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Mesto v spolupráci s PTSM zabezpečuje jarné asfal-
tovanie najviac zničených častí ciest. Minulý týždeň 
sa opravili cesty na Obrancov mieru, 1. mája, Kolon-
ke, Na vŕšku a Za cintorínom.                    Foto: PTSM

Z práce Podniku technických služieb mesta Púchov

Na Okružnej ulici pribudlo dvadsať parkovacích miest
Na Sedlišti koncom januára tohto roku začali práce na vybudovanie 20 nových Na Sedlišti koncom januára tohto roku začali práce na vybudovanie 20 nových 

parkovacích miest, ktoré sú momentálne v predčasnom užívaní. Včera sa doasfal-parkovacích miest, ktoré sú momentálne v predčasnom užívaní. Včera sa doasfal-
tovalo napojenie na jestvujúce komunikácie a prebieha odovzdávanie diela od tovalo napojenie na jestvujúce komunikácie a prebieha odovzdávanie diela od 
Stavebnej firmy KOMPLET Stav, Ing. Pecko.                          Stavebnej firmy KOMPLET Stav, Ing. Pecko.                          Foto: MsÚFoto: MsÚ
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lujú a ktorí sa aj prostredníctvom nich učia spozná-lujú a ktorí sa aj prostredníctvom nich učia spozná-
vať život, svet, históriu, literatúru. Aktuálne už môžu vať život, svet, históriu, literatúru. Aktuálne už môžu 
priestory mestskej knižnice vo väčších skupinkách priestory mestskej knižnice vo väčších skupinkách 
navštíviť aj predškoláci či žiaci základných škôl  navštíviť aj predškoláci či žiaci základných škôl  
a pripravujú sa mnohé literárne besedy, na ktoré Vás a pripravujú sa mnohé literárne besedy, na ktoré Vás 
všetky s radosťou pozývam, pretože sa majú na čo te-všetky s radosťou pozývam, pretože sa majú na čo te-
šiť malí aj veľkí čitatelia. Spomeniem krásny citát od šiť malí aj veľkí čitatelia. Spomeniem krásny citát od 
Carla Goldoni:Carla Goldoni: „Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu  „Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu 
pre toho, kto nevie čítať.“pre toho, kto nevie čítať.“

Minulý týždeň sa niesol práve v duchu literatúry  Minulý týždeň sa niesol práve v duchu literatúry  
a umenia. Spomeniem krásnu besedu s regionálnymi a umenia. Spomeniem krásnu besedu s regionálnymi 
spisovateľmi či vernisáž k výstave Zrkadlenie, ktoré spisovateľmi či vernisáž k výstave Zrkadlenie, ktoré 
akcie prebiehali v Divadle Púchov. Pod patronátom akcie prebiehali v Divadle Púchov. Pod patronátom 
Centra voľného času Včielka sa uskutočnilo aj vyhod-Centra voľného času Včielka sa uskutočnilo aj vyhod-
notenie súťaže Poetický Púchov. Viac o týchto pro-notenie súťaže Poetický Púchov. Viac o týchto pro-
jektoch sa dočítate v aktuálnom vydaní Púchovských jektoch sa dočítate v aktuálnom vydaní Púchovských 
novín. A pokračovať budeme aj v tomto týždni, kedy novín. A pokračovať budeme aj v tomto týždni, kedy 
prebehne v Župnom dome zážitková výstava s ná-prebehne v Župnom dome zážitková výstava s ná-
zvom Chybia! Ide o dlho pripravovanú výstavu, ktorú zvom Chybia! Ide o dlho pripravovanú výstavu, ktorú 
si zobralo pod patronát Občianske združenie Podiv-si zobralo pod patronát Občianske združenie Podiv-
ný barón v spolupráci s Ústavom pamäti národa, OZ ný barón v spolupráci s Ústavom pamäti národa, OZ 
Puchovo dedičstvo, ZUŠ Púchov, Mestom Púchov  Puchovo dedičstvo, ZUŠ Púchov, Mestom Púchov  
a ďalšími kultúrnymi a občianskymi ustanovizňami, a ďalšími kultúrnymi a občianskymi ustanovizňami, 
s cieľom rôznymi audiovizuálnymi spôsobmi priblížiť s cieľom rôznymi audiovizuálnymi spôsobmi priblížiť 
perzekúcie a ľudské utrpenie chýbajúcich židovských perzekúcie a ľudské utrpenie chýbajúcich židovských 
spoluobčanov v Púchove a upozorniť na chyby (z) spoluobčanov v Púchove a upozorniť na chyby (z) 
minulosti. V roku 2022 si totiž pripomíname smutné minulosti. V roku 2022 si totiž pripomíname smutné 

80. výročie násilných deportácií židovských spoluob-80. výročie násilných deportácií židovských spoluob-
čanov zo Slovenska do nacistických vyhladzovacích čanov zo Slovenska do nacistických vyhladzovacích 
táborov. Aj v Púchove žila židovská komunita, ktorá táborov. Aj v Púchove žila židovská komunita, ktorá 
sa od 18. storočia výrazným spôsobom podieľala naj-sa od 18. storočia výrazným spôsobom podieľala naj-
mä na hospodárskom a kultúrnom rozvoji mestečka. mä na hospodárskom a kultúrnom rozvoji mestečka. 
Rovnako ako v drvivej väčšine slovenských obcí, aj Rovnako ako v drvivej väčšine slovenských obcí, aj 
púchovská židovská komunita zmizla z ulíc, pretože púchovská židovská komunita zmizla z ulíc, pretože 
jej príslušníci boli nahnaní do plynových komôr, kde jej príslušníci boli nahnaní do plynových komôr, kde 
zahynuli. Prežila iba hŕstka púchovských židov, ale tá zahynuli. Prežila iba hŕstka púchovských židov, ale tá 
už nemohla nadviazať na bežný život, aký žili pred už nemohla nadviazať na bežný život, aký žili pred 
touto katastrofou.touto katastrofou.

Jar už je v plnom prúde, za nami je jarná rovno-Jar už je v plnom prúde, za nami je jarná rovno-
dennosť, pred nami je krásne počasie a cez víkend dennosť, pred nami je krásne počasie a cez víkend 
v sobotu opäť zmena, resp. posun času. V meste v sobotu opäť zmena, resp. posun času. V meste 
priebežne prebiehajú práce spojené s opravami ciest priebežne prebiehajú práce spojené s opravami ciest 
a prípravami na väčšie rekonštrukcie, a tak buďte, a prípravami na väčšie rekonštrukcie, a tak buďte, 
prosím, zhovievaví. Pomaly začne okrem kvitnúcich prosím, zhovievaví. Pomaly začne okrem kvitnúcich 
kvetov v meste pribúdať aj veľkonočná výzdoba, ako kvetov v meste pribúdať aj veľkonočná výzdoba, ako 
príprava na Vítanie jari, ktoré sa uskutoční v sobotu príprava na Vítanie jari, ktoré sa uskutoční v sobotu 
2. apríla na Pešej zóne, a tak určite potešte nielen 2. apríla na Pešej zóne, a tak určite potešte nielen 
svoje oči, ale i dušu. Nikdy neprestaňte byť dobrým svoje oči, ale i dušu. Nikdy neprestaňte byť dobrým 
človekom, a už vôbec nie kvôli zlým ľuďom. Majte človekom, a už vôbec nie kvôli zlým ľuďom. Majte 
pozitívnu myseľ, a hoci pozitívny postoj neznamená pozitívnu myseľ, a hoci pozitívny postoj neznamená 
byť neustále šťastný, je dôkazom toho, že aj v ťažkých byť neustále šťastný, je dôkazom toho, že aj v ťažkých 
dňoch, ktoré prežívame, si uvedomujeme, že budú aj dňoch, ktoré prežívame, si uvedomujeme, že budú aj 
iné, lepšie... Krásny jarný a slnkom naplnený týždeň iné, lepšie... Krásny jarný a slnkom naplnený týždeň 
Vám prajem.       Vám prajem.       Katarína HenekováKatarína Heneková

Snáď každý z nás  Snáď každý z nás  
v detstve sníval o tom, v detstve sníval o tom, 
že bude učiteľkou či že bude učiteľkou či 
učiteľom. Spomínam učiteľom. Spomínam 
na časy, keď sme sa na časy, keď sme sa 
hrali na učiteľov a žia-hrali na učiteľov a žia-
kov v triede a rozdávali kov v triede a rozdávali 
samé jednotky. Len samé jednotky. Len 
málokto však tieto málokto však tieto 
detské sny premenil  detské sny premenil  
v dospelosti aj na sku-v dospelosti aj na sku-
točnosť, uvedomujúc točnosť, uvedomujúc 
si už v mladosti nároč-si už v mladosti nároč-
nosť tohto povolania  nosť tohto povolania  
a nie príliš motivujúce a nie príliš motivujúce 
finančné ohodnote-finančné ohodnote-

nie. Povolanie učiteľa ja osobne vnímam, podobne nie. Povolanie učiteľa ja osobne vnímam, podobne 
ako v prípade lekárov, ako poslanie, ktorého význam ako v prípade lekárov, ako poslanie, ktorého význam 
je v každej dobe veľmi dôležitý. Správny pedagóg je v každej dobe veľmi dôležitý. Správny pedagóg 
nielen učí a vzdeláva, ale aj vychováva, motivuje a nielen učí a vzdeláva, ale aj vychováva, motivuje a 
ovplyvňuje ďalší život detí a mládeže, a to chce na-ovplyvňuje ďalší život detí a mládeže, a to chce na-
ozaj veľkú odvahu, silu a zodpovednosť. Možno aj ozaj veľkú odvahu, silu a zodpovednosť. Možno aj 
pre tieto moje ideály, možno preto, že som žena, pre tieto moje ideály, možno preto, že som žena, 
sústreďujem aj z pozície primátorky veľa energie do sústreďujem aj z pozície primátorky veľa energie do 
pomoci školám, rodinám a mimoškolským aktivitám. pomoci školám, rodinám a mimoškolským aktivitám. 
Žijeme v uponáhľanej, rýchlej dobe, kedy je väčšina Žijeme v uponáhľanej, rýchlej dobe, kedy je väčšina 
mladých ľudí ovplyvnených sociálnymi sieťami, nád-mladých ľudí ovplyvnených sociálnymi sieťami, nád-
herou a bezstarostnosťou ľudí na nich prezentujú-herou a bezstarostnosťou ľudí na nich prezentujú-
cich sa a v snahe vyrovnať sa týmto svojim ideálom cich sa a v snahe vyrovnať sa týmto svojim ideálom 
očakávajú, že všetok úspech, krása a peniaze prídu očakávajú, že všetok úspech, krása a peniaze prídu 
samé. Einstein povedal: samé. Einstein povedal: „Informácie nie sú vedomos-„Informácie nie sú vedomos-
ti.“ti.“ Bohužiaľ, súčasná doba dáva deťom a mládeži  Bohužiaľ, súčasná doba dáva deťom a mládeži 
hlavne informácie, avšak neoverujú si zdroje, odkiaľ hlavne informácie, avšak neoverujú si zdroje, odkiaľ 
k nim prichádzajú. A práve tu zastáva dôležité miesto k nim prichádzajú. A práve tu zastáva dôležité miesto 
výchova a vzdelávací proces škôl a mimoškolskej výchova a vzdelávací proces škôl a mimoškolskej 
činnosti. Úloha pedagógov je aj v tomto smere veľ-činnosti. Úloha pedagógov je aj v tomto smere veľ-
mi dôležitá a veľmi náročná, a cieľom mesta je im  mi dôležitá a veľmi náročná, a cieľom mesta je im  
v tejto náročnej činnosti čo najviac pomôcť, a to naj-v tejto náročnej činnosti čo najviac pomôcť, a to naj-
mä vytvorením lepších podmienok pre prácu s deťmi mä vytvorením lepších podmienok pre prácu s deťmi 
a mládežou. V piatok (25.3.2022) nás práve pri príle-a mládežou. V piatok (25.3.2022) nás práve pri príle-
žitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov (28.3.2022) čaká žitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov (28.3.2022) čaká 
oceňovanie pedagógov, ktorí si to za svoju prácu oceňovanie pedagógov, ktorí si to za svoju prácu 
zaslúžia. Hoci budeme oceňovať pedagógov, ktorí sú zaslúžia. Hoci budeme oceňovať pedagógov, ktorí sú 
zástupcami materských či základných škôl v meste, zástupcami materských či základných škôl v meste, 
základnej umeleckej školy a centra voľného času, po-základnej umeleckej školy a centra voľného času, po-
ďakovanie a blahoželanie patrí všetkým zástupcom ďakovanie a blahoželanie patrí všetkým zástupcom 
tohto nádherného povolania.tohto nádherného povolania.

