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Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení 
hostia, milí Púchovčania! Hneď v úvode chcem 
srdečne zablahoželať všetkým Vám poslankyniam 
a poslancom k zvoleniu do funkcie a popriať Vám 
do ďalších dní, mesiacov a rokov hlavne veľa zdra-
via, energie a odborných a správnych rozhodnutí. 

Stojím tu po štyroch rokoch opäť a aj keď tro-
chu staršia a skúsenejšia, stále plná nadšenia  
a cieľov pokračovať v rozvoji mesta. Ďakujem za 
dôveru vo voľbách všetkým vám, ktorí ste prišli 
prejaviť svoj názor. Napriek silnej antikampani 
ste dali jasne najavo, že zastrašovanie a populis-
tické sľuby, nie sú cestou k tomu, aby sa v našom 
krásnom meste spokojne žilo. Za nami je jedno  
z najťažších období novodobej histórie samosprá-
vy, ktoré nám ukázalo, ako rýchlo sa môžu zmeniť 
priority človeka i mesta. Aj napriek ťažkej dobe 
sme hospodárili veľmi zodpovedne a pokračovali 
aj v investičnom a sociálnom rozvoji mesta. Zníži-
li sme úverovú zaťaženosť, každý rok sme končili  
s prebytkom a získali sme silné finančné zdroje  
z externých prostriedkov. Tieto výsledky práce by 
sme však nedosiahli bez zodpovedného prístupu 
kolegov z mestského úradu, konateľov mestských 
spoločností a ich pracovníkov, riaditeľov škol-
ských zariadení a ich zamestnancov, externých 
spolupracovníkov a doterajších poslancov, ktorí 

svojimi rozhodnutiami podporili napredovanie 
mesta. Vám všetkým ďakujem aj touto cestou za 
doterajšiu súčinnosť. Verím, že v tejto spolupráci 
budeme pokračovať aj naďalej s novým posla-
neckým zborom. Rozhodnutia, ktoré ako poslanci 
musíte prijať, by mali byť hlavne Vaším osobným 
rozhodnutím podporeným odbornosťou a svedo-
mím. 

Skvelé hospodárenie nás pripravilo popasovať 
sa aj s ďalšími krízovými obdobiami, ktoré sú pred 
nami. Všetci vieme o problémoch, s ktorými sa 
budeme musieť ako samospráva vysporiadať, a to 
najmä z hľadiska prijatej legislatívy zo strany štá-
tu, z obrovského navýšenia cien energií, pohon-
ných hmôt, stavebných materiálov, inflácie... Sú 
pred nami nové výzvy, plány, ale naším prioritným 
cieľom by malo byť, preniesť občanov mesta tým-
to krízovým obdobím opäť a zabezpečiť dostup-
nosť školstva, športu, kultúry, sociálnych služieb, 
tak ako doposiaľ. V tomto duchu je pripravený aj 
návrh rozpočtu mesta, ktorý vám bude predstave-
ný v najbližších dňoch.

Do ďalšieho volebného obdobia vstupujem 
opäť s pokorou, ktorá sa viaže k výkonu tejto ve-
rejnej funkcie, ale tiež s nádejou, že svojim zodpo-
vedným a odborným prístupom presvedčíme aj 
ďalších o tom, že mesto Púchov môže napredovať 

aj bez intríg, zastrašovania, zosmiešňovania a sil-
ných populistických slov. 

Požičiam si slová Jana Wericha, ktorý reproduko-
val slová Jana Masaryka: „Nikto si nesmie myslieť, 
že je niečo viac, niečo lepšie ako ten druhý. Možno 
má toho viac v makovici, možno nosí lepšiu košeľu, 
má šikovnejšie ruky, možno má väčšie bicepsy... Ale 
toto všetko ho iba zaväzuje, aby toho urobil o to viac 
pre tých s menšími bicepsami a horšou košeľou. Len-
že tomuto môžu veriť a rozumieť iba tí z ľudí, ktorí 
majú radi ľudí. Mať ľudí rád a milovať ľudí je celé ta-
jomstvo a jediný recept na šťastie...“ 

A podľa tohto receptu by som chcela „variť“ aj 
nasledujúce obdobie a som presvedčená, že sa 
postupne pridajú aj tí, ktorí ešte s nedôverou číta-
jú rôzne statusy na sociálnych sieťach v domnení, 
že to, čo sa tam píše, je skutočný život. „Nasledujte 
svoje srdce. Robte to, čo považujete za správne. Na 
to, aby ste boli šťastní, nepotrebujete súhlas všet-
kých.“

Ešte raz ĎAKUJEM za dôveru, ktorú ste mi dali. 
Je to pre mňa záväzok robiť veci lepšie a poučiť 
sa z chýb. Verím, že spoločne sa nám podarí napl-
niť ciele, ktoré od nás občania očakávajú a ktoré 
budú smerovať k rozvoju nášho krásneho mesta. 

Katarína Heneková 

Prejav primátorky mesta na ustanovujúcom 
mestskom zastupiteľstve
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Primátorka mesta Katarína Hene-
ková zvolala ustanovujúce mestské 
zastupiteľstvo, ktoré sa uskutočnilo  
v utorok 22. novembra 2022 v hlav-
nej sále Divadla Púchov.

Zloženie sľubov primátorky a po-
slancov

Po oznámení výsledkov volieb sta-
ronová primátorka JUDr. Katarína HE-
NEKOVÁ, M.B.A. zložila sľub primátor-
ky mesta a zapísala sa do pamätnej 
knihy mesta. Nasledovalo zloženie 
sľubu poslancov do Mestského za-
stupiteľstva v Púchove a ich zápis do 
pamätnej knihy mesta. Prítom ných 
bolo 18 poslancov z celkovo 19, 
ospravedlnil sa Rudolf Marman. Záko-
nom predpísaný sľub poslanca mest-
ského zastupiteľstva zložili:

- PhDr. Ľudmila HANULIAKOVÁ, PhD.
- Mgr. Peter ŠEBA, MBA 
- Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ  

   - Mgr. Miroslav BUČKO  
  - Ing. Miriam BAŠKOVÁ GABČOVÁ, 
Ph.D.

- Irena KOVÁČIKOVÁ  
   - Juraj LEDNICKÝ   
   - PaedDr. Miroslav KUBIČÁR  
   - Mgr. Marián MIŠÚN 

- Mgr. Milada STAŠÍK VARGO VÁ
- Mgr. Peter BÍLIK   

   - PaedDr. Eva BARICOVÁ  
   - Ing. Roman BERČÍK  
   - Ing. Ján RIŠKO   
   - Ing. Daniel KONCOVÝ  
   - Mgr. Roman ROSINA  
   - Mgr. Roman ŠPAČEK  
   - Ivan KUBIŠ

Novým viceprimátorom sa stal 
Peter Bílik

Po príhovore novozvolenej primá-
torky mesta poslanci schválili pro-
gram ustanovujúceho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva Púchov 

a hlasovaním vzali na vedomie vý-
sledky voľby primátora mesta a po-
slancov Mestského zastupiteľstva 
Púchov a oznámenie primátorky me-
sta, že svojim zastupovaním poverila  
v zmysle §13b zákona SNR č. 369/1990 
Zb. poslanca Mgr. Petra BÍLIKA. Ďalej 
zastupiteľstvo poverilo poslankyňu 
Irenu KOVÁČIKOVÚ zvolávaním a ve-
dením zasadnutia mestského zastu-
piteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 
2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 
tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona 
SNR č.369/1990 Zb.

Mestská rada bude aj naďalej 
päťčlenná

Mestské zastupiteľstvo po disku-
sii poslancov a neschválení dvoch 
pozmeňujúcich návrhov poslan-
cov Mariána Mišúna a Evy Baricovej 
schválilo pôvodný návrh na zriadenie 
päťčlennej mestskej rady v zložení: 

- Mgr. Peter BÍLIK,
- PaedDr. Miroslav KUBIČÁR,
- Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ,
- Irena KOVÁČIKOVÁ,
- Ing. Ján RIŠKO.
Za hlasovalo 12 poslancov, proti 

boli 3 poslanci (Mišún M., Baricová E., 
Berčík R.) a 3 poslanci sa zdržali hlaso-
vania (Bašková M., Rosina R., Špaček 
R.).

Zriadenie komisií mestského za-
stupiteľstva

Poslanci zriadili sedem komisií 
mest ského zastupiteľstvaa zvolili ich 
členov a predsedov.

Ekonomická komisia:
- Ing. Ján RIŠKO - predseda
- Mgr. Peter BÍLIK
- Ing. Daniel KONCOVÝ
- Ing. Miriam BAŠKOVÁ GABČOVÁ, 

Ph.D.
- Ivan KUBIŠ
- Ing. Dana KADÁKOVÁ

Komisia výstavby, investícii, ro-
zvoja mesta a životného prostredia

- PaedDr. Miroslav KUBIČÁR - pred-
seda

- Mgr. Roman ROSINA
- Ing. Ján RIŠKO
- Ing. Miriam BAŠKOVÁ GABČOVÁ, 

Ph.D.
- Juraj LEDNICKÝ
- Ing. Miroslav HYŽÁK
Komisia bytová
- Juraj LEDNICKÝ - predseda
- PhDr. Ľudmila HANULIAKOVÁ, PhD.
- Irena KOVÁČIKOVÁ
- Ing. Roman BERČÍK
- Michal KOČNER
- Ing. Emília HAJDÍKOVÁ
Komisia vzdelávania, kultúry, so-

ciálnych vecí, mládeže a športu
- Irena KOVÁČIKOVÁ - predseda

- Mgr. Peter BÍLIK
- Mgr. Milada STAŠÍK VARGOVÁ
- Mgr. Roman ŠPAČEK
- Mgr. Miroslav BUČKO
- Ing. Roman BERČÍK
- Mgr. Marián MIŠÚN
- PaedDr. Eva BARICOVÁ
- PhDr. Ľudmila HANULIAKOVÁ, PhD.
- PaedDr. Alena STRÝČKOVÁ
Komisia dopravy, infraštruktúry  

a verejného poriadku
- Ivan KUBIŠ - predseda
- Mgr. Peter ŠEBA, MBA
- Ing. Daniel KONCOVÝ
- Mgr. Roman ŠPAČEK
- Mgr. Marián MIŠÚN
- Ing. Jozef DANIŽ
- Bc. Jozef MOŽUTÍK
- Ing. Miloš SVOBODA

Rokovalo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, zriadilo 
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Komisia tvorby a implementácie projektov
- Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ - predseda
- Mgr. Peter ŠEBA, MBA
- Mgr. Milada STAŠÍK VARGOVÁ
- Mgr. Roman ROSINA
- Ing. Daniel KONCOVÝ
- Ing. Štefan ONDRIČKA
Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov
- Mgr. Peter BÍLIK - predseda
- PaedDr. Eva BARICOVÁ
- Juraj LEDNICKÝ
- Ivan KUBIŠ
Zriadenie výborov v mestských častiach
Mestské zastupiteľstvo zriadilo výbory v mest-

ských častiach v počte 9:
- výbor č. 1: Pod Lachovcom, 
- výbor č. 2: Sedlište, 
- výbor č. 3: Námestie, 
- výbor č. 4: Centrum - staré mesto, 
- výbor č. 5: Sídlisko za domom kultúry,
- výbor č. 6: Sídlisko pri Makyte a Hrabovka,
- výbor č. 7: Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok,
- výbor č. 8: Nosice, Nové Nosice, Záskalie, Cérov,
- výbor č. 9: Vieska, Ihrište a Hoštiná.
Určenie sobášiacich a obradárov občianskych 

pohrebov
Poslanci v ďalšom bode rokovania poverili 

výkonom funkcie sobášiacich primátorku mesta   
a vybraných poslancov:

- JUDr. Katarína HENEKOVÁ, M.B.A.,
- Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ,
- Mgr. Peter BÍLIK,
- Irena KOVÁČIKOVÁ,
- PaedDr. Miroslav KUBIČÁR,
- Mgr. Milada STAŠÍK VARGOVÁ,
- PaedDr. Eva BARICOVÁ. 
Zastupiteľstvo tiež poverilo výkonom funkcie 

obradárov občianskych pohrebov nasledovné 
osoby:

- JUDr. Katarína HENEKOVÁ, M.B.A.,
- Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ,
- Irena KOVÁČIKOVÁ,
- Mgr. Peter BÍLIK,
- Jozef JANKURA,
- Mgr. František MACHO.
Určenie platu primátora mesta Púchov
Po rozsiahlej diskusii poslanci schválili mesačný 

plat primátorke mesta Kataríne Henekovej, ktorý jej 
prislúcha podľa zákona a to v rovnakej výške, aký 
mala aj v predchádzajúcom štvorročnom volebnom 
období. Za uznesenie hlasovalo 13 poslancov, proti 
bolo 5 poslancov (Bašková M., Baricová E., Berčík R., 
Mišún M., Špaček R.). Poslanci primátorke mesta tiež 
schválili preplatenie nevyčerpanej dovolenky za vo-
lebné obdobie 2018 - 2022.

