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Prvý týždeň nového školského roka je 
za nami. Deti, učitelia, ale i my - rodičia 
už máme rozvrhy nielen školského, ale 
aj mimoškolského vyučovania. Situácia 
v našom štáte nám ukazuje, že nás čaká 
ťažký rok. Neúnosné navyšovanie cien 
energií a momentálne aj ministerstvo 
školstva bez ministra, nie sú zrovna 
šťastným začiatkom... Napriek tomu 
nezúfame, ani riaditelia škôl a ani mes-
to. Máme obavy, ale ideme ďalej inves-
tovať čas a energiu do príprav rozpočtu 
pre budúci rok a naplno sa zapojiť do 
výchovno-vzdelávacieho procesu na-
šich deti a mládeže. 

V meste sa okrem škôl rozbehli aj 
práce na oprave viacerých komuniká-
cií v meste – Ul. Športovcov, 1. mája, 
Pribinova. Dodávateľ prác bude pokra-
čovať nasledujúce dni aj v mestských 
častiach Ihrište, Hoštiná, Nové Nosice, 
ale aj v oprave ciest a chodníkov vo via-
cerých častiach v meste, napr. v lokalite 
Za cintorínom, Požiarna 1638, Požiarna 
1637, Hoštínska a ďalšie. Tento týždeň 
budú ukončené práce na rekonštrukcii 
Školskej ulice v Horných Kočkovciach, 
o čom budeme informovať v budúcom 
vydaní Púchovských novín. Začali sa 
práce na budovaní nových 25 miest pre 
urny ako súčasť ďalšej etapy budovania 
kolumbária na cintoríne v Púchove.  
V plnom nasadení pokračujú práce aj 
na budovaní 36 nájomných bytov na 
Kolonke a celého verejného priestran-
stva okolo týchto objektov. 

Minulý týždeň sme si pripomenuli po 
prvýkrát v Púchove, v Europarku, Deň 
obetí holokaustu a rasového násilia,  
a to za prítomnosti zástupcov duchov-
ných, ICEJ, poslancov MsZ (I.Kováčiko-
vá, M.Kubičár), Ústavu pamäti národa 
SR, OZ Puchovo dedičstvo, Mládežníc-
keho parlamentu mesta Púchov, Den-
ného centra seniorov mesta Púchov, 
kolegov z MsÚ, Mestskej knižnice 
Vladimíra Roya a ďalších hostí. Ďaku-
jem za spoluprácu. Veľmi dojemné 
stretnutie, na ktorom okrem krásnych 
príhovorov, osobných spomienok, 
skladieb a piesní, zazneli mená deti, 
žien a mužov, ktorí zahynuli z dôvo-
dov nepochopiteľnej nenávisti ľudskej 
bytosti k židovskému náboženstvu či 
ľuďom, ktorí boli vyhlásení za rasových 
nepriateľov. Musíme si hrôzy obdobia 
prijatia Židovského kódexu pripomí-
nať a nedovoliť, aby sa tieto udalosti 
v budúcnosti opakovali. Pripomenuli 
sme si 81. výročie prijatia Židovské-
ho kódexu. Ten v roku 1941 ustanovil 
slovenský vojnový štát ako dokument, 
ktorý v 270 paragrafoch vymedzoval 
právne postavenie Židov na Sloven-
sku. Bolo im odobraté volebné právo, 
zakázané vykonávať určité povolania 
či verejnú funkciu. Deportácie Židov 
z Púchova a okolia sa začali koncom 
marca 1942 a počas tohto roka bolo do 
vyhladzovacích táborov odvlečených 
asi 80 percent Židov. Na jeseň 1942 
ostalo v Púchovskom okrese len 12 ži-

dovských rodín. Pred pár dňami som 
bola s rodinou v Osvienčime - tábore 
smrti, ktorý je stále živou spomienkou 
na strašné udalosti, ktoré prežili medzi 
múrmi tohto tábora nielen Židia, ale aj 
iní prenasledovaní a vtedy pre spoloč-
nosť a fašistov neprijateľní ľudia. V tejto 
súvislosti na pietnej spomienke opäť 
zaznela otázka vybudovania reprezen-
tatívneho pomníka obetiam vojen, to-
talitného a fašistického režimu i obetí 
holokaustu. Tento rok svoj návrh pri-

pravili po dohode s mestom aj členovia 
OZ Puchovo dedičstvo, ktorí sa zapojili 
aj do výzvy vyhlásenej Ministerstvom 
obrany SR, avšak žiadosti nebolo 
zo strany štátu vyhovené. Verím, že  
v budúcom období sa nám podarí 
podľa tohto návrhu vybudovať pomník 
s menami obetí všetkých režimov, 
ktoré pripravili o život nevinných ľudí.