Milí pedagógovia, so srdcom plným úcty Vám ďa-Milí pedagógovia, so srdcom plným úcty Vám ďa-
kujem v mene mesta Púchov za Váš prístup v plnení kujem v mene mesta Púchov za Váš prístup v plnení 
náročnej a zodpovednej práce, ktorou dennodenne náročnej a zodpovednej práce, ktorou dennodenne 
prispievate k získavaniu všestrannosti našich detí,  prispievate k získavaniu všestrannosti našich detí,  
a to napriek všetkým sťaženým podmienkam, ktoré a to napriek všetkým sťaženým podmienkam, ktoré 
počas posledných mesiacov, vlastne už rokov, zaží-počas posledných mesiacov, vlastne už rokov, zaží-
vame. Napriek všetkým tým hrôzam, ktorých sme vame. Napriek všetkým tým hrôzam, ktorých sme 
aktuálne súčasťou, snažíte sa mládeži prezentovať aktuálne súčasťou, snažíte sa mládeži prezentovať 
rebríček skutočných hodnôt v živote a základné ľud-rebríček skutočných hodnôt v živote a základné ľud-
ské práva a hodnoty, pretože len tie sú zárukou toho, ské práva a hodnoty, pretože len tie sú zárukou toho, 
že nestratíme srdce, ľudskosť, že človek zostane člo-že nestratíme srdce, ľudskosť, že človek zostane člo-
vekom a nezlomí ho ani pandémia, ani vojna a ani vekom a nezlomí ho ani pandémia, ani vojna a ani 
nenávisť a hnev. nenávisť a hnev. 

Ďakujem Vám, milé pani učiteľky v materských Ďakujem Vám, milé pani učiteľky v materských 
školách, ďakujem Vám, pani učiteľky a páni učitelia školách, ďakujem Vám, pani učiteľky a páni učitelia 
v základných školách, v základnej umeleckej škole,  v základných školách, v základnej umeleckej škole,  
v centre voľného času, ďakujem vám, pani profesor-v centre voľného času, ďakujem vám, pani profesor-
ky a páni profesori na stredných i vysokých školách, ky a páni profesori na stredných i vysokých školách, 
ďakujem Vám všetkým, pedagógom, za Vašu lásku ďakujem Vám všetkým, pedagógom, za Vašu lásku 
k deťom, k ich vzdelávaniu, k poznaniu a vychová-k deťom, k ich vzdelávaniu, k poznaniu a vychová-
vaniu. Poďakovanie posielam aj všetkým nepeda-vaniu. Poďakovanie posielam aj všetkým nepeda-
gogickým pracovníkom škôl a školských zariadení. gogickým pracovníkom škôl a školských zariadení. 
Ján Amos Komenský povedal: Ján Amos Komenský povedal: „Hľadajme spôsob, aby „Hľadajme spôsob, aby 
učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“ Prajem Vám  Prajem Vám 
všetkým hlavne veľa zdravia, porozumenia, trpezli-všetkým hlavne veľa zdravia, porozumenia, trpezli-
vosti, tvorivých síl a lásky. vosti, tvorivých síl a lásky. 

Končí sa Marec – Mesiac knihy, ale práca zamest-Končí sa Marec – Mesiac knihy, ale práca zamest-
nancov mestskej knižnice ako aj projekty, ktoré nancov mestskej knižnice ako aj projekty, ktoré 
rozbehli spolu s vedením Oddelenia školstva a so-rozbehli spolu s vedením Oddelenia školstva a so-
ciálnych vecí MsÚ Púchov, napredujú, a to nielen  ciálnych vecí MsÚ Púchov, napredujú, a to nielen  
v plánovanom rozšírení priestorov knižnice, ale aj  v plánovanom rozšírení priestorov knižnice, ale aj  
v získaní nových kníh pre všetkých, ktorí knihy mi-v získaní nových kníh pre všetkých, ktorí knihy mi-

Slovami primátorky: Učiteľom, z lásky...
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V roku 2021 prebiehala implementácia pro-
jektov organizovaná Mestským úradom Púchov  
v hodnote schválených poskytnutých nenávrat-
ných finančných príspevkov 2.634.393,76 eur.  
Z toho bolo priamo v roku 2021 schválených pro-
jektov v hodnote 2.247.906,24 eur. 

Z celkovej sumy 2.634.393,76 eur realizácie a imple-
mentácie projektov v r. 2021 tvorí:

- nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ 
2.616.860,96 eur 

- dotácie zo štátu - Fond na podporu umenia 
8.000,00 eur

- rôzne – Nadácia SPP, nadácia ČSOB, dotácie TSK 
9.532,80 eur

Celkovo v roku 2021 prebiehala implementácia 
projektov, z toho 7 hradených z fondov EÚ, 2 dotač-
né projekty z FPU, 1 projekt z grantu nadácie ČSOB, 
2 projekty z dotácie TSK a 1 projekt z grantu Nadácie 
Tesco.

Prehľad projektov realizovaných v roku 2021 
(názov projektu - poskytovateľ - schválená suma):

ZŠ Gorazdova - obstaranie vybavenia odborných 
učební - MIRRI SR, NFP – dotácia 123.300,31 eur. 
Implementácia projektu - realizácia aktivít projek-
tu - odborné učebne fyziky, polytechniky, jazyková 
učebňa - projekt ukončený v r. 2021.

ZŠ Mládežnícka - obstaranie vybavenia odbor-
ných učební a knižnice - MIRRI SR, NFP – dotácia 
117.483,42 eur. Implementácia projektu - učebňa 
fyziky, biochémie a knižnica.

ZŠ Komenského - obstaranie vybavenia odborných 
učební - MIRRI SR, NFP – dotácia 115.489,26 eur. Im-
plementácia projektu - učebňa fyziky, polytechniky.

ZŠ s MŠ Slovanská - obstaranie vybavenia odbor-
ných učební - MIRRI SR, NFP 28 – dotácia 26.105,99 
eur. Implementácia projektu - učebňa IKT a jazyková 
učebňa – projekt ukončený r. 2021.

Mestská knižnica Vladimíra Roya - nákup knižnič-
ného fondu - Fond na podporu umenia – dotácia 
5.000,00 eur. Projekt schválený, realizácia projektu – 
projekt ukončený v r. 2021.

Mestská knižnica Vladimíra Roya - nákup knižnič-
ného fondu - Fond na podporu umenia - dotácia 
3.000,00 eur. Projekt schválený, realizácia projektu.

Pamäť lesa – Interreg V-A, SK CZ, ŽSK - dotácia 
33.496,60 eur. Projekt schválený, realizácia projektu.

Kompostáreň mesta Púchov - MŽP SR, SAŽP, NFP 
- dotácia 1.793.876,84 eur. Projekt schválený, realizá-

cia projektu.
Podpora opatrovateľskej služby - MPSVaR SR, NFP 

- dotácia 408.000,00 eur. Projekt schválený, realizácia 
projektu.

Pozor zebra na ceste - Nadácia ČSOB - dotácia 
4.732,80 eur. Projekt zrealizovaný v r. 2021.

Hravo a zdravo na detskom ihrisku – TSK - dotácia - 
2.200,00 eur. Projekt zrealizovaný v r. 2021.

Detská zóna v mestskom parku - Nadácia Tesco - 
dotácia 600,00 eur. Projekt zrealizovaný v r. 2021.

Mikulášsky jarmok 2021 - TSK - dotácia 2.000,00 
eur. Nezrealizované z dôvodu COVID-19.

Dom smútku Horné Kočkovce - MAS PRV - dotácia 
25.325,11 eur. Žiadosť v štádiu administratívnej kont-
roly, žiadosť vypracovaná a predložená v r. 2020.

V roku 2021 boli spracované ďalšie žiadosti o po-
skytnutie nenávratného finančného príspevku  
z fondov EÚ a ŠR v celkovej hodnote NFP 2.156.781,22 
eur, ktoré sú v štádiu kontroly a hodnotenia. 

Prehľad žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na projekty v roku 2021 
(názov projektu - poskytovateľ - výška žiadaných 
oprávnených výdavkov projektu):

Modernizácia autobusovej stanice na ŽS Púchov 
- IROP, MIRRI SR - dotácia 1.400.703,70 eur. Projekt 
schválený - pred podpisom zmluvy o NFP.

Poskytovanie služieb a starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa – vybudovanie jaslí IROP, MIRRI SR 
- dotácia 378.384,71 eur. Žiadosť v štádiu administra-
tívnej kontroly.

Modernizácia a inovácia kultúrneho strediska  
v meste Púchov za účelom adaptácie na dôsledky 
spôsobené pandémiou COVID-19 - IROP MK SR - do-
tácia 199.999,99 eur. Žiadosť v štádiu administratív-
nej kontroly.

Detské ihrisko Sedlište - MPSVaR SR - dotácia 
38.600,00 eur. Žiadosť v štádiu administratívnej kon-
troly.

Park Rochus a lesopark Lachovec – spoločné prí-
rodné a kultúrne dedičstvo (amfiteáter Ilonka) - In-
terreg SK – CZ, Hlavný cezhraničný partner - dotácia 
139.092,82 eur. Žiadosť v štádiu odborného hodno-
tenia.

Vodní prvek Arboretum Vsetín - Interreg SK – CZ, 
Hlavný cezhraničný partner - dotácia - 0,00 eur. Žia-
dosť v štádiu administratívnej kontroly.

V roku 2021 boli spracované ďalšie žiadosti  
o poskytnutie príspevku z Envirofondu, FPU  
a nadačných fondov, ktoré vzhľadom na alokáciu 
finančných prostriedkov zatiaľ neboli schválené:

Zateplenie ZŠ s MŠ Slovanská – Envirofond - 
236.007,00 eur - žiadosť splnila podmienky výzvy –  
v zásobníku projektov.

Aktívne a atraktívne v mestskom parku – Nadácia 
SPP – 3.000,00 eur.

PUPOK, Mesto kultúry 2022, prípravná fáza – Fond 
na podporu umenia – 7.824,00 eur.

Revitalizácia detského ihriska vo vnútrobloku – 
6.000,00 eur.

Bezpečná dopravná infraštruktúra v meste Púchov 
– autobusové prístrešky – Nadácia COOP Jednota – 
6.000,00 eur.

Revitalizácia detského ihriska – vnútroblok - Nadá-
cia COOP Jednota – 6.000,00 eur.

Separačné nádoby do MŠ a CVČ - Nadácia COOP 
Jednota – 2.250,00 eur.

Mesto 24. 2. 2022 podalo žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na Revitalizá-
ciu verejného priestranstva sídliska Sedlište vo výške 
oprávnených výdavkov 608.516 eur a pripravuje pro-
jektovú dokumentáciu pre zapojenie sa do ďalších 
výziev či už z Plánu obnovy, výziev pre nastávajúce 
programové obdobie a výziev na poskytovanie dotá-
cií zo štátneho rozpočtu.

Jana Vondrová, 
referent grantových projektov MsÚ Púchov

V roku 2021 mesto získalo na projekty 2 247 906 eur

Technika do novej kompostárne.

Učebňa fyziky v Základnej škole Mládežnícka.
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V zmysle Vyhlášky č. 248/2016 Z.z., ktorou sa usta-
novuje cenová regulácia v tepelnej energetike, má 
výrobca tepla povinnosť do 31. marca prepočítať 
skutočné ekonomicky oprávnené náklady na dodáv-
ku tepla za predchádzajúci kalendárny rok. 

Po prepočítaní plánovaných nákladov použitých  
v schválenej cene tepla na rok 2021 a skutočných 
ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021 vzni-
kol rozdiel 135.000 €. Táto suma bola prepočítaná pre 
jednotlivých odberateľov tepla a následne podľa ich 
podielu odberu bol vystavený a odoslaný dobropis. 
V priebehu tohto týždňa budú finančné prostriedky 
odoslané na bankové účty odberateľov. Základné 
školy, materské školy a ostatní odberatelia dostanú 
prostriedky okamžite. Občanom budú peniaze zas-
lané na účet spoločenstva vlastníkov bytov, alebo 
správcu bytového domu. Jednotlivým občanom sa 
znížené sumy za teplo na vykurovanie a prípravu 
teplej úžitkovej vody prejavia v ročnom vyúčtovaní 
nákladov spojených s užívaním bytu. 