Záver rokovania
V bode Rôzne primátorka mesta oznámila poslan-

com zámer zmeny vydávania Púchovských novín, 
ktorá sa pripravuje v novom roku. Pre výrazné zdra-
ženie cien papiera a tlače novín plánujeme Púchov-
ské noviny od 1. januára vydávať len dvakrát me-
sačne. Tlač Púchovských novín bude vysúťažená na  
1. štvrťrok 2022 a potom sa situácia znovu vyhod-
notí a rozhodne, akú budú mať periodicitu v ďalšom 
období. Na záver rokovania dostali priestor poslan-
ci zastupiteľstva a aj občania mesta, aby predložili 
svoje interpelácie a podnety na vedenie mesta. Ďal-
šie rokovanie zastupiteľstva, ktoré bude schvaľovať 
Rozpočet mesta na rok 2023, sa bude konať 12. de-
cembra 2022.        Slavomír Flimmel

mestskú radu, komisie a výbory v mestských častiach
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Mestská polícia

O biometrický občiansky preukaz s biometrickou 
podobou tváre a otlačkami prstov, budú môcť od 
decembra požiadať v EÚ aj občania Slovenska. Dôvo-
dom je uplatňovanie európskeho nariadenia o po-
silnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov 
Únie, na základe ktorého musí mať najneskôr v au-
guste 2031 každý obyvateľ Únie biometrický doklad, 
ktorý obsahuje aj otlačky prstov.

PRAKTICKÁ INFORMÁCIA PRE OBČANOV
Oddelenia dokladov Policajného zboru budú  

v tejto súvislosti prijímať žiadosti o vydanie súčast-
ných občianskych preukazov do stredy 23. novem-
bra 2022 do 12. hodiny. V termíne od 23. novembra 
2022 do 30. novembra 2022 bude prijímanie žiadostí 
o vydanie súčasných občianskych preukazov poza-
stavené.

Dôvodom sú technické práce v súvislosti s precho-
dom na vydávanie nového typu občianskeho preu-
kazu, ktoré je možné vykonávať len počas technickej 
odstávky informačného systému občianskych preu-
kazov.

Žiadosti o vydanie občianskych preukazov prijaté 
do 23. novembra 2022 budú vybavené v zákonných 
lehotách, keďže Národné personalizačné centrum  
v týchto dňoch pracuje v dvojzmenných prevádzka-

ch vrátane víkendov.
Ministerstvo vnútra obmedzenia pri prijímaní žia-

dostí o vydanie občianskych preukazov avizovalo už 
pred pár dňami. Rezort všetkým občanom ďakuje za 
pochopenie, cieľom je skvalitňovanie a zlepšovanie 
služieb pre ľudí.

ŽIADATELIA S REZERVÁCIOU DO 30. NOVEMBRA 
2022

Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti upozorňuje, že 
žiadatelia, ktorí majú rezervovaný termín na podanie 
žiadosti o vydanie občianskeho preukazu do konca 
novembra, môžu byť vybavení v náhradnom termíne 
bez ohľadu na rezervovaný termín dňa 23. novembra 
2022 v čase od 12.00 h do 17.00 h. Žiadosť o vydanie 
občianskeho preukazu bude prijatá na základe pred-
loženia potvrdenia o vytvorení rezervácie (notifikácia 
o vytvorenej rezervácii). Pokiaľ poskytnutý náhradný 
termín rezervácie žiadateľom nevyhovuje, je potreb-
né urobiť novú rezerváciu.

Ministerstvo vnútra v tejto situácii každému 
odporúča počkať na termín 1. decembra 2022, 
odkedy plánuje vydávať biometrické občianske 
preukazy s riadnou 10-ročnou platnosťou.V súča-
snosti vydávané občianske preukazy majú platnosť 
skrátenú do augusta 2031.                                 MV SR

Biometrické občianske preukazy je ministerstvo 
vnútra pripravené vydávať od decembra

Priemerná evidovaná miera nezamestnano-
sti klesla v októbri v Púchovskom okrese med-
zimesačne o 0,31 percenta na úroveň 3,41. 
Medzi mesačne klesla nezamestnanosť v októbri  
v okrese Púchov najvýraznejšie v Trenčianskom 
samosprávnom kraji (TSK). 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evido-
val koncom októbra v Púchovskom okrese 845 
uchádzačov o zamestnanie, 497 z nich tvorili ženy. 

Medzi uchádzačmi o zamestnanie bolo 59 osôb 
so zdravotných postihnutím a 50 absolventov 
škôl. Z nich 12 bolo absolventov vysokých a 38 
absolventov stredných škôl. 

Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 
v Púchovskom okrese bolo 193 mladších ako 30 
rokov (22,8 percenta). Starších ako 55 rokov bolo 
koncom októbra v okrese Púchov 163 nezamest-

naných. 
Priemerná miera nezamestnanosti klesla v ok-

tóbri v Trenčianskom samosprávnom kraji medzi-
mesačne o 0,11 percenta na úroveň 3,69 percent.  
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v októbri  
v okrese Prievidza (5,41 percenta). 

Nasledovali okresy Považská Bystrica (4,08 per-
centa), Partizánske (3,78 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (3,62 percenta), Nové Mesto nad Váhom 
(3,49 percenta), Púchov (3,41 percenta), Myjava 
(3,30 percenta), Trenčín (2,49 percenta) a Ilava 
(2,33 percenta).

Na Slovensku klesla miera nezamestnanosti  
v októbri o 0,16 percenta na úroveň 5,90 percenta. 
Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (18,99 
percenta), najnižšia v okrese Ilava. 

Zdroj: ÚPSVaR 

Nezamestnanosť v okrese Púchov 
klesla v októbri najvýraznešie v TSK

Ohnutá dopravná značka
Poškodenú dopravnú značku zistila hliadka 

mestskej polície na Hoštínskej ulici. Hliadka 
ohnutú dopravnú značku označujúcu hlavnú 
cestu na kruhovej križovatke uložila na trávnik 
vedľa parkoviska. O prípade informovali mest-
skí policajti riaditeľa Podniku technických slu-
žieb mesta Púchov, ktorý uviedol, že o značke 
vie a že ju dajú do pôvodného stavu. 

Mladíci sa upokojili
Na oddelenie mestskej polície prijali niekoľko 

telefonických oznámení, podľa ktorých sa 
večer na Pribinovej ulici na detskom  ihrisku 
bijú neznáme osoby. Hliadka našla za bytov-
kou troch mladíkov, ktorí sa hádali a strkali do 
seba. Mestskí policajti ich vyzvali, aby od svoj-
ho konania upustili. Na miesto prišli aj hliadky 
Obvodného oddelenia Policajného zboru v Pú-
chove. Mestskí policajti následne zistili totož-
nosť mladíkov z Púchova, Beluše a z Bratislavy. 
Priestupok proti všeobecne záväznému naria-
deniu mesta Púchov vyriešili napomenutím.

Pomohli dezorientovanej žene
Na oddelenie mestskej polície prijali te-

lefonické oznámenie, podľa ktorého našla 
oznamovateľka pri Základnej škole Gorazdo-
va dezorientovanú ženu, ktorá si nevedela 
spomenúť, kde býva. Hliadka ženu našla na 
parkovisku na Hollého ulici. Prostredníctvom 
evidencie obyvateľstva na Obvodnom odde-
lení Policajného zboru v Púchove zistili jej to-
tožnosť. Následne ju mestskí policajti automo-
bilom odviezli na Ulicu obrancov mieru, kde 
dezorientovaná žena býva. Odprevadili ju až 
ku bytu. 

Močil na verejnosti
Hliadka mestskej polície zistila na Chmelin-

ci priestupok proti VZN mesta Púchov. Muž  
z Púchova tam močil na verejnosti. Hliadka 
priestupok vyriešila napomenutím.
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Verejnosť proti násiliu za slobodu a demokraciu
Púchovská kultúra, s.r.o. pripravila k výročiu Nežnej revolúcie v priestoroch Di-Púchovská kultúra, s.r.o. pripravila k výročiu Nežnej revolúcie v priestoroch Di-

vadla Púchov výstavu fotografií a plagátov. V piatok 25. 11. o 19.00 hod. bola vo vadla Púchov výstavu fotografií a plagátov. V piatok 25. 11. o 19.00 hod. bola vo 
vestibule divadla akcia zo série Dialógy s umením, tentokrát s témou Verejnosť vestibule divadla akcia zo série Dialógy s umením, tentokrát s témou Verejnosť 
proti násiliu – Za slobodu a demokraciu. Ako hostia sa predstavili historik a pub-proti násiliu – Za slobodu a demokraciu. Ako hostia sa predstavili historik a pub-

licista František Neupauer, novinár Slavomír Flimmel a hudobný hosť – klaviristka  licista František Neupauer, novinár Slavomír Flimmel a hudobný hosť – klaviristka  
a speváčka Mária Anna Špačková. Podujatie moderoval riaditeľ Púchovskej kul-a speváčka Mária Anna Špačková. Podujatie moderoval riaditeľ Púchovskej kul-
túry, s.r.o. Pavol Pivko.túry, s.r.o. Pavol Pivko.

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

Prvý adventný koncert 
V nedeľu 27. 11. 2022 mesto Púchov v spoluráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. V nedeľu 27. 11. 2022 mesto Púchov v spoluráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. 

pripravili na pešej zóne zapálenie prvej adventnej sviece spojenej s koncer-pripravili na pešej zóne zapálenie prvej adventnej sviece spojenej s koncer-
tom  folklórneho súboru Nimničanka tom  folklórneho súboru Nimničanka 

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

Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm priniesol 23. novembra 2022 do Pú-Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm priniesol 23. novembra 2022 do Pú-
chova víťazné dokumentárne filmy festivalu počas svojej TOUR 2022. Doobe-chova víťazné dokumentárne filmy festivalu počas svojej TOUR 2022. Doobe-
da boli predstavenia pre školy, poobede bol vstup na predstavenia voľný.da boli predstavenia pre školy, poobede bol vstup na predstavenia voľný.

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

EKOTOPFILM 2022
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Ustanovujúceho zasadnutia Zastu-
piteľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, na ktorom predseda  
a poslanci zložili sľuby, sa zúčastnilo 
všetkých 44 poslancov.

Zasadnutie taktiež zvolilo pod-
predsedov kraja. Nimi sa pre na-
sledujúce štvorročné obdobie stali 
Jozef Trstenský, ktorý v tejto funkcii 
zostáva už tretie volebné obdobie. 
Plénum opätovne zvolilo do funkcie 
podpredsedu aj Jozefa Božika a Eleo-
nóru Porubcovú. Novým podpredse-
dom Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa pre volebné obdobie 2022-
2026 stal Michal Bartek.

Na zasadnutí poslanci schválili 
vytvorenie 8 komisií s nasledovnými 
predsedami:

- Komisia mandátová pri Zastupi-
teľstve TSK - Ladislav Procházka;

- Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone verejnej funkcie 
pri Zastupiteľstve TSK - Rudolfa No-
votná;

- Komisia pre financie, rozpočet  

a investície pri Zastupiteľstve TSK - 
Jozef Habánik;

- Komisia školstva, kultúry, mláde-
že a športu pri Zastupiteľstve TSK - 
Peter Marušinec;

- Komisia regionálneho rozvoja  
a cestovného ruchu pri Zastupi-
teľstve TSK - Zuzana Máčeková;

- Komisia dopravy pri Zastupi-
teľstve TSK - Jozef Stopka;

- Komisia sociálnej pomoci a zdra-
votníctva pri Zastupiteľstve TSK - Pe-
ter Oulehle

- Komisia legislatívno-právna pri 
Zastupiteľstve TSK - Erich Dvonč.

Okrem toho boli na ustanovujúcom 
zasadnutí prijaté aj zásady odmeňo-
vania poslancov, a to s účinnosťou 
od 1. decembra 2022, podľa ktorých 
bude odmena a paušálne náhrady 
naviazané na minimálnu mzdu. 

Najbližšie sa rokovanie Zastupi-
teľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja uskutoční v piatok 16. 
decembra 2022.

