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Mestské zastupiteľstvo udelilo čestné občianstvo 

V piatok 17. septembra 2021 sa  V piatok 17. septembra 2021 sa  
v Divadle Púchov konalo slávnostné v Divadle Púchov konalo slávnostné 
6. zasadnutie mestského zastupiteľ-6. zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva.stva.

Mestské zastupiteľstvo na návrh  Mestské zastupiteľstvo na návrh  
k tomu zriadenej komisie udelilo in k tomu zriadenej komisie udelilo in 
memoriam ocenenie Čestný občan memoriam ocenenie Čestný občan 
mesta Púchov. V slávnostnom prího-mesta Púchov. V slávnostnom prího-
vore primátorka mesta Katarína Hene-vore primátorka mesta Katarína Hene-
ková okrem iného uviedla:ková okrem iného uviedla:

„V minulosti sa medzi významné „V minulosti sa medzi významné 
oosobnosti mesta zapísalo 14 občanov, sobnosti mesta zapísalo 14 občanov, 
ktorí boli vyznamenaní za osvetu a pod-ktorí boli vyznamenaní za osvetu a pod-
nikavú činnosť či už v oblasti športu, nikavú činnosť či už v oblasti športu, 
kultúry, histórie a progresu mesta, i spo-kultúry, histórie a progresu mesta, i spo-
ločenskej alebo sociálnej práce. Celkom ločenskej alebo sociálnej práce. Celkom 
bolo počas svojho aktívneho života oce-bolo počas svojho aktívneho života oce-
nených päť osobností mesta, ostatných nených päť osobností mesta, ostatných 
deväť osobností „in memoriam“. deväť osobností „in memoriam“. 

Dnes medzi nich zaradíme ďalšie dve Dnes medzi nich zaradíme ďalšie dve 
dôležité osobnosti, ktoré formovali dôležité osobnosti, ktoré formovali 
progresívnu tvár mesta Púchov a svojím progresívnu tvár mesta Púchov a svojím 
celoživotným dielom sa pričinili o jeho celoživotným dielom sa pričinili o jeho 
celoslovenskú i zahraničnú reprezentá-celoslovenskú i zahraničnú reprezentá-
ciu. Edward Hopper povedal: „Človek je ciu. Edward Hopper povedal: „Človek je 
dielo. Niečo neprichádza z ničoho.“ dielo. Niečo neprichádza z ničoho.“ 

Je mi cťou v tento slávnostný deň, Je mi cťou v tento slávnostný deň, 
počas Slávnostného zasadnutia mest-počas Slávnostného zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva v Púchove, udeliť ského zastupiteľstva v Púchove, udeliť 
titul ČESTNÝ OBČAN – in memoriam titul ČESTNÝ OBČAN – in memoriam 

práve týmto dvom osobnostiam, o kto-práve týmto dvom osobnostiam, o kto-
rých ocenenie ste sa zaslúžili aj Vy všetci, rých ocenenie ste sa zaslúžili aj Vy všetci, 
ktorí ste v roku 2019 zasielali podnety ktorí ste v roku 2019 zasielali podnety 
na mená ľudí, ktorým by toto ocenenie na mená ľudí, ktorým by toto ocenenie 
malo patriť. Po zvážení odbornou komi-malo patriť. Po zvážení odbornou komi-
siou boli vybrané osobnosti, ktorých prá-siou boli vybrané osobnosti, ktorých prá-
cu, životný prístup pri zdolávaní strastí  cu, životný prístup pri zdolávaní strastí  
a užívaní radostí života, a najmä odkaz a užívaní radostí života, a najmä odkaz 
pre všetkých nás, si nesmierne vážim... pre všetkých nás, si nesmierne vážim... 

Poďakovanie patrí rodinám oboch Poďakovanie patrí rodinám oboch 
našich vzácnych osobností, ktoré ich našich vzácnych osobností, ktoré ich 
po celý život podporovali a vytvorili im po celý život podporovali a vytvorili im 
podmienky a zázemie k tvorivej činnosti. podmienky a zázemie k tvorivej činnosti. 
Takýchto ľudí, ako pani Emília Čibenko-Takýchto ľudí, ako pani Emília Čibenko-
vá a pán Milan Húževka, ktorí zároveň vá a pán Milan Húževka, ktorí zároveň 
spolupracovali počas svojho života na spolupracovali počas svojho života na 
rôznych umeleckých projektoch, je sku-rôznych umeleckých projektoch, je sku-
točne málo, a je na nás a hlavne budúcej točne málo, a je na nás a hlavne budúcej 
generácii, pripomínať si ich posolstvá  generácii, pripomínať si ich posolstvá  
a udržiavať tradície, ktoré obaja vniesli a udržiavať tradície, ktoré obaja vniesli 
do života mesta Púchov.“ do života mesta Púchov.“ 

Poslanci a prítomní hostia si pozreli Poslanci a prítomní hostia si pozreli 
a vypočuli prezentáciu o živote a práci a vypočuli prezentáciu o živote a práci 
obidvoch ocenených. Ocenenie si od obidvoch ocenených. Ocenenie si od 
primátorky mesta prevzali dcéra Emílie primátorky mesta prevzali dcéra Emílie 
Čibenkovej Miroslava Čibenková Nvo-Čibenkovej Miroslava Čibenková Nvo-
tová a manželka Milana Húževku Vero-tová a manželka Milana Húževku Vero-
nika Húževková. Na počesť ocenenia nika Húževková. Na počesť ocenenia 
nových čestných občanov mesta vy-nových čestných občanov mesta vy-
stúpil Folklórny súbor Váh, ktorý tento stúpil Folklórny súbor Váh, ktorý tento 

rok oslávi polstoročie od založenia. Pri rok oslávi polstoročie od založenia. Pri 
jeho vzniku a bohatej histórii stáli oba-jeho vzniku a bohatej histórii stáli oba-
ja ocenení. ja ocenení. 

Čestná občianka mesta Púchov Čestná občianka mesta Púchov 
Emília ČibenkováEmília Čibenková

Emília Čibenková sa narodila 13. Emília Čibenková sa narodila 13. 
decembra 1925 ako Emília Baronová, decembra 1925 ako Emília Baronová, 
tretia z piatich sestier, v rodine pú-tretia z piatich sestier, v rodine pú-
chovského pekára Jozefa Barona. Od chovského pekára Jozefa Barona. Od 
malička inklinovala k divadlu, už ako malička inklinovala k divadlu, už ako 
štvorročná recitovala na púchovskej štvorročná recitovala na púchovskej 
slávnosti pred početným publikom. slávnosti pred početným publikom. 
Obidvaja rodičia, Paula Višňovská Ba-Obidvaja rodičia, Paula Višňovská Ba-
ronová aj Jozef Baron hrali ochotnícke ronová aj Jozef Baron hrali ochotnícke 
divadlo, Jozef Baron písal poviedky  divadlo, Jozef Baron písal poviedky  
a eseje.a eseje.

Emília Čibenková vyštudovala Ob-Emília Čibenková vyštudovala Ob-
chodnú Akadémiu v Trenčíne a za-chodnú Akadémiu v Trenčíne a za-
čiatkom 50-tych rokov nastúpila do čiatkom 50-tych rokov nastúpila do 
závodu Makyta ako administratívna závodu Makyta ako administratívna 
pracovníčka. Zároveň však založila Di-pracovníčka. Zároveň však založila Di-
vadelný súbor Makyta, ktorého člen-vadelný súbor Makyta, ktorého člen-
mi boli „makyťáci“ Vilo Hodoň, Alexej mi boli „makyťáci“ Vilo Hodoň, Alexej 
Čibenka, Ladislav Kunst a taktiež pú-Čibenka, Ladislav Kunst a taktiež pú-
chovskí učitelia Milka Záleská, Anton chovskí učitelia Milka Záleská, Anton 
Jagelka, Helena Medvecká či vedúca Jagelka, Helena Medvecká či vedúca 
knižnice Oľga Zelková a mnohí ďalší.  knižnice Oľga Zelková a mnohí ďalší.  
V súbore pôsobila ako režisérka a záro-V súbore pôsobila ako režisérka a záro-
veň herečka. veň herečka. 

Začala externe študovať réžiu na Začala externe študovať réžiu na 
VŠMU v triede profesionálnej režisé-VŠMU v triede profesionálnej režisé-
rky Magdy Husákovej-Lokvencovej  rky Magdy Husákovej-Lokvencovej  
a štúdium úspešne ukončila. Pod jej re-a štúdium úspešne ukončila. Pod jej re-
žijným vedením súbor Makyta uvádzal žijným vedením súbor Makyta uvádzal 
jednu úspešnú premiéru za druhou  jednu úspešnú premiéru za druhou  
a toto obdobie vyvrcholilo v roku 1959 a toto obdobie vyvrcholilo v roku 1959 
premiérou hry Friedricha Dürrenmat-premiérou hry Friedricha Dürrenmat-
ta Fyzici. Bol to na tú dobu nevídaný ta Fyzici. Bol to na tú dobu nevídaný 
dramaturgický aj umelecký počin a to dramaturgický aj umelecký počin a to 
ešte na pôde ochotníckeho divadla. In-ešte na pôde ochotníckeho divadla. In-
scenácia zožala obrovský úspech, hrala scenácia zožala obrovský úspech, hrala 
sa aj v Prahe a súbor Makyta a Emília sa aj v Prahe a súbor Makyta a Emília 
Čibenková dostali za tento mimoriad-Čibenková dostali za tento mimoriad-
ny umelecký úspech štátne vyzname-ny umelecký úspech štátne vyzname-
nanie prezidenta republiky.nanie prezidenta republiky.

Na prelome 50-tych  a 60-tych rokov Na prelome 50-tych  a 60-tych rokov 
Emília Čibenková krátko pôsobila ako Emília Čibenková krátko pôsobila ako 
herečka v Divadle pracujúcich v Po-herečka v Divadle pracujúcich v Po-

važskej Bystrici kde bol jej kolegom važskej Bystrici kde bol jej kolegom 
Jozef Kroner. Pod rodným priezviskom Jozef Kroner. Pod rodným priezviskom 
si zahrala vo viacerých inscenáciách si zahrala vo viacerých inscenáciách 
(účinkovala napríklad v hrách Ženba, (účinkovala napríklad v hrách Ženba, 
Výstrely na Dlhej ulici, Mladá Garda, Výstrely na Dlhej ulici, Mladá Garda, 
Kocúrkovo a i). Neskôr so súborom Kocúrkovo a i). Neskôr so súborom 
prešla do Žiliny do Divadla Petra Jilem-prešla do Žiliny do Divadla Petra Jilem-
nického.nického.

V roku 1962 nasledovala manžela V roku 1962 nasledovala manžela 
Alexeja Čibenku, ktorý začal pôsobiť  Alexeja Čibenku, ktorý začal pôsobiť  
v diplomatickej sfére, do Prahy a neskôr v diplomatickej sfére, do Prahy a neskôr 
do Londýna. V roku 1970 po okupácii do Londýna. V roku 1970 po okupácii 
Československa sa manželia Čibenkoví Československa sa manželia Čibenkoví 
vrátili do Púchova. Emília Čibenková vrátili do Púchova. Emília Čibenková 
nastúpila do novootvoreného Domu nastúpila do novootvoreného Domu 
kultúry Púchov ako vedúca oddelenia kultúry Púchov ako vedúca oddelenia 
záujmovo umeleckej činnosti (ZUČ).záujmovo umeleckej činnosti (ZUČ).

Bohaté divadelné skúsenosti a lásku Bohaté divadelné skúsenosti a lásku 
k ochotníctvu Emília Čibenková zúro-k ochotníctvu Emília Čibenková zúro-
čila svojou dlhoročnou ročnou prácou čila svojou dlhoročnou ročnou prácou 
v tejto oblasti. Po odmlke opäť viedla v tejto oblasti. Po odmlke opäť viedla 
divadelný súbor Makyta Divadlo mla-divadelný súbor Makyta Divadlo mla-
dých. Aj vďaka nej zažila púchovská dých. Aj vďaka nej zažila púchovská 
kultúra v 70-tych rokoch minulého sto-kultúra v 70-tych rokoch minulého sto-
ročia rozkvet v záujmovo umeleckej ročia rozkvet v záujmovo umeleckej 
činnosti. V dome kultúry pôsobilo viac činnosti. V dome kultúry pôsobilo viac 
ako 20 rozličných súborov, ale aj kapiel ako 20 rozličných súborov, ale aj kapiel 
a záujmových krúžkov.a záujmových krúžkov.

Za svojho pôsobenia v Púchove Za svojho pôsobenia v Púchove 
uviedla, režírovala Emília Čibenková uviedla, režírovala Emília Čibenková 

viac ako 50 premiér, a na spoluprácu viac ako 50 premiér, a na spoluprácu 
si pozývala špičkových slovenských si pozývala špičkových slovenských 
profesionálnych režisérov a výtvarní-profesionálnych režisérov a výtvarní-
kov, ako napríklad Miloša Pietora či kov, ako napríklad Miloša Pietora či 
Púchovčana prof. Jozefa Cillera a mno-Púchovčana prof. Jozefa Cillera a mno-
hých ďalších. Bolo ich viac ako 30.  hých ďalších. Bolo ich viac ako 30.  
S divadlom v Púchove sa rozlúčila  S divadlom v Púchove sa rozlúčila  
v roku 2005 premiérou hry Retro ako v roku 2005 premiérou hry Retro ako 
čerstvá osemdesiatnička.čerstvá osemdesiatnička.

Emília Čibenková viac ako polstoro-Emília Čibenková viac ako polstoro-
čie výrazne prispievala k rozvoju kul-čie výrazne prispievala k rozvoju kul-
túrneho života v Púchove a púchovský túrneho života v Púchove a púchovský 
Divadelný súbor Makyta priviedla na Divadelný súbor Makyta priviedla na 
najvyššiu priečku československého najvyššiu priečku československého 
ochotníckeho divadla. Vychovala nie-ochotníckeho divadla. Vychovala nie-
koľko generácii divadelníkov, pod jej koľko generácii divadelníkov, pod jej 
vedením sa v súbore vystriedalo viac vedením sa v súbore vystriedalo viac 
ako 350 členov. Dcéra Emílie Čiben-ako 350 členov. Dcéra Emílie Čiben-
kovej Miroslava Čibenková-Nvotová  kovej Miroslava Čibenková-Nvotová  
a vnuk Jakub Nvota idú v jej šľapajách a vnuk Jakub Nvota idú v jej šľapajách 
a dodnes pôsobia v profesionálnych a dodnes pôsobia v profesionálnych 
divadlách. Emília Čibenková bola silná divadlách. Emília Čibenková bola silná 
umelecká osobnosť s empatiou, lás-umelecká osobnosť s empatiou, lás-
kou k divadlu, životu a mestu Púchov. kou k divadlu, životu a mestu Púchov. 
Zomrela 11. 6. 2019 vo veku 93 rokov.Zomrela 11. 6. 2019 vo veku 93 rokov.
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mesta Emílii Čibenkovej a Milanovi Húževkovi 
Čestný občan mesta Púchov  Čestný občan mesta Púchov  

Milan HúževkaMilan Húževka
Milan Húževka sa narodil v Zbore Milan Húževka sa narodil v Zbore 

5. septembra 1940 v roľníckej rodi-5. septembra 1940 v roľníckej rodi-
ne ako predposledné z desiatich detí ne ako predposledné z desiatich detí 
manželov Jána Húževku a Anny rod. manželov Jána Húževku a Anny rod. 
Repkovej. Svoje detstvo prežil v Zbore Repkovej. Svoje detstvo prežil v Zbore 
a neskôr v Záriečí. Po skončení zák-a neskôr v Záriečí. Po skončení zák-
ladnej školy nastúpil na Poľnohospo-ladnej školy nastúpil na Poľnohospo-
dársku školu technickú v Pruskom. Po dársku školu technickú v Pruskom. Po 
maturite strávil dva roky na základnej maturite strávil dva roky na základnej 
vojenskej službe v českom mestečku vojenskej službe v českom mestečku 
Stříbro, kde založil svoj prvý folklórny Stříbro, kde založil svoj prvý folklórny 
súbor Orešan. súbor Orešan. 

Po návrate domov pracoval v Pro-Po návrate domov pracoval v Pro-
jektovom ústave poľnohospodárskej  jektovom ústave poľnohospodárskej  
a lesnej výroby v Žiline, na ONV v Po-a lesnej výroby v Žiline, na ONV v Po-
važskej Bystrici a v roku 1963 sa za-važskej Bystrici a v roku 1963 sa za-
mestnal v Poľnohospodárskom učilišti mestnal v Poľnohospodárskom učilišti 
v Ilave ako inštruktor odborného vý-v Ilave ako inštruktor odborného vý-
cviku. Tu založil folklórny súbor Mladý cviku. Tu založil folklórny súbor Mladý 
poľnohospodár. Súčasne začal diaľko-poľnohospodár. Súčasne začal diaľko-
vo študovať na Vysokej škole poľno-vo študovať na Vysokej škole poľno-
hospodárskej v Nitre, z ktorej odišiel hospodárskej v Nitre, z ktorej odišiel 
po štvrtom semestri pre vážne rodinné po štvrtom semestri pre vážne rodinné 
problémy. V roku 1966 začal pracovať problémy. V roku 1966 začal pracovať 
ako vychovávateľ v Odbornom učilišti ako vychovávateľ v Odbornom učilišti 
Gumární 1. mája v Púchove a založil tu Gumární 1. mája v Púchove a založil tu 
ďalší folklórny súbor i žiacku kapelu. ďalší folklórny súbor i žiacku kapelu. 
Popri zamestnaní absolvoval trojročné Popri zamestnaní absolvoval trojročné 
pomaturitné štúdium na Pedagogickej pomaturitné štúdium na Pedagogickej 
škole v Turčianskych Tepliciach v profe-škole v Turčianskych Tepliciach v profe-
sii vychovávateľ. sii vychovávateľ. 

So svojou životnou družkou Vero-So svojou životnou družkou Vero-

nikou rod. Marálovou sa zosobášil  nikou rod. Marálovou sa zosobášil  
v roku 1967 a mali spolu dve deti: Libušu  v roku 1967 a mali spolu dve deti: Libušu  
a Radovana. Jeho profesionálna dráha a Radovana. Jeho profesionálna dráha 
pokračovala v Dome kultúry v Púcho-pokračovala v Dome kultúry v Púcho-
ve, kde pôsobil na výchovno-vzdelá-ve, kde pôsobil na výchovno-vzdelá-
vacom oddelení. Kvôli nepriaznivej vacom oddelení. Kvôli nepriaznivej 
situácii na politickej scéne sa rozhodol situácii na politickej scéne sa rozhodol 
z Domu kultúry odísť. Zamestnal sa  z Domu kultúry odísť. Zamestnal sa  
v redakcii časopisu Poľovníctvo  v redakcii časopisu Poľovníctvo  
a rybárstvo v Bratislave ako zástupca a rybárstvo v Bratislave ako zástupca 
šéfredaktora. Neskôr pracoval ako ve-šéfredaktora. Neskôr pracoval ako ve-
dúci Domova mládeže v Poľnohospo-dúci Domova mládeže v Poľnohospo-
dárskej škole v Pruskom.dárskej škole v Pruskom.