Vplyvom zrealizovaných investičných akcií v rokoch 
2020 a 2021 sa nám podarilo zastabilizovať náklady 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vracia spoločenstvám 
vlastníkov bytov a ostatným odberateľom tepla 135 000 €

Do projektu DETI POTREBUJÚ KNIHY sa pridala aj 
Mestská knižnica Vladimíra Roya Púchov. Kúpou 
niektorej z kníh vydavateľstva Martinus môžete 
obdarovať ukrajinské deti. Vami darované knihy sa 
využijú pri práci s ukrajinskými deťmi v miestnych 
komunitách, neziskových organizáciách, škôlkach, 
školách, ale budú aj darčekmi priamo pre tieto deti. 
Knihu, ktorú chcete darovať zo zoznamu s 35 % zľa-
vou nájdete tu: www.martinus.sk. Ako dodaciu adre-
su uveďte našu knižnicu: Mestská knižnica Vladimíra 
Roya, Župné námestie 900/7, 020 01 Púchov.

Takto darované knihy sa využijú pri práci s ukrajin-
skými deťmi v miestnych komunitách, a budú dar-
čekmi priamo pre tieto deti. Veríme, že sa staneme 
jednou veľkou knižnicou pre ukrajinské rodiny a ich 
deti, ktorá otvorila náruč, srdce a svoje dvere všet-
kým deťom, aj tým ktoré prišli do nového mesta a do 
nového života. Knižnice zabezpečia distribúciu kníh 
do všetkých miest, kde budú potrebné.

Mestská knižnica V. Roya Púchov

S príchodom jarných dní sa každoročne vytvára-
jú podmienky kedy sa nová vegetácia len začína 
rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia 
a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku 
požiarov, ale najmä ich rýchleho rozšírenia. Každý 
rok sa opakujú situácie, pri ktorých dochádza k vzni-
ku zbytočných škôd.

Lesné požiare spôsobujú každoročne nielen veľké 
materiálne, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, 
pričom obnova požiarom zničených lesných poras-
tov predstavuje dlhodobý proces. Najčastejšou príči-
nou lesných požiarov je neopatrnosť a nedbanlivosť 
ľudí a podcenenie požiarneho nebezpečenstva pri 
zakladaní ohňa vo voľnej prírode. Veríme, že nikoho 
nepoteší pohľad na spálenú a spustošenú lúku alebo 
les. Z tohto dôvodu by ste i vy mali prispieť k tomu, 
aby sa znížilo riziko požiaru:

- pamätať na to, že odhodená neuhasená cigareta, 
či zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru,

- nezakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty 
kríkov bylín a drevín,

- v prírode možno klásť oheň len na určených mies-
tach,

- nezakladať oheň v čase zvýšeného nebezpečen-

stva vzniku požiarov – v jarnom období, v období 
dlhotrvajúceho teplého a suchého počasia a za ve-
terného počasia,

- patričnú pozornosť venovať pri odchode dôsled-
nému uhaseniu ohňa,

- nedovoľte deťom hry so zápalkami a prísne za-
kročte pri zistení zápaliek u detí,

- ak spozorujete požiar, snažte sa ho v zárodku uha-
siť a ak to nie je vo vašich silách privolajte hasičov

Zvlášť Vás upozorňujeme na zákaz vypaľovania 
suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je prí-
činou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so 
značnými materiálnymi škodami, ale často pri nich 
dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy si 
takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň - ľudský život. 
Ten, kto vypaľuje porasty alebo zakladá oheň na mie-
stach, kde by sa mohol rozšíriť, dopúšťa sa priestup-
ku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť 
uložená pokuta až do výšky 331 eur.

Lesy sú našim azda najväčším bohatstvom, upev-
ňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadis-
ka plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že svojou 
opatrnosťou nám pomôžete prekonať toto obdobie 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

OR HaZZ v Považskej Bystrici

Pomôžte Ukrajine 
darovaním kníh

na opravy, revízie a ostatné prevádzkové náklady. 
Ďalším faktorom vstupujúcim do ceny tepla sú ná-
klady na elektrickú energiu potrebnú k výrobe tepla, 
ktoré sa nám podarilo znížiť výrobou vlastnej elektri-
ny v lokálnom zdroji na kotolni. Pri súčasnom vývo-

ji cien energií je v budúcnosti pre našu spoločnosť 
dôležité investovať do technológií, ktoré zabezpečia 
efektívnu, bezpečnú a úspornejšiu výrobu tepla pre 
obyvateľov mesta Púchov.

Gabriel Repatý, prokurista , foto: S. Flimmel

Hasiči varujú pred jarným vypaľovaním 
a nepozornosťou počas prechádzok

č. ú. SK6909000000005169450413č. ú. SK6909000000005169450413

Prispejte na účet  MESTO PÚCHOV POMÁHAPrispejte na účet  MESTO PÚCHOV POMÁHA
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Hasičský a záchranný zbor

Polícia informuje

Tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala 15. 
marca o 21.00 hodine na ceste I/49 v prímestskej 
časti Vieska - Bezdedov si vyžiadala ľudský život. 
Podľa doterajších zistení, 30-ročný vodič vozi-
dla Kia Rio mal jazdiť po uvedenej ceste od obce 
Doh ňany na Púchov. V križovatke na miestnu časť 
Hoštiná vodič Kie z doposiaľ nezistených príčin 
mal naraziť prednou časťou vozidla do 48-ročné-
ho chodca.

Z pohľadu vodiča sa cho-
dec mal nachádzať v strede 
jazdného pruhu a bol bez vi-
diteľných reflexných prvkov. 
Po náraze bol chodec odra-
zený na vozidlo a následne 
dopadol na cestu. Zranenia, 
ktoré utrpel, boli také vážne, 
že na ich následky podľahol 
priamo na mieste dopravnej 
nehody. Vodič vozidla Kia 
bol podrobený dychovej 
skúš ke s negatívnym vý-
sledkom merania. U nebo-
hého bude požitie alkoho-
lických nápojov zisťované 

pri súdnej pitve. Na vozidle vznikla škoda, ktorá 
bola predbežne vyčíslená na asi 4000 eur.

Poverený príslušník Okresného dopravného in-
špektorátu v Považskej Bystrici v predmetnej veci 
začal trestné stíhanie, a to vo veci prečinu usmr-
tenia. Na mieste dopravnej nehody bol prítomný 
aj súdny znalec z odboru cestná doprava. Príčina  
a miera zavinenia dopravnej nehody je v štádiu 
vyšetrovania.               KR PZ Trenčín 

Dopravná nehoda vo Vieske - Bezdedove si vyžiadala život 48-ročného chodca.              FOTO: KR PZ Trenčín 

Zrážku s automobilom neprežil vo 
Vieske - Bezdedove 48-ročný chodec

Na cestách Trenčianskeho kraja sa v desiatom 
kalendárnom týždni stalo 16 dopravných nehôd. 
Vyžiadali si dva ľudské životy a dve ťažké zranenia. 

Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho 
kraja stalo 189 dopravných nehôd, čo je o 41 viac,  
ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. 
Zomreli pri nich štyria ľudia (medziročný nárast 
o dvoch). Ťažké zranenia utrpelo 10 osôb, čo je  
o dve viac, ako v rovnakom období roku 2021. 

Na slovenských cestách sa tento rok stalo 2169 
dopravných nehôd (medziročný nárast o 519). Vy-
žiadali si 48 ľudských životov, čo je o 17 viac, ako  
v rovnakom období minulého roka. Najviac obetí 
si tento rok vyžiadali cesty Prešovského a Košické-
ho samosprávneho kraja, kde pri dopravných ne-
hodách zomrelo zhodne po deväť ľudí. Najmenej 
obetí – dve, majú cesty Banskobystrického samo-
správneho kraja.                    Zdroj: Prezídium PZ 

Počet obetí dopravných nehôd na 
krajských i slovenských cestách stúpa

Školník nápisy odstránil
Hliadka mestskej polície preverovala ozná-

menie o poškodení budovy Základnej školy 
Mládežnícka nápismi a znakmi. Mestskí poli-
cajti na mieste našli na dverách nápisy a znaky 
na sklenených výplniach. Z miesta vyhotovili 
fotodokumentáciu. Školník mestských poli-
cajtov informoval, že udalosť nechce riešiť ako 
priestupok a nápisy z vchodových dverí od-
stráni vo svojej réžii.  

Nezabrzdil(a)
Hliadka mestskej polície preverovala tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého bolo na 
Moravskej ulici odstavené osobné motorové 
vozidlo uprostred vozovky a tvorilo prekáž-
ku cestnej premávky. Hliadka po príchode 
na miesto zistila, že vozidlo bolo odbrzdené  
a presunulo sa z parkovacieho boxu. Keďže ne-
bolo možné zistiť majiteľa vozidla, hliadka ho  
následne odtlačila na parkovisko.

Ukradol rádio...
Hliadka mestskej polície zasahovala na Royo-

vej ulici po tom, ako ju privolali do jednej  
z reštaurácií, kde podľa oznámenia pracovníč-
ky malo dôjsť ku krádeži rádia s prehrávačom 
kompaktných diskov v hodnote 30 eur. Mestskí 
policajti našli na terase neďalekého pohostin-
stva muža podozrivého z krádeže. Ten sa ku 
krádeži rádia priznal a dobrovoľne ho vydal 
mestským policajtom, ktorí ho následne vrátili 
majiteľke. Priestupok vyriešili mestskí policajti 
blokovou pokutou. 

Kopačka v blatníku
Hliadka mestskej polície riešila telefonické 

oznámenie, podľa ktorého bezdomovec na Uli-
ci obrancov mieru kopol do pravého predného 
blatníka zaparkovaného automobilu značky 
Kia. Automobil parkoval na platenom parko-
visku za budovou starého kultúrneho domu. 
Kopanec do blatníka si neodpustil muž, kto-
rý len niekoľko minút predtým ukradol rádio 
na Royovej ulici. Keďže majiteľka automobilu 
skonštatovala, že škoda na blatníku presiah-
la 266 eur, privolali na miesto hliadku štátnej 
polície. Páchateľa dostihli policajti na terase 
jednej z kaviarní, prípad prevzala na realizáciu 
štátna polícia.               MsP Púchov
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V Divadle Púchov sa konala vo 
štvrtok 17.3.2022 vernisáž výstavy 
ZRKADLENIE, ktorú pripravili žiaci 
kreatívnych odborov Spojenej školy 
Púchov pod vedením svojich peda-
gógov. Výstavu prišla pozdraviť aj 
primátorka mesta Katarína Heneko-
vá. Riaditeľka Spojenej školy Púchov 
Lenka Jancíková vo svojom príhovo-
re uviedla: „Som naozaj veľmi rada, 
že nám bolo umožnené zorgani-
zovať túto výstavu, pretože je to už 
takmer dva roky, čo sme mali takúto 
možnosť prezentácie znemožnenú. 
Veľmi sa teším, že sme sa konečne 
mohli stretnúť a že opäť začína kul-
túra v Púchove, ktorá k nemu patrí aj 
vďaka našej škole, na čo som naozaj 
hrdá. Mnohokrát sa naša škola spája 
s technickým rozvojom a zázemím, 
a ja som hrdá na to, že prispievame 

k rozvoju Púchova aj po technickej 
a hospodárskej stránke, vo veľkom 
merítku. Avšak oveľa viac som hrdá 
na to, že dokážeme vytvoriť balans 
– medzi technikou a krásou. V sym-
bióze, harmónii a synergii Vám dnes 
prinášame diela, ktoré vytvorili žia-
ci počas dvoch rokov dištančného 
vzde lávania, zatvorení vo svojich 
tvorivých domovoch. Zrkadlenie 
znamená aj to, že naši študenti zrka-
dlia seba v tvorbe. Svojim kolegom 
vďačím za organizáciu tejto výsta-
vy, ktorá robí potešenie Vám a idú 
tým príkladom svojim študentom, 
ktorých učia, akým spôsobom pris-
tupovať k životu, umeniu, organizá-
cii takéhoto podujatia.“ 

Výstava vo vestibule Divadla 
Púchov potrvá do 8. 4. 2022. Vstup 
je voľný.                   Slavomír Flimmel

V stredu 16. 3. 2022 sa konalo v Di-
vadle Púchov konalo stretnutie regi-
onálnych spisovateľov, na ktoré prišli 
Emília Šipulová, Lucia Bršiaková, Eva 
Huťová a Jaroslav Martiš. Z mladej 
generácie začínajúcich autorov sa na 
akcii predstavili študenti gymnázia 

Kristína Staníková, Sára Struňáková, 
Martina Pevná, Ema Boleková, Ka-
tarína Ulčáková a Adam Gerschdorf. 
Každý z autorov sa predstavil svojou 
tvorbou: Emília Šipulová najmä spo-
mienkami na 2. svetovú vojnu a jej 
hrôzy v Mladoňove, Lucia Bršiaková 

hovorila o svojich dvoch detských 
knižkách o Sofinke, ktoré aj sama ilus-
trovala. 