TSK

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva TSK: 
Predseda a poslanci zložili sľuby, známi sú aj podpredsedovia
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Memorandum umožní vytvorenie vzorového modelu spolupráce
A to medzi paralympijským špor-
tom a samosprávnym krajom. 
Jeho signatári sa tak prihlásili  
k záujmu rozvíjať šport zdravotne znevý-
hodnených ľudí a mládežníckeho para 
športu. 
Trenčiansky samosprávny kraj sa 
memorandom zaviazal spolupracovať 
v oblasti využívania športovej 
infraštruktúry na svojich stredných 
školách. „Za posledných 5 rokov sme 
investovali do debarierizácie našich 
zariadení, či už škôl, zariadení sociálnych 
služieb alebo kultúrnych zariadení, viac 
ako 3,5 milióna eur a chceme naďalej  
v tomto pokračovať a využiť aj prostriedky 
z Plánu obnovy. Nemalé financie išli aj do 
športovísk, ktoré máme v zriaďovateľskej 
pôsobnosti cez naše školy a chceme ich sprístupniť, 
aby boli využívané aj hendikepovanými ľuďmi, ktorí 
vďaka tomu dostanú priestor na sebarealizáciu 
a športovanie. Týmto memorandom chceme 
pomôcť a vytvoriť podmienky pre športovanie 

nielen zdravých ľudí, ale aj ľudí, ktorí majú určité 
zdravotné znevýhodnenie,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška. 
Podpisom memoranda posunul Slovenský pa-
ralympijský výbor spoluprácu s TSK na kvalita-

tívne vyššiu úroveň a chce byť pre župu 
partnerom pri budovaní športovej infra-
štruktúry. „Pre nás je veľmi dôležité, aby 
sme so zriaďovateľmi, akými sú vyššie 
územné celky v oblasti školstva či zdra-
votníctva, vedeli byť partnerom, kde im 
vieme pomôcť pri rôznych projektoch, ale 
aj pri rozvoji podmienok pre občanov so 
zdravotným znevýhodnením,“ povedal 
predseda Slovenského paralympijského 
výboru Ján Riapoš. Byť bližšie k ľuďom  
v regiónoch a poskytovať rôzne poraden-
ské služby plánuje Slovenský paralym-
pijský výbor cez zriadenie regionálnej  
kancelárie výboru. V rámci hokejovej haly, 
ktorá bude súčasťou Hokejovej akadémie 
a Strednej športovej školy Trenčín, budú 
vytvorené možnosti aj pre para hokejis-

tov. „Ak chceme mať zdravú spoločnosť, jediným 
nástrojom na to sú správne vedené pohybové  
aktivity,“ dodal Ján Riapoš.   

- Barbora Jánošková -

Zjazdnosť ciest v kraji je od začiatku 
 novembra monitorovaná

S blížiacim sa zimným obdobím cestári každoročne zabezpečujú monitoring zjazdnos-
ti ciest; spravidla od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka, počas ktorého sú  
k dispozícii ťažké stroje a zamestnanci Správy ciest TSK. 
V pohotovosti je 248 zamestnancov Správy ciest TSK, pripravených na zimné obdobie je 
63 sypačov, 27 nakladačov, 12 traktorov s pluhom, 7 snehových fréz a 4 traktory s po-
sypom. V prípade mimoriadnej situácie okrem toho aj 13 kusov zmluvnej techniky. Zim-
ná údržba je v Trenčianskom kraji zabezpečovaná prostredníctvom 11-ich cestmaj sterstiev 
Správy ciest TSK, a to nielen na 334 km ciest II. triedy a 1 142 km ciest III. triedy, ale aj na 296 
km ciest I. triedy na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest. K dispozícii majú zamest-
nanci viac ako 18 tisíc ton chemického a inertného posypového materiálu. Zimná údrž-
ba bude vykonávaná v nepretržitom režime, vrátane dní pracovného voľna, pracovného 
pokoja či sviatkov. Trenčianska župa modernizuje techniku Správy ciest TSK na letnú a zimnú 
údržbu ciest v kraji, aj v tomto roku na jej nákup vyčlenila 3 milióny eur. Zjazdnosť ciest si 
verejnosť môže pozrieť na webovom sídle www.bellmet.eu.        - Barbora Jánošková -

Volebná účasť vo voľbách do VÚC dosiahla 43,74%

Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým 
úradom SR. Voliť prišlo 1 951 522 voličov. 
Účasť v októbrových (29.10.2022) voľbách do vyš-
ších územných celkov bola pritom o 14 percent 
vyššia ako pred poslednými krajskými voľbami  

v roku 2017, kedy účasť dosiahla 29,75%, pri-
čom v roku 2013 to bolo len 20,11%. „Na tomto 
zá klade možno konštatovať, že jeden z hlavných  
účelov, ktorý smeroval k tomu, aby sa voľby do  
orgánov územnej samosprávy konali v jeden deň, 

sa naplnil,“ skonštatoval šéf štátnej volebnej ko-
misie Ladislav Orosz.
Na čele Trenčianskeho samosprávneho kraja 
bude aj ďalšie 4 roky Jaroslav Baška. Ten svojím vý-
sledkom 67,25% hlasov s obrovským náskokom 
zvíťazil pred druhým Petrom Máťošom (16,61%). 
Aktuálny župan Trenčianskeho samosprávneho 
kraja získal 131 705 hlasov, čo predstavuje oproti 
posledným voľbám v roku 2017 (62 807 hlasov) 
nárast o 68 898 hlasov. „Som rád, že som získal naj-
viac percent hlasov spomedzi všetkých županov. 
Budem pokračovať v ťažkej práci, máme rozpra-
cované projekty za viac ako 120 miliónov eur. Tie 
musíme dokončiť do konca budúceho roka. Nie je 
to len moja práca, som rád, že mám za sebou silný 
tím,“ povedal staronový župan s tým, že ho teší 
podpora voličov zo širokého politického spektra. 
„V tejto veľmi ťažkej dobe je dôležité ľudí spájať. 
A ja si myslím, že ich spájam,“ dodal župan. 
Zmeny nastanú v krajskom parlamente, o 44 kre-
siel v Zastupiteľstve TSK malo v 9 volebných ob-
vodoch záujem 265 kandidátov. V novom voleb-
nom období obhájilo svoj post 30 do terajších 
krajských poslancov, ktorých doplní 14  
nováčikov.                                    - Lenka Kukučková -
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Pri príležitosti Dňa študentstva sa členovia 
MPMP zapojili do viacerých aktivít. Dňa 16. 11. 
2022 sme v spolupráci s Mestskou knižnicou Vla-
dimíra Roya debatovali na tému – prečo je dôleži-
té vzdelanie.Pozvanie do diskusie prijala pedago-
gička z Gymnázia Púchov RNDr. Dagmar Balalová, 
ktorej veľmi pekne touto cestou ďakujeme za in-
špiratívny rozhovor, ako i Aďke Hazuchovej z kniž-
nice, ktorá diskusiu moderovala a iniciovala. 

Dňa 17. 11. 2022 sa naši členovia zúčastnili 
workshopu na tému – Ako cvičiť pre zdravie, ktorý 
pozostával z teoretickej, ale i praktickej časti. 
Dozvedeli sme sa cenné informácie o funkčnom 
cvičení, na čo treba dbať a odskúšali sme si ako 
správne vykonať techniky cvikov. Veľmi pekne  
chceme poďakovať skvelému trénerovi Miňovi 
Mičudovi. Workshop bol pre nás darčekom od 
CVČ Včielka a Mesta Púchov.

18. 11. 2022 sa konalo oceňovanie pri príležito-
sti Dňa študentstva v Župnom dom, kde za náš 
MPMP boli ocenení – predseda parlamentu Jakub 
Naňák a členovia Michaela Kršková, LeishaTaurani 
a Kristína Zvaková. Oceneným gratulujeme. 

Alena Strýčková, koordinátorka práce 
s mládežou mesta Púchov

Deň študentstva s mládežníckym parlamentom

V posledný novembrový štvrtok sa na ZŠ Mlá-
dežnícka v Púchove stretli zruční chlapci, ale  
i veľmi šikovné dievčatá, ktoré na okresnom 
kole Technickej olympiády vyrábali stojany na 
mobil a spoločenskú hru „Háčikový súboj”. 

Olympiády sa zúčastnilo 8 škôl okresu, ktoré 
vyslali spolu 22 majstrov, aby zabojovali o pos-
tup na krajské kolo. Po sčítaní bodov za teo-
retickú časť a bodov za výrobok, v kategórii  
A (dvojice) získali prvé miesto Maximus Bušík  
s Lukášom Vozárom zo ZŠ sv. Margity v Púcho-
ve, druhé miesto obsadili Šimon Panáček  
a Branislav Javorek z Lysej pod Makytou a tretia 

pozícia patrí Milanovi Perďochovi s Alexandrom 
Valachom - ZŠ Slovanská. V kategórii B (jedno-
tlivci) patril stupienok víťazstva Petrovi Pánikovi 
zo ZŠ Lysá pod Makytou, druhý skončil Šimon 
Janovec zo ZŠ Gorazdova a tretí MatiasMazák zo 
ZŠ J.A. Komenského.

Všetkým zúčastneným však patrí obdiv za ich 
remeselnícke nadanie. Víťazom gratulujeme  
a držíme im palce vo vyšších kolách. Na záver by 
som chcela úprimne poďakovať Mgr. Miroslavo-
vi Bučkovi za ochotu a pomoc pri organizovaní 
súťaže. 

-di- CVČ 

Dňa 25. 11. 2022 sa konal v Poprade už 4. roč-
ník oceňovania sTOPa, ktoré vyhlasuje Asociá-
cia krajských rád mládeže. Poslaním ocenenia 
sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na 
výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prá-
cou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie 
pre život mládeže v každom kraji Slovenska 
svojim aktívnym občianskym a ľudským prístu-
pom. Ocenenie sTOPa nesie v sebe myšlienku 
zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, 
príkladom dobrej praxe v životoch mladých 
ľudí aj celej komunity.

Ocenenia sú udeľované v rôznych kategóriá-
ch. Nominácie rady mládeže Trenčianskeho 
kraja a ocenenia sme získali v kategórii Top 
projekt – ocenený bol náš projekt Hau park, 
kde si cenu prevzali autorky Nina Klobučníková 
a JessicaDrgová za Mládežnícky parlament 
mesta Púchov. Ďalšou ocenenou v kategórii 
Aktívny mládežník bola Katarína Strýčková, 
ktorá je aktívnou členkou Mládežníckeho par-
lamentu, podieľa sa na nákupoch pre seniorov, 
spolupracuje na vzdelávacích, i dobrovoľnícky-
chprojektoch ,je organizátorkou podujatí pre 
rodiny s deťmi a lektorkou vzdelávacích aktivít. 

V kategórii Obec/mesto s najpriateľskej-
ším vzťahom k mládeži si ocenenie odnieslo  
i mesto Púchov za podporu práce s mládežou, 
podpísanie Memoranda o partnerstve a spo-
lupráci, diskusie medzi mladými a poslancami 
mesta, poskytovaním priestoru na odprezen-
tovanie aktivít na MsZ a podporu mládežníc-
kych projektov.

Za ocenenia veľmi pekne ďakujeme.
Alena Strýčková, koordinátorka práce  

s mládežou mesta Púchov

Okresné kolo Technickej olympiády 
v Základnej škole Mládežnícka

Púchov bodoval 
v ocenení sTOPa
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Kultúra
MODERNÁ  KALANETIKA 
Štvrtok    1.12., 8.12., 15.12.     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

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Pondelok          5.12., 12.12.    tanečná sála    18.30 h 
Streda                 7.12., 14.12.    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  

JOGA
Utorok   6.12.,13.12., 20.12.       tanečná sála     16.15 h
Streda    7.12., 14.12.                        tanečná sála       9.30 h
1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@puchov-
skakultura.sk

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Utorok  6.12., 13.12.          učebňa č.1     16.00 h
2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť do 11.11. emailom: kultu-
ra@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662.  Kurzový poplatok je 34 €, požiča-
nie šijaceho stroja je v cene poplatku.

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Streda   7.12., 14.12.     tanečná  sála   17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný na-
príklad 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 dvo-
jmesačne.

KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA
Štvrtok    8.12.        veľká sála       18.00 h
Kurzy sú prípravou na plesovú sezónu a rôzne spoločenské podujatia. Zvládnete zákla-
dy jednotlivých štandardných a latinskoamerických tancov. Info 0908 718 662.