Až do sedemdesiatych rokov 20. sto-Až do sedemdesiatych rokov 20. sto-
ročia bol tento kraj povesťovo bielym ročia bol tento kraj povesťovo bielym 
miestom Slovenska, pretože prekrásne miestom Slovenska, pretože prekrásne 
príbehy predkov neboli dovtedy pre-príbehy predkov neboli dovtedy pre-
rozprávané do knižnej podoby. Prišiel rozprávané do knižnej podoby. Prišiel 
s nimi na knižný trh ako prvý. Z toh-s nimi na knižný trh ako prvý. Z toh-
to hľadiska je jeho literárna prvotina to hľadiska je jeho literárna prvotina 
Žobrákov poklad, vydaná v roku 1974, Žobrákov poklad, vydaná v roku 1974, 
pre Stredovážsky región historická. pre Stredovážsky región historická. 
Postupne napísal a neskôr i vydal vo Postupne napísal a neskôr i vydal vo 
vlastnom vydavateľstve Ametyst, za-vlastnom vydavateľstve Ametyst, za-
loženom v roku 1995, dvanásť knižiek loženom v roku 1995, dvanásť knižiek 
povestí a rozprávok a zúčastňoval sa povestí a rozprávok a zúčastňoval sa 
besied po celom Slovensku. Okrem au-besied po celom Slovensku. Okrem au-
torskej práce sa od roku 1995 angažo-torskej práce sa od roku 1995 angažo-
val aj ako editor monografií obcí v re-val aj ako editor monografií obcí v re-
gióne, poľovníckej literatúry a poézie. gióne, poľovníckej literatúry a poézie. 

Nezanedbateľná je aj jeho činnosť Nezanedbateľná je aj jeho činnosť 
spojená s folklórom. Už je to 50 ro-spojená s folklórom. Už je to 50 ro-
kov, čo v Dome kultúry v Púchove kov, čo v Dome kultúry v Púchove 
Milan Húževka založil a niekoľko ro-Milan Húževka založil a niekoľko ro-
kov viedol folklórny súbor Váh a bol kov viedol folklórny súbor Váh a bol 
tiež spoluorganizátorom Folklórneho tiež spoluorganizátorom Folklórneho 
Púchova. Srdcovou záležitosťou bolo Púchova. Srdcovou záležitosťou bolo 
preňho účinkovanie v triu trombitášov preňho účinkovanie v triu trombitášov 
„bratov Vráblovcov“, ktoré žalo úspech „bratov Vráblovcov“, ktoré žalo úspech 
na viacerých domácich i zahranič-na viacerých domácich i zahranič-
ných folklórnych slávnostiach. V roku ných folklórnych slávnostiach. V roku 
2017 bola fujara trombita zapísaná 2017 bola fujara trombita zapísaná 
na zoznam nehmotného kultúrneho na zoznam nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska a Milan Húževka dedičstva Slovenska a Milan Húževka 
bol ocenený ako významný propagá-bol ocenený ako významný propagá-
tor tohto nástroja. Ocenenie si žiaľ už tor tohto nástroja. Ocenenie si žiaľ už 
nemohol prevziať, ale nesporne by bol nemohol prevziať, ale nesporne by bol 
šťastný, že tento jednoduchý ľudový šťastný, že tento jednoduchý ľudový 
nástroj už nezapadne do zabudnutia. nástroj už nezapadne do zabudnutia. 
Okrem trombity ovládal dobre hru na Okrem trombity ovládal dobre hru na 
akordeóne, trubke, saxofóne a občas, akordeóne, trubke, saxofóne a občas, 

už ako senior, svojich najbližších pote-už ako senior, svojich najbližších pote-
šil aj zanôtením na fujare.šil aj zanôtením na fujare.

Zdrojom inšpirácie bola pre Milana Zdrojom inšpirácie bola pre Milana 
Húževku predovšetkým príroda, ktorá Húževku predovšetkým príroda, ktorá 
sa odzrkadľovala v jeho tvorbe, fol-sa odzrkadľovala v jeho tvorbe, fol-
klóre, no aj jeho záľube v poľovníctve, klóre, no aj jeho záľube v poľovníctve, 
poľovníckej kultúre a rozvoji loveckej poľovníckej kultúre a rozvoji loveckej 
hudby. Celých tridsať rokov organizo-hudby. Celých tridsať rokov organizo-
val Celoslovenskú súťaž v hre na lesnici val Celoslovenskú súťaž v hre na lesnici 
a lesnom rohu-B. Bol autorom myš-a lesnom rohu-B. Bol autorom myš-
lienky usporadúvania Dní sv. Huberta lienky usporadúvania Dní sv. Huberta 
vo Svätom Antone. Vydával ročenku vo Svätom Antone. Vydával ročenku 
s názvom Lovec a príroda viac ako 20 s názvom Lovec a príroda viac ako 20 
rokov. Za aktívny rozvoj kultúry slo-rokov. Za aktívny rozvoj kultúry slo-
venského poľovníctva získal najvyššie venského poľovníctva získal najvyššie 
poľovnícke vyznamenanie „Zlatý kam-poľovnícke vyznamenanie „Zlatý kam-
zík“. Sám bol aktívnym poľovníkom zík“. Sám bol aktívnym poľovníkom 
viac ako polovicu svojho života.viac ako polovicu svojho života.

Milan Húževka bol talentovaný  Milan Húževka bol talentovaný  
a neúnavný typ človeka, vždy sa veno-a neúnavný typ človeka, vždy sa veno-
val činorodej práci. Jeho motto znelo val činorodej práci. Jeho motto znelo 
nasledovne: „Kde je chuť a dobrá vôľa, nasledovne: „Kde je chuť a dobrá vôľa, 
tam sa dielo musí podariť“. Viera v dob-tam sa dielo musí podariť“. Viera v dob-
rý svet bola, žiaľ, dotknutá osobnými rý svet bola, žiaľ, dotknutá osobnými 
zážitkami, no napriek tomu Milan Hú-zážitkami, no napriek tomu Milan Hú-
ževka vždy miloval svoju vlasť i Slová-ževka vždy miloval svoju vlasť i Slová-
kov. Ako sám povedal: kov. Ako sám povedal: „Narodil som sa, „Narodil som sa, 
žijem, a vari raz aj umriem v mojej nád-žijem, a vari raz aj umriem v mojej nád-
hernej dedinke poniže Javorníkov. Ak hernej dedinke poniže Javorníkov. Ak 
by som ju chcel prirovnávať, nuž teda k by som ju chcel prirovnávať, nuž teda k 

Hečkovej Zelenej mise. Je obkolesená lá-Hečkovej Zelenej mise. Je obkolesená lá-
nikmi polí a kučeravým vencom hôr. Čím nikmi polí a kučeravým vencom hôr. Čím 
je pre mňa? Všetkým! Neviem si predsta-je pre mňa? Všetkým! Neviem si predsta-
viť sám seba ako pútnika, hľadajúceho viť sám seba ako pútnika, hľadajúceho 
ideálny raj. Tento raj na zemi sa rozkladá ideálny raj. Tento raj na zemi sa rozkladá 
v mojej Zbore.“v mojej Zbore.“  

Jeho životnú púť nečakane narušila Jeho životnú púť nečakane narušila 
smrť milovaného syna v roku 2017,  smrť milovaného syna v roku 2017,  
s ktorou sa už nedokázal vyrovnať  s ktorou sa už nedokázal vyrovnať  
a v závere toho istého roka, 13. de-a v závere toho istého roka, 13. de-
cembra odišiel do večnosti vo veku cembra odišiel do večnosti vo veku 
77 rokov. Napriek možnostiam pra-77 rokov. Napriek možnostiam pra-
meniacim z tvorivej práce spisovateľa meniacim z tvorivej práce spisovateľa 
nepodľahol pokušeniam svetskej slávy nepodľahol pokušeniam svetskej slávy 
a nezradil vlastné ideály. Žil a tvoril  a nezradil vlastné ideály. Žil a tvoril  
s pokorou, no súčasne i úžasnou ver-s pokorou, no súčasne i úžasnou ver-
vou, využíval dar reči, osobitý cit, bez-vou, využíval dar reči, osobitý cit, bez-
precedentný talent. Zužitkoval svoje precedentný talent. Zužitkoval svoje 
nadanie a už počas života sa zaslúžil  nadanie a už počas života sa zaslúžil  
o to, že Zbora a púchovská dolina o to, že Zbora a púchovská dolina 
nikdy nebudú chýbať na mape slo-nikdy nebudú chýbať na mape slo-
venských povestí a rozprávok. Odkaz venských povestí a rozprávok. Odkaz 
Milana Húževku pre potomkov je nad-Milana Húževku pre potomkov je nad-
časový: časový: „Nebehaj plano po svete! Šťastie „Nebehaj plano po svete! Šťastie 
je doma ukryté. Hľadaj v dedovej záhra-je doma ukryté. Hľadaj v dedovej záhra-
de, jej vôňa ťa k nemu zavedie“. de, jej vôňa ťa k nemu zavedie“. 

Z podkladov MsÚ Púchov Z podkladov MsÚ Púchov 
spracoval Slavomír Flimmelspracoval Slavomír Flimmel

V piatok 17. 9. 2021 na slávnost-V piatok 17. 9. 2021 na slávnost-
nom MsZ sme udelili titul Čestný nom MsZ sme udelili titul Čestný 
občan mesta Púchov in memo-občan mesta Púchov in memo-
riam dvom skvelým osobnostiam. riam dvom skvelým osobnostiam. 
Emílii Čibenkovej a Milanovi Hú-Emílii Čibenkovej a Milanovi Hú-
ževkovi. ževkovi. 

K pani Milke som od detstva vzhlia-K pani Milke som od detstva vzhlia-
dala na javisko, k pánovi Milanovi do dala na javisko, k pánovi Milanovi do 
stránok jeho kníh. Obaja sa mi neustá-stránok jeho kníh. Obaja sa mi neustá-
le prelínali mojím životom a mojou le prelínali mojím životom a mojou 
cestou ku kultúre, neskôr, veľa rokov cestou ku kultúre, neskôr, veľa rokov 
už i ruka v ruke s ňou. S dcérou pána už i ruka v ruke s ňou. S dcérou pána 
Húževku Libušou som sedávala na teó-Húževku Libušou som sedávala na teó-
rii či hrávala na akordeóne v ĽŠU. Často rii či hrávala na akordeóne v ĽŠU. Často 
sme o ňom spolu hovorili. Často som sme o ňom spolu hovorili. Často som 
recitovala jeho povesti, neskôr vďaka recitovala jeho povesti, neskôr vďaka 
MAS Naše Považie a Martine Bedná-MAS Naše Považie a Martine Bedná-
rovej sme sa pohrali aj s jeho textami  rovej sme sa pohrali aj s jeho textami  

a vznikla veľkosťou drobná, no pre his-a vznikla veľkosťou drobná, no pre his-
tóriu, ako to už býva, dostatočne veľ-tóriu, ako to už býva, dostatočne veľ-
ká knižka Stratené rozprávky Považia. ká knižka Stratené rozprávky Považia. 
Následne sme spolu s Michalom Vida-Následne sme spolu s Michalom Vida-
nom aj na pamiatku pána Húževku na-nom aj na pamiatku pána Húževku na-
hovorili rovnomenné 2-CD Stratených hovorili rovnomenné 2-CD Stratených 
rozprávok Považia. Žiaľ, nikdy sa ne-rozprávok Považia. Žiaľ, nikdy sa ne-
podarilo vydať ich reedíciu, pre ďalšie  podarilo vydať ich reedíciu, pre ďalšie  
a ďalšie generácie detí a ich rodičov, no a ďalšie generácie detí a ich rodičov, no 
vždy ma veľmi poteší, keď počujem, že vždy ma veľmi poteší, keď počujem, že 
si ich Púchovčania opatrujú, púšťajú, si ich Púchovčania opatrujú, púšťajú, 
čítajú svojim drobcom. Doma i v ško-čítajú svojim drobcom. Doma i v ško-
lách. lách. 

Pani Milku som naposledy navštívila Pani Milku som naposledy navštívila 
u jej dcérky Mirky v Trnave krátko po u jej dcérky Mirky v Trnave krátko po 
jej poslednom životnom jubileu. Bola jej poslednom životnom jubileu. Bola 
stále usmiata, zhovorčivá, prebrali sme stále usmiata, zhovorčivá, prebrali sme 
všetko možné divadelné, púchovské... všetko možné divadelné, púchovské... 
vtedy som ešte netušila, že ďalšie moje vtedy som ešte netušila, že ďalšie moje 

stretnutia s ňou už budú len tiché. Pri stretnutia s ňou už budú len tiché. Pri 
modlitbe, spomienke a sviečke, ktoré modlitbe, spomienke a sviečke, ktoré 
jej často „na kameni“ túžim zapáliť, aj jej často „na kameni“ túžim zapáliť, aj 
za Mirku a vnuka Jakuba, keďže sú ďa-za Mirku a vnuka Jakuba, keďže sú ďa-
leko... leko... 

To piatkové stretnutie bolo iné. Opäť To piatkové stretnutie bolo iné. Opäť 
sa na nás naša najdivadelnejšia Milka sa na nás naša najdivadelnejšia Milka 
a najknižnejší Milan usmievali z javis-a najknižnejší Milan usmievali z javis-
ka, opäť v svite reflektorov, i keď len ka, opäť v svite reflektorov, i keď len 
na plátne. Bola som šťastná a hrdá, na plátne. Bola som šťastná a hrdá, 
že sme mohli ocenenie týchto dvoch že sme mohli ocenenie týchto dvoch 
vzácnych nestorov našej kultúry odo-vzácnych nestorov našej kultúry odo-
vzdať ich najbližším - dcére Mirke Či-vzdať ich najbližším - dcére Mirke Či-
benkovej, tiež skvelej „divadelníčke“ benkovej, tiež skvelej „divadelníčke“ 
- dramaturgičke a manželke i vnukovi - dramaturgičke a manželke i vnukovi 
pána Húževku. S dojatím som počú-pána Húževku. S dojatím som počú-
vala Helelo Helelo... ĽH Váh, pri ktoré-vala Helelo Helelo... ĽH Váh, pri ktoré-
ho zrode stál pred piatimi desiatkami ho zrode stál pred piatimi desiatkami 
rokov práve pán Húževka a neskôr, ku rokov práve pán Húževka a neskôr, ku 

nahrávaniu zatiaľ jediného jeho CD Hr-nahrávaniu zatiaľ jediného jeho CD Hr-
dzialenko moje, sme si prizvali i pani dzialenko moje, sme si prizvali i pani 
Čibenkovú, aby jej nádherný hlas bol Čibenkovú, aby jej nádherný hlas bol 
už naveky zakonzervovaný aspoň na už naveky zakonzervovaný aspoň na 
CD. Kým sme tu, sme predsa tí, kto-CD. Kým sme tu, sme predsa tí, kto-
rí majú ďalej spletať, prepletať vrkoč rí majú ďalej spletať, prepletať vrkoč 
minulosti s prítomnosťou, nezabúdať  minulosti s prítomnosťou, nezabúdať  
a dať mu rásť... a dať mu rásť... 

V piatok sa to opäť na chvíľku po-V piatok sa to opäť na chvíľku po-
darilo. Po dlhom čase opäť jeden  darilo. Po dlhom čase opäť jeden  
z nesmierne silných momentov mo-z nesmierne silných momentov mo-
jej hrdosti na Púchov, na jeho korene, jej hrdosti na Púchov, na jeho korene, 
pevné kmene púchovskej kultúry. Ni-pevné kmene púchovskej kultúry. Ni-
kdy ju neprestanem milovať, i keď už kdy ju neprestanem milovať, i keď už 
nemôžem byť jej súčasťou. Ďakujem nemôžem byť jej súčasťou. Ďakujem 
za „Veľký“ piatok a posielam ešte jeden za „Veľký“ piatok a posielam ešte jeden 
potlesk - tam nahor, Milke a Milanovi.potlesk - tam nahor, Milke a Milanovi.

Mika Vargová, poslankyňa MsZMika Vargová, poslankyňa MsZ

Čestné korene a kmene púchovskej kultúry 
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Oslavy 30. výročia založenia mestskej polície
Druhým bodom programu sláv-Druhým bodom programu sláv-

nostného MsZ bolo oceňovanie nostného MsZ bolo oceňovanie 
kolektívu pracovníkov Mestskej kolektívu pracovníkov Mestskej 
polície v Púchove, ktorá tento rok polície v Púchove, ktorá tento rok 
oslávila významné 30. výročie od oslávila významné 30. výročie od 
svojho založenia.svojho založenia.

V príhovore primátorka mesta Kata-V príhovore primátorka mesta Kata-
rína Heneková okrem iného uviedla: rína Heneková okrem iného uviedla: 

„Významné jubileum jednej z dôležitých „Významné jubileum jednej z dôležitých 
zložiek pre správne fungovanie poriad-zložiek pre správne fungovanie poriad-
ku v meste Púchov je 30. výročie vzniku ku v meste Púchov je 30. výročie vzniku 
a založenia Mestskej polície v Púchove. a založenia Mestskej polície v Púchove. 
Ku dňu 1. 7. 1991 datujeme jej vznik  Ku dňu 1. 7. 1991 datujeme jej vznik  
a založenie, kedy mestské zastupiteľ-a založenie, kedy mestské zastupiteľ-
stvo Mestskú políciu v Púchove zriadilo. stvo Mestskú políciu v Púchove zriadilo. 
Začínalo sa v počte dvoch príslušníkov Začínalo sa v počte dvoch príslušníkov 
mestskej polície, o dva roky neskôr sa mestskej polície, o dva roky neskôr sa 
počet zamestnancov navýšil na šiestich počet zamestnancov navýšil na šiestich 
príslušníkov a v súčasnosti disponuje príslušníkov a v súčasnosti disponuje 
útvar devätnástimi príslušníkmi. Počas útvar devätnástimi príslušníkmi. Počas 
jej existencie pôsobilo vo funkcii náčel-jej existencie pôsobilo vo funkcii náčel-
níka mestskej polície 5 profesionálov, níka mestskej polície 5 profesionálov, 
aktuálne je vo funkcii od roku 2018 Ing. aktuálne je vo funkcii od roku 2018 Ing. 
Mário Martinko. Mário Martinko. 

Dovoľte mi, aby som Vám v mene svo-Dovoľte mi, aby som Vám v mene svo-
jom, ale i v mene občanov mesta Pú-jom, ale i v mene občanov mesta Pú-
chov, zablahoželala k 30. výročiu vzni-chov, zablahoželala k 30. výročiu vzni-
ku a založenia Vášho útvaru a pri tejto ku a založenia Vášho útvaru a pri tejto 
príležitosti Vám odovzdala ocenenie príležitosti Vám odovzdala ocenenie 
ako pripomienku tejto krásnej udalosti ako pripomienku tejto krásnej udalosti 
a slávnosti. Za posledné roky ste prešli a slávnosti. Za posledné roky ste prešli 
viacerými inováciami, zmenami, učili sa viacerými inováciami, zmenami, učili sa 
novým veciam. Svoje poslanie vykoná-novým veciam. Svoje poslanie vykoná-
vate každý deň s cieľom pomáhať našim vate každý deň s cieľom pomáhať našim 
obyvateľom, chrániť životné prostredie obyvateľom, chrániť životné prostredie 
mesta, dohliadať na verejný poriadok mesta, dohliadať na verejný poriadok 
a majetok. Nie vždy je to ľahká úloha... a majetok. Nie vždy je to ľahká úloha... 
Prajem Vám do ďalšieho obdobia veľa Prajem Vám do ďalšieho obdobia veľa 
zdravia, energie a pracovného nasade-zdravia, energie a pracovného nasade-
nia v pomoci občanom nášho mesta.“nia v pomoci občanom nášho mesta.“

Jeden z najdlhšie slúžiacich mest-Jeden z najdlhšie slúžiacich mest-
ských policajtov Pavol Pružinský v pre-ských policajtov Pavol Pružinský v pre-
zentácii o histórii a súčasnosti mestskej zentácii o histórii a súčasnosti mestskej 
polície povedal:polície povedal:

„Pred 30-timi rokmi stála pred samo-„Pred 30-timi rokmi stála pred samo-
správou nášho mesta neľahká úloha správou nášho mesta neľahká úloha 
- bez predchádzajúcich skúseností vy-- bez predchádzajúcich skúseností vy-
budovať základy poriadkového útvaru budovať základy poriadkového útvaru 
mesta. Bolo treba zabezpečiť priestory, mesta. Bolo treba zabezpečiť priestory, 
vyškoliť personál, vystrojiť ho, vyzbro-vyškoliť personál, vystrojiť ho, vyzbro-
jiť, vybaviť ho služobnými pomôckami  jiť, vybaviť ho služobnými pomôckami  
a samozrejme financovať. Od roku 1991 a samozrejme financovať. Od roku 1991 
každý primátor a primátorka spolu každý primátor a primátorka spolu 
poslancami mestského zastupiteľstva poslancami mestského zastupiteľstva 
preukázali, že bezpečnosť mesta a jeho preukázali, že bezpečnosť mesta a jeho 
občanov patrí medzi ich priority a svoj-občanov patrí medzi ich priority a svoj-
imi rozhodnutiami prispeli k tomu, aby imi rozhodnutiami prispeli k tomu, aby 
sa mestská polícia mohla stále rozvíjať. sa mestská polícia mohla stále rozvíjať. 