Sochár a básnik Jaroslav Martiš 
predstavil svoju básnickú tvorbu  
a hovoril o svojich plánoch okrášliť 
Púchov sochou víly Lachovienky. 

Eva Huťová zarecitovala svoje bás-
ne, ktorými chce robiť ľuďom radosť 
v dnešnej neľahkej dobe. Beseda so 
spisovateľmi bola prerušovaná hu-
dobnými vstupmi, o ktoré sa postarali 
žiaci ZUŠ v Púchove.

Slavomír Flimmel

Vernisáž výstavy prác žiakov Spojenej školy Púchov

Stretnutie púchovských regionálnych spisovateľov
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Minulý týždeň sa konala celosveto-
vá kampaň Týždeň mozgu. Je to ce-
losvetové podujatie, do ktorého sa už 
15. rok zapája aj Slovensko. Cieľom 
tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť 
verejnosti na ľudský mozog, jeho čin-

nosť, možné ochorenia a poukázať 
na dôležitosť cvičení na podporu čin-
nosti mozgu. Mozog potrebuje v boji 
proti predčasnému starnutiu sústavný 
tréning a neustálu stimuláciu svojich 
funkcií. Tréningom môžeme mozog 
rozvíjať a udržiavať v dobrej kondícii. 

ZAUJÍMAVOSTI O MOZGU
- Ľudský mozog váži asi 1400 g, tvorí 

približne 2 % hmotnosti tela.
- Samotný mozog necíti bolesť. Nie 

sú v ňom receptory bolesti.
- Mozog je energeticky náročný. Po-

trebuje neustály prísun energie, nevie 
si ju ukladať do zásoby. Zdrojom ener-
gie pre mozog je glukóza, za deň jej 
spotrebuje asi 115 gramov. 

- Mozog v tele obsahuje asi 80 % 
vody (preto je citlivý na dehydratáciu), 
12 % tuku a 8 % bielkovín.

- Mozog je orgán s najväčšou spo-
trebou kyslíka. Spotrebuje jednu treti-
nu kyslíka, ktorý dokážeme prijať.

- Mozog sa nikdy nevypne, nezastaví 
sa ani počas spánku. Mozog je v noci 
oveľa aktívnejší ako vo dne. Spracová-
va informácie a spomienky získané cez 
deň a ukladá ich do dlhodobej pamäti. 

- Intelektuálna aktivita podporuje 
zdravie a funkčnosť mozgu. 

- Počúvanie hudby a predčítavanie 
rozprávok deťom pred spaním posil-
ňuje činnosť mozgu.

- Učenie sa hry na hudobný nástroj 
zvyšuje výkon mozgu a poznávacie 
schopnosti u detí aj dospelých.

DESATORO PRE MOZOG
Mozgu pomáha:
- Udržiavať ho v aktivite. Akákoľvek 

aktivita mu prospieva – komuniká-
cia, sociálne vzťahy, literatúra, nové 
podnety, kultúra, umenie, pestovanie 
koníčkov, spoločenské hry, učenie cu-
dzích jazykov. 

- Trénovať pamäť – výkon pamäti sa 
môže vekom znižovať. Preto ju treba 
stále trénovať a udržiavať v aktivite. 
Dôležité je používať aj vlastnú pamäť, 
nielen tú digitálnu. 

- Kvalitná strava – mozog spotrebúva 
veľa energie. Dôležitá je zdravá a vy-
vážená strava. Vhodným príkladom je 
stredomorská strava zahŕňajúca ze-

leninu, ovocie, olivový olej, obilniny, 
chlieb, strukoviny, ryby, vajíčka, mlieč-
ne výrobky, mäso. Dôležité je reduko-
vať príjem alkoholu. Vitamíny skupiny 
B sú dopingom pre celý nervový sys-
tém. 

- Dostatok tekutín - ak je telo zásobe-
né tekutinami, mozog je dostatočne 
prekrvený a nervové bunky navzájom 
dobre komunikujú. 

- Kvalitný spánok – chronický nedos-
tatok spánku poškodzuje pamäť  
a narúša koncentráciu. 

- Pravidelná fyzická aktivita – pohy-
bom sa zvyšuje mozgová výkonnosť. 
Ideálny je pohyb na čerstvom vzdu-
chu. 

- Pravidelný oddych počas dňa – 
krátke prestávky (mikroprestávky,  
5 až 10-minútové) počas dňa zmier-
ňujú únavu – pohľad z okna, chôdza 
po schodoch, hlboké dýchanie, krátka 
meditácia.

- Pobyt v prírode – aspoň dve hodiny 
za týždeň. Podporuje psychické aj fy-
zické zdravie.

- Používať informačné a komunikač-
né technológie len v najnutnejšej mi-
ere a nenechať ich zbytočne zapnuté.

- Určiť si vo svojom byte aj pracov-
nom prostredí zóny bez akýchkoľvek 
technológií.

ÚVZ SR, foto: pixabay

Dve agátové kreslá vznikli na rozhra-
ní Obrancov mieru 1155 a 1156, pod 
rukami voľnočasového rezbára a lesní-
ka p. Kubíka, ktorý si všimol označené 
agáty pripravené na výrub, z dôvodu 
ich zlého zdravotného stavu a obmed-
zenia prekoreniteľného priestoru. 

Po komunikácii s OVIŽP MsÚ Púchov 
a poverenou referentkou pre životné 
prostredie, zrezal Podnik technických 
služieb mesta Púchov kmene stromu 
do požadovanej výšky zo strany p. Ku-
bíka, ktorý sa následne pustil do svo-
jej tvorivej práce. Pôvodne zamýšľal  
z dvoch kmeňov stromov vytvoriť so-
chy, nakoniec vytvoril iné dve ume-
lecké diela - drevené kreslá, ktoré za-

lakoval a v súčasnosti tak môžu slúžiť 
nielen na skrášlenie a spríjemnenie 
tohto priestoru, a potešenie oka oby-
vateľov mesta, ale zároveň ako pose-
denie v príjemné slnečné dni. Pozrieť 
si výsledný vzhľad drevených kresiel 
po skončení prác išla aj primátorka 
mesta Katarína Heneková, ktorá sa  
s p. Kubíkom stretla, aby mu osobne 
poďakovala za iniciatívu a tvorivosť, 
ktoré dvom agátom venoval. 

Ďakujeme za prípravu priestoru 
OVIŽP a PTSM, s.r.o., a pánovi Kubíko-
vi za samotnú realizáciu predmetných 
drevených umeleckých diel, ktorými 
dal poškodeným agátom novú šancu. 

Laura Krošláková 

SRRZ-RZ pri Základnej škole
Mládežnícka 1434/16  ●  020 01 Púchov           
IČO: 173196171216  ●  DIČ: 2120015293

Zapojte sa, prosím, a venujte 2% 
z Vašich daní pre Základnú školu 
Mládežnícka v Púchove.

Inves� cia do vzdelávania de�  je 
správnym rozhodnu� m!

ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM!

Vy nám...
a my našim deťom!

Zaujímavosti o mozgu a desatoro pre aktívny mozog

Agátové kreslá na Obrancov mieru
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Záujem o Poetický Púchov bol tento 
rok trochu poznamenaný pandemic-
kou situáciou, tak ako veľa ostatných 
podujatí. Do súťaže sa zapojilo 97 
poetov zo Slovenska, čo je menej ako 
po minulé roky. Spolu nám prišlo 219 
poetických diel. Všetky boli na vysokej 
úrovni a preto mala porota ťažkú úlo-
hu. O umiestnení v piatich kategóriách 
rozhodovali:

Valentín Šefčík - Slovenský spisovateľ 
a riaditeľ základnej školy v Bertotovci-
ach. Autor literatúry pre deti a mládež: 
Kniha na vydaj, Kamienky pri ceste, 
Basta fidli, Bola raz jedna láska a Zá-
zraky. Valentínove básne sú reflexívne 
i náladové momentky dotýkajúce sa 
vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, 
prírody. Je to tvorba určená tej kate-
górii mladých čitateľov, pre ktorú sa 
dnes pôvodná poézia takmer nepíše. 
Valentín Šefčík je veľanásobný držiteľ 
ocenenia Laureát CHB a držiteľ rôz-
nych cien za literatúru a v neposled-
nom rade človek s veľkým a dobrým 
srdcom. Pán Šefčík je tiež v porote naj-
prestížnejšej súťaže tvorivosti pedagó-
gov a preto si veľmi vážime, že si našiel 
čas i na naše podujatie.

Renáta Holáková – dlhoročná členka 
porôt recitačných a literárnych súťaží, 
učiteľka slovenčiny, výborná recitá-
torka, ktorá žije v Púchove. Odborne 
posudzovala i Vaše diela, za čo jej tiež 
veľmi pekne ďakujem.

Michaela Illy Zubovič – skvelá uči-
teľka latinčiny, poetka, prozaička, drži-
teľka zlatých pásiem v písaní pre deti 
na celoslovenskej súťaži pedagógov 
Chalupkovo Brezno a tiež Laureátka 

CHB za román pre dospelých a tiež za 
tvorbu pre mládež. V súčasnosti žije, 
tvorí a pôsobí v Chorvátsku. 

Veľmi nás potešilo, že pozvanie prija-
la primátorka mesta Púchov Katarína 
Heneková, ktorá udelila cenu Lenke 
Kóňovej z obce Rosina. Cena literárne-
ho klubu CVČ Včielka sa ocitla u Diany 
Melničákovej zo Sniny. Poslankyňa 
MsZ Irena Kováčiková a členka našej 
Rady CVČ odovzdala cenu komisie vz-
delávania, kultúry, a sociálneho zabez-
pečenia pri Ms zastupiteľstve Púchov 
Zdenke Smrčkovej zo SSOŠ v Trenčíne. 
Cenu riaditeľky CVČ Včielka Púchov 
Petre Deverovej odovzdala Alenka 
Strýčková. Básničky Jozefa Sedliaka 
z Bratislavy zaujali porotu tak, že mu 
udelili svoju cenu. Hlavnú cenu, ktorá 
patrí tiež Bratislavčanke Aleksandre 
Vranič, odovzdal predseda poroty Va-
lentín Šefčík.

Básne, ktoré prišli do súťaže boli 
mnohokrát na nerozoznanie od tvorby 
významných spisovateľov. Spomedzi 
všetkých súťažiacich sme nakoniec 
vybrali tých, ktorých sme pozvali na 
pôdu Mesta Púchov a spolu s nimi sme 
strávili krásne chvíle. Ktoré teda boli tie 
najzaujímavejšie zo zaujímavých?

I. kategória: 1. miesto - Nela Cho-
vancová, ZUŠ Stará Ľubovňa, 2. mies-
to - Táňa Kolčáková, CZŠ Sihelné, Ema 
Baranová, ZŠ Spojová 14 Banská Bys-
trica, 3. miesto - Terezka Janočková, 
ZŠ Košice, Liliana Orosi, Súkromná ZUŠ 
Bratislava

II. kategória: 1. miesto - Kristína Ko-
valčíková, ZŠ Za vodou Stará Ľubov-
ňa, 2. miesto - Jessalyn Furdanová, ZŠ 

J.A.Komenského Púchov, 3. miesto - Si-
mona Gardianová, ZŠ s MŠ Papradno, 
Karin Stašová, CZŠ Sihelné

III. kategória: 1. miesto - Eliška Pa-
náčková, Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, 
2. miesto - Klára Cabúková, Gymnázi-
um Ľ. Štúra Trenčín, 3. miesto - Katarí-
na Kočišová, Gymnázium Michalovce, 
Stela Kerpčárová, Gymnázium Micha-
lovce

IV. kategória: 1. miesto - Pavol Feke-
te, Nižná Kamenica, 2. miesto - Adela 
Oravcová, Pezinok, 3. miesto - Janka 
Balážová, Brusno, Tatiana Sogelová, 
Čadca

V. kategória: 1. miesto - Radoslav 
Kurej, Klieština

Po náučnom workshope so spiso-
vateľom, ktorý nám predstavil poéziu 

zo svojho pohľadu nasledovala voľná 
diskusia a občerstvenie, za ktoré pat-
rí veľká vďaka študentom SOŠ OaS  
v Púchove. Všetko čo pripravili bolo 
nielen nádherné na pohľad, ale i veľmi 
chutné. Srdečné poďakovanie tiež pat-
rí spoluorganizátorom z MsÚ Púchov, 
primátorke Kataríne Henekovej za 
krásnu cenu aj prednes poézie, Danie-
le Gabrišovej za záslužnú prácu na ce-
lej akcii a za pekný spev Karin Riljako-
vej. Samozrejme, v neposlednom rade 
ďakujem pani riaditeľke CVČ Včielka 
Alenke Strýčkovej za nádherné ocene-
nia a ústretový prístup k podujatiu. De-
viaty ročník je úspešne za nami, tešíme 
na jubilejný desiaty a následne všetky 
ďalšie.