5. ročník Púchovských Artformácií 
organizovaných minulý štvrtok pod 
vedením Anny Jakubíkovej sa nao-
zaj vydaril. Predstavilo sa 27 umelcov  
z Púchova i širokého okolia a bolo sa 
naozaj na čo pozerať. Príďte sa aj Vy po-
kochať do priestorov Divadla Púchov 
a načerpať nové inšpirácie, energiu  
a potešiť sa krásnymi dielami výtvar-
ných umelcov. 

Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu zdravotne postihnutých  
v Púchove v sobotu organizovala pose-
denie pri guláši a dobrej hudbe. Gulá-
še, divinový i hovädzí, sa vydarili, nála-
da bola skvelá, počasie prialo, a tak sa 
mohli všetci prítomní členovia tejto or-
ganizácie stretnúť a zabaviť pod holým 
nebom v Dohňanoch, v areáli Dotyk 
prírody. Ďakujem predsedovi Jankovi 

Petrovi za pozvanie a všetkým zúčast-
neným za možnosť stretnúť sa a pre-
svedčiť, že zdravotné znevýhodnenie 
nemusí vždy vziať ľuďom optimizmus, 
dobrú náladu a úsmev na tvári. A tým 
nám môžu byť členovia tejto organizá-
cie inšpiráciou.

Deň otvorených dverí v Divadle do-
padol na 1 s hviezdičkou. Predstavili sa 
púchovské divadelné a folklórne súbo-
ry, CVČ Včielka a skvelý Big Band ZUŠ 
v Púchove. Nechýbal ani DHZ Púchov 

so svojím Walterom, ktorý oslavuje už 
90 rokov. Ďakujem Púchovskej kultúre, 
s.r.o. za organizáciu i samotné preve-
denie celého dňa, ktorý určite spest-
ril sobotu viacerým rodinám z mesta  
a celého okolia. 

V sobotu to v meste naozaj žilo - aj li-
teratúrou. Noc s literatúrou a päť stano-
víšť, ktoré ste mohli navštíviť a vypočuť 
si úryvky z kníh v prevedení rôznych 
osobností nášho mesta. Veľmi pekné 
a inšpiratívne čítania boli nielen pre 
mňa spríjemnením večera. Poďakova-
nie patrí organizátorke tohto podujatia 
Lucii Panáčkovej, OZ Podivný barón  
a všetkým ostatným združeniam a or-
ganizáciám, ktoré sa na tomto podieľa-
li. 

Oslavy 50. výročia ZŠ Lazy pod Maky-
tou boli súčasťou Lazovských hodov, 
ktoré sa v sobotu v tejto obci konali. Ak 
ste boli pozrieť, určite ste si užili príjem-
nú atmosféru, krásnu prírodu a skvelý 
program. Pán starosta, Janko Mičega, 
ďakujem a ešte raz blahoželám k výro-
čiu a dosiahnutým úspechom.

Na Ďurďovskom výstreku som po-
zdravila naše DHZ z Hoštinej, Ihrišť  
i Žabky z Nosíc a popriala im veľa úspe-

chov. Sú to skvelé tímy dobrovoľných 
hasičov a hasičiek, všetci sme na tieto 
tímy ich výsledky hrdí. Dosiahli skvelé 
výsledky a ja im blahoželám k vzornej 
reprezentácii počas celej sezóny. Ďaku-
jem Ivanovi Kubišovi, poslancovi MsZ, 
za všetko pri organizácii a celkovej spo-
lupráci.