KREATÍVNE KURZY 
Štvrtok  8.12.     zasadacia miestnosť     15.30 hh
Vianočné pletenie z papiera. Páčia sa vám vianočné dekorácie z ľahko dostupného ma-
teriálu a neviete ako na to? Vlastnoručne zhotovené venčeky, stromčeky a zvončeky. 
Kurz je vhodný i pre začiatočníkov. Balenie darčekov. Je snáď niečo krajšie než pripraviť 
svojim blízkym okamih šťastia, radosti a prekvapenia z darčeka, ktorý si nájdu pod 
vianočným stromčekom? 1 kurz 3 hodiny, kurzový poplatok 20 €, vrátane materiálu. 
Prihlášky a informácie 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk
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V Národnej rade SR je pred hlasovaním pozme-V Národnej rade SR je pred hlasovaním pozme-
ňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, cez ňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, cez 
ktorý vláda zoberie samosprávam 784 mil. eur na tzv. ktorý vláda zoberie samosprávam 784 mil. eur na tzv. 
daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia 
samosprávam (240 mil. eur) sú nedostatočné a do-samosprávam (240 mil. eur) sú nedostatočné a do-
časné, kým pokles príjmov krajov, miest a obcí bude časné, kým pokles príjmov krajov, miest a obcí bude 
zásadný a trvalý. Ide tak o pokračovanie v prijímaní zásadný a trvalý. Ide tak o pokračovanie v prijímaní 
rozhodnutí, ktoré majú negatívne vplyvy na samo-rozhodnutí, ktoré majú negatívne vplyvy na samo-
správy a automaticky sa premietnu do znižovania správy a automaticky sa premietnu do znižovania 
kvality verejných služieb, ktoré samosprávy zabez-kvality verejných služieb, ktoré samosprávy zabez-
pečujú pre obyvateľov. Práve preto apelujeme na pečujú pre obyvateľov. Práve preto apelujeme na 
poslancov a poslankyne NR SR, aby nehlasovali za poslancov a poslankyne NR SR, aby nehlasovali za 
pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príj-pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príj-
mov, lebo v konečnom dôsledku na to môžu doplatiť mov, lebo v konečnom dôsledku na to môžu doplatiť 
práve tie rodiny, o ktoré nám všetkým úprimne ide. práve tie rodiny, o ktoré nám všetkým úprimne ide. 
Výzva bola schválená členskými mestami ÚMS, pod-Výzva bola schválená členskými mestami ÚMS, pod-
porili ju Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia porili ju Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia 
prednostov úradov miestnej samosprávy SR a Aso-prednostov úradov miestnej samosprávy SR a Aso-
ciácia komunálnych ekonómov SR.ciácia komunálnych ekonómov SR.

Čo to znamená pre obyvateľov? Čo to znamená pre obyvateľov? 
Zhorší sa dostupnosť dôležitých služieb, na ktoré sú Zhorší sa dostupnosť dôležitých služieb, na ktoré sú 

vo svojich každodenných životoch občania zvyknutí vo svojich každodenných životoch občania zvyknutí 
a mnohí aj odkázaní. Ako napríklad školstvo, sociálne a mnohí aj odkázaní. Ako napríklad školstvo, sociálne 
zabezpečenie, alebo verejná doprava. Krúžky, zaria-zabezpečenie, alebo verejná doprava. Krúžky, zaria-
denia pre šport alebo voľnočasové aktivity pre deti denia pre šport alebo voľnočasové aktivity pre deti 

môžu byť menej dostupné a v horšom stave. Ulice  môžu byť menej dostupné a v horšom stave. Ulice  
a susedstvá, v ktorých sa obyvatelia dennodenne a susedstvá, v ktorých sa obyvatelia dennodenne 
pohybujú, budú menej udržiavané, menej osvetlené  pohybujú, budú menej udržiavané, menej osvetlené  
a potenciálne aj menej bezpečné. Samosprávy síce a potenciálne aj menej bezpečné. Samosprávy síce 
nechcú rozhodnutie vlády premietať aj do zvyšova-nechcú rozhodnutie vlády premietať aj do zvyšova-
nia daní poplatkov a ceny za služby, niektoré však nia daní poplatkov a ceny za služby, niektoré však 
budú nútené podniknúť aj takéto kroky, aby zacho-budú nútené podniknúť aj takéto kroky, aby zacho-
vali aspoň základný chod kľúčových služieb. Rodiny vali aspoň základný chod kľúčových služieb. Rodiny 
tak síce zaplatia o niečo menej na dani z príjmu, záro-tak síce zaplatia o niečo menej na dani z príjmu, záro-
veň ale zaplatia viac na iných poplatkoch. veň ale zaplatia viac na iných poplatkoch. 

Navýšenie daňového bonusu na úkor financovania Navýšenie daňového bonusu na úkor financovania 
samospráv tak v konečnom dôsledku ekonomickú samospráv tak v konečnom dôsledku ekonomickú 
situáciu rodín nemusí zlepšiť, veľmi pravdepodobne situáciu rodín nemusí zlepšiť, veľmi pravdepodobne 
však môže zhoršiť ich kvalitu života. Každý obyvateľ však môže zhoršiť ich kvalitu života. Každý obyvateľ 
Slovenska je totiž zároveň obyvateľom mesta, obce, Slovenska je totiž zároveň obyvateľom mesta, obce, 
kraja a mnohé služby, na ktoré sú zvyknutí, nezabez-kraja a mnohé služby, na ktoré sú zvyknutí, nezabez-
pečuje vláda, ale práve samosprávy.pečuje vláda, ale práve samosprávy.

Každá samospráva, či už mesto alebo obec bude Každá samospráva, či už mesto alebo obec bude 
voliť opatrenia individuálne, môžu ale zahŕňať voliť opatrenia individuálne, môžu ale zahŕňať 
viaceré oblasti, ako napríklad:viaceré oblasti, ako napríklad:

• Redukcia spojov a zhoršenie intervalov v MHD • Redukcia spojov a zhoršenie intervalov v MHD 

• Zastavenie dotácií pre šport (vrátane klubov kde • Zastavenie dotácií pre šport (vrátane klubov kde 
hrávajú deti), kultúru, sociálne služby, vrátane do-hrávajú deti), kultúru, sociálne služby, vrátane do-
tačných programov pre občianske združenia, cirkvi  tačných programov pre občianske združenia, cirkvi  

a cirkevné organizáciea cirkevné organizácie

• Prepúšťanie zamestnancov samosprávy (to nie sú • Prepúšťanie zamestnancov samosprávy (to nie sú 
len úradníci, ale aj vodiči MHD, technickí a robotnícki len úradníci, ale aj vodiči MHD, technickí a robotnícki 
pracovníci, sociálni pracovníci, atď.)pracovníci, sociálni pracovníci, atď.)

• Zvýšenie dane z nehnuteľnosti• Zvýšenie dane z nehnuteľnosti

• Zvýšenie úhrad v sociálnej oblasti vrátane poplat-• Zvýšenie úhrad v sociálnej oblasti vrátane poplat-
kov v zariadeniach pre seniorovkov v zariadeniach pre seniorov

• Zvýšenie poplatkov v školách (školné, strava, ŠKD, • Zvýšenie poplatkov v školách (školné, strava, ŠKD, 
atď.)atď.)

• Zvýšenie nájomného za hrobové miesta• Zvýšenie nájomného za hrobové miesta

• Zvýšenie daní za verejné priestranstvá, napr. aj za • Zvýšenie daní za verejné priestranstvá, napr. aj za 
terasy reštauráciiterasy reštaurácii

• Zvýšenie cestovného v MHD• Zvýšenie cestovného v MHD

Samosprávy určite nie sú proti pomoci rodinám. Samosprávy určite nie sú proti pomoci rodinám. 
Práve naopak, veď takmer polovica výdavkov sa-Práve naopak, veď takmer polovica výdavkov sa-
mospráv (47%) je smerovaná do podpory rodín a jej mospráv (47%) je smerovaná do podpory rodín a jej 
funkcií (vzdelávanie a sociálne zabezpečenie). Záro-funkcií (vzdelávanie a sociálne zabezpečenie). Záro-
veň si ale uvedomujeme aj modernizačný dlh na ve-veň si ale uvedomujeme aj modernizačný dlh na ve-
rejnej infraštruktúre a potrebu rozširovania kapacít  rejnej infraštruktúre a potrebu rozširovania kapacít  
v službách pre deti, rodinu a najmä v sociálnych služ-v službách pre deti, rodinu a najmä v sociálnych služ-
bách, kde evidujeme najväčší nárast dopytu. Tento bách, kde evidujeme najväčší nárast dopytu. Tento 
dopyt nedokážeme pri znížených príjmoch pokryť. dopyt nedokážeme pri znížených príjmoch pokryť. 

Únia miest SlovenskaÚnia miest Slovenska

Výzva samospráv poslancom Národnej rady SR

Slovenská pošta ponúka vo svojej mobilnej apliká-Slovenská pošta ponúka vo svojej mobilnej apliká-
cií (MASP) viaceré novinky, vďaka ktorým bude mať cií (MASP) viaceré novinky, vďaka ktorým bude mať 
klient lepší prehľad o svojich zásielkach. Novinkou klient lepší prehľad o svojich zásielkach. Novinkou 
je napríklad zobrazovanie informácií potrebných je napríklad zobrazovanie informácií potrebných 
pre vyzdvihnutie zásielky aj bez pripojenia na in-pre vyzdvihnutie zásielky aj bez pripojenia na in-
ternet, klient môže zdieľať odkaz na sledovanie zá-ternet, klient môže zdieľať odkaz na sledovanie zá-
sielky, pripočítať poštovné k dobierke pri odosielaní sielky, pripočítať poštovné k dobierke pri odosielaní 
zásielky, nastaviť si notifikácie o doručení zásielky či zásielky, nastaviť si notifikácie o doručení zásielky či 
podať elektronickú reklamáciu (eReklamáciu) pre podať elektronickú reklamáciu (eReklamáciu) pre 
odoslané zásielky. Aplikácia ponúka aj automatické odoslané zásielky. Aplikácia ponúka aj automatické 
uloženie čísla účtu pre službu dobierka. Je bezplat-uloženie čísla účtu pre službu dobierka. Je bezplat-
ná a dostupná pre iOS aj Android. ná a dostupná pre iOS aj Android. 

Pre plnohodnotné využitie mobilnej aplikácie je Pre plnohodnotné využitie mobilnej aplikácie je 
potrebné, aby si zákazník vytvoril, resp. použil tzv. potrebné, aby si zákazník vytvoril, resp. použil tzv. 
Pošta ID. Pre automatické zobrazenie prichádzajú-Pošta ID. Pre automatické zobrazenie prichádzajú-
cich zásielok je potrebné overiť kontaktné údaje, cich zásielok je potrebné overiť kontaktné údaje, 
ktorými sú telefónne číslo alebo email. Mobilná ktorými sú telefónne číslo alebo email. Mobilná 
aplikácia tak automaticky zobrazí prichádzajúce zá-aplikácia tak automaticky zobrazí prichádzajúce zá-
sielky, pre ktoré odosielateľ uviedol kontaktné úda-sielky, pre ktoré odosielateľ uviedol kontaktné úda-
je adresáta, ktoré má v aplikácii overené. Adresát je adresáta, ktoré má v aplikácii overené. Adresát 
týmto získa prístup k svojim zásielkam a všetkým týmto získa prístup k svojim zásielkam a všetkým 
funkciám ich spravovania. O tom, že mobilná apli-funkciám ich spravovania. O tom, že mobilná apli-
kácia je stále vyhľadávanejšia, svedčia aj čísla. Do-kácia je stále vyhľadávanejšia, svedčia aj čísla. Do-
teraz si mobilnú aplikáciu stiahlo už takmer 250.000 teraz si mobilnú aplikáciu stiahlo už takmer 250.000 
používateľov. používateľov. 