Dáša Illyová

IX. ročník literárnej súťaže Poetický Púchov 2022

Nie je ho možné prehliadnuť,
obísť bez povšimnutia,
minúť bez zastavenia.
 
Dnes je smutný.
Z koruny zhrbenej pod ťažkými 
chmárami
derú sa sklamané vzdychy 
bieleho dreva,
odetého do drapľavej kôry.
 
Ich ozvena sa šíri prázdnym 
priestorom, 
hľadá pochopenie vzdialených,
prosí o pozornosť blízkych,
vyzýva ľahostajných.
 
V šialenej snahe strhnúť na seba 
pozornosť
rozsekne temnú oblohu,
vytrhne z jej hrudi slnečný lúč
a na pilieri vykresaného zo svojho 
tela postaví MOST.
 

Posledný pokus,
ako ukázať cestu k pochopeniu  
a tolerancii,
na ktorej sebavedomie rastie  
s pokorou,
kde slovo JA nahradí slovo MY.
 
Most postavený ponad rieku  
falošných informácií,
plnú seba ľútostivých autorov 
teatrálnych predstavení,
ktorí v prvom dejstve nechajú 
zomrieť slušnosť,
v nasledujúcom úctu k životu,
aby v záverečnej klaňačke zožali 
potlesk obecenstva z ulice.
 
Možno práve teraz prišiel ten čas.
Čas vstúpiť na most.
Len tak.
Kvôli stromu. Slnku.
Kvôli sebe. 

(zo zbierky Ten strom ma vidí)
Autor: Jaroslav Martiš

Marcový strom - Most
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MANN
AUTOR Max FRISCH RÉŽIA Ľubomír BUKOVÝ  
SCÉNA a KOSTÝMY Linda TUBLER VIDEO a STRIH Miroslav MAJTÁN
OBSADENIE Peter BEDNÁR Juraj LUHOVÝ Martina DRÁBIKOVÁ 
Alena HUDEKOVÁ Magdaléna BORÁKOVÁ Petra POBEŽALOVÁ 
Martin GABKO Miriam GAJDOŠÍKOVÁ Pavol MAREČEK 
Tomáš ŠEDÍK Peter PANTÚČEK

DIVADELNÝ SÚBOR MAKYTA O.Z. UVÁDZA KOMÉDIU

SPONZORI PREDSTAVENIA:
DI Consulting s.r.o. | Continental Matador Rubber, s.r.o.  | Nadácia Matador  | GOMS
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PREMIÉRA 
1. apríl 2022 o 19.00h
Divadlo Púchov

Kultúra
Streda    23.3.,  30.3.     tanečná sála     18.30 h 
Pondelok  28.3.      tanečná sála     18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT  
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako 
klasické lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, 
je vhodná na cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň 
aspoň chvíľku len pre seba... Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakul-
tura.sk. 1 vstup 3 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR. 

Pondelok   28.3.     učebňa č.1   16.30 h, 18.05 h
Streda  23.3.,  30.3.     učebňa č.1   17.15 h, 19.00 h
ANGLICKÝ JAZYK  I., II. III., IV.
Výuka kurzu angličtiny. Info 0908 718 662.

Utorok    5.4.,   26.4     učebňa č.1   16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Chcete vedieť ako zaplátať, zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na 
kurze šitia. 2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť emailom:  
kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662. 

Streda  23.3., 30.3.    tanečná sála   17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný 
napríklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť 
uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková, 
info: 0905 326 794.

Piatok 25.3.     veľká sála    14.00 h
DEŇ  UČITEĽOV
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, 
učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, 
ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu  
a poďakovanie. Organizované podujatie - Mesto Púchov.
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.

MAR 2022

31. 18/00 h, čitáreň Župného domu

ZASTAVME ICH BRATIA!
 

št

V týchto dňoch sa zmieta Ukrajina v bezohľadnej vojne 
a táto udalosť (či chceme alebo nechceme) sa týka i nás.
Pozývame vás na diskusiu s odborníkmi na túto smut-
nú, ale veľmi potrebnú tému. Podujatie je organizované 
v spolupráci so sieťou nezávislých kultúr. centier Anténa. 
Vyvrcholením bude premietanie �lmu „Oľga“ o Ukrajinskej gymnastke.

Vstupné: dobrovoľné.

15. 18/00, podkrovie Župného domu  
TVORIVÁ DIELŇA: ZAŽI 
KERAMIKU III. /OZ POTVORA/
Pozývame vás na sériu keramických kurzov pre dos-
pelých. Na treťom stretnutí sa budeme venovať mo-
delovaniu a glazovaniu. Materiál je v cene kurzu.

ut

Cena kurzu: 18 €.

20/00 h, kaviareň Podivný barón 
FILMOVÝ KVÍZ: KULTOVÉ FILMY 20. ST.

18.

pi

Príďte si preveriť svoje vedomosti z kultových �lmov 
20. storočia, ktoré de�novali dejiny modernej kinema-
togra�e. Môžu sa zúčastniť skupiny ako aj jednotlivci. 
Zábava zaručená a možno práve vy vyhráte milé ceny.

Vstupné:
dobrovoľné.

20/00 h, čitáreň Župného domu 
CRÈME DE LA CRÈME: PREHLIAD-
KA SÚČASNÝCH FRANCÚZSKYCH FILMOVšt

Vstupné: 4 €/�lm.

Jedinečná prehliadka súčasných francúzskych �lmov 
Crème de la Crème, ktorý už 8. rok organizuje Film Eu-
rope a Francúzsky inštitút https://cdlc.sk/. Premietame
na veľkom plátne. Podrobnosti na FB Podivný barón.

24. 18/00 h, podkrovie Župného domu  

 
VERNISÁŽ VÝSTAVY: CHYBIA!št

Jedinečná zážitková výstava k smutnému 80. výročiu 
deportácií Židov. Na jeden mesiac sa podkrovie Župné-
ho domu stane miestom prepojenia umenia, projekcie 
a hudby do jedného zážitku, ktorý prežijete dotykom, 
zrakom i ušami. Organizované vstupy budú prebiehať 
do 21.4. 2022. Viac podrobností na FB Podivný barón. Vstupné: 3 €.

23.

st

17.
31.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 22.3.
Polievka: Minestrone 
1.Maďarský hovädzí guláš, kysnutá 
knedľa 
2.Koložvárska kapusta, varené  
zemiaky
Streda: 23.3.
Polievka: Boršč 
1. Kurací stehenný ražník so slaninkou, 
paprikou, cuketou, šampióny, zemiaky
2. Frankfurtské bravčové pliecko, 
dusená ryža, obedový šalát
Štvrtok:24.3.
Polievka: Sedliacka-krúpková  
1. Znojemská hovädzia roštenka,  
dusená ryža
2. Údená krkovička so zemiakovým 
šalátom s majonézou
Piatok: 25.3.
Polievka: Brokolicová s cestovinou 
1. Čiernohorský bravčový rezeň, 
varené zemiaky,uhorka
2. Kuracie prsia na zelenine, dusená 
ryža, obloha

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 22. 3.
Polievka: Šošovicová na kyslo  
so zemiakmi, chlieb
1. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety 
2. Bryndzové halušky so slaninkou, 
zákvas 

3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
zemiakové hranolky, tatárska omáčka 
Streda: 23. 3. 
Polievka: Slepačia s pečeňovými 
haluškami
1. Vyprážaný černohorský bravčový 
rezeň, zemiaková kaša, kyslá uhorka 
2. Zeleninový šalát s cestovinou a 
kuracím mäsom 
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
zemiakové hranolky, tatárska omáčka 
Štvrtok: 24. 3.
Polievka: Držková, chlieb 
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
kysnutá knedľa
2. Bravčové rizoto so zeleninou  
a syrom, uhorkový šalát 
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
zemiakové hranolky, tatárska omáčka 
Piatok: 25. 3.
Polievka: Zeleninová s krupicovými 
haluškami, chlieb 
1. Kurací steak, nivová omáčka,  
slovenská ryža 
2. Rybací karbonátok, varené zemiaky 
s maslom, dresing 
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
zemiakové hranolky, tatárska omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok:  22.3.
Hráškový krém, chlebové krutóny 
Pastiersky vyprážaný syr, varené  
zemiaky, tatárska omáčka 
Hovädzia sviečková, varená knedľa 

Tibet: Kuracie mäsko s horúcou  
cesnakovou omáčkou, kukuricová  
ryža basmati 
Streda: 23.3.
Kulajda, chlieb 
Langoše so syrom a kečupom / 
tatárska omáčka 
Kurací rezeň vyprážaný, pečené  
zemiaky, kapustovo-mrkvový šalát 
India: Maslové kuracie mäsko,  
cesnakový chlieb naan, zeleninový 
miešaný šalát 
Štvrtok: 24.3.
Kalerábová so zeleninou a zemiakmi 
Cannellony plnené špenátom  

a ricotou 
Čevabčiči, zemiaková kaša, horčica, 
cibuľka 
Tibet: Bravčové mäsko v oyster 
omáčke, vajíčková ryža basmati 
Piatok:  25.3.
Šošovicová nakyslo, chlieb 
Šúľance so škoricovo-orechovou 
posýpkou 
Mäsko 2 farieb so šampiňonovou 
omáčkou, ½ ryža, ½ americké zemiaky 
India: Kuracie stehno ´´begun 
pasond´´, latcha paratha, miešaný 
zeleninový šalát 
                                        “Prajeme dobrú chuť.”

MORAVSKÁ 11 
PÚCHOV 

0915 378 744
CHRÁŇTE SI SVOJE OČI  PRED MODRÝM SVETLOM 

-40%

NA 

OKULIAROVÉ  
SKLÁ

• ZNIŽUJE ÚNAVU OČÍ 

• ZNIŽUJE BOLESŤ HLAVY PRI PRÁCI S PC 

• ZLEPŠUJE SPÁNOK  OPTIKADROPTIK
 DR.OPTIK_SK   

WWW.DROPTIC.SKVHODNÉ  AJ DO OKULIAROV  BEZ DIOPTRIÍ  PRE ŠTUDENTOV 

 

OZNAM PRE BUDÚCICH PIATAKOV 
 
 V školskom roku 2022/2023 otvárame športovú triedu v 5. ročníku. 
 Bude zameraná na športy: volejbal, plávanie, futbal. 
 Športová príprava na daný šport : 

 trvá 3 vyučovacie hodiny týždenne v čase vyučovania,  
 nie je vyučovaná na úkor žiadnych predmetov, 
 je bezplatná, 
 je vedená odborne kvalifikovanými trénermi, 
 rozvíja talent dieťaťa, 
 podporuje zdravie a fyzickú kondíciu, 
 umožňuje ukázať športový talent v súťažiach, 
 upevňuje vzťahy v kolektíve, 
 učí dieťa sebadisciplíne a dodržiavaniu pravidiel 

nielen v športe, ale i v živote. 
 

                   Príďte na talentové skúšky 
29. marca 2022 alebo 31. marca 2022                                                    

                       od 14,30 do 16,30 hod. 
do telocvične ZŠ na Gorazdovej ulici v Púchove.                   