Aj nastávajúci víkend bude opäť 
plný viacerých podujatí. V piatok 
bude v spolupráci s Farnosťou Púchov, 
mestom Trenčín, Židovskou nábožen-

skou obcou, TSK a ďalšími partnermi 
prebiehať podujatie s názvom “Od sy-
nagógy ku kostolu”, na podporu dialó-
gu a spomienku Dňa obetí holokaustu 
a rasového násilia, ktoré vyvrcholí pri 
Kostole Všetkých svätých v Púchove, 
cca o 14:00 hod. Neskôr, o 15:45 hod., 
začne na pešej zóne program pri prí-
ležitosti osláv Dní mesta, kde vystúpia 
deti a mládež zo ZUŠ a CVČ, ale i ďalší 
Púchovčania: silák Apolonso a speváč-
ka Andy Loužecká. Večer už bude patriť 
skupine INEKAFE a ich koncertu. Počas 
kultúrneho programu bude prebiehať 
oceňovanie reprezentantov mesta. 
Pri príležitosti osláv Dní mesta budú  
v piatok i sobotu udeľované viaceré 
výz namné ocenenia ako Srdce pre 
ZPOZ a tiež „Osobnosť športu mesta 
Púchov”. 

„Nikdy neľutuj žiaden deň vo svojom 
živote. Dobré dni dávajú šťastie. Zlé dni 
dávajú skúsenosti. Najhoršie dni dáva-
jú lekcie. A najlepšie dni dávajú spo-
mienky.“ Prajem Vám úspešný týždeň  
a pozitívnu energiu, pretože „aj malý 
záblesk pozitívnej energie môže na-
štartovať zmeny obrovských rozme-
rov.“                 Katarína Heneková

Slovami primátorky: Dni mesta
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Blížia sa voľby do mestského zastupiteľstva, Blížia sa voľby do mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022. Čitate-ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022. Čitate-
ľom Púchovských novín pripomíname aké ľom Púchovských novín pripomíname aké 
majú poslanci povinnosti a oprávnenia vyplý-majú poslanci povinnosti a oprávnenia vyplý-
vajúce zo zákona o obecnom zriadení.vajúce zo zákona o obecnom zriadení.

Poslanec je povinný najmäPoslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného za-a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného za-

stupiteľstva, ktorého sa zúčastní,stupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupi-b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupi-
teľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,teľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov,poslancov,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

e) informovať na požiadanie voličov o svojej čin-e) informovať na požiadanie voličov o svojej čin-
nosti a činnosti obecného zastupiteľstva,nosti a činnosti obecného zastupiteľstva,

f ) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon f ) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon 
funkcie poslanca.funkcie poslanca.

Mandát poslanca zanikáMandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu  a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu  

s výhradou,s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trest-d) právoplatným odsúdením za úmyselný trest-
ný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný ný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný 
čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol pod-čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol pod-
mienečne odložený,mienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony 
alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

Povinnosti a oprávnenia poslancov samosprávy
f ) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; f ) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; 

v mestách so samosprávou mestských častí aj  v mestách so samosprávou mestských častí aj  
v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia 
mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz 
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h) ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezluči-h) ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezluči-
teľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstrá-teľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstrá-

nenie nezlučiteľnosti funkcií,nenie nezlučiteľnosti funkcií,

i) zrušením obce aleboi) zrušením obce alebo

j) smrťou.j) smrťou.

Poslanec je oprávnený najmäPoslanec je oprávnený najmä
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostat-a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostat-

ným orgánom návrhy,ným orgánom návrhy,

b) interpelovať starostu a členov obecnej rady b) interpelovať starostu a členov obecnej rady 
vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb za-c) požadovať od riaditeľov právnických osôb za-
ložených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo ložených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo 
veciach týkajúcich sa ich činnosti,veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzic-d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzic-
kých a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci kých a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci 
podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa 
dôsledkov ich podnikania v obci,dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, 
na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré usku-na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré usku-
točňujú orgány obce,točňujú orgány obce,

f ) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov f ) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov 
vo veciach potrebných pre riadny výkon posla-vo veciach potrebných pre riadny výkon posla-
neckej funkcie.neckej funkcie.