Rokmi sa menil vozový park mestskej Rokmi sa menil vozový park mestskej 
polície: používali sme služobné vozidlá polície: používali sme služobné vozidlá 
značky Škoda Favorit, neskôr Škoda značky Škoda Favorit, neskôr Škoda 
Felicia, Peugeot Bipper, v súčasnosti je Felicia, Peugeot Bipper, v súčasnosti je 
to Hyundai Getz a Suzuki Vitara. Medzi to Hyundai Getz a Suzuki Vitara. Medzi 
naše služobné pomôcky patrí Alcotester naše služobné pomôcky patrí Alcotester 
Dröger s tlačiarňou, ďalej čítačka psích Dröger s tlačiarňou, ďalej čítačka psích 
čipov, ktorá uľahčuje našu prácu pri čipov, ktorá uľahčuje našu prácu pri 
identifikácií odchyteného zvieraťa. Sú-identifikácií odchyteného zvieraťa. Sú-
časťou výbavy motorizovanej hliadky je časťou výbavy motorizovanej hliadky je 
externý defibrilátor a operátori tiesňovej externý defibrilátor a operátori tiesňovej 
linky 112 môžu kedykoľvek vyslať hliad-linky 112 môžu kedykoľvek vyslať hliad-
ku k pacientovi. ku k pacientovi. 

Cieľom kamerového systému je zabez-Cieľom kamerového systému je zabez-
pečiť pokrytie čo najväčšieho územia pečiť pokrytie čo najväčšieho územia 
mesta a záujmových objektov, naprí-mesta a záujmových objektov, naprí-
klad vjazdy a výjazdy z mesta, križovat-klad vjazdy a výjazdy z mesta, križovat-
ky, námestia, pešiu zónu, Župný dom, ky, námestia, pešiu zónu, Župný dom, 
Kultúrno-vzdelávacie centrum. Výstupy Kultúrno-vzdelávacie centrum. Výstupy 
z kamerového systému nám slúžia pri z kamerového systému nám slúžia pri 
objasňovaní rôznej protispoločenskej objasňovaní rôznej protispoločenskej 
činnosti a na základe dožiadania sú činnosti a na základe dožiadania sú 
poskytované príslušníkom policajného poskytované príslušníkom policajného 
zboru. zboru. 

Mestská polícia sa za 30 rokov svojej Mestská polícia sa za 30 rokov svojej 
činnosti stala dôležitým poriadkovým činnosti stala dôležitým poriadkovým 
orgánom mesta, jej nezastupiteľnú úlo-orgánom mesta, jej nezastupiteľnú úlo-
hu pri zabezpečovaní vecí verejného hu pri zabezpečovaní vecí verejného 
poriadku, ochrany života zdravia a ma-poriadku, ochrany života zdravia a ma-

jetku občanov preukazujú jej príslušníci  jetku občanov preukazujú jej príslušníci  
v 12-hodinových smenách 24 hodín v 12-hodinových smenách 24 hodín 
denne. Neustále sa rozširuje množstvo denne. Neustále sa rozširuje množstvo 
úloh a rozsah jej právomocí a to aj  úloh a rozsah jej právomocí a to aj  
v súvislosti s riešením tzv. objektívnej v súvislosti s riešením tzv. objektívnej 
zodpovednosti v cestnej premávke, či zodpovednosti v cestnej premávke, či 
kontrolou dodržiavania opatrení na za-kontrolou dodržiavania opatrení na za-
bránenie ochorenia COVID-19.bránenie ochorenia COVID-19.

Rovnako ako pred 30 rokmi aj dnes Rovnako ako pred 30 rokmi aj dnes 
čakajú vedenie mesta a samosprávy  čakajú vedenie mesta a samosprávy  
v súvislosti s mestskou políciou nové v súvislosti s mestskou políciou nové 
výzvy. Spojené sú predovšetkým s omla-výzvy. Spojené sú predovšetkým s omla-
dením kolektívu, úpravou vnútorných dením kolektívu, úpravou vnútorných 
priestorov našej budovy a jej zateplenia, priestorov našej budovy a jej zateplenia, 
či dobudovaním kamerového systému  či dobudovaním kamerového systému  
a zabezpečením jeho obsluhy 24-hodi-a zabezpečením jeho obsluhy 24-hodi-

novou službou. Sme presvedčení, že sa novou službou. Sme presvedčení, že sa 
tieto výzvy podarí v budúcnosti napl-tieto výzvy podarí v budúcnosti napl-
niť, pretože občania mesta a rovnako aj niť, pretože občania mesta a rovnako aj 
službukonajúci policajti si zaslúžia mo-službukonajúci policajti si zaslúžia mo-
dernú, akcieschopnú a vybavenú mest-dernú, akcieschopnú a vybavenú mest-
skú políciu.“skú políciu.“

Pamätné listy pri príležitosti vzniku  Pamätné listy pri príležitosti vzniku  
a založenia Mestskej polície v Púchove a založenia Mestskej polície v Púchove 
si na slávnostnom zasadnutí zastupi-si na slávnostnom zasadnutí zastupi-
teľstva prevzalo od primátorky mesta teľstva prevzalo od primátorky mesta 
Kataríny Henekovej 15 prítomných Kataríny Henekovej 15 prítomných 
zamestnancov MsP, ktorí sa následne zamestnancov MsP, ktorí sa následne 
zapísali aj do Pamätnej knihy mesta zapísali aj do Pamätnej knihy mesta 
Púchov.Púchov.

Z podkladov MsÚ Púchov Z podkladov MsÚ Púchov 
spracoval Slavomír Flimmelspracoval Slavomír Flimmel



Táto myšlienka, ktorú som nedáv-Táto myšlienka, ktorú som nedáv-
no čítala, ma veľmi zaujala, pretože je no čítala, ma veľmi zaujala, pretože je 
v nej naozaj veľká sila. Je len na nás, v nej naozaj veľká sila. Je len na nás, 
ako vnímame svet okolo nás a preží-ako vnímame svet okolo nás a preží-
vame bežné dni v našom živote. Ako vame bežné dni v našom živote. Ako 
sa dívame na svet a na ľudí okolo? Aj sa dívame na svet a na ľudí okolo? Aj 
v krásnych veciach musíme hľadať v krásnych veciach musíme hľadať 
vždy niečo zlé? Prečo? Prečo sa nemô-vždy niečo zlé? Prečo? Prečo sa nemô-
žeme tešiť aj z malých vecí, ktoré cez žeme tešiť aj z malých vecí, ktoré cez 
deň prežijeme? Vážiť si svoje zdravie deň prežijeme? Vážiť si svoje zdravie 
a zdravie svojich blízkych je predsa to a zdravie svojich blízkych je predsa to 
najdôležitejšie. najdôležitejšie. 

Máme za sebou týždeň, v ktorom Máme za sebou týždeň, v ktorom 
sme symbolicky oslávili aj Dni mesta sme symbolicky oslávili aj Dni mesta 
Púchov. Neboli to tradičné oslavy, na Púchov. Neboli to tradičné oslavy, na 
aké sme si v minulosti zvykli, ale žije-aké sme si v minulosti zvykli, ale žije-
me v nezvyklej dobe, dobe plnej opat-me v nezvyklej dobe, dobe plnej opat-
rení a obmedzení. Oslavy sme zahájili rení a obmedzení. Oslavy sme zahájili 
v piatok, a to Slávnostným zasadnutím v piatok, a to Slávnostným zasadnutím 
Mestského zastupiteľstva, na ktorom Mestského zastupiteľstva, na ktorom 
sme udelili výnimočné ocenenia pre sme udelili výnimočné ocenenia pre 
výnimočných ľudí: pani Emíliu Čiben-výnimočných ľudí: pani Emíliu Čiben-
kovú a pána Milana Húževku. Bolo mi kovú a pána Milana Húževku. Bolo mi 
cťou odovzdať rodinným príslušníkom cťou odovzdať rodinným príslušníkom 
ocenenie Čestný občan mesta Púchov ocenenie Čestný občan mesta Púchov 
- in memoriam práve týmto úžasným - in memoriam práve týmto úžasným 
osobnostiam. osobnostiam. 

Na tejto slávnosti sme si pripome-Na tejto slávnosti sme si pripome-

nuli aj 30. výročie vzniku a založenia nuli aj 30. výročie vzniku a založenia 
Mestskej polície v Púchove, a to odo-Mestskej polície v Púchove, a to odo-
vzdaním pamätných listov a malého vzdaním pamätných listov a malého 
ocenenia pre všetkých zamestnancov ocenenia pre všetkých zamestnancov 
Mestskej polície v Púchove. Oslavy Mestskej polície v Púchove. Oslavy 
pokračovali večerným koncertom na pokračovali večerným koncertom na 
pešej zóne a v sobotu slávnostným pešej zóne a v sobotu slávnostným 
otvorením 22. ročníka Púchovského otvorením 22. ročníka Púchovského 
jarmoku, ktorý bol zahájený taktiež prí-jarmoku, ktorý bol zahájený taktiež prí-
hovormi a požehnaním duchovných hovormi a požehnaním duchovných 
otcov z katolíckej i evanjelickej farnosti otcov z katolíckej i evanjelickej farnosti 

nášho mesta. Ďakujem z celého srdca. nášho mesta. Ďakujem z celého srdca. 
Poďakovanie patrí aj predsedovi TSK Poďakovanie patrí aj predsedovi TSK 
Jaroslavovi Baškovi, ktorý Púchovský Jaroslavovi Baškovi, ktorý Púchovský 
jarmok aj finančne podporil a všet-jarmok aj finančne podporil a všet-
kým starostom z Púchovského okresu  kým starostom z Púchovského okresu  
a poslancom MsZ Púchov, ktorí sa tejto a poslancom MsZ Púchov, ktorí sa tejto 
krásnej akcie zúčastnili a zapojili sa do krásnej akcie zúčastnili a zapojili sa do 
otváracieho ceremoniálu. otváracieho ceremoniálu. 

Samotný jarmok sa konal tento rok Samotný jarmok sa konal tento rok 
výnimočne v priestoroch Europarku, výnimočne v priestoroch Europarku, 
a to z veľmi jednoduchého dôvodu: a to z veľmi jednoduchého dôvodu: 
až do poslednej chvíle sme nevede-až do poslednej chvíle sme nevede-
li, či sa bude môcť v Púchove jarmok li, či sa bude môcť v Púchove jarmok 
vôbec konať, a tak sme zvažovali rôzne vôbec konať, a tak sme zvažovali rôzne 
možnosti. Jednou a úplne najbezpeč-možnosti. Jednou a úplne najbezpeč-
nejšou by bolo, keby sa jarmok neko-nejšou by bolo, keby sa jarmok neko-
nal, čo sme však nechceli dopustiť. nal, čo sme však nechceli dopustiť. 
Chceli sme, aby jarmok bol a aby bol Chceli sme, aby jarmok bol a aby bol 
pre všetkých, bez ohľadu na to, či je pre všetkých, bez ohľadu na to, či je 
návštevník zaočkovaný, alebo nie. Do-návštevník zaočkovaný, alebo nie. Do-
držať epidemiologické opatrenia však držať epidemiologické opatrenia však 
na pešej zóne nebolo možné, keďže na pešej zóne nebolo možné, keďže 
kontrolovať vstupy a výstupy a počí-kontrolovať vstupy a výstupy a počí-
tať návštevníkov v obytnej zóne, kde tať návštevníkov v obytnej zóne, kde 
občania bývajú a chodia do obchodu, občania bývajú a chodia do obchodu, 
bolo nereálne. Naším záujmom nebolo bolo nereálne. Naším záujmom nebolo 
natrvalo zmeniť miesto konania tradič-natrvalo zmeniť miesto konania tradič-
ného jarmoku, ale nájsť súlad zábavy  ného jarmoku, ale nájsť súlad zábavy  

a kultúry s opatreniami, ktoré aktuálne a kultúry s opatreniami, ktoré aktuálne 
platia. platia. 

Večerný sobotný koncert a závereč-Večerný sobotný koncert a závereč-
né prekvapenie v podobe ohňostroja né prekvapenie v podobe ohňostroja 
rozprúdil život na pešej zóne. Ďakujem rozprúdil život na pešej zóne. Ďakujem 
všetkým kolegom z mestského úradu, všetkým kolegom z mestského úradu, 
Púchovskej kultúry, Podniku technic-Púchovskej kultúry, Podniku technic-
kých služieb, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov, kých služieb, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov, 
dobrovoľníkom, mládežníckemu par-dobrovoľníkom, mládežníckemu par-
lamentu, všetkým účinkujúcim i jar-lamentu, všetkým účinkujúcim i jar-
močníkom a vystavovateľom ručných močníkom a vystavovateľom ručných 
prác a remesiel za organizáciu, pomoc prác a remesiel za organizáciu, pomoc 
a ich účasť na tomto krásnom podu-a ich účasť na tomto krásnom podu-
jatí a samozrejme všetkým návštevní-jatí a samozrejme všetkým návštevní-
kom, ktorí si prišli vychutnať jarmočné kom, ktorí si prišli vychutnať jarmočné 
dobroty. O oslavách sa bližšie dočítate  dobroty. O oslavách sa bližšie dočítate  
v tomto vydaní PN. v tomto vydaní PN. 

Tento týždeň je náš okres zafarbený Tento týždeň je náš okres zafarbený 
do oranžova, čo už predstavuje ostra-do oranžova, čo už predstavuje ostra-
žitosť v rámci COVID automatu, a tak žitosť v rámci COVID automatu, a tak 
nás čakajú už prísnejšie opatrenia.  nás čakajú už prísnejšie opatrenia.  
A preto, prosím, buďte opatrní, dávaj-A preto, prosím, buďte opatrní, dávaj-
te na seba a svojich blízkych pozor. te na seba a svojich blízkych pozor. 
Marcus Aurelius povedal: Marcus Aurelius povedal: „Náš život je „Náš život je 
taký, akým ho urobia naše myšlienky.“taký, akým ho urobia naše myšlienky.“    
Prajem Vám týždeň plný krásnych  Prajem Vám týždeň plný krásnych  
a pozitívnych myšlienok. a pozitívnych myšlienok. 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Slovami primátorky:  Život nie je o počte
nádychov, ale o chvíľach, ktoré vám berú dych

Od pondelka 20. 9. 2021 sa si-Od pondelka 20. 9. 2021 sa si-
tuácia na Slovensku v COVID au-tuácia na Slovensku v COVID au-
tomate zhoršila a okres Púchov tomate zhoršila a okres Púchov 
je v oranžovej fáze (Ostražitosť). je v oranžovej fáze (Ostražitosť). 
Aktualizáciu mapy okresov schvá-Aktualizáciu mapy okresov schvá-
lila vláda minulý týždeň. V oran-lila vláda minulý týždeň. V oran-
žových okresoch platia opatrenia:žových okresoch platia opatrenia:

RÚŠKARÚŠKA
Prekrytie horných dýchacích ciest Prekrytie horných dýchacích ciest 

respirátorom, rúškom, šálom alebo respirátorom, rúškom, šálom alebo 
šatkou ostáva povinné v interiéroch šatkou ostáva povinné v interiéroch 
vrátane prostriedkov verejnej dopravy vrátane prostriedkov verejnej dopravy 
a taxíkov. Povinné je aj na hromadných a taxíkov. Povinné je aj na hromadných 
podujatiach, a to aj v exteriéri.podujatiach, a to aj v exteriéri.

PREVÁDZKY A PODUJATIAPREVÁDZKY A PODUJATIA
Prevádzky a organizátori hromad-Prevádzky a organizátori hromad-

ných podujatí môžu vybrať, v akom ných podujatí môžu vybrať, v akom 
režime budú fungovať:režime budú fungovať:

1. Základ: Prístup pre všetky osoby1. Základ: Prístup pre všetky osoby
2. OTP: Prístup pre očkovaných, tes-2. OTP: Prístup pre očkovaných, tes-

tovaných, a po prekonaní COVID-19, tovaných, a po prekonaní COVID-19, 
pričom negatívny výsledok má byť zpričom negatívny výsledok má byť z

- PCR alebo LAMP testu nie starší ako - PCR alebo LAMP testu nie starší ako 
72 hodín od odberu72 hodín od odberu

- antigénového testu nie starší ako 48 - antigénového testu nie starší ako 48 
hodín od odberuhodín od odberu

3. Očkovaní: pre plne zaočkovaných, 3. Očkovaní: pre plne zaočkovaných, 
teda:teda:

- 14 dní po podaní druhej dávky - 14 dní po podaní druhej dávky 
dvojdávkovej vakcínydvojdávkovej vakcíny

- 21 dní po zaočkovaní jednodávko-- 21 dní po zaočkovaní jednodávko-
vou vakcínouvou vakcínou

- 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek - 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek 
vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 

180 dní od prekonania COVID-19.180 dní od prekonania COVID-19.
Režim, v ktorom prevádzka fungu-Režim, v ktorom prevádzka fungu-

je, musí viditeľne vyznačiť vo svojich je, musí viditeľne vyznačiť vo svojich 
priestoroch. Organizátor hromadného priestoroch. Organizátor hromadného 
podujatia takisto musí pri vstupe vidi-podujatia takisto musí pri vstupe vidi-
teľne označiť, ktorým osobám umožní teľne označiť, ktorým osobám umožní 
vstup. Posudzujú sa len osoby staršie vstup. Posudzujú sa len osoby staršie 
ako 12 rokov. V oranžových okresoch ako 12 rokov. V oranžových okresoch 

sú hromadné akcie v režimoch:sú hromadné akcie v režimoch:
1. Základ: státie - exteriér max 100 1. Základ: státie - exteriér max 100 

osôb, státie - interiér max 50 osôb, osôb, státie - interiér max 50 osôb, 
sedenie - exteriér max 50 % kapacity sedenie - exteriér max 50 % kapacity 
priestoru na sedenie (avšak do 200 priestoru na sedenie (avšak do 200 
osôb), sedenie - interiér max. 25 % ka-osôb), sedenie - interiér max. 25 % ka-
pacity priestoru na sedenie (avšak do pacity priestoru na sedenie (avšak do 
100 osôb). 100 osôb). 

2. OTP: v interiéri najviac 25 % ka-2. OTP: v interiéri najviac 25 % ka-
pacity, v exteriéri najviac 50 % kapa-pacity, v exteriéri najviac 50 % kapa-
city; ak nie je možné určiť kapacitu, city; ak nie je možné určiť kapacitu, 
najviac 1000 osôb v exteriéri, 500   najviac 1000 osôb v exteriéri, 500   
v interiéri.v interiéri.

