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Investičné akcie mesta pokračujú aj po voľbách
Investičné akcie mesta pokračujú aj po voľbách. Mesto v spolupráci s dizajnér-Investičné akcie mesta pokračujú aj po voľbách. Mesto v spolupráci s dizajnér-

kou Kikou Novosadovovou a výtvarníkom Martinom Kremeňom - ŠuTrom okráš-kou Kikou Novosadovovou a výtvarníkom Martinom Kremeňom - ŠuTrom okráš-
lilo trafostanicu na Obrancov mieru, zabezpečuje odvodnenie priestorov medzi lilo trafostanicu na Obrancov mieru, zabezpečuje odvodnenie priestorov medzi 

garážami na Gorazdovej ul. a vybudovalo ďalšie stojiská polopodzemných nádob garážami na Gorazdovej ul. a vybudovalo ďalšie stojiská polopodzemných nádob 
na separovaný zber komunálneho odpadu (Okružná ul. a Ulica obrancov mieru).na separovaný zber komunálneho odpadu (Okružná ul. a Ulica obrancov mieru).  

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Slovami primátorky: „Život nie je otázka toho, 
ako prežiť búrku, ale ako tancovať v daždi“

„Raz ráno príde deň. Ten zvláštny deň od všetkých iný. 
A môj čas zhodnotí. Čo bolo zlé. Čo bolo málo. Raz ráno 
príde deň. Môže prísť dnes. Však aj tak jedno viem. Aj 
zaň len ďakujem. Žiť za to stálo.“ 

Tieto slová som si od Marcely Laiferovej „požičala“ 
minulý piatok v príhovore na verejnom rozlúčení  
s významnou osobnosťou a čestným občanom 
mesta Púchov Dr. h. c., Ing. Štefanom Rosinom. 
Je to len v našich rukách, spôsob, ako si nás ľudia 
budú pamätať. Nikdy na to nezabúdajme.... a my 
nezabudneme na človeka, ktorý tvoril dejiny mesta 
a regiónu Púchov, Trenčianskeho kraja, celého 
Slovenska a blízkeho i vzdialeného zahraničia..., 
človeka, ktorý staval na pevných základoch 
trpezlivosťou, oddanosťou, pokorou, láskavosťou  
a cieľavedomosťou to, čo stojí podnes..., človeka, 
ktorý dal ľuďom možnosť ostať vo svojej domovine, 
kam sa on s takou radosťou vrátil, aby tu s vervou 
pracovali, športovali, vzdelávali sa, založili si rodiny  
a žili v spokojnosti. Odpočívajte v pokoji pán Dr. h. c., 
Ing. Štefan Rosina! Česť Vašej pamiatke. 

V stredu popoludní (9.11.2022) som sa na pôde 
Mestského úradu Púchov stretla s novozvolenými 
poslancami do Mestského zastupiteľstva  
v Púchove, aby sme si slávnostne prevzali svoje 
osvedčenia o zvolení do funkcií. Úvodného slova 
sa ujala zapisovateľka Mestskej volebnej komisie  
v meste Púchov Zuzana Brindzová, po ktorej 
predstavi la  sumár výsledkov tohtoročných 
komunálnych volieb predsedníčka mestskej volebnej 
komisie Alena Martinková, ktorá nám všetkým 
osobne pogratulovala. Želám Vám, milé pani 
poslankyne a páni poslanci, veľa zdravia, trpezlivosti, 
sily a rozvahy. Teším sa na vzájomnú spoluprácu. 
Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Púchove sa 

uskutoční v utorok, 22.11.2022, so začiatkom o 9:00 
hod. v priestoroch Divadla Púchov.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich, 
ktorý si každoročne pripomíname 13. novembra,  
v deň narodenia Valentina Haüya, ktorý založil 
a viedol školu pre nevidiacich, a neskôr založil 
Ústav pre mladých slepcov, bol v Mestskej knižnici 
Vladimíra Roya v Púchove venovaný program - 
literárnej besede s pedagogičkou a spisovateľkou 
Emíliou Šipulovou. Pondelkové literárne posedenie 
bolo určené pre seniorov z Denného centra seniorov 

mesta Púchov a zdravotne znevýhodnených. Veľké 
poďakovanie za poskytnutie didaktických (audio 
a printových) materiálov patrí Slovenskej knižnici 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, a pani 
Milke Šipulovej za životnú múdrosť a elán, ktorými 
srší a s radosťou ich posúva ďalej všetkým aktívnym 
seniorom v našom meste. 

Tento týždeň nás čaká štátny sviatok, 17. 
november, ktorý je nielen Dňom boja za slobodu 
a demokraciu ale aj Medzinárodným dňom 
študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú 
považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti.  
V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy 
študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti 
nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie 
študenta medicíny Jana Opletala. 17. novembra 
1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali 
proti socializmu. Tentokrát boli úspešní. Aj naše 
mesto myslí na úspešných študentov a preto im aj 
tento rok odovzdá mestské štipendium, a to v piatok 
18.11.2022. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí 
finančne prispeli na tento účel. V tento deň budeme 
pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva 
oceňovať aj úspešných študentov stredných škôl  
a gymnázia. Gratulujem! Všetkým študentom aj touto 
cestou prajem okrem zdravia tiež veľa trpezlivosti, 
chuti sa vzdelávať a množstvo úspechov pri ďalšom 
štúdiu. Svet je plný nenávisti a najúčinnejšou 
zbraňou proti nenávisti je inteligencia. Tak bojujte 
svojou múdrosťou a svojimi skúsenosťami, aby ste 
urobili náš svet krajším a lepším. A nezabudnite pri 
tom všetkom zostať človekom. Človekom, ktorý sa 
usmieva. „Úsmev na perách človeka, je ako svetlo vo 
dverách domu. Označuje, že duša je vo vnútri.“ 

Katarína Heneková 

Posledná rozlúčka so zosnulým Štefanom Rosinom, 
čestným občanom mesta Púchov, sa uskutočnila 
11.11.2022 vo veľkej sále Divadla Púchov na Hoen-
ningovom námestí. Už okolo obeda začali do sály 
divadla na verejnú rozlúčku prichádzať prví smútiaci. 

Na smútočnom zhromaždení zaznela slovenská 
hymna a prítomným sa okrem iných prihovoril bý-
valý slovenský prezident Ivan Gašparovič. „Prišiel 
som sa v tichosti rozlúčiť s mojím priateľom, s ktorým 
sme sa poznali dlhé roky... Plánovali sme ešte nedávno 

stretnutie, no nakoniec mu hovorím posledné zbohom,“ 
rozlúčil sa Ivan Gašparovič s priateľom. 

Smútiacim sa prihovoril aj exposlanec, bývalý pod-
predseda vlády Ľubomír Fogaš, rektor Trenčianskej 
univerzity a poslanec Jozef Habánik a bývalý gene-
rálny riaditeľ Duslo Šaľa Jozef Kollár. Zásluhy Štefana 
Rosinu o rozvoj mesta Púchov ocenila primátorka 
Púchova Katarína Heneková. 

Posledné miesto odpočinku Štefan Rosina našiel 
na cintoríne v rodnom Púchove. Do zeme ho odpre-

vádzali rodina, priatelia, kolegovia a obyvatelia mes-
ta za zvukov dychovej hudby. Medzi smútočnými 
hosťami boli okrem iných aj bývalí ministri Ján Kubiš 
a Gabriela Matečná. Posledné zbohom prišiel pove-
dať spevák, podnikateľ a bývalý poslanec Karol Ko-
nárik. Pri rakve nebohého stála jeho najbližšia rodina, 
synovia, vnúčatá a pravnúčatá. Rad pri rakve Štefana 
Rosinu bol dlhý, rozlúčiť sa s ním prišlo takmer 300 
ľudí.

Slavomír Flimmel

Posledná rozlúčka s podnikateľom Štefanom Rosinom
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Obdobie jesene máme určite viacerí 
radi pre jeho pestrofarebné skrášlenie 
prírody a mnohí aj nie. Lebo súčasťou 
jesene je aj hmla a daždivé počasie,  
a to nám pripomína tak trochu staro-
bu. A možno aj preto si už takmer tri 
desaťročia pripomíname v októbri 
symboliku jesene seniorov a úctu  
k nim. 

Sme radi, že aj vedenie nášho mesta 
a pracovníci mestského úradu čiiné 
inštitúcie venujú nám starším pozor-
nosť nielen v tomto období a vytvárajú 
podmienky na dôstojné prežitie sta-
roby. Dôležité však je, či aj my - starší 
chceme pre to niečo urobiť a zapojiť 
sa, pokiaľ nám to zdravotný stav do-
voľuje.

Mnohí tak aj robia a využívajú pod-
pornú sociálnu službu nášho mesta  
v dennom centre seniorov. Trávia 
aktívne svoj voľný čas, medzi priateľmi, 
na podujatiach v mnohých záujmo-
vých krúžkoch, ktoré si vytvorili.

Hneď v úvode mesiaca boli členky či-
tateľského krúžku na otvorení nových 

priestorov v Mestskej knižnici V. Roya. 
Chceli sa tak poďakovať vedeniu mesta 
za vyriešenie našich pripomienok. Pri 
návšteve knižnice bolo pre mnohých z 
nás nedosiahnuteľné prekonať vysoké 
schody na 1. poschodie. Ďakujeme aj 
touto cestou vedeniu mesta Púchov 
za vytvorenie nových priestorov na 
prízemí pre seniorov, imobilných a štu-
dentov.

Počas babieho leta mnohí turisti 
denného centra nešli lenzaturistikou 
do prírody, ale mnohokrát sa im po-
darilo nazbierať aj niečo pod zub do 
kapustnice. Suchohríby, osikovce, ba 
dokonca aj dubáky.

Naša telocvičňa je pre záujemcov ot-
vorená dvakrát týždenne – v pondelok 
od 17:00 hod. a vo štvrtok od 9:30 hod., 
kde predcvičuje odborníčka na zdravý 
pohyb. No a keďže majú všetky z nás 
pohyb v krvi, hovoria si dorastenky. Aj 
v tomto mesiaci teda urobili pre svoje 
zdraviea jeho utuženie niečo naviac.

Ku Dňu bielej palice sme pomohli ZO 
ÚNSS pri celoslovenskej akcii s políciou 

k výchove účastníkov cestnej premáv-
ky – ako sa majú správať k zrakovo 
postihnutému, ak sa na priechode pre 
chodcov stretnú s človekom s bielou 
palicou.

No a práve k prebiehajúcemu Mesia-
cu úcty k starším sme si pripravili výlet 
mimo okresu - Spoznaj svoje okolie 
- do Pružiny. Bolo to celodenné podu-
jatie,počas ktorého sme spoznali histó-
riu tejto obce a prírodné krásy okolia. 
Navštívili sme známy salaš, nakú pili 
domáce výrobky a pobesedovali  
s majiteľkou o ich výrobkoch a prácach 
poľnohospodára. V popoludňajších 
hodinách sme si pochutnali na kača-
cích hodocha spoločne sa zabavili pri 
našej muzike.

Riadne sa na októbrovom Čaji pre 
seniorov vyzvŕtalo šesťdesiat našich 
členov. Neboli tam len členovia taneč-
ného krúžku, ale aj ďalší. Nechýbala 
tradične ani naša tanečnica Pavla, pre 
ktorú je tanec ako aj pre mnohých ďal-
ších rehabilitáciou.

Záver mesiaca bol veľmi bohatý na-
jmä pre tvorivé práce našich členov. 
Vyhľadávali, niektorí aj vypestovali 
exponáty na výstavu svetlonosov. Na 
krúžku ručných prác ich vytvárali za 
pomoci našej Helenky. Bolo že to ra-
dosti pri ich inštalácii pred Divadlom.

No a napokon čerešnička na tor-

te. Dostali sme Dobro v obálke od 
púchovských detí, ktoré zorganizovala 
mestská knižnica. Boli to milé pozdra-
vy vytvorené pre nás, seniorov, k Me-
siacu úcty k starším. Maličkosť, ktorá 
veľmi potešila a veľmi pekne za ňu 
ďakujeme.

Náš záver Mesiaca úcty k starším sa 
symbolicky stretli členky čitateľského 
krúžku v Mestskej knižnici V. Roya na-
Zážitkovom čítaní s najmladšou gene-
ráciou mesta, a to s predškolákmi, ich 
mamičkami či oteckami. Bolo to milé  
a nečakané stretnutie. A práve tu sme 
si uvedomili, pri čítaní rozprávok De-
duška Večerníčka a rozžiarených oč-
kách predškolákov, ako málo stačí pre 
radosť. A že i my starší sa môžeme tak-
to uplatniť.

Mesiac október máme teda za sebou 
aj my. Chcem sa veľmi pekne poďa-
kovať vedeniu mesta, pracovníkom 
MsÚ Púchov, poslancom MsZ a ostat-
ným, ktorí prispeli k príprave podujatí 
k pripomenutiu si nás, starších. Zá-
roveň chcem vysloviť presvedčenie, 
že aj naďalej sa bude v našom meste 
„pestovať“ úcta k nám, starším, nielen  
v tomto mesiaci, ale počas celého roka. 
Pretože aj drobné prejavy uznania voči 
nám a nášmu spoločenskému uplatne-
niu sú pre nás nesmierne dôležité.

Emília Luhová

Mesiac úcty k starším máme za sebou

Nový národný projekt Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny má 
názov „Bezplatné dlhové poraden-
stvo“. Je to projekt Bezplatných dlho-
vých poradní, ktorý bol vytvorený  
s cieľom poskytnúť dlžníkom kom-
plexné, kvalitné a hlavné bezplatné 
poradenstvo na jednom mieste.Tou-
to cestou by sme Vás chceli osloviť 
s cieľom pomôcť nám dostať sa do 
povedomia ľudí, ktorých trápia dlhy, 
ktoré nedokážu splácať, majú exek-
úcie, uvažujú nad osobným bankro-
tom alebo majú iné finančné problé-
my s ktorými sa na Vás obracajú.

V súčasnosti je v rámci projektu na 
území Slovenskej republiky otvore-

ných 46 dlhových poradní.Dlhové 
poradne boli vytvorené s cieľom 
pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej 
situácii, ktorí sa nachádzajú v zača-
rovanom kruhu dlhov. Poradenstvo 
s odborníkmi Vám pomôže pochopiť 
Vašu zložitú situáciu a nájsť možnos-
ti riešenia.Posúdime oprávnenosť 
nárokov vašich veriteľov voči vám, 
zanalyzujeme možnosti v súlade  
s platnou legislatívou, navrhneme 
pre vás najvýhodnejšie riešenia a 
poradíme, aké kroky je potrebné vy-
konať na dosiahnutie cieľa.

Naše poradne majú taktiež pre-
ventívny charakter. Sme tu aj pre 
ľudí, ktorí sa ešte len pripravujú 

urobiť finančné rozhodnutia, zobrať 
si úver či pôžičku a chcú sa poradiť 
vopred.