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez pre-Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez pre-
rušenia pracovného alebo obdobného pomeru. rušenia pracovného alebo obdobného pomeru. 
Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, 
ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca 
vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre 
zamestnancov v pracovnom pomere.zamestnancov v pracovnom pomere.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie 
ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich  ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich  
z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamest-z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamest-
návatelia umožňujú poslancom výkon funkcie návatelia umožňujú poslancom výkon funkcie 
podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch 
komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza za-komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza za-
mestnávateľom na požiadanie náhradu za vypla-mestnávateľom na požiadanie náhradu za vypla-
tenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. tenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. 
Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo ob-Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo ob-
dobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého dobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého 
zárobku.zárobku.

Zdroj: Zákon č. 369/1990 Zb., MsÚ Púchov Zdroj: Zákon č. 369/1990 Zb., MsÚ Púchov 
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

V tomto volebnom období v Mestskom zastupiteľstve Púchov zanikol mandát jedinému poslancovi 
– Romanovi Hvizdákovi, pretože sa počas jedného roka nezúčastnil pre práceneschopnosť ani raz na 
zasadnutiach mestského zastupiteľstva. V r. 2020 na jeho miesto nastúpil Marián Mišún, ktorý sa vo 
voľbách v r. 2018 umiestnil za ním v poradí kandidátov podľa počtu získaných hlasov.
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Prvý deň nového školského roka 
2022/2023 (5.9.2022) začal sláv-
nostne aj v priestoroch Materskej 
školy Chmelinec, ktorého sa zúčast-
nila tiež primátorka mesta Púchov 
Katarína Heneková, aby spoločne  
s riaditeľkou škôlky Dankou Čer-
ničkovou prestrihli červenú pásku  
a otvorili tak nové priestory - triedu 
a umyváreň - pre škôlkarov, ktorá 
vznikla za podpory Mesta Púchov 

a z financií projektu PREDŠKOLÁCI 
II. Nová trieda bude slúžiť k výučbe 
predškolákov a tak je prispôsobené 
aj jej vybavenie.

Mesto Púchov sa v termíne do 30. 
mája 2022 zapojilo do rozvojového 
projektu s názvom PREDŠKOLÁCI II., 
so žiadosťou o poskytnutie finanč-
ných prostriedkov určených na pos-
kytnutie predprimárneho vzdeláva-
nia, na vybavenie novovzniknutej 

V Materskej škole Chmelinec pribudla nová trieda

Kedykoľvek môžete po svojom ná-
kupe prispieť aj do potravinového 
koša, ktorý je umiestnený pri poklad-
niach v púchovskej predajni LIDL  
a pomôcť tak ľuďom, jednotlivcom 

či rodinám v núdzi. Projekt Podeľ sa 
a pomôž pokračuje a každý týždeň 
Mesto Púchov pripravuje potravino-
vé balíčky k distribúcii.  A za to Vám 
patrí veľká vďaka!              MsÚ Púchov

Potravinová pomoc Podeľ 
sa a pomôž stále pokračuje

triedy, a to v priestoroch Materskej 
školy Chmelinec, ako jednej zo 183 
podporených materských škôl na 
celom Slovensku. Projekt bol limi-
tovaný svojou realizáciou - v termí-
ne prác od 16. júna do 31. augusta 
2022, podporený z MŠVVaŠ SR, časť 
finančných prostriedkov tvorila pod-
pora z UNICEF, finančný príspevok zo 
strany mesta bol vo výške 10 000 eur 
na stavebné úpravy.

V rámci stavebných úprav pries-
torov boli osadené nové okná ako 
aj nové sociálne zariadenia, okrem 
toho došlo aj k úprave vodoinšta-
lácie a elektroinštalácie. Demonto-
vané boli staré svietidlá a nová časť 
prešla i zateplením, rovnako precitol 

priestor aj vďaka čerstvému náteru 
stien a výmene radiátorov. Projekt 
tak zahŕňal ako interiérové vybave-
nie, tak i zabezpečenie učebných 
pomôcok, didaktických hračiek na 
rozvíjanie celostného osobnostné-
ho rozvoja detí, ležadlá, posteľnú 
výbavu, podlahovú krytinu, koberec, 
detské stoly a stoličky, ktoré budú 
k dispozícii pre ďalších 12 detí, čím 
sa rozšíri aj samotná kapacita škôlky 
pre ďalšiu skupinu škôlkarov.