3. Zaočkovaní: bez kapacitného limi-3. Zaočkovaní: bez kapacitného limi-
tu.tu.

Úrad verejného zdravotníctva SRÚrad verejného zdravotníctva SR

Okres Púchov je v COVID automate už oranžový
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Dobrovoľný hasičský zbor

Mestská polícia

V dňoch 11. - 12. 9. 2021 po súťažnej pauze sa za 
krásneho počasia znova naša hasičská mládež pre-
zentovala v požiarnom športe v behu na 60 m cez 
prekážky na dvoch súťažiach po sebe s peknými 
výsledkami. Na ligovej súťaži v Maduniciach v prí-
pravke obsadil Tomáš Valach 2. miesto, Ondrej Kosak 
3. miesto a Vladimír Moravčik 4. miesto. U mladších 
chlapcov skončili Max Chovanček na 5. mieste a Zak 
Chovanček na peknom 8. mieste. V ťažkej konkuren-
cií u starších dievčat naša najmladšia Simonka Seč-
kárová zabojovala a zo 4. miestom bola spokojná. Na 
druhý deň v obci Veľké Uherce si to naši  pretekári zo-

pakovali, ale bez Ondreja Kosaka, ktorý z rodinných 
dôvodov musel ostať doma. V prípravke na 1. mieste 
skončil Tomáš Valach a 2. miesto patrilo Vladimírovi 
Moravčikovi. U mladších chlapcov s krásnymi osob-
nými rekordami skončili Max Chovanček na 1. mieste 
a jeho brat Zak Chovanček na 2. mieste. U starších 
dievčat zabojovala Simona Sečkárová 1. miestom, 
ktorá prelomila hranicu 14:00 sek. a svojim osob-
ným rekordom porazila domácu víťazku z Maduníc 
i účastníčku juniorských majstrovstiev sveta v Chor-
vátsku Vanesu Danišovú.  Všetkým gratulujem. 

Jozef Ridzik st., predseda DHZM Púchov

Púchovská hasičská mládež zabojovala

V Maduniciach dosiahli mladí púchovskí hasiči na medailové pozície.                                             FOTO: DHZ Púchov

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zvä-
zu v Púchove pozýva milovníkov športového rybolo-
vu na tradičné jesenné rybárskej preteky – Memoriál 
Petra Cipku. Ich v poradí 16. ročník sa uskutoční v ne-
deľu 3.októbra na Vodnej nádrži Ihrište na hornom 
rybníku. 

Štartovné lístky na preteky v hodnote 10 eur sa 
budú predávať 27. 9. a 30. 9. Od 16.00 do 17.00 ho-
diny v oplotenom areáli v Horných Kočkovciach (pod 
privádzačom), prípadne pred pretekmi na mieste ich 
konania. Počet štartovných lístkov je limitovaný ka-
pacitou vodnej nádrže v Ihrišti.          MO SRZ Púchov

Jesenné rybárske preteky na VN Ihrište

Psík sa dostal do rúk odborníkov
Pred oddelenie mestskej polície prišiel muž 

z obce Lúky, ktorý uviedol, že pri prechádzke 
v lese v katastri obce Lysá pod Makytou našiel 
zraneného psa kríženca nemeckého ovčiaka 
čiernej farby, ktorý má zlomenú zadnú nohu. 
Ďalej uviedol, že telefonicky kontaktoval sta-
rostu obce Lysá pod Makytou, ktorý ale ne-
chcel vec riešiť a poradil mu, aby psa doviezol 
do Púchova. Hliadka mužovi objasnila povin-
nosti starostov obcí a mestskej polície v súvis-
losti s odchytom túlavých psov. Napriek tomu 
príslušníci mestskej polície kontaktovali veteri-
nárnu ambulanciu spolupracujúcu s útulkom 
Hafkáči v Považskej Bystrici, kde následne muž 
psa odviezol.

Bitka či pomoc?
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého sa na par-
kovisku pred obchodným domom v Púchove 
vzájomne napádajú dve ženy, pričom jedna  
z nich mala zakrvavenú tvár. Hliadka mestskej 
polície našla ženy vo vnútrobloku na Royovej 
ulici. Jedna zo žien, ktorá bola evidentne pod 
vplyvom alkoholu mestskú políciu informova-
la, že spadla tvárou na chodník. Pri žene bola aj 
jej matka a priateľka, ktoré jej už privolali zdra-
votnú záchranku. Zdravotní záchranári ženu 
na mieste ošetrili a chceli ju previezť na ďalšie 
vyšetrenie do považskobystrickej nemocnice. 
Žena však prevoz do nemocnice odmietla. Dru-
há zo žien hliadku informovala, že sa nebili, len 
chcela pomôcť zranenej žene vstať.

Ródeo na skútri po chodníku
Hliadka púchovskej mestskej polície zistila 

priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky. Na Štefánikovej ulici vošiel muž 
z Dolných Kočkoviec na motocykli do zákazu 
vjazdu a neskôr jazdil po chodníku. Rovnakého 
priestupku sa zároveň dopúšťal aj vodič biele-
ho skútra. Po spozorovaní mestských policajtov 
sa vodič skútra aj so spolujazdcom dali na útek 
po Štefánikovej ulici smerom na Komenského 
ulicu. Mestskí policajti sa pokúsia identifikovať 
skúter pomocou kamerového systému. Prvý 
vodič motocykla, ktorý jazdil po chodníku, do-
stal od mestskej polície 30-eurovú pokutu. 
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Fotoreportáž z XXII. Púchovského jarmoku
V sobotu 18. septembra bol primátorkou mesta Katarínou Henekovou V sobotu 18. septembra bol primátorkou mesta Katarínou Henekovou 

slávnostne otvorený Púchovský jarmok, ktorý sa tento rok konal v Europar-slávnostne otvorený Púchovský jarmok, ktorý sa tento rok konal v Europar-
ku a na pešej zóne. Otvorenia sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľ-ku a na pešej zóne. Otvorenia sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľ-

stva, starostovia viacerých obcí nášho okresu a župan TSK Jaroslav Baška. stva, starostovia viacerých obcí nášho okresu a župan TSK Jaroslav Baška. 
Jarmok pozdravili aj dekan RKC Stanislav Stolárik a farár ECAV Dušan Cina.Jarmok pozdravili aj dekan RKC Stanislav Stolárik a farár ECAV Dušan Cina.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Fotoreportáž z XXII. Púchovského jarmoku
Okrem tradičných stánkov mesto v spolupráci s Púchovskou kultúrou, Okrem tradičných stánkov mesto v spolupráci s Púchovskou kultúrou, 

s.r.o. pripravilo kultúrny program pre deti aj dospelých. V predvečer jarmo-s.r.o. pripravilo kultúrny program pre deti aj dospelých. V predvečer jarmo-
ku vystúpila na pešej zóne skupina Kmeťoband. Zlatým klincom Púchovské-ku vystúpila na pešej zóne skupina Kmeťoband. Zlatým klincom Púchovské-

ho jarmoku bolo večerné vystúpenie skupiny Polemic na pešej zóne, ktorá ho jarmoku bolo večerné vystúpenie skupiny Polemic na pešej zóne, ktorá 
sa celá zaplnila nadšeným publikom. Po hodinovom koncerte a niekoľkých sa celá zaplnila nadšeným publikom. Po hodinovom koncerte a niekoľkých 
vyžiadaných prídavkoch jarmok ukončil ohňostroj.   Foto: Slavomír Flimmelvyžiadaných prídavkoch jarmok ukončil ohňostroj.   Foto: Slavomír Flimmel
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Počas prerušenia prevádzky Materskej školy Lien-
ka v čase letných prázdnin sa uskutočnila v školskej 
kuchyni rekonštrukcia priestorov kuchyne a jej priľa-
hlých miestností. 

Keďže sa v našej školskej jedálni denne varí pre 65 

detí, 12 zamestnancov a okolo 85 dôchodcov a cud-
zích stravníkov, dochádza aj k opotrebovaniu vyba-
venia kuchyne. V kuchyni sme mali 43-ročné obklady 
a dlažby, ktoré sme vymenili za nové, ktoré spĺňajú 
podmienky bezpečnosti a jednoduchšej údržby. 
Potrebné bolo opraviť a vymaľovať všetky steny, no 
ešte skôr ako k tomu prišlo, vymenili sme elektro-
inštaláciu a namontovali nové svietidlá, ktoré oveľa 
efektívnejšie poskytnú osvetlenie všetkých pracov-
ných priestorov. 

Túto finančne náročnú rekonštrukciu sme si mohli 
dovoliť len vďaka zamestnankyniam našej školskej 
kuchyne, pretože pristúpili na možnosť poskytova-
nia jedál dôchodcom a cudzím stravníkom, čo nám 
zabezpečilo dostatočný prísun finančných prost-
riedkov na jej možnú realizáciu. Chcem sa pekne 
poďakovať zamestnankyniam školskej kuchyne pod 
vedením Dagmar Petrovej za pracovne nasadenie pri 
poskytovaní stravovacích služieb  seniorom. 

Do kuchyne pribudli v priebehu niekoľkých me-
siacov aj nové kuchynské zariadenia, nad ktorými 
chýbala vzduchotechnika. Para vznikajúca pri varení 
poškodzovala steny kuchyne. Preto sme sa rozhodli 
zrekonštruovať aj vzduchotechniku a doplniť di-
gestory nad nové zariadenia. Finančné prostriedky 
na rekonštrukciu vzduchotechniky sme zabezpečili 
v spolupráci s vedúcou Oddeleniu školstva a sociál-

nych vecí MsÚ Danielou Gabrišovou. Poďakovanie 
patrí vedeniu Mesta Púchov za úspešné dofinanco-
vanie vzduchotechniky.             

Vedenie MŠ 1. mája 

Rekonštrukcia školskej kuchyne v MŠ Lienka

Jednou z úloh Okresného úradu 
Púchov, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, je vykonávať štátnu sprá-
vu vo veci kontroly zneškodňovania 
odpadových vôd zo žumpy v zmysle 
podmienok.

V zmysle platného zákona komu-
nálne odpadové vody, ktoré vznikajú  
v aglomeráciách nad 2.000 ekvivalent-
ných obyvateľov, sa musia odvádzať 
a prejsť čistením len verejnou kana-
lizáciou. Tam, kde výstavba verejnej 
kanalizácie nepredstavuje prínos pre 
životné prostredie alebo vyžaduje 
neprimerane vysoké náklady, možno 
použiť individuálne systémy alebo iné 
primerané systémy, ktorými sa dosiah-
ne rovnaká úroveň ochrany životného 
prostredia ako pri odvádzaní odpado-
vých vôd verejnou kanalizáciou. Taký-
mito systémami sú najmä vodotesné 
žumpy. Odpadové vody akumulované 
vo vodotesných žumpách musia byť 
zneškodňované v čistiarni odpado-
vých vôd. Komunálne odpadové vody, 
ktoré vznikajú v aglomeráciách men-
ších ako 2.000 ekvivalentných obyva-
teľov, a nemajú vybudovanú verejnú 
kanalizáciu bez primeraného čistenia 
alebo v riedko osídlených oblastiach 
mimo aglomerácií možno okrem ve-
rejnej kanalizácie riešiť nakladanie  
s komunálnymi odpadovými vodami 
napr. vodotesnými žumpami. Odpado-
vé vody akumulované vo vodotesných 
žumpách musia byť zneškodňované  
v čistiarni odpadových vôd.

Žumpy sú drobné stavby, ktoré majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
(napr. pre stavbu na bývanie, pre stav-
bu občianskeho vybavenia, pre stavbu 
na výrobu a skladovanie, pre stavbu na 

individuálnu rekreáciu). Podľa zákona: 
Ten, kto akumuluje odpadové vody  
v žumpe, je povinný zabezpečovať ich 
zneškodňovanie odvozom do čistiar-
ne odpadových vôd a na výzvu obce 
alebo orgánu štátnej vodnej správy 
predložiť doklady o odvoze odpado-
vých vôd najviac za posledné dva roky. 
Odvoz odpadových vôd môže vykoná-
vať len prevádzkovateľ verejnej kana-
lizácie, obec alebo osoba oprávnená 
podľa osobitného predpisu. Ten, kto 
vykonáva odvoz odpadových vôd, je 
povinný vydať doklad o odvoze tomu, 
kto o odvoz požiadal; doklad o odvo-
ze odpadových vôd obsahuje meno, 
priezvisko a adresu toho, komu bol od-
voz odpadových vôd vykonaný, dátum 
odvozu, miesto umiestnenia žumpy, 
množstvo vyvezených odpadových 
vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpa-
dových vôd vykonala a adresu čistiar-
ne odpadových vôd.

V zmysle zákona sa správneho delik-
tu dopustí právnická osoba alebo fy-
zická osoba- podnikateľ, ktorý nepreu-
káže zneškodňovanie odpadových 
vôd zo žumpy na výzvu obce alebo or-
gánu štátnej vodnej správy, za čo uloží 
okresný úrad pokutu od 500 eur do 
3.300 eur. Priestupku na úseku ochra-
ny vôd, vodných tokov a vodných sta-
vieb sa dopustí ten, kto nepreukáže 
zneškodňovanie odpadových vôd zo 
žumpy na výzvu obce alebo orgánu 
štátnej vodnej správy, za čo možno 
uložiť pokutu do 165 eur.

V zmysle zákona o verejných vo-
dovodoch a verejných kanalizáciách  
a o regulácii v sieťových odvetviach 
vlastník stavby alebo vlastník pozem-
ku je povinný pripojiť stavbu alebo 

pozemok, kde vznikajú odpadové 
vody na verejnú kanalizáciu a splniť 
technické podmienky týkajúce sa na-
jmä miesta a spôsobu pripojenia na 
verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmlu-
vu o pripojení s vlastníkom verejnej 
kanalizácie, ak v obci, na ktorej území 
sa stavba alebo pozemok nachádza, je 
zriadená a vlastník stavby alebo vlast-
ník pozemku nemá povolenie prísluš-
ného orgánu štátnej vodnej správy na 
iný spôsob nakladania s odpadovými 
vodami. Vlastník stavby alebo vlastník 
pozemku, na ktorom bola povolená 
žumpa, je povinný pripojiť stavbu ale-
bo pozemok na verejnú kanalizáciu, 
ak je to technicky možné a nevyža-
duje si to neprimerane vysoké nákla-
dy, pričom túto povinnosť má do 31. 
decembra 2021. Správneho deliktu sa 
dopustí právnická osoba alebo fyzická 
osoba oprávnená na podnikanie, ktorá 

porušila tieto povinnosti, za čo okresný 
úrad uloží pokutu od 99 eur do 16.596 
eur. 

V zmysle zákona o verejných vodo-
vodoch a verejných kanalizáciách sa 
priestupku dopustí vlastník stavby  
a vlastník pozemku, kde vznikajú odpa-
dové vody, ak nepripojí stavbu alebo 
pozemok na verejnú kanalizáciu a ne-
splní technické podmienky týkajúce sa 
najmä miesta a spôsobu pripojenia na 
verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmlu-
vu o pripojení s vlastníkom verejnej 
kanalizácie, ak v obci, na ktorej území 
sa stavba alebo pozemok nachádza, je 
verejná kanalizácia zriadená a vlastník 
stavby alebo vlastník pozemku nemá 
povolenie príslušného orgánu štátnej 
správy na iný spôsob nakladania s od-
padovými vodami, za čo okresný úrad 
uloží pokutu od 16 eur do 331 eur. 

Okresný úrad Púchov, foto: pixabay

Nakladanie s odpadovými vodami zhromažďovanými v žumpe
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Horomil Fest - festival pre všetkých milovníkov 
prírody, cestovania, hôr a športu je už trinásť rokov 
stálou súčasťou kultúrneho života Považskej Bystrice. 

Za toto obdobie navštívilo festival tisíce divákov 
a desiatky hostí ako napr. Pavol Barabáš, František 
Kelle, Peter Hámor, Boris Filan, Martin Nikodým,... 
Organizátori podujatia – traja kamaráti Martin Holeš, 
Marek Janičík a Juraj Lukáš si aj tento rok pre divákov 
pripravili nadupaný program. 

ANDREJ BÁN ČI CHATÁR Z LEGENDÁRNEJ ZBOJ-
NÍČKY

Horomil Fest sa už klasicky koná koncom septemb-
ra, 23.-25.9. 2021 v priestoroch kina Mier v Považskej 
Bystrici. Od štvrtka až do soboty čakajú na návštevní-
kov nielen pútavé filmy, ale najmä prednášky a disku-
sie s atraktívnymi hosťami. Snáď najznámejším z nich 
bude slovenský reportér Andrej Bán, ktorému bude 
patriť sobotný večerný blok. Tento špičkový fotograf 
a publicista, držiteľ prestížneho ocenenia Krištáľové 
krídlo a predovšetkým vojnový novinár, sa zameriava 
práve na oblasti zasiahnuté vojenskými konfliktmi  
a divákom porozpráva svoje zážitky nielen z ciest do 
zahraničia, ale nevynechá ani absurdné príhody zo 
Slovenska. O sobotný večerný blok sa však Andrej 
Bán bude deliť aj s ďalšími hosťami: jedným z nich je 
aj lezec, horský vodca, nosič a predovšetkým chatár 
zo slávnej Zbojníckej chaty vo Vysokých Tatrách, Miki 
Knižka. Ďalším nemenej zaujímavým hosťom bude 
známy slovenský influencer a filmár Patrik Paulínyi.

PREPLÁVALA LA MANCHE
V sobotnom bloku sa diváci môžu tešiť aj na plav-

kyňu a otužilkyňu v jednej osobe - Soňu Rebrovú. Tá, 
ako jedna z prvých žien, preplávala Dunaj v treskúcej 
zime a nezľakla sa ani výzvy, akou bola štafeta cez 
kanál La Manche, ktorú dokončila dokonca v sloven-
skom rekorde. No a aby to nebolo málo, toto leto sa 
rozhodla preplávať všetky najznámejšie vodné nádr-
že na Slovensku. Atraktívnym hosťom piatkového ve-
čera bude aj cestovateľ Peter Dosedla, ktorý navštívil 
všetkých sedem kontinentov a viac ako stovku krajín. 
Okrem kultových miest a historických pamiatok však 
na svojich cestách nevynechá ani rizikové oblasti  
s najvyššou výstrahou, vrátane krajín, kde prebiehajú 
občianske vojny a iné násilné konflikty. Ide o veľké 

cestovateľské výzvy, akými sú napríklad Severná Kó-
rea, Saudská Arábia, Líbia, Niger alebo Sýria. A práve 
o týchto krajinách bude hovoriť počas svojej pred-
nášky – ale nebojte sa – s patričnou dávkou nadsád-
zky a humoru.

HOROMIL FEST ZNOVU PRINESIE DVE FILMOVÉ 
PREMIÉRY 

Diváci Horomil Festu sa môžu tešiť aj na poriadnu 
dávku filmov. A dva z nich budú mať v Považskej Bys-
trici dokonca aj svoju festivalovú premiéru! Prvým 
je celovečerný dokumentárny film Bielkokarpatský 
ovocný poklad, púchovského režiséra Jakuba Cíbi-
ka, ktorý rozpráva o ochrane pôvodných stromov  
v neďalekých Bielych Karpatoch. Druhým je film „Na 
Liberte okolo Slovenska“, od známej partičky, ktorá 
si tento rok za svoj cieľ nevybrala žiadna zahranič-
nú destináciu, ale ako už názov napovedá, zostala 
doma a na staručkých bicykloch Liberta, obišla Slo-
vensko. Film je vhodný pre všetkých, ktorí majú radi 

skôr veselšie príbehy. Piatkový večer zase ovlád-
ne na emócie bohatý film režiséra Rasťa Hatiara  
s názvom Nechcený autoportrét, s ktorým vyhral 
už viacero prestížnych festivalov. Dokument je  
o vyrovnaní sa so smrťou kamaráta autora fil-
mu, ktorý zomrel počas ich spoločného výstupu  
v Tatrách. Tajomstvo aj prekvapenie, občas malé 
poučenie je možné zažiť aj pri sledovaní filmu 
Cesta hrdinov SNP, kedy sa známy influencer, Pa-
trik Paylínyi, vyberie úplne sám na najdlhšiu tu-
ristickú trasu – cestu hrdinov SNP. Nečakajte ale 
ortodoxný dokument, Patrik je chalan, ktorému 
stav našej krajiny nie je ľahostajný, a keď sa mu 
niečo nepáči, tak to aj dá najavo.

