelku slušná, ale prázdna, bez odkazov na jeho minulosť a budúcnosť. 

Cyril Crkoň: poslanec za mestskú časť Horné Kočkovce, ktorý sa vzdal poslaneckého života  
a vsadil všetko na jednu kartu, kartu primátora. Vo svojej kampani nepriamo podporoval pani 
primátorku, pretože hovoril pravdu o svojej práci a práci mesta. Pri kampani spolupracoval aj 
s mládežníkmi, jeho sekundárnym cieľom je poraziť konkurenta P. Crkoňa. A jeho politická 
budúcnosť? Ak by neuspel vo voľbách, mal by sa po štyroch rokoch vrátiť na post poslanca, 
kde si prácu vykonáva veľmi dobre.                                                                                    

Hodnotenie: kampaň skromná bez osočovania a klamstiev, bez volebného tímu. 

Katarína Heneková: silná a hrdá žena, keď dokázala odolať tupým, zákerným a vymysleným 
útokom zo strany Michalca a P. Crkoňa. A to nielen v kampani, ale celé štyri roky vo funkcii 
primátorky. Na nikoho neútočila, nemá na to povahu. Prezentovala sa svojou prácou 
a reálnymi zámermi výstavby mesta, ktoré má pokryté finančnými zdrojmi, ktoré dokázala 
získať z eurofondov. Snažila sa osloviť všetky vekové vrstvy obyvateľstva, aj tých, ktorí ju 
nepodporovali. Základný ženský zmysel pre vybudovanie a ochranu rodiny premietla na mesto 
a jej obyvateľov.                                                                                                                      

Hodnotenie: kampaň s maximálnou slušnosťou a profesionalitou, bez klamstiev a zla. 

Objednávateľ & dodávateľ: Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01 Púchov 



spravodajstvospravodajstvo44

V zmysle zákona o regulácií v sieťo
vých odvetviach č. 250/2012 Z.z. má 
regulovaný subjekt povinnosť pred
ložiť návrh ceny tepla na prvý rok 
regulačného obdobia, t.j. rok 2023 
Úradu pre Reguláciu sieťových od
vetví do 30. septembra posledného 
kalendárneho roka regulačného ob
dobia. Úrad v cenovom konaní roz
hodne o návrhu do 60 dní od začatia 
konania. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, 
s.r.o.  Púchov podal v zákonnej le
hote návrh na vydanie rozhodnutia 
o výške maximálnej ceny tepla pre 
rok 2023. Ako už primátorka mesta 

JUDr. Katarína Heneková informo-
vala, MsBP má nakúpený zemný 
plyn až do roku 2026 za cenu cca 
1/5 oproti cene na burze. Táto sku
točnosť sa prejavila aj v podanom 
návrhu ceny tepla na rok 2023, ktorý 
bol odoslaný na schválenie regulač
nému úradu. Podaný návrh na výšku 
maximálnej ceny tepla na rok 2023 
v meste Púchov je pod úrovňou 
schválenej maximálnej ceny tepla na 
rok 2022. Na ÚRSO sa v zmysle plat
nej legislatívy posielajú návrhy na 
vydanie rozhodnutia o výške MAXI-
MÁLNEJ ceny tepla. Z tohto dôvo-

du sa v žiadnom prípade nemôže 
stať, že by výška ceny tepla urče-
ná v rozhodnutí ÚRSO bola vyššia 
ako v našom predloženom ceno-
vom návrhu, ktorý je dokonca  
o niečo nižší ako je schválená cena 
pre tento rok. Vo viacerých mé
diách každý deň počúvame negatív
ne informácie o vysokých nárastoch 
cien energií, či už ide o zemný plyn, 
elektrinu a teplo, ktoré spôsobujú 
veľké až likvidačné problémy samo
správam, viacerým obchodným spo
ločnostiam a aj obyvateľom. Púchov 
je výnimka, v prípade dodávky 

tepla na vykurovanie a prípravu 
teplej úžitkovej vody nemáme  
žiadny cenový nárast. Okamžite 
po doručení cenového rozhodnutia  
z regulačného úradu, bude rozhod
nutie odoslané všetkým odbera
teľom tepla v meste.  To, že sa cena 
tepla v Púchove nebude v roku 
2023 zvyšovať je výsledok práce 
celého tímu MsBP,  na čele ktoré-
ho stojí primátorka mesta Púchov 
JUDr. Katarína Heneková, dozor-
ná rada, vedenie a zamestnanci 
spoločnosti.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Cena tepla sa v Púchove na rok 2023 zvyšovať nebude

Rozhodnutím mestského zastupi
teľstvasa spoločnosť Autobusová do
prava Púchov, a.s. od 30. 6. 2021 stala 
100%nou mestskou dcérskou spoloč
nosťou.

Legislatíva - mesto Púchov z dôvo
du potreby prevádzkovania mestskej 
dopravy, ako aj jej skvalitnenia, prijalo 
dokument komplexne, odborne, ana
lyzujúci poskytovanie služieb hromad
nej mestskej dopravy v Púchove pod 
názvom „Plán dopravnej obslužnosti 
mesta Púchov“. Výstupom nadväzu
júcim na plán dopravnej obslužnosti 
bolo podpísanie Zmluvy o službách vo 
verejnom záujme v mestskej hromad
nej doprave medzi mestom a dcérskou 
spoločnosťou na obdobie 10 rokov.

Modernizácia - ruka v ruke s kúpou 
spoločnosti prebieha modernizácia 
vozového parku, ktorého súčasťou 
bolo zakúpenie troch autobusov 
značky Solaris, ktoré rozšírili existujúci 
vozový park. Ide o investíciu v rozsa
hu viac ako 100.000 eur, čo umožnilo 
vyradiť časť veľmi starých autobusov. 
Uvedené autobusy boli zakúpené na 
leasing, rovnako ako v minulosti zak
úpené 3 autobusy Iveco – Feniksbus. 
Spoločnosť má10 zamestnancov na 

pozícii šofér a jeden zamestnanec na 
pozícii vedúci dopravy. 

Európske fondy - dňa 18. 4. 2022 sa 
spoločnosť opätovne zapojila do Vý
zvy IROP s názvom Bezpečná a ekolo
gická doprava v meste Púchov. Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok bola 
odoslaná s požiadavkou na 3 nízko 
podlažné elektroautobusy v predpo
kladanom cenovom rozsahu spolu od 
755.750 eur do 1 mil. eur. V prípade, že 
sa nám podarí získať uvedený príspe
vok mesto Púchov bude mať skutočne 
moderný vozový park.

Cenník dopravy – v prospech obča
nov Púchova je určite rozšírenie okru
hu bezplatnej dopravy pre všetkých 
občanov s trvalým pobytom. Projekt 
bol úspešne spustený od septembra 
2022. Predpokladáme, že aj v budú
com roku budeme naďalej poskytovať 
mestskú dopravu a s tým súvisiacu 
sociálnu službu pre potreby občanov 
mesta.

Naše ciele – výhľadovo vybudovať 
vlastné depo, zdigitalizovať vybrané 
zastávky, zapojiť sa do integrácie do
pravy TSK, zaviesť integrovaný cestov
ný lístok, optimalizácia spojov.

Viliam Karas, ADP, a.s.

Mládežnícky parlament mesta 
Púchov sa zapojil do projektu Štruktú
ry pre participáciu z grantu Minister
stva školstva SR, ktorý realizuje Rada 
mládeže Trenčianskeho kraja. Pozvali 
sme si do diskusií jednotlivých kandi
dátov na primátora mesta Púchov, aby 
sme sa dozvedeli, aký vzťah k mláde
ži majú jednotliví kandidáti, akí sú to 
ľudia, čo ich motivuje angažovať sa  
v politickom živote a čo vedia 
ponúknuť mladým ľuďom v meste. 

Uskutočnili sa celkom tri diskusie, 
naše pozvanie prijali Bc. Cyril Crkoň 
(5. 10.), Mgr. Marián Michalec (19. 10.)  
a JUDr. Katarína Heneková (21. 10.). 
Všetkých troch kandidátov spovedali 
naše moderátorky Nina a Jessica, ktoré 
sa takto učili facilitovať diskusiu a ko
munikovať s pre nás tzv. „dôležitými 
dospelými“. Kandidát JUDr. Pavol Cr
koň naše pozvanie neprijal a diskuto
vať s mladými nepovažoval za potreb
né, PhDr. Roman Hvizdák nám prisľúbil 
účasť v dátume 12. 10., na diskusiu sa 
však nedostavil z rodinných dôvodov.

Diskusie boli naživo streamované  
a ich záznamy nájdete na Instagra
movom účte mp_puchov. Ak rátame  
i pripojených účastníkov cez vysiela
nie, tak účasť mladých ľudí bola v prie
mere 50 účastníkov počas vysielania  

a každé video má do dnešného dňa 
viac ako 150 zhliadnutí. Tešíme sa, že 
sa mladí ľudia zaujímajú o veci verejné 
a nie je im jedno, kto rozhoduje o ži
vote v meste. S mestom Púchov máme 
ako Mládežnícky parlament podpísa
né od februára roku 2022 Memorand
um o partnerstve a spolupráci a preto 
sme si istí, že aj nás sa to týka. 

Učili sme sa aktívne počúvať, neská
kať do reči, objektívne reflektovať 
každú aktivitu a čo urobiť nabudúce 
lepšie. Naučili sme sa, že s niekým je 
komunikácia priama a nekonfliktná  
a niektorí kandidáti potrebujú viac 
času, prípadne nechcú komunikovať 
vôbec. Myslíme si, že spoľahlivosť, 
úprimnosť, pripravenosť a ochota by 
mali byť dôležitou súčasťou portfólia 
kandidátov. Z debát vyplynulo, že Cy
ril Crkoň, Marián Michalec i Katarína 
Heneková by mladých v našom meste 
podporili. 

Vážime si každého kandidáta, ktorý 
sa prišiel s nami porozprávať. Mnohí 
z nás idú prvýkrát k volebným urnám 
a tí, ktorí 18 rokov ešte nemajú, vedia 
porozprávať i svojim rodičom svoje 
preferencie. Veríme, že ľudia vyberú 
pre mesto najvhodnejšieho kandidáta.

       Mládežnícky parlament 
mesta Púchov

Rekapitulácia činnosti Autobusová 
doprava Púchov, a.s.

Mládežníci zorganizovali 
diskusie s kandidátmi
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Objednávateľ & dodávateľ: Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01 Púchov
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Reprezentačný program FS Váh „Dolinami spomienkami“
Reprezentačný program k 50. výročiu FS Váh a 20. Reprezentačný program k 50. výročiu FS Váh a 20. 
výročiu DFS Biela voda predstavili jeho súčasní výročiu DFS Biela voda predstavili jeho súčasní 
a bývalí členovia v dňoch 14.15. októbra 2022  a bývalí členovia v dňoch 14.15. októbra 2022  
v púchovskom Divadle. V programe sa predstavilo 85 v púchovskom Divadle. V programe sa predstavilo 85 
účinkujúcich v 10 choreografiách a 8 samostatných účinkujúcich v 10 choreografiách a 8 samostatných 
hudobných vstupoch. Program spolu videlo 520 hudobných vstupoch. Program spolu videlo 520 
divákov.divákov.
Réžia a scenár  Erik Marcin. Námet  Erik Marcin  Réžia a scenár  Erik Marcin. Námet  Erik Marcin  
a Lucia Šarišská. Autor textov  Erik Marcin. Hlas  a Lucia Šarišská. Autor textov  Erik Marcin. Hlas  
Jozef Abafi. Hudobné spracovanie  Ivan Sadloň. Jozef Abafi. Hudobné spracovanie  Ivan Sadloň. 
Zvuk, svetlá  Jozef Trník, Pavol Mareček. Príprava Zvuk, svetlá  Jozef Trník, Pavol Mareček. Príprava 
krojov  Adam Staňo, Martin Šimko. Grafika  Dominik krojov  Adam Staňo, Martin Šimko. Grafika  Dominik 
Hajko.Hajko.
Výročný program podporili Mesto Púchov, Výročný program podporili Mesto Púchov, 
Trenčiansky samosprávny kraj, Púchovská kultúra, Trenčiansky samosprávny kraj, Púchovská kultúra, 
s.r.o., Folklórne srdce Púchov, o.z. Následnú oslavu s.r.o., Folklórne srdce Púchov, o.z. Následnú oslavu 
50.ky súboru podporili aj spoločnosti Old Herold  50.ky súboru podporili aj spoločnosti Old Herold  
a Šariš. a Šariš. 

Martin Rosina, foto: Slavomír FlimmelMartin Rosina, foto: Slavomír Flimmel

Oznam 
Mesto Púchov v najbližších dňoch distri
buuje prostredníctvom Slovenskej pošty 
podporu individuálneho bývania v sume  
12 € na byt/dom. Občania si môžu túto pod
poru vyzdvihnúť počas 30 dní od obdržania 
poštovej poukážky. Slovenská pošta dek
larovala posilnenie personálnych kapacít  
s prepážkou priamo pre vydávanie podpory 
individuálneho bývania.

MsÚ Púchov 

Pozvánka
Mesto Púchov v spolupráci s Rímskokatolíc
kym farským úradom, Púchov a Evanjelic
kým farským úradom a.v., Púchov pozývajú 
občanov na spomienkovú slávnosť

„Sviatok všetkých svätých“  
a „Pamiatka zosnulých“,

ktorá sa uskutoční v utorok 1. novembra 
2022 o 14:00 hod. na Mestskom cintoríne  
v Púchove

MsÚ Púchov 
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Spolupráca
pre obyvateľov Púchova
Volebný obvod č. 5 (staré mesto)

Peter BÍLIK
nezávislý kandidát na poslanca do MsZ č. 2
                 nezávislý kandidát na poslanca do VÚC č. 1
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Dostupné 
bývanie

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39 333
Dodávateľ: Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01 Púchov, IČO: 108 77 363

Juraj Lednický
okresný predseda politickej 
strany SaS pre okres Púchov

5
Volebný obvod č.3
Námestie Slobody,
ul. Komenského

Spolupráca
pre obyvateľov Púchova
Volebný obvod č. 5 (staré mesto)

Angela Lazorová
nezávislá kandidátka na poslankyňu do MsZ č. 3
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Dňa 18. 10. 2022 sa uskutočnila 
výjazdová komisia bytovej politiky  
v Púchove. Členovia komisie na čele  
s jej predsedom Rudolfom Marmanom 
boli na mieste samom preveriť stavvý
stavby dvoch bytoviek nájomných by
tovna Kolonke. Členovia komisie skon

trolovali prebiehajúcu stavebné práce 
a oboznámili sa s priebehom stavby. 
Prezreli si všetky bytové jednotky aj so 
spoločnými priestormi. Jednoznačne 
sa zhodli na tom, že v danej lokalite 
vyrastá nová zóna s krásnou zeleňou 
a modernými prvkami architektúry. 

Komisia odporučila pani primátorke, 
aby minimálne dve bytové jednotky 
rezervovala pre účely zdravotníkov  
a osamelých matiek v núdzi. Na záver 
komisie bytovej politiky predseda Ru
dolf Marman poďakoval všetkým čle
nom komisie za štvorročnú spoluprácu 

a skonštatoval, že prideľovanie nových 
nájomných bytov pripadne na no
vých členov MsZ, o ktorých rozhodnú 
Púchovčania v komunálnych voľbách 
29. 10. 2022.

Rudolf Marman, poslanec MsZ
Foto: Slavomír Flimmel

Voľby sa budú konať už túto sobo-
tu, 29. októbra 2022 a to v čase od 
7.00 do 20.00 hodiny, to znamená, 
že volebné miestnosti sa otvárajú  
o 7.00 hod. a zatvárajú sa o dve 
hodiny skôr ako sme boli v pred-
chádzajúcich voľbách zvyknutý, čiže 
o 20.00 hod. Po tomto čase už občan 
nemá právo vstupovať do volebnej 
miestnosti. 

Zvýšenú pozornosť by mali voliči ve
novať tomu, aby ich hlas neprepadol  
z dôvodu nepozornosti. Pozor si treba 
dať na farebné odlíšenie volieb aj po
čty zakrúžkovaných kandidátov.

Prinášame prehľad situácií, kedy je 
hlasovací lístok podľa zákona o pod-
mienkach výkonu volebného práva 
neplatný.