Prineste si športové oblečenie a obuv. 
                    Tešíme sa na Vás. 



kultúrakultúra 1515

Literárna súťaž Čarovanie perom pokračuje - príspevky môžete posielať do 31.3.2022



inzercia / oznamyinzercia / oznamy1616
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2. liga muži
Semifinále play-off
1. stretnutie: 
MŠK Púchov – HKM Rimavská Sobota 2:1 pp (0:1, 

1:0, 0:0, 1:0) – stav série 1:0, 28. Kanaet (Deneš, Hu-
dík), 68. Minárik – 6. Babkovič (Škantár, Jakubík)

Strely: 28/33, presilovky 3/1 – 4/0, rozhodovali Píš-
ťanský, Vido, Ševčík, Hajnik, 637 divákov 

Pred krásnou návštevou sa Púchovčania v prvom 
stretnutí presvedčili, že Rimavská Sobota bude v boji 
o postup do finále ťažkým súperom. Hostia šli do 
vedenia, Púchovčania odpovedali v druhej tretine 
gólom Kanaeta. V riadnom hracom čase už potom 
diváci gól nevideli. Púchovčania využili v predĺžení 
nedisciplinovanosť hosťujúceho Romanova. Jeho 
dve vylúčenia v záverečnej tretine ešte domáci ne-
využili, nechali si to až na predĺženie, kedy rozhodol 
Minárik – 2:1.

Zostava MŠK Púchov: 
Kubiridžák – Brňák, Božik, Zúbek, Minárik, Luhový 

– Hajas, Hudík, Deneš, Šedivý, Kanaet – Kvocera, J. 
Pobežal, Zemko, Húska, Hajský – Vladimirov, Urban, 
Ladecký, Papán, tréner Miroslav Nemček

Druhé semifinále – 1. stretnutie: 
Trebišov – Kežmarok 4:3 (1:2, 1:1, 2:0) – stav série 

1:0
2. stretnutie:  
MŠK Púchov – Rimavská Sobota 1:7 (0:3, 0:2, 

1:2), stav série 1:1, 47. Hajský (Brňák)
Rimavská Sobota sa z úvodného stretnutia poučila 

a v druhom semifinále domácich dokonale zaskočila. 
Už prvú tretinu vyhrali Gemerčania 3:0 a svoj náskok 
postupne zvyšovali. Púchovčania skórovali iba raz  
v 47. minúte. Na rozbehnutých hráčov Rimavskej So-
boty to však bolo málo. Naopak, hostia ešte dvomi 
gólmi spečatili zaslúženú výhru. Ďalšie dve stretnutia 
sa hrajú v Rimavskej Sobote. Ak chcú Púchovčania 
vrátiť sériu pod Lachovec, musia aspoň raz vyhrať...

Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň, Kubiridžák – Brňák, Pobežal, Zúbek, Minárik, 

Luhový – Hajas, Hudík, Deneš, Šedivý, Kanaet – Kvo-
cera, Božik, Zemko, Húska, Hajský – Vladimirov, Ur-
ban, Ladecký, Papán, tréner Miroslav Nemček

Druhé semifinále – druhý zápas: 
Trebišov – Kežmarok 8:1 – stav série 2:0
Program semifinále - 3. a 4. zápas: Rimavská So-

bota - MŠK Púchov (26. a 27. 3. o 17.00) 

Extraliga dorast
49. kolo: 
MŠK Púchov – Barani Banská Bystrica 4:2 (2:1, 

1:1, 1:0), 9. Kohutiar (Lazkov, Pišoja), 17. M. Pobežal 
(Mikovič), 25. T. Pobežal (Lezzani, Mikovič), 53. M. Po-
bežal (Lezzani), Skalica – Slovan 1:4, Nitra – Trnava 
0:0, Poprad – Martin 6:1, Zvolen – Spišská Nová Ves 
13:4, Žilina – Košice 1:5, Michalovce – Trenčín 4:3 sn

50. kolo: 
MŠK Púchov – Barani Banská Bystrica 5:1 (2:0, 

2:1, 1:0), 5. T. Pobežal (F. Pobežal, Lezzani), 10. Kohu-
tiar (Žemla), 25. Lezzani (F. Pobežal, M. Pobežal), 27. 
Lezzani (T. Pobežal, M. Pobežal), 52. Lezzani (Mikovič, 
Mavrin), Skalica – Slovan 0:10, Nitra – Trnava 7:3, Pop-
rad – Martin 8:2, Zvolen – Spišská Nová Ves 8:2, Žilina 
– Košice 0:1, Michalovce – Trenčín 3:2
1. Slovan 42 31 5 0 6 193:81 103
2. Nitra 37 24 6 1 6 148:80 85
3. Púchov 37 24 2 1 10 126:77 77
4. Poprad 39 24 0 3 12 170:90 75

5. B. Bystrica 39 20 5 5 9 148:101 75
6. Zvolen 40 22 2 4 12 150:111 74
7. Michalovce 38 18 4 3 13 137:101 65
8. Trenčín 42 16 3 8 15 157:135 62
9. Skalica 39 13 6 2 18 131:147 53
10. Žilina 39 11 1 5 22 96:149 40
11. Košice 32 8 5 3 16 96:134 37
12. Trnava 43 9 2 2 30 100:200 33
13. Martin 39 7 2 4 26 92:188 29
14. Sp. N. Ves 36 1 0 2 33 55:205 5

Program 51. a 52. kola: 
MŠK Púchov – Zvolen (26. 3. o 14.00 a 27. 3. o 
14.00), Trnava – Slovan, Košice – Skalica, Michalov-
ce – Nitra, Sp. Nová Ves – Trenčín, Martin – Banská 
Bystrica, Žilina – Poprad

1. liga juniori
21. kolo: 
MŠK Púchov mal voľno, Dubnica nad Váhom – 

Trnava 1:10, P. Bystrica – Ružinov 2:4, Levice – HOBA 
Bratislava 1:5

22. kolo: 
MŠK Púchov – mal voľno, P. Bystrica – Ružinov 8:1, 

Levice – HOBA Bratislava 1:8
1. Ružinov 28 22 0 0 6 157:91 66
2. Trnava 26 19 3 1 3 143:44 64
3. P. Bystrica 26 14 2 1 9 100:72 47
4. MŠK Púchov 24 13 1 2 8 108:89 43
5. HOBA BA 27 8 1 1 17 84:106 27
6. Dubnica 29 6 1 0 22 71:185 20
7. Levice 26 3 0 3 20 66:142 12

Liga kadetov
14. kolo: 
Trnava – MŠK Púchov 3:5 (1:2, 1:1, 1:2), 1. Konco-

vý (Seiler, Palan), 12. Baroš (Palan, Koncový), 29. Baroš 
(Koncový), 42. Hromada (Luhový, Brindza), 57. Baroš, 
Slovan – Senica 11:0, Trenčín – Skalica 1:2, Ružinov 
– Nitra 0:3

15. kolo: 
Trenčín – MŠK Púchov 5:4 (0:2, 0:1, 5:1), 15. Su-

chánek (Palan, Koncový), 17. Palan (Koncový, Baroš), 
25. Suchánek (Luhový), 60. Koncový (Luhový), Ruži-
nov – Slovan 1:7, Trnava – Nitra 2:10, Senica – Skalica 
4:2
1. Slovan 15 15 0 0 95:23 30
2. Nitra 13 10 0 3 73:28 20
3. Trenčín 14 8 1 5 50:46 17
4. Ružinov 15 7 0 8 67:57 14
5. Trnava 15 5 1 9 52:74 11
6. Skalica 13 3 4 6 33:53 10
7. Senica 14 2 2 10 36:74 6
8. MŠK Púchov 13 1 2 10 34:85 4

1. liga starší žiaci
8. HT
11. kolo: 
MŠK Púchov – Ružomberok 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), 32. 

Brindza (Seiler), B. Bystrica – Brezno 0:3, Dubnica – 
Detva 20:3
1. Ružomberok 10 9 0 1 76:19 18
2. Dubnica 9 5 1 3 63:32 11
3. Brezno 9 5 1 3 31:25 11
4. MŠK Púchov 9 5 0 4 53:30 10
5. B. Bystrica 10 3 1 6 35:59 7
6. Dolný Kubín 7 2 1 4 29:40 5

7. Detva 8 0 0 8 20:102 0

7. HT
11. kolo: Považská Bystrica – MŠK Púchov4:2 

(0:1, 3:1, 1:0), 14. Janíček (Štrbáň), 21. Weissabel 
(Plevák, Haluška), Žiar nad Hronom – Dubnica 2:14, 
Prievidza – Rimavská Sobota 13:4
1. Dubnica 10 8 0 2 102:45 16
2. MŠK Púchov 10 7 1 2 124:33 15
3. Prievidza 11 6 1 4 93:75 13
4. P. Bystrica 10 6 0 4 64:54 13
5. R. Sobota 10 2 0 8 58:91 4
6. Žiar 9 0 0 9 12:155 0

1. liga mladší žiaci
6. HT
MŠK Púchov - MHA Martin Rytieri 3:4 (0:0, 0:3, 

3:1), 43. Tomáš Tobias, 57. Štrbáň Marek, 57. Pobežal 
Samuel

5. HT
Pov. Bystrica – MŠK Púchov 4:14 (1:2, 2:7, 1:5), 3. 

Pobežal, 4. Velas, 23. Ofúkaný, 25. Krovina, 28. Ofúka-
ný, 31. Velas, 35. Mazák, 36. Černáček, 40. Tomáš T., 
41. Tomáš T. 52. Tomáš, 53. Tomáš T., 53. Pobežal, 
53.Tomáš T.

Hokej

Druhé semifinále Púchovčania nezvládli

Volejbal
SPORTIKA mini-liga Západ mladších žiačok
1.VK Púchov A – VKM Piešťany 2:0 (10,16), 

1.VK Púchov A – Palas VK Levice D 2:1 (15,-
23,9), Levice – Piešťany 2:0 (16,21), 1.VK 
Púchov – UKF Nitra A 2:0 (0,0). 

Zostava 1.VK Púchov: Sofia Madarová (kpt.), 
Sophia Pavlovičová a Alžbeta Valachová, striedali 
Miška Valachová, Miška Zugová a Ema Zágorová, 
tréner Michal Suchánek.

Družstvo mini-B
1.VK Púchov – Spartak Komárno 1:2 (-24,21,-

14), 1.VK Púchov – VK Skalica A 0:2 (-19,-16)  
a 1.VK Púchov – VK Levice 0:2 (-18,-13) 

Zostava 1.VK Púchov: Kristína Prekopová 
(kpt.), Diana Vajdečková, Jožka Špániková, Sofia 
Markovičová, Ema Kondrčíková, trénerka Natália 
Zugová. Odvetný turnaj je na programe 26. 3.  
v Komárne.

1. liga juniorky, skupina Východ 
ŠKM Liptovská Hrádok - 1.VK Púchov 3:0 

(15,18,13) a 3:0 (8,17,26). 
Zostava 1.VK Púchov: Červená Zoja, Kročilová 

Diana, Panáčková Nina, Vričanová Monika, Dubi-
nová Mária, Sofia Sivčáková, tréner Miroslav Kluč-
ka.

SPORTIKA liga mladších žiačok 
1.VK Púchov – VK Schaeffler Skalica 3:0 

(14,13,8) a 3:0 (13,9,16)
Zostava 1.VK Púchov: Ptáčková Eliška, Pavlovi-

čová Viktória, Hoštáková Nikola, Suchárová Petra, 
Hazalová Katka, Pečeňová Lea, Pečeňová Lucia, 
Pastorková Lily, Tarožíková Peťa, Pavlovičová So-
phia, Sivčáková Sofia, Kršková Lucia, Vričanová 
Monika a Vojcíková Sofia, tréner Ján Pazdernatý. 