V každej poradni, je pre klienta  
k dispozícií:

• právny poradca
• ekonomický poradca
• psychologický poradca
• backoffice, ako osoba prvého 

kontaktu s klientom
Pre viac informácií navštívte našu 

webovú stránku www.pomaha-
medlznikom.sk alebo facebookový 
profil Bezplatné dlhové poradne.

Kontaktné údaje:
Bezplatná dlhová poradňa -  

A. Hlinku 29, 017 01 Považská Bystri-

ca (budova SATOS, za daňovým úra-
dom, 2. poschodie)

E-mail: bdp.pb@upsvr.gov.sk
Tel č.: 00 421 907 776 147
V prípade potreby doplniť informá-

cie, nás neváhajte kontaktovať.
Zdroj: BDP Považská Bystrica

Bezplatné dlhové poradenstvo – nový projekt ÚPSVaR
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Na pôde Mestského úradu Púchov sa v stredu po-Na pôde Mestského úradu Púchov sa v stredu po-
poludní (9.11.2022) stretli novozvolení poslanci do poludní (9.11.2022) stretli novozvolení poslanci do 
Mestského zastupiteľstva v Púchove s opätovne Mestského zastupiteľstva v Púchove s opätovne 
zvolenou primátorkou mesta Púchov Katarínou He-zvolenou primátorkou mesta Púchov Katarínou He-
nekovou (s víťazným počtom 2.380 hlasov), aby si nekovou (s víťazným počtom 2.380 hlasov), aby si 
slávnostne prevzali svoje osvedčenia o zvolení do slávnostne prevzali svoje osvedčenia o zvolení do 
funkcií. funkcií. 
Úvodného slova sa ujala zapisovateľka Mestskej vo-Úvodného slova sa ujala zapisovateľka Mestskej vo-
lebnej komisie v meste Púchov Zuzana Brindzová, po lebnej komisie v meste Púchov Zuzana Brindzová, po 
ktorej predstavila sumár výsledkov tohtoročných ko-ktorej predstavila sumár výsledkov tohtoročných ko-
munálnych volieb predsedníčka mestskej volebnej munálnych volieb predsedníčka mestskej volebnej 
komisie Alena Martinková, ktorá všetkým novozvole-komisie Alena Martinková, ktorá všetkým novozvole-
ným poslancom osobne pogratulovala. Z celkového ným poslancom osobne pogratulovala. Z celkového 
počtu 67 kandidátov na poslancov do mestského za-počtu 67 kandidátov na poslancov do mestského za-
stupiteľstva, obhájilo svoj poslanecký post v novom stupiteľstva, obhájilo svoj poslanecký post v novom 
volebnom období (2022-2026) 10 poslancov, ktorí volebnom období (2022-2026) 10 poslancov, ktorí 
pôsobili v mestskom zastupiteľstve už v predchádza-pôsobili v mestskom zastupiteľstve už v predchádza-

júcom volebnom období 2018-2022. júcom volebnom období 2018-2022. 
Nových členov poslaneckého zboru v Púchove bude Nových členov poslaneckého zboru v Púchove bude 
v novom volebnom období 9. Identicky, s predchá-v novom volebnom období 9. Identicky, s predchá-
dzajúcim obdobím 2018-2022, ostáva rovnaká zo-dzajúcim obdobím 2018-2022, ostáva rovnaká zo-
stava poslancov v rámci volebných obvodov iba vo stava poslancov v rámci volebných obvodov iba vo 
volebných obvodoch č. 4 a č. 9. Celková účasť vo volebných obvodoch č. 4 a č. 9. Celková účasť vo 
voľbách v meste Púchov dosiahla 49,32 %. Prítomní voľbách v meste Púchov dosiahla 49,32 %. Prítomní 
slávnostného odovzdávania osvedčení boli aj pred-slávnostného odovzdávania osvedčení boli aj pred-
nostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová a hlavný kontro-nostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová a hlavný kontro-
lór mesta Púchov Jozef Motúz. lór mesta Púchov Jozef Motúz. 
„V prvom rade Vám všetkým blahoželám k zvoleniu „V prvom rade Vám všetkým blahoželám k zvoleniu 
do mestského zastupiteľstva. Cieľom dnešného sláv-do mestského zastupiteľstva. Cieľom dnešného sláv-
nostného stretnutia bolo zoznámiť Vás s ostatnými nostného stretnutia bolo zoznámiť Vás s ostatnými 
kolegyňami a kolegami poslaneckého zboru a záro-kolegyňami a kolegami poslaneckého zboru a záro-
veň Vás privítať a informovať o základných právach  veň Vás privítať a informovať o základných právach  
a povinnostiach poslanca mestského zastupiteľstva  a povinnostiach poslanca mestského zastupiteľstva  
a pripraviť sa na nadchádzajúce zastupiteľstvo. Verím, a pripraviť sa na nadchádzajúce zastupiteľstvo. Verím, 

že budeme profesionálne a s potešením pracovať na že budeme profesionálne a s potešením pracovať na 
rozvíjaní mesta Púchov. Ďakujem taktiež zapojeným rozvíjaní mesta Púchov. Ďakujem taktiež zapojeným 
kolegom z Mestského úradu Púchov a Zuzane Brindzo-kolegom z Mestského úradu Púchov a Zuzane Brindzo-
vej a jej tímu za prípravu a organizáciu volieb. Želám vej a jej tímu za prípravu a organizáciu volieb. Želám 
Vám, milé pani poslankyne a páni poslanci, mnoho Vám, milé pani poslankyne a páni poslanci, mnoho 
zdravia, trpezlivosti, sily, rozvahy a veľa správnych roz-zdravia, trpezlivosti, sily, rozvahy a veľa správnych roz-
hodnutí. Teším sa na vzájomnú spoluprácu,“hodnutí. Teším sa na vzájomnú spoluprácu,“ uviedla na  uviedla na 
záver slávnostného popoludnia primátorka Katarína záver slávnostného popoludnia primátorka Katarína 
Heneková. Ako tiež spomenula vo svojom príhovore Heneková. Ako tiež spomenula vo svojom príhovore 
k prítomným poslancom a ostatným zúčastneným, k prítomným poslancom a ostatným zúčastneným, 
pripravuje sa viacero zmien, ktoré by mali zefektívniť pripravuje sa viacero zmien, ktoré by mali zefektívniť 
prácu pre občanov mesta. prácu pre občanov mesta. 
Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Púchove sa Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Púchove sa 
uskutoční v utorok, 22.11.2022, so začiatkom o 9.00 uskutoční v utorok, 22.11.2022, so začiatkom o 9.00 
hod. v priestoroch Divadla Púchov.hod. v priestoroch Divadla Púchov.

MsÚ, foto: Slavomír FlimmelMsÚ, foto: Slavomír Flimmel

Primátorka mesta a novozvolení poslanci si 
prevzali osvedčenia o zvolení do funkcií

V spolupráci so Slovenskou knižnicou V spolupráci so Slovenskou knižnicou 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v pre nevidiacich Mateja Hrebendu v 
Levoči, pri príležitosti Medzinárodné-Levoči, pri príležitosti Medzinárodné-
ho dňa nevidiacich, ktorý sme si pri-ho dňa nevidiacich, ktorý sme si pri-
pomenuli počas uplynulej nedele, bol  pomenuli počas uplynulej nedele, bol  
v mestskej knižnici pripravený špe-v mestskej knižnici pripravený špe-
ciálny program pre členov Denného ciálny program pre členov Denného 
centra seniorov a zrakovo postihnu-centra seniorov a zrakovo postihnu-
tých mesta Púchov. Najskôr sme od-tých mesta Púchov. Najskôr sme od-
štartovali literárnou besedou so spi-štartovali literárnou besedou so spi-
sovateľkou a pedagogičkou Milkou sovateľkou a pedagogičkou Milkou 
Šipulovou- Marušíkovou. Diskutovali Šipulovou- Marušíkovou. Diskutovali 
sme o jej šiestich vydaných autobio-sme o jej šiestich vydaných autobio-
grafických knihách, o jej zaujímavom grafických knihách, o jej zaujímavom 
živote a spomienkach. V druhej časti živote a spomienkach. V druhej časti 
besedy, sme v krátkej charakteristike besedy, sme v krátkej charakteristike 
predstavili všetky činnosti a služby Slo-predstavili všetky činnosti a služby Slo-
venskej knižnice pre nevidiacich Mate-venskej knižnice pre nevidiacich Mate-
ja Hebendu v Levoči, ktorá na besedu ja Hebendu v Levoči, ktorá na besedu 
v rámci spolupráce, poskytla knihy  v rámci spolupráce, poskytla knihy  
v Braillovom písme, Braillovu abece-v Braillovom písme, Braillovu abece-
du, audio-knihy, zvukové nahrávky du, audio-knihy, zvukové nahrávky 
a rôzne periodiká venované zrakovo a rôzne periodiká venované zrakovo 

postihnutým čitateľom. Na besede postihnutým čitateľom. Na besede 
boli k dispozícii aj prihlášky, vďaka boli k dispozícii aj prihlášky, vďaka 
ktorým sa mohli záujemcovia zaregis-ktorým sa mohli záujemcovia zaregis-
trovať a stať sa bezplatne členmi tejto trovať a stať sa bezplatne členmi tejto 
unikátnej slovenskej knižnice. Po re-unikátnej slovenskej knižnice. Po re-
gistrácii a predstavení knižnice spolu gistrácii a predstavení knižnice spolu 
so všetkými službami, ktoré ponúka so všetkými službami, ktoré ponúka 
ľuďom so zrakovým postihnutím, sme ľuďom so zrakovým postihnutím, sme 
si vypočuli audio ukážku z knihy Ele-si vypočuli audio ukážku z knihy Ele-
ny Čepčekovej, Monikine cesty. „Som ny Čepčekovej, Monikine cesty. „Som 
rada, že sa konečne podarilo, práve  rada, že sa konečne podarilo, práve  
v týchto ťažkých časoch, zorganizovať v týchto ťažkých časoch, zorganizovať 
pre zrakovo postihnutých túto zaují-pre zrakovo postihnutých túto zaují-
mavú vec. Verím, že sme viacerých po-mavú vec. Verím, že sme viacerých po-
tešili, a že mnohí využijú túto možnosť tešili, a že mnohí využijú túto možnosť 
a cez knižnicu sa zaregistrujú, nielen a cez knižnicu sa zaregistrujú, nielen 
ľudia so zrakovým postihnutím, ale aj ľudia so zrakovým postihnutím, ale aj 
seniori, ktorí majú problém so zrakom seniori, ktorí majú problém so zrakom 
a čítaním. Verím, že naša spolupráca a čítaním. Verím, že naša spolupráca 
bude v tomto smere pokračovať“, do-bude v tomto smere pokračovať“, do-
dáva Emília Luhová, vedúca Denného dáva Emília Luhová, vedúca Denného 
centra seniorov mesta Púchov. centra seniorov mesta Púchov. 

Mestská knižnica V. RoyaMestská knižnica V. Roya

Medzinárodný deň nevidiacich s bohatým literárnym programom
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

V zmysle požiadaviek DHZ Púchov bol v roku 
2022 objednaný priamo u výrobcu špeciálny prie-
myselný vysávač značky NILFISK typ ATTIX 751-71 
MWF. Funkčnosť podobného typu vysávača NIL-
FISK si hasičská jednotka DHZ Púchov preverila 
naposledy na začiatku júna tohto roka pri tech-
nickom zásahu pri zatopení pivničných priestorov 
(4 miestnosti a chodba) gymnázia v Púchove, kde 
po prasknutí vodovodného ventilu dosa-
hovala voda výšku cca 20 cm. Po vyčerpaní 
vody pomocou plávajúceho čerpadla PH-
1200 R, 2 ks kalových čerpadiel KS 32.2  
a čerpadla IBO sa dočistenie priestorov vy-
konalo pomocou priemyselného vysávača 
NILFISK (ZHÚ Continental).

Priemyselný vysávač NILFISK ATTIX 751-
71 MWF je špeciálne navrhnutý pre nároč-
né mokré prostredie, ako je vyčistenie po 
povodni/zatopení, na  olejové/ropné škvr-
ny alebo čistenie po požiaroch. NILFISK 
ATTIX 7 LIQUID VACUUM so 70 litrovým 
kontajnerom a čerpadlom, ktoré umožňu-
je pracovať veľmi dlho bez vyprázdňova-
nia kontajnera. Vstavané čerpadlo dokáže 
zachytiť kvapaliny pri rýchlosti 200 l/min.  
a vypúšťať pri rýchlosti 300 l/min. v 9 me-
trovom prevýšení alebo až 50 metrov od 
čistenej plochy pomocou odtokovej hadi-
ce. Systém dvojitého filtra z nehrdzavejú-
cej ocele chráni čerpadlo a turbínu a nízka 
hladina pracovného hluku umožňuje pra-
covať aj v blízkosti ďalších osôb bez toho, 
aby boli rušené. Model MWF (Mobilné 
vákuové vysávače pre hasičské služby) je 

špeciálne optimalizovaný na skladovanie v ha-
sičských vozidlách, obsahuje ochranný vypínač 
(PRCD) a zástrčku IP68 pre dodatočnú bezpečnosť 
pri práci v mokrom prostredí.

Veríme, že priemyselný vysávač ATTIX 751-71 
MWF skvalitní činnosť DHZ Púchov. Na druhej 
stra ne dúfame, že mimoriadnych udalostí bude 
čo najmenej.                   DHZ Púchov

Púchovskí dobrovoľní hasiči 
majú nového „pomocníka“

Púchovskí dobrovoľní hasiči využijú nový priemyselný vysávač po povodniach, pri odstraňovaní ropných škvŕn, či 
čistení priestorov po požiaroch.                        FOTO: DHZ Púchov

Spaľovala konáre
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého v púchovskej 
mestskej časti Nosice niekto spaľuje konáre  
a a dochádza tam k nadmernému zadymeniu. 
Hliadka na mieste našla ženu, ktorá spaľovala 
konáre z krušpánu. Mestskí policajti ženu vy-
zvali, aby spaľovanie ukončila. Priestupok proti 
verejnému poriadku vyriešila hliadka napome-
nutím.

Nebol to masový vrah
Na mladíka s maskou na tvári a so sekerou 

v ruke upozornil telefonicky mestských po-
licajtov informátor z Divadla Púchov. Obavy  
z neho mali podľa oznámenia mamičky s deť-
mi, ktoré šli okolo Divadla. Hliadka na mieste 
našla mladíka zo Streženíc, ktorý mal na sebe 
halloweensku masku a v ruke sekeru. Bol jed-
ným zo skupiny mladých ľudí z mládežníckeho 
parlamentu mesta Púchov, akciu mali povo-
lenú od mesta do 22.00 hodiny. Hliadka proti-
právne konanie nezistila. 