Všetkým zamestnancom škôlky  
a škôlkarom prajeme úspešný vstup 
do nového školského roka, plného 
zábavy, nových poznaní a zábavy  
s novými kamarátmi. 

Laura KrošlákováPrvý deň školského roka 2022/2023 
na základnej škole Gorazdova bol 
výnimočný nie len svojou každoroč-
nou poprázdninovou atmosférou, 
ale aj tým že naši prváčikovia dostali 
z rúk poslancov MsZ Angely Lazoro-
vej a Rudolfa Marmana Štartovacie 
balíčky od mesta Púchov v hodnote 
25 eur. Vo svojom žltom vrecúšku si 
našli edukačnú knižku z kategórie 
maľovaného čítania, pastelky, far-
bičky, zošity a písacie potreby. Pevne 
veríme, že v tejto nás skúšanej dobe 

to pomohlo odľahčiť rozpočet kaž-
dej rodine malých nadšených prvá-
čikov. 

Skvelú atmosféru tohto nového 
školského roka spríjemnil príhovor 
pani riaditeľky Viery Flimmelovej, 
ktorá aj naďalej úspešne vedie skve-
lý pedagogický zbor na tejto škole. 
Neostáva nám nič iné, len popriať 
všetkým žiakom tejto školy úspešný 
štart do nového školského roka.

Rudolf Marman 
poslanec MsZ

Vítanie nového školského roka 
v Základnej škole Gorazdova
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Polícia informuje

Hliadka Obvodného oddelenia PZ Púchov ešte v ja-
nuári zastavila a kontrolovala vodičku osobného mo-
torového vozidla. Vykonala s ňou dychovú skúšku, 
ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Vzhľadom 
k tomu, že vodička javila znaky požitia omamných 
a psychotropných látok, bola vyzvaná na podrobe-
nie sa lekárskemu vyšetreniu. Podozrenie, že žena 
jazdila pod vplyvom drog sa potvrdilo. Do výsledkov 
vyšetrenia však nebolo možné žene zadržať vodičský 
preukaz. Tieto výsledky boli polícii oznámené až za-
čiatkom marca. 

Medzičasom si však žena opäť stihla za volant sad-
núť, pričom ju zastavila hliadka Pohotovostnej moto-
rizovanej jednotky Trenčín v meste Púchov. Rovnako 
ako v prvom prípade u nej dychová skúška skončila  
s negatívnym výsledkom. Lekárske vyšetrenie spo-
jené s odberom krvi a iného biologického materiálu 
však potvrdilo, že opäť šoférovala pod vplyvom drog. 

Nepoučiteľnej vodičke bol zadržaný vodičský preu-
kaz a v oboch prípadoch čelí obvineniu z prečinu 

ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Jej skutka-
mi sa v súčasnej dobe zaoberá súd, ktorý v prípade, 
ak uzná, že je vinná, rozhodne o druhu a výške trestu.

Ženu pravdepodobne vôbec netrápi, že má za-
držaný vodičský preukaz a hrozí jej väzenie. Tento 
týždeň si totiž opäť sadla za volant vozidla a zobrala 
so sebou aj spolujazdca. V obci Lysá pod Makytou  
s vozidlom Fiat Marea, bez evidenčného čísla pre-
šla do protismeru a narazila do odstaveného trak-
tora Zetor. Táto nehoda neskončila len pokrčenými 
plechmi, ale ťažkým zranením vodičky, aj jej spolu-
jazdca. Navyše policajti po nehode vo vozidle našli 
štyri injekčné strie kačky so zvyškami neznámej látky 
hnedej farby. 