V prípade, že sa volič pri úprave 
hlasovacieho lístka pomýli, môže po
žiadať okrskovú volebnú komisiu  
o vydanie nových hlasovacích lístkov. 
Nesprávne upravené hlasovacie lístky 
je povinný odložiť do určenej schrán
ky, ktorá sa bude nachádzať v každej 
volebnej miestnosti. Po odhlasova
ní, teda vložení obálky do volebnej 
schránky, však už nie je možnosť poži
adať o nové hlasovacie lístky.

Krajské voľby majú modrú farbu, 
komunálne bielu

Pripomíname, že volebná schrán
kapre krajské voľby bude v modrej 
farbe. Volič do nej vloží modrú obálku 
s dvoma hlasovacími lístkami s modrý
mi pruhmi na okrajoch. Pre komunálne 
voľby je určená biela schránka. Volič 
vloží do nej bielu obálku s dvoma bie
lymi hlasovacími lístkami. 

Ak volič vloží hlasovací lístok do fa
rebne nes právnej obálky, je takýto 

hlasovací lístok neplatný. Ak volič vloží 
obálku do nesprávnej schránky na hla
sovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Pozor na počty krúžkov
Hlasovacie lístky sa upravujú krúž

kovaním poradového čísla kandidáta. 
Upozorňujeme, že ak volič neoznačí 
zakrúžkovaním ani jedného kandidáta 
na poslanca, primátora alebo župana, 
je tento hlasovací lístok neplatný.

Hlasovací lístok je neplatný aj v prí
pade, ak volič označil zakrúžkovaním 
viac kandidátov, než má byť vo vo
lebnom obvode zvolených poslancov, 
alebo ak zakrúžkoval viac ako jedného 
kandidáta na primátora alebo župana. 
Počet poslancov, ktorý sa volí vo vo
lebnom obvode, je uvedený na hlaso
vacom lístku.

V prípade, že volič označil zakrúžko
vaním menej kandidátov, než má byť 
vo volebnom obvode zvolených po
slancov, je hlasovací lístok platný. Ne

platné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie 
sú na predpísanom tlačive.

Pozor na počty hlasovacích lístkov
Ak je v obálke niekoľko hlasovacích 

lístkov pre voľby poslancov zastupi
teľstva samosprávneho kraja, sú všet
ky tieto hlasovacie lístky neplatné. 
Obdobné pravidlo sa uplatní v prípade 
niekoľkých hlasovacích lístkov pre voľ
by predsedu samosprávneho kraja.

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích 
lístkov pre voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva, sú všetky tieto hlasova
cie lístky neplatné. Obdobné pravidlo 
sa uplatní aj v prípade niekoľkých hla
sovacích lístkov pre voľby primátora 
mesta.

V spojených župných a komunálnych 
voľbách sa bude uplatňovať postup 
podľa zákona č. 185/2022 o špeciál
nom spôsobe hlasovania vo voľbách 
do orgánov samosprávy obcí a vo 
voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov, ktoré sa konajú v roku 2022  
v rovnaký deň a v rovnakom čase. Zna
mená to, že budú zriadené špeciálne 
volebné komisie a voliči v izolácii ale
bo karanténe z dôvodu ochorenia CO
VID19 budú môcť hlasovať doma do 
špeciálnej volebnej schránky. 

Oprávnený volič podľa zákona  
o špeciálnom spôsobe hlasovania je

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

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

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do 
volebnej miestnosti zo závažných, na
jmä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky štan
dardne podľa zákona o výkone voleb
ného práva. 

Ako sa hlasuje do špeciálnej 
schránky:

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

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

Oddelenie organizačné 
a vnútornej správy MsÚ Púchov 

Spojené voľby: pozor na farebné odlíšenie a počty krúžkov

Výjazdové zasadnutie komisie bytovej politiky na Kolonke
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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

Objednávateľ: PhDr. Peter Máťoš, PhD. Hliny 1286/109, 017 01 Považská Bystrica, Kresťanskodemokratické hnutie, Dodávateľ: Reklamná agentúra Ing. Daniel Lauko-DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01 Púchov 
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Po júnovom stretnutí jubilantov 
oslavujúcich svoje okrúhle výročia v I. 
polroku, sa opäť uskutočnilo stretnutie 
seniorov jubilantov, ktorí svoj ušľachti
lý vek oslavujú v tomto období. 

Spomedzi 421 pozvaných sa dnešné
ho stretnutia zúčastnilo 132 seniorov 
Najstaršími 90ročnými oslávencami 
boli Johanna Slaničková, Anna Lová
sová a  Karol Panáček. Pestrý kultúr
ny program zostavil ZPOZ pri MsÚ 
Púchov spoločne so Základnou ume
leckou školou v Púchove pod vedením 
Ivana Sadloňa. 

Po príhovore primátorky mesta Ka
taríny Henekovej, ktorá všetkých ju
bilantov srdečne privítala a zaželala 
im veľa zdravia, lásky a spokojnosti, 
nasledovalo malé potešenie pre všet
kých zúčastnených, ktorých obdaro
vali prítomní poslanci MsZ kvietkom 

a načúvali ich zaujímavým postrehom. 
Na záver programu zaspievala senior
kám a seniorom Bronislava Riljaková.

Výnimočné popoludnie venované 
seniorom, naviac v tak príznačnom 
období, akým je október, mesiac úcty 
k starším, je malým spestrením a dôle
žitou súčasťou jesene života každého 
občana, ktorý aktívne trávi svoju pen
ziu. Ľudia, ktorí už toho toľko prežili  
a zažili, majú vždy čo ponúknuť mlad
šej generácii, odovzdať svoje rady, sk
úsenosti, za ktoré im každý z nich rád 
poďakuje. 

Za profesionálnu prípravu občerstve
nia ďakujeme SOŠ obchodu a služieb 
v Púchove. Milí seniori, GRATULUJEME 
Vám k Vašim jubileám a prajeme všet
ko len to najlepšie do ďalších naplne
ných dní.  

MsÚ Púchov, foto: S. Flimmel

Pri príležitosti 8. ročníka Dňa rodiny 
a oslavy 40. výročia založenia CSS – 
KOLONKA v Púchove, bolo verejnosti 
predstavené nové logo zariadenia.

„Ruky v písmene S v strede nové
ho loga znázorňujú službu ľuďom. 
Modrú farbu sme vybrali preto, lebo 
vzbudzuje nádej. Pokrstili sme ho 
modrými krídlami, pretože práve 
láska nám dáva krídla. To je motto 
nášho zariadenia,“ priblížila riaditeľka 
CSS – KOLONKA v Púchove Barbora 
Orgoníková.

Okrem predstavenia loga sa pozor
nosti a poďakovania dočkali bývalí 
aj súčasní zamestnanci zariadenia. 
„Ďakujem pani riaditeľke, všetkým 
zamestnancom, či už bývalým alebo 

súčasným, za ich prácu. Štyridsať ro
kov je dlhá doba. Myslím si, že Cen
trum sociálnych služieb na KOLON
KE za ten čas urobilo veľa dobrého  
a postaralo sa o ľudí, ktorí potrebu
jú tento druh sociálnej pomoci. Do 
tohto zariadenia Trenčianska župa 
investovala nemalé finančné prost
riedky, postavila sa napríklad prístav
ba s výťahom. Aj takýmto spôsobom 
sa snažíme splatiť modernizačný dlh, 
ktorý máme voči našim zariadeniam 
sociálnych služieb. Okrem investícií 
je dôležitý aj personál, ten pre klien
tov vytvára druhú rodinu,“ povedal 
trenčiansky župan Jaroslav Baška.

TSK, foto: S. Flimmel

Dňa 19.10.2022 sme u nás v Divadle v Púchove 
mali opäť veľmi obľúbené podujatie „ČAJ PRE SENIO
ROV“  stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe  
a občerstvení pod záštitou primátorky mesta Katarí
ny Henekovej. Podujatie moderoval a sprevádzal ko
nateľ Púchovskej kultúry Pavol Pivko. Seniorov prišli 
pozdraviť poslanci mestského zastupiteľstva Peter 
Bílik, Irena Kováčiková a Ľubica Kuchařová. Úvod 
spestrili  deti z materskej škôlky LIENKA v Púcho

ve. Predstavili sa kultúrnym pásmom pod názvom 
„Jesenná oberačka“, ktorý si nacvičili pod vedením 
pani učiteľky Tatiany Vavríkovej a Renáty Čelkovej. 
Na požiadavku seniorov prišli opäť do tanca a na po
čúvanie zahrať, zaspievať DUO SONET. Najbližší Čaj 

pre seniorov sa uskutoční 16.11.2022, vystúpia deti  
z Materskej škôlky Mládežnícka v Púchove a do tanca 
a na počúvanie bude hrať Pavol LATÁK.

Púchovská kultúra, s.r.o., 
foto: S. Flimmel

Stretli sa seniori jubilanti 
za druhý polrok 2022

Čaj pre seniorov v Divadle Púchov

CSS Kolonka oslávilo 40. výročie
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Po dvoch rokoch kraj otvoril svoje dvere dokorán 
Ste si istí, že viete, o ktoré oblasti sa stará 
samosprávny kraj a ako vás ovplyvňuje 
rozhodovanie župy v každodennom živote? Práve 
tejto téme bol venovaný už v poradí 7. ročník Dňa 
otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. V bohatom programe sa návštevníci 
dozvedeli, v čom všetkom má župa prsty. 
O deň plný zaujímavých informácií, kultúry, 
ochutnávok a zábavy sa postarali organizácie 
z každej oblasti pôsobnosti Trenčianskej župy. 
V slávnostnom programe vystúpila majsterka 
sveta vo freestyle futbale Lucia Žňavová 
Kevická, zahrala jedna z najnádejnejších 
mladých skupín súčasnej československej 
hudobnej scény – Colorful People. Odovzdali 
sme tiež život zachraňujúci automatický 
externý defibrilátor Slovenskej pátracej 
službe, pokrstili pexeso a dámy určite potešila 
módna prehliadka v podaní Školy umeleckého 
priemyslu Trenčín. 
V prednáškových blokoch sme vám prezradili 

novinky z oblasti ochrany životného prostredia, 
udržateľnej mobility či cyklodopravy v kraji. 
Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín 
región odovzdala prestížne ocenenia TOP  
v cestovnom ruchu a poradila tiež, kam sa vybrať 
za zážitkami. Rôzne vyšetrenia, terapie, cvičenia 
aj masáže pripravili pre návštevníkov tri župné 
nemocnice spolu so strednou zdravotníckou 
školou. Stredoškoláci predviedli prácu s robotmi, 
so sklom či drevom, pripravili účes, občerstvenie 
aj moderné drinky. Tvorivé dielne pre všetky 
vekové kategórie mala pod taktovkou Galéria M. 
A. Bazovského aj Zelená župa. 
V rámci 7. ročníka DOD TSK sa návštevníkom 
predstavili aj organizácie, ktorých činnosť župa 
podporuje – aktívni seniori Jednoty dôchodcov 
na Slovensku predviedli svoj kumšt, jaskyniari 
odhalili skryté krásy Strážovských vrchov, výstroj, 
vozidlá aj prácu ukázali dobrovoľní hasiči aj 
pátrači, med priniesli eko-včelári. Odmenou 
pre všetkých, ktorí s nami vydržali celý deň, 

bola sladká torta z dielne Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb z Púchova, ktorú nám 
prišla rozkrojiť tá najpovolanejšia osoba – Jožka 
Zaukolcová, majsterka odborného výcviku 
na župnej SOŠ obchodu a služieb v Púchove  
a porotkyňa obľúbenej show Pečie celé Slovensko. 
Bol to deň plný príjemných zážitkov. 

 -Sláva Gajdošíková -

Gratulujeme, žijete na výbornom mieste! 
Trenčiansky samosprávny kraj sa pomaly, ale isto, stáva konkurentom toho 
Bratislavského. V rebríčku týždenníka o ekonomike a podnikaní TREND 
skončil tesne druhý. 
Podľa TRENDu sa najlepšie žije tam, kde je dostatok dobre platených 
pracovných miest, dostupné bývanie, kvalitné zdravotníctvo, vzdelaná 
populácia, vybudovaná infraštruktúra, čistý vzduch, nízka kriminalita  
a možnosť kultúrneho či športového vyžitia. Ukázalo sa, že v každej z týchto 
oblastí si Trenčianska župa vedie celkom dobre. Na porazenie regiónu 
hlavného mesta Slovenska v hodnotení chýbal župe len jeden bod. Stačilo 
by, ak by sa priemerný zárobok v kraji zvýšil o jedno percento. Ak neveríte, 
možno vás presvedčia tieto údaje:
•  miera nezamestnanosti v TSK sa pohybuje pod hodnotou štyroch percent,
•  do príjmovej chudoby spadá len šesť percent krajanov,
•  celkom osemdesiatšesť percent dospelých tu má aspoň stredoškolské 
   vzdelanie,
•  obyvatelia TSK sa dožívajú druhého najvyššieho veku v rámci Slovenska,
•  v porovnaní s Bratislavským krajom je v Trenčianskom bezpečnejšie 
    a lacnejšie.
Malá pripomienka na záver – Trenčianska župa sa v rámci svojej pôsobnosti 
stará o 3 nemocnice, 12 kultúrnych zariadení, 24 zariadení sociálnych 
služieb, 38 stredných škôl a 2 školské zariadenia, 639 mostov a viac ako 
1 480 km ciest II. a III. triedy. Podľa posledného sčítania obyvateľov tu žije 
577 464 obyvateľov.                                                                               - Sláva Gajdošíková - 

Trenčianska župa s dobrým finančným zdravím v prvej trojke  
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 
(INEKO) hodnotil finančné zdravie žúp a ich 
hospodárenie za rok 2021. Z analýzy vyplýva, 
že koronakríza vrátila viaceré ukazovatele 
hospodárenia samospráv roky dozadu. Klesli 
prebytky na bežných účtoch, dlh na obyvateľa 
vzrástol a viac záväzkov nebolo uhradených načas. 
Trenčianska župa sa s dobrým finančným 
zdravím umiestnila v prvej trojke rebríčka 
samosprávnych krajov.
Samosprávnym krajom narástla dlhová služba, 
mierne narástli aj záväzky viac ako 60 dní po 
lehote splatnosti, prebytky na bežných účtoch 
klesli o pätinu. To všetko prispelo k zhoršeniu 
priemerného finančného zdravia samosprávnych 
krajov z 4,59 na 4,47 bodu. „Župy v roku 2021 
nenadviazali na prevažujúci trend z pokrízových 
rokov, keď sa im v rokoch 2012 až 2014 a 2016 až 
2019 darilo medziročne znižovať svoju zadlženosť 
a zlepšovať aj vďaka tomu svoje finančné zdravie. 

Počas uplynulého roka došlo k druhému nárastu 
ich zadlženia v rade, keď v priemere ich dlh narástol  
z 30,3 % na 30,6 % ročných bežných príjmov,“ 
uviedol analytik Matej Tunega z INEKO. 

Napriek nárastu zadlženia žúp platí, že 
žiadna spomedzi ôsmich žúp na Slovensku 
neprekročila zákonnú hranicu pre celkový dlh 
na úrovni 60 % a takisto ani prvé sankčné pásmo 
dlhovej brzdy pre samosprávy (50 %). Najvyšší 
dlh mali ku koncu roka 2021 v Bratislavskej župe 
(41,4 %). Naopak, najlepší stav zaznamenali  
v Nitrianskej župe (9,3 %). Na vedúcu pozíciu  
v hodnotení finančného zdravia sa dostal 
Nitriansky samosprávny kraj so skóre 4,99 
bodu, nasledovaný Trnavským a Trenčianskym 
samosprávnym krajom, ktoré mali takmer 
zhodné skóre 4,9 bodu. Na poslednom mieste 
INEKO eviduje Žilinský samosprávny kraj  
s hodnotením 4,20 bodu, ktorý sa v tomto 
ukazovateli aj medziročne najviac zhoršil. Jediný 
kraj, ktorý si medziročne vo finančnom zdraví 
polepšil, je Banskobystrický. Všetky samosprávne 
kraje však vykazujú “dobré finančné zdravie”. 

 - Zdroj: Matej Tunega, analytik INEKO -
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Októbrové vítanie detí v Župnom dome
Zrkadlová sieň Župného 

domu v Púchove opäť patrila 
milej udalosti pre najmenších 
- UVÍTANIU DETÍ DO ŽIVOTA. 
Za uplynulé obdobie pozva-
lo Mesto Púchov rodičov 38 
narodených detí, z ktorých 
pozvanie na dnešnú udalosť, 
kde detičky a rodičov osobne 
privítala primátorka mesta 
Katarína Heneková, prijalo 
11 z nich.  