V unimobunke načierno
Hliadka mestskej polície zistila počas kontro-

ly unimobuniek v meste na Ulici za cintorínom, 
že v unimobunke, ktorá je majetkom mesta, sa 
nachádza muž z Púchova. Hliadke povedal, že 
pobyt v unimobunke mu povolila pracovníč-
ka sociálneho oddelenia púchovskej radnice. 
Do unimobunky sa dostával cez rozbité okno, 
lebo mu údajne ešte nedodali kľúč. Pracovníč-
ka mestského úradu hliadku informovala, že 
muža pozná, vybavoval si v meste trvalý pobyt, 
no pobyt v unimobunke mu výslovne zakázala. 
Mestskí policajti muža z unimobunky vykázali 
a priestupok riešili napomenutím. Z priestoru 
unimobunky vyhotovili fotodokumentáciu.

Krvácal z hlavy
Na oddelenie mestskej polície prijali ozná-

menie, podľa ktorého na Moravskej ulici leží 
medzi autami neznámy muž. Okoloidúci sa ho 
snažili prebrať, no nedarilo sa im to. Hliadka 
našla na zemi sedieť muža z Púchova, krvácal  
z temena hlavy. Na zemi bola krvavá mláka. 
Muž najskôr rezolútne odmietal ošetrenie, 
napokon však po príchode jeho manželky  
a zdravotných záchranárov súhlasil s prevozom 
do považskobystrickej nemocnice. Predtým, 
ako ho odviezla sanitka ešte informoval, že mu 
zmizla peňaženka. Mestskí policajti prehľadali 
okolie, peňaženku však nenašli.       MsP Púchov

Aj v minulom týždni riešili mestskí policajti 
niekoľko desiatok priestupkov pri parkovaní vo-
zidiel.                   FOTO: MsP Púchov



kultúrakultúra 77

Výstava ovocia a zeleniny z nich v Divadle Púchov
V stredu 9.11.2022 o 17.00 hod. riaditeľ Púchovskej kultúry s.r.o. Pavol Pivko V stredu 9.11.2022 o 17.00 hod. riaditeľ Púchovskej kultúry s.r.o. Pavol Pivko 

vyhodnotil a ocenil pestovateľov a účastníkov VÝSTAVY OVOCIA A ZELENINY vyhodnotil a ocenil pestovateľov a účastníkov VÝSTAVY OVOCIA A ZELENINY 
v galérií Divadla v Púchov. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli ovocie, zeleni-v galérií Divadla v Púchov. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli ovocie, zeleni-
nu, domáce produkty, kompóty, zaváraniny, med, bylinky a dokonca aj bon-nu, domáce produkty, kompóty, zaváraniny, med, bylinky a dokonca aj bon-

saje na krásnu výstavu, ktorá mala úspech. Návštevníci výstavy, ktorých bolo saje na krásnu výstavu, ktorá mala úspech. Návštevníci výstavy, ktorých bolo 
veľa, počas dvoch dní obdivovali, čo iní dopestovali. Ďakujeme všetkým, kto-veľa, počas dvoch dní obdivovali, čo iní dopestovali. Ďakujeme všetkým, kto-
rí prispeli k organizácii výstavy, vrátane pracovníkov Púchovskej kultúry, s.r.o.rí prispeli k organizácii výstavy, vrátane pracovníkov Púchovskej kultúry, s.r.o.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír FlimmelPúchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel

Martin na bielom koni prišiel na pešiu zónu
V piatok 11. novembra bolo sv. Martina a púchovské deti spolu s rodičmi V piatok 11. novembra bolo sv. Martina a púchovské deti spolu s rodičmi 

privítali Martina na bielom koni pred katolíckym kostolom a neskôr aj na pe-privítali Martina na bielom koni pred katolíckym kostolom a neskôr aj na pe-
šej zóne. Do mesta sa po vynútenej prestávke vrátilo obľúbené podujatie VÍ-šej zóne. Do mesta sa po vynútenej prestávke vrátilo obľúbené podujatie VÍ-
TANIE ZIMY V PÚCHOVE - MARTIN NA BIELOM KONI. Akciu moderoval riaditeľ TANIE ZIMY V PÚCHOVE - MARTIN NA BIELOM KONI. Akciu moderoval riaditeľ 

Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko, ktorý okrem Martina na koni predstavil Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko, ktorý okrem Martina na koni predstavil 
divákom na zaplnenej pešej zóne deťmi veľmi obľúbené postavy - Zahrajka divákom na zaplnenej pešej zóne deťmi veľmi obľúbené postavy - Zahrajka 
zo Spievankova a myšku Elišku.zo Spievankova a myšku Elišku.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír FlimmelPúchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel
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Z realizovaných 
mestských in-
vestícií v obvode 
č. 7 za posledné 
obdobie treba 
spomenúť:

-Rekonštrukcia 
Ul. Školská s jej 
odvodnením

-Ukončenie vý-
stavby 36 nájom-
ných bytov na 
Kolonke

- S c h v á l e n i e 
nového dopravného značenia na ul. Železničná (po-
volenie jazdy cyklistom v protismere), výjazd z ul. To-
várenská na most (chodci prejdite na druhú stranu)

-Zrevitalizované detské ihrisko v priestoroch ZŠ  
s MŠ Slovanská

-Vysprávkovanie komunikácie za školou asfaltovou 
drťou

-Schválenie zámeru vybudovania parkoviska 
súkromnou firmou na mestskom pozemku na Kolon-
ke

Vďaka sponzorom a obetavým ľuďom sa podarilo 
nainštalovať nové vianočné osvetlenie na ihličnan pri 
reštaurácii Hradisko. Zasadala školská rada pri ZŠ s MŠ 
Slovanská. Vo volebných okrskoch č. 12 a 13 prebehli 
bezproblémové komunálne a župné voľby.

V obhliadnutí za prácou Výboru mestskej časti č. 7  
v tomto končiacom kalendárnom roku možno kon-
štatovať, že výbor zasadal 3x a to 7.3., 24.5. a 11.10. 
Zasadnutia sa konali v utorky v podvečerných hodi-
nách a boli verejné. Jednotlivé zápisnice bolo možné 
zhliadnuť na výveskách výboru v Horných Kočkov-
ciach v parčíku pri kostole a na Kolonke, na budove 
bývalých potravín a na www.kockovce.sk. Výbor 

pracoval v nezmenenom počte 10 členov. Obsahom 
jednotlivých stretnutí boli témy ako: čistenie verej-
ného priestranstva apozemkov, oprava spomaľovača 
pri kostole, čistenie dažďových trativodov, organizo-
vanie kultúrnych a spoločenských akcií, odstránenie 
nevhodných grafitov na verejnosti, riešenie partici-
patívneho rozpočtu, orezy stromov, čistenie komuni-
kácií, vysprávkovanie výtlkov, oprava prepadnutých 
kanalizačných poklopov, kamerový systém, údržba 
zelene, výmena dopravných značení, verejné osvetle-
nie, výskyt divých zvierat v blízkosti ľudských obydlí, 
funkčnosť obecného rozhlasu, odstránenie čiernych 
skládok, poškodené lavičky, návrhy investícií za ob-
vod do mestského rozpočtu 2023.

Z fyzických aktivít výboru treba vyzdvihnúť:
-Verejné stretnutie s občanmi ohľadne petície na 

šíriaci sa hluk zo spoločnosti Slovdepo
-Poskytnutá materiálna pomoc Ukrajine v podobe 

prikrývok
-Riešenie petície na podporu projektu rekonštrukcia 

detského ihriska v ZŠ Slovanská
-Brigáda ku Dňu Zeme (oprava lavičiek v areáli pri 

Váhu, čistenie areálu od lístia, odpadkov, konárov)
-Príprava a stavanie Vatry oslobodenia mesta 

Púchov, spoluorganizátor akcie
-Hudobný pozdrav v obecnom rozhlase pri príleži-

tosti Dňa Matiek
-Účasť na oslave 20 rokov ZO Jednoty dôchodcov  

v H. Kočkovciach spojenou soslavou Dňa Matiek
-Spoluúčasť na organizovaní 8. Ročníka súboja vo 

varení gulášu „Hornokočkovský kotlík“
-Brigáda v areáli MŠ Slovanská (jeho revitalizácia  

s budovaním pocitových chodníkov)
-Brigáda na úpravu areálu pri Váhu pred mestskou 

akciou Púchovské Kočkoviny, spoluorganizátor akcie
-Organizovanie akcie „Mikuláš Deťom“ (bude 4.  12.)
 Na konci volebného obdobia sa chcem poďakovať 

vedeniu mesta, konateľom mestských spoločností, 
mestskej polícii, sponzorom, priaznivcom a ľuďom, 
ktorí výboru držali palce celých 12 rokov za môjho 
predsedníctva. Špeciálne ďakujem všetkým členom 
výboru a zvlášť terajším, že si našli zo svojho súkromia 
čas a energiu v práci pre ľudí. Ďakujem! A držím palce 
novým tváram v pokračovaní tejto štafety.

Záverečné poďakovanie 
Milé Púchovčanky, Púchovčania, 
niektoré sny sa plnia, niektoré zostanú iba vyslove-

né, či napísané na papieri. Rád by som sa Vám poďa-
koval za priazeň a podporu v komunálnych voľbách  
v podobe krúžku pri mojom mene. Hoci to na úspech 
a víťazstvo nestačilo, verím, že na priateľstvo, úsmev 
a podanie ruky v pravú chvíľu nebude nikdy nesko-
ro. Držím palce nášmu staronovému vedeniu mesta 
s poslancami, verím, že s pribúdajúcimi rokmi bude 
mesto napredovať a ľudia budú šťastnejší. Ďakujem 
všetkým, ktorí mi pomáhali, držali palce a vyjadrovali 
podporu. Som rád, že som mohol byť súčasťou jednej 
etapy v mojom živote, v ktorej som sa snažil urobiť 
z Púchova pomáhajúcu a prosperujúcu samosprávu, 
ktorá je blízko k ľuďom. Som Vám vďačný za príleži-
tosť byť dvanásť rokov Vašim poslancom, predsedom 
výboru mestskej časti 7, predsedom jednotlivých ko-
misií. Ak sa niečo celkom nepodarilo, prepáčte. Som 
presvedčený, že chyby sa robia, ale z mojej strany 
nebolo žiadne cielené a úmyselné zlo. Veľa ľudí chce, 
aby som sa do tohto komunálneho politického ko-
lotoča vrátil o 4 roky, nateraz Vám neviem dať jasnú 
odpoveď, uvidím. Budem nad tým uvažovať.

Pre ďalších neúspešných kandidátov volieb mám 
odkaz - nezúfajte, nešírte zlo v spoločnosti a skúste 
Vaše výborné myšlienky, koncepty pretaviť pre obča-
nov v reálne skutky v práci v jednotlivých komisiách 
pri MsZ, alebo v jednotlivých výboroch mestských 
častí.                        Cyril Crkoň

Aktivity v obvode č. 7 (Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok)

Jednou z aktivít našej školy v tom-
to školskom roku je zapojenie sa do 
projektu Nurture International. Nur-
ture International je prístup k výchove  
a vzde lávaniu, ktorý sa opiera o po-
znatky neurovedy a jeho primárnym 
cieľom je, aby škola bola emočne 
bezpečným prostredím, ktoré je ne-
vyhnutné pre učenie. Opiera sa o šesť 
základných princípov:

1. Učenie a výsledky sa zlepšujú pro-
stredníctvom napĺňania sociálnych, 
emocionálnych a kognitívnych pot-
rieb. 

2. Pocit emocionálneho bezpečia je 
nevyhnutný pre duševné zdravie, uče-
nie sa a úspechy. 

3. To, ako komunikujeme, má vplyv 
na duševné zdravie, učenie a úspechy. 

4. Oslava rozmanitosti obohacuje ko-
munitu a zlepšuje učenie. 

5. Kultúra Nurture podporuje re-
flexívne postupy.

6. Sebaidentita a sebaúcta sú kľúčom 
k duševnému zdraviu a pohode.

Prvé tri z nich sú obsahom rozbie-
hajúceho sa projektu práve v tomto 
školskom roku. Úspešný štart zahájila 
séria školení vo Zvolene. Uskutočnili 
sa v príjemnej a inšpiratívnej atmosfé-
re v dňoch 24. - 27.10. 2022. Hlavnými 
školiteľkami boli Viera Matyšáková  

a dve odborníčky na prístup Nurture 
z Británie, Yvonne David Monaghan 
a AlisonGrimshaw. Prvé dvojdňové 
školenie bolo určené pre vedenie škôl 
- riaditeľov a zástupcov. Na druhom 
dvojdňovom školení sa zúčastnili pe-
dagógovia z prihlásených škôl.

Z príspevku neziskovej organizá-
cie Starn.o., ktorá projekt Nurture na 
Slovensku zastrešuje: Vystúpili sme  
z online prostredia a konečne sme sa 
stretli so zástupcami škôl aj osobne... 
Najlepšie na tom je, že nielen Yvonne 
David Monaghan a AlisonGrimshaw 
z Nurture International odovzdávajú 
svoje dlhoročné skúsenosti s nurture 
princípmi školám, ale zároveň aj my 
dostávame veľa inšpirácie od zapoje-
ných škôl. Sú to neskutočné príbehy  
a obrovská snaha posúvať vzdelávanie 
s ohľadom na osobnosti a individuálne 
potreby žiakov dopredu.

Obsahom školení bolo teda nielen 
predstavenie základných princípov 
Nurture, ale aj zoznámenie sa s ostat-
nými zapojenými školami, vzájomné 
zdieľanie a predstavenie prvých kro-
kov, vďaka ktorým Nurture projekt  
v školách ožije. Program školení kom-
binoval teoretické a praktické infor-
mácie. Dozvedeli sme sa ako sa vyvíja  
a funguje ľudský mozog. Tieto poznat-

ky pomáhajú analyzovať prejavy sprá-
vania sa žiakov. Teória bola prepojená 
s praktickými príkladmi. Učitelia si vy-
skúšali viacero aktivít, ktoré pomáhajú 
vytvárať príjemné a podnetné školské 
prostredie. Boli to aktivity vhodné na 
triednické hodiny, na prestávky, mi-
moškolské aktivity ale aj na každoden-
né vyučovanie predmetov. Zároveň 
učitelia medzi sebou zdieľali aj mno-

ho nápadov a podnetov ako sa dajú 
vylepšovať priestory školy, a samotný 
výchovno-vzdelávací proces.

U nás v škole sú do projektu Nurture 
pozvaní všetci učitelia aj nepedagogic-
kí zamestnanci, rodičia a žiaci, pretože 
spoločne si dokážeme vytvárať bez-
pečné prostredie, v ktorom môžeme 
spoločne rásť a rozvíjať sa.

Katarína Huťová

Projekt s Nurture International v ZŠ s MŠ sv. Margity
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Mesto Púchov prostredníctvom spoločnosti Trafin 
Oil SK v lete umiestnilo 37 kusov čiernych zberných 
nádob na zber potravinárskych použitých olejov  
a tukov z domácností. 