Vodička pravdepodobne nevyhne obvineniu  
z trestného činu ublíženia na zdraví. Ak sa prítom-
nosť látok u nej potvrdí aj počas vedenia vozidla  
a spôsobenia nehody, prípadne budú drogy obsaho-
vať zaistené injekčné striekačky, hrozí jej obvinenie aj 
z ďalších trestných činov.                KR PZ Trenčín 

Hazard so životom sa 28-ročnej žene po tretíkrát stal takmer osudným. Narazila do traktora a utrpela zranenia. 
   FOTO: KR PZ Trenčín  

Vodička z okresu Púchov sa zahráva 
so životom, utrpela ťažké zranenia

Polícia pátra po 
43-ročnom Jarosla-
vovi Zigovi z obce 
Dohňany. Odišiel 
z miesta svojho tr-
valého bydliska na 
doposiaľ neznáme 
miesto. Nik z rodiny 
a blízkych nema-
jú od 26. augusta  
o ňom žiadne sprá-
vy. Ak ste ho videli, 
kontaktujte nás na 

známom telefónnom čísle 158, alebo na Face-
booku Polícia SR – Trenčiansky kraj.

Jaroslav je vysoký asi 175 cm štíhlej postavy. Má 
tmavé krátke vlasy, čiastočne šedivé a hnedé oči. 
Občas nosil šedivú bradu. Na krčnej chrbtici má 
modré jednofarebné tetovanie znázorňujúce orla 
s roziahnutými krídlami vo veľkosti asi 12 cm.

Naposledy mal na sebe krátke nohavice maská-
čového vzoru, tričko s krátkym rukávom a obuté 
mal hnedé športové sandále. Na hlave mal tmavú 
šiltovku.              KR PZ Trenčín 

Polícia pátra

Výsledky augustovej dopravnej akcie preu-
kázali, že zvýšené kontroly zamerané najmä 
na vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu 
majú svoje opodstatnenie. Počas tejto akcie 
policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji 
zistili až 80 vodičov, čo nafúkalo do 1 promile 
alkoholu. 

Až 32 vodičov nafúkalo nad jedno promile 
a svoje konanie museli vysvetľovať sudcovi, 
lebo sa dopustili trestného činu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. 

Činili sa aj nemotoroví účastníci, ktorí si mys-
leli, že oni opití jazdiť môžu... Policajti zistili cel-
kom 88 cyklistov a kolobežkárov, čo si vypilo 
pred tým, ako sadli na bicykel alebo sa postavi-
li na kolobežku. Okrem toho zistili celkom 907 
vodičov, čo šliaplo na plyn viac, ako povoľoval 
zákon. Rýchlosť jazdy patrí medzi jednu z naj-
častejších príčin vzniku dopravných nehôd.

Dookola opakujúce sa výzvy a upozornenia 
polície sa míňajú účinku. Preto v kontrolách 
nepoľavíme. V kontrolách na cestách budeme 
pokračovať i naďalej, aby sme ochránili čo naj-
viac život a zdravie a eliminovali z premávky 
opitých vodičov, ktorí ohrozujú nevinných  
a disciplinovaných účastníkov cestnej premáv-
ky. 

Nezmyselný hazard so životom nielen svojim, 
ale aj nevinných účastníkov cestnej premávky 
sa nevypláca. Vodiči, myslite na to vždy, keď si 
sadáte za volant vozidla. Život a zdravie máte 
iba jedno, jazdite bezpečne! 

Preto apelujeme na všetkých účastníkov 
cestnej premávky, aby sa na cestách správali 
zodpovedne, dodržiavali dopravné predpi-
sy, zbytočne neriskovali, dávali na seba pozor  
a vrátili sa k svojim blízkym živí a zdraví. Každý 
vyhasnutý život mrzí a niekomu chýba pri sto-
le.          KR PZ Trenčín 

Augustová mimoriadna 
akcia mala svoj význam
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V sobotu 10. 9. sa konal Deň otvorených dverí v Divadle Púchov. Predstavili sa 
púchovské divadelné súbory (DDŠ Ochotníček, DS Trpaslíci, DS Makyta), folklórne 
súbory (DFS Púchovček, DĽH Lachovček, FS a ĽH Váh), CVČ Včielka a vynikajúci 
BIG Band ZUŠ v Púchove. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Púchov predstavil ná-

vštevníkom DOD svoje 90-ročné unikátne vozidlo Walter, ktoré parkovalo pred 
divadlom. Účastníci DOD si mohli prezrieť priestory divadla, navštíviť výstavu Art-
formácie a výstavu divadelných kostýmov. Večer peknú akciu ukončilo premieta-
nie filmu Srdce na dlani.     Slavomír Flimmel