V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty nájde zá-V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty nájde zá-

kazník prehľadné informácie o svojich zásielkach, kazník prehľadné informácie o svojich zásielkach, 
pri ktorých si môže zmeniť miesto alebo termín pri ktorých si môže zmeniť miesto alebo termín 
doručenia. Zásielku môže poslať bez vypisova-doručenia. Zásielku môže poslať bez vypisova-
nia podacieho lístka a následne môže sledovať nia podacieho lístka a následne môže sledovať 
jej putovanie. Mobilná aplikácia je tiež prepo-jej putovanie. Mobilná aplikácia je tiež prepo-
jená s vyvolávacími systémami na pobočkách, jená s vyvolávacími systémami na pobočkách, 
vďaka čomu sa zákazník môže pohodlne vyhnúť vďaka čomu sa zákazník môže pohodlne vyhnúť 
čakaniu na pobočke a vybrať si poradový lístok čakaniu na pobočke a vybrať si poradový lístok 
vopred cez aplikáciu. K dispozícii je tiež vyhľa-vopred cez aplikáciu. K dispozícii je tiež vyhľa-
dávač pobočiek Slovenskej pošty, v ktorom náj-dávač pobočiek Slovenskej pošty, v ktorom náj-
du zákazníci informácie o otváracích hodinách  du zákazníci informácie o otváracích hodinách  
a službách na jednotlivých pobočkách. Zároveň a službách na jednotlivých pobočkách. Zároveň 
aplikácia upozorní zákazníka, či je pobočka mo-aplikácia upozorní zákazníka, či je pobočka mo-
mentálne otvorená.mentálne otvorená.

Čo všetko vybavíte cez mobilnú aplikáciu?Čo všetko vybavíte cez mobilnú aplikáciu?
- Odosielanie zásielok bez vypisovania poda-- Odosielanie zásielok bez vypisovania poda-

cieho lístkacieho lístka
Zásielky v rámci Slovenska môžete podávať rýchlej-Zásielky v rámci Slovenska môžete podávať rýchlej-

šie a za nižšiu cenu. Údaje o zásielke zadajte priamo  šie a za nižšiu cenu. Údaje o zásielke zadajte priamo  
v aplikácii. Po podaji sledujte jej stav a o doručení v aplikácii. Po podaji sledujte jej stav a o doručení 
môžete byť upozornený notifikáciou.môžete byť upozornený notifikáciou.

- Sledovanie zásielok- Sledovanie zásielok
Sledujte pohyb domácich a zahraničných zásielok Sledujte pohyb domácich a zahraničných zásielok 

doručovaných Slovenskou poštou, ktoré sa vám doručovaných Slovenskou poštou, ktoré sa vám 
automaticky zobrazili v aplikácii. Zásielku môžete automaticky zobrazili v aplikácii. Zásielku môžete 
pridať aj manuálne, naskenovaním alebo vložením pridať aj manuálne, naskenovaním alebo vložením 

čiarového kódu zásielky, napríklad zo žltého lístka.  čiarového kódu zásielky, napríklad zo žltého lístka.  
K vyzdvihnutiu zásielky na pošte stačí uviesť poda-K vyzdvihnutiu zásielky na pošte stačí uviesť poda-
cie číslo zásielky z mobilnej aplikácie.cie číslo zásielky z mobilnej aplikácie.

- Zmena zásielky- Zmena zásielky
V detaile zásielky môžete zásielku preposlať na inú V detaile zásielky môžete zásielku preposlať na inú 

poštu, do BalíkoBOXu alebo na inú adresu, zmeniť poštu, do BalíkoBOXu alebo na inú adresu, zmeniť 
dátum doručenia alebo predĺžiť jej uloženie na poš-dátum doručenia alebo predĺžiť jej uloženie na poš-
te.te.

- Pošty a BalíkoBOXy- Pošty a BalíkoBOXy
Zobrazia sa najbližšie pošty a BalíkoBOXy podľa Zobrazia sa najbližšie pošty a BalíkoBOXy podľa 

aktuálnej polohy alebo adresy. Zároveň získate in-aktuálnej polohy alebo adresy. Zároveň získate in-
formácie o otváracích hodinách, dočasných zme-formácie o otváracích hodinách, dočasných zme-
nách či službách poskytovaných na jednotlivých nách či službách poskytovaných na jednotlivých 
poštách.poštách.

- Poradový lístok- Poradový lístok
Na poštách s vyvolávacím systémom si viete vy-Na poštách s vyvolávacím systémom si viete vy-

tvoriť poradový lístok ešte pred návštevou pošty tvoriť poradový lístok ešte pred návštevou pošty 
alebo zistiť počet ľudí v rade.alebo zistiť počet ľudí v rade.

- Notifikácie- Notifikácie
Prijímajte notifikácie o zmene stavu zásielky, ale-Prijímajte notifikácie o zmene stavu zásielky, ale-

bo o blížiacom sa ukončení jej uloženia. Zároveň bo o blížiacom sa ukončení jej uloženia. Zároveň 
vás aplikácia upozorní, ak sa nachádzate v blízkosti vás aplikácia upozorní, ak sa nachádzate v blízkosti 
miesta, kde máte zásielku uloženú. Pri odoslaných miesta, kde máte zásielku uloženú. Pri odoslaných 
zásielkach môžete byť notifikovaný o doručení zá-zásielkach môžete byť notifikovaný o doručení zá-
sielky adresátovi. sielky adresátovi. 

Slovenská poštaSlovenská pošta

Mobilná aplikácia Slovenskej pošty s novinkami
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Slovenská pošta vydala vo štvrtok 24. 
novembra 2022 poštovú známku „50. 
výročie pristátia misie Apollo 17 na 
Mesiaci: Eugene Andrew Cernan“ s no-
minálnou hodnotou 2,30 €. 

Americký astronaut EugeneAndrewCer-
nan sa narodil 14. 3. 1934 v Chicagu, kde 
vyrastal spolu so ses trou Dolores Ann 
(1929 – 2019) v rodine Andrewa G. Cerna-
na (1904 – 1967) a Rose A. Cihlarovej (1903 
– 1991). Jeho starí rodičia z otcovej strany 
emigrovali do USA z obce Vysoká nad 
Kysucou v roku 1903. Starí rodičia z mat-
kinej strany mali české korene. Po abso-
lvovaní strednej školy začal štúdium na 
PurdueUniversity v Lafayette, štát India-
na, kde v roku 1956 získal bakalársky titul  
z elektrotechniky. V júni 1961 začal štú-
dium na U.S. Naval Postgraduate School 
v Monterey, štát Kalifornia, kde v januári 
1964 získal titul v odbore letecké inži-
nierstvo. Do zboru astronautov NASA bol 
vybraný spolu s ďalšími trinástimi kan-
didátmi 17. 10. 1963.

Do vesmíru letel celkovo trikrát. Najprv  
v roku 1966 (3. – 6. júna) v rámci misie 
Gemini 9A a neskôr v roku 1969 (18. – 26. 
mája) v rámci misie Apollo 10 ako pilot 
lunárneho modulu. Misiou, ktorou sa však 
zapísal do dejín najviac, je misia Apollo 
17, ktorej velil. Cernan bol taktiež členom 
záložných posádok misií Gemini 12, Apo-

llo 7 a Apollo 14.
Apollo 17, doposiaľ posledná výprava  

s ľudskou posádkou k Mesiacu, odštarto-
vala z Kennedyho mysu na Floride 7. 12. 
1972. Cernan spolu s geológom Harri-
sonom H. Schmittom (nar. 1935), pristál  
s lunárnym modulom Challenger v údolí 
Taurus-Littrow na juhovýchodnom okra-
ji Mora jasu 11. 12. 1972. Počas troch 
výstupov mimo lunárny modul strávili na 
povrchu Mesiaca rekordných 22 hodín  
3 minúty a 57 sekúnd, najazdili s mesač-
ným vozidlom LRV vyše 35 km, a nazbie-
rali viac ako 115 kg vzoriek mesačného re-
golitu. Cernan sa zároveň stal posledným  
z dvanástich astronautov,ktorí zanechali 
na povrchu Mesiaca svoje stopy, a jediným 
z nich, ktorý letel k Mesiacu dvakrát. Dvo-
jica astronautov opustila povrch Mesia-
ca 14. 12. 1972 a vrátila sa spolu s tretím 
členom posádky, Ronaldom E. Evansom 
(1933 – 1990), pilotom veliteľského modu-
lu America na obežnej dráhe Mesiaca, späť 
na Zem 19. 12. 1972. Cernan ukončil aktív-
nu kariéru v U.S. Navy a NASA 1. 7. 1976. 

Na svoj pôvod bol vždy pyšný, a na kraji-
nu svojich predkov nezabudol. Slovensko 
navštívil dovedna trikrát, a to v roku 1974, 
1994 a 2004.EugeneAndrewCernan umrel 
16. 1. 2017 a je pochovaný na národnom 
cintoríne v Houstone, štát Texas.

Slovenská pošta

Známka k 50. výročiu pristátia E. A. Cernana na Mesiaci

Smutný strom,
unavený príbeh roka,
vkradne sa do oka
obraz hnedých listov,
špinavých od blata,
čo po ceste sa váľajú.
 
Čas napichne ich na vidly,
mráz roztrhá na drobné kusy,
hlavu skloniť musím,
pred príbehom tvojim,
mojim,
čo na jeseň ma hryzie na duši.

Nesmúť starý strom,
objímem ťa,
slzy tvoje za tie svoje
tíško vymením,
ešte chvíľu prosím hrej ma,
možno jedného dňa
sav tvojej knihe objavím
/i keď viem, že nič sa nezmení/.

Jaroslav Martiš
(Zo zbierky 

Ten strom ma vidí)

VROSE

Príďte si vypočuť indie-folk v podaní hudobnej trojice 

V spolupráci:

9.12.2022 o 21:00

Queen´s Pub 
Hollého 844, 020 01 Púchov

Vstupné dobrovoľné

Novembrový strom 
(2022)

Dovoľujeme si Vás pozvať na koncert kapely VROSE, ktorý sa uskutoční v piatok 
9.12.2022 o 21:00 hod. v Queen´s Pube na ulici Hollého 844, 020 01 Púchov. Ide  
o hudobnú trojicu žien z Trenčína, ktorá sa žánrovo zameriava na indie-folk. 
Kombinujú vlastnú tvorbu s prevzatými skladbami, ktoré hudobne či textovo 
vyvolávajú rôzne emócie. Tak ich príďte podporiť aby svoj talent mohli ukázať 
čo najviac ľuďom.                               Študenti UCM Trnava
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Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z.  Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z.  
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prá-ších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľa (ky) Materskej školy, Mládežnícka 1438/13, riaditeľa (ky) Materskej školy, Mládežnícka 1438/13, 
Púchov.Púchov.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomerDruh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 1.1.2023Predpokladaný termín nástupu: 1.1.2023
Mzdové ohodnotenie:Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z.   v zmysle zákona č.553/2003 Z.z.  

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zá-vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisovkonov v znení neskorších predpisov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá 
a požiadavky:a požiadavky:

1. vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č.138/2019 o peda-1. vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č.138/2019 o peda-
gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z.z.“) a kvali-ších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z.z.“) a kvali-
fikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 fikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamest-o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné nancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné 
stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti 
v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického za-v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického za-
mestnanca,mestnanca,

2. splnenie podmienky zaradenia do kariérneho stupňa 2. splnenie podmienky zaradenia do kariérneho stupňa 
samostatný pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec, 

3. mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najme-3. mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najme-
nej 5 rokov pedagogickej činnosti, nej 5 rokov pedagogickej činnosti, 

4. ovládanie štátneho jazyka, 4. ovládanie štátneho jazyka, 
5. znalosť príslušnej legislatívy, organizačné a riadiace 5. znalosť príslušnej legislatívy, organizačné a riadiace 

schopnosti, komunikatívnosť,schopnosti, komunikatívnosť,
6. osobnostné a morálne predpoklady,6. osobnostné a morálne predpoklady,
7. aktívna znalosť práce s PC (Word, Exel, internet),7. aktívna znalosť práce s PC (Word, Exel, internet),
8. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,8. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
9. občianska bezúhonnosť podľa §15 zákona č.138/2019 9. občianska bezúhonnosť podľa §15 zákona č.138/2019 

Z.z., Z.z., 
10. zdravotná spôsobilosť podľa §16 zákona č.138/2019 10. zdravotná spôsobilosť podľa §16 zákona č.138/2019 

Z.z.Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,- štruktúrovaný profesijný životopis,
- úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stup-- úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stup-

ni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského ni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysved-vzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysved-
čenie),čenie),

- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnos-- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnos-

ti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z., ti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z., 
- návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej - návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej 

forme (v rozsahu maximálne 4 strany),forme (v rozsahu maximálne 4 strany),
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti - lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti 

vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa(ky) materskej školy, vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa(ky) materskej školy, 
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na - písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na 

účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.rých zákonov.

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvá-- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvá-
dzaných v prílohách žiadosti.dzaných v prílohách žiadosti.