Veľmi sa tomu tešíme, pre
tože radosť zo života sršala 
z každého bábätka, ktoré sa 
rado pridalo k hre na husliach 
s Jankou Marmanovou alebo  

k spevu a básničkám detí z Ma
terskej školy Požiarna 1292. Aj 
touto cestou deťom zo škôlky, 
ich pani učiteľkám a Janke Mar
manovej ešte raz ďakujeme za 
príjemné dopoludnie a Vám, 
milí rodičia, že ste sa zúčastnili 
slávnosti spolu s Vašimi ratoles
ťami. 

Už teraz sa tešíme na nad
chádzajúce Uvítanie detí do 
života, pod taktovkou ZPOZ 
pri MsÚ Púchov, ktoré sa usku
toční v adventnom období,  
v mesiaci december.

MsÚ Púchov, 
foto: Slavomír Flimmel

Daniel B. Branislav L. Peter M. 

Marko T. Matúš V. Elias S. Jakub D.

Dominika G.

Lea K. Rebeka S. Gréta R.
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Za nami sú reálne výsledkyZa nami sú reálne výsledky
Nastal čas vyhodnotenia štvorročného Nastal čas vyhodnotenia štvorročného 

obdobia, ktoré sme spolu s poslancaobdobia, ktoré sme spolu s poslanca
mi MsZ, ako volení zástupcovia mesta, mi MsZ, ako volení zástupcovia mesta, 
nemali jednoduché. Aj pre skúsených nemali jednoduché. Aj pre skúsených 
primátorov či poslancov bolo toto obprimátorov či poslancov bolo toto ob
dobie nepoznaným. Napriek všetkým dobie nepoznaným. Napriek všetkým 
„krízam“, ktorými sme prešli, môžem „krízam“, ktorými sme prešli, môžem 
povedať, že sú za nami výsledky, ktoré povedať, že sú za nami výsledky, ktoré 
vám na nasledujúcich stránkach predvám na nasledujúcich stránkach pred
stavíme. stavíme. 

V ekonomickej a hospodárskej činnosV ekonomickej a hospodárskej činnos
ti sa nám podarilo ti sa nám podarilo znížiť úverovú za-znížiť úverovú za-
ťaženosť mesta až pod úroveň 20%ťaženosť mesta až pod úroveň 20%  
a každý rok sme končili s prebytkom. a každý rok sme končili s prebytkom. 
Ten sme následne mohli použiť na inTen sme následne mohli použiť na in
vestície do majetku mesta. Každoročne vestície do majetku mesta. Každoročne 
mesto mesto preinvestovalo viac ako milión preinvestovalo viac ako milión 
eur, za 4 roky je to cca 4,9 mil. eur  eur, za 4 roky je to cca 4,9 mil. eur  
z vlastných prostriedkovz vlastných prostriedkov. Zrealizo. Zrealizo
vané boli viaceré veľké investičné prované boli viaceré veľké investičné pro
jekty, ako výstavba nájomných bytov, jekty, ako výstavba nájomných bytov, 
vybudovanie amfiteátra, ateliéru ZUŠ, vybudovanie amfiteátra, ateliéru ZUŠ, 
sáun na plavárni a veľa ďalších, ktosáun na plavárni a veľa ďalších, kto
ré vám týmto opätovne predstavíme,  ré vám týmto opätovne predstavíme,  
a to v členení podľa jednotlivých voleba to v členení podľa jednotlivých voleb
ných obvodov. Prebehli rekonštrukcie  ných obvodov. Prebehli rekonštrukcie  
a opravy viacerých chodníkov a koa opravy viacerých chodníkov a ko
munikácií v meste a mestských časmunikácií v meste a mestských čas
tiach, pričom výdavky na opravu  tiach, pričom výdavky na opravu  
a rekonštrukciu miestnych komunikácií  a rekonštrukciu miestnych komunikácií  
a budovanie parkovísk predstavujú za a budovanie parkovísk predstavujú za 
uplynulé štyri roky sumu uplynulé štyri roky sumu 2,7 mil. eur2,7 mil. eur.  .  
Z externých zdrojov (dotácií, eurofonZ externých zdrojov (dotácií, eurofon
dov, grantov či ŠFRB) nám bolo na rôzdov, grantov či ŠFRB) nám bolo na rôz
ne projekty schválených cca ne projekty schválených cca 6,4 mil. 6,4 mil. 
eureur. Spomeniem aspoň niektoré: auto. Spomeniem aspoň niektoré: auto
busové nástupište, kompostáreň, mestbusové nástupište, kompostáreň, mest
ské jasle, amfiteáter, nájomné byty, ské jasle, amfiteáter, nájomné byty, 
vyhliadka na Lachovci „Pamäť lesa“, odvyhliadka na Lachovci „Pamäť lesa“, od
borné učebne na školách, nové knihy borné učebne na školách, nové knihy 
do mestskej knižnice a veľa ďalších... do mestskej knižnice a veľa ďalších... 

Veľké finančné prostriedky sme zameVeľké finančné prostriedky sme zame
rali do rali do sociálnej oblastisociálnej oblasti, v rámci ktorej , v rámci ktorej 
sa podarilo spustiť projektsa podarilo spustiť projekt „sociálne- „sociálne-
ho taxíka“ho taxíka“, ktorý sa teší veľkej obľube. , ktorý sa teší veľkej obľube. 
Prís pevok pri narodení dieťaťa Prís pevok pri narodení dieťaťa sme sme 

navýšili v priebehu obdobia trikrát (monavýšili v priebehu obdobia trikrát (mo
mentálne platných je 500 eur pri naromentálne platných je 500 eur pri naro
dení prvého dieťaťa a 200 eur pri každení prvého dieťaťa a 200 eur pri kaž
dom ďalšom dieťati) a pokračovali sme dom ďalšom dieťati) a pokračovali sme 
v pomoci seniorom, osamelým a osov pomoci seniorom, osamelým a oso

bám v hmotnej núdzi (bám v hmotnej núdzi (obedy za euro, obedy za euro, 
opatrovateľská služba, rozvoz obe-opatrovateľská služba, rozvoz obe-
dovdov...). Konečne, po dlhoročnom úsilí, ...). Konečne, po dlhoročnom úsilí, 
sme získali späť do vlastníctva mesta sme získali späť do vlastníctva mesta 
verejné osvetlenieverejné osvetlenie. Stali sme sa vlast. Stali sme sa vlast
níkmi Autobusovej dopravy Púchov, níkmi Autobusovej dopravy Púchov, 
a.s., na čo sme nadviazali projektom a.s., na čo sme nadviazali projektom 
bezplatnej autobusovej dopravybezplatnej autobusovej dopravy. . 

Počas celého obdobia sme kládli dôPočas celého obdobia sme kládli dô
raz na raz na čistotu v meste, obnovu a vý-čistotu v meste, obnovu a vý-
sadbu zelene, ale aj na odpadové sadbu zelene, ale aj na odpadové 
hospodárstvo a environmentálnu hospodárstvo a environmentálnu 
výchovuvýchovu. . 

Púchov dosiahol aj celoslovenské Púchov dosiahol aj celoslovenské 
úspechyúspechy, keďže sme získali mnoho oce, keďže sme získali mnoho oce
není ako napr. Enviromesto 2021, Zlaté není ako napr. Enviromesto 2021, Zlaté 
vedro (4krát), Zlaté srdce, ale i napr. vedro (4krát), Zlaté srdce, ale i napr. 
významné ocenenie skvele fungujúcej významné ocenenie skvele fungujúcej 
samosprávy ELoGE (European Label of samosprávy ELoGE (European Label of 
Governance Excellence) Slovakia 2021. Governance Excellence) Slovakia 2021. 

S výnimkou štátnych obmedzení, kedy S výnimkou štátnych obmedzení, kedy 
platili rôzne opatrenia, mesto žilo kultúplatili rôzne opatrenia, mesto žilo kultú
rou, športom, umením. Množstvo verrou, športom, umením. Množstvo ver
nisáží, koncertov či na pešej zóne alebo  nisáží, koncertov či na pešej zóne alebo  

v Europarku, v Divadle Púchov, ale i v nov Europarku, v Divadle Púchov, ale i v no
vom Amfiteátri Ilonka je dôkazom toho, vom Amfiteátri Ilonka je dôkazom toho, 
že občanom je potrebné ponúknuť aj že občanom je potrebné ponúknuť aj 
zábavu, ktorá smerovala rôznym vekozábavu, ktorá smerovala rôznym veko
vým kategóriám či žánrom: mládeži, sevým kategóriám či žánrom: mládeži, se
niorom, folkloristom, dychovkárom či niorom, folkloristom, dychovkárom či 
rockovým fanúšikom. rockovým fanúšikom. Rozbehli sme aj Rozbehli sme aj 
nové akcie, ktoré spočívali v rôznych nové akcie, ktoré spočívali v rôznych 
sprievodoch mestom (lampióno-sprievodoch mestom (lampióno-
vý, dychovkový, folklórny, výročný)  vý, dychovkový, folklórny, výročný)  
a tiež sme spustili pilotný projekt ve-a tiež sme spustili pilotný projekt ve-
černého premietania v amfiteátri. černého premietania v amfiteátri. 

Podporu športu zo strany mesta nám Podporu športu zo strany mesta nám 
závidia viaceré samosprávy a musím závidia viaceré samosprávy a musím 
deklarovať, že sme na to hrdí. Bolo  deklarovať, že sme na to hrdí. Bolo  
a je našou prioritou „investovať“ do detí  a je našou prioritou „investovať“ do detí  
a mládeže v rámci výchovnovzdelávaa mládeže v rámci výchovnovzdeláva
cieho procesu v školách, ale aj v mimocieho procesu v školách, ale aj v mimo
školskej činnosti, ktorá je v meste veľmi školskej činnosti, ktorá je v meste veľmi 
silná. Stačí spomenúť MŠK Púchov, CVČ silná. Stačí spomenúť MŠK Púchov, CVČ 
Včielka, ZUŠ v Púchove a množstvo ďalVčielka, ZUŠ v Púchove a množstvo ďal
ších organizácií, ktoré sa venujú či už ších organizácií, ktoré sa venujú či už 
športovým, alebo umeleckým aktivišportovým, alebo umeleckým aktivi
tám našich detí. tám našich detí. 

Odpočet práce je spoločným úspeOdpočet práce je spoločným úspe
chom všetkých, ktorí sa počas štyroch chom všetkých, ktorí sa počas štyroch 
rokov aktívne zapájali do verejného rokov aktívne zapájali do verejného 
života v meste: poslancov, konateľov života v meste: poslancov, konateľov 
mestských spoločností a ich zamestmestských spoločností a ich zamest
nancov, kolegov z mestského úradu, nancov, kolegov z mestského úradu, 
riaditeľov škôl, externých spolupracovriaditeľov škôl, externých spolupracov
níkov, mládežníkov, seniorov a ďalších, níkov, mládežníkov, seniorov a ďalších, 
ktorým touto cestou ktorým touto cestou ĎAKUJEM za spo-ĎAKUJEM za spo-
lupráculuprácu. Aj o tomto je špeciálne vyhod. Aj o tomto je špeciálne vyhod
notenie výsledkov, ktoré ponúkame  notenie výsledkov, ktoré ponúkame  
a myslím, že je ich dosť a, hlavne, sú a myslím, že je ich dosť a, hlavne, sú 
viditeľné a hmatateľné. Veď posúďte viditeľné a hmatateľné. Veď posúďte 
sami. sami. Nech sa páči!Nech sa páči!

Už len pripomeniem pár krásnych slov Už len pripomeniem pár krásnych slov 
Margaret Thatcherovej, „železnej lady“, Margaret Thatcherovej, „železnej lady“, 
ktorá si prispôsobila modlitbu Františka ktorá si prispôsobila modlitbu Františka 
z Assisi: z Assisi: „Kde sú nezhody, tam prine-„Kde sú nezhody, tam prine-
sieme jednotu, kde je omyl, nech pri-sieme jednotu, kde je omyl, nech pri-
nesieme pravdu, kde je pochybnosť, nesieme pravdu, kde je pochybnosť, 
nech prinesieme vieru, kde je zúfal-nech prinesieme vieru, kde je zúfal-
stvo, nech prinesieme nádej.“stvo, nech prinesieme nádej.“

Katarína HenekováKatarína Heneková
primátorka mestaprimátorka mesta

ODPOČET SAMOSPRÁVY
volebné obdobie 2018 - 2022
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Rekonštrukcia budovy 
ZUŠ Púchov

Stav budovy ZUŠ s reklamnou 
stenou - pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii a zateplení budov základných Po rekonštrukcii a zateplení budov základných 
škôl Mládežnícka, Komenského a Gorazdova prišla  škôl Mládežnícka, Komenského a Gorazdova prišla  
v tomto volebnom období na rad rekonštrukcia v tomto volebnom období na rad rekonštrukcia 
budovy Základnej umeleckej školy Púchov. Škola budovy Základnej umeleckej školy Púchov. Škola 
okrem novej strechy získala v podkroví novú učeb-okrem novej strechy získala v podkroví novú učeb-
ňu a výtvarný ateliér pre deti a pedagógov. Škola ňu a výtvarný ateliér pre deti a pedagógov. Škola 
riešila aj problém s vlhnutím stien budovy a získala riešila aj problém s vlhnutím stien budovy a získala 
nový kotol na vykurovanie budovy. Taktiež boli pred nový kotol na vykurovanie budovy. Taktiež boli pred 
školou odstránené reklamné billboarby a skrášlilo školou odstránené reklamné billboarby a skrášlilo 
sa verejné priestranstvo v okolí školy.sa verejné priestranstvo v okolí školy.

Stav podkrovia pred rekonštrukciou Na budobe ZUŠ bola vymenená 
strecha

Úprava verejného priestranstva 
pred budovou školy

Vynovené podkrovie využívajú žiaci 
výtvarného odboru ako ateliér
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Pribudli dve nové šatne 
pre účinkujúcich 

Obnovený amfiteáter má zastrešené 
pódium Pamäť lesa - Lesopark na Lachovci

Rekonštrukcia 
amfiteátra na Lachovci

V júli 2022 bola ukončený projekt Pamäť lesa, ktorý V júli 2022 bola ukončený projekt Pamäť lesa, ktorý 
vznikol v rámci programu cezhraničnej spolupráce  vznikol v rámci programu cezhraničnej spolupráce  
s Českou republikou. Projekt bol začiatkom postup-s Českou republikou. Projekt bol začiatkom postup-
ného budovania komplexného projektu Lesoparku ného budovania komplexného projektu Lesoparku 
na Lachovci. Výstavba Amfiteátra na Ilonke ako sú-na Lachovci. Výstavba Amfiteátra na Ilonke ako sú-
časť vznikajúceho Lesoparku a novým prístupovým časť vznikajúceho Lesoparku a novým prístupovým 
chodníkom je ďalším úspešným projektom, ich vy-chodníkom je ďalším úspešným projektom, ich vy-
užitie sme si už odskúšali na slávnostnom otvorení, užitie sme si už odskúšali na slávnostnom otvorení, 
koncerte i večernom premietaní. V októbri 2022 bol  koncerte i večernom premietaní. V októbri 2022 bol  
otvorený náučný chodník o včele medonosnej.otvorený náučný chodník o včele medonosnej.

Začiatok rekonštrukcie amfiteátra 
na Lachovci

Nová prístupová cesta ku amfiteátru
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Nájomné byty
na Kolonke

Mesto odkúpilo od TSK dve budovy 
strednej školy

Na jeseň 2022 vzniklo 36 mestských 
nájomných bytov

V priestore medzi oboma 
bytovkami bude nové parkovisko

Začiatok prestavby budov 
na nájomné bytovky

Vnútorné priestory bytoviek museli 
prejsť zásadnou rekonštrukciou

Medzi najvýznamnejšie mestské investície uplynu-Medzi najvýznamnejšie mestské investície uplynu-
lých štyroch rokov patrí výstavba 36 nájomných by-lých štyroch rokov patrí výstavba 36 nájomných by-
tov. Dva bytové domy vznikli rekonštrukciou objek-tov. Dva bytové domy vznikli rekonštrukciou objek-
tov bývalej strednej školy na Kolonke, ktoré mesto tov bývalej strednej školy na Kolonke, ktoré mesto 
v roku 2019 odkúpilo od Trenčianskeho samospráv-v roku 2019 odkúpilo od Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. V týchto dňoch prebieha prevzatie diela neho kraja. V týchto dňoch prebieha prevzatie diela 
a príprava kolaudačného konania. V nasledujúcich a príprava kolaudačného konania. V nasledujúcich 
týždňoch začne proces prideľovania bytov do užíva-týždňoch začne proces prideľovania bytov do užíva-
nia občanom. nia občanom. 
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Nové parkovacie  miesta 
za cintorínom

Obnova a rozšírenie vozovky 
na Komenského ul.