RODÁCI A KONCERT RÓBERTA FAPŠA A TO-
MÁŠA BEZDEDU

Horomil Fest dáva každoročne priestor aj cesto-
vateľom a športovcom z regiónu Považia. Jednou 
z hlavných tém štvrtkového večera budú bicykle 
a MTB traily, o ktorých príde na Horomil Fest po-
rozprávať dvojica známa ako Mountain Lovers. 
Pod touto značkou sa ukrývajú bikeri z Považskej 
Bystrice: Juro a Daša. Kvôli jazdeniu MTB trailov 
navštívili viac ako 30 krajín na všetkých sveta-
dieloch, okrem Južnej Ameriky a oboch pólov  
a pre Horomil si pripravili prezentáciu pozostá-
vajúcu z najlepších zážitkov. Pre veľký úspech, sa 
aj tento rok môžu diváci tešiť na, dokonca dva, 

malé koncerty, respektíve hudobné čísla. Prvé z nich 
sprostredkuje Považskobystričan Róbert Fapšo. Ten 
inšpiráciu na skladanie piesní často čerpá v prírode, 
v slovenskom folklóre a počas cestovania. A práve 
o svojich cestách po svete, bude Róbert rozprávať 
vo štvrtok večer a diváci sa môžu tešiť aj na krátky 
koncert tohto známeho folkového muzikanta. No a v 
piatok bude program uzatvárať ďalšie známe meno 
z prostredia hudby –Tomáš Bezdeda. Málokto vie, že 
tento Žilinčan a bývalý finalista prvej série Superstar, 
miluje okrem hudby aj prírodu a cestovanie. Tieto 
vášne sa dajú krásne pospájať, ak viete, ako na to.  
A práve o tom nám príde Tomáš porozprávať,  
a okrem toho zahrá aj krátky koncert. 

LEZECKÁ STENA ZADARMO A SPRÍSTUPNENÉ 
JASKYNE NAD DOMANIŽOU

Program festivalu Horomil Fest však tvoria aj sprie-
vodné podujatia, ktorým je venovaná pofestivalová 
nedeľa /26.9./ Už tradične môžu priaznivci Horomil 
Festu navštíviť jaskyne v našom regióne, ktoré budú 
sprístupnené vďaka členom Speleoklubu Strážov. 
Tento rok, sa premiérovo, otvorí podzemie nad Do-
manižou, kde sa len nedávno podarilo sprístupniť 
jaskyňu Brcove dziery. Návštevníkov bude spre-
vádzať ich objaviteľ Jaro „Brco“ Galovič, ktorý zároveň 
pridá aj nejakú pieseň zo svojho repertoáru. Jaskyňa 
bude sprístupnená od 10 hodiny, značenou cestou  
z námestia v Domaniži. Klasicky už býva počas Horo-
mil Festu sprístupnená aj známa Dúpna jaskyňa. Jej 
prehliadka je však v spolupráci s jaskyniarmi naplá-
novaná o týždeň neskôr: a teda 3.10. od 10 hodiny. 
V prípade zlého počasia sa tieto podujatia neusku-
točnia. V nedeľu, 26. septembra, bude pre všetkých 
milovníkov lezenia sprístupnená zadarmo aj lezecká 
stena HK Manín, ktorá sa nachádza v budove Kau-
flandu za kinom Mier. Zadarmo bude sprístupnená 
od 10 do 12 hodiny. 

PANDEMICKÉ OPATRENIA 
Nestály vývoj pandemickej situácie prinútil organi-

zátorov festivalu čakať so zverejnením programu fes-
tivalu do poslednej chvíle a práve preto, bude nevy-
hnutné dodržiavanie hygienických opatrení (rúško či 
respirátor nasadený v interiéri, použitie dezinfekcie 
na ruky a dodržiavanie rozostupov). Napriek týmto 
správam organizátori: Juro, Martin a Marek veria, že 
si diváci nájdu cestu na ich festival a že si užijú dobré 
filmy a atraktívnych hostí.           www.horomilfest.sk

Trinásty ročník Horomil Festu nebude nešťastným
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„Učiteľské povolanie je jedno z najušľachtilejších,“ 
uviedol ambasádor ocenenia Učiteľ Slovenska, spi-
sovateľ Daniel Hevier. Komenského inštitút, program 
neziskovej organizácie Živica, sa rozhodol aj tento 
rok vyzdvihnúť výnimočné pedagogičky a pedagó-
gov. Majú totiž za sebou náročný pandemický rok  
a pred sebou nový školský rok plný otáznikov a ne-
istôt. O to viac ich treba v ich náročnom poslaní po-
vzbudiť, najmä, ak status učiteľského povolania v na-
šej spoločnosti ani zďaleka nezodpovedá tomu, aká 
je to dôležitá práca. 

„Aj preto sme sa rozhodli zorganizovať 4. ročník ceny 
Učiteľ Slovenska. Našim cieľom je meniť pohľad, akým 
svet pozerá na učiteľov. Keďže my v Komenského in-
štitúte pracujeme so širokou pedagogickou verejnos-
ťou, môžem povedať, že na Slovensku máme množstvo 
výnimočných učiteliek a učiteľov,” vraví programová 
manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

Učiteľ Slovenska je národná cena licencovaná 
prestížnym medzinárodným ocenením Global Tea-
cher Prize, realizovaná pod záštitou prezidentky SR 
Zuzany Čaputovej. Ide o ocenenie inšpiratívnych  
a výnimočných učiteľov základných a stredných škôl 
naprieč Slovenskom. Tento rok sú ambasádormi pro-
jektu vedec Pavol Čekan, moderátorka Adela Vincze-
ová, humorista Fero Joke, herečka Kristína Tormová  
a spisovateľ Daniel Hevier.

„Učitelia to v našej krajine nemajú úplne jednoduché. 
Málokedy sú dostatočne ocenení a pritom je učiteľ tým, 
komu zverujeme nášho malého človeka. Nemám dôle-
žitejších ľudí, ako tých malých, ktorých som priviedla 

na tento svet. Je to nesmierne zodpovedná funkcia.  
A preto mi je veľmi sympatické, že sa učitelia oceňujú, že 
sa pripomína ich dôležitosť,“ uvádza Kristína Tormová.

„Pomáham učiteľom už roky svojou podporou  
a skúsenosťami. Pokladám to za potrebné najmä dnes, 
keď sa na nich kladú enormné nároky a nie vždy majú 
podporu spoločnosti, ale aj rodičov či celého systému,“ 
dodáva Daniel Hevier.

Obaja ambasádori sa rovno rozhodli nominovať 
výnimočných pedagógov, ktorých osobne poznajú. 

„Mohol by som menovať desiatky učiteľov, ktorých 
sledujem po celom Slovensku, ale za všetkých spome-
niem Ivanku Zacharovú zo ZŠ Pusté Sady. Vytvorila zo 
svojej školy naozajstný sad, nie pustý, ale rozkvitnutý,“ 
nominuje Daniel Hevier.

„Nakoľko naše dcéry sú čerstvé druháčky a ja už do 
školy nechodím, chcem jednoznačne nominovať ich 
triednu Andreu Tóthovú. Nie preto, aby ich ľúbila ešte 
viac, ale predovšetkým preto, že sa vďaka nej aj my, ro-
dičia, cítime byť súčasťou školy. Som veľmi vďačná, že 
nevníma rodičov ako otravných a zbytočných ľudí, ale 
ako súčasť triedy. Nomináciu si zaslúži za individuálny 
prístup, láskavosť a v neposlednom rade aj humor,“ do-
pĺňa Kristína Tormová.

Nominovať pedagogičku alebo pedagóga na 
ocenenie môže ktokoľvek, stačí vyplniť formulár na 
webe Učiteľa Slovenska: https://ucitelslovenska.sk/
zapoj-sa/nominuj/. Treba tak spraviť do 15. októbra. 
Následne budeme nominovaných kontaktovať a ak 
vyplnia prihlášky, nominačný proces bude uzavretý. 
Učiteľa Slovenska 2021 napokon vyberie odborná 

porota. Jej členkou je aj vlaňajšia ocenená, učiteľka 
Iveta Barková.

„Som na ocenenie veľmi hrdá, ale viem, že bez môj-
ho úžasného pedagogického tímu by som takú poctu 
nikdy nezískala. Náš ročník mal smolu v tom, že sme 
sa nikdy osobne nestretli, že všetky aktivity spojené  
s ocenením boli iba online, ale napriek tomu sme  
viacerí nadviazali medzi sebou pekné kontakty. Sila 
prepojenia výnimočných učiteľov je jedným z plusov 
takéhoto ocenenia. Dôležité je však najmä to, aby 
sme spoločne zdieľali príklady dobrej praxe, príbehy 
úspešných či výnimočných učiteľov a takto prispievali 
k posilneniu pozitívneho obrazu učiteľov na Slovensku,“ 
uviedla Učiteľka roka 2020 Iveta Barková.

Komenského inštitút ešte pred letom zorganizoval 
prieskum medzi školákmi o tom, ako vnímajú svojich 
pedagógov a ako si predstavujú ideálnu školu. Nej-
de o reprezentatívny prieskum, no z 1 310 odpovedí 
žiakov a študentov sa dá mnohé odvodiť. Ukázalo sa, 
že školáci si vážia najmä inovatívnych pedagógov  
s ľudským prístupom. Z odpovedí vyberáme:

„Vážme si učiteľov, dajme im motiváciu usilovne  
a poctivo vykonávať svoju prácu. Toto zamestnanie je 
časovo a aj psychicky náročné. Čím menej si to budeme 
všímať a zanedbávať to, tým viac sa tu budú objavovať 
nekvalitní učitelia. Čím viac zlých učiteľov, tým viac 
zlých žiakov a neskôr zamestnancov,“ napísala 14-roč-
ná žiačka ZŠ z Trnavského kraja.

Nominovať možno učiteľku alebo učiteľa základnej 
či strednej školy. 

Živica

Komenského inštitút hľadá Učiteľa Slovenska 2021

Národná kultúrna pamiatka Trenčiansky hrad, ktorú 
spravuje Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, sa dočká v čase od 2. septembra do konca no-
vembra 2021 ďalších rekonštrukcií. Rekonštrukčné 
práce sa zrealizujú vo finančnom rozsahu takmer 
110.000 eur vrátane DPH.

Od 2. septembra 2021 sa začne výmena strešnej 
krytiny na Matúšovej veži. Zámerom je odstránenie 
a likvidácia starého dreveného šindľa, výmena lato-
vania a montáž novej krytiny z výlučne štiepaného 
šindľa zo smrekovca opadavého. K rekonštrukcii 
pristúpilo múzeum z dôvodu zatekania do podkrov-

ných priestorov objektu veže, na ktorej sa opravy re-
alizovali postupne od roku 1978 do roku 1999. Doba 
výmeny strešnej krytiny by nemala nepresiahnuť 45 
kalendárnych dní od začiatku prác. Projekt bude rea-
lizovaný s finančnou podporou z rozpočtu Minister-
stva kultúry sumou vo výške 38.000 eur. Dohodnutá 
cena diela v celom rozsahu je 52.494,63 eur bez DPH.

Na drevených častiach krovov na objekte Matúšo-
vej veže a kasárne je tiež naplánovaná impregná-
cia proti drevokaznému hmyzu v celkovej hodnote 
4.419,19 eur vrátane DPH.

Začiatkom septembra 2021 Trenčianske múzeum 
plánuje výmenu aj dreveného zábradlia v dĺžke 36 

metrov medzi štvrtou a piatou hradnou bránou. 
Nové zábradlie zo suchého dubového reziva bude 
impregnované ľanovým olejom. Investícia na výme-
nu zábradlia predstavuje sumu 8.350,- eur vrátane 
DPH z vlastných zdrojov.

V termíne od 2. septembra do 30. novembra 2021 
budú realizované aj maliarske práce v Barbori-
nom paláci. Cena diela predstavuje sumu vo výške 
5.397,99 eur vrátane DPH. Rekonštrukciou prejde 
aj časť interiérového osvetlenia, kde budú vyme-
nené svetelné zdroje za úspornejšie a estetickejšie.  
Svietidlá obstarali vo verejnom  obstarávaní cez EKS 
v celkovej hodnote 4.066,80 eur s DPH.

Opravy čakajú aj južné opevnenie, konkrét-
ne 19 záklenkov (strieľní). Plánom je odstráne-
nie zvetranej omietky a pôvodného muriva kle-
nieb, domurovanie odstránených častí muriva  
a omietnutie nového muriva. Tieto práce si vyžiada-
jú 18.985,78 eur vrátane DPH, pričom podľa zmluvy  
o dielo by opravy záklenkov mali byť ukončené do 
30. novembra 2021.

V najbližších týždňoch čaká Trenčiansky hrad aj vý-
mena okien a dverí na objektoch Letná veža, 5.hrad-
ná brána, Ľudovítov palác a kočiareň. Náklady za die-
lo predstavujú sumu 9300 eur vrátane DPH.

Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade budú 
prebiehať počas troch mesiacov. Pre ich náročnosť 
bude hrad pre verejnosť otvorený bez horného 
hradu s výnimkou Zápoľského paláca, veľkej bašty  
a prízemia Ľudovítovho paláca. K dispozícii bude pre 
návštevníkov pozmenená trasa malého aj veľkého 
okruhu, čo sa premietne do nižšej ceny vstupenky. 
Bližšie informácie o cenách vstupeniek a prebie-
hajúcich prácach nájdete na webstránke múzea  
www.muzeumtn.sk alebo na sociálnych sieťach.

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Foto: Matúš Lošonský  

Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade
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KULTÚRA
Nedeľa  26.9.  veľká sála  16.00 h  NEDEĽA S  ROZPRÁVKOU: TdPASLÍK
Hlavný hrdina príbehu sa vydá do sveta zastaviť slnko, aby jeho kamarátka slne-
čnica na jeseň neodkvitla. Na svojej ročnej púti zažije rôzne dobrodružstvá, 
stretne mnoho priateľov, ktorí tiež potrebujú k životu slnko a na koniec…vlast-
ne, koniec už uvidíte v bábkovom  divadle v podaní členov Divadla na hojdačke. 
Nebudú chýbať ani veselé pesničky a prvky interakcie spublikom. Vhodné pre 
divákov 3-10 rokov. Vstupné 4 €. Predaj vstupeniek v pokladni kina a na www.
kultura.puchov.sk. Info aj na osobitných plagátoch. Podujatie bude v zmysle  
platných opatrení ÚVZ SR.

KURZY 
Utorok 21.9., štvrtok 23.9  tanečná sála  17.20 h  PILATES
Jeden z hlavných cieľov tohto cvičenia je posilnenie centra tela /oblasti brucha, 
panvy, zadku a chrbta/, ktoré je dôležité nielen pre správne sedenie, ale aj pre 
celkové držanie tela. Info: 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk, pri-
hlásiť sa na www.budem.fit/jana-raffajova. Kurz bude v zmysle platných opatrení 
ÚVZ SR.

Streda  22.9.  učebňa č.1  15.45 h, streda  29.9. učebňa č.1 16.00  h 
(pokračovanie) KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV
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 mesi-
aci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť do 20.9.  emailom: kino.kurzy@pu-
chovskakultura.sk, alebo 0908 718 662.  Kurzový poplatok  na mesiac  september 
je 34 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Streda 22.  tanečná sála  18.00 h  
ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČNÍČKY A POKROČILÉ
Prvé informačné stretnutie ! Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravo-
tný stav. Je vhodný napríklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tan-
ec dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar  
Kodčíková. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 042/285 
2401. Poplatok sa hradí dvojmesačne, 1 h/3,50. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Štvrtok  30.9.  učebňa č.1  OTVORENIE KURZOV:

15.30 h  angličtina pre mierne pokročilých (pondelok, 16:30 - 18:00)
(z min.šk.roka-pokračovanie,1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 150 €)

15.45 h angličtina pre začiatočníkov I. (pondelok, čas 18:05 - 19:35)
(z min.šk.roka-pokračovanie, 1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)

16.00 h konverzačný kurz angličtiny (utorok, 16:15 - 17:45)
(1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 150 €)

16.15 h angličtina pre začiatočníkov II. (streda, čas 17:15 - 18:45)
(z min.šk.roka-pokračovanie, 1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)

16.30 h angličtina pre úplných začiatočníkov (streda, čas: 19:00 - 20:30) 
(z min.šk.roka-pokračovanie, 1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)

16.45 h angličtina pre úplných začiatočníkov (nový kurz) 
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)

KINO
Streda 22.9.  17:30 h   PRÍPITOK
Adrien trčí na otravnej rodinnej večeri. Otcove historky sa po stý raz opakujú, matka sa 
vyžíva v nudnej konverzácii a sestrin snúbenec ako vždy predvádza svoje rozhľad. Na-
vyše Adrienova ex-priateľka mu neodpovedá na SMSku. Nádej, že sa k nemu vráti, sa 

zmenšuje. Minúty sa vlečú a Adrienovi je všetko jasné – horšie už to byť nemôže. Potom 
ale príde posledná rana. Budúci švagor ho požiada, aby predniesol prípitok na svadbe. 
Adrien neznáša svadby. A rozprávanie na verejnosti. A svojho budúceho švagra. Ale ne-
dokáže povedať „nie“. V hlave sa mu okamžite rozbehnú rôzne scenáre toho, čo všetko 
by sa pri jeho prípitku mohlo pokaziť.MP 12 rokov – ASFK – 88 min. – FR - komédia. 
Titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.   

Štvrtok 23.9.  17:30 h  ATLAS VTÁKOV  
Nový film režiséra Olma Omerzu prepletá komplikované rodinné vzťahy so svetom 
moderných komunikačných technológií, ktoré dokážu využiť naše slabé miesta. Keď 
sa v starej rodinnej firme ukáže, že z nej niekto vo veľkom odlieva peniaze, nastáva ko-
nfrontácia s novou realitou, na ktorú nebol nikto pripravení. Ivo Róna (Miroslav Donutil), 
dlhoročný šéf prosperujúcej firmy Aron, sa snaží zorientovať v nečakanej situácii, ktorú 
mu jeho deti ani okolie veľmi neuľahčujú, ale za ktorú si môže viac menej aj sám. Nový 
film režiséra Olma Omerzu prepletá komplikované rodinné vzťahy so svetom moder-
ných komunikačných technológií, ktoré dokážu využiť naše slabé miesta. Vo vojne, 
ktorá sa vo filme pomaly rozpúta, nie je vôbec jasné, kto stojí proti komu, a kto z nej vy-
jde nakoniec ako víťaz. MP 12 – Cinemart – 90 min. – dráma. ČR, SR. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.  . 

Štvrtok 23.9.  19:45 h  - Piatok 24.9.  19:45 h  CHYBY
Energická dvadsaťpäťročná predavačka Ema (Pavla Gajdošíková) pracuje v malom 
meste v supermarkete. Tridsaťročný pokrývač Tomáš (Jan Jankovský) je z neďalekej 
dediny. Jedna nezáväzná noc nečakane prerastie do vzťahu, lásky a spoločného býva-
nia. Ema spravila v minulosti obrovskú chybu a chce sa s ňou Tomášovi zveriť. Tomáša 
však jej predchádzajúci život nezaujíma, žijú teraz a tu. Náhodné odhalenie Eminej 
minulosti však odštartuje sériu udalostí, ktorá dvojici obráti život naruby. Najnovší film 
režiséra Jana Prušinovského (Okresný prebor, MOST!, Kobry a Užovky) je vzťahovou 
romancou o chybách, ktoré robí každý z nás a ktoré nás dokážu dobehnúť. MP 15 – 
Forumfilm -  99 min. – ČR,SR. – romantický. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, 
ZŤP, vstupné 4 €.  