Termín a miesto podania žiadosti:Termín a miesto podania žiadosti:
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania - písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 

so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej 
obálke osobne, alebo poštou na adresu:obálke osobne, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov,Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov,
- termín podania: do 12.12.2022 do 12:00 hod.,- termín podania: do 12.12.2022 do 12:00 hod.,
- obálku označte heslom: - obálku označte heslom: 
„Výberové konanie – riaditeľ(ka) Materskej školy, Mlá-„Výberové konanie – riaditeľ(ka) Materskej školy, Mlá-

dežnícka 1438/13, Púchov - neotvárať!“.dežnícka 1438/13, Púchov - neotvárať!“.
Termín a miesto výberového konania: Termín a miesto výberového konania: uchádzači, kto-uchádzači, kto-

rí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, rí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, 
budú písomne pozvaní na výberové konanie.budú písomne pozvaní na výberové konanie.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 

Oznámenie o vyhlásení 
výberového konania

ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.

2. 20/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné: 4 €
FOLKOVÝ VEČERpia
veselých "folkáčov": Róbert Fapšo, Belinda Rašner, Milan Ta-
rina, Mirka Kroner, Matej Tále, Marek Raček. 
20/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné: 10 €
6. NARODENINY PODIVNÝ BARÓN: VENTOLIN A HOSTIA
Hlavný hosť: milovník starých samplerov, analógových syn-
tetizátorov a archaických drummachín - elektronický mág 
Ventolin. Ďalší hudobní hostia: DJ David zo Senca, 
DJ J_Funk a DJ Steff.

17/30 h, čitáreň Župného domu; cena: 27 € (vrátane materiálu a svetielok)
KREATÍVNA DIELŇA: VIANOČNÝ VENIEC NA DVERE
HelaPela s Vami vykúzli čarovný vianočný veniec z prírod-
ných materiálov pri šálke čaju.

13.
- 18.

14/00 - 20/00 h, podkrovie Župného domu

DOMÁCI VIANOČNÝ TRH
Predajný trh lokálnych handmade výrobcov a vianočných dobrôt. 
Príďte si zadovážiť originálne darčeky pre svojich blízkych.

DEC 2022

ut
- ne

14. 17/00 h, podkrovie Župného domu; cena: 7 €
KURZ: ZÁKLADY 3D MODELOVANIA V PROGRAME BLENDER st Naučíme sa základné funkcie programu. Nutné priniesť vlastný PC 
(nie starší ako 7 r., 64-bit štvor-jadrový CPU s podporou SSE2, 8 GB RAM, myš, 
klávesnica, gra�cká karta s 2 GB RAM, OpenGL 4.3).

1.
št

10.
so

20/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné: 5 €
KONCERT: D. O. R. A. /akustik/

17.
so Funky-punk kapela D.O.R.A. s novým členom za bicími príde

do “rodného” Púchova predstaviť nový akustický program. 
17/30 h, čitáreň Župného domu; cena: 20 € (vrátane mat., odnesiete si min. 12 ozdôb)
KREATÍVNA DIELŇA: PRÍRODNÉ VIANOČNÉ OZDOBY

21.
st HelaPela Vás naučí tvoriť ozdoby z prírodných materiálov:

(Vhodné aj pre mamičky s deťmi.)

18/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné: 1 €
HERNÝ VEČER: /OZ Mŕtva kosť/

27.
ut Príďte si užiť večer s priateľmi pri klasických stolových hrách ako Uno, 

Dobble, Osadníci z Katanu, Activity, Duch, Bang, Monopoly a ďalšie. 

Pozývame vás na večer v sprievode 

19/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné: 5 €
KOMORNÝ KONCERT: DUO HUSLE A BICIE
 Harvanová & Stoyanov

29.
št - koncert vážnej hudby.
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Jesenná časť futbalových súťaží je minu-
losťou. Ukončené sú i mládežnícke súťaže. Do 
konca roku postupne prinesieme hodnotenie 
účinkovania púchovských mládežníkov v pr-
voligových súťažiach mladších a starších žia-
kov. Hodnotenie štartuje tréner mladších žia-
kov U13 Martin Drahuta. 

- Ako by ste zhodnotili jesennú časť sezóny?
Na začiatku sezóny sme museli v prvom rade vhod-

ne doplniť káder, pretože sme v ňom mali viacero 
hráčov a jednu hráčku o rok mladších. Toto bola pri-
orita číslo jedna. Všetci o rok mladší hráči boli prera-
dení k svojej vekovej kategórii až na jednu výnimku 
– Alex Dubový. Podarilo sa nám dotiahnuť prestupy 
troch šikovných hráčov z neďalekej Považskej Bystri-
ce a to Tomáš Ďuriš, Matej Almásy a Matúš Čapliar. 
Otto Kuchárik prišiel z Dukly Praha a k tímu sa pripojil 
Filip Václavík z ročníka 2009, ktorý tam bol predtým 
posunutý. 

 Potom prišlo na rad vzájomné spoznávanie sa.  
V predsezónnej príprave sme chceli dať šancu všet-
kým hráčom. Ale ako to už býva zvykom, príprava 
bola ovplyvnená letnými dovolenkami s rodičmi  
a s tým spojenou absenciou viacerých hráčov. Zápa-
sy nám postupne ukazovali pozitíva aj negatíva tímu, 
ktorý sme pred sezónou spolu s trénerom Papučia-
rom prevzali. Jesennú časť musím ale zhodnotiť po-
zitívne. Chlapci postupne pochopili, čo po nich chce-
me. S pribúdajúcim časom vytvorili skvelý kolektív, 
ktorý sa chce neustále zlepšovať. Účasť na tréningo-
ch bola po skončení letných dovoleniek ukážková.  
A to je pre nás trénerov potešiteľný fakt. Myslím si, 
že sa nám podarilo do zápasov preniesť prvky, ktoré 
sme poctivo cvičili v tréningovom procese. Viacerí 
chalani nás zaujali hlavne po individuálnej stránke, 
čo je v tomto veku priorita.  

- Aké ciele si kladiete do jarnej časti sezóny?
Ako hlavný cieľ si kladieme spolu s asistentom 

pripraviť čo najviac skvele individuálne priprave-
ných hráčov pre kategóriu U14 a v neposlednom 
rade aj dobre pripravené a hlavne dobre fungujúce 

mužstvo. Kostra mužstva sa javí veľmi dobre, no ešte  
by sme radi do tímu priviedli aspoň dvoch kvalit ných 
hráčov z okolia. Predsa len ten káder nie je príliš ši-
roký. V súčasnosti máme v tíme 15 hráčov a dvoch 
brankárov. Čo nie je optimálne ani z hľadiska trénin-
gového procesu. 

- V čom vidíte najväčšie nedostatky, na ktorých 
budete v nasledujúcom období pracovať?

Najväčšie nedostatky vidím hlavne vo finálnej fáze 
útoku. Hráči si v súbojoch príliš neveria. Hlavne súbo-
je jeden na jedného. Pritom na tréningu stvárajú veci, 
na ktoré je radosť pozerať. Musíme popracovať na 
sebavedomí hráčov v zápase. Pridať tiež musíme aj   
v zdravej agresivite, tu si myslím, že je najväčší prie-
stor na zlepšenie. A nakoniec je to stabilizovanie 
výkonov. Mali sme niekoľko výborne odohratých 
zápasov, v ktorých sme síce prehrali, ale herne sme 
boli od súperov lepší. A to je dôležité. No mali sme 
aj jeden katastrofálny zápas, s ktorým sme dlho cha-
lanov strašili a to zápas na Domine Bratislava. To bol 
náš najhorší zápas jesene, ale našťastie sa už podob-
ný výkon nezopakoval. 

Na záver si hlavne prajem, aby sme jarnú prípravu 
začali v naplánovanom termíne. U nás je žiaľ všetko 
v rukách počasia, keďže stále nemáme k dispozícii 
umelú trávu, na ktorej by sme mohli uskutočňovať 
kvalitný tréningový proces spolu s prípravnými zápa-
smi. V tomto smere máme obrovskú nevýhodu voči 
ostatným tímom. Ale snáď sa aj v tomto smere niečo 
udeje. A čo sa týka Covidu, najhoršie už je dúfam za 
nami a už sa nebudú opakovať rozkúskované začiat-
ky prípravy z minulosti. Futbalisti patria na ihrisko  
a nie za monitor.

Zdroj: Facebook MŠK Púchov

Tabuľka po jeseni
1. D. Streda 9 8 1 0 53:7 25
2. Trnava 9 7 1 1 56:7 22
3. Z. Moravce 9 6 2 1 41:26 20
4. Dubnica 10 6 1 3 30:12 19
5. Inter 9 6 1 2 29:14 19
6. Trenčín 9 6 0 3 31:23 18
7. Petržalka 9 5 1 3 48:15 16

8. Slovan 9 4 2 3 27:23 14
9. Domino 9 4 0 5 25:24 12
10. Karlova Ves 10 3 1 6 18:40 10
11. Skalica 9 2 3 4 15:14 9
12. MŠK Púchov 9 2 3 4 16:22 9
13. Levice 10 2 1 7 13:49 7
14. Prievidza 10 0 1 9 11:54 1
15. Nitra 10 0 0 10 9:92 0

Tabuľka doma
1. Petržalka 6 4 1 1 45:9 13
2. Inter 6 4 0 2 11:8 12
3. Domino 5 4 0 1 23:9 12
4. D. Streda 4 3 1 0 21:4 10
5. Dubnica 6 3 1 2 15:7 10
6. Trnava 3 3 0 0 33:0 9
7. Zl. Moravce 4 3 0 1 23:13 9
8. Karlova Ves 5 3 0 2 13:16 9
9. MŠK Púchov 6 1 3 2 11:13 6
10. Trenčín 4 2 0 2 11:15 6
11. Slovan 3 1 2 0 9:6 5
12. Levice 5 1 0 4 4:26 3
13. Skalica 3 0 1 2 3:8 1
14. Prievidza 4 0 0 4 6:23 0
15. Nitra 6 0 0 6 4:33 0

Tabuľka vonku
1. D. Streda 5 5 0 0 32:3 15
2. Trnava 6 4 1 1 23:7 13
3. Trenčín 5 4 0 1 20:8 12
4. Zl. Moravce 5 3 2 0 18:13 11
5. Slovan 6 3 0 3 18:17 9
6. Dubnica 4 3 0 1 15:5 9
7. Skalica 6 2 2 2 12:6 8
8. Inter 3 2 1 0 18:6 7
9. Levice 5 1 1 3 9:23 4
10. Petržalka 3 1 0 2 3:6 3
11. MŠK Púchov 3 1 0 2 5:9 3
12. Karlova Ves 5 0 1 4 5:24 1
13. Prievidza 6 0 1 5 5:31 1
14. Domino 4 0 0 4 2:15 0
15. Nitra 4 0 0 4 5:59 0
    
                  pok

Mládežnícki tréneri hodnotia prvoligovú jeseň v žiackych súťažiach - U13

Martin Drahuta: Najväčšie rezervy vidím 
vo finálnej fáze útoku, hráči si musia veriť
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Hokej

V sobotu 26. novembra sa v Spišskej Novej Vsi us-
kutočnili tradičné plavecké preteky s názvom Memo-
riál Jozefa Baláža, ktorý je dlhodobo považovaný za 
jeden z najkvalitnejšie obsadených mládežníckych 
plavecký pretekov a zároveň prehliadkou vychá-
dzajúcich talentov slovenského plávania.

V konkurencii 18 klubov z celej SR reprezentova-
lo Plavecký klub Matador Púchov kvarteto plavcov 
Matej Kucej, Marek Hanták, Tymon Hanták a Ivana 
Šmigurová. V dramatických súbojoch 221 plavcov 
sme patrili k jednej z najúspešnejších výprav z cel-
kovou medailovou bilanciou 15 zlatých, 3 strieborné  
a 2 bronzové umiestnenia.

Individuálne vynikol Matej Kucej zo 7 víťazstvami, 
pričom v disciplíne 200 m prsia dosiahol najvyšší bo-
dový výkon pretekov medzi chlapcami, za čo dostal 
pamätný pohár. Ďalším prenikavým úspechom bolo 
6 individuálnych prvenstiev Tymona Hantáka, ktorý 
okrem toho, že výrazne deklasoval celoslovenskú 
konkurenciu, zaplával v disciplíne 100 m znak histo-

rický rekord podujatia 9 ročných žiakov.