Volebný obvod č. 1

Ing. Daniel Lako
poslanec

Ing. Pavel Melišík
poslanec

Detské ihrisko Ul. Za cintorínom

Rozšírenie kolumbária na cintoríne
- II. a III. etapa

• Rekonštrukcia Komenského ulice,  
oprava chodníka pred ZŠ J. A. Komen-
ského, rekonštrukcia križovatky ulíc  
J. Kráľa a Komenského, opravy komuni-
kácií a chodníkov na Ul. Hoštínska  
a Za cintorínom

• Rozšírenie parkovacích miest na uli-
ciach Za cintorínom a  Komenského

• Rekonštrukcia oplotenia Mestského 
cintorína a rozšírenie kolumbária

• Obnova detského ihriska na sídlisku 
Za cintorínom

• Prístrešok MAD na Hoštínskej ul.
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Volebný obvod č. 2

Nové prístrešky MAD na Hoštinskej 
ulici a Nimnickej ceste

Nové stojiská na separovaný odpad na 
ul. Mládežnícka, Okružná a Chmelinec 

Mgr. Miroslav Bučko
poslanec

Ing. Lukáš Ranik
poslanec

Ing. Ľubica 
Kuchařová

poslankyňa

Oprava komunikácie na Hoštínskej 
ulici

Oprava chodníkov na uliciach  
Okružná a Mládežnícka

• Oprava ciest na uliciach Hoštinska, Okružná, 
Nimnická cesta, opravy chodníkov pri MŠ 
Mládežnícka, MŠ Chmelinec a na Okružnej ul.

• Vytvorenie 20 nových parkovacích miest na 
Okružnej ul.

• Revitalizácia 2 detských ihrísk na Mládežníc-
kej ul.

• Polopodzemné kontajnery na uliciach Mlá-
dežnícka, Okružná a Chmelinec 

• Autobusové prístrešky - Hoštínska ul.  
a Nimnická cesta

• Doplnenie verejného osvetlenia na Zábrehu
• Začiatok realizácie I. etapy projektu výstavby 

vodovodu a kanalizácie v mestských častiach 
Potôčky a Samoty
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Rekonštrukcia vozovky na Námestí 
slobody

Volebný obvod č. 3

Ing. Viliam Karas
poslanec

Irena Kováčiková
poslankyňa

Rekonštrukcia detských ihrísk 
na Sedlišti Nové parkoviská na Okružnej ulici

Obnova vozovky na Okružnej ulici

• Rekonštrukcia cesty na Námestí slobo-
dy pri kostole

• Oprava chodníka a časti parkoviska  
na Námestí slobody

• Obnova detských ihrísk na Námestí  
slobody, Marczibányiho záhrade  
a Dvoroch

• Polopodzemné kontajnery na Námestí 
slobody a Marczibányho záhrade 

• Autobusový prístrešok na Námestí 
slobody

• Rozšírenie parkovacích miest na Ná-
mestí slobody 
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Volebný obvod č. 4

PaedDr. Miroslav 
Kubičár

poslanec

Mgr. Marián Mišún 
poslanec

Mgr. Milada 
Vargová 

poslankyňa

Obnova chodníka na Námestí 
slobody 

Odvodnenie priestoru medzi 
garážami na Námestí slobody

Polopodzemné kontajnery na Nám. 
slobody a Marczibányho záhrade

Obnova detských ihrísk na Dvoroch 
a Nám. slobody

• Opravy ciest a chodníkov na uliciach Štefáni-
kova, Požiarna, Nám. slobody, Nábr. slobody

• Vytvorenie nových parkovacích miest na Šte-
fánikovej ulici a Nábreží slobody

• Obnova sociálnych zariadení, strechy, garáže 
a chodníkov HZ

• Autobusový prístrešok na Hollého ul.
• Revitalizácia 2 detských ihrísk na uliciach 

Štefánikova a Moravská 
• Odvodnenie plochy pri garážach pri Námestí 

slobody 
• Doplnenie bodov verejného osvetlenia Ul. 

Ferka Urbánka
• Začiatok realizácie rekonštrukcie vnútroblo-

ku na Ul. Ferka Urbánka
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Nová vozovka na Nábreží slobody

Vytvorenie nových parkovacích 
miest na Štefánikovej ulici

Oprava strechy, podlahy garáží 
a chodníka Hasičskej zbrojnice 

Obnova pergoly v Marcibányiho
záhrade

Rekonštrukcia vozovky pred 
Divadlom

Obnova detského ihriska 
na Štefánikovej ulici
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Revitalizácia detského ihriska 
na Pribinovej ulici

Dve stojiská polopodzemných 
kontajnerov na Obrancov mieru

Obnova komunikácie a parkovacie 
miesta na Obrancov mieru

Volebný obvod č. 5

Mgr. Peter Bílik 
poslanec

Mgr. Angela 
Lazorová 

poslankyňa

Nové parkovacie miesta 
na Komenského ulici

• Obnova časti cesty na Ulici Obrancov 
mieru

• Opravy chodníkov na uliciach 1. mája, 
Pribinova a Obrancov mieru 

• Vytvorenie nových parkovacích miest 
na uliciach Obrancov mieru, Pribinova 
a Komenského

• Revitalizácia detských ihrísk na  
uliciach Obrancov mieru, Mojmírova  
a Pribinova 

• Dve stojiská polopodzemných kontaj-
nerov na Ul. Obrancov mieru 
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Nové parkovacie miesta 
na Rastislavovej ulici

Obnova chodníka a cesty 
na Ulici športovcov

Volebný obvod č. 6

Ing. Peter
Žiačik

poslanec

Mgr. Rudolf
Marman
poslanec

Polopodzemné kontajnery 
na Mojmírovej a Pribinovej ul.

Revitalizácia detského ihriska 
na Mojmírovej ul.

odpočet samosprávy 2018  2022odpočet samosprávy 2018  2022

• Opravy ciest a chodníkov na uliciach  
Svätoplukova, 1. mája a Športovcov

• Rozšírenie parkovacích miest na Rastisla-
vovej ul.

• Revitalizácia detského ihriska na Mojmí-
rovej ul.

• Stojiská polopodzemných kontajnerov  
na uliciach Mojmírova a Pribinova 

• Rekonštrukcia oplotenia cintorín  
Hrabovka

• Autobusové prístrešky - ZŠ Gorazdova, 
Komenského, Mäsokombinát I. a II.

• Začiatok realizácie odvodnenia priestoru 
medzi garážami na Gorazdovej ul. 
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Oprava cesty a parkoviska pred  
cintorínom v Horných Kočkovciach

Obnova hasičskej zbrojnice  
a nový chodník

Volebný obvod č. 7

Bc. Cyril Crkoň 
poslanec

Ing. Ján Riško 
poslanec

Obnova komunikácie 
na Školskej ulici

Nová cesta v Keblí

• Rekonštrukcie komunikácií na uliciach 
Školská, T. Vansovej a Štúrova

• Revitalizácia detských ihrísk na Kolon-
ke a pri ZŠ s MŠ Slovanská

• Rekonštrukcia Domu smútku a parko-
viska na cintoríne

• Rekonštrukcia vežičky, fasády a chod-
níka bývalej hasičskej zbrojnice 

• Autobusové prístrešky - Továrenská ul., 
Continental a ZŠ s MŠ Slovanská

• Odvodnenie jarkov na Kolonke a Vŕšku



Rekonštrukcia Domu smútku 
v Horných Kočkovciach
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Rekonštrukcia Ulice Terézie Vansovej 

Odvodnenie a rekonštrukcia 
komunikácie v Nosiciach

Volebný obvod č. 8

Rekonštrukcia komunikácie 
v Nových Nosiciach

Mgr. Roman
Špaček 

poslanec

Ing. Emil
Filo 

poslanec

• Opravy komunikácií na Novonosickej 
ul., v Nosiciach od Hydrocentrály po 
starú školu, pri cintoríne Nosice  
a v časti Cérov

• Autobusové prístrešky v Starých Nosi-
ciach a dva na Novonosickej ul.

• Umelý trávnatý koberec pri DHZ Nosice
• Revitalizácia plotu a detského ihriska 

Nové Nosice 
• Úprava priestoru pred predajňou na 

Novonosickej ul. (srnček)
• Garáž pre hasičskú techniku DHZ  

Nosice
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Obnova hasičskej zbrojnice 
v Ihrišťoch a nová garáž

Opravy ciest vo Vieske, Ihrišťoch 
a Hoštinej

Volebný obvod č. 9

Revitalizácia detského ihriska 
na Vieske

Ivan Kubiš 
poslanec

Nový povrch chodníka v Nových 
Nosiciach

Obnova detského ihriska 
v Nových Nosiciach

• Opravy komunikácií v Hošti-
nej, Ihrišťoch a na Vieske

• Autobusové prístrešky -  
Ihrište, Vieska Bezdedov  
a Hoštiná

• Revitalizácia detských ihrísk 
v Hoštinej a Vieske 

• Obnova HZ Ihrište a DK 
Hoština 
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Obnova školského zariadenia 
v ZŠ J. A. Komenského

Nové ihrisko v ZŠ s MŠ Slovanská Nová palubovka v telocvični 
v ZŠ s MŠ Slovanská

Nový atletický ovál a úprava  
športového areálu ZŠ Mládežnícka

Obnova átria v ZŠ Gorazdova

Školy a školské 
zariadenia

Školy a školské zariadenia si vyžadujú neustálu Školy a školské zariadenia si vyžadujú neustálu 
pozornosť o zveľaďovanie ich budov a vybavenia. pozornosť o zveľaďovanie ich budov a vybavenia. 
Počas uplynulých 4 rokov mesto investovalo do ob-Počas uplynulých 4 rokov mesto investovalo do ob-
novy týchto zariadení. Rekonštrukcie a rozšírenia novy týchto zariadení. Rekonštrukcie a rozšírenia 
priestorov sa dočkala MŠ na Ul. 1. mája Lienka, kde priestorov sa dočkala MŠ na Ul. 1. mája Lienka, kde 
vznikla nová trieda. Školy a škôlky modernizovali vznikla nová trieda. Školy a škôlky modernizovali 
učebne, šatne, kuchyne, toalety, telocvične a škol-učebne, šatne, kuchyne, toalety, telocvične a škol-
ské areály. Pravidelne sa obnovuje nábytok, počíta-ské areály. Pravidelne sa obnovuje nábytok, počíta-
čové vybavenie a ďalšie školské pomôcky. čové vybavenie a ďalšie školské pomôcky. 
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Obnova kúpelne a sociálnych 
zariadení v MŠ Mládežnícka

Obnova prístrešku v záhrade 
MŠ Požiarna 1291

Nový plot v MŠ Nosice

Nové kuchynské zariadenie 
v MŠ Požiarna 1292

Rekonštrukcia a rozšírenie 
priestorov budovy MŠ Lienka Nové hracie prvky v MŠ Chmelinec
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Nové tréningové futbalové ihrisko 
v Nosiciach

Nová rolba na zimnom štadióne Modernizácia osvetlenia na zimnom 
štadióne

Nová tenisová klubovňaRekonštrukcia sauny a relaxačného 
priestoru na plavárni

MŠK Púchov, 
s.r.o.
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Podpora mestských folklórnych 
súborov

Kultúrne akcie sú aj na pešej zóne, 
na Lachovci a v Europarku

Nová klimatizácia a žalúzie 
v Divadle Púchov

Podpora mestských divadelných
súborov

Tradičné a nové kultúrne podujatia 
v Divadle Púchov a Župnom dome

Púchovská kultúra, 
s.r.o.
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Nová linka na separáciu 
komunálneho odpadu

Nové stroje pre novú kompostáreň Nové nádoby na separovanie 
komunálneho odpadu

Kosenie trávnatých plôch 
a starostlivosť o mestskú zeleň

Podnik technických 
služieb mesta, s.r.o.

Výmena starých svietidiel pouličného  
osvetlenia za moderné LED lampy
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Vybudovanie lokálneho zdroja na výrobu elektrickej energie 
pre vlastnú spotrebu elektriny na prevádzku kotolne Sedlište.

MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s.r.o.

Inštalácia plynového kotla primárne pre letnú prevádzku v ko-
tolni Sedlište, ekvitermická regulácia vykurovacieho média, 
centrálne odplynenie a odkalenie teplonosného média.

Rozšírenie teplovodného rozvodu pre napojenie nových byto-
vých domov Pod Zábrehom, vybudovanie teplovodných prí-
pojok vrátane KOST pre nové bytové domy a ďalšie objekty.

Kompletná modernizácia centrálneho zberu dát, napojenie do 
centrálneho dispečerského systému za účelom optimalizácie ria-
denia dodávky tepla, monitorovania chodu a prevádzky KOST.

Postupná výmena 41 kusov kompaktných odovzdávacích sta-
níc tepla pre vytypované bytové domy v Púchove.
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Púchov servis, 
s.r.o.

Púchov servis ponúka stavebné, 
kúrenárske a inštalatérske práce

Autobusová doprava 
Púchov, a.s.

Modernizácia vozového parku - 
zakúpenie 3 autobusov značky Solaris

Bezplatná doprava pre všetkých 
občanov s trvalým pobytom v Púchove

Rekonštrukcia zasadačky v budove 
mestského úradu
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Ďalšie projekty
v meste Púchov

Mestská polícia používa moderný 
kamerový systém

Mesto Púchov získalo viac ako 6,4 
miliónov eur z externých zdrojov

Sociálny taxík – pomoc seniorom
a osobám ZŤP

Hliadky mestskej polície dostali 
okrem automobilu aj bicykle

Mestská knižnica získala ďalšie 
priestory v Malom župnom dome
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Mesto získalo ELoGE Slovensko 
- Skvele fungujúca samospráva

Každoročne sme ocenení za riešenie 
podnetov cez Odkaz pre starostu

Hau park - cvičisko pre psíčkarov

Mesto Púchov získalo titul 
Enviromesto 2021

Rekonštrukcia priestorov v SOV 
určených pre CVČ Včielka

Mestská Wi-Fi siet pre bezplatné 
pripojenie k internetu 
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• pomoc počas pandémie – rozvoz rúšok, res-
pirátorov a stravy, zabezpečenie nákupov, 
zabezpečenie testovania a očkovania

• potravinová a finančná pomoc z transpa-
rentného účtu pre občanov v tiesni a zasiah-
nutých pandémiou

• podpora bývania – vyplatenie individuálnej 
podpory na bývanie pre Púchovčanov

• BEZPLATNÁ autobusová doprava pre všet-
kých 

• 3 nové autobusy - Žabka a Včely 

• zvýšili sme podporu športu a kultúry

• BEZPLATNÁ WiFi v meste 

• rozšírené priestory knižnice - bezbariérové  
v Župnom dome, 1 542 ks nových kníh

• rozšírenie mestského šatníka - Veci za 
úsmev

• rozširovanie separácie - nádoby na textil, 
elektroodpad, jedlé oleje, kovy, plasty, 

• kuchynský odpad – košíky a vrecká zadar-
mo, zelený odpad - kompostéry pre rodinné 
domy a záhrady (1 200 ks - 600L a 528 ks - 
800L)

• monitoring znečistenia ovzdušia pri ZŠ Mlá-
dežnícka, ZŠ Gorazdova a ZŠ s MŠ Slovanská

• v meste sa vysadilo 1 322 ks stromov a krov

• spustili sme Participatívny rozpočet mesta

• založenie mládežníckeho parlamentu 

• znížili sme zadlženosť mesta

• zvýšili sme informovanosť verejnosti (Face-
book, Instagram, Aplikácia SOM, Odkaz pre 
starostu...)