Nedeľa 26.9.  17:45 h  DENNÍK MODERNÉHO FOTRA 
Nová česká komédia natočená podľa rovnomenného knižného bestselleru Dominika 
Landsman. Keď sa Nataša a Dominik neplánovane stanú rodičmi, voľba bola jasná.  
Nataša ako úspešná dizajnérka hračiek pre deti, dokáže rodinu lepšie finančne zabe-
zpečiť, a tak hlavnú časť starostlivosti o novorodenca prevezme ako otec na mater-
skej dovolenke Dominik. Ten pristupuje k úlohe s trochu naivnou predstavou, a bude 
musieť využiť všetku svoju vynaliezavosť, aby počas prvého roku zvládol starostlivosť o 
malého Čeňka. Starostlivosť občas pripomína bok o prežitie. Vďaka spolužitiu s malým 
človiečikom však objaví, koľko podôb môže mať láska …MP 12 – Cinemart – 97 min. – 
ČR – komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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Predstavenie bude v zmysle opatrení ÚVZ SR len pre zaočkovaných divákov.
Zmena programu je vyhradená. Predpredaj vstupeniek na www.kultura.puchov.sk 

alebo v pokladni kina od 27.8.2021. Vstupné 17 €, balkóny, prístavky 16 €.

Lukáš LatinákJozef Vajda

Lord NortonLord Norton

Divadlo Púchov

 a sluha James (po dvadsiatich rokoch...)
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 21.9. 
Polievka: Rascová s vajcom 
1.Plnená paprika, rajčinová omáčka, 
knedľa 
2.Hovädzie mäso na divoko, tarhoňa, 
červená repa 
Streda: 22.9.
Polievka: Fazuľová na kyslo s údeným 
mäsom 
1.Kurací závitok s fazuľovými strukmi, 
slaninkou a syrom, syrová omáčka, ryža
2.Diabolská bravčová pochúťka,  
opekaný chlieb vo vajci
Štvrtok:23.9.
Polievka: Hovädzí vývar s haluškami  
a rezancami 
1. Obrátený hovädzí rezeň, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Domáca sekaná s vajíčkom,  
zemiakový prívarok, chlieb
Piatok:24.9. 
Polievka:  Hŕstková 
1. Pečené kuracie stehno s plnkou, 
dusená ryža, kompót

2.Bravčové karé na dolniacky spôsob, 
štuchané zemiaky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 21. 9. 
Polievka: Krémová z hokaido tekvice, 
chlieb
1. Kurací gyros, hranolky/ryža, dresing
2. Vyprážané šampiňóny, varené  
zemiaky, tatárska omáčka
3. Grilovaný encián, opekané zemiaky, 
brusnicová omáčka
Streda:  22. 9.  
Polievka: Slepačí vývar s cestovinou 
1. Vyprážaný černohorský bravčový 
rezeň, zemiaková kaša, kyslá uhorka
2. Zemiakovo-bryndzové pirohy  
so slaninkou a cibuľkou
3. Grilovaný encián, opekané zemiaky, 
brusnicová omáčka
Štvrtok: 23. 9. 
Polievka:  Zeleninová s krupicovými 
haluškami, chlieb
1. Hovädzia sviečková na smotane, 

kysnutá knedľa
2. Zapekané francúzske zemiaky, 
čalamáda
3. Grilovaný encián, opekané zemiaky, 
brusnicová omáčka
Piatok: 24. 9. 
Polievka:  Kapustnica s údeninou, chlieb
1. Kurací steak, nivová omáčka,  
slovenská ryža
2. Zemiakové šúľance s orechmi  
a maslom
3. Grilovaný encián, opekané zemiaky, 
brusnicová omáčka

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 21.9.
Hrachová s párkom, chlieb  
Pečené kuracie stehno b.k. na kyslej 
kapuste so smotanou, varené zemiaky   
Špenátové halušky so syrovou omáčkou   
Streda: 22.9.
Zeleninová s cícerom   
Sviečková na smotane, knedľa, brusnice   
Krémové hubové rizoto, parmezán    
Štvrtok: 23.9.
Minestrone  
Diabolská pochúťka, chlieb vo vajci, 
strúhaný syr    
Pastiersky syr vyprážaný, varené zemi-
aky, tatárska omáčka 
Piatok: 24.9.
Fazuľová so slivkami nakyslo   
Obrátený kurací rezeň, zemiakové pyré, 
čalamáda   
Tagliatelle s kúskami lososa a by-
linkovým pestom   

Alexandra Šport Hotel
menu od 5,30 €, aj rozvoz
Utorok: 21.9.

Polievka: 1 Frankfurtská, chlieb 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou  
a zeleninou 
1. Kuracie stehno, dusená ryža, kompót 
2. Hovädzia sviečková, domáca knedľa 
3. Špenátové fusilli s cesnakom,  
parmezán 
Streda: 22.9.
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar s bylinkovými haluškami 
1. Hydinová roláda so zeleninou, ½ 
dusená ryža, ½ hranolky, zeleninové 
obloženie 
2. Drevorubačský bravčový steak, ½ 
dusená ryža, ½ americké zemiaky, 
chrumková cibuľa 
3. Grilovaný hermelín na listovom šaláte 
s brusnicami, pečivo 
Štvrtok: 23.9.
Polievka: Boršč, chlieb 
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Hydinová diabolská pochúťka, chlieb 
vo vajci 
2. Divinová sekaná roláda, pečené zemi-
aky, zelerovo-šampiňónová omáčka 
3. Pečené buchty s lekvárom 
Piatok: 24.9.
Polievka: Minestrone so syrom 
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
1. Kurací rezeň v syrovom ceste, zemia-
ková kaša, kyslá uhorka 
2. Grilované bravčové kocky, grilovaná 
zelenina 
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Špecialita husacie kačacie hody na 
tento týždeň:
1.  Sous vide kačacie stehno s červenou 
kapustou, parená knedľa 

- Prajeme dobrú chuť -

MERANIE ZRAKU OČNÝM ŠPECIALISTOM 

ZADARMO*

        * ZÁZNAM Z VYŠETRENIA PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV.

 OPTIKADROPTIK
     DR.OPTIK_SK      

WWW.DROPTIC.SK

MORAVSKÁ 11MORAVSKÁ 11
BUDOVA PAMÄTNEJ FARYBUDOVA PAMÄTNEJ FARY

PÚCHOVPÚCHOV
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Predsedníctvo a Rada Okresnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
Púchov zorganizovala pod vedením pred-
sedníčky Eleny Gelnárovej 16. septemb-
ra 2021 okresné športové hry seniorov 
Jendoty dôchodcov Slovenska okresu 
Púchov v krásnom prostredí futbalového 
ihriska ŠK v Dohňanoch. 

Súťažilo sedem základných organizácii JDS: Zá-
kladná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska  
Púchov, Dohňany, Lúky, Horné Kočkovce, Lednic-
ké Rovne - Horenická Hôrka, Lysá pod Makytou 
a Dolná Breznica. Súťažiace družstvá mali po 5 
pretekárov a súťažili v piatich disciplínach: 1. Hod 
bagandžou na cieľ, 2. Hod polenom na cieľ, 3. Hod 
podkovou na cieľ, 4. Hod zemiakom do zemiako-
vého koša a 5. Kop na malú bránku. 

Traja najlepší súťažiaci v každej disciplíne získa-
li sladkú medailu. Víťazné družstvo bolo ZO JDS 
Lysá p. M. Účelom týchto športových hier senio-
rov bolo v uvoľnenejších podmienkach neľahké-
ho obdobia pandémie COVIDU 19 stretnúť sa, za-
baviť sa a najmä telesný pohyb. Celému podujatiu 
prialo krásne letné počasie a prebiehalo v dobrej 
nálade všetkých zúčastnených. 

Za mesto Púchov prišla seniorov srdečne po-
zdraviť, poďakovať za ich aktivity a popriala všet-
ko dobré a najmä pevné zdravie všetkým senio-
rom primátorka Katarína Heneková. 

Predsedníčka Elena Gelnárová na záver poďako-
vala zúčastneným členom za účasť a prácu pri za-
bezpečení podujatia. Poďakovala tiež obecnému 
úradu Dohňany a pani Čvirikovej, ktorá sprostred-
kovala konanie tejto vydarenej akcie pre seniorov 
JDS v nádhernom prostredí ŠK Dohňany. 

JDS Púchov 

Športové hry seniorov JDS okresu Púchov

Obec Zlatníky (16 km od Bánoviec 
nad Bebravou) praje Ronaldovi Sůro-
vi zo športového klubu AMONREI 
PÚCHOV. Rony na otvorených majst-
rovstvách Slovenska v tlaku na lavičke 
(Zlatníky, 14. 8. 2021) v kat. M3 do 83 kg 
suverénne zvíťazil a stal sa majstrom 
Slovenska. Obhájil tak po druhý krát 
víťazstvo v Zlatníkoch. Je to v poradí 
už jeho desiaty titul v tlaku na lavičke. 
Zároveň sme si spoločne spomenuli aj 
na jeho stále platný Slovenský národ-
ný rekord 140 kg, ktorý utvoril v roku 
2019 práve v Zlatníkoch.

Spoločne s ním súťažil aj ďalší člen 
športového klubu AMONREI PÚCHOV 
Jozef Trnka. V kat. M3 do 74 kg (nad 
60 rokov) útočil na slovenský národný 
rekord 125 kg. Tento krát mu to nevy-
šlo a výkonom 115 kg získal striebor-
nú medailu. Ako ho poznám, určite to 
nenechá len tak a na ďalších súťažiach  
o národný rekord znovu zabojuje. 

Jozef Trnka je živou legendou v silo-
vom trojboji. V 80. – 90. tych rokoch 

éry Československa a neskôr samo-
statného Slovenska získal 2x bronzovú 
medailu z majstrovstiev Európy a 5. 
miesto na majstrovstvách sveta. Po 24 
rokoch odmlky sa v tichosti pripravo-
val na návrat k súťažným pódiám, aby 
sa nečakane objavil na MSR v silovom 
trojboji (Častá, 5. 6. 2021). Vybojoval 
hneď 3 medaile, 2x zlato a 1x striebro. 
Skvelý comback. 

Ziskom 3 medailí dokázal, že stále 
svoje športové umenie ovláda. Jeho 
brat Ján ho pripravoval v zákulisí roz-
cvičovne, aby na každý pokus bol 
výborne pripravený. Oplatilo sa. Jan-
ko, veľká vďaka! Bola to pre nás (jeho 
manželka, brat Ján a ja ako kouč), ale 
aj pre neho veľká radostná udalosť. 
Pamätníci silového trojboja ho privítali  
s úctou a poctou aká patrí len šampió-
nom. Ďakujeme pretekárom za úspeš-
nú reprezentáciu športového klubu 
AMONREI PÚCHOV.        

Marián Prekop 

Skvelý návrat Trnku, spoľahlivý Sůra
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Regionálna značka Javornícky 
originál bola založená za účelom 
podpory podnikania a rozvoja 
cestovného ruchu na území 
okresov Púchov, Považská 
Bystrica a Vsetín. Označuje 
kvalitné a miestne remeselné 
výrobky, potravinárske produkty, 
ubytovanie, stravovanie a služby, 
ktoré sú výsledkom práce našich 
obyvateľov a zaručujú Vám 
dokonalý zážitok.

Sťahuj appku a zoznám sa 
s regionálnymi produktmi. 
Je voľne dostupná v Google Play 
i Apple Store pod názvom Javornícky 
originál, alebo naskenovaním QR kódu.

Daj like na FB stránku Javornícky originál 
a maj prehľad o všetkých novinkách.

K dispozícií sú aj tlačené mapy, 
ktoré nájdete v Infocentrách 
a iných verejných miestach. 
Projekt je realizovaný ako 
spolupráca Regionálnej rozvojo-
vej agentúry Púchov a Regionál-
nej rozvojovej agentúry Východní 
Moravy. Financovaný je z Programu 
INTERREG CZ-SK.
Ak máte otázky k regionálnej 
značke, alebo máte záujem o jej 
udelenie, kontaktujte nás:

email:kancelaria@rrapu.sk     
mobil: 0907 211 525  

Je voľne dostupná v Google Play 

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

SEP 2021

30. 18/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný Barón

NACESTE: NA POTULKÁCH 
SVETOM S PAVLOM BARIČÁKOMšt

vr
to

k

Preložená cestovateľská prednáška je späť! Privítame 
medzi nami hudobníka, cestovateľa, fotografa, poeta 
a spisovateľa Pavla "Hiraxa" Baričáka. Príde sa s nami
podeliť o podeliť o najväčšie cestovateľské pikošky. 
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude 
konať v podroví Župného domu. Vstupné: 3 €.

17. 19/00 , Europark pri Župnom dome

KONCERT V PARKU: PRACH A CTIB
Pozývame vás na posledný punkový septembrový 
koncert, na ktorom zahrá Dáša fon fľaša s kape-
lou Prach a moravský multižánrový hudobník 
Ctib so svojim nenapodobiteľným štýlom. V prípade 
nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v pod-
kroví Župného domu. 

Vstupné: 3 €.

pi
at

ok

25. 18/00 h, podkrovie Župného domu

HERNÝ VEČER /MŔTVA KOSŤ/

so
bo

ta

Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať 
so skutočnými ľuďmi. Budete sa môcť pozabávať na hrách 
od starého Egypta až po súčasnosť /Mlyny, Šachy, Ta�, 
Kubb, až po najnovšie spoločenské hry ako Bang, Acti-
vity, Scrabble, Dixit, Monopoly, Mysterium, Švábi ša-
lát, Dobble, Duch, Hra o tróny.../ Vstupné: dobrovoľné.

22. 17/00 h, čitáreň Župného domu

KREATÍVNY WORKSHOP:
ČISTIACE TABLETYst

re
da

Vstupné: 4 €.

Lacné, ekologické a účinné tablety, ktoré môžete po-
užiť do umývačky riadu, na čistenie WC, kúpeľne, vane 
či rýchlovarnej kanvice. Workshopom vás bude spre-
vádzať bylinkárka Lenka Prešnajderová.
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V stredu 8. septembra bolo v detskom kútiku 
Mestskej knižnice Vladimíra Roya veselo. Pre deti 
sme pripravili zážitkové čítanie krásnej knižky  
o včelárovi Jožkovi, ktorú napísala slovenská au-
torka Simona Čechová. Deti sa okrem napínavé-
ho príbehu dozvedeli viac o včelách a včelstvách 
a odniesli si so sebou nové vedomosti. Zážitkové 
čítanie je skvelou alternatívou ako medzi deťmi 
zvýšiť záujem o knižky a čítanie. Každé čítanie sa 
snažíme obohatiť o zaujímavú hru, ktorá deti za-
baví a niečo naučí. Najbližšie zážitkové čítanie sa 
bude konať 29. septembra opäť v detskom kútiku 
mestskej knižnice o 16:30. 

Tentokrát sme spomedzi všetkých skvelých ti-
tulov vybrali Veľkú knihu rozprávok o zvieratách. 
Vďaka tejto knižke si deti budú môcť vypočuť fan-
tastické príbehy o zvieratách zo všetkých kútov 
sveta. Všetci ste u nás srdečne vítaní a budeme sa 
na vás tešiť! 

Kvôli pandemickej situácii prosíme o nahláse-
nie záujemcov vopred prostredníctvom e-mailu 
mestskakniznicapuchov@gmail.com alebo telefo-
nicky na tel. čísle 042/4631488.

Mestská knižnica Vladimíra Roya, 
Daniela Gabrišová

V Mestskej knižnici Vladimíra Roya 
v Púchove je čítanie zábava

Túžobne ťa očakávam
neprijímam záväzky,
keď sa ku mne jedného dňa vrátiš,
rozopnem ti podväzky.

Biele telo pohladím ti,
ľad vôkol neho roztopím,
premením ho na kvapôčky,
dlaňami ho odparím.

Skrotím svoju náruživosť,
len tak trošku, nie moc,
dotknem sa ťa lúčom jemne,
vitaj z neba tichý hosť!

Keď sa budú strácať v diaľke
tvoje vlasy zvlnené,
na rozlúčku zhasnem svetlo,
pobozkám ich, že sú červené.

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Peter Ondruš

Vesmír podľa J. M.
Kométa
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V sobotu 18.9.2021 sa uskutočnil v STC aréne  
v Púchove už 24.ročník tradičného Turnaja o Pohár 
primátorky mesta Púchov vo volejbale junioriek. De-
väť družstiev z celého Slovenska bolo rozdelených do 
dvoch skupín. V skupine A domáci Púchov nastúpil 
najskôr proti Piešťanom, Kežmarku a nakoniec proti 
Slávii UK Bratislava „A“. V prvom zápase púchovčanky 
hrali vyrovnane 1:1, v ďalších dvoch však urobili príliš 
veľa chýb, najmä na príjme podania a tak sa z výhry 
0:2 tešili súperky. Púchov tak z 3.miesta v základnej 
skupine postúpil do skupiny o 5. až 9. miesto. Hráč-
ky zvýšili nasadenie a povzbudzované skupinkou 
verných fanúšikov odohrali 3 zápasy s vyrovnanou 
bilanciou : remizovali so Skalicou 1:1, prehrali s Pop-
radom 0:2, ale s turnajom sa rozlúčili víťazstvom 2:0 
nad tímom IMA Bratislava. So skóre setov 4:4 obsadili 
konečné 7.miesto. Naše družstvo ukázalo bojovnosť, 
zlepšovalo sa postupne a  celkový herný prejav dáva 
pozitívny výhľad do budúcnosti. 

Z B-skupiny, UKF Nitra, Slávia UK Bratislava „B“, Ska-
lica, IMA Bratislava a Poprad, postúpili do semifinále 

prvé dve uvedené družstvá, pričom Slávii „B“ stačil 
na postup pri rovnosti setov rozdiel v pomere lôpt 
necelých 7 tisícin (0.0066) voči Skalici. Pri pomere 
180:166 chýbali Skalici na postup len 2 plusové body. 
V semifinále nastúpili proti sebe Slávia A a Slávia B - 
2:0(21,16) a Nitra proti Kežmarku – 2:0(20,21). Zápas 
o 3. miesto zvládla lepšie Slávia B, porazila Kežmarok 
2:0 (18,22). Vo finále nastúpili proti sebe dovtedy ne-
porazené družstvá Slávia A a UKF Nitra. Prvý set bol 
veľmi vyrovnaný, družstvá sa striedali vo vedení o 1-2 
body. Dramatickú koncovku zvládla Nitra, keď od-
vrátila 2 setbaly Slávie a využila svoj druhý na 28:26. 
Druhý set bol vyrovnaný len do stavu 10:8, potom 
Nitra odskočila na 15:10, neskôr až na 23:14. Po sete 
25:16 vybuchol na palubovke nitriansky gejzír rados-
ti. Finále prinieslo divákom pekný zážitok s veľmi kva-
litným juniorským volejbalom.

Systém turnaja: 9 družstiev, 2 základné skupiny, 
A-skupina 4 družstvá, B-skupina 5 družstiev. V základ-
ných skupinách zápasy každý s každým  na 2 hrané 
skrátené sety, set sa začína stavom 5:5, do 25 bodov 
s rozdielom minimálne 2 bodov, avšak maximálne 

do 27. bodu. Prvé dve družstvá zo základných sku-
pín postúpia do semifinále, ostatné družstvá budú 
pokračovať v skupine o 5. - 9. miesto, kde dohrajú 
skupinu rovnako ako v základnej skupine, pričom sa 
započítavajú vzájomné zápasy zo základných skupín. 
Semifinále a finále sa hrá na 2 vyhraté skrátené sety, 
začínajúce od 5:5, s rozdielom 2 bodov bez obme-
dzenia, tiebreak od 5:5, výmena strán pri 10. bode, 
do 15 bodov alebo s rozdielom 2 bodov.