Nestratili sa ani ďalší 2 plavci nášho klubu,pričom 
Marek Hanták prispel do našej medailovej žatvy  
2 víťazstvami (100m motýlik a 100m polohové pre-
teky), tromi 2. miestami a jedným 3. miestom. V diev-
čenských disciplínach vyplávala Ivana Šmigurová  
3. miesto v disciplíne 200m polohové preteky, avšak 
pretekárky umiestnené pred ňou sú o rok staršie.

Celé preteky boli pre trio plavcov (Kucej, Hanták M. 
a Šmigurová) generálkou pred blížiacimi majstrov-
stvami SR, ktorými vyvrcholí zimná plavecká sezóna 
budúci víkend v Šamoríne. Plavci Púchova naznačili 
skvelú športovú formu okorenenú množstvom osob-
ných rekordov a zároveň potvrdili gradujúcu špor-
tovú výkonnosť pred vrcholom sezóny. Všetkým zú-
častneným srdečne gratulujeme a želáme čo najviac 
úspechov o týždeň na majstrovstvách Slovenskej 
republiky.

Peter Ruman

Púchovskí plavci úspešní na Memoriáli Jozefa Baláža

2. liga muži
10. kolo: 
MŠK Púchov – Iskra Partizánske 7:4 (0:1, 3:0, 

4:3), 30. Scheuer (Luhový, Maniaček), 39. Maniaček 
(Imrich, Luhový), 40. Hajský (Kanaet, Ladecký), 42. 
Maniaček (Šedivý), 46. Luhový (Hudík, Maniaček), 
50. Kanaet (Hajský, Ladecký), 53. Hudík (Maniaček, 
Šedivý)

Strely: 44/21, presilovky: 8/3 – 7/2, rozhodcovia: 
Staňo, Nosek, Drblík, 200 divákov

Púchovčania začali stretnutie proti poslednému 
mužstvu prvej ligy vlažne. Prehrávali a prvý gól stre-
lili až v polovici stretnutia. V druhej tretine sa však 
rozbehli, výsledok otočili a napokon bez väčších 
problémov triumfovali. Produktivitou zaujal Púchov-
čan Maniaček, ktorý vsietil dva góly a pripísal si aj dve 
asistencie. 

Zostava MŠK Púchov: Crkoň, Kmošena – Brňák, 
J. Pobežal, Deneš, Minárik, Zemko – Scheuer, Hudík, 
Luhový, Šedivý, Kanaet – Haluška, Imrich, Húska, La-
decký, Hajský – Filo, Lapin, Maniaček, Kopáč, tréner 
Mirioslav Nemček

Ostatné výsledky 10. kola:
Detva – Rimavská Sobota 4:3, Senica – Delikateso 

Bratislava 4:1
1. Senica 9 6 0 0 3 46:23 18
2. MŠK Púchov 9 6 0 0 3 50:33 18
3. Detva 8 5 0 2 1 34:25 17
4. Delikateso 9 5 1 0 3 36:30 17
5. R. Sobota 8 5 0 0 3 43:23 15
6. Hamuliakovo 8 1 1 0 6 21:56 5
7. Partizánske 9 0 0 0 9 23:63 0

Program 11. kola: Detva – MŠK Púchov (3. 12.  
o 17.30), Partizánske – Senica, Hamuliakovo – Ri-
mavská Sobota

1. liga juniori
19. kolo: Prievidza – MŠK Púchov 2:8 (1:3, 1:3, 

0:2), 5. Pancza (M. Pobežal, Žemla), 6. Hudík (Hýrroš, 
Hajas), 13. Žemla (Moravanský, Mišák), 31. Mavrin (M. 
Pobežal, Kohutiar), 33. Moravanský (Žemla, Bobík), 
34. Hajas (Hudík, Svinčak), 45. Moravanský (Žemla, 
Šmigura), 46. Hýrroš (Hudík, Hajas), Trenčín B – Dolný 
Kubín 6:2, Dubnica nad Váhom – Považská Bystrica 

1:5
20. kolo: : Prievidza – MŠK Púchov 2:3 (1:2, 0:0, 

1:1), 7. Bobík (Svinčák, Hýrroš), 9. Hudík (Hajas, Panc-
za), 60. Pancza, Trenčín B – Dolný Kubín 6:1
1. MŠK Púchov 20 17 0 0 3 104:41 51
2. P. Bystrica 19 15 1 1 2 77:37 48
3. Trenčín B 20 11 1 0 8 82:50 35
4. D. Kubín 20 4 1 3 12 49:81 17
5. Prievidza 20 4 1 1 14 62:113 15
6. Dubnica 19 3 1 0 15 45:96 11

Extraliga dorast
21. kolo: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 3:2 (1:1, 

1:0, 1:1), 2. Seiler (Suchánek, Brežný), 35. Červený 
(Baroš, Plevák), 60. Vráblik

Ostatné výsledky 21. kola: Martin – Košice 1:2, 
Liptovský Mikuláš – Michalovce 2:7, Banská Bystrica 
– Spišská Nová Ves 3:2 pp, Zvolen – Poprad 6:7 sn, 
Žilina – Slovan Bratislava 2:1, Skalica – Trnava 2:7, 
Trenčín – Nitra 5:3

22. kolo: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 1:3 (0:1, 
0:1, 1:1), 43. Suchánek (Seiler, Vráblik)

Ostatné výsledky 22. kola: Liptovský Mikuláš – 
Michalovce 2:4, Martin – Košice 2:5, Zvolen – Poprad 
4:3, Banská Bystrica – Spišská Nová Ves 6:4, Žilina – 
Slovan Bratislava 3:6, Trenčín – Nitra 1:3
1. Slovan 22 15 2 1 4 92:35 50
2. B. Bystrica 21 15 1 1 4 83:34 48
3. Nitra 21 15 1 0 5 85:38 47
4. L. Mikuláš 21 13 2 0 6 96:67 43
5. Trenčín 21 14 0 0 7 75:54 42
6. Zvolen 22 10 3 4 5 87:76 40
7. Poprad 22 11 2 0 9 82:59 37
8. Sp. N. Ves 21 9 2 4 6 82:63 35
9. Košice 22 10 1 3 8 62:65 35
10. Michalovce 21 8 4 1 8 59:67 33
11. Žilina 22 9 1 2 10 62:74 31
12. Trnava 22 6 0 5 11 68:76 23
13. Martin 22 6 2 1 13 48:89 23
14. Skalica 22 4 1 1 16 56:111 15
15. HOBA BA 22 3 2 1 16 45:77 14
16. MŠK Púchov 22 1 0 0 21 20:117 3

Program 23. a 24. kola: Gladiators Trnava – MŠK 

Púchov (3. 12. o 15.30 a 4. 12. o 12.30), Košice – 
Skalica, Michalovce – Trenčín, Nitra – Žilina, HOBA 
Bratislava – Banská Bystrica, Slovan Bratislava – Zvo-
len, Spišská Nová Ves – Martin, Poprad – Liptovský 
Mikuláš

1.liga starší žiaci AA
12. kolo: MŠK Púchov – Prievidza 4:6 (2:5, 0:1, 

2:0), 3. Bajtala (Brindza), 9. Brindza, 49. Botka (Dedič, 
Brindza), 52. Brindza (Botka), Banská Bystrica – Martin 
6:0, Žilina – Považská Bystrica 16:0, stretnutia Zvolen 
– Dubnica a Liptovský Mikuáš – Ružomberok odložili
1. B. Bystrica 12 11 1 0 65:22 23
2. Zvolen 12 9 1 2 75:38 19
3. Žilina 12 9 0 3 90:35 18
4. L. Mikuláš 11 6 3 2 62:53 15
5. Dubnica 10 5 1 4 52:59 11
6. Martin 12 5 0 7 42:62 10
7. Ružomberok 11 3 2 6 41:60 8
8. Prievidza 12 3 1 8 37:49 7
9. MŠK Púchov 13 2 0 11 46:77 4
10. P. Bystrica 11 0 1 10 27:82 1

1.liga starší žiaci A
12. kolo: Banská Bystrica – MŠK Púchov 11:2 

(2:1, 4:0, 5:1), 20. Macko (Janíček, Kormendy), 46. 
Plevák (Jančíček, Janíček), Martin – Dolný Kubín 5:2, 
stretnutia Dubnica nad Váhom – Žiar nad Hronom a 
Prievidza – Žilina odložili
1. B. Bystrica 12 11 1 0 197:21 23
2. Martin 12 8 1 3 91:31 17
3. Žilina 11 6 2 3 65:36 14
4. D. Kubín 12 5 3 4 55:53 13
5. MŠK Púchov 12 5 2 5 65:66 12
6. Prievidza 10 3 1 6 49:109 7
7. Dubnica 10 2 0 8 37:95 4
8. Žiar 11 0 0 11 19:167 0

1.liga mladší žiaci AA
MŠK Púchov – Prievidza 10:1 (3:0, 4:1, 3:0), Štrbáň 3, 

T. Tomáš 2, Gabaj 2, Pobežal 2, Liner
1.liga mladší žiaci A
Banská Bystrica – MŠK Púchov 8:2 (2:0, 3:0, 3:2), Čer-

náček 2.                   pok

Muži sa najskôr trápili, prvá výhra dorastencov
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Reprezentant Cyklotrialového klubu 
Záriečie Jakub Mudrák absolvoval po 
strastiplnej príprave svoje premiérové 
majstrovstvá sveta v kategórii ju-
niorov. Uskutočnili sa v dňoch 9. – 13. 
novembra v Spojených arabských emi-
rátoch. 

„Náš najlepší súčasný jazdec, maj-
ster sveta, zlatý medailista zo Sveto-
vých hier mládeže, začal túto sezónu 
s vážnymi zdravotnými problémami. 
Preteká od štyroch rokov svojho živo-

ta a až do šestnástich rokov nevynec-
hal takmer žiadne podujatie. Na prvé 
preteky v tejto sezóne nastúpil až  
v polovici júno, no sezóna bola stále 
neistá. Pre zdravotné problémy nemo-
hol absolvovať ani jedny preteky sve-
tového pohára, ktoré sú významnou 

súčasťou prípravy na svetový šampio-
nát,“ skonštatovala trénerka Cyklotria-
lového klubu Záriečie Anna Šidlíková. 

Ako dodala, Jakub Mudrák napokon 
predsa len do Abu Dhabí odcestoval, 
aby si pri svojej premiére na majstrov-
stvách sveta UCI v juniorskej kategórii 
zmeral sily so súpermi, ktorí boli aj  
o dva roky starší. V konkurencii abso-
lútnej svetovej špičky obsadil výborné 
13. miesto. V tejto vekovej kategórii 
však bude Jakub ešte dva roky, a tak 
sa dá očakávať, že v budúcich dvoch 
rokoch urobí výrazný krok medzi abso-
lútnu svetovú špičku. 

„Trať majstrovstiev sveta sa skladala 
z piatich sekcií, ktoré pretekári abso-
lvovali v 40-stupňových horúčavách. 
Sekcie boli pestré, mnohé z nich sa 
nachádzali nezvyčajne v piesku. Boli 
mimoriadne náročné na výskoky a fy-
zickú zdatnosť,“ doplnila trénerka. 

Jakub podľa nej štartoval aj v súťaži 
národných tímov, kde spolu s ďalšími 
dvomi slovenskými reprezentantmi 

obsadili solídne deviate miesto.
„Premiéra na majstrovstvách sveta 

UCI sú pre Jakuba vzácnou skúse-
nosťou a možnosťou konfrontácie 
výkonnosti s najlepšími trialistami sve-

ta. Veríme, že tak, ako v detskom veku 
nosil najvyššie ocenenia zo svetových 
súťaží, bude nám robiť radosť aj v ka-
tegórii juniorov,“ uzavrela Šidlíková. 

pok, foto: archív CTK Záriečie

V seriáli Slovenských hier mládeže 
(Záriečie, Veľké Zálužie, Lučenec, Po-
prad) sa umiestnili nasledovne:

Cadet: 3. Jakub Mudrák (pre zdra-
votné problémy však nemohol ab-
solvovať dve zo štyroch podujatí)

Minime: 3. Peter Ofúkaný
Poussin: 1. Tomáš Korec, 2. Matúš 

Ofúkaný
Promesa: 2. Bruno Čibenka
Majstrovstvá Slovenska (Rudi-

na):
Cadet: 1. Jakub Mudrák
Poussin: 1. Tomáš Korec, 3. Matúš 

Ofúkaný

Minime: 3. Peter Ofúkaný
Promesa: 2. Bruno Čibenka, 3. Ade-

la Kubová.
Tomáš Korec a bratia Matúš a Peter 

Ofúkaní zbierali prvé skúsenosti na 
Svetových hrách mládeže vo Wado-
viciach. Korec a Peter Ofúkaný boli aj 
v zostave slovenského štvorčlenného 
tímu v súťaži národov a významne 
sa pričinili o zisk vzácnej bronzovej 
medaily. Korec postúpil v individuál-
nej súťaži do finále, kde obsadil je-
denástu priečku, 15. miesto obsadil 
Matúš Ofúkaný a 33. miesto Peter 
Ofúkaný.     (pok)

Jazdci CTK Záriečie majú za sebou 
ďalšiu úspešnú sezónu

V juniorskej svetovej špičke sa Jakub Mudrák pri svojej premiére na MS nestratil

V emirátoch bojoval Jakub s o dva roky staršími súpermi 
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Trinásťroční futbalisti MŠK Púchov bieli obsadili 
výborné druhé miesto na 14. ročníku Memoriálu 
bratov Šamánkovcov. V športovej hale sTC Púchov 
skončili v osemčlennom štartovnom poli zveren-
ci trénera Martina Drahutu za víťaznou Karvinou. 
Druhé družstvo MŠK Púchov červení skončilo na pia-
tej priečke. 