• preinvestovali sme viac ako 6,5 milióna eur

• z externých zdrojov (dotácii, eurofondov, 
grantov či ŠFRB) nám bolo na rôzne projek-
ty schválených cca 6,4 milióna eur

• vybudovali sme cca 200 nových parkovacích 
miest 

• do cestnej infraštruktúry sme vložili takmer 
2,7 milióna eur

• efektívnym verejným obstarávaním sme 
ušetrili pre mesto viac ako 900 000 eur

Mesto v rokoch 2018-2022 rozhodlo  
o viacerých opatreniach na pomoc  
Púchovčanom.

Podpora podnikateľov:
• oslobodenie od poplatku za terasy a zní-

ženie nájomného v mestských priestoroch 
počas mimoriadnej situácie

• oslobodenie od dane na stavby slúžiace na 
sociálne účely (domovy sociálnych služieb, 
centrá pre seniorov)

• zníženie dane pre stavby a nebytové 
priestory alebo ich časti užívané na šport o 
20% 

• zníženie dane pre zdravotnícke zariadenia  
o 40%

Podpora obyvateľov:
• podpora rodín – zvýšenie príspevku pri 

narodení dieťaťa 500 eur pri prvorodenom a 
200 eur pri každom ďalšom dieťati

• školské pomôcky pre všetkých prváčikov  
v ZŠ - BEZPLATNE ako pomoc rodičom, kto-
rých deti nastupujú do základných škôl 

• BEZPLATNÉ denné tábory – projekt pomoci 
pre púchovské deti z finančne alebo sociál-
ne znevýhodneného prostredia

• pokračujeme poskytovaním plaveckých 
výcvikov pre deti BEZPLATNE

• naďalej poskytujeme školské autobusy pre 
žiakov na tréningy a športoviská

• obnova detských ihrísk – v celkovej výške 
263 656,- eur

• sociálny taxík – prepravná služba pre senio-
rov a občanov so zdravotným znevýhodne-
ním

• rozšírenie služby obedy pre seniorov za  
1 euro 

• podpora seniorov 65 (vrátane) a viac rokov - 
oslobodenie od dane za psa

• pokračujeme v akcii „čaj pre seniorov“  
a ďalších podujatiach pre občanov (novin-
ka – lampiónové a iné sprievody mestom, 
jubilejné sobáše, stretnutie s jubilantami...)
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Ochladli listy, tráva,
na kamenný parkettanečným krokom vstúpila jeseň.

Mesiac vykročil na oblohu,
zobudil nostalgiu,
ktorá sa okamžite začala driapať von,
na vzduch.

Slnečné lúče tuhli v tieni končiaceho dňa,
menili sa na tenké priesvitné nite,
hodvábnu sieť,
do ktorej sa zamotala tulákova duša.

Čarovná vôňa vlasovbláznivo šteklila ho v nose,
dotykpokožky privádzal do pokušenia.
Chytil ju za ruku a nechal sa pohltiť
láskavým náručím tmy.

Šiju mu zaplavil horúci dych.
Na ramene ucítil spaľujúci dotyk horúcich pier.
Do utíchajúcej noci zazneli tóny... a hlas.
Hlas božskej Édith.

Poletoval vzduchom ako vločka a nôtil si:
„Pa-dam, pa-dam, pa-dam !
Padam, padam, padam !“
             Jaroslav Martiš

Terénne úpravy, výsadba okras
ných kríkov a trávnika ako aj po
loženie kameňa, nákup nového 
nábytku do obnovenej veľkej 
práčovne, búracie práce spojené 
s obložením nového obkladu, 
dlažby a tiež vymaľovanie, ale aj 
úprava oplotenia Materskej školy 
Mládežnícka  spomínané práce 
na obnove vstupu do MŠ a malej 
i veľkej práčovne, boli hradené 
z rodičovských 2 %  v hodnote 
8.937 eur.

Z finančnej rezervy školstva 
OŠaSV MsÚ Púchov boli zakúpe
né nové elektrospotrebiče, umý
vací stôl a batéria so sprchou do 
malej práčovne. Celková suma 
12.921,48 eura zahŕňa aj búracie 
práce v malej práčovni.

Z vlastných príjmov škôlky vo 
výške 3.248,97 eura bolo uhrade
né maľovanie kuchyne s jedálňou 
a vstupnými chodbami a zároveň 
elektroinštalačné práce v malej 
práčovni. 

Štátne finančné prostriedky 
využili v MŠ Mládežnícka na 
zakúpenie nového vybavenia 
predného ihriska, kde pribudli: 
pieskovisko s krycou plachtou, 
trojboká zostava, húpadlo, dre
vený tunel a váhy na piesok.

Poďakovanie patrí všetkým za
pojeným zamestnancom MŠ do 
prác na obnovení exteriéru i in
teriéru škôlky, ako aj samotným 
realizátorom.

MsÚ Púchov

WORKOUT je čoraz populárnejší spôsob cviče
nia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmot
nosť vlastného tela. Nakoľko je dané ihrisko veľmi 
obľúbené a maximálne využívané, Mesto Púchov 
pristúpilo k doplneniu ďalších nových prvkov.  
K dispozícii sú tak nové nízke bradlá a šikmá lavič
ka. Podniku technických služieb mesta, s.r.o. ďa
kujeme za prípravu a realizáciu spevnenej plochy. 
A Vám všetkým, ktorí ihrisko využívate či pre
mýšľate nad tým, že začnete, prajeme veľa zábavy 
pri cvičení, nasledujúce dni sa ukazujú byť slneč
né a vhodné na exteriérové cviky a vyskúšanie si 
nových workout prvkov.                   MsÚ Púchov

Základná umelecká škola Púchov v spolupráci  
s Mestom Púchova OZ Morava krásna zem zorga
nizovala dňa 16. 10. 2022 XIII. Benefičný koncert, 
ktorý sa konal vo veľkej sále Divadla Púchov. Kon
certom sprevádzala Daniela Sadloňová a vystúpili 
v ňom sláčikové kvarteto, detská ľudová hudba 

Lachovček, dievčenský spevácky zbor Be Happy, 
vokálna skupina Harmony, Dychový orchester 
ZUŠ Púchov s hosťami z ČR a žiaci, učitelia a absol
venti ZUŠ Púchov.Výťažok z koncertu bude veno
vaný rodine Šatkovej z Púchova.

Foto: S. Flimmel

Obnova zariadenia Materskej školy Mládežnícka

Workoutové ihrisko pri Marcibanyiho 
záhrade sa teší novým prvkom

XIII. Benefičný koncert ZUŠ Púchov

Letobabia láska (2014)
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Kultúra
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 
Streda         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  25.10.       tanečná sála     16.15 h
Streda   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

ORIENTÁLNY TANEC
Streda  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  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

MÓDNA SHOW
Streda 26.10.     veľká sála     17.00 h 
Módna show SŠ I. Krasku Púchov a FPT Púchov. Predstavenie tvorby dvoch spo
lupracujúcich púchovských škôl Spojenej školy, I. Krasku Púchov a Fakulty priemysel
ných technológií Púchov.

Kino
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 €. 

PRINC MAMÁČIK   Piatok  28.10.   17:30 h      Nedeľa  30.10.   15:30 h  
Filmová rozprávka Jana Budařa o princovi, ktorý musí dospieť v kráľa. Rozmaznaný 
princ Ludvík je nútený vydať sa do sveta, aby na svojej dobrodružnej ceste zistil, ako 
vyzerá skutočný život za stenami jeho prepychového zámku. MP od 7 rokov – Bonton
film – 100 min. – rozprávka – detský – rodinný – SD – ČR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 

KLAMÁR NA PLNÝ ÚVAZOK      Nedeľa  30.10.  17:30 h 
Jérôme je nenapraviteľný klamár. Jeho rodina ani kamaráti už neznesú jeho každo
denné výmysly a snažia sa mu dohovoriť. Jérôme však nepočúva, čo mu hovoria. Za
plieta sa do lží čoraz viac, až kým ho nezasiahne kliatba a jeho klamstvá sa začnú stávať 
skutočnosťou. A vtedy začne ozajstná nočná mora. MP od 12 rokov – Continentalfilm 
– 95 min. – komédia – ČD – FR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, 
vstupné 5 €. 
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OCHRANA ZRAKU

NANA  
ŠPECIÁLNE OKULIAROVÉ SKLÁŠPECIÁLNE OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK    OPTIKADROPTIK    DR.OPTIK_SK   0915 378 839     DR.OPTIK_SK   0915 378 839    WWW.DROPTIC.SK WWW.DROPTIC.SK                         

ZNIŽUJE ÚNAVU OČÍ   ZLEPŠUJE SPÁNOK  ZNIŽUJE BOLESTI HLAVY  ZNIŽUJE ÚNAVU OČÍ   ZLEPŠUJE SPÁNOK  ZNIŽUJE BOLESTI HLAVY  
CHRÁNI ZRAK PRI PRÁCI S PC, TABLETOM ČI MOBILOM                         

MORAVSKÁ 11 - BUDOVA PAMÄTNEJ FARY MORAVSKÁ 11 - BUDOVA PAMÄTNEJ FARY 
PÚCHOVPÚCHOV

POSLEDNÁ 
ŠANCA

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 25.10.
Polievka: Kulajda 
1. Hovädzie varené, burgundská omáč
ka, karlovarská knedľa
2. Dubnické vykostené kuracie stehno, 
ryža
Streda: 26.10.
Polievka: Falošná držková z hlivy 
1. Husárska bravčová roláda, štuchané 
zemiaky, ob.šalát
2. Kuracie prsia grilované, 1/2 pečená  
mrkva na cesnaku/ryža
Štvrtok:27.10.
Polievka:  Šošovicová na kyslo
1. Pečený moravský vrabec,  
zemiaková kaša, uhorka
2. Talianske kuracie prsia, cestoviny 
farfalle
Piatok: 28.10.
Polievka: Rascová s vajcom 
1. Hoväzie mäso na korení, dusená ryža, 
cvikľový šalát
2. Vyprážaný kurací Gordonblue, zemi
aky s vňaťkou, kyslá uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 6,50 €
Utorok: 25.10.
Polievka: Kapustová pôstna, chlieb
1. Údené varené mäso, zemiaková kaša, 
steriliz. uhorka 
2. Kuracia pečeň na cibuľke, dusená ryža, 
cviklový šalát 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza

Streda: 26.10. 
Polievka: Slepačí vývar s cestovinou  
1. Bravčový rezeň “Šport” (prírodný, 
zapeč. rezeň so syrom, šunkou,  
zeleninou), opekané zemiaky 
2. Kari rizoto s kuracím mäsom  
a zeleninou 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza 
Štvrtok: 27.10.
Polievka: Hŕstková s údeným mäsom, 
chlieb  
1. Hovädzie na hubách, slovenská ryža, 
paradajkový šalát 
2. Tortilla plnená kuracím mäsom  
a zeleninou, cesnak. dresing 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza 
Piatok: 28.10.
Polievka: Zeleninová s mrveničkou, 
chlieb 
1. Plnená paprika (klopsy),  
paradajková omáčka, kysnutá knedľa
2. Moravské koláče, biela káva 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka  

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 6,90 €
Utorok: 25.10.
Tekvicová krémová s opraženými 
semienkami, chlebové krutóny  
1. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka, zel. príloha  
2. Bravčové mäsko s chrenovou omáčk
ou, knedľa 
3.Tibet: Kungpao s kuracím mäskom, 

ryža basmati 
Streda: 26.10  
Ostrokyslá  
1. Palacinky s jablkovým chutney  
a vanilkovým krémom 
2. Čevabčiči, varené zemiaky, horčica, 
cibuľka 
3. India: Bravčové mäsko masala, 
maslový chlieb Naan, miešaný zeleni
nový šalát 
Štvrtok: 27.10.
Hydinový vývar so zeleninou  
a rezancami 
1. Hubové krémové rizoto s kuracím 
mäskom, parmezán 
2. Kuracie nugetky so sezamom, pečené 
zemiaky, dresing, zeleninová príloha 
3.Tibet: Bravčové mäsko s chili,  
vajíčková ryža basmati 
Piatok: 28.10.
Kapustnica s hubami a údeninou, chlieb  
1. Vyprážaná syrová parenica plnená 
šunkou, pučené zemiaky, dresing 
2. Bravčové trhané mäsko v žemli, 
hranolky, kečup, zelenina 
3. India: Kuracie mäsko khadai,  
cesnakový chlieb Naan, zel. šalát 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €   
Utorok: 25.10.
Polievka: Maďarská gulášová polievka   
Slepačí vývar s knedličkami  
1. Kuracia roláda so zeleninou,  
zemiaková kaša      
2. Bravčové pliecko špikované, dusená 
ryža   
3. Bryndzové halušky so slaninkou  
Streda: 26.10.

Polievka: Frankfurtská polievka     
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami  
1. Kuracie prsia ako živánska, šalát    
2. Bravčový rezeň, zemiakový šalát  
3. Talianske cestoviny s grilovanou 
zeleninou   
Štvrtok: 27.10.
Polievka: Hrachová polievka s krutón
Hovädzí vývar na spôsob cesnačky  
1. Grilované kuracie stehno, červená 
kapusta, parená knedľa      
2. Zverinové mäsové guľky v para
dajkovej omáčke, zemiaková kaša    
3. Čerstvý zeleninový šalát s vajíčkom  
a tuniakom   
Piatok: 28.10.
Polievka: Zeleninová polievka   
Slepačí vývar s celestinskými rezancami  
1. Kuracie prsia ,,WOUK“, curry ryža    
2. Mexický guláš, tarhoňa     
3. Palacinky s ovocím a čokoládou
Špecialita na tento týždeň:
Hríbové Arborio rizoto so syrom Grana 
padano 
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V októbri 1972, založilo pár nadšencov prvý plavec
ký klub v Púchove. Bolo to v čase, kedy v našom mes
te nebola plaváreň. Prvý športovci chodili trénovať 
do Žiliny. Výrazným predstaviteľom z tohto obdobia 
bol pán Pavel Vajda, ktorý bol následne dlhoročným 
predsedom plaveckého klubu. Takmer tridsať rokov. 
Treba spomenúť aj ďalšie mená, ako Kamila Sobol
číková, Gabriela Vajdová, Anna Luhová, Ladislav Nei
pl,Viliam Šoltés a mnoho ďalších.

V piatok, 14. 10. 2022 zorganizoval Plavecký klub 
Matador Púchov oslavu päťdesiateho výročia zalo
ženia plávania v Púchove. Stretnutie sa uskutočnilo 
príznačne, hneď oproti plavárni v Alexandra Šport 
hoteli. Stretlo sa tu viacero generácií plavcov, tréne
rov, funkcionárov a priaznivcov plaveckého klubu. 
Ivan Hyžák, ktorý je predseda plaveckého klubu od 
roku 2004 prevzal od primátorky mesta Púchov Ka
taríny Henekovej pamätnú plaketu, ktorou si pred
stavitelia mesta uctili výročie klubu. Počas večera 
boli ocenení najúspešnejší plavci, ktorí vo farbách 
plaveckého klubu dosiahli nadštandardné úspechy. 
Ocenenými plavcami boli: Bučková Monika,Ciesaro
vá Simona, Hantáková Nina, Kmošenová Lea, Kubický 
Rostislav, Kristínová (Kucejová) Edita, Lukáč Tomáš, Me
liš Roman a tiež Vanko Marek, ktorý ako jediný plavec  
v histórii dokázal získať vo farbách nášho klubu titul 
majstra Československa. Ocenenie si zaslúži aj Milan 
Tanuška, plavec, ktorého historický klubový rekord  
v disciplíne 100 metrov motýlik nebol doteraz preko

naný a je v stále v platnosti už takmer štyridsať rokov.
Zastúpenie na oslave mala aj rodina zakladateľa 

pána Pavla Vajdu. Na stretnutí boli jeho dvaja syno
via, Alexander a Pavol. Veľmi emotívnym videom sa 
prihovorila pani manželka Gabriela Vajdová, ktorá sa 
žiaľ osobne zúčastniť nemohla.