- msu - 

www.hockeyslovakia.sk
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Futbal - 2. liga muži

Až v štvrtom jarnom kole našli futbalisti MŠK Púchov (v bielom) premožiteľa. V Banskej Bystrici podľahli ašpiran-
tovi na postup 1:4.         FOTO: Facebook MFK Dukla Banská Bystrica

21. kolo: 
B. Bystrica – MŠK Púchov 4:1 (1:1)
Góly: 36. Mazan, 63. Polievka, 79. Šulc, 82. Ma-

zan – 40. Ullman
ŽK: Ľupták, Willwéber – Ramon, Krčula, Pavlovič, 

ČK: Ramon po druhej ŽK, rozhodovali Ruc – Bob-
ko, Železňák, 712 divákov

Púchovčania nepricestovali na Štiavničky v po-
razeneckej nálade napriek tomu, že súperom im 
bol jeden z ašpirantov na postup do Fortuna ligy. 
Domáci začali podľa očakávania náporom, v prvej 
polhodine si vypracovali tri sľubné príležitosti. 
Púcheľ, Polievka a Richtárech však hosťujúceho 
brankára neprekonali. Strelčík sa vyznamenal 
najmä po strele Richtárecha. V 36. minúte však 
už kapituloval. Púchovčanom nevyšla kombiná-
cia pred pokutovým územím, Polievkova presná 
prihrávka medzi obrancami hostí našla Mazana  
a ten prekonal Strelčíka – 1:0. Púchovčania už o tri 
minúty kontrovali. Po protiútoku po ľavom krídle 
našla presná prihrávka na malom vápne Ullma-

na, ktorý rutinérsky prekonal domáceho branká-
ra – 1:1. I keď v prvom polčase už gól nepadol,  
v jeho závere sa v podstate rozhodlo o výsledku. 
Rozhodca ukázal druhú žltú kartu Ramónovi za 
banálny faul a Púchovčania v druhom polčase 
nedokázali odolať početnej presile domácich. 
V 55. minúte ešte Strelčík bravúrne zneškodnil 
strelu najlepšieho kanoniera súťaže Polievku, no 
v 63. minúte Mazánovu prihrávku v pokutovom 
území zužitkoval Polievka – 2:1. Desať minút pred 
koncom stretnutia ukázal rozhodca po súboji na 
hranici hosťujúcej šestnástky na biely bod, Šulc 
rozhodcovským darom nepohrdol a zvýšil na 3:1. 
O dve minúty Strelčík najskôr strelu Šulca vyrazil, 
no Mazan loptu dorazil do siete – 4:1. Tri minúty 
pred koncom sa ešte vyznamenal brankár Strelčík, 
ktorý zneškodnil nebezpečnú Mazanovu strelu. 
Púchov podľahol rozdielom triedy, pod Urpínom 
však skrátka bodovať „nemohol“...

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Majdan, Ramon, Straňák, Mráz (73. 

Lacko), Pavlovčík (73. Kapusniak), Michlík, Holáň, 
Pucheľ (46. Pavlovič), Ullman (56. Krčula), Hudák 
(56. Holiš), tréner Vladimír Cifranič 

Ostatné výsledky 21. kola: 
Skalica – Šamorín 1:0, Humenné – Petržalka 1:0, 

Bardejov – Dubnica nad Váhom 1:1, Podbrezová 
– Košice 3:1, Námestovo – Žilina B 0:0, Slovan Bra-
tislava B – Trebišov 2:1, Rohožník – Komárno 3:0

1. Podbrezová 21 17 1 3 49:16 52
2. B. Bystrica 21 15 4 2 44:16 49
3. Skalica 20 13 3 4 26:10 42
4. Komárno 21 11 7 3 34:20 40
5. Humenné 21 11 6 4 21:16 39
6. Košice 20 11 2 7 45:26 35
7. Petržalka 21 9 4 8 37:23 31
8. Žilina B 21 8 5 8 35:32 29
9. Šamorín 21 9 2 10 33:32 29

10. Trebišov 21 7 5 9 19:22 26
11. Rohožník 21 6 3 12 21:38 21
12. MŠK Púchov 21 5 4 12 27:35 19
13. Dubnica 20 5 4 11 26:34 19
14. Bardejov 21 3 8 10 18:29 17
15. Slovan B 21 4 3 14 20:47 15
16. Námestovo 20 0 3 17 11:62 3

Program 22. kola: 
MŠK Púchov – Skalica (26. 3. o 14.30), Košice 
– Námestovo, Žilina B – Bardejov, Dubnica nad 
Váhom – Slovan Bratislava B, Komárno – Banská 
Bystrica, Trebišov – Humenné, Rohožník – Petržal-
ka, Šamorín - Podbrezová    

Pod Urpínom „zarezalo“ Púchovčanov vylúčenie
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Futbal

1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U14

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

Všetko o futbale:
www.futbalnet.sk

18. kolo: Partizánske – Púchov 0:3 (0:1), Šeroň, 
Hudek, Lacko, Karlova Ves – Myjava 3:0, Zlaté Morav-
ce – Krakovany 4:1, Nitra – Inter 0:0, Senec – Domino 
0:1, Trnava – Dubnica 3:0, Piešťany – Komárno 2:6, 
Šamorín – Skalica 3:1
1. Zl. Moravce 18 12 3 3 50:18 39
2. MŠK Púchov 18 12 2 4 41:23 38
3. Komárno 18 10 5 3 46:27 35
4. Inter 18 10 4 4 29:17 34
5. Skalica 18 10 2 6 34:28 32
6. Karlova Ves 18 9 3 6 30:29 30
7. Nitra 18 8 5 5 36:21 29
8. Dubnica 18 8 4 6 31:27 28
9. Domino 18 6 7 5 27:24 25
10. Myjava 18 7 2 9 27:27 23
11. Trnava 18 6 3 9 19:25 21
12. Šamorín 18 4 6 8 37:45 18
13. Partizánske 18 5 3 10 24:40 18
14. Senec 18 2 6 10 14:30 12
15. Krakovany 18 2 4 12 6:33 10
16. Piešťany 18 3 1 14 16:53 10

U14
15. kolo: MŠK Púchov – Domino 1:4 (1:0), Mynář, 

Trenčín – Levice 15:0, Dubnica – Slovan 1:1, Inter – 
Trnava 1:4, Senica – D. Streda 2:4, Zlaté Moravce – Pe-
tržalka 0:1, Skalica – Nitra 1:3
1. D. Streda 15 14 0 1 117:11 42
2. Slovan 15 13 1 1 78:7 40
3. Trnava 15 13 0 2 64:13 39
4. Trenčín 15 10 1 4 81:29 31
5. Nitra 15 8 3 4 40:22 27
6. Domino 15 7 4 4 38:32 25
7. Dubnica 15 6 4 5 29:33 22
8. Petržalka 15 6 3 6 41:37 21
9. Karlova Ves 14 7 0 7 27:25 21
10. Inter 15 5 3 7 25:39 18
11. Senica 15 5 1 9 13:37 16
12. Prievidza 14 4 3 7 15:39 15
13. MŠK Púchov 15 3 2 10 12:43 11
14. Zl. Moravce 15 3 1 11 14:52 10
15. Skalica 15 1 1 13 10:82 4
16. Levice 15 0 1 14 2:105 1

13. kolo: Trnava – MŠK Púchov 7:0, Slovan – Tren-
čín 0:5, Nitra – Senica 0:0, Levice – Domino 2:1, Skali-
ca – Zl. Moravce 2:4, Petržalka – Prievidza 7:1
1. Trnava 12 10 1 1 87:9 31
2. D. Streda 13 10 1 2 90:19 31
3. Dubnica 13 10 0 3 73:24 30
4. Slovan 11 9 0 2 71:16 27
5. Trenčín 12 7 1 4 61:26 22
6. Karlova Ves 13 6 2 5 38:44 20
7. Levice 12 6 1 5 39:41 19
8. Nitra 12 6 0 6 37:43 18
9. Petržalka 12 5 2 5 39:35 17
10. MŠK Púchov 12 5 1 6 36:42 16
11. Senica 11 4 1 6 17:41 13
12. Inter 13 4 0 9 30:39 12
13. Prievidza 12 3 0 9 37:43 9
14. Domino 11 2 2 7 27:48 8
15. Zl. Moravce 12 2 2 8 14:65 8
16. Skalica 11 0 0 11 3:164 0

13. kolo: Trnava – MŠK Púchov 23:1 (12:0), Ko-
záček, Karlova Ves – Dubnica 4:11, D. Streda – Inter 
5:1, Slovan – Trenčín 20:0, Nitra – Senica 0:0, Levice 
– Domino 8:15, Skalica – Zl. Moravce 1:15, Petržalka 
– Prievidza 7:2
1. Slovan 11 9 1 1 156:62 28
2. Trnava 9 9 0 0 186:37 27
3. Trenčín 11 9 0 2 122:48 27
4. Nitra 11 8 1 2 173:70 25
5. Inter 11 8 1 2 117:79 25
6. D. Streda 11 7 0 4 144:75 21
7. Dubnica 11 7 0 4 94:54 21
8. Senica 11 6 0 5 99:107 18
9. Petržalka 10 4 0 6 93:97 12
10. Domino 10 3 1 6 72:101 10
11. Zl. Moravce 10 3 1 6 46:83 10
12. MŠK Púchov 11 3 0 8 35:106 9
13. Karlova Ves 11 3 0 8 58:145 9
14. Prievidza 10 2 1 7 60:141 7
15. Skalica 11 1 0 10 59:153 3
16. Levice 11 0 0 11 30:186 0

15. kolo: MŠK Púchov – Domino 1:1 (1:0), Talda, 
Prievidza – Karlova Ves 4:1, Dubnica – Slovan 1:3, In-
ter – Trnava 0:1, Senica – D. Streda 0:6, Zl. Moravce 
– Petržalka 0:3, Skalica – Nitra 1:3, Trenčín – Levice 8:1
1. Trnava 15 14 0 1 70:12 42
2. D. Streda 15 12 0 3 72:12 36
3. Slovan 15 12 0 3 76:17 36
4. Trenčín 15 10 3 2 52:22 33
5. Prievidza 15 10 1 4 45:31 31
6. Karlova Ves 15 8 3 4 38:23 27
7. Senica 15 8 1 6 37:21 25
8. Dubnica 15 7 0 8 24:32 21
9. MŠK Púchov 15 6 2 7 23:34 20
10. Petržalka 15 6 1 8 33:26 19
11. Nitra 15 6 1 8 36:31 19
12. Domino 15 5 1 9 24:47 16
13. Inter 15 3 2 10 13:53 11
14. Zl. Moravce 15 2 1 12 14:59 7
15. Skalica 15 2 0 13 12:71 6
16. Levice 15 1 0 14 7:85 3

18. kolo: Partizánske – MŠK Púchov 0:7 (0:5), Ku-
šík 2, Jánovský 2, Vavrík, Mikas, Zachar, Karlova Ves – 
Myjava 5:0, Zl. Moravce – Krakovany 2:0, Nitra – Inter 
2:4, Trnava – Dubnica 2:1, Senec – Domino 2:0, Pieš-
ťany – Komárno 1:1, Šamorín – Skalica 4:1
1. Zl. Moravce 18 13 4 1 34:8 43
2. Inter 18 13 3 2 47:17 42
3. Komárno 18 12 4 2 51:14 40
4. Karlova Ves 18 12 3 3 48:19 39
5. Trnava 18 11 3 4 46:20 36
6. Dubnica 18 11 3 4 46:21 36
7. Domino 18 7 6 5 29:21 27
8. Šamorín 18 8 3 7 24:24 27
9. MŠK Púchov 18 6 5 7 29:28 23
10. Piešťany 18 6 3 9 26:38 21
11. Nitra 18 5 4 9 20:36 19
12. Senec 18 4 4 10 16:28 16
13. Myjava 18 4 1 13 23:47 13
14. Krakovany 18 3 3 12 13:44 12
15. Skalica 18 2 4 12 12:33 10
16. Partizánske 18 0 1 17 11:77 1

3. liga muži - Západ

4. liga muži

19. kolo: 
Beluša – Nové Mesto nad Váhom 1:1 (0:1), Gajdošík, 

Lednické Rovne – Malženice 2:1 (2:1), Radič, Svorada, 
Veľké Ludince – Zlaté Moravce/Vráble B 3:0, Myjava – 
Imeľ 1:0, Šaľa – Nitra 3:2, Považská Bystrica – Častkov-
ce 4:2, Partizánske – Levice 2:0, Marcelová – Galanta 
0:0, Nové Zámky – Kalná nad Hronom 1:0
1. P. Bystrica 20 18 2 0 48:10 56
2. Beluša 20 12 5 3 33:17 41
3. Myjava 20 12 4 4 34:16 40
4. Kalná 20 10 7 3 31:22 37
5. Šaľa 20 10 4 6 39:22 34
6. Malženice 20 9 6 5 37:22 33
7. Nové Zámky 20 9 2 9 28:28 29
8. Galanta 20 8 5 7 25:27 29
9. Častkovce 20 8 3 9 32:25 27
10. Nové Mesto 20 8 3 9 29:23 27
11. Nitra 20 8 0 12 28:36 24
12. Marcelová 20 5 7 8 19:19 22
13. V. Ludince 20 6 4 10 27:32 22
14. Imeľ 20 5 5 10 20:33 20
15. L. Rovne 20 6 1 13 10:24 19
16. Zl. Moravce B 20 5 2 13 20:48 17
17. Partizánske 20 3 5 12 18:41 14
18. Levice 20 3 5 12 14:47 14