Čierne zberné nádoby s oranžovým vekom sú si-
tuované na existujúcich stojiskách komunálnych 
odpadov pre občanov v meste ako aj vo všetkých 
mestských častiach. 

Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vy-
lievaný vo väčšine prípadov do odpadových systé-
mov, čo so sebou nesie množstvo negatív nielen pre 
životné prostredie.

Hlavným cieľom zavedenia zberu použitých jed-
lých olejov a tukov je zabrániť vylievaniu zvyškov 
olejov do odpadov v domácnostiach, zabezpečiť 
ich efektívne spracovanie a recykláciu na hodnotnú 
surovinu, ktorá slúži na výrobu biopalív a v nepo-
slednom rade tiež triedením ďalšieho druhu komu-
nálneho odpadu zvýšiť mieru separácie a tým znížiť 

množstvo odpadu uloženého na skládku.
V októbri prebehol prvý vývoz všetkých nádob 

určených na kuchynské oleje a tuky, pričom celkom 
bolo zvezených približne 153 kg použitého oleja. 

Okrem olejov a tukov v plastových fľašiach boli 
však v čiernych zberných nádobách ukladané tiež 
rôzne iné druhy komunálneho odpadu - kuchynský 
odpad v igelitových vreckách, rôzne druhy plastov, 
sklo a ďalšie, ktoré do týchto nádob nepatria (viď fo-
todokumentácia).

Čo do čiernych zberných nádob patrí: 
• všetky jedlé oleje a tuky, ktoré doma používate pri 

príprave jedla,
• všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, 

olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový),
• tuky (maslo, margarín alebo masť), 
• všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, 

fritovania, zo zeleniny, mäsa, rýb, syrov či húb nakla-
daných v oleji alebo marinád na grilovanie.

Do jedlých olejov a tukov nepatria: 

• Motorové, hydraulické či iné oleje a tuky, ktoré ne-
boli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu 
jedla, 

• kuchynský bioodpad, 
• ostatné triedené zložky komunálneho odpadu, 

pre ktoré sú určené odlišné smetné nádoby na sto-
jiskách. 

Použité oleje a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET 
fľaše, ktorú ste doma zvyknutí triediť. Plnú a dobre 
uzavretú PET fľašu odneste do najbližšej označenej 
zbernej nádoby na triedenie oleja – viď obrázky zber-
nej nádoby.

Vytriedený olej bude z nádob na stojiskách aj na-
ďalej zvážaný v pravidelných intervaloch, prípadne 
podľa potreby a naplnenosti jednotlivých nádob.

„Zapojte sa do triedenia jedlých olejov a tukov, pre-
tože každá kvapka sa počíta“

Ďakujeme a veríme, že sa nám to spoločne podarí.
Natália Janíčková, referent 

odpadového hospodárstva MsÚ Púchov

Triedenie jedlých olejov a tukov z domácností v Púchove

Podujatie REMESLO MÁ ZLATÉ DNO, ktoré malo  
z dôvodu pandémie prestávku, sa opäť vrátilo do pa-
vilónu B Základnej školy s materskou školou Slovan-
ská, kde sa žiakom prvého, druhého stupňa základnej 
školy a deťom z materskej školy, predstavilo celkom 
20 remeselníkov z radov dobrovoľníkov, umelcov, 
vyučujúcich záujmových krúžkov a seniorov z OO 
JDS Púchov. Remeselnej akcie v príjemnej atmosfére,  
s ponukou domácich koláčikov a výrobou vlastného 
kváskového chleba, sa zúčastnila vedúca Oddelenia 
školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov. 

Okrem jednotlivých ukážok háčkovania, štrikova-
nia, ručného prania či maľovania žehličkou, si mohli 
deti pozrieť aj výstavu približujúcu históriu toho kto-
rého remesla, ľudové predmety a výrobky. Zároveň 
si žiaci základnej školy vyskúšali aj pribíjanie klincov, 
ktoré sa stalo úspešným ako medzi chlapcami, tak  
i dievčatami. Zaujímavé pre deti boli aj činnosti ako 
maľovanie žehličkou alebo výroba už vianočnej de-
korácie. Stretnutie remeselníkov - dobrovoľníkov pri-
pravuje vedenie školy aj v budúcom období, to bude 
rozšírené pre ostatné materské a základné školy  
v meste Púchov. 

MsÚ Púchov

Remeslo má zlaté dno v priestoroch ZŠ s MŠ Slovanská
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Inšpirovaní témou 18. ročníka Medzinárodného dňa 
školských knižníc (Ako máme radi našu školskú kniž-
nicu) sme 24. 10. 2022 pripravili školskú akciu, ktorou 
sme chceli žiakom spropagovať poéziu ako literárnu 
formu. Práve cez poéziu je možné vyjadriť city a emó-
cie, ktorými by dali žiaci najavo, ako vidia nielen svet 
vôkol nich, ale ako vnímajú aj školskú knižnicu. Vyu-
žili sme k tomu všetky aktivity, ktoré deti v našej škole 
rady robia. Cez pozitívny vzťah k záľubám sme žiakov 
chcelipriviesťk pozitívnemu vzťahu k poézii. V našej 
škole majú žiaci v obľube výtvarnú výchovu, hudobnú 
výchovu, prácu s keramikou a na hodinách techniky  
i prácu v bylinkovej záhradke. Preto bolo našou sna-
hou motivovať ich prostredníctvom týchto činností  
k bližšiemu kontaktu s poéziou. 

Naše podujatie sme nazvali „V našej školskej kniž-
nici spievame si veršíky z našej veršovanej kerami-
ky“. Prostredníctvom hry a zábavy bolo naším cieľom  
u detí vzbudiť kladný vzťah k poézii, básnickému die-
lu, jeho precíteniu a pochopeniu.Zároveň sme chceli 
žiakom ukázať, že i poézia dokáže človeka pobaviť  
a rozosmiať. Poézia má rôzne podoby a detské pub-
likum ju dokáže najintenzívnejšie vnímať cez hudbu. 
Boli sme preto veľmi vďační, že pozvanie na naše 
podujatie prijala speváčka i knihovníčka zároveň, ro-
dená Púchovčanka – známa z televíznych obrazoviek  
i z TV relácie Superstar – Andy Lou. Andy si svoje tex-
ty a hudbu skladá sama – a preto bolo zároveň naším 
cieľom motivovať žiakov k vlastnej tvorbe.

Žiaci 1. a 2. ročníka cez 1. vyučovaciu hodinu zábav-

nou formou spoznávali školskú knižnicu. Recitovali 
vtipné verše a tvorili rýmy, z ktorých vznikla humorná 
báseň. V stretnutiach s poéziou čítali a počúvali zhu-
dobnené verše, ktoré prepojili s nácvikom recitácie. 
Tretiaci tvorili a písali nonsens básne na jesenné listy 
zo stromov. Štvrtáci sa zamýšľali nad otázkami funk-
cie školskej knižnice a z ich myšlienok vznikol pútavý 
informačný plagát. Žiaci na II. stupni vymýšľali nielen 
„vesmírne básne“, ale tvorili i šifrované verše, ktoré pí-
sali mliekom a citrónom. Zahrali sa na detektívov a ich 
úlohou bolo odkazmi prostredníctvom veršov zachrá-
niť básnika. Básnika zachránili – verše písané šťavou 
z citróna dešifrovali pomocou plameňa. Zažili pri tom 
veľa zábavy a formou hry sa naučili i niečo nové zo 
zákonov fyziky. Veľa zábavy si užili i naši šiestaci, ktorí 
čítali verše v pohybe a v pohybe museli transformo-
vať i prózu do poézie. Naši žiaci prepojili svoju aktivitu  
i s cudzojazyčnou básnickou tvorbou a porovnávali 
verše v origináli s prekladom v slovenčine. Tvorili tiež-
plagát pre lepšiu orientáciu v spleti poetických žánrov, 
ktoré možno nájsť v našej školskej knižnici. 

A práve v školskej knižnici čakalo žiakov veľké pre-
kvapenie. Všetkých, ktorí sa tu stretli, spájalo niečo 

spoločné – a to vzťah k hudbe. Žiaci si na besede so 
speváčkou i knihovníčkou slovanských štúdií v Štátnej 
vedeckejknižnici Banskej Bystrici Andy Loužeckou vy-
chutnali dúšok príjemných slov, dúšok skvelej hudby 
i dúšok liečivého, voňavého čaju z byliniek vypesto-
vaných v našej školskej záhradke. Vychutnali si ho zo 
šálok obsiatych veršami, ktoré vytvorili žiaci na kera-
mickom krúžku. Beseda bola rozdelená do viacerých 
okruhov - žiakom ich postupne odkrývali spolužiaci, 
ktorí sa zhostili funkcie moderátorov. V zábavnej hre 
Inkognito sa účastníci besedy snažili uhádnuť povo-
lanie nášho hudobného hosťa, ktorého poznali len 
ako speváka. To, že Andrea pracuje ako knihovníčka, 
bola pre žiakov novinka a hneď ju zahltili otázkami 
týkajúcimi sa tohto krásneho povolania. Boli zvedaví, 
aký literárny žáner má v obľube, čo je obsahom práce 
knihovníčky vedeckej knižnice a aký je rozdiel medzi 
vedeckou a školskou knižnicou. Zisťovali, či i v poézii 
hľadá inšpiráciu pre svoju hudobnú tvorbu. Andrea 
nám prezradila, že sa zúčastňovala recitačných súťa-
ží a predniesla nám i ukážku Sládkovičovej Maríny. 
Pri recitácii sme ešte chvíľu zotrvali a vypočuli sme si 
úsmevné verše Valentína Šefčíka v podaní našej ôs-
mačky Zuzky i zhudobnenú báseň Strapatá v znení 
našich siedmakov a ôsmakov. Žiakov na besede so 
speváčkou zaujímali aj odpovede na otázky týkajúce 
sa súťaže Košický zlatý poklad a zo zákulisia Superstar, 
ktorej sa Andy zúčastnila v roku 2020. Andrea trpez-
livo odpovedala na všetky zvedavé otázky žiakov. Na 
spevácke súťaže, tvorbu textov a básne sme sa pýtali 

zámerne. Mali sme totiž 
pre Andreu jednu „malú“ 
prosbu – aby nám po-
mohla zložiť a zhudob-
niť našu vlastnú školskú 
hymnu. Spoločne sme sa 
pustili do práce... Asociá-
cie v spojení s našou ško-
lou nám vírili v hlavách 
- kamaráti, vedomosti, 
učitelia, Komenčák, zá-
bava, smiech, jedlo...  
A vznikla báseň, ku kto-
rej Andy zložila akordy. 
V dobrej nálade sa všetci 
žiaci na záver vyučovania 
ešte zúčastnili koncertu 

v telocvični, kde nám náš hudobný hosť okrem vlast-
nej tvorby zaspieval aj našu spoločnú báseň – školskú 
hymnu, v ktorej sa okrem iného spieva:

Na Komenčáku sme všetci kamaráti
Spoločné časy, smiech nám dali
Učitelia sa k nám pekne správajú
A vedomosti nám odovzdávajú
Jazyky sú pre nás hračka
Cez prestávky naháňačka
Do súťaží sa vždy zapojíme
A olympiády správne vyriešime
V našej škole „heeej“
V našej škole „heeej“
Je nám dobre každý deň
Tešíme sa do nej
V závere dopoludnia plného nových zážitkov, sme sa 

zhodli, že čítanie, písanie a spievanie poézie má lieči-
vé účinky, dokáže liečiť aj malé detské krivdy... A tak 
žiaci vo vzájomnej komunikácii zistili, že liek na tieto 
neduhy možno nájsť i v našej školskej knižnici v po-
dobe krásnej literatúry. Deti odchádzali po vyučovaní 
domov šťastné, spokojné, s úsmevom na tvári, spieva-
júc si novú školskú hymnu.   ZŠ Komenského, Púchov

Medzinárodný deň školských 
knižníc v ZŠ J. A. Komenského Z projektu zamestnancov Nadácie Volkswagen 

Slovakia získalo naše občianske združenie SRR-
Z-RZ pri Spojenej škole, Športovcov 1461/17, 
Púchov grant vo výške 2496 € na realizáciu pro-
jektu „Pohladenie na duši – snoezelen miestnosť“. 
Pomocou projektu sme vytvorili multisenzoric-
kú miestnosť Snoezelen určenú na terapeutické  

a relaxačné využitie. Snoezelen ponúka množstvo 
aktivít, ktoré stimulujú rôzne zmysly dieťaťa, zlep-
šujú vnímanie, rozvíjajú komunikačné, motorické 
a sociálne schopnosti, myslenie a pamäť. Snoeze-
len miestnosť je určená pre deti a žiakov s vývino-
vými poruchami, s mentálnym, s telesným alebo 
viacnásobným postihnutím a s poruchou autis-
tického spektra. Pobyt v tejto miestnosti prináša 
deťom a žiakom celkové uspokojenie, uvoľnenie 
a sústredenie sa na svetelné, hmatové a auditív-
ne podnety. Prispieva k redukcii stresu a stereo-
typného správania, zvyšuje motiváciu, znižuje 
agresívne prejavy prípadne sebapoškodzovanie 
žiakov. Vďaka Snoezelen miestnosti môžeme  
u detí s viacnásobným postihnutím aplikovať aj 
prvky bazálnej stimulácie. 

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za fi-
nančnú podporu projektu a za to, že sme mohli 
zriadiť multisenzorickú miestnosť Snoezelen. 

SRRZ-RZ pri Spojenej škole, 
Ul. športovcov

Pohladenie na duši – 
snoezelen miestnosť
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Kultúra
JOGA
Streda    23.11., 30.11.       tanečná sála       9.30 h
Utorok  15.11.,  22.11., 29.11.       tanečná sála     16.15 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 PRE POKROČILÉ
Streda 16.11., 23.11., 30.11.     tanečná  sála   17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť a 
rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: 
kultura@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 1 h/4 €, platba dvojmesačne.

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Streda         16.11., 23.11., 30.11.     tanečná sála    18.30 h 
Pondelok   21.11., 28.11.                     tanečná sála    18.30 h
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba.1 vstup 4 €.  Info na č.t. 
0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk  

MODERNÁ  KALANETIKA 
Štvrtok    24.11.       tanečná sála     18.30 h
Dá Vám do poriadku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo 
prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková.1 lekcia 4 €. Info na č.t. 0908 718 
662, kultura@puchovskakultura.sk

KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA
Pondelok    21.11., 28.11.          veľká sála           18.00 h
Kurzy sú prípravou na plesovú sezónu a rôzne spoločenské podujatia. Zvládnete 
základy jednotlivých štandardných a latinskoamerických tancov. Info 0908 718 662.