Dôstojná oslava výročia pokračovala do neskorých, 

večerných hodín. Ďakujeme všetkým zúčastneným, 
ale aj všetkým priaznivcom plávania v Púchove. Verí
me, že aj ďalšie generácie budú pokračovať v nasta
vanom kurze a plavecký klub a jeho členovia budú 
úspešne reprezentovať naše mesto.
Ivan Hyžák, predseda Plaveckého klubu  Matador, 

Foto: Martin Faktor/Lemon Lion

Púchovské plávanie oslavuje polstoročnicu

Púchovské plávanie sa opäť 
blyslo na majstrovstvách zápa
doslovenskej oblasti 8. 10. 2022 
v Trenčíne. Púchovskí plavci boli 
najpočetnejšou výpravou (40 
plavcov), ale hlavne výsledkami 
sa zaradili medzi najúspešnejších. 
Medailové umiestnenia sa poda
rilo vyplávať až 17 plavcom, čo je 
naozaj úctyhodné číslo. Konkrétne 
ide o týchto pretekárov:

Dievčatá
Lea Kmošenová  4 x 1. miesto, 

Natália Strašíková  2 x 1. miesto, 1 
x 2. miesto, Karin Šmigurová  2 x 1. 
miesto, 1 x 2. miesto, Ivana Šmigu
rová  3 x 2. miesto, Lucia Jurgová  
2 x 2. miesto, 2 x 3. miesto, Adriana 
Cenigová  1 x 1. miesto, 1 x 2. mies

to, Klára Labudíková 1 x 1. miesto, 
Tamara Rišková  1 x 2. miesto, 1 x 3. 
miesto, Anastazia Vcherashnia  2 x 
2. miesto, 1 x 3. miesto.

Chlapci
Denis Ivanyhchik  2 x 1. miesto,  

1 x 2. miesto, Matej Kucej  1 x 2. 
miesto, 2 x 3. miesto, Nikita Mar
tynovkhyi  1 x 2. miesto, Jakub 
Šmigura  1 x 2. miesto, Alexander 
Valach  1 x 2. miesto, Richard Po
bežal 1 x 2. miesto, Marek Hanták 
 1 x 3. miesto, Richard Behro  1 x 
3. miesto.

Plavcom srdečne gratulujeme a 
želáme veľa chuti do ďalšieho tré
ningu. 

Peter Ruman, 
šéftréner klubu

Dňa 15. 10. 2022 sa v Poprade na 
poslednú chvíľu konali majstrovstvá 
Slovenska dorastu vo výstupe na ha
sičskú vežu a behu na 100 m cez pre
kážky. Naši mladí hasiči s trénerom 
Jozefom Ridzikom st. váhali, či sa tej
to neskorej akcie zúčastniť, nakoľko 
sa u nás sezóna ukončila 12. 9. 2022.
Takéto majstrovstvá sa robia, keď sú 
pretekári v plnom nasadení v lete. 
Nakoniec sme sa rozhodli vycestovať 
a reprezentovať mesto Púchov a Tren
čiansky kraj, ale len v disciplíne výstup 
na hasičskú vežu. Na rozbehanie sme 
mali veľmi krátky tréningoví čas, nako
niec sa nám podarilo v našej kategórií 
dobre obstáť aj napriek chybám, kde 
nám chýbalo niekoľko tréningov na 
doladenie. Napriek tomu bola na na
šej strane veľká spokojnosť  Simona 
Sečkárová získala 3. miesto, Alexander 
Ridzik 4. miesto, škoda jeho zdravot

ného výpadku,Matej Valach 7. miesto 
s osobným rekordom, Zak Chovanček 
8. miesto a jeho brat Max Chovanček 
9. miesto s osobnými rekordami. Pre 
budúci rok veľmi dobré východiskové 
pozície. V behu na100 m sme sa ne
zúčastnili kvôli netrénovaniu, počasiu  
a miestami nespôsobilej škvarovej drá
hy u nás. Už by sa mohlo pouvažovať 
do budúcnosti o projekte tartano
vej dráhyna ZŠ Gorazdovej, ktorá by 
mohla slúžiť pre všetkých športovcov 
a takéto majstrovstvá častejšie uspo
radúvať i u nás. Púchov je odjakživa 
bašta hasičov, kde sa viac krát v mi
nulosti konali majstrovstva Slovenska 
a Československa. Tiež je mi potrebné 
poďakovať našej mládeži za dobrý 
prístup k tejto disciplíne a ZŠ Gorazdo
va za tréningové priestory. 

Jozef Ridzik st., 
predseda DHZM Púchov 

Majstrovstvá SR v požiarnom športe Majstrovstvá oblasti v plávaní
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Futbal - 2. liga muži

Hokej

14. kolo: 
MŠK Púchov – Šamorín 0:1 (0:1)
Gól: 17. Csóka
ŽK: Lacko, Holiš, Kopičár, Strelčík, Kaufman – Lehot

ský, Pančík, Owusu, Badjie, Yarosh, Baez, ČK: Mišák 
(MŠK Púchov) za hrubé nešportové správanie po zá
pase, rozhodcovia: Smolák, Vorel, Tokoľ, 220 divákov

Šamorínčania od úvodného hvizdu potvrdzovali, 
že patria k najkvalitnejším mužstvám druhej ligy. Už 
v piatej minúte musel Strelčík vyraziť nebezpečnú 
strelu Csóka na roh. Na druhej strane v 14. minúte 
napriahol ku strele spoza šestnástky Holiš, a hosťu
júci gólman loptu vytlačil na roh. Rozhodnutie pri
šlo v 17. minúte, kedy Csóka prešiel do pokutového 
územia Púchova ako nôž maslom. Strelčík jeho strelu 
vyrazil, na dorážku už bol bezmocný – 0:1. Päť minút 
pred koncom prvého polčasu mal vyrovnanie na hla
ve Pavlovič. Po rohovom kopa však zo štyroch met
rov mieril nad bránku. V 55. minúte sa opäť zaskvel 

Strelčík pri zakončení Csóku, vzápätí mu pomohol 
pri dorážke Kaufman. V 73. minúte si na Holáňov cen
ter nabehol Biricz, jeho prudkú hlavičku pod brvno 
brankár Šamorína zázračne vyrazil. V nadstavenom 
čase mohli hostia zvýšiť svoj náskok, Strelčík si však 
so strelou Bjekiča poradil. Púchovčania prehrali štvr
tý zápas v rade na svojom trávniku.

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Kaufman, Pavlo
vič, Slovák, Lacko, Kopičár, Biricz, Loduha, Mráz (46. 
Martinček), Kapusniak (71. Holáň), Holiš, tréner Vla
dimír Cifranič

Ostatné výsledky 14. kola: Myjava – Košice 0:1, 
Dubnica nad Váhom – Petržalka 1:0, Prešov – Dolný 
Kubín 2:0, Považská Bystrica – Žiar nad Hronom 2:2, 
Slovan Bratislava B – Humenné 0:1, Rača – Komárno 
1:0
1. Prešov 13 10 0 3 24:10 30
2. Košice 14 8 3 3 25:13 27

3. Komárno 14 6 5 3 17:11 23
4. Šamorín 12 7 1 4 19:17 22
5. MŠK Púchov 14 6 2 6 21:17 20
6. Slovan B 14 6 2 6 17:23 20
7. Pohronie 14 4 7 3 21:20 19
8. Myjava 13 5 3 5 16:16 18
9. Trebišov 12 5 3 4 12:12 18
10. P. Bystrica 14 5 3 6 24:24 18
11. Dubnica 15 5 3 7 16:17 18
12. Humenné 14 4 5 5 9:15 17
13. Rača 14 4 2 8 16:26 14
14. Žilina B 12 4 1 7 25:25 13
15. D. Kubín 14 4 1 9 12:24 13
16. Petržalka 13 3 3 7 16:20 12

Program 15. kola: FC Petržalka – MŠK Púchov (30. 
10. o 10.30), Žilina B – Dubnica, Šamorín – Slovan B, 
Pohronie – Prešov, Humenné – Myjava, Komáírno – P. 
Bystrica, Košice – Rača, Dolný Kubín  Trebišov  

Domáca čierna séria Púchovčanov pokračuje

2. liga muži
4. kolo: MŠK Púchov – HK Detva 4:7 (1:2, 2:5. 

1:0), 1. Minárik (Mišák, Zemko), 32. Hajský (Húska, 
Haluška), 37. Kanaet (Deneš, Minárik), 46. Deneš (Br
ňák, Hrušík)

Zostava MŠK Púchov: Kmošena, Hrušík – Brňák, 
J. Pobežal, Hrušík, Minárik, Zemko – Mišák, Šedivý, 
Luhový, Kanaet – Haluška, Filo, Deneš, Ladecký, Ma
niaček – Mavrin, Lipin, Hajský, Húska, Kopáč, tréner 
Miroslav Nemček

Ostatné zápasy 4. kola: Senica – Partizánske 8:3, 
Rimavská Sobota – Hamuliakovo 12:1
1. R. Sobota 3 3 0 0 0 21:4 9
2. Senica 4 3 0 0 1 28:12 9
3. Detva 3 2 0 0 1 16:11 6
4. Delikateso 3 2 0 0 1 15:10 6
5. MŠK Púchov 4 2 0 0 2 22:18 6
6. Partizánske 4 0 0 0 4 7:29 0
7. Hamuliakovo 3 0 0 0 3 7:32 0

1. liga dorast
11. kolo: MŠK Púchov – Považská Bystrica 2:3 
(1:2, 0:1, 1:0), 11. Mikovič, 44. Moravanský, D. Kubín 
– Prievidza 3:8, Dubnica – Trenčín B 0:5
12. kolo: MŠK Púchov – Považská Bystrica 7:1 (3:0, 
1:1, 3:0), 2. Žemla, 4. M. Pobežal, 6. Moravanský, 30. 

M. Pobežal, 44. Mikovič, 51. Šmigura, 55. Hýrroš, D. 
Kubín – Prievidza 3:2 sn, Dubnica – Trenčín B 1:5 
1. P. Bystrica 12 11 0 0 1 42:20 33
2. MŠK Púchov 12 9 0 0 3 57:24 27
3. Trenčín B 12 7 0 0 5 47:25 21
4. Prievidza 12 3 1 1 7 43:61 12
5. D. Kubín 12 2 1 2 7 28:47 10
6. Dubnica 12 1 1 0 10 25:65 5

Extraliga dorast
13. kolo: MŠK Púchov – Dukla Michalovce 1:2 

(1:0, 0:1, 0:1), 15. Baroš, Žilina – Košice 2:3 pp, Ban
ská Bystrica – Skalica 7:1, Zvolen – Trenčín 3:6, Martin 
– Nitra 1:7, L. Mikuláš – Trnava 5:4, Poprad – Slovan 
1:4, Sp. N. Ves – HOBA Bratislava 3:2

14. kolo: MŠK Púchov – Dukla Michalovce 0:9 
(0:1, 0:6, 0:2), Žilina – Košice 2:3, Banská Bystrica – 
Skalica 4:2, Zvolen – Trenčín 1:7, Martin – Nitra 0:7, L. 
Mikuláš – Trnava 3:1, Poprad – Slovan 0:5, Sp. N. Ves 
– HOBA Bratislava 8:2
1. B. Bystrica 14 12 0 0 2 59:17 36
2. Slovan 14 11 0 1 2 65:18 34
3. Trenčín 14 10 0 0 4 56:34 30
4. Nitra 13 9 1 0 3 58:27 29
5. L. Mikuláš 14 9 1 0 4 61:47 29

6. Košice 14 7 1 2 4 44:41 25
7. Zvolen 14 6 3 0 5 50:48 24
8. Žilina 14 6 1 2 5 43:47 22
9. Poprad 14 7 0 0 7 45:36 21
10. Sp. N. Ves 14 5 2 2 5 55:50 21
11. Michalovce 14 6 1 1 6 39:51 21
12. Martin 13 4 1 1 7 28:52 15
13. Trnava 14 3 0 2 9 41:56 11
14. Skalica 14 3 0 0 11 35:63 9
15. HOBA BA 14 1 1 1 11 24:51 6
16. MŠK Púchov 14 0 0 0 14 11:76 0

1. liga starší žiaci AA
7. kolo: HK Považská Bystrica – MŠK Púchov 4:7 

(0:2, 3:2, 1:3), 11. Macko, 13. Bajtala, 28. Bajtala, 32. 
Bajtala, 46. Bajtala, 51. Kováč, 52. Botka, Ružomberok 
– Martin 6:4, Liptovský Mikuláš – Zvolen 5:5, Žilina – 
Banská Bystrica 1:3, Dubnica – Prievidza 6:5
1. B. Bystrica 7 7 0 0 35:10 14
2. Zvolen 7 5 1 1 44:19 11
3. Žilina 7 5 0 2 46:26 10
4. L. Mikuláš 7 4 1 2 41:39 9
5. Martin 7 4 0 3 28:33 8
6. Ružomberok 7 3 1 3 24:29 7
7. Dubnica 7 2 1 4 30:45 5
8. MŠK Púchov 7 2 0 5 28:38 4
9. Prievidza 7 1 0 6 18:28 2
10. P. Bystrica 7 0 0 7 18:45 0

1. liga starší žiaci A
7. kolo: MŠK Púchov – Dolný Kubín 4:6 (2:2, 1:1, 

1:3), 10. Botka, 19. Seiler, 40. Janíček, 46. Vrabec, Mar
tin – Žiar nad Hronom 17:1, Banská Bystrica – Žilina 
3:3, Prievidza – Dubnica 7:5
1. B. Bystrica 7 6 1 0 97:12 13
2. D. Kubín 7 4 2 1 33:23 10
3. Žilina 7 4 1 2 34:21 9
4. MŠK Púchov 7 3 2 2 44:31 8
5. Martin 7 3 1 3 43:23 7
6. Prievidza 7 2 1 4 30:69 5
7. Dubnica 7 2 0 5 32:53 4
8. Žiar 7 0 0 7 14:95 0

1. liga mladší žiaci AA
Považská Bystrica – MŠK Púchov 7:9 (4:1, 1:2, 2:6), 

Pobežal 3, Štrbáň 2, Kozák, Gabaj, Sivý, Smataník
1. liga mladší žiaci A
MŠK Púchov – Žiar nad Hronom 15:3 (4:2, 6:0, 5:1), 

T. Tomáš 4, Hodas 3. Krovina 3, Černáček 2, Mazák, 
Velas, ĎuďákMuži MŠK Púchov podľahli vo štvrtom kole druhej ligy doma Detve.      FOTO: Miroslav Mikáč
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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

1. liga ml. žiaci U12

4. liga ml. žiaci U13

11. kolo: 
Čermáňsky FK Nitra – MŠK Púchov 3:2 (1:0), 

Lacko, Vavrík, Partizánske – RSC Banská Bystrica 
1:3, Karlova Ves Bratislava – Inter Bratislava 1:2, 
Martin – Šamorín 2:1, Domino – Prievidza 7:0, Lo
komotíva Trnava – Komárno 4:0, Skalica – Dubnica 
nad Váhom 0:0
1. B. Bystrica 11 7 3 1 19:10 24
2. Šamorín 10 6 2 2 24:10 20
3. Karlova Ves 10 6 2 2 20:7 20
4. MŠK Púchov 11 5 3 3 27:18 18
5. Trnava 10 6 0 4 23:12 18
6. Domino 10 5 2 3 18:9 17
7. Skalica 10 4 5 1 16:11 17
8. Dubnica 10 4 4 2 21:8 16
9. Martin 10 5 1 4 27:23 16
10. Nitra 10 4 3 3 19:17 15
11. Inter 10 4 0 6 9:14 12
12. Komárno 11 2 4 5 19:19 10
13. Partizánske 10 1 3 6 11:27 6
14. Prievidza 11 1 2 8 13:43 5
15. Malacky 10 0 0 10 5:43 0

Program 12. kola:
MŠK Púchov – Partizánske (27. 10. o 12.00), 

Domino – Sklaica, Dubnica nad Váhom – Martin, 
Komárno – Nitra, Šamorín – Karlova Ves Bratislava, 
RSC Banská Bystrica – Malacky, Inter Bratislava – 
Lokomotíva Trnava   

11. kolo:
Čermáňský FK Nitra – MŠK Púchov 1:1 (1:1), 

Baláž, Partizánske – RSC Banská Bystrica 0:2, Kar
lova Ves Bratislava – Inter Bratislava 1:0, Martin 
– Šamorín 3:2, Skalica – Dubnica nad Váhom 0:3, 
Domino – Prievidza 2:1, Lokomotíva Trnava – Ko
márno 1:0
1. MŠK Púchov 11 9 2 0 40:11 29
2. Karlova Ves 10 8 1 1 22:11 25
3. Domino 10 8 0 2 34:14 24
4. Trnava 10 7 1 2 19:3 22
5. Dubnica 10 7 0 3 33:7 21
6. Nitra 10 6 2 2 19:11 20
7. Komárno 11 4 1 6 20:19 13
8. Martin 10 4 1 5 19:23 13
9. Šamorín 10 4 1 5 18:26 13
10. Inter 10 3 3 4 17:19 12
11. Skalica 10 2 3 5 20:21 9
12. B. Bystrica 11 2 3 6 13:21 9
13. Prievidza 11 1 2 8 11:36 5
14. Partizánske 10 1 1 8 6:38 4
15. Malacky 10 0 1 9 5:36 1