Deň otvorených dverí v Divadle Púchov 2022

Vernisáž 5. ročníka Púchovských artformácií
Vo štvrtok 8.9.2022 sa uskutočnila v Divadle Púchov vernisáž výstavy 

PÚCHOVSKÉ ARTFORMÁCIE (5. ročník). Výstavu otvorili primátorka mesta 
Katarína Heneková, konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko a kurátor-
ka výstavy Anna Jakubíková. 

Ďakujeme účinkujúcim (Samuelovi Teicherovi – spev, Rendy Burianovej – gitara) 
a vystavujúcim umelcom. Na výstave sa prezentujú výtvarné diela 27 umelcov: 
Lucia Bršiaková, Víliam Cíbik, Anna Crkoňová, Bohuslav Dermišek, Lucia Dianová, 

Miroslav Gregor, Anna Jakubíková, Nadežda Jakúbková, Elena Joachymstálová, 
Marta Jurkovičová, Martin Kremeň, Ján Krump, Zuzana Kováčová, Viera Líneková, 
Ivan Pohanka, Paulína Prekopová, Pavol Rác, Barbora Rácová, Božena Sláviková, 
Jozef Syrový, Vlado Šipoš, Edita Šteffeková, Ala Teicherová, Julia Tomesko, Daniela 
Valachová, Stanislava Vojtková a Ľubomír Zdurienčík. 

Výstava potrvá do 5.10.2022, vstup je voľný.
Slavomír Flimmel
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V apríli tohto roku informovalo Mesto Púchov 
o pilotnom projekte bezplatných denných let-
ných táborov pre všetky púchovské deti z ro-
dín, ktoré sa nachádzajú v znevýhodnenej fi-
nančnej či sociálnej situácii, a prostredníctvom 
projektu mohli absolvovať niektorý zo šiestich 
letných táborov pod taktovkou Centra voľné-
ho času Včielka.

Prvýkrát tak ďalšiu pomoc v rámci sociálneho 
balíčka pre Púchovčanov využilo počas uplynu-
lých letných prázdnin deväť detí. 

Pilotný projekt bezplatných denných letných 
táborov, ktorý pripravilo Oddelenie školstva a so-
ciálnych vecí MsÚ Púchov v spolupráci s Centrom 
voľného času Včielka, odštartoval registráciou 
záujemcov – občanov mesta Púchov, ktorých ro-
dičia mohli prihlásiť od 4. apríla do 15. júna 2022 
prostredníctvom prihlášky zverejnenej na webe 
stránke mesta Púchov. 

Žiadatelia museli splniť stanovené podmienky, 
ktoré vyšpecifikovali členovia Komisie vzdeláva-
nia, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže: 
vek dieťaťa v rozmedzí 7 – 12 rokov, dieťa musí 
mať trvalý pobyt na území mesta Púchov a do-
mácnosť, v ktorej žije, má maximálny mzdový prí-
jem do 800 eur mesačne. Tieto podmienky splnili 
deviati žiadatelia, ktorí si mohli podľa vlastného 

uváženia a zamerania vybrať spomedzi šiestich 
táborov, v hodnote 80 eur, ktoré boli hradené  

z rozpočtu mesta 
Púchov: Nezábudka, 
Mladý kozmonaut, Včiel-
ky, Tancáčik a Šporťáčik, 
Včielkovo a Hopkáčik.