KREATÍVNE KURZY 
Utorok  15.11.     zasadacia miestnosť     15.30 h
MAĽBA AKVARELOM, základný kurz /2 x 2,5 hod./  
TVORBA MANDALY, základný kurz /2 x 2,5 hod./ 
SERVÍTKOVÁ TECHNIKA, základný kurz /2 x 2,5 hod./  
Poplatok 7 €/h vrátane materiálu. Prihlášky a informácie 0908 718 662, kultura@ 
puchovskakultura.sk

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Utorok  15.11.           učebňa č.1     16.00 h
Utorok  22.11.           učebňa č.1     16.00 h
Zahájenie kurzu a zároveň  prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako zaplátať, zašiť 
alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. Či už sa chcete naučiť iba základy 
a spríjemniť si voľný čas, alebo sa šitiu chcete vážne venovať, táto ponuka je ako „šitá“ 
priamo pre vás! Navliecť niť do ihly, vedieť správne ovládať šijací stroj, vybrať vhodný 
materiál. A samozrejme z látky vedieť vyrobiť to, čo vám doma práve chýba alebo to, 
čo si už dlhšiu dobu túžite na seba obliecť. 2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné 
sa prihlásiť do 11.11. emailom: kultura@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662.  Kur-
zový poplatok je 34 €, požičanie šijaceho stroja je v cene poplatku.

ČAJ PRE SENIOROV 
Streda 16.11.     veľká sála   15.00-18.00 h
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky 
mesta. Úvod spestria svojim programom deti z Materskej škôlky Mládežnícka  Púchov. 
Do tanca a na počúvanie hrá PAVOL LATÁK. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
4.11. v pokladni kina od 16.30 h.
EKOTOPFILM-ENVIROFILM 
Streda 23.11.     veľká sála 8.30 do 20.00 h
Filmy s tematikou životného prostredia, ekológie a trvalo udržateľného rozvoja. Vstup 
voľný. Viac info na osobitnom plagáte.

Kino
ČIERNY PANTHER: NAVŽDY WAKANDA    

Streda  16.11.2022   17:30 h
V najnovšom filme Čierny panter: Navždy Wakanda od štúdia Marvel musia kráľovná 
Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Milaje bojovať, aby ochránili svoj národ pred 
svetovými mocnosťami po smrti kráľa T’Challu. Kým sa Wakanďania snažia prijať ďalšiu 
kapitolu svojich dejín, naši hrdinovia sa musia spojiť s Vojnovým psom Nakiou a Ever-
ettom Rossom a spoločne vydláždiť novú cestu pre kráľovstvo Wakanda. Vo filme ďalej 
účinkujú Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena a Alex Livanalli, a Tenoch 
Huerta sa nám prvýkrát predstaví ako Namor, kráľ skrytého podmorského národa MP 
od 12 rokov – Cinemart – 161 min. – akčný – sci-fi – dobrodružný – SD – titulky - USA. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

GRAND PRIX
Piatok  18.11.2022  17:30 h     Nedeľa  20.11.2022  17:30 h  
Príbeh dvoch bratrancov, ktorí milujú autá, a o jednom zločincovi, ktorý ich rád kradne. 
Roman vedie krachujúci autobazár na okraji mesta, má tri deti, energickú manželku  
a pije. Emil, fanatický milovník poriadku, vedie v centre mesta autoservis, za ktorým 
stojí jeho najväčšia pýcha: maketa auta Formule 1. Keď Emil vyhrá v televíznej súťaži 
lístky na Veľkú cenu Formuly 1, nezostáva mu nič iné, len požiadať svojho bratranca 
Romana, aby ho tam odviezol. Nemôže šoférovať. Ani jeden z nich ešte netuší, že sa na 
nich chystá miestny magnet na problémy, hlavný dodávateľ kradnutých áut a Roman-
ov kamarát z väzenia Štětka. MP od 12 rokov – MAGICBOX – 107 min. – komédia – drá-
ma – OV – ČR – SR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

MENU
Pondelok  21.11.2022  17:30 h  
Mladý pár cestuje na odľahlý ostrov, aby navštívil a zažil exkluzívnu reštauráciu, kde 
šéfkuchár pripraví bohaté menu s niekoľkými šokujúcimi prekvapeniami.MP od 15 
rokov – Cinemart – 107 min. – horor – thriller – titulky – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €

NEOBYČAJNÝ SVET
Piatok  25.11.2022  17:30 h    Nedeľa  27.11.2022  15:30 h 
Vydajte sa na cestu hlboko do “Neobyčajného sveta”, ktorý sa odohráva v obrovskom, 
skrytom, podzemnom svete, kde na vás čakajú bizarné stvorenia, hroziace nebez-
pečenstvá a úžasné dobrodružstvá. Cesta nás zavedie do sveta, o ktorom nikto netušil, 
že existuje, kde sa stretneme s množstvom neznámych tvorov - niektorých zvláštnych, 
niektorých podivuhodných a niektorých vyslovene nebezpečných. Najväčší objav, 
ktorý na hlavných hrdinov-rodinu Cladeov čaká, je však kľúčom k ich vzájomnému 
vzťahu a k tomu, čo ich čaká v budúcnosti. MP – Cinemart – 95 min. – animovaný – 
komédia – dobrodružný – SD – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, 
ZŤP, vstupné 5 €.

BONES AND ALL
Piatok  25.11.2022  19:45 h    Pondelok  28.11.2022  17:30 h 
Zaľúbia sa do seba a vydajú sa na cestu Amerikou osemdesiatych rokov. Okrem lásky 
ich však spája aj neodolateľná chuť na ľudské mäso... MP od 15 rokov – Continental-
film – 130 min. – dráma – horor – titulky – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
VIANOČNÝ PRÍBEH
Nedeľa  27.11.2022  17:30 h    Streda  30.11.2022  17:30 h   
Originálna snímka plná nečakaných situácií, emócií, dojemných chvíľ, ale aj zábavy 
odkrýva rodinné vzťahy u Skálov, kde „vládne“ známa herečka Skálová v podaní Jiřiny 
Bohdalovej. Jej syn stvárnený Karlom Rodenom rieši svoju prostorekosť a priateľku.  
U Pazderkov sa zase preberajú nepozvaní hostia a vzájomné vzťahy, ale pri sviatočnom 
stole sa nakoniec stretnú všetci tí, ktorí tam patria. Na horách sa sviatky rozhodne os-
láviť Viktorova rodina, ktorá rieši manželský ,,štvoruholník,, - on, ona, jej milenec a opa-
trovateľka v podaní Hynka Čermáka, Jany Plodkovej, Jana Nedbala a Sáry Sandeva.MP 
od 12 rokov – Cinemart – 118 min. – komédia – SD – ČR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

PÁNSKY KLUB 

Streda  30.11.2022    10:00 h – PREMIETANIE LEN PRE DCS.
Komédia o láske a jej podobách a o tom, že nikdy nie je neskoro pokúsiť sa niečo 
napraviť. MP od 12 rokov – Continentalfilm – 89 min. – komédia – OV. Premietanie len 
pre DCS. Vstupné 3 €. 
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MORAVSKÁ 11
PÚCHOV

0915 378 744

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €

Utorok:15.11.

Polievka: Boršč 
1. Bravčové pliecko varené, rajčinová 
omáčka, kysnutá knedľa
2. Vyprážaný karbonátok, zemiaky  
s pažítkou, tatarská omáčka

Streda: 16.11.

Polievka: Šošovicová na kyslo  
s údeným mäsom 
1. Vykostené „parmské“ kuracie steh-
no, štuchané zemiaky
2. Rizoto z bravčového mäsa so syrom, 
kapustovo-mrkvový šalát

Štvrtok:17.11.

Sviatok

Piatok: 18.11.

Polievka: Hokaido s chlebovými 
krutónmi 
1. Partizánske bravčové rebierko na 
kapustných strapačkách
2. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 6,50 €

Utorok: 15.11.

Polievka: Hráškový krém s chlebovými 
krutónmi, chlieb 
1. Segedínsky bravčový guláš, kysnutá 

knedľa 
2. Kari rizoto s kuracím mäsom  
a zeleninou 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza 

Streda: 16.11.

Polievka: Hovädzí vývar s krupicovými 
haluškami 
1. Vyprážaný kurací rezeň, varené 
zemiaky s maslom, miešaný kompót 
2. Špagety boloňské s hovädzím 
mäsom, strúhaný syr 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza 

Štvrtok: 17.11.

sviatok - zatvorené

Piatok: 18.11.

Polievka: Zeleninová s krúpami, chlieb 
1. Zabíjačkový tanier (pečené mäso, 
klobása, jaternica, kapusta), varené 
zemiaky 
2. Škoricovo-orechové osie hniezda, 
biela káva 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 6,90 €

Utorok: 15.11.

Paradajková s cestovinou   

1 Caesar šalát s kuracím mäskom, 
pečivo  
2 Br. segedínsky guláš, varená knedľa   
3 Tibet: Kuracie mäsko ´´MANCHURI-
AN´´, cesnakové špagety s čili 

Streda: 16.11.

Kelová so zeleninou a zemiakmi  
1 Vyprážaný encián, varené zemiaky, 
tatárska omáčka, zel. príloha  
2 Pečené kuracie stehno s.k.  
s pečeňovou plnkou, ryža, ovocný 
kompót  
3 India: Bravčové maslové mäska 
MASALA, cesnakový chlieb Naan, 
zeleninová príloha 

Štvrtok: 17.11.

sviatok

Piatok:  18.11.

Hrachová s párkom, chlieb   
1 Zemiaková baba s krúpkami  
a údeninou, acidko  
2 Vyprážaný kurací rezeň, varené 
zemiaky, kyslé pochutiny  
3 India: Pečené br. rebierka RIB  
MASALA, MISHI ROTI chlieb, zeleni-
nový šalát 

Alexandra Šport Hotel
obedové menu od 6,90 €

Utorok: 15.11.

Polievka: Cesnakový krém s krutónmi 
 Slepačí vývar s fridátovými rezancami

1.Kuracia roláda s novou a brokolicou, 
dusená ryža 
2. Hovädzie stehno s kôprovou 
omáčkou, domáca knedľa 
3. Zelerový šalat s marinovaným tofu  
a jogurtovým dresingom 

Streda: 16.11.

Polievka: Gulášová, chlieb 
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Kurací špíz so zeleninou, americké 
zemiaky, zeleninový šalát 
2. Divinové medailóniky s hubovou 
omáčkou, štuchané zemiaky so 
slaninou
3. Tvarohová žemľovka s jablkami 

Štvrtok: 17.11.

Štátny sviatok

Piatok: 18.11.

Polievka: Kapustnica so sušenými 
hubami, chlieb 
Slepačí vývar so zeleninou a rezan-
cami 
1. Marinovaný kurací steak, bylinková 
polenta 
2. Hovädzie námornícke mäso s vajíč-
kom, dusená tarhoňa 
3. Pečený filet zo zubáča na masle, 
grilovaná zelenina 

Špecialita na tento týždeň:

Trhané kačacie stehno v zemiakovej 
lokši,dusená kapusta 

Prajeme dobrú chuť!
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Púchovčanka Alexandra Ridošková je majsterkou Slovenska v dynamickej streľbe

Šestnásťročná Púchovčanka Alexandra Ridoško-
vá sa stala majsterkou Slovenska juniorov v dyna-
mickej streľbe z karabíny kalibru 9 milimetrov. Na 
slovenskom šampionáte v Čachticiach nielenže 
dokázala triumfovať v zmiešanej kategórii junio-
rov i junioriek, ale zvíťazila v disciplíne, ktorá nie 
je jej hlavnou. 

„Keďže strieľam z krátkej guľovej pištole kalibru 
9 milimetrov, bola to pre mňa výzva, no poveda-
la som si - prečo to nevyskúšať? Pohyb po stejdži 

s karabínou je omnoho náročnejší ako s krátkou 
zbraňou, pretože pri presunoch je potrebné dávať 
oveľa väčší pozor na dodržanie bezpečnosti pri 
manipulácii,“ povedala pre Púchovské noviny no-
vopečená slovenská šampiónka. 

Ako dodala, jej výhodou bolo, že má skúsenosti 
zo súťaží s krátkou zbraňou. Po asi dvojtýždňovej 
intenzívnej tréningovej príprave s karabínou ne-
našla v Čachticiach premožiteľa, nieto ešte pre-
možiteľku a získala titul majsterky Slovenska pre 
rok 2022.

Strelecké výkony v tomto roku si nemohli ne-
všimnúť zostavovatelia reprezentačných druž-
stiev pred blížiaci sa majstrovstvami sveta v dy-
namickej streľbe, a tak nečudo, že Alexandra má  
v rukách nomináciu na svetový šampionát.

„Momentálne všetok svoj čas venujem príprave 
na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať tento 
rok v decembri v Thajskom meste Pattaya. Napriek 
tomu, že mám iba 16 rokov, súťažiť budem v kate-
górii žien. Budem sa usilovať o dosiahnutie čo naj-
lepšieho výsledku a o čo najlepšiu reprezentáciu.  
Uvedomujem si, že to bude nesmierne náročné 
vzhľadom k tomu, že tam bude sústredená celo-
svetová špička strelkýň I.P.S.C. Budem potrebo-
vať aj určitú dávku šťastia, aby som majstrovstvá 
vôbec dokončila a nebola z nejakého dôvodu 
diskvalifikovaná. Svetový šampionát bude pre-
biehať v obtiažnosti levelu 5 (5 súťažných dní po  
6 streleckých situácii) čo je najvyšší možný le-
vel - sú to predsa majstrovstvá sveta,“ zdôraznila 
úspešná strelkyňa. 

Ako dodala, poďakovanie za podporu patrí gran-
dpower.eu, kmrarms.com, kompava.sk a ares-gun.
sk.                pok, foto: archív A. Ridoškovej

Alexandra Ridošková: Prioritou je príprava na 
decembrové majstrovstvá sveta v Thajsku

Po ukončení letnej sezóny u mladých hasičov sa 
rozbehli halové súťaže, kde deti pokračujú v ha-
sičských návykoch prácou s hasičským náradím.  

V Považskej Bystrici DHZO Pružina  dňa 6. 11. 
2022 zorganizoval 2. kolo súťaže FÉNIX za rekor-
dnej účasti 29 družstiev v disciplínach štafety 5 x 

25 m, štafety dvojíc a viazaní uzlov. Púchovčania 
postavili dve kombinované družstvá v kategórií 
chlapcov, jedno skúsené a druhé začiatočníkov. 
Súťaž zahájil veliteľ súťaže s Pružiny Miroslav Šte-
fina s členmi Územného celku DPO SR v Považskej 
Bystrici. Deti sa pustili do súťaže s veľkým elánom  
a bojovali o každú desatinu. Z našich ako prví za-
čínali najmladší PúchovB, ktorí si na prekvapenie 
viedli výborne a 11. miesto im potvrdzovalo, že do 
budúcna môžu rátať i s lepšími výsledkami. Druhé 
družstvo Púchov A  s drobnými chybami zabojo-
valo a v celkovom hodnotení skončilo na 1. mie-
ste. Tiež veľmi dobre obstáli družstva z Dohňan 
a Streženíc. Za odvedené výkony si zaslúžia po-
chvalu a veľké poďakovanie od predsedu DHZM 
Púchov.