Program 12. kola:
MŠK Púchov – Partizánske (27. 10. o 14.30), 

Domino – Sklaica, Dubnica nad Váhom – Martin, 
Komárno – Nitra, Šamorín – Karlova Ves Bratislava, 
RSC Banská Bystrica – Malacky, Inter Bratislava – 
Lokomotíva Trnava   

9. kolo:
MŠK Púchov – Vion Zlaté Moravce 0:3, Petr

žalka – Skalica 5:3, Domino – Inter Bratislava 0:5, 

Dubnica nad Váhom – Trenčín 1:3, Prievidza – Le
vice 3:0, Karlova Ves Bratislava – Dunajská Streda 
0:3, Nitra – Trnava 1:3, Slovan Bratislava mal voľno
1. D. Streda 9 8 1 0 53:6 25
2. Petržalka 8 7 1 0 31:9 22
3. Slovan 8 6 1 1 48:7 19
4. Trenčín 8 5 2 1 36:12 17
5. Trnava 8 5 1 2 27:9 16
6. Inter 8 5 1 2 23:9 16
7. Dubnica 9 5 0 4 29:16 15
8. Nitra 9 3 2 4 25:14 11
9. Karlova Ves 9 3 2 4 13:19 11
10. Zl. Moravce 8 3 0 5 10:38 9
11. Domino 8 2 1 5 18:25 7
12. Prievidza 9 2 0 7 8:33 6
13. MŠK Púchov 8 1 2 5 9:27 5
14. Skalica 8 1 0 7 8:40 3
15. Levice 9 0 0 9 2:76 0

Program 10. kola:
MŠK Púchov – Skalica (26. 10. o 11.00), Zlaté 

Moravce – Domino, Slovan Bratislava – Dubnica 
nad Váhom, Prievidza – Karlova Ves Bratislava, 
Trenčín – Nitra, Trnava – Petržalka, Levice – Inter 
Bratislava

9. kolo: 
MŠK Púchov – Vion Zlaté Moravce 1:6 (1:3), 

Prekop, Dubnica nad Váhom – Trenčín 0:8, Petržal
ka – Skalica 8:0, Domino – Inter Bratislava 1:1, Nit
ra B – Trnava 0:11, Karlova Ves Bratislava – Dunaj
ská Streda 0:1, Slovan Bratislava mal voľno
1. Petržalka 8 7 1 0 39:6 22
2. Trenčín 8 7 0 1 48:7 21
3. Trnava 8 7 0 1 40:7 21
4. D. Streda 9 6 1 2 44:24 19
5. Slovan 8 5 1 2 30:9 16
6. Dubnica 9 5 1 3 19:22 16
7. Prievidza 8 3 3 2 14:18 12
8. Domino 8 3 3 2 18:15 12
9. MŠK Púchov 8 3 2 3 19:21 11
10. Zl. Moravce 8 3 1 4 20:16 10
11. Karlova Ves 9 2 0 7 11:26 6
12. Inter 8 1 2 5 18:21 5
13. Levice 8 1 1 6 8:43 4
14. Nitra B 9 1 0 8 7:52 3
15. Skalica 8 0 0 8 1:49 0
Program 10. kola:
MŠK Púchov – Skalica (26. 10. o 13.00), Zlaté 

Moravce – Domino, Slovan Bratislava – Dubnica 
nad Váhom, Prievidza – Karlova Ves Bratislava, 
Trenčín – Nitra, Trnava – Petržalka, Levice – Inter 
Bratislava

8. kolo: 
MŠK Púchov – Inter Bratislava 3:3 (1:1), Jaku

bech, Ďuriš, Kozáček, Domino – Levice 6:0, Prievi
dza – Dunajská Streda 2:5, Dubnica nad Váhom – 
Trnava 1:1, Nitra  Skalica 0:4, Karlova Ves Bratislava 
– Slovan Bratislava 4:3, Petržalka – Zlaté Moravce 
4:4, Trenčín mal voľno
1. D. Streda 7 6 1 0 36:7 19
2. Dubnica 7 5 1 1 20:6 16
3. Zl. Moravce 6 4 2 0 32:16 14
4. Petržalka 7 4 1 2 46:12 13

5. Trnava 6 4 1 1 29:6 13
6. Inter 6 4 1 1 22:8 13
7. Domino 6 3 0 3 18:15 9
8. Trenčín 6 3 0 3 23:21 9
9. Skalica 6 2 2 2 14:11 8
10. Karlova Ves 7 2 1 4 15:26 7
11. Slovan 6 2 1 3 16:18 7
12. MŠK Púchov 6 1 2 3 11:18 5
13. Levice 7 1 1 5 12:39 4
14. Prievidza 6 0 0 6 8:43 0
15. Nitra 7 0 0 7 7:63 0

Program 10. kola:
MŠK Púchov – MFK Skalica (27. 10. o 10.00), 

Inter Bratislava – Levice, Nitra – Trenčín, Karlova 
Ves Bratislava – Prievidza, Dubnica nad Váhom – 
Slovan Bratislava, Domino – Zlaté Moravce, Petr
žalka – Trnava

8. kolo: 
MŠK Púchov – Inter Bratislava 5:13 (1:11), Pre

kop 3, Pilát 2, Dubnica nad Váhom – Trnava 1:25, 
Prievidza – Dunajská Streda 2:7, Karlova Ves Bra
tislava – Slovan Bratislava 2:16, Nitra B – Skalica 
44:1, Petržalka – Zlaté Moravce 15:4, Trenčín mal 
voľno
1. Trenčín 6 6 0 0 98:17 18
2. Nitra B 6 5 1 0 156:32 16
3. Trnava 6 5 0 1 106:27 15
4. Slovan 7 5 0 2 115:40 15
5. Inter 6 5 0 1 90:44 15
6. Petržalka 7 4 2 1 87:60 14
7. D. Streda 7 4 0 3 78:71 12
8. Dubnica 7 3 1 3 52:74 10
9. Zl. Moravce 6 3 0 3 50:71 9
10. Domino 3 1 0 2 19:32 3
11. Prievidza 7 1 0 6 53:84 3
12. Levice 6 1 0 5 24:98 3
13. Karlova Ves 7 1 0 6 26:142 3
14. MŠK Púchov 5 0 0 5 23:77 0
15. Skalica 6 0 0 6 22:130 0

Program 10. kola:
MŠK Púchov – MFK Skalica (27. 10. o 11.30) 

Inter Bratislava – Levice, Nitra – Trenčín, Karlova 
Ves Bratislava – Prievidza, Dubnica nad Váhom – 
Slovan Bratislava, Domino – Zlaté Moravce, Petr
žalka – Trnava

Dohrávka 9. kola: Praznov – PlevníkDrienové 
2:3

Dohrávka 7. kola: Praznov – Brvnište 6:1
1. Plevník 8 8 0 0 36:3 24
2. Pruské 8 4 2 2 23:16 14
3. Praznov 7 4 1 2 17:13 13
4. Ladce 8 3 3 2 12:12 12
5. Sverepec 8 2 3 3 22:19 9
6. FC Púchov 8 2 3 3 18:18 9
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

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk
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www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov
12. november 2022 (sobota)

NOWY TARG a čarovné ZAKOPANÉ (nákupy a výlet)

ADVENTNÉ ZÁJAZDY 2022
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.
SND: SALEMSKÉ BOSORKY + adventné trhy v Starom Meste
Bratislava, cena 26 € (+ vstupné)

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

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

4.12. - Adventné trhy na zámku SCHLOSS HOF (Rakúsko) 
a v Starom meste Bratislava + skvelá komédia v SND: TAK SA NA MŇA 
PRILEPILA, cena 32 € (+ vstupné)

6.12. - 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 PARNDORF, cena 42 €

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

+ divadlo
+ divadlo

+ divadlo

cena 29 €

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY K VIANOCIAM!
30 € 50 € 100 €

7. liga muži 

8. liga muži 

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

6. liga dorast 

3. liga muži 

10. kolo:
Dolná Mariková – Jasenica 3:0, Košeca – Dolné 

Kočkovce 2:0, Podmanín – Kvašov 3:2
1. Kvašov 8 6 0 2 38:13 18
2. D. Mariková 9 6 0 3 23:15 18
3. Podmanín 8 6 0 2 16:13 18
4. Košeca 9 6 0 3 25:17 18
5. Domaniža 7 2 1 4 14:23 7
6. D. Kočkovce 9 2 1 6 16:16 7
7. Jasenica 8 0 0 8 6:41 0

12. kolo: 
Prejta – Horovce 4:1, Pružina – Dulov 1:3, Vrch

teplá – Udiča B 1:2, Tŕstie – Orlové 12:0, Bodiná – 
Červený Kameň 3:1, Lednica mala voľno
1. Dulov 11 9 0 2 43:17 27
2. Tŕstie 11 7 3 1 45:14 24
3. Kolačín 10 6 2 2 46:16 20
4. Lednica 11 6 2 3 26:23 20
5. Udiča B 11 5 3 3 20:17 18
6. Bodiná 11 4 5 2 20:18 17
7. Vrchteplá 11 5 2 4 33:35 17
8. Horovce 11 5 1 5 21:21 16
9. Pružina 11 4 2 5 21:23 14
10. Orlové 12 2 3 7 17:48 9
11. Prejta 11 1 4 6 18:30 7
12. Č. Kameň 11 1 2 8 13:30 5
13. Kameničany 10 0 3 7 8:39 3

12. kolo: 
Slovan Galanta – Beluša 1:0, Podkonice – Vraku

ňa Bratislava 5:1, Nové Mesto nad Váhom – Nové 
Zámky 1:1, Sereď – veľké Ludince 3:3, Kalná nad 
Hronom – Inter Bratislava 1:0, Šaľa – Martin 3:1, 
RSC Banská Bystrica – Bánová 1:1

1. Malženice 11 10 1 0 25:7 31
2. Galanta 12 6 4 2 23:13 22
3. Sereď 11 6 3 2 20:10 21
4. Beluša 12 6 2 4 24:15 20
5. Šaľa 12 6 1 5 16:18 19
6. Častkovce 10 5 3 2 16:13 18
7. Nové Mesto 11 4 4 3 17:15 16
8. V. Ludince 12 4 4 4 17:16 16
9. Kalná 12 4 3 5 14:21 15
10. Podkonice 11 3 5 3 10:12 14
11. Martin 12 4 1 7 21:19 13
12. Bánová 12 3 3 6 22:19 12
13. B. Bystrica 12 3 3 6 12:12 12
14. Inter 12 3 3 6 13:20 12
15. Nové Zámky 11 2 4 5 11:21 10
16. Vrakuňa 11 0 2 9 6:36 2

Program 13. kola:
FK Beluša – Duslo Šaľa (30. 10. o 13.30), Martin 

– Podkonice, Nové Zámky – Galanta, Kalná nad 
Hronom – Vrakuňa, Inter Bratislava – Častkovce, 
Bánová – Sereď, Malženice – RSC Banská Bystrica, 
Veľké Ludince – Nové Mesto nad Váhom

4. liga muži 

12. kolo: 
Streženice – Sverepec 1:1 (1:0)
Góly: Trník – Illo
Podmanín – Šebešťanová 8:1 (5:0)
Góly: P. Gardian 4, Otradovec 2, Kubiš, vlastný – 

Nemec
Papradno – Praznov 2:1 (1:0)
Góly: Bulík, Cabadaj – Hrnčík
Lysá pod Makytou – Jasenica 6:2 (2:1)
Góly: Chodúr 3, Bezák 2, Panáček – Hlušek, Mo

ravík
Tuchyňa – Dohňany 5:3 (1:1)
Góly: Adamovič 3, Suchánek 2 – Janoško, Štr

bák, Pavlis
Visolaje – Košecké Podhradie 0:1 (0:0)
Gól: Bartoš
Nová Dubnica – Dolné Kočkovce 2:0 (0:0)
Góly: Vojvodík, Rekem

1. Podmanín 12 10 1 1 45:12 31
2. D. Kočkovce 12 9 1 2 42:17 28
3. Lysá 12 8 2 2 41:18 26
4. K. Podhradie 12 7 5 0 34:14 26
5. Papradno 12 7 3 2 34:20 24
6. Šebešťanová 12 5 2 5 26:31 17
7. Visolaje 12 4 2 6 24:26 14
8. Tuchyňa 12 3 4 5 28:38 13
9. N. Dubnica 12 3 4 5 25:36 13
10. Praznov 12 3 2 7 22:25 11
11. Streženice 11 2 3 6 19:32 9

12. Jasenica 12 0 6 6 13:26 6
13. Dohňany 12 1 3 8 17:41 6
14. Sverepec 11 1 2 8 9:43 5

  Program 13. kola:
 Praznov – Tuchyňa, Dohňany – Nová Dubnica, 
Šebešťanová – Lysá pod Makytou, Sverepec – Pa
pradno, Jasenica – Streženice, Dolné Kočkovce – 
Visolaje, Košecké Podhradie  Podmanín

12. kolo: 
Lednické Rovne – Levice 3:2 (1:0), Čiernik, Vavruš, 

Radič, Nitra – Trebatice 4:4, Kozárovce – Hurbano
vo 0:3, Zl. Moravce B – Gbely 0:1, Imel – Gabčíkovo 
2:1, Boleráz – Kolárovo 3:0, Marcelová – Jaslovské 
Bohunice 0:4

1. Lehota 11 9 1 1 30:3 28
2. Gabčíkovo 12 7 2 3 22:11 23
3. L. Rovne 12 7 2 3 25:11 23

4. Levice 12 7 1 4 22:18 22
5. Boleráz 12 6 3 3 20:12 21
6. Hrurbanovo 12 6 3 3 26:12 21
7. Pata 11 5 3 3 21:9 18
8. Kozárovce 12 6 0 6 29:24 18
9. Zl. Moravce B 12 5 2 5 20:17 17
10. Imeľ 12 5 2 5 21:19 17
11. J. Bohunice 12 5 2 5 22:20 17
12. Gbely 12 5 2 5 14:16 17
13. Trebatice 12 4 2 6 20:19 14
14. Nitra 12 2 2 8 19:28 8
15. Kolárovo 12 2 1 9 10:31 7
16. Marcelová 12 0 0 12 0:71 0



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 4545

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

OZNAM

• SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 

oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

(ďalej OVS) č.3/2022 a  č.4/2022 na prenájom 

nebytových priestorov (kancelárske priestory) 

v  školskom pracovisku hotel Študent Považská 

Bystrica. OVS budú prebiehať od 25.10.2022 

do 16.11.2022 do 9:00 h. Celé znenia OVS budú 

zverejnené na www.tsk.sk a www.sosospu.sk.

Na základe informácie, ktorú zverejnil MUDr. Hurta Na základe informácie, ktorú zverejnil MUDr. Hurta 
na nemenovanom súkromnom webe o plánovanom na nemenovanom súkromnom webe o plánovanom 
zrušení APS (ambulantnej pohotovostnej služby) pre zrušení APS (ambulantnej pohotovostnej služby) pre 
dospelých v Púchove k 1.1.2023 z dôvodu údajného dospelých v Púchove k 1.1.2023 z dôvodu údajného 
nezáujmu okolitých samospráv k údajným problénezáujmu okolitých samospráv k údajným problé
mom, ktoré údajne pán MUDr. Hurta má, uvádzam mom, ktoré údajne pán MUDr. Hurta má, uvádzam 
nasledovné:nasledovné:

Od roku 2018 je povoľovanie prevádzkovania Od roku 2018 je povoľovanie prevádzkovania 
ambulantnej pohotovostnej služby pre dospe-ambulantnej pohotovostnej služby pre dospe-
lých a ambulantnej pohotovostnej služby pre lých a ambulantnej pohotovostnej služby pre 
deti a dorast v pôsobnosti Ministerstva zdravot-deti a dorast v pôsobnosti Ministerstva zdravot-
níctva SR. níctva SR. Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje  Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje  
o udelení alebo aj zrušení povolenia na prevádzkoo udelení alebo aj zrušení povolenia na prevádzko
vanie pohotovosti (APS). Financovanie prevádzky vanie pohotovosti (APS). Financovanie prevádzky 
APS pre dospelých je zabezpečované zo zdrojov APS pre dospelých je zabezpečované zo zdrojov 
zdravotného poistenia. zdravotného poistenia. 