Výsledky skupiny A: Púchov – Kežmarok 0:2, 
Púchov – Slávia UK A 0:2, Púchov – Piešťany 1:1, Kež-
marok – Slávia UK A 0:2, Kežmarok – Piešťany 2:0, Slá-
via UK A – Piešťany 2:0

Poradie: 1. Slávia UK A, 2. Kežmarok, 3. Púchov, 4. 
Piešťany

Výsledky skupiny B: Nitra – Skalica 2:0, Nitra – Slá-
via UK B 2:0, Nitra – Ima Bratislava 2:0, Nitra – Poprad 
2:0, Skalica – Slávia UK B 1:1, Skalica – Ima BA 2:0, Ska-
lica – Poprad 2:0, Slávia UK B – Ima BA 2:0, Slávia UK 
B – Poprad 2:0, Ima Bratislava – Poprad 0:2

Poradie v skupine B: 1. Nitra, 2. Slávia UK Bratisla-
va B, 3. Skalica, 4. Poprad, 5. Ima Bratislava

Výsledky skupiny o 5. – 9. miesto: Púchov – Ska-
lica 1:1, Púchov – Piešťany 1:1, Púchov – Ima BA 2:0, 
Púchov – Poprad 0:2, Skalica – Piešťany 2:0, Skalica 
Ima BA 2:0, Skalica – Poprad 2:0, Piešťany – Ima BA 

2:0, Piešťany – Poprad 0:2, Ima Bratislava – Poprad 0:2
Poradie na 5. – 9. mieste: 5. Skalica, 6. Poprad, 7. 

Púchov, 8. Piešťany, 9. Ima Bratislava 
Semifinále: Slávia UK Bratislava A - Slávia UK Brati-

slava B 2:0 (21, 16), UKF Nitra - Kežmarok 2:0 (20, 21)
Zápas o 3. miesto: Slávia UK Bratislava B - MŠK OK-

TAN Kežmarok 2:0 (18, 22)
Finále: Slávia UK A - UKF Nitra 0:2 (-26, -16)
Konečné poradie turnaja: 1. UKF Nitra, 2. Slávia 

UK Bratislava „A“, 3. Slávia UK B, 4. KV MŠK Oktan 
Kežmarok, 5. VK Skalica, 6. VK Junior 2012 Poprad, 7.  
1.VK Púchov, 8. VKM Piešťany, 9. IMA Bratislava. 

Zostava 1.VK Púchov: Natália Zugová (kap.), Vanda 
Valachová, Diana Kročilová, Zoja Červená, Ema Malo-
vá, Eliška Ďuďáková, Viktória Valachová (libero), Nina 
Panáčková, Katarína Bartalosová, Mária Dubinová 
a Kristína Sedláčková, tréner Miroslav Klučka.

Najlepšie hráčky turnaja: Dagmar Jančová (Ska-
lica), Michaela Slivová (IMA Bratislava), Janka Neu-
paverová (Poprad), Viktória Kubisová (Kežmarok), 
Vanda Valachová (Púchov), Nina Bérešová (Slávia UK 
A), Karolína Bahnová (Slávia UK B), Viktória Königová 
(Nitra), Alexandra Vietorisová

Rozhodovali Milan Pivarček, Jaromír Štěpánek, Bra-
nislav Klučka, Július Vavrek

Michal Suchánek, foto: Slavomír Flimmel

Turnaj o Pohár primátorky mesta Púchov 
vo volejbale junioriek
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Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Futbal - 2. liga muži

MŠK Púchov – FC Košice 1:2 (0:2)
Góly: 47. Ullman – 20. Guba, 30. Cortés
ŽK: Ludha, Kopičár – Kavka, Gáll, Šemrinec, 

Pavúk, rozhodovali Choreň – Roszbeck, Zemko, 
220 divákov

Futbalisti MŠK Púchov nedokázali bodovať ani  
v šiestom zápase v rade. Po sľubnom úvode se-
zóny, keď v úvodných troch kolách remizovali, 
si na domácom trávniku pripísali už šiestu pre-
hru v rade. Po vyrovnanom úvode, v ktorom obe 
mužstvá produkovali mnoho nepresností, sa  
z vedúceho gólu tešili hostia, keď v 20. minúte ne-
dočiahol domáci brankár Strelčík na polovysoký 
center, hosťujúci Guba bez problémov poslal lop-
tu do siete – 0:1. O desať minút neskôr udreli Ko-
šičania druhýkrát. Po peknej kolmej akcii nestačili 
púchovskí zadáci na rýchleho Cortésa, ten na hra-
nici pokutového územia obišiel aj Strelčíka a zvýšil 
na 0:2. Púchovčania vykresali iskierku nádeje ne-
celé dve minúty po prestávke, kedy Ullman pálil  
z voleja a bývalý extraligový brankár Šemrinec vy-
ťahoval loptu už spoza bránkovej čiary. Po chvíľke 
váhania to potvrdil aj rozhodca – 1:2. Púchovčania 
vrhli všetky sily do útoku, proti pozornej obrane 
Košičanov sa však nedokázali presadiť. Ich tlak vy-
vrcholil v záverečnej päťminútovke, kedy Šemri-
nec zázračne zneškodnil strelu domáceho Lacka. 
Košičania v závere už naťahovali čas a aj striedali, 
spod Lachovca si tak odvážajú všetky body. 

Zostava MŠK Púchov:
Strelčík – Martinček, Pavlovič, Ludha (40. Holáň), 

Lacko, Kopiš (75. D. Pilný), Loduha, Kopičár, Mráz, 
Ullman (70. Krčula), Holiš, tréner Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 9. kola: Rohožník – Dubnica 
1:2, Námestovo – Šamorín 1:4, Banská Bystrica – 
Trebišov 3:0, Humenné – Žilina B 1:0, Slovan Brati-
slava B – Bardejov 2:1, Podbrezová – Komárno 2:3     

1. B. Bystrica 9 6 2 1 21:6 20
2. Humenné 9 6 2 1 13:5 20
3. Komárno 9 6 1 2 14:7 19
4. Podbrezová 9 6 0 3 19:12 18
5. Skalica 8 5 2 1 8:3 17
6. Petržalka 8 5 1 2 17:7 16
7. Žilina B 9 4 2 3 23:14 14
8. Trebišov 9 4 2 3 8:9 14
9. Košice 9 4 1 4 20:14 13
10. Šamorín 9 4 1 4 18:14 13
11. Dubnica 9 3 3 3 16:15 12

12. Rohožník 9 3 0 6 11:21 9
13. Bardejov 9 1 3 5 10:14 6
14. Slovan B 9 1 2 6 5:23 5
15. MŠK Púchov 9 0 3 6 7:15 3
16. Námestovo 9 0 1 8 5:36 1
Program 10. kola:
MŠK Púchov – Šamorín (25. 9. o 15.30), Žilina 

B – Rohožník, Dubnica nad Váhom – Banská Bys-
trica, Trebišov – Skalica, Komárno – Košice, Barde-
jov – Humenné, Petržalka – Podbrezová, Slovan 
Bratislava B - Námestovo  

Púchovu sa stále nedarí, šiesta prehra v rade

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

3. liga muži

6. liga muži

9. kolo:
Marcelová – V. Ludince 0:0, Beluša – Malženice 3:3 

(2:1), Gáborík 2, Derka, Ďuriš (vlastný) – Kovársky, Re-
hák, Častkovce – Nové Mesto nad Váhom 2:2, Myjava 
– Galanta 1:0, Nové Zámky – Imeľ 2:2, Partizánske – 
Lednické Rovne 0:1, Považská Bystrica – Zlaté Morav-
ce B 5:0, Šaľa – Kalná nad Hronom 1:2, Nitra – Levice 
3:0
1. P. Bystrica 9 7 2 0 21:4 23
2. Beluša 9 6 2 1 19:9 20
3. Myjava 9 5 3 1 15:6 18
4. Malženice 9 4 5 0 16:8 17
5. V. Ludince 9 4 3 2 18:12 15
6. Marcelová 9 3 4 2 11:8 13
7. N. Zámky 9 4 1 4 15:13 13
8. Kalná 9 3 4 2 14:13 13
9. Nitra 9 4 0 5 11:15 12
10. Galanta 9 3 2 4 14:16 11
11. Častkovce 9 3 1 5 15:13 10

12. Nové Mesto 9 3 1 5 14:13 10
13. Imeľ 9 2 4 3 9:12 10
14. L. Rovne 9 3 1 5 6:11 10
15. Šaľa 9 2 3 4 15:13 9
16. Partizánske 9 2 2 5 11:21 8
17. Zl. Moravce B 9 1 2 6 9:24 5
18. Levice 9 1 2 6 6:28 5

7. kolo: 
Visolaje – Nová Dubnica 2:1 (1:1), Cíbik, Bulejčík 

– Pecuš, Papradno – Košecké Podhradie 6:0, Udiča 
– Streženice 5:1 (2:1), Šútorík 3, Drblík 2 – Petrušek, 
Lysá pod Makytou – Tuchyňa 1:1 (0:1), Veteška – Ada-
movic, Dohňany – Mikušovce 4:1 (2:0), Vojtek, Štrbák, 
Zigo, Klučka – Kristín, Sverepec – Šebešťanová 1:3, 
Dolné Kočkovce – Podmanín 1:0 (predohrané), Kvo-
cera

1. D. Kočkovce 7 5 0 2 13:9 15

2. Šebešťanová 7 4 2 1 15:8 14

3. Podmanín 7 4 0 3 14:8 12

4. Streženice 7 4 0 3 17:16 12

5. Udiča 7 3 2 2 14:7 11

6. N. Dubnica 7 3 2 2 16:11 11

7. Tuchyňa 7 2 4 1 11:8 10

8. Sverepec 7 3 1 3 9:13 10

9. Dohňany 7 3 0 4 13:15 9

10. Mikušovce 7 3 0 4 8:15 9

11. Lysá 7 2 2 3 13:12 8

12. Papradno 7 2 2 3 12:12 8

13. Visolaje 7 3 1 3 18:15 7

14. K. Podhradie 7 0 0 7 3:27 0

Futbalisti MŠK Púchov (v bielom) podľahli doma Košiciam a natiahli šnúru zápasov bez bodu na šesť. 
Foto: Slavomír Flimmel
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže 
2. liga dorast U19 1. liga žiaci U15

2. liga dorast U17

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

6. liga dorast

1. liga žiaci U14

1. liga žiaci U13

1. liga žiaci U12

8. kolo:
Inter Bratislava – MŠK Púchov 3:2 (2:1), Čuma-

kov, Harceg, Rexa – Porubčan 2, Piešťany – Šamorín 
0:3, Myjava – Domino 1:1, Nitra – Partizánske 4:0, Lo-
komotíva Trnava – Skalica 1:2, Dubnica nad Váhom 
– Komárno 2:2 
1. Skalica 8 6 1 1 21:13 19
2. Komárno 8 5 2 1 21:9 17
3. Zl. Moravce 7 5 1 1 23:9 16
4. MŠK Púchov 8 5 1 2 22:12 16
5. Dubnica 8 4 2 2 13:10 14
6. Inter 8 4 2 2 9:7 14
7. Myjava 8 3 2 3 12:8 11
8. Nitra 8 3 2 3 16:15 11
9. Domino 8 2 4 2 9:9 10
10. Šamorín 8 2 2 4 17:19 8
11. K. Ves 7 2 2 3 7:10 8
12. Senec 7 1 4 2 6:10 7
13. Trnava 8 2 1 5 5:10 7
14. Partizánske 8 2 1 5 11:23 7
15. Krakovany 7 0 3 4 2:14 3
16. Piešťany 8 1 0 7 5:21 3

Program 9. kola:
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom (26. 9. 

o 10.00), Domino – Nitra, Skalica – Inter Bratislava, 
Komárno – Myjava, Krakovany – Lokomotíva Trnava, 
Zlaté Moravce – Karlova Ves Bratislava, Šamorín – Se-
nec, Partizánske - Piešťany  

8. kolo: 
FK Inter Bratislava – MŠK Púchov 1:0 (1:0), Kovár, 

Piešťany – Šamorín 1:2, Myjava – Domino 0:3, Nitra 
– Partizánske 4:1, Lokomotíva Trnava – Skalica 2:0, 
Dubnicanad Váhom – Komárno 3:1
1. Inter 8 6 1 1 22:8 19
2. Zl. Moravce 7 5 2 0 18:2 17
3. Dubnica 8 5 2 1 23:9 17
4. Komárno 8 5 1 2 21:10 16
5. Trnava 8 5 1 2 17:9 16
6. Šamorín 8 5 1 2 14:11 16
7. K. Ves 7 4 1 2 18:13 13
8. Domino 8 3 3 2 16:11 12
9. Senec 7 2 3 2 7:6 9
10. MŠK Púchov 8 2 2 4 10:16 8
11. Nitra 8 2 2 4 10:18 8
12. Piešťany 8 2 1 5 14:18 7
13. Skalica 8 1 4 3 5:10 7
14. Krakovany 7 1 2 4 7:18 5
15. Partizánske 8 0 1 7 7:28 1
16. Myjava 8 0 1 7 6:28 1

Program 9. kola: 
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom (26. 9. 

o 12.30), Domino – Nitra, Skalica – Inter Bratislava, 
Komárno – Myjava, Krakovany – Lokomotíva Trnava, 
Zlaté Moravce – Karlova Ves Bratislava, Šamorín – Se-
nec, Partizánske - Piešťany  

5. kolo: MŠK Púchov – Baník Prievidza 3:1 (2:1), 
Veteška, Valica, Ročiak – Jarošinec, Dubnica nad Vá-
hom – Inter Bratislava 2:3, Domino – Zlaté Moravce 
5:2, Dunajská Streda – Levice 9:0, Karlova Ves Brati-
slava – Petržalka 0:0
1. D. Streda 4 4 0 0 29:0 12
2. Karlova Ves 5 3 2 0 15:1 11
3. Trenčín 3 3 0 0 17:1 9
4. Trnava 4 3 0 1 19:4 9
5. Slovan 4 3 0 1 18:4 9
6. Domino 5 3 0 2 13:16 9
7. Petržalka 4 2 1 1 14:3 7
8. Nitra 4 2 1 1 10:5 7
9. MŠK Púchov 5 2 1 2 6:10 7
10. Senica 4 2 0 2 10:4 6
11. Dubnica 5 2 0 3 11:11 6
12. Prievidza 4 2 0 2 9:10 6
13. Inter 5 1 1 3 6:21 4
14. Levice 5 0 0 5 1:27 0
15. Skalica 4 0 0 4 0:30 0
16. Zl. Moravce 5 0 0 5 3:34 0

 
Program 6. kola:FK Senica – MŠK Púchov (2. 10. 

o 10.00), Zlaté Moravce – Trenčín, Nitra – Slovan Bra-
tislava, Petržalka – Trnava, Dunajská Streda – Karlova 
Ves Bratislava, Levice – Inter Bratislava, Prievidza – 
Dubnica nad Váhom 

5. kolo: 
MŠK Púchov – Baník Prievidza 3:1 (1:1), Mynář 2, 

Král – Oravec, Dubnica nad Váhom – Inter Bratislava 
2:1, Domino – Zlaté Moravce 4:02, Dunajská Streda 
– Levice 17:0, Karlova Ves Bratislava – Petržalka 4:2
1. Domino 5 4 1 0 16:6 13
2. D. Streda 4 4 0 0 52:1 12
3. Trnava 4 4 0 0 23:1 12
4. Slovan 4 4 0 0 22:0 12
5. Karlova Ves 5 4 0 1 12:5 12
6. Trenčín 3 3 0 0 14:1 9
7. Dubnica 5 3 0 2 17:8 9
8. Petržalka 4 2 0 2 25:6 6
9. Nitra 4 2 0 2 10:9 6
10. MŠK Púchov 5 1 1 3 5:11 4
11. Inter 5 1 1 3 5:18 4
12. Zl. Moravce 5 1 0 4 2:30 3
13. Levice 5 0 1 4 1:44 1
14. Prievidza 4 0 0 4 2:19 0
15. Senica 4 0 0 4 1:18 0
16. Skalica 4 0 0 4 1:31 0

Program 6. kola:
FK Senica – MŠK Púchov (2. 10. o 12.00), Zlaté 

Moravce – Trenčín, Nitra – Slovan Bratislava, Petržal-
ka – Trnava, Dunajská Streda – Karlova Ves Bratisla-
va, Levice – Inter Bratislava, Prievidza – Dubnica nad 
Váhom 

4. kolo: 
MŠK Púchov – Inter Bratislava 0:3 (0:0), Trenčín 

– Prievidza 6:1, Trnava – Skalica 37:0, Dubnica nad Vá-
hom – Levice 3:4, Slovan Bratislava – Zlaté Moravce 
2:4, Karlova Ves Bratislava – Nitra 6:3, Dunajská Stre-
da – Petržalka 6:2

1. Trnava 4 4 0 0 48:2 12
2. K. Ves 4 3 1 0 20:6 10
3. D. Streda 3 3 0 0 29:2 9
4. Dubnica 4 3 0 1 28:8 9
5. Slovan 4 3 0 1 26:8 9
6. Trenčín 4 3 0 1 14:11 9
7. Petržalka 4 2 1 1 20:12 7
8. Levice 4 2 1 1 19:16 7
9. Inter 4 2 0 2 12:14 6
10. Zl. Moravce 4 1 1 2 6:19 4
11. MŠK Púchov 4 1 0 3 7:17 3
12. Domino 3 1 0 2 4:17 3
13. Nitra 3 0 0 3 10:17 0
14. Senica 3 0 0 3 2:13 0
15. Prievidza 4 0 0 4 6:20 0
16. Skalica 4 0 0 4 1:70 0

Program 5. kola: 
Baník Prievidza – MŠK Púchov (26. 9. o 10.00), 

Nitra – Trnava, Inter Bratislava – Dubnica nad Vá-
hom, Skalica – Slovan, Zl. Moravce – Domino, Senica 
– Trenčín, Levice – D. Streda, Petržalka – Karlova Ves

4. kolo: 
MŠK Púchov – Inter Bratislava 0:6 (0:2), Trenčín 

– Prievidza 15:3, Trnava – Skalica 34:6, Dubnica nad 
Váhom – Levice 10:2, Slovan Bratislava – Zlaté Morav-
ce 2:4, Karlova Ves Bratislava – Nitra 4:26, Dunajská 
Streda – Petržalka 20:4
1. Trnava 4 4 0 0 101:20 12
2. Nitra 3 3 0 0 79:14 9
3. Slovan 3 3 0 0 63:12 9
4. Dubnica 4 3 0 1 45:11 9
5. Trenčín 4 3 0 1 34:15 9
6. Inter 4 3 0 1 39:40 9
7. D. Streda 2 2 0 0 37:11 6
8. Petržalka 4 2 0 2 46:44 6
9. Domino 4 1 1 2 30:42 4
10. Senica 4 1 0 3 35:50 3
11. Zl. Moravce 3 1 0 2 21:42 3
12. MŠK Púchov 4 1 0 3 16:37 3
13. K. Ves 4 1 0 3 26:60 3
14. Prievidza 4 0 1 3 14:77 1
15. Skalica 3 0 0 3 17:55 0
16. Levice 4 0 0 4 14:87 0

Program 5. kola: 
Baník Prievidza – MŠK Púchov (26. 9. o 12.00), 

Nitra – Trnava, Inter Bratislava – Dubnica nad Vá-
hom, Skalica – Slovan, Zl. Moravce – Domino, Senica 
– Trenčín, Levice – D. Streda, Petržalka – Karlova Ves

5. kolo: 
Dolné Kočkovce – Podmanín 3:1 (1:0), Rybanský 3 – 

Francisty, Dolná Mariková – Streženice 13:0
1. D. Mariková 5 5 0 0 28:1 15
2. D. Kočkovce 5 3 0 2 20:12 9
3. Brnvište 4 2 1 1 13:5 7
4. Podmanín 5 2 1 2 12:10 7
5. Kvašov 4 1 0 3 19:17 3
6. Streženice 5 0 0 5 4:51 0

Púchovské noviny 
aj na Facebooku
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1. liga juniori
1. kolo: 
HK Levice – MŠK Púchov 1:5 (0:1, 1:4, 0:0), 

Ladecký 2, Papán 2, Hudík, Považská Bystrica – 
Dubnica nad Váhom 4:1, HOBA Bratislava – Trnava 
– odložené