Kategória  chlapci:
1. miesto: Púchov A
2. miesto: Streženice
3. miesto: Horný Moštenec
Kategória dievčat:
1. miesto: Horný Moštenec
2. miesto: Dohňany A
3. miesto: Hliník nad Váhom

Jozef Ridzik st., 
predseda DHZM Púchov

Púchovčania sa nezľakli o niečo starších hasičov
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Volejbal

V mesiacoch apríl - máj ste mohli na stránkach PN 
sledovať spanilú jazdu našich mladších žiakov “troj-
károv” na turnajoch v skupine západ a v následnom 
celoslovenskom finálovom turnaji v Ružomberku, 
kde obsadili vo finále Majstrovstiev SR mladších žia-
kov v 3-kovom volejbale výborné druhé miesto.

Nezaspali na vavrínoch a intenzívne a poctivo 
pokračovali v príprave aj počas letných prázdnin. 
V ostatných týždňoch sa už rozbehli základné časti 
súťaže ročníka 2022/2023, kde sú mladší žiaci v sku-
pinách západ zapojení do viacerých súťaží a tí spo-
mínaní v úvode pokračujú pod trénerským vedením 
M. Pechu a M. Dvorského hneď v dvoch - v šestko-
vom s účasťou VO 1970 MŠK Púchov (hráči M. Bab-
čan, H. M. Bersihand, R. Hupka, D. Jančo, F. Klobuč-
ník, Z. Kubáň, E. a D. Máčekovci, R. Sulo, M. Svoboda,  
V. Veteška a D. Ďuriš), VK Nové Mesto nad Váhom a VK 
Slávia SPU Nitra a vo štvorkovom volejbale s účasťou 
VO 1970 MŠK Púchov A (hráči R. Hupka, F. Klobučník, 
Z. Kubáň, E. a D. Máčekovci, V. Veteška) a VO 1970 
MŠK Púchov B (hráči Z. Chovanček, D. Jančo, M. Jurči, 
E. Kudlejová, M. Mušák a M. Svoboda), VK Nové Me-
sto n/V a HIT Trnava.

V prvom kole „šestkárov“ 23. 10. v Novom Meste 
n/V domáci VK vyhral oba zápasy nad VK Slávia SPU 
Nitra zhodne po 3:0. V nedeľu 6. 11. sa naši stretli 
 v druhom kole súťaže doma v dvojzápase s VK Nové 
Mesto nad Váhom, s ktorým po dobrom tímovom  

a zodpovednom výkone, aj so slušnou diváckou kuli-
sou, vyhrali oba zápasy v pomere 3:0 (prvý 15, 17, 23, 
druhý 21, 14, 15) a  usadili sa na prvú priečku tabuľky. 
V treťom kole vycestujú naši na dvojzápas 20. 11. do 
Nitry.

„Štvorkári“ odštartovali zápasy základnej skupiny 
západ na prvom turnaji v nedeľu 13.11. na domácej 
palubovke púchovskej volejbalovej haly. Na druhý 
turnaj vycestujú naši štvorkári 27.11. do Trnavy. 

Pavel Melišík

Mladší žiaci vstúpili do sezóny víťazne

Dňa 5.11.2022 náš klub organizoval vytrvalostné 
preteky tímov 2,4 hodinovku s modelmi CARRERA – 
GT. V týchto pretekoch sme vyskúšali niekoľko novi-
niek. Najdôležitejšia bola, že preteky boli „nočné“ to 
znamená, že sa pretekalo v zatemnenej miestnosti, 
svietilo iba pouličné osvetlenie autodráhy a kaž-
dé autíčko muselo mať vlastné funkčné osvetlenie. 
Pri technickej kontrole sme mimo iné kontrolovali  
u každého modelu maximálnu rýchlosť v Km/hodinu 
na meracom prístroji od firmy Tamiya. Rýchlosť bola 
zaznamenaná pri každom modeli. Boli povolené mo-
tory Slotit 23.000 a táto kontrola mala vylúčiť použi-
tie iných rýchlejších motorov. Rýchlosť sa pohybova-
la od 30 km do 37 km a neznamenala, že najrýchlejší 
model aj vyhral. Napríklad víťazný tím – Bednárik Ro-
man a Kučera Adam mali autá 32km a 34 km.

Pretekov sa mohlo zúčastniť 12 tímov. Jeden tím bol 
dokonca výhradne dievčenský – RACING Ladies – 
Bednáriková Katka a Revúca Ivanka, musím povedať 
že jazdili výborne, dlhý čas sa držali na treťom mie-
ste, no nakoniec chlapská súťaživosť vyhrala tím ATM 
Racing ich posunul na krásne piate miesto. Veľmi 
zaujímavý tím bol KAEL Racing team – kde jazdil 
najstarší účastník 73 ročný Koterba Ladislav z Revú-
cej a najmladší účastník 8 ročný Panáček Sebastián 
z CVČ Včielka Púchov. Ako novinku sme rezervovali 
dvanásty tím pre „V.I.P. racing tím“ v ktorom mohli 
jazdiť deti z krúžkov, prípadne niekto z pozvaných 
hostí. Mohlo tu jazdiť 12 pretekárov.

Preteky začínali technickou kontrolou, potom dvaja 
piloti z každého tímu odjazdili spoločne 1 minútovú 
kvalifáciu a podľa výsledkov sa tímy rozdelili do dvo-

ch skupín. Tieto dve skupiny sa striedali až do konca. 
Na obed sme preteky na chvíľu prerušili a privítali 
vzácneho hosťa, známeho českého fotografa, ko-
mentátora a spisovateľa Martina Straku. Predstavil 
nám svoje nádherné kalendáre s motoristickou té-
matikou, oboznámil sa s činnosťou nášho klubu, na-
fotil si naše ručne robené modely, s ktorými jazdíme 
PMP Pohár mieru a priateľstva a prijal pozvanie na 
jednu 12 minútovú jazdu do V.I.P. tímu. Jazdil veľmi 

pekne a hanbu určite neurobil..

Preteky s prehľadom vyhrali juniori Bednárik Roman 
z Púchova a Kučera Adam z Martina, druhé miesto 
obsadil tím z Púchova – Kumičak Martin, Bedník Ras-
ťo a junior Vojcík Samuel, na treťom mieste sa umie-
stnil tím z Martina Bukový Igor a Kučera Jaro. Veríme, 
že preteky sa všetkým páčili a na budúci rok si ich 
zopakujeme.

Martin Kumičak, MK Púchov

Automodelárstvo

Nočná 2,4-hodinovka na autodráhe Púchov
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Príroda na dotyk 
Mesto na dlani
Je to tu! Helenky v Považskej Bystrici sú už v predaji. 
Ak aj vy túžite po novom komfortnom bývaní len 20 minút od 
Púchova, môžete si vybrať zo širokej ponuky jedno-, dvoj-, troj- 
a štvorizbových bytov s nádhernými výhľadmi na okolitú 
prírodu. Teraz ich získate za uvádzacie fixné ceny bez inflačnej 
doložky. Ku každému bytu je aj pivničná kobka, pričom prvých 
15 z vás ju dostane zadarmo. Ale ani to ešte nie je všetko. 
Hypotéku si môžete vybaviť ihneď po rezervácii bytu, teda ešte 
pred kolaudáciou. Preto neváhajte – čím skôr si byt v Helenkách 
kúpite, tým je to výhodnejšie.

BEZ NAVÝŠENIA
O INFLÁCIUUVÁDZACIE

CENY
KOBKA ZDARMA
PRE PRVÝCH 15

0902 993 993  I  helenky.sk
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Futbal - 2. liga muži

Slovenský pohár – osemfinále
Šamorín – MŠK Púchov 1:1 (0:0), 4:3 na poku-

tové kopy
Góly: 55. Csóka – 54. Holiš
ŽK: Baez – Holiš, Michlík, Slovák, Martinček, P. 

Pilný, rozhodcovia: Dohál – Vitko, Halíček, 300 
divákov

V boji o postup medzi elitnú osmičku Slovenské-
ho pohára vycestovali Púchovčania do Šamorína, 
s ktorým sa len nedávno stretli v majstrovskom 
druholigovom stretnutí. Vo vyrovnanom zápase 
sa diváci v prvom polčase gólu nedočkali. Skóre 
otvoril už po deviatich minútach druhého pol-
času hosťujúci Holiš – 0:1. Ešte ani poriadne ne-
doznela púchovská radosť z gólu a jasali domáci. 
Vyrovnávajúci gól strelil už o minútu Csóka. Do 
konca stretnutia napriek niekoľkým šanciam na 
oboch stranách už gól nepadol, a tak prišli na rad 
strely zo značky pokutového kopu. Z Púchovča-

nov nepremenili svoje pokusy Michlík a Kaufman 
(úspešní boli Pucheľ, Kapusniak a Holáň). A keďže 
Šamorínčania premenil všetky štyri svoje pokusy, 
postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára. 

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Mazanovský, Pavlovič, Moško, Lacko, 

Kopičár, Michlík, Biricz, Kapusniak, Pucheľ, Holiš, 

striedali Loduha, Slovák, Kaufamn, Holáň a Mar-
tinček, tréner: Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky osemfinále Slovenského 
pohára: Bánová – L. Mikuláš 0:3, Trenčín – Myjava 
5:0, Trnava – Michalovce 2:2, na pk 4:3, Komárno – 
Zlaté Moravce 2:0, Humenné – Prešov 0:1, Skalica 
– Ružomberok 1:1, na pk 4:3.                                  pok

Púchovčania pred bránami štvrťfinále
Futbal - Slovenský pohár

Futbalisti MŠK Púchov (v červenom) prehrali v osemfinále Slovenského pohára v Šamoríne až po penaltovom 
rozstrele.                        FOTO: Facebook ŠTK Šamorín

Púchovčania prehrali doma piatykrát v rade 
17. kolo: 

MŠK Púchov – Trebišov 0:1 (0:0)
Gól: 69. Bajtoš
ŽK: Holáň, Cifranič, Slovák, Kopičár – Zsemlye, 

Danko, Rokyta, rozhodcovia: Batiz, Roszberg, 
Štofík, 375 divákov

Futbalistom MŠK 
Púchov sa nepoda-
rilo prerušiť domáce 
prekliatie a prehrali 
piaty zápas v rade 
na vlastnom tráv-
niku. Väčšinu stret-
nutia boli lepším 
mužstvom, vypra-
covali si niekoľko 
šancí, no súperovho 

brankára prekonať nedokázali. Naopak, v 69. mi-
núte inkasovali gól po Bajtošovej strele. Po ňom 
sa na kopačky domácich vkradla nervozita, ktorú 
odmenil rozhodca štyrmi žltými kartami, tretiu 
v sezóne dostal tréner Cifranič. Púchovčania sa 

tak s jeseňou rozlúčili prehrou, keď v posledných 
piatich domácich zápasoch nezískali ani bod. Po-
čas dlhej zimnej prestávky  budú mať dosť času 
rozmýšľať, kde sa po výbornom úvode súťaže 
stala chyba a najmä hľadať cestu do augustových  
a septembrových  koľají. 

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Kaufman, Moško, Slovák, Lacko (45. 

Mazanovský), Kopičár, Michlík (63. Loduha), Biricz, 
Kapusniak, Holáň (69. Pucheľ), Holiš, tréner Vla-
dimír Cifranič

Zostava Slavoj Trebišov:
Ikuepamitan – Matta, Špak, Kolesár, Rokyta, 

Begala, Zsemlye, Bajtoš, Danko, Kolesár, Ikugar, 
tréner Gergely Geri

Ostatné výsledky 17. kola:
Prešov – Košice 2:1, Považská Bystrica – Hu-

menné 2:0, Žiar nad Hronom – Komárno 2:1, Slo-
van Bratislava B – Žilina B 3:0, Dolný Kubín – Dub-

nica nad Váhom 2:1, Petržalka – Myjava 1:1, Rača 
Bratislava – Šamorín 0:1

1. Prešov 17 12 0 5 28:14 36
2. Košice 17 10 3 4 31:16 33
3. Myjava 17 8 4 5 24:20 28
4. Komárno 17 7 6 4 22:16 27
5. Slovan B 17 8 2 7 24:27 26
6. Pohronie 17 6 7 4 28:23 25
7. Trebišov 16 7 3 6 16:16 24
8. Šamorín 15 7 2 6 23:25 23
9. Petržalka 17 6 4 7 22:21 22
10. P. Bystrica 17 6 4 7 28:29 22
11. MŠK Púchov 17 6 3 8 23:21 21
12. Žilina B 17 6 3 8 31:31 21
13. Dubnica 17 5 3 9 18:22 18
14. Humenné 17 4 6 7 12:21 18
15. D. Kubín 17 5 1 11 15:32 16
16. Rača 16 4 3 9 19:30 15

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk
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4. liga muži 

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

I. liga starší žiaci U15

3. liga muži 

Výsledkový servis futbalových súťaží

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

14. kolo:
MŠK Púchov mal voľno, Domino – Karlova Ves 

Bratislava 0:1, Šamorín – Čermáňsky FK Nitra 2:1, 
Skalica – Martin 2:0, Dubnica nad Váhom – Loko-
motíva Trnava 4:0, Inter Bratislava – Partizánske 
5:1, Komárno – Malacky 4:1
1. Karlova Ves 13 8 3 2 24:9 27
2. Šamorín 13 8 2 3 32:16 26
3. B. Bystrica 12 7 4 1 19:10 25
4. MŠK Púchov 13 7 3 3 33:19 24
5. Dubnica 13 6 5 2 27:9 23
6. Skalica 13 6 5 2 24:15 23
7. Inter 13 7 0 6 21:17 21
8. Domino 13 6 2 5 22:16 20
9. Martin 13 6 1 6 32:28 19
10. Trnava 13 6 0 7 27:24 18
11. Komárno 14 4 4 6 26:22 16
12. Nitra 13 4 3 6 20:25 15
13. Partizánske 13 2 3 8 15:34 9
14. Prievidza 12 1 2 9 14:47 5
15. Malacky 13 0 1 12 6:51 1

Program 15. kola:
RSC Banská Bystrica – MŠK Púchov (17. 11. o 

11.00), Malacky – Inter Bratislava, Čermáňsky FK 
Nitra – Dubnica nad Váhom, Karlova Ves Bratislava 
– Skalica, Lokomotíva Trnava – Domino, Partizán-
ske – Šamorín, Martin – Prievidza   