Do dnešného dňa zo strany MUDr. Hurtu nebol Do dnešného dňa zo strany MUDr. Hurtu nebol 
mestu Púchov avizovaný alebo nahlásený žiadny mestu Púchov avizovaný alebo nahlásený žiadny 
problém s prevádzkou pohotovosti a ani prob-problém s prevádzkou pohotovosti a ani prob-
lém so zabezpečením akýchkoľvek služieb s tým lém so zabezpečením akýchkoľvek služieb s tým 
spojených. spojených. O uvedenom zámere zrušenia APS pre O uvedenom zámere zrušenia APS pre 
dospelých nevedel do dnešného dňa ani prevádzkodospelých nevedel do dnešného dňa ani prevádzko

vateľ zariadenia „ZDRAVIE“ v Púchove a ani Trenčianvateľ zariadenia „ZDRAVIE“ v Púchove a ani Trenčian
sky samosprávny kraj, ktorý už nedisponuje kompesky samosprávny kraj, ktorý už nedisponuje kompe
tenciami na to, aby mohol v danej veci rozhodnúť  tenciami na to, aby mohol v danej veci rozhodnúť  
z dôvodu, že príslušným na takýto úkon je samotné z dôvodu, že príslušným na takýto úkon je samotné 
ministerstvo zdravotníctva. ministerstvo zdravotníctva. 

Pán MUDr. Hurta kandiduje na poslanca MsZ,  Pán MUDr. Hurta kandiduje na poslanca MsZ,  
a tak by si mal uvedomiť, že ak treba nejaký proba tak by si mal uvedomiť, že ak treba nejaký prob

lém vyriešiť, musí najskôr o tomto probléme inforlém vyriešiť, musí najskôr o tomto probléme infor
movať mesto, TSK alebo iný orgán. Komunikácia cez movať mesto, TSK alebo iný orgán. Komunikácia cez 
súkromné weby spájané s osobou kandidáta na prisúkromné weby spájané s osobou kandidáta na pri
mátora JUDr. Pavla Crkoňa totiž nie sú informačným mátora JUDr. Pavla Crkoňa totiž nie sú informačným 
kanálom, cez ktorý sa problém rieši. Zneužitie zdrakanálom, cez ktorý sa problém rieši. Zneužitie zdra
via v rámci predvolebného boja je úplne za hranicou via v rámci predvolebného boja je úplne za hranicou 
korektného politického súperenia. Napriek tomu korektného politického súperenia. Napriek tomu 
mesto Púchov je pripravené k tejto veci rokovať  mesto Púchov je pripravené k tejto veci rokovať  
a hľadať možnosti na riešenie problémov, ktoré a hľadať možnosti na riešenie problémov, ktoré 
MUDr. Hurta má. MUDr. Hurta má. 

Mesto v snahe nenavyšovať náklady spojené s preMesto v snahe nenavyšovať náklady spojené s pre
vádzkovaním zdravotníckych zariadení pristúpilo vádzkovaním zdravotníckych zariadení pristúpilo 
tento rok k zníženiu dane z nehnuteľnosti za tieto zatento rok k zníženiu dane z nehnuteľnosti za tieto za
riadenia, čo je zo strany mesta určite krok smerujúci riadenia, čo je zo strany mesta určite krok smerujúci 
k pomoci prevádzkovateľom týchto zariadení. k pomoci prevádzkovateľom týchto zariadení. Ubez-Ubez-
pečujem pána MUDr. Hurtu, že určite sa budeme pečujem pána MUDr. Hurtu, že určite sa budeme 
snažiť pomôcť aj inak, je však potrebné o problé-snažiť pomôcť aj inak, je však potrebné o problé-
moch informovať relevantným spôsobommoch informovať relevantným spôsobom – a tým  – a tým 
sociálne siete a letáky v schránkach obyvateľov 5 dní sociálne siete a letáky v schránkach obyvateľov 5 dní 
pred voľbami nie sú. pred voľbami nie sú. 

Katarína Heneková,Katarína Heneková,
primátorka mestaprimátorka mesta

Stanovisko mesta Púchov k pohotovosti pre dospelých
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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
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých 
nás. Pozerám cez okno  
a hľadám Ťa v diali, spomí
nam na časy, keď sme sa 
smiali. Život viac nevráti, 
čo nám vzal, spomienky 
vracajú len smútok a žiaľ. 
Ťažko je nespomínať, keď 
slza v oku stojí, ťažko je 
zabudnúť, keď srdce stále bolí.“ Dňa 25.10. 2022 si 
pripomenieme smutné prvé výročie, čo nás navždy 
opustil otec, starý otec a priateľ Ján Dratnál. S lás
kou spomína priateľka s deťmi a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 27.10.2022 sme si pri
pomenuli 15. výročie, čo 
nás opustil manžel, otec, 
dedo a  svokor Adam 
Obšivan. S  láskou a  úc
tou spomínajú manželka, 
dcéry, syn, zaťovia, vnúča
tá a pravnúčatá. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
„Stíchlo Tvoje srdce, aj Tvoj 
hlas, ale veľká bolesť v na
šich srdciach navždy zostá
va v  nás.“ Dňa 26.10.2022 
si pripomíname 1. výročie, 
odkedy nás náhle opustil 
Dušan Maňas. S  láskou 
a úctou si spomína mama, 
manželka s  troma dcérami 
a manželmi. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Kto v srdciach žije, ni
kdy nezomrie.“ V tichej 
spomienke a s láskou si 
30.10.2022 pripomenieme 
nedožité 90. narodeniny 
môjho otca, deda a prade
da Štefana Baláža z Pú
chova.  Spomína syn Miro
slav a vnuk Mirko s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 26.10.2022 uplynie 13 
rokov, čo nás navždy opus
til náš drahý otec, dedko a 
brat pán Pavol Šulik. S lás
kou a úctou spomína smú
tiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 28. októbra 2022 
uplynie rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man
žel, otec a dedko Rudolf 
Lednický. Kto ste ho po
znali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. S láskou  
v srdci spomína jeho naj
bližšia rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1.11.2022 si pripomína
me 12. výročie úmrtia náš
ho otca a dedka Vojtecha 
Janíka z  Púchova. Kto ste 
ho poznali, venujte mu spo
lu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú 
synovia s rodinami.

POĎAKOVANIE
„Dotĺklo srdce, stíchol Tvoj 
hlas, zaplakal každý, kto Ťa 
mal rád.“ Dňa 12.10.2022 
nás opustila naša drahá 
mama, babka a  prababka 
Rozália Žiačiková. Zo srd
ca ďakujeme všetkým za 
poslednú rozlúčku a  kve
tinové dary. Ďakujeme za 
dôstojný obrad pohrebnej 
službe Advent. Poďakovanie patrí aj opatrovateľ
skej službe Ados, pani PhDr. Ľudmile Hanuliakovej 
a Marte Miškovej za dlhodobú starostlivosť. S  lás
kou a úctou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na 

adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

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

SLUŽBY
• Akcia 20 % do 31.12.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113.
• SŤAHOVANIE  dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Firma Ľuboš Blažej  TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215.
• Maľovanie, natieranie. 0902356631.
•  Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie domov 
a  bytov, zámková dlažba, oplotenie, strechy, 
altánky, prístrešky, izolácie, čistenie a nátery 
strešných krytín, výmena rýn. 0910 331 137
•  VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, 
povalí a nebezpečného odpadu zo striech a iných. 
0910 331 137.

• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• Hľadám opatrovateľku pre 50ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. Počas 
pracovného týždňa na 45 hodín denne. Mzda 650 € 
/mesačne. Výhodou vodičský preukaz a  minimálna 
prax v opatrovaní. Ide najmä o pomoc v domácnosti, 
pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 0940 713 746.
• Hľadám prácu ako upratovačka 12 hod. denne 
v doobedňajších hodinách v Púchove. 0902 828 206.
• 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.
• Zariadenie pre seniorov Senior Klub Púchov príjme 
do TPP opatrovateľky starších osôb. Bližšie informácie 
na tel. +421 917 832 953.
INÉ
• Výkup parožia, tel. 0904834937.
• Darujem väčšie izbové kvety. Čínska ruža, juka, 
svokrin jazyk. 0907 741 411.
• Predám študentskú váľandu s  2 šuflíkmi + rošť 
+ matrac, aj samostatne. Cena dohodou. Predám 
študentský stôl – farba orech, cena 50 €. 0908 702 
954.
• Našli sa kľúče: zväzok s čiernou šnúrou Zwick Roell. 
Info na 0905 750 121.
• Hľadáme láskavého darcu, ktorý by poskytol  
zachovalé chodítko s dvomi, príp. aj štyrmi kolieskami 
pre invalidného osamelého muža. V prípade, že 
môžete túto pomôcku poskytnúť, zavolajte alebo 
napíšte nám na č. mobilu: 0910853688. Ďakujeme.
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Štyri roky som bol primátorom mesŠtyri roky som bol primátorom mes
ta Púchov a pamätám si veľmi dobre,  ta Púchov a pamätám si veľmi dobre,  
v akom stave bolo mesto, keď som nav akom stave bolo mesto, keď som na
stúpil: zadlžené až po uši, rozhádané, stúpil: zadlžené až po uši, rozhádané, 
šport bol na pokraji krachu a množšport bol na pokraji krachu a množ
stvo príživníkov napojených na verejné  stvo príživníkov napojených na verejné  
financie.financie.

 Postupne sme mesto ozdravili a na Postupne sme mesto ozdravili a na
štartovali procesy rozvoja mesta, buštartovali procesy rozvoja mesta, bu
dovali a venovali čas sociálnej pomoci dovali a venovali čas sociálnej pomoci 
obyvateľom. Katka v tom pokračovala, obyvateľom. Katka v tom pokračovala, 
hoci, keby som pred štyrmi rokmi vedel, hoci, keby som pred štyrmi rokmi vedel, 

aké ťažké obdobie je pred ňou, že ju aké ťažké obdobie je pred ňou, že ju 
čaká pandémia, vojna, inflácia, energečaká pandémia, vojna, inflácia, energe
tická kríza, nikdy by som jej nenavrhol, tická kríza, nikdy by som jej nenavrhol, 
aby bojovala o post primátorky mesta. aby bojovala o post primátorky mesta. 
Musím však priznať, že to bolo dobré Musím však priznať, že to bolo dobré 
rozhodnutie. rozhodnutie. Celé štyri roky usilovne Celé štyri roky usilovne 
pracovala, aby pomohla mestu zlep-pracovala, aby pomohla mestu zlep-
šiť finančné hospodárenie a pokra-šiť finančné hospodárenie a pokra-
čovala v jeho rozvoji. Veľkú snahu čovala v jeho rozvoji. Veľkú snahu 
dávala ako žena a matka do pomoci dávala ako žena a matka do pomoci 
v sociálnej sfére nielen seniorom, či v sociálnej sfére nielen seniorom, či 
osobám odkázaným na pomoc, ale osobám odkázaným na pomoc, ale 
aj mladým rodinám a samozrejme aj mladým rodinám a samozrejme 
školám. školám. V čase, keď vypukla pandémia V čase, keď vypukla pandémia 
a nikto nevedel, čo nás čaká, neváhala a nikto nevedel, čo nás čaká, neváhala 
a osobne po večeroch roznášala rúška a osobne po večeroch roznášala rúška 
po schránkach obyvateľov, či zriadila po schránkach obyvateľov, či zriadila 
transparentný účet na pomoc obyvatetransparentný účet na pomoc obyvate
ľom. Postupne pribúdali ďalšie povinľom. Postupne pribúdali ďalšie povin
nosti, ktoré musela zabezpečiť a keďže nosti, ktoré musela zabezpečiť a keďže 
nemáme v meste nemocnicu, bolo to nemáme v meste nemocnicu, bolo to 
náročné – zrealizovať pre občanov tesnáročné – zrealizovať pre občanov tes
tovanie a očkovanie. Nebudem hovoriť tovanie a očkovanie. Nebudem hovoriť 
o množstve investícií, ktoré sa napriek o množstve investícií, ktoré sa napriek 
tejto kríze podarilo v meste zrealizotejto kríze podarilo v meste zrealizo
vať, hoci mňa najviac zaujala výstavvať, hoci mňa najviac zaujala výstav
ba 36 nájomných bytov a amfiteáter.  ba 36 nájomných bytov a amfiteáter.  
Ja osobne však vyzdvihujem skutočJa osobne však vyzdvihujem skutoč
nosť, že množstvo investícií je realizonosť, že množstvo investícií je realizo
vaných z externých zdrojov, čo umožvaných z externých zdrojov, čo umož

nilo využiť vlastné finančné prostriedky nilo využiť vlastné finančné prostriedky 
najmä na rozšírenie sociálnej pomoci najmä na rozšírenie sociálnej pomoci 
obyvateľom.obyvateľom.

A viete, čo ma najviac potešilo? A viete, čo ma najviac potešilo? Že na-Že na-
priek všetkej tej zlobe, zostala sama priek všetkej tej zlobe, zostala sama 
sebou – usmiata, starostlivá a em-sebou – usmiata, starostlivá a em-
patická mama a manželka. patická mama a manželka. Zvládať Zvládať 
náročnú prácu a starostlivosť o domácnáročnú prácu a starostlivosť o domác
nosť nebolo jednoduché, ale zvládla to. nosť nebolo jednoduché, ale zvládla to. 
Je prísna na seba a svoju odbornosť Je prísna na seba a svoju odbornosť 
neustále dopĺňa ďalším vzdeláva-neustále dopĺňa ďalším vzdeláva-
nímním, pretože si uvedomuje, že nestačí , pretože si uvedomuje, že nestačí 
len mesto reprezentovať, ale aj odlen mesto reprezentovať, ale aj od
borne viesť. borne viesť. Má moju plnú podporu  Má moju plnú podporu  
a dôveru.a dôveru. Keď vidím všade naokolo tie  Keď vidím všade naokolo tie 
plané slová, sľuby, útoky, ohovárania, plané slová, sľuby, útoky, ohovárania, 
klamstvá a nekomplexné riešenia bez klamstvá a nekomplexné riešenia bez 
logického vysvetlenia, mám len jeden logického vysvetlenia, mám len jeden 
výraz: výraz: som na ňu hrdýsom na ňu hrdý, ako to zvláda , ako to zvláda 
a dokáže sa usmiať aj na neprajníka,  a dokáže sa usmiať aj na neprajníka,  
a to napriek všetkému. a to napriek všetkému. A toto potre-A toto potre-
bujeme v súčasnosti: odbornosť, po-bujeme v súčasnosti: odbornosť, po-
koj a pozitívny empatický prístup, koj a pozitívny empatický prístup, 
ktorý nám pomôže zvládnuť aj tie ktorý nám pomôže zvládnuť aj tie 
najhoršie predpovede budúcnosti.najhoršie predpovede budúcnosti.  
Ona sa nebojí, zvládla toho veľa a ešte Ona sa nebojí, zvládla toho veľa a ešte 
zvládne. A tak, ako presvedčila mňa, zvládne. A tak, ako presvedčila mňa, 
verím, že presvedčila alebo presvedčí verím, že presvedčila alebo presvedčí 
aj Vás. aj Vás. Rasťo Henek, manžel, Rasťo Henek, manžel, 

bývalý primátor a poslanec TSKbývalý primátor a poslanec TSK

Rasťo Henek: Som na Katku hrdý

Objednávateľ: Katarína Heneková, Zábreh 1512/25, 02001 Púchov, Dodávateľ: Reklamná agentúra DELTAS, Športovcov 884/4, 020 01 Púchov, IČO: 108 77 363
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ZÁHRADNÍCTVOZÁHRADNÍCTVO
NOSICENOSICEROSINAROSINA

KAMENNÁ
ŠTIEPKA

KAMEŇ
ROSANA

BRIDLICOVÁ
ŠTIEPKA

DEKORAČNÝ

MULČOVACIA
TEXTÍLIA 1,6x5

FAREBNÝ MULČ

4,90 €

3,50 €

7,40 €

6,80 € 4,80 €

25 Kg

25 Kg

25 Kg

SUPER

CENA

0903 175 851
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červený, hnedý, žltý, oranžový
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