Výsledky: MŠK Púchov bieli – MŠK Púchov červení 
4:4, Kysucké Nové Mesto – Valašské Meziříčí 0:2, Frý-
dek-Místek – Liptovský Milkuláš 0:1, Karviná – Banská 
Bystrica 1:0, MŠK Púchov červení – Kysucké Nové Me-
sto 0:0, Valašské Meziříčí – MŠK Púchov bieli 1:2, Frý-
dek Místek – Karviná 4:2, Liptovský Mikuláš – Banská 
Bystrica 2:1, MŠK Púchov červení – Valašské Meziříčí 
2:1, Kysucké Nové Mesto – MŠK Púchov bieli 1:4, Ban-
ská Bystrica – Frýdek Místek 1:0, Liptovský Mikuláš 
– Karviná 1:2, MŠK Púchov bieli – Frýdek Místek 1:1, 
Banská Bystrica – MŠK Púchov červení 3:1, Liptovský 
Mikuláš – Valašské Meziříčí 4:1, Karviná – Kysucké 

Nové Mesto 8:0, MŠK Púchov červení – Frýdek Místek 
0:0, MŠK Púchov bieli – Liptovský Mikuláš 3:0, Kysuc-
ké Nové Mesto – Banská Bystrica 2:0, Valašské Me-
ziříčí – Karviná 0:3, Liptovský Mikuláš – MŠK Pú chov 
červení 1:2, Frýdek Místek – Kysucké Nové Mesto 1:3, 
Karviná – MŠK Púchov bieli 2:2, Valašské Meziříčí – 
Banská Bystrica 1:2, MŠK Púchov červení – Karviná 
1:4, MŠK Púchov bieli – Banská Bystrica 2:1, Frýdek 
Místek – Valašské Meziříčí 0:2, Kysucké Nové Mesto – 
Liptovský Mikuláš 0:0
1. Karviná 7 5 1 1 22:8 16
2. Púchov bieli 7 4 3 0 18:10 15

3. L. Mikuláš 7 3 1 3 9:9 10
4. B.Bystrica 7 3 0 4 8:9 9
5. Púchov červení 7 2 2 2 10:13 9
6. K. N. Mesto 7 2 2 3 6:15 8
7. V. Meziříčí 7 2 0 5 8:13 6
8. Frýdek 7 1 2 4 6:10 5

Najlepším strelcom turnaja sa s deviatimi gólmi stal 
Filip Václavík (MŠK Púchov bieli). Najlepším bran-
károm bol Šimon Večeřa (Karviná), najlepším hráčom 
Tomáš Hlaváč (Kysucké Nové mesto), Cenu Fair Play 
získali chlapci z Banskej Bystrice. 

pok, foto: Slavomír Flimmel 

Volejbal

Dňa 20.11. pokračovala súťaž vo volejbale mladší-
ch žiakov 6 v skupine západ ďalším, tretím kolom  
v Nitre dvojzápasom s VK Slávia SPU Nitra, kde 
naši v oboch stretnutiach zvíťazili v pomere 0:3 
(prvý -9,-14,-23, druhý -14,-13,-21) a upevnili si 
vedúce postavenie v tabuľke. V ďalšom - 5.kole ich 
čaká dvojzápas v Novom Meste nad Váhom 11.de-
cembra. Štvorkári v dvoch tímoch 20.11. porazili 
doma tím VK Nové Mesto n/V zhodne po 3:0 a pri 
absencii klubu HIT Trnava pre chorobnosť v tíme, 
vo vzájomnom veľmi korektnom zápase A-čka a B- 
čka skončili so skóre 2:1 pre A-čko. Ako vlani sa oba 
naše kluby v skupine Mladší žiaci MIDI ZA usadili: 
A-čko s piatimi bodmi na prvom a B-čko so štyr-
mi bodmi na druhom mieste tabuľky. Cez víkend 
27.11. absolvovali turnaj na pôde klubu HIT Trna-
va. Po intenzívnej a poctivej príprave aj počas let-
ných prázdnin úlohu favoritov na turnaji potvrdili. 
V nedeľu sa naši mladší žiaci zúčastnili na svojom 
druhom turnaji v sezóne v Trnave, kde si zmerali 
sily proti domácemu výberu a Novému Mestu nad 
Váhom. Obidva púchovské výbery (A, B) zvíťazili vo 
všetkých zápasoch a vyhrali v pomere 2:0, 2:0. Ďa-
kujeme rodinnému fanklubu za divácku kulisu na 
všetkých zápasoch a držíme palce v stretnutiach, 
ktoré nás ešte v skupinách súťaží ročníka 2022/23 
čakajú.                 Pavel Melišík 

Mladší žiaci na víťaznej vlne...

V Memoriáli Šamánkovcov Púchovčania strieborní
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POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
POHREB AJ NA SPLÁTKYPOHREB AJ NA SPLÁTKY

SPOMIENKA
Dňa 2.12.2022 si pripomí-
name 2. smutné výročie, 
čo nás opustil náš drahý 
otec, dedko a  pradedko 
Emil Hlúbik z  Dolných 
Kočkoviec. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s  nami tichú spomienku. 
So smútkom v  srdci spo-
mínajú manželka, deti 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Spite sladko svoj večný sen, v spomienkach sme 
s  Vami každý deň.“ Dňa 2.12.2022 si pripomína-
me 2. smutné výročie úmrtia našej mamy, babky 
a prababky Margity Mihovej a 9.3.2023 6. smut-
né výročie úmrtia otca, dedka a pradedka Kamila 
Mihu z Kéblia. „Ten, kto Vás poznal, si spomenie 
a  ten, kto Vás mal rád, nikdy nezabudne.“ S  lás-
kou na nich spomínajú deti, vnúčatá i pravnúčatá 

a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 26. novembra 2022 sme si pripomenuli 2. vý-
ročie, čo nás opustila naša drahá mama, svokra, 
babka a  prababka Emília Urbanová z  Dolných 
Kočkoviec a dňa 10. decembra 2022 si pripome-
nieme 18. výročie, čo nás opustil náš drahý otec, 
svokor, dedko a pradedko  Peter Urban z  Dol-
ných Kočkoviec. Tí, ktorí ste ich poznali, venujte 
im spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomí-

najú synovia Miroslav a Peter s rodinami.

SPOMIENKA
„Aj keď už nežijete medzi nami, v našich srdciach 
ste stále s nami.“ Dňa 21.6.2022 sme si pripome-
nuli 11 rokov, čo nás opustil otec a dedko Ivan 
Krátky a  25.11.2022 2. smutné výročie, čo nás 
opustila mama, babka a prababka Anna Krátka. 

Spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 1.12.2022 uplynie  
10 rokov, čo nás navždy 
opustil otec, dedko a  pra-
dedko Jozef Luhový. S lás-
kou spomínajú synovia  
Vladimír a  Miroslav s  rodi-
nami a  dcéra Oľga s  rodi-
nou.

SPOMIENKA
Dňa 29.11.2022 uplynulo 
18 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec a  dedko Bohuslav 
Jabloňovský. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S  láskou a úctou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 29.11.2022 uplynú  
4 roky, čo nás náhle opus-
tila naša mama a babka 
Anna Martáková z  Mos-
tíšť. S  úctou a  láskou spo-
mínajú synovia Jaroslav 
a  Marian s  manželkou, 
vnučky Vaneska, Romanka 
a Simonka s rodinami.

SPOMIENKA
„Mama..., odišla si neča-
kane, bez rozlúčky.“ Dňa 
30.11.2022 uplynie rok bez 
Teba, drahá mama, Anna 
Ozimá. „Nech plamienky 
sviečok na nebo napíšu 
ĎAKUJEME za život, ktorý 
si nám dala. Ľúbime ťa a na-
vždy ostaneš v  našich srd-
ciach.“   S  láskou spomína 
dcéra, syn a celá rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel si cestou, ktorou 
ide každý sám, len brána 
spomienok zostala do-
korán. Ten, kto Ťa poznal, 
si spomenie a  ten, kto Ťa 
miloval, nezabudne.“ Dňa 
29.11.2022 si pripomíname 
2. výročie úmrtia nášho 
drahého Jaroslava Kuch-
tu. S úctou a láskou spomí-
na manželka s dcérami a celá rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie a nevráti, čo 
vzal, zostali len spomienky 
a žiaľ. Aj keď už nie si me-
dzi nami, v našich srdciach 
žiješ stále s  nami.“ Dňa  
27. novembra 2022 sme si 
pripomenuli 6. výročie, čo 
nás náhle opustila manželka, 
mama a babka Oľga Novo-
sádová z Horných Kočko-
viec. S láskou a úctou spomínajú manžel Peter, dcéra 
Eva a vnúčatká Peťko a Emka a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
„Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal, zostali len spomienky 
a  žiaľ.“ Dňa 1. decembra 
2022 uplynie 15 rokov, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá sestra, dcéra a mama 
Mirka Doleželová. S  lás-
kou spomína celá rodina. 
Kto ste ju poznali, spomeň-
te si na ňu spolu s nami.

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

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

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, odišli ste tíško, niet 
vás tu viac.“ Dňa 29.11.2022 si pripomíname  
1. výročie úmrtia Pavlíny a Michala Kozákových.  
S láskou spomínajú deti s rodinami, vnúčatá  

a pravnúčatá Jakubko a Tamia.

SPOMIENKA
Dňa 4.12.2022 uplynú  
2 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Eduard Fedor z Dolných 
Kočkoviec. S láskou, úc-
tou a vďakou spomínajú 
manželka a synovia s  ro-
dinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Čas veľmi rýchlo ply-
nie, no spomienka na 
Teba v  naších srdciach 
nikdy nezahynie.“ Dňa 
17.11.2022 uplynulo 15 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a dedko 
Jozef Mikula. S  láskou 
a úctou spomína manžel-
ka, dcéra a  dvaja synovia 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3.12.2022 uplynie 
11 rokov, čo nás opustil  
Miroslav Ivaniš. Kto ste 
ho poznali, spomeňte si 
na neho v modlitbách. 
S láskou spomína manžel-
ka, dcéry s rodinami a os-
tatná rodina.

POĎAKOVANIE
Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pánovi 
MUDr. Bronislavovi Čikovi zo Sverepca - Pov.
Bystrica. Dňa 18.11. v piatok mi vypadla moja 
peňaženka s väčším obnosom hotovosti, ktorú 
pán Čiko bez zaváhania odovzdal na oddelení 
polície v Púchove a tak mi bola peňaženka vrá-
tená. Som veľmi rád, že sa aj v dnešnej dobe náj-
de poctivý človek, akým je pán MUDr. Bronislav 
Čiko. Zároveň prajem nálezcovi a aj celej jeho 
rodine všetko dobré a pevné zdravie! 
                                                          Peter K. - Púchov

SLUŽBY
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• 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 dlhodobého prenájmu 3-izbový byt 
v Púchove, s výťahom a 2 balkónmi. Info na: 0911 
810 303. RK nevolať!
• Našli ste dámske hodinky s náramkom zo žlto-
strieborného kovu? Volajte prosím na tel. číslo: 0908 
518 197. Ďakujem.
• 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.
• Vymením dom /600m2/ v Rajeckej Lesnej - Friwald, 
za 1-izbový byt v  Púchove. SMS na 0949473022, 
ozvem sa. Som majiteľ.

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.
• 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.
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