14. kolo: 
MŠK Púchov mal voľno, Domino – Karlova Ves 

Bratislava 3:1, Šamorín – Čermáňsky FK Nitra 0:3, 
Skalica  - Martin 4:3, Komárno – Malacky 5:3, Inter 
Bratislava – Partizánske 12:0, Dubnica nad Váhom 
– Lokomotíva Trnava 1:1
1. MŠK Púchov 13 11 2 0 56:12 35
2. Domino 13 11 0 2 43:16 33
3. Trnava 13 9 2 2 25:5 29
4. Dubnica 13 9 1 3 39:9 28
5. Nitra 13 8 2 3 27:16 26
6. Karlova Ves 13 8 2 3 25:18 26
7. Komárno 14 6 1 7 31:25 19
8. Inter 13 5 3 5 33:23 18
9. Skalica 13 4 3 6 29:31 15
10. Šamorín 13 4 2 7 19:33 14
11. Martin 13 4 1 8 23:31 13
12. B. Bystrica 12 3 3 6 15:21 12
13. Prievidza 12 1 2 9 14:41 5
14. Partizánske 13 1 1 11 6:61 4
15. Malacky 13 0 1 12 9:52 1

Program 15. kola:
RSC Banská Bystrica – MŠK Púchov (17. 11. o 

13.30), Malacky – Inter Bratislava, Čermáňsky FK 
Nitra – Dubnica nad Váhom, Karlova Ves Bratislava 
– Skalica, Lokomotíva Trnava – Domino, Partizán-
ske – Šamorín, Martin – Prievidza   

1. liga starší žiaci - U14

15. kolo: 
FK Beluša – FK Podkonice 0:0 
ŽK: Ďuriš, Schiszler, Hrenák, Gajdošík, Jánošík, 

Beňo – Martinec, rozhodcovia: Matej – Maliňák, 
Slatárovič, 300 divákov

Zostava FK Beluša: 
Vangel – Holíček, Jánošík, Schiszler, Beňo, Kni-

žka, Derka, Gajdošík (Gáborík), Bryndziar, Hrenák, 
Ďuriš, tréner: Dušan Kramlík 

Ostatné výsledky 15. kola:
Bánová – Galanta 2:4, Nové Zámky – Martin 1:2, 

Inter Bratislava – Sereď 1:1, Malženice – Nové Me-
sto nad Váhom 4:1, Kalná nad Hronom – Častkov-
ce 3:2, Veľké Ludince – Šaľa 3:0, Vrakuňa Bratislava 
– RSC Banská Bystrica 1:2
1. Malženice 14 11 2 1 30:10 35
2. Galanta 15 9 4 2 34:15 31
3. Sereď 15 8 5 2 27:13 29
4. Častkovce 15 8 4 3 30:18 28
5. Beluša 15 7 4 4 27:16 25
6. Podkonice 15 5 7 3 18:14 22
7. Šaľa 14 7 1 6 19:21 22
8. Kalná 15 6 4 5 25:23 22

9. Nové Mesto 15 5 4 6 21:24 19
10. Martin 15 5 2 8 24:23 17
11. V. Ludince 14 4 4 6 17:20 16
12. Bánová 15 4 4 7 27:25 16
13. B. Bystrica 13 4 3 6 15:12 15
14. Inter 15 3 4 8 14:25 13
15. N. Zámky 15 2 4 9 13:35 10
16. Vrakuňa 14 0 2 12 8:55 2

5. liga muži 
15. kolo: 
Hlohovec – Horná Krupá 1:5, Podolie – Brvnište 

3:0, Partizánske – Veľké Uherce 1:0, Ladce – Vrbové 
0:7, Piešťany – Prievidza 1:2, Kvašov – Trenčianske 
Stankovce 0:0, Chynorany mali voľno, Prečín – Do-
maniža 2:3
1. Prievidza 14 11 2 1 50:14 35
2. Vrbové 14 10 1 3 31:11 31
3. Domaniža 14 10 1 3 29:14 31
4. T. Stankovce 14 9 2 3 28:12 29
5. Partizánske 14 7 3 4 27:13 24
6. Prečín 14 7 3 4 25:16 24
7. Chynorany 14 6 3 5 33:19 21
8. V. Uherce 14 6 2 6 17:20 20
9. Piešťany 14 6 1 7 26:24 19
10. Brvnište 14 6 0 8 23:34 18
11. Horná Krupá 14 5 1 8 25:28 16
12. Kvašov 14 2 5 7 14:31 11
13. Podolie 14 3 1 10 12:33 10
14. Ladce 14 3 0 11 15:50 9
15. Hlohovec 14 1 1 12 7:43 4

15. kolo: 
Boleráz – Lednické Rovne 1:5 (0:3)
Góly: 79. Hlavna – 8. Vavruš, 13. Provazník, 32. Ur-

ban, 60. Vavruš, 80. Ondrášek
Zostava Lednických Rovní:
Bobot – Pleva, Provazník, Lipták, Radič, Kopilec, 

Svorada, Cyprian, Čiernik, P. Vavruš, Urban, striedali 
Ondrášek, D. Vavruš, Rosenberg, Kvaššay, Červený, 
tréner: Matej Náther

Ostatné výsledky 15. kola:
Gbely – Kozárovce 1:1, Trebatice – Pata 3:1, Ga-

bčíkovo – Hurbanovo 2:0, Jasloveské Bohunice – Ni-
tra 2:0, Kolárovo- Zlaté Moravce B 3:2, Levice – Imeľ 
1:2
1. Lehota 15 11 1 3 53:11 34
2. Gabčíkovo 15 10 2 3 35:11 32
3. L. Rovne 14 9 2 3 35:13 29
4. Pata 14 8 3 3 34:12 27
5. Hurbanovo 15 8 3 4 32:14 27
6. Imeľ 15 8 2 5 29:21 26
7. Boleráz 15 7 4 4 24:19 25
8. Levice 15 7 2 6 25:26 23
9. J. Bohunice 15 6 3 6 24:23 21
10. Kozárovce 15 6 2 7 30:27 20
11. Gbely 15 5 4 6 15:19 19
12. Z. Moravce B 15 5 3 7 24:27 18
13. Trebatice 14 4 2 8 22:26 14
14. Kolárovo 14 3 1 10 13:38 10
15. Nitra 15 2 3 10 20:34 9
16. Marcelová 15 0 1 14 0:94 1

11. kolo: 
MŠK Púchov – Spartak Trnava 0:3, Dubnica 

nad Váhom – Dunajská Streda 0:3, Inter Bratislava 
– Zlaté Moravce 5:1, Petržalka – Trenčín 0:2, Do-
mino – Skalica 2:6, Nitra – Slovan Bratislava 0:2, 

Karlova Ves Bratislava – Levice 4:0, Prievidza mala 
voľno
1. D. Streda 10 9 1 0 56:6 28
2. Slovan 10 8 1 1 61:7 25
3. Trenčín 10 7 2 1 39:12 23
4. Trnava 10 7 1 2 34:9 22
5. Petržalka 10 7 1 2 31:15 22
6. Inter 10 7 1 2 32:11 22
7. Karlova Ves 11 5 2 4 20:19 17
8. Dubnica 11 5 0 6 29:30 15
9. Nitra 11 3 2 6 25:17 11
10. Zl. Moravce 10 3 1 6 11:43 10
11. Skalica 10 3 0 7 16:43 9
12. Domino 10 2 2 6 20:31 8
13. Prievidza 10 2 0 8 8:36 6
14. MŠK Púchov 10 1 2 7 10:32 5
15. Levice 11 0 0 11 3:84 0

11. kolo: 
MŠK Púchov – Spartak Trnava 2:3 (0:3), Pecko, 

Ondrušík – Ševčík 2, Fojta
Dubnica nad Váhom – Dunajská Streda 1:0, Pe-

tržalka – Trenčín 2:6, Inter Bratisalava – Zlaté Mo-
ravce 3:0, Nitra B – Slovan Bratislava 0:9, Domino 
– Skalica 1:0, Karlova Ves Bratislava – Levice 3:1, 
Prievidza mala voľno
1. Trenčín 10 9 0 1 61:10 27
2. Trnava 10 9 0 1 47:10 27
3. Slovan 10 7 1 2 40:9 22
4. Petržalka 10 7 1 2 42:16 22
5. Dubnica 11 6 1 4 20:23 19
6. D. Streda 10 6 1 3 44:25 19
7. Prievidza 10 5 3 2 18:18 18
8. Domino 10 4 3 3 21:18 15
9. MŠK Púchov 10 4 2 4 22:24 14
10. Zl. Moravce 10 4 1 5 23:21 13
11. Inter 10 3 2 5 23:21 11
12. Karlova Ves 11 3 0 8 14:28 9
13. Levice 11 1 1 9 9:51 4
14. Nitra B 11 1 0 10 8:68 3
15. Skalica 10 0 0 10 1:51 0
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Hokej 

Pod Lachovcom narazila kosa na kameň, 
líder si na Púchovčanoch vylámal zuby

2. liga muži
7. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Rimavská Sobota 5:2 

(1:1, 1:1, 3:0), 12. Brňák (Minárik, J. Pobežal), 34. 
Minárik (Deneš, Brňák), 45. Minárik (Deneš, Brňák), 
49. Brňák (Deneš, Zemko), 53. Minárik (J. Pobežal, 
Brňák)

Strely: 43/35, presilové hry: 15/3 – 6/0, roz-
hodcovia: Lesay, Mikula, Nosek, 255 divákov

V nervóznom stretnutí, v ktorom rozhodca 
vylúčil celkom 27 hráčov, sa už o úvodným minút 
ukázalo, v akom duchu sa bude stretnutie niesť. 
Úvodných desať minút sa viac faulovalo ako hralo 
a domáci Šedivý si za pästný súboj vyslúžil trest 
päť minút plus do konca stretnutia. O úvodný gól 
sa postaral v 12. minúte Brňák, hostia o minútu 
kontrovali vyrovnávajúcim gólom Solomonchaka 
– 1:1. V 26. minúte poslal hostí v oslabení do ve-
denia Ďaloga, keď predtým boli diváci svedkami 
ďalšieho pästného súboja a sérii vylúčení na stra-
ne hostí. V polovici druhej tretiny sa strhla bitka 
medzi domácim Hrušíkom a hosťujúcim Shistero-
vom, po ktorej museli obaja predčasne pod spr-
chy. Hrusíkovi to nestačilo, frustráciu si vyvŕšil na 
rozhodcoch.  V 34. minúte Minárik vyrovnal – 2:2. 
V záverečnej tretine sa domáci uvedomili, že sa 
treba venovať viac hre ako súperovým provoká-
ciám a už v 44. minúte využil Minárik ďalšiu pre-
silovku a poslal domácich do vedenia – 3:2. Ďalšiu 
presilovku využil v 49. minúte Brňák a keď Minárik 
v oslabení strelil svoj tretí gól, bolo rozhodnuté. 
Hosťom už ani zákerná hra lídra druholigovej ta-
buľky nepomohla k odvráteniu prehry.

Zostava MŠK Púchov: Crkoň, T. Hrušík – Brňák, 
J. Pobežal, L. Hrušík, Minárik, Zemko – Kohutiar, 
Hudík, Luhový, Šedivý, Deneš – Haluška, Filo, Ka-
naet, Ladecký, Hajský – Mavrin, Lipin, Maniaček, 
Húska, Kopáč, tréner: Miroslav Nemeček 

Ostatné výsledky 7. kola: Delikateso Bratislava 
– Detva 2:1 pp, Partizánske – Hamuliakovo 3:5
1. R. Sobota 6 5 0 0 1 38:13 15
2. MŠK Púchov 6 4 0 0 2 31:21 12
3. Detva 6 3 0 2 1 23:17 11
4. Delikateso 6 3 1 0 2 22:20 11
5. Senica 6 3 0 0 3 29:19 9
6. Hamuliakovo 6 1 1 0 4 18:41 5
7. Partizánske 6 0 0 0 6 12:42 0

   Program 8. kola: MŠK Púchov – Hamuliakovo 
(17. 11. o 17.30), Senica – Rimavská Sobota, Par-
tizánske – Delikateso Bratislava

1. liga juniori
19. kolo: Trenčín B – Dolný Kubín 6:2 (ostatné 

stretnutia sa hrajú 26. 11.)
20. kolo: Trenčín B – Dolný Kubín 6:1 (ostatné 

stretnutia sa hrajú 27. 11.)
1. P. Bystrica 16 14 1 0 1 67:26 44
2. MŠK Púchov 16 13 0 0 3 80:31 39
3. Trenčín B 18 10 0 0 8 72:45 30
4. D. Kubín 18 4 1 3 10 43:68 17
5. Prievidza 16 4 1 1 10 52:88 15
6. Dubnica 16 1 1 0 14 30:86 5

   

Program 17. a 18. kola: MŠK Púchov – Dolný 
Kubín (19. 11. o 14.00 a 20. 11. o 10.00), Dub-
nica nad Váhom – Prievidza, Trenčín B – Považská 
Bystrica

Extraliga dorast
V súťaži bol voľný víkend

1. Slovan 18 13 2 1 2 79:27 44
2. B. Bystrica 18 14 0 0 4 71:28 42
3. Nitra 18 13 1 0 4 76:33 41
4. L. Mikuláš 18 13 1 0 4 90:51 41
5. Trenčín 17 11 0 0 6 62:43 33
6. Zvolen 18 8 3 2 5 66:56 32
7. Poprad 18 9 1 0 8 60:47 29
8. Košice 18 8 1 3 6 55:56 29
9. Sp. N. Ves 18 7 2 3 6 69:59 28
10. Žilina 18 8 1 2 7 55:55 28
11. Michalovce 18 7 3 1 7 50:61 28
12. Martin 17 6 1 1 9 33:66 21
13. Trnava 18 3 0 4 11 50:70 13
14. Skalica 18 3 1 0 14 43:89 11
15. HOBA  18 2 1 1 14 32:64 9
16. Púchov 18 0 0 0 18 15:101 0
Program 19. a 20. kola: HK Spišská Nová Ves – 

MŠK Púchov (19. 11. o 15.00 a 20. 11. o 10.30), 
Košice – Nitra, Michalovce – Trnava, HOBA Bra-
tislava – Skalica, Poprad – Žilina, Liptovský Miku-
láš – Banská Bystrica, Martin – Zvolen  

1. liga starší žiaci AA
10. kolo: Draci Liptovský Mikuláš – MŠK Pú-

chov 6:4 (2:0, 2:3, 2:1), 32. Brindza (Botka), 33. 
Brindza (Bajtala, Botka), 36. Kováč (Putala, Petráš), 
47. Brindza (Bajtala)

Zvolen – Považská Bystrica 11:3, Banská Bystrica 
– Prievidza 7:4, Dubnica nad Váhom – Ružombe-
rok 8:6, Žilina – Martin 6:2

1. B. Bystrica 10 9 1 0 52:21 19
2. Zvolen 10 7 1 2 63:32 15
3. Žilina 10 7 0 3 61:33 14
4. L. Mikuláš 10 5 3 2 55:51 13
5. Dubnica 10 5 1 4 52:59 11
6. Martin 10 5 0 5 40:49 10
7. Ružomberok 10 3 2 5 39:47 8
8. Prievidza 10 2 1 7 29:40 5
9. MŠK Púchov 10 2 0 8 37:57 4
10. P. Bystrica 10 0 1 9 27:66 1