2. kolo: 
HK Levice – MŠK Púchov 2:5 (0:1, 1:2, 1:2), Pa-

pán, Moravanský, Grežďo, Vráblik, Mišák, Považská 
Bystrica – Dubnica 9:3, HOBA Bratislava – Trnava 
– odložené

3. kolo: 
MŠK Púchov – Považská Bystrica 3:2 (2:0, 0:2, 

1:0), Grežďo 2, Ladecký, Trnava – Levice 3:1, Ruži-
nov Bratislava – HOBA Bratislava 4:2

4. kolo: 
MŠK Púchov – Považská Bystrica 1:7 (0:3, 1:1, 

0:3), Šmigura, Trnava – Levice 5:2, Ružinov Brati-
slava – HOBA Bratislava 2:1
1. P. Bystrica 4 3 0 0 1 22:8 9
2. MŠK Púchov 4 3 0 0 1 14:12 9
3. Trnava 2 2 0 0 0 8:3 6
4. HOBA 3 2 0 0 1 13:12 6
5. Ružinov 3 1 0 0 2 12:13 3
6. Dubnica 2 0 0 0 2 4:13 0
7. Levice 4 0 0 0 4 6:18 0

Program 5. kola:
Spartak Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov (25. 9. 
o 14.00), Levice – Ružinov Bratislava, Považská Bys-
trica – Trnava
Program 6. kola:   
Spartak Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov (26. 9. 
o 11.00), Levice – Ružinov Bratislava, Považská Bys-
trica – Trnava

Extraliga dorast
5. kolo: 
MHKM Skalica – MŠK Púchov – odložené, Mar-

tin – Spišská Nová Ves 3:2, Banská Bystrica – Nitra 
6:2, Trenčín – Zvolen 4:6, Košice – Trnava 3:0, zápa-
sy Slovan Bratislava – Poprad a Michalovce – Žilina 
boli odložené

6. kolo: 
MHKM Skalica – MŠK Púchov – odložené, Mar-

tin – Spišská Nová Ves 6:3, Banská Bystrica – Nitra 
3:4 pp, Trenčín – Zvolen 3:4, Košice – Trnava 8:3, 
zápasy Slovan Bratislava – Poprad a Michalovce – 
Žilina boli odložené
1. Zvolen 6 4 1 0 1 29:15 14
2. Nitra 6 3 2 0 1 25:16 13
3. Poprad 6 4 0 0 2 28:14 12
4. B. Bystrica 6 3 1 1 1 27:21 12
5. Martin 6 3 0 1 2 20:25 10
6. Slovan 4 3 0 0 1 14:8 9
7. MŠK Púchov 6 2 1 0 3 12:18 8
8. Košice 6 2 0 1 3 18:24 7
9. Trnava 4 2 0 0 2 12:16 6
10. Michalovce 4 1 1 0 2 8:10 5
11. Skalica 2 1 0 1 0 4:3 4
12. Trenčín 6 1 0 1 4 19:19 4
13. Žilina 4 1 0 1 2 14:23 4
14. Sp. N. Ves 6 0 0 0 6 11:29 0

Program 7. kola: 
MŠK Púchov – Michalovce (25. 9. o 14.00), Tr-
nava – Martin, Žilina – Slovan, Zvolen – Banská 
Bystrica, Nitra – Košice, Spišská Nová Ves – Skalica, 
Poprad – Trenčín
Program 8. kola: 
MŠK Púchov – Michalovce (26. 9. o 10.00), Tr-
nava – Martin, Žilina – Slovan, Zvolen – Banská 
Bystrica, Nitra – Košice, Spišská Nová Ves – Skalica, 
Poprad – Trenčín

Kadeti
2. kolo: 
Považská Bystrica – MŠK Púchov 1:5 (0:0, 1:2, 

0:3), Palan 2, Seiler, Luhový, Cebo, Trenčín – Parti-
zánske 3:1, Topoľčany – Piešťany 6:9, Senica – Ska-
lica 7:1

3. kolo: 
MŠK Púchov – Senica 2:5 (2:0, 0:4, 0:1), Palan, 

Luhový, Skalica – Trenčín 0:3, Piešťany – Považská 
Bystrica 4:6, Partizánske – Topoľčany 9:5
1. Trenčín 3 3 0 0 11:4 6
2. MŠK Púchov 3 2 0 1 16:9 4
3. Senica 3 2 0 1 15:8 4
4. Partizánske 3 2 0 1 18:12 4
5. Skalica 3 1 0 2 12:11 2

6. Piešťany 3 1 0 2 17:20 2
7. P. Bystrica 3 1 0 2 8:20 2
8. Topoľčany 3 0 0 3 14:27 0

Program 4. kola:
MHKM Skalica – MŠK Púchov (25. 9. o 14.15), 

Trenčín – Topoľčany, Považská Bystrica – Partizánske, 
Senica – Piešťany

Program 5. kola:
MŠK Púchov – Dukla Trenčín (26. 9. o 13.00), 

Piešťany – Skalica, Partizánske – Senica, Topoľčany – 
Považská Bystrica 

1. liga starší žiaci
8. HT
2. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 3:7 (0:2, 3:3, 0:2), 

Cích, Skybský, Zvonek, Považská Bystrica – Dolný 
Kubín 6:1, Ružomberok – Altis Orava 0:11, Žilina – 
Dubnica 18:5
1. Žilina 2 2 0 0 27:7 4
2. Martin 2 1 1 0 10:6 3
3. P. Bystrica 1 1 0 0 6:1 2
4. Altis 2 1 0 1 13:9 2
5. MŠK Púchov 2 1 0 1 8:9 2
6. Ružomberok 2 0 1 1 3:14 1
7. Dolný Kubín 2 0 0 2 3:11 0
8. Dubnica 1 0 0 1 5:18 0

7. HT
2. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 2:7 (0:2, 1:4, 1:1), 

Považská Bystrica – Ružomberok 2:7, Žilina – Dub-
nica 21:1
1. Martin 2 1 1 0 11:6 3
1. Ružomberok 2 1 1 0 11:6 3
3. Žilina 2 1 0 1 29:10 2
4. MŠK Púchov 2 1 0 1 11:15 2
5. Dubnica 2 1 0 1 7:25 2
6. P. Bystrica 2 0 0 2 6:13 0

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

Viac ako štyri desiatky pretekárov zo Slovenska 
a Poľska sa zúčastnilo v Záriečí záverečného kola 

Slovenských hier mládeže a slovenského pohára 
v cyklotriale. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 

absentovali cyklotrialisti z Českej republiky. Prete-
kári nastúpili spolu na 51 pretekov (niektorí štar-
tovali postupne v dvoch kategóriách), pretekov 
sa zúčastnili všetky vekové kategórie. V kategórii 
kadetov potvrdil slovenskú dominanciu domáci 
pretekár Jakub Mudrák (na snímke), ktorý vystúpil 
na najvyššiu priečku. Na medailové stupienky sa  
z pretekárov Cyklotrialového klubu Záriečie do-
stali aj Kristína Sýkorová (2. miesto v kategórii 
Elite women), Tomáš Korec (3.miesto v kategórii 
Poussin) a Jakub Mudrák, ktorý sa v kategórii Elite 
dostal na bronzový stupienok.

V celkovom poradí celého seriálu Slovenských 
hier mládeže sa víťazom kategórie Cadet  stal 
Zariečan Jakub Mudrák. Na bronzovú priečku sa 
vďaka výkonom v celom seriáli vyhupol tiež re-
prezentant Cyklotrialového klubu Záriečie Tomáš 
Korec v kategórii Poussin. Jeho oddielový kole-
ga Bruno Čibenka obsadil v seriáli druhú priečku  
v kategórii Promesa.                      (r) 

Jakub Mudrák víťazom Slovenských hier mládeže v cyklotriale

Hokej
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
z  lásky na Tvoj hrob mô-
žeme dať, modlitbu tichú 
odriekať, za všetko krásne 
ďakovať a  s  láskou v  srdci 
spomínať.“ Dňa 18.9.2021 
uplynuli 2 roky, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
mamička, babička, praba-
bička Emília Urbanová. S láskou, úctou a vďakou 
spomínajú dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie 
si medzi nami, no v  na-
šich srdciach žiješ stále 
s  nami.“ Dňa 24.9.2021 si 
pripomíname 3. smut-
né výročie, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
otec a  dedko František  
Jurovčík. „Tatino, chýbaš 
nám.“ S láskou a úctou spomínajú synovia a dcé-
ra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 23. septembra 2021 
uplynie 25 rokov od chví-
le, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, brat, šva-
gor, zať, dedko a praded-
ko Jozef Velacka. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
spolu s  nami tichú spo-
mienku.

SPOMIENKA
„Len kytičku kvetov Vám na hrob môžeme dať 
a modlitbou na Vás spomínať.“ Dňa 16.9. si pri-
pomenieme 25. výročie úmrtia našej milovanej 
mamy, babky a prababky Antónie Gajdošíkovej 
a zároveň 30.8. sme si pripomenuli 13. výročie 
úmrtia nášho milovaného otca, dedka a praded-
ka Michala Gajdošíka z Lednice. S láskou a úc-

tou spomína nevesta Oľga s rodinou.

SPOMIENKA
V hlbokom smútku si dňa 
25.9.2021 pripomíname 1. 
výročie úmrtia manželky, 
matky, nevesty, švagrinej 
a  sestry Jany Kučerovej 
z  Lednických Rovní. “Ne-
plačte veľmi nado mnou, 
nech môžem pokojne 
spať, Boh pokynul, ja za 
ním idem, muselo sa tak stať.“ Za tichú spomien-
ku a modlitbu ďakuje celá rodina.

SPOMIENKA
„Je to už veľa liet, čo Ťa 
tu niet. Bolesť ustala, 
spomienka zostala.“ Dňa 
23.9.2021 si pripomenie-
me 29. výročie úmrtia 
otca, syna a  brata Pavla 
Sýrneho. Spomínajú brat 
Jozef s  dcérami a  zaťom 
a  brat Milan s  rodinou. 
Spolu s nami si spomeňte naňho v tichej mod-
litbe.

SPOMIENKA
Dňa 23.9. si pripomenie-
me 1. výročie, čo odiš-
la k  Pánovi naša drahá 
mama, babka a  prabab-
ka Valéria Mešová. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku s  mod-
litbou. S  láskou a vďakou 
spomínajú dcéra a  syn 
s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas veľmi rýchlo plynie 
a  nevráti, čo vzal, zostali 
len spomienky a  v  srd-
ciach žiaľ.“ Dňa 24.9. uply-
nulo 13 rokov od úmrtia 
nášho drahého manže-
la, otca a  dedka Jozefa 
Šestáka z Nosíc. S láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Za rána, či večera spo-
míname na Teba. Odišiel 
si od nás, bol to smutný 
septembrový čas, už ne-
vrátiš sa viac. Kráľovstvo 
nebeské je Tvoj nový 
domov, tam roky nepri-
búdajú ani sa neoslavujú. 
Tam je Božia sláva a  od-
plata, ktorá sa pripočítava za dobré skutky počas 
pozemského života. Zem pohltí Ťa do seba, no 
my nikdy nezabudneme na Teba.“ Dňa 18.9.2021 
sme si pripomenuli šieste výročie úmrtia manže-
la, otca, dedka Vladimíra Luhového z Horných 
Kočkoviec. S láskou a úctou spomína manželka 
Anna, dcéra Maja, zať, vnúčatá a ostatná rodina.

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL oproti Bille - matrace, paplóny, 
prikrývky, deky, obliečky, nepriepustné plachty, 
tkané koberce, angín aj ušitý, koženky, molitany, 
papuče, sedáky...  

• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302

• Akcia -20 % do 30.9.2021. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113

• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK
od 8:00 -11:30    12.00 -16:00 hod.

Inzerciu a spomienky počas ostatných dní 
vybavíte emailom alebo telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 
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Nefunguje vo vašom okolí verejné 
osvetlenie? Oznámte nám to!

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA

 hláste na adrese: 
ptsmpu@ptsmpu.sk

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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 ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

Očkovanie detí od 12 rokov
proti COVID-19 už aj v Púchove 

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast  
MUDr. Evy Cígerovej v Púchove oznamuje, že 
od 23. 7. 2021 začína očkovať proti COVID-19 

deti od 12 rokov veku.
Termín si môžete dohodnúť telefonicky na:

+421 424 634 647.

• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk

• Maľovanie, natieranie 0902356631

• Stavebné práce 090235663

• Ponúkame pomocné práce pri údržbe rodinných 
domov, kosenie trávy, orez stromov, t.č. 0903 697 247

• KÚPA

• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937

• Kúpim byt v Púchove a okolí. Platím ihneď. Tel. č. 
0951 676 236

• Kúpim 3-izbový byt, č.t. 0905 979 142

PREDAJ

• Predám práčku Whirlpool, ako nová, málo 
používaná. Nakladanie z vrchu, na 5 kg prádla, veľa 
pracích programov. Cena: 180,- €. Len osobný odber 
v PU. 0911 439 318

• Predám prerobený, prízemný, 1-izbový byt 35m2  

v Púchove. Je v peknej a tichej lokalite blízko centra 
na Pribinovej 1169. Pivnica a parkovanie je súčasťou. 
0903 443687

PRÁCA

• Mám záujem uplatniť svoju aktívnu pokročilú 
znalosť AJ (značná zahraničná prax + štátna skúška 
úroveň B2) pri tlmočení, prekladoch, konverzácii. 0919 
340 131

• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku v Púchove. Ide o prácu 
počas prac. týždňa v dopoludňajších hodinách v čase 
od 9:00 - 15:00 hod. a podľa potreby aj v sobotu. 
Náplň práce: pomoc v domácnosti, pri hygiene, 
obliekaní, varení, nakupovaní, cvičení a sprevádzaní 
pri voľnočasových aktivitách. Veľkou výhodou je VP. 
Najlepšie priamo z Púchova. Mzda od 700 do 900 €  
v čistom mesačne. Kontakt 0940 713 746

• Ponúkame prácu na pozíciu recepčná/ý, TPP, 
podmienka: znalosť AJ slovom aj písmom, iný jazyk 
výhodou. Bližšie info na: 0918 182 338

• Ponúkame prácu na pozíciu plavčík/čka, TPP alebo 
brigádne, podmienka: plavčícky kurz. Bližšie info na: 
0918 646 129

Informácia pre odberateľov tepla  
v Púchove

Leto síce podľa kalendára ešte neskončilo, ale 
skoré raňajšie a večerné teploty sú už veľmi „čer-
stvé“. Aj preto sa na spoločnosť MESTSKÝ BY-
TOVÝ PODNIK, s.r.o., ktorá zásobuje celé mesto 
teplom, spotrebitelia začínajú obracať s otázkou, 

kedy sa začne kúriť.

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR  
č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie obdobie začína 
spravidla 1. septembra príslušného kalendárne-
ho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalen-
dárneho roka. Teplo na vykurovanie začne dodá-
vateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná 
teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne 
počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13⁰ C 
a podľa predpovede vývoja počasia nemožno oča-
kávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty 

v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Máte záujem o raňajšie alebo večerné  
prikurovanie?

Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné alebo ve-
černé prikurovanie v čase pred povinným spuste-
ním dodávky tepla, môže spoločnosť MESTSKÝ BY-
TOVÝ PODNIK, s.r.o. vykurovanie pre spotrebiteľov 
spustiť. Je však potrebné, aby správca, predseda 
spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa 
o spustenie dodávky tepla oficiálne požiadal. Poži-
adať je možné formou písomnej žiadosti, v ktorej 
bude uvedený dátum spustenia vykurovania. Pod-
písanú žiadosť je možné doručiť osobne do sídla 
našej spoločnosti alebo zaslať emailom na adresu 
sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení 
žiadosti pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO POD-

NIKU, s.r.o. dodávku vykurovania spustia. 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Inzercia:
Ja to vidím tak, že možno ani 1 % z Vás sa nedostane do vyšších sfér, hoci si myslíte opak, že ako deti 
stvorenia alebo veriaci v Ježiša Krista, častí návštevníci kostolov alebo i podporovatelia rôznych cirkví  
v toto veríte a budete prijatí v nebi.

Človek na Zemi žije svojím životom a tým, že prijíma rôzne informácie, formuje i svoje vnútro, teda svoj-
ho ducha a ten s týmto vedením, skúsenosťami, akoby darom ide do vyšších sfér, kde očakáva, že bude 
prijatý. Skutočnosť je ale iná. Nikto nemôže ísť domov do nášho domova, ak jeho duch nie je správne 
informovaný, nevie, čo má vedieť a preto nutne ostane stáť pred mrežou pravdy. Je ich tam milióny, oby-
čajných, neveriacich, veriacich, kňazov, rôznych učiteľov a podobne. Oháňajú sa modlitebnými knižkami 
a mreže neuhýbajú. Následok z nemožnosti postúpenia je rozklad osobnosti ducha človeka, pozdejšieho 
stvorenia. Smutné.

Toto je realita, či sa to niekomu páči alebo nie. Nepomôže si sťažovanie alebo odvolávanie na cirkev, na 
dlhoročné študovanie náboženských textov alebo na to, že ste verili v dobrotu Boha a lásku Ježiša Krista 
a vraj i jeho obetu za Vás.

Všetko sa zmenilo príchodom Božieho Syna, teda „Syna človeka“ na Zem, vysvetlením jeho požiadaviek 
na človeka, ducha stvorenia a preto nikto, kto ho nebude poznať a to, čo ON a Otec požaduje, sa hore 
nedostane, lebo podľa nich dvetisíc rokov bolo dosť dlho na to, aby sme vedeli, čo sa od nás požadu-
je. Každý je sám zodpovedný za seba, za každú myšlienku, slovo a čin. Rozhodnúť sa a ísť musí každý 
sám, nepomôžu prijaté názory rodičov, názory cirkevného združenia alebo neochoty poznať pravdu, kto 
vlastne sme a odmietaním pravdy, kam ideme po smrti a skutočnosti, prečo sme boli stvorení.

Ján Marušinec

Poskytujem moje tel. číslo za účelom otvoreného rozhovoru k danej téme: 0905 527 890



25,90 € / 1 ks. 2,90 € / 1 ks. 46,99 € / 1 ks.

SUD NA KAPUSTU 
10 l, II. A.    
obj. kód: 10581102

OBERAČ OVOCIA 
FC7na palicu, Multi-Lock system   
obj. kód: 211404

NÁDOBA 
čierna, 500 l   
obj. kód: 8804433

NÁDOBA S VENTILOM A VEKOM
500L zelená
obj. kód: 884550 

Akcia platí od 21.9 do 5.10.21 alebo do vypredania zásob.
Platí len pre Kinekus Púchov, Okružná 146/7, 020 01.

NAJVÄČŠIE DOMÁCE A ZÁHRADKÁRSKE 
POTREBY V OKRESE. VIAC AKO 20 000
PRODUKTOV PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ, 
ZÁHRADU A DIELŇU.

PO-PIA 7.00 - 18. 00 H.  |  SOBOTA 8.00 - 12.00 H.  |  NE - ZATVORENÉ
INFO: 042/4710303
INFO.PU@KINEKUS.SK

54,99 € / 1 ks.

VRECE EXTRA PEVNÉ LDPE
60x120x0,20 cm, číre, na slivky
obj. kód: 7217322 

1,39 € / 1 ks.

4,90 € / sada

PREPRAVKA
UH 15 KG na zeleninu,ovocie...
obj. kód: 10547089

DOSKY DO SUDA NA KAPUSTU 
3ks
obj. kód: 3030176

3,79 € / 1 ks.

REFRAKTOMETER NA MERANIE 
CUKORNATOSTI OVOCIA
0-32% Brix
obj. kód: 405994235 KACHLE EKONOMIK LUX

čierne, 6,5 kw
obj. kód: 203888 

33,99 € / 1 ks.

139 € / 1 ks.

inzerciainzercia