Program 20. kola: 
Kalná nad Hronom – Marcelová, Nové Mesto nad 

Váhom – Považská Bystrica, Častkovce - Šaľa, Galanta 
– Partizánske, Levice – Beluša, Imeľ – Lednické Rovne, 
Malženice – Veľké Ludince, Zlaté Moravce/Vráble B – 
Nové Zámky  

19. kolo: Lehota – Prečín 2:0, Kvašov – Boleráz 1:4, 
Radimov – Gbely 1:2, Jaslovské Bohunice – Ladce 3:1, 
Trenčianske Stankovce – Trebatice 2:2, Domaniža – 
Piešťany 0:0, Horná Krupá – Hlohovec 4:1, Bánovce 
– Vrbové 1:1, Dolné Vestenice – Prievidza 0:6
1. Lehota 20 17 2 1 67:12 53
2. Boleráz 20 16 2 2 62:15 50
3. J. Bohunice 19 16 2 1 58:18 50
4. T. Stankovce 20 10 8 2 30:13 38
5. Piešťany 20 10 3 7 56:27 33
6. Domaniža 19 9 6 4 36:27 33
7. Vrbové 20 9 5 6 34:34 32
8. Horná Krupá 20 10 1 9 37:43 31
9. Gbely 20 8 3 9 34:35 27
10. Trebatice 20 7 5 8 33:37 26
11. Prečín 18 7 2 9 25:23 23
12. Prievidza 20 6 5 9 31:36 23
13. Radimov 20 5 3 12 31:41 18
14. Bánovce 20 4 3 13 13:43 15
15. Ladce 20 4 2 14 24:50 14
16. Kvašov 20 4 2 14 15:49 14
17. D. Vestenice 20 3 4 13 19:61 13
18. Hlohovec 20 2 4 14 18:59 10

Program 20. kola: Prievidza – Kvašov, Vrbové – 
Horná Krupá, Piešťany – Trenčianske Stankovce, 
Ladce – Radimov, Gbely – Dolné Vestenice, Boleráz 
– Lehota pod Vtáčnikom, Prečín – Bánovce, Hlohovec 
– Domaniža, Trebatice – Jaslovské Bohunice



športšport2020

Bedminton

Turnaj volejbalových nádejí

V športovej hale M-ŠPORT v Trenčí-
ne sa 12. marca odohrali v kategórii 
do 11 rokov súboje o tituly majstrov 
Slovenska. Zastúpenie na nich mali aj 
bedmintonisti z BK Racquets Púchov 
Lucia Skorkovská, Liliana Šarlayová, 
Sára Šarlayová a Jakub Gabrhel. 

Naši najmladší Sára a Jakub zbiera-

li cenné skúsenosti, keďže to boli ich 
prvé majstrovstvá Slovenska.

Lucia Skorkovská  na úvod zabodo-
vala v zmiešanej štvorhre so svojím 
parťákom Alešom (CEVA Trenčín) a ako 
turnajové jednotky si vo finále pora-
dili s druhým párom Martin Mathias 
Kozinka/Laura Fodorová (CEVA Tren-
čín/Družstevník Klenovec) po setoch 
21:12, 21:12 a stali sa majstrami Slo-
venska. Bronz si odniesla Liliana Šar-
layová .

Víťazkou a majsterkou Slovenska 
dvojhry dievčat sa stala prvá nasadená 

Liliana Šarlayová.V napínavom finále 
čelila turnajovej dvojke Laure Fodo-
rovej (Družstevník Klenovec), ktorá ju 
síce potrápila, no konečný výsledok 
22:20, 21:18 svietil v prospech talento-
vanej Púchovčanky.

Lucia Skorkovská a Liliana Šarlayová 
si na konto pripísali ešte jedno zlato, 

na ktoré siahli vo štvorhre 
a získali titul majsteriek Slo-
venska. Dievčatá vo finále 
porazili súperky z Dolného 
Kubína.

V Trenčíne sa 12. a 13. 
marca konali majstrovstvá 
Slovenska v kategórii do 17 
rokov, kde mal BK Racquets 
Púchov ešte početnejšie 
zastúpenie. Lea Skorkov-
ská, Nina Milada Michal-
ková, Lucia Šebová, Emma 
Žiačiková, Martin Gabrhel, 
Matej Plevák a Lukáš Vojtek 
si zmerali sily z hráčmi z ce-
lého Slovenska.

Lea Skorkovská si z dvoj-
hry dievčat odnáša bron-
zovú medailu a zo štvorhry 
dievčat aj so svojou parťáč-
kou Ninou Miladou Michal-
kovou striebornú medailu, 
keď nestačili na prvé nasa-
dené dievčatá a prehrali až 

vo finále.
Nina siahla ešte na bronzovú medai-

lu spoločne s Martinom Gabrhelom  
v zmeišanej štvorhre a Martin s Ma-
tejom Plevákom na bronzovú medailu 
v chlapčenskej štvorhre.

Úspešný víkend na majstrovstvách 
Slovenska v oboch kategóriach sa pre 
BK Racquets Púchov skončil úspešne 
ziskom štyroch zlatých medailí, dvoch 
strieborných medailí a šiestich bronzo-
vých medailí. Všetkým našim bedmin-
tonistom gratulujeme.

BK Racquets Púchov

Medailová žatva na majstrovstvách SR

Na Jozefa v sobotu 19.3. sa usku-
točnil po dlhom covid odkladaní 
v športovej hale MŠK volejbalový 
turnaj mladších žiakov 3-ky. Zúčast-
nili sa ho mužstvá Púchova A a B, Ko-
márna A a B a Nového Mesta. 

Dlhodobá a trpezlivá práca tréne-
rov s mladšími žiakmi sa pretavila 
do výborných výkonov na ihriskách. 
Ako sami aktéri hovorili v olympij-
skom duchu “ nie je dôležité vyhrať, 
ale zúčastniť sa”. Oba púchovské 
tímy vyhrali zhodne, každý všetky tri 
svoje zápasy.

-pm-
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

SPOMIENKA
Dňa 21.3.2022 uplynulo  
5 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec 
a dedko Ing. Jozef Urban. 
S  láskou a  úctou spomína 
manželka, deti s  rodinami 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Už dávno Ti presta-
li hviezdy svietiť a slnko 
hriať. Ale tí, čo Ťa mali radi, 
budú na Teba stále spo-
mínať.“ Dňa 11.3.2022 sme 
si pripomenuli smutné  
11. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, 
dedka Oldřicha Šedého.  
S láskou spomínajú man-
želka, dcéra Jana a syn Radoslav s rodinami.  

SPOMIENKA
Dňa 19.3.2022 uplynul 
1. rok, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná man-
želka, mama a  babka Ma-
ruška Juríková. Kto ste ju 
poznali, venujte jej s nami 
tichú spomienku. S láskou a 
úctou spomína manžel, syn 
Peter, dcéra Tatiana, vnúča-
tá, ostatná rodina a známi.

SPOMIENKA
Dňa 18.3.2022 sme si 
pripomenuli 3. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko a  pradedko Emil  
Podhorský. S láskou a úc-
tou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Zostalo len ticho, 
v očiach slzy a v srdci žiaľ.“ 
Dňa 22.3.2022 uplynie 
prvé výročie od smrti na-
šej drahej mamy, babky, 
prababky a  sestry Oľgy 
Pokojovej z Púchova. Kto 
ste ju poznali, spomeňte 
si s  nami. Dcéra Marcela 
a Vierka s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 17.3.2022 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy 
opustila Pavlína Ďurechová a dňa 27.2.2022 sme 
si pripomenuli 18 rokov, čo nás navždy opustil  
František Ďurech zo Starých Nosíc. Tí, ktorí ste ich 
poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou, úctou a vďakou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22.3.2022 si pripo-
míname 2. výročie smrti  
Ladislava Rosinu. S láskou 
a úctou spomína manželka 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Kto bol milovaný, nebude 
nikdy zabudnutý...“ Dňa 
29.3.2022 si pripomíname 
smutné 1. výročie, odkedy 
nás navždy opustila naša 
milovaná Mária Klobuč-
níkova. Kto ste ju poznali, 
venujte jej, prosím, ti-
chú spomienku. S láskou  
a úctou spomínajú manžel  
Stanislav, deti Henrik a Roman s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišli ste tíško, už nie ste medzi nami, no v našich 
srdciach žijete stále s nami.“ Dňa 25.3.2022 si pripo-
míname 1. smutné výročie, čo nás navždy opustila 
naša mama a  babka Lýdia Vignátová. Zároveň 
28.3.2022 bude 1. výročie úmrtia nášho otca a ded-
ka Matúša Vignáta. S láskou spomínajú dcéry s ro-

dinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Zostalo len ticho, v očiach 
slzy a v srdci žiaľ.“ Dňa 
22.3.2022 si pripomenieme 
3. výročie úmrtia manže-
la, otca, dedka Mariana 
Ladeckého z Púchova.  
S láskou a úctou spomínajú 
manželka Janka, synovia 
Róbert a Marián s rodinami.

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 

Inzerciu, prosím, prineste 1 maximálne 2 týždne pred uvere-
jnením. Občianska inzercia zaslaná emailom je bezplatná. 

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

POĎAKOVANIE
Z úprimného srdca ďakuje-
me príbuzným, susedom, 
priateľom a známym, ktorí 
sa dňa 7.3.2022 prišli roz-
lúčiť s našou drahou man-
želkou, mamou a  dcérou 
Andreou Ladeckou. Ďa-
kujeme pohrebnej službe 
Advent za dôstojnú rozlúč-
ku. Ďakujeme za kvetinové 
dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Touto cestou ďakujeme 
všetkým príbuzným, su-
sedom, bývalým spolu-
pracovníkom a všetkým 
známym, ktorí sa prišli 
dňa 8.3.2022 rozlúčiť  
s našou drahou zosnulou  
Jarmilou Majerkovou, 
ktorá nás dňa 4.3.2022 
vo veku 75 rokov navždy 
opustila. Ďakujeme za kvetinové dary a preja-
vy sústrasti, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš  
hlboký žiaľ. Smútiaca rodina.
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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 NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SPOMIENKA
„Nič sa už nevráti, všetko 
vzal čas, smútok i  radosti, 
spomienky v  nás. Úsmev 
sa vytratil, stuhla mi tvár, 
do očí vliezol mi kamenný 
žiaľ. Plameňom sviece, čo 
sprevádza krok, slovíčkom 
duše, čo trhá mi srdce 
a hoci už plní sa bolesti rok, 
spomienka ostáva.“ Dňa 
28. marca 2022 si pripomíname 9. výročie, čo nás 
navždy opustila naša manželka, mama Agnesa  
Bičianíková z Púchova – Horných Kočkoviec. S lás-
kou a úctou spomína smútiaca rodina.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese:  

ptsmpu@ptsmpu.sk

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL oproti BILLE. Kvalitné paplóny,  
plachty, damaškové obliečky, deky, angín, papuče, 
pyžamá, zástery. Za staré ceny!   

• Bytové jadrá a kúpeľne 0918 542 411 

• Akcia -20 % do 31.3.2022. 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

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

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

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

• Maľovanie, natieranie 0902356631

• Opatrím starších ľudí v Púchove, Kočkovciach, Beluši 
a Visolajoch. Tel. č.: 0949707454

INÉ
• Hľadám RD alebo byt v PÚ a okolie. Platím  
v hotovosti. T. č. 0951676236

• Prosím dobrých ľudí o  pomoc. Kto by mohol 
podarovať staršiu posteľ, matrace, posteľné prádlo, 
práčku a  oblečenie (pyžamá, dom. oblečenie) 
pre staršiu ležiacu ženu. Moc sa nám toho zničí. 
Ďakujeme. T. P., Ihrište 0940 211 029.

• Kúpim garáž v Púchove alebo v okolí. Tel. číslo: 
0907 412 036. 

•  Výkup parožia,tel.0904834937

• Prosím poctivého nálezcu, ktorý našiel v nedeľu 
13.3. na veľkom parkovisku bežecké palice značky 
LEKI, nech sa ozve na číslo 0907893047. Odmena istá.

• Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie domov 
a  bytov, zámková dlažba, oplotenie, strechy, 
altánky, prístrešky, izolácie, čistenie a nátery 
strešných krytín, výmena rýn. 0910 331 137

• VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, 
povalí a nebezpečného odpadu zo striech a iných. 
0910 331 137
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