  Program 11. kola:
MŠK Púchov – Banská Bystrica (19.11. o 9.00), 

Prievidza – Zvolen, Martin – Liptovský Mikuláš, 
Považská Bystrica – Dubnica nad Váhom, Ružom-
berok – Žilina

1. liga starší žiaci A
1. B. Bystrica 9 8 1 0 133:16 17
2. MŠK Púchov 9 5 2 2 58:36 12
3. D. Kubín 9 5 2 2 47:39 12
4. Martin 9 5 1 3 69:25 11
5. Žilina 9 5 1 3 54:29 11
6. Prievidza 9 2 1 6 35:107 5
7. Dubnica 9 2 0 7 35:72 4
8. Žiar 9 0 0 9 16:123 0

  Program 10. kola: MHA Martin – MŠK Púchov 
(17. 11. o 12.00), Prievidza – Žiar nad Hronom, 
Banská Bystrica – Dubnica nad Váhom, Žilina – 
Dolný Kubín

Program 11. kola: Vlci Žilina – MŠK Púchov 
(19. 11. o 9.00), Dubnica nad Váhom – Prievidza, 
Žiar – Banská Bystrica, Dolný Kubín – Martin

1. liga mladší žiaci AA
Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 8:4 (1:1, 3:3, 

4:0), Matocha 2, Gabaj, T. Tomáš 

Muži MŠK Púchov zdolali na domácom ľade lídra druhej ligy.                            Ilustračná foto: Miroslav Mikáč 
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SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesť ani rany, 
iba nás učí žiť bez tých, 
ktorých sme milovali.“ Dňa 
20.11.2022 uplynie 1 rok, 
čo navždy nečakane odi-
šiel Milan Halas. S  láskou 
a úctou spomína manželka, 
synovia a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 23.11.2022 si pripo-
míname 4. výročie, čo nás 
opustil Jozef Janík. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou spomína manžel-
ka, dcéry s  rodinami a  os-
tatná rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a  žiaľ.“ Dňa 14.11.2022 
uplynulo 12 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
otec, dedko a  pradedko 
Miloslav Doležel. S úctou 
a  láskou spomína celá ro-
dina. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srd-
ciach budeš navždy žiť.“ 
Dňa 15.11.2022 si pripomí-
name smutné 1. výročie, čo 
nás navždy opustila Danka 
Letková. S láskou a úctou 
spomínajú mama, dcéra  
s rodinou, synovia a sestra  
s rodinou.

SPOMIENKA
„Čas rýchlo plynie, spo-
mienka na Teba nezahy-
nie.“ Dňa 17.11.2022 spo-
míname 5. výročie úmrtia 
manžela Emila Hiju. Man-
želka s rodinou.

SPOMIENKA
„Leť, holúbok biely, tam, 
hore k  nebíčku, pozdravuj 
tam od nás našu drahú 
mamičku. Odišla mama, 
ktorá nám život dala, len 
krásne spomienky nám tu 
zanechala.“ Dňa 16.11.2022 
si pripomíname 1. smutné 
výročie úmrtia našej dra-
hej Antónie Dohňanskej. 
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Vrátiť tak čas. Pohladiť Tvo-
ju tvár a počuť Tvoj hlas. 
Čas nelieči bolesť ani rany, 
len nás učí žiť bez toho, 
koho sme milovali. Ďakuje-
me Ti, Bože, za roky šťastia, 
ktoré sme s ním prežili i za 
silu niesť bolesť vo chvíli, 
keď sme ho stratili.“ Dňa 
11.11.2022 uplynulo  17 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedko Ladislav Drobný. S láskou spomína 
manželka a syn s rodinou. 

SPOMIENKA
„Už je to dávno, no spomienky na Vás, drahí, ro-
dičia a bratia, zostávajú navždy v nás.“ Otec Ján  
- 53. výročie úmrtia dňa 9.11., mama Irena - 25. 
výročie úmrtia dňa 4.9., brat Janko - 33. výročie 
úmrtia dňa 25.11. a brat Jožko - 8. výročie úmr-
tia dňa 19.6. Kto ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku s  modlitbou. S  láskou spomínajú 
Vaše deti s rodinami.  Janko spomína – manželka 
a syn, súrodenci a celá Ficeková rodina z Keblia.

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

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

SLUŽBY
• Vyšívanie pre firmy, krst. košieľky. 0905 562 215.
• Akcia -20 % do 31.12.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113.
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215.
• Maľovanie, natieranie. 0902356631.
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
• METROVÝ TEXTIL REHÁK - deky, paplóny, obliečky, 
matrace, plyše, rohože, uteráky, utierky, flanel. 
pyžamá... Dbáme na kvalitu aj ceny. Tel. 0911 299 366.

INÉ
• Dám do prenájmu nebytový priestor - 79 m2  
/vhodný aj na bývanie/, s klimatizáciou, na 2. poschodí - 
Štefánikova ulica, Púchov. Info: 0905 56 56 89.
• Chcem touto cestou poprosiť dobrých ľudí  
o strechu nad hlavou, najlepšie v rodinnom dome  
v PU a blízkom okolí, nemôžem si dovoliť platiť drahé 
nájmy v PU, ostala som sama na svete, zdravotné 
problémy, žena 44 r. Nájom cca 100 € / mesačne. 
Ďakujem za každú serióznu ponuku. Pomôžte, 
prosím. Tel. číslo 0904 547 152.

PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• Veľmi súrne hľadám prácu v PU, poupratujem dom, 
byt starším ľuďom v PU alebo aj prácu súrne na  
4 h. denne a to iba na ranné zmeny zo zdravotných 
dôvodov, súrne. Ostala som na svete sama a veľmi by 
mi pomohla každá Vaša ponuka. Úprimne ďakujem. 
Tel číslo 0904 547 152.
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

Ponuka pracovného miestaPonuka pracovného miesta
Názov a adresa zamestnávateľa:  Názov a adresa zamestnávateľa:  
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 
0200102001
kontakt:kontakt: mobil: 042/4632458, 0905830798,   mobil: 042/4632458, 0905830798,  
e-mail:e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk  skola@zsmlapv.edu.sk 
kategória a požiadavky na uchádzača: kategória a požiadavky na uchádzača: 

zamestnanec na upratovanie školy:zamestnanec na upratovanie školy:
hlavný pracovný čas od 12,00 hod. do 20,00 hod.hlavný pracovný čas od 12,00 hod. do 20,00 hod.
nástup:nástup: od 9.1. 2023  od 9.1. 2023 
platové podmienky:platové podmienky: 757,50 € / hrubá mzda 757,50 € / hrubá mzda
Zoznam požadovaných dokladov: Zoznam požadovaných dokladov: 
žiadosť o prijatie do zamestnaniažiadosť o prijatie do zamestnania
Žiadosť je možné zaslať do 30.11.2022 niekto-Žiadosť je možné zaslať do 30.11.2022 niekto-
rým z týchto spôsobov :rým z týchto spôsobov :
- osobne riaditeľke školy,- osobne riaditeľke školy,
- poštou na adresu: - poštou na adresu: 
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 
02001,02001,
- e-mailom na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk  - e-mailom na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk  

• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. Počas 
pracovného týždňa na 4 - 5 hodín denne. Mzda 650 
€ /mesačne. Výhodou vodičský preukaz a minimálna 
prax v opatrovaní. Ide najmä o pomoc v domácnosti, 
pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 0940 713 746.

• Hľadám prácu ako upratovačka 1 - 2 hod. denne 
v doobedňajších hodinách v Púchove. 0902 828 206.

• Hľadám prácu ako upratovačka, opatrovateľka, 
chyžná. Aj súkromne. 0950 233 618.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 
362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. 
augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho 
konania na konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sobotu 21. januára 2023. Referendum 
sa koná od 07.00 h do 22.00 h. sa koná od 07.00 h do 22.00 h. Ľudia sa budú môcť Ľudia sa budú môcť 
v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné 
skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením 
NR SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR. V referende NR SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR. V referende 
majú právo do volebných komisií delegovať jedného majú právo do volebných komisií delegovať jedného 
člena a jedného náhradníka politické strany a politic-člena a jedného náhradníka politické strany a politic-
ké hnutia zastúpené v NR SR a petičný výbor za refe-ké hnutia zastúpené v NR SR a petičný výbor za refe-
rendum.rendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do 
okrskovej volebnej komisieokrskovej volebnej komisie (vzor oznámenia o de- (vzor oznámenia o de-
legovaní do okrskovej volebnej komisie na webe MV legovaní do okrskovej volebnej komisie na webe MV 
SR) doručí politická strana a petičný výbor za referen-SR) doručí politická strana a petičný výbor za referen-
dum primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhod-dum primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhod-
nutí o vyhlásení referenda - do 24. novembra 2022 do nutí o vyhlásení referenda - do 24. novembra 2022 do 
24.00 h. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať 24.00 h. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať 
trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena 
okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej voleb-okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej voleb-
nej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu nej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu 
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je 
zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého 
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Podľa výsledkov ostatných volieb do NR SR, ktoré sa Podľa výsledkov ostatných volieb do NR SR, ktoré sa 
konali v roku 2020, sú v NR SR zastúpené tieto politic-konali v roku 2020, sú v NR SR zastúpené tieto politic-
ké strany a politické hnutia: Sloboda a Solidarita, SME ké strany a politické hnutia: Sloboda a Solidarita, SME 
RODINA, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA, SMER - sociálna RODINA, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA, SMER - sociálna 
demokracia, Kotlebovci – ĽS NS, petičný výbor za re-demokracia, Kotlebovci – ĽS NS, petičný výbor za re-
ferendum.ferendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do 
volebnej komisie musí obsahovať: volebnej komisie musí obsahovať: meno, priezvis-meno, priezvis-
ko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením ko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením 
adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, tele-adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, tele-
fonický kontakt, e-mailový kontakt, meno, priezvisko fonický kontakt, e-mailový kontakt, meno, priezvisko 
a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej 

strany a odtlačok pečiatky politickej strany alebo urče-strany a odtlačok pečiatky politickej strany alebo urče-
nej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petič-nej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petič-
ný výbor za referendum.ný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do vo-Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do vo-
lebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo lebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo 
elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely de-elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely de-
legovania do volebných komisií je zverejnená nižšie; legovania do volebných komisií je zverejnená nižšie; 
pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej vo-pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej vo-
lebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok lebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok 
zverejní adresu na doručenie oznámenia Štátna komi-zverejní adresu na doručenie oznámenia Štátna komi-
sia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. sia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. 
Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím 
posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po 
uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o dele-V listinnej forme možno doručiť oznámenie o dele-
govaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. govaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. 
Ak politická strana alebo petičný výbor za referen-Ak politická strana alebo petičný výbor za referen-
dum doručuje oznámenie prostredníctvom pošty, dum doručuje oznámenie prostredníctvom pošty, 
pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci 
dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostaču-dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostaču-
je, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. je, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. 
Elektronicky sa zasiela oznámenie o delegovaní čle-Elektronicky sa zasiela oznámenie o delegovaní čle-
na a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre na a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre 
vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dá-vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dá-
tum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej tum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej 
schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o 
delegovaní overiť na obci / okresnom úrade / štátnej delegovaní overiť na obci / okresnom úrade / štátnej 
komisii telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo komisii telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo 
oznámenie odoslané.oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním 
člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o 
delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okres-delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okres-
ného úradu, predsedovi štátnej komisie). Zložením ného úradu, predsedovi štátnej komisie). Zložením 
zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komi-zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komi-
sie ujíma svojej funkcie. Volebná komisia si na svojom sie ujíma svojej funkcie. Volebná komisia si na svojom 
prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svoj-prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svoj-
ho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi ho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi 

zapisovateľ volebnej komisie.zapisovateľ volebnej komisie.
Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doruče-Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doruče-

nia písomného oznámenia o odvolaní člena politic-nia písomného oznámenia o odvolaní člena politic-
kou stranou alebo petičným výborom za referendum, kou stranou alebo petičným výborom za referendum, 
ktorý ho delegoval alebo doručením písomného ktorý ho delegoval alebo doručením písomného 
oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej 
komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie 
povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo 
petičným výborom za referendum náhradník v zákon-petičným výborom za referendum náhradník v zákon-
nej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej nej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej 
komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr 
desať dní predo dňom konania referenda; to sa netýka desať dní predo dňom konania referenda; to sa netýka 
náhradníka. Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanik-náhradníka. Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanik-
ne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie ne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie 
jeho odvolaním alebo vzdaním sa.jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Členovia okrskovej volebnej komisie musia pri výko-Členovia okrskovej volebnej komisie musia pri výko-
ne svojej funkcie zachovávať nestrannosť. V prípade ne svojej funkcie zachovávať nestrannosť. V prípade 
narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predse-narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predse-
da okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti da okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti 
podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej 
volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prí-volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prí-
pade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej pade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej 
miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda 
okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti 
podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány po-podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány po-
lície a informuje o tom prostredníctvom okresnej vo-lície a informuje o tom prostredníctvom okresnej vo-
lebnej komisie štátnu komisiu.lebnej komisie štátnu komisiu.

Kontaktná osoba:Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Brindzová, PhD.,  Ing. Zuzana Brindzová, PhD., 
+421 42 465 08 33, mobil +421 917 988 943,  +421 42 465 08 33, mobil +421 917 988 943,  
email: zuzana.brindzova@puchov.sk, volby@puchov.email: zuzana.brindzova@puchov.sk, volby@puchov.
sk, Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 sk, Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 
PúchovPúchov

Úradné hodiny: Úradné hodiny: pondelok, utorok: od 7.30 do 11.00 pondelok, utorok: od 7.30 do 11.00 
h a od 12.00 do 15.00 h, streda: od 7.30 do 11.00 h a od h a od 12.00 do 15.00 h, streda: od 7.30 do 11.00 h a od 
12.00 do 17.00 h, štvrtok: od 7.30 do 12.00 h, piatok: 12.00 do 17.00 h, štvrtok: od 7.30 do 12.00 h, piatok: 
od 7.30 do 14.00 h.od 7.30 do 14.00 h.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ 

Referendum 2023 – delegovanie do volebných komisií

Inzertná kancelária Púchovskej kultúry bude

OTVORENÁ V STREDU DŇA 16.11.2022
8:00 - 14:30 H
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DEKORAČNÝ

MULČOVACIA
TEXTÍLIA 1,6x5
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4,90 €

3,50 €

7,40 €

6,80 € 4,80 €

25 Kg

25 Kg

25 Kg

SUPER

CENA

0903 175 851

zahradyrosina.sk

červený, hnedý, žltý, oranžový

L50 

Jesenná
akcia

SUPER

SUPER

CENA

CENA

OVOCNÉ 
STROMY

DROBNÉ
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V PREDAJI