K úspešnosti projektu 
sa vyjadrila aj primátor-
ka Katarína Heneková: 
„Som veľmi rada, že náš 
nápad spustenia letné-
ho táboru pre deti zo 
sociálne alebo finančne 
znevýhodnených rodín, 
sa stretol s podporou 
Komisie vzdelávania, 
kultúry, sociálneho za-
bezpečenia a mládeže 
i Centra voľného času 
Včielka. Verím, že sme 

touto cestou pomohli rodičom, ktorým by finan-
čná situácia inak neumožnila umiestniť dieťa do 
denného tábora. Tábory organizované centrom 
voľného času majú vysoký kredit, dobré meno  
a vždy sú plne obsadené. Púchovské deti tak 
mohli počas letných prázdnin stráviť niekoľko dní  
v skvelom kolektíve, zabaviť sa, naučiť sa nové 
veci, športovať či zvyšovať svoje umelecké, či tvo-
rivé zručnosti. Ďakujem za podporu všetkým zain-
teresovaným a možnosť zrealizovať tento projekt,“ 
uviedla primátorka mesta  Púchov. 

Do budúcich letných prázdnin plánuje mes-
to Púchov aktualizovať podmienky, ktoré musia 
žia datelia spĺňať, a zvýšiť tak minimálny príjem  
v domácnosti, a to aj vzhľadom na zvýšenie mini-
málnej mzdy, a ponúknuť tak možnosť opäť ďal-
ším deťom, ktoré si budú môcť vybrať zo širokého 
spektra denných letných táborov. Nateraz praje-
me všetkým deťom úspešný návrat do školských 
lavíc a veľa chuti do vzdelávania.  

Laura Krošláková

Bezplatný denný letný tábor pre deti zo znevýhodneného 
prostredia absolvovalo deväť púchovských táborníkov

Tábor Hopkáčik

Tábor Mladý kozmonaut

Tábor Včielkovo Tábor Tancáčik a Šporťáčik
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23. septembra 2022 budú v uliciach sloven-
ských miest a obcí dobrovoľníci verejnej zbierky 
Biela pastelka. 

Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi desať 
najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok 
na Slovensku. Jej história sa začala písať v roku 2002  
a pôvodný organizačný tím ju pripravil už za dva 
mesiace. Aj napriek náročnej situácii, či už v oblas-
ti ekonomiky, stále hroziacej pandémii, či vojny na 
Ukrajine organizátori dúfajú, že darcovia zbierku 
podporia. Biela pastelka patrí k najväčším a podľa 
hodnotenia tretieho sektora i najdôveryhodnejším 
zbierkam na Slovensku. Ambasádormi zbierky sú 
moderátorka Adela Vinczeová, komik a influencer 
Fero Joke a herec SND Robo Roth, ktorý je zároveň 
„hlasom“ zbierky. 

Ako pomáha verejná zbierka Biela pastelka? 
Verejná zbierka Biela pastelka slúži na podporu  

a pomoc ľudí so zrakovým postihnutím. „Vďaka zbier-
ke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak Braillovo písmo, chôdzu 
s bielou palicou, čo pre nich znamená, že môžu ísť sa-
mostatne do obchodu, do práce či pre deti do školy. Po-
máhame im tiež zvládnuť technicky náročné pomôcky, 
aby dokázali pracovať s počítačom, dotykovým mobil-
ným telefónom s hlasovým výstupom alebo zväčšova-
cím programom, používať špeciálne lupy, postarať sa  
o domácnosť, čiže oprať si, navariť, ožehliť. Nechýba ani 
pomoc pri získavaní príspevkov, pomoc pri odstraňova-
ní bariér, podpora v legislatívnej oblasti a veľa ďalšieho. 
Našou snahou je klient žijúci plnohodnotný život,“ ho-
vorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska. 

Pre človeka so zrakovým postihnutím je dôležité 
mať možnosť zdieľať svoje pocity, nájsť pochope-
nie, radu od kohosi, kto prechádza niečím podob-
ným ako on, a presne rozumie, s čím zápasí. Aj preto 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka 
možnosť členstva v základných organizáciách. Ak-
tuálne je v 52 základných organizáciách združených 
vyše 2 800 členov. „Základné organizácie ponúkajú 
množstvo zaujímavých aktivít, ktoré sú pripravené  
s ohľadom na potreby ľudí so zrakovým postihnutím. 
Nie je to o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, priateľstve  
a vzájomnom pochopení. Naši členovia žijú veľmi 
aktívnym a pestrým životom,“ dopĺňa Fričovská. 

Biela pastelka pomáha: 
- pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou 
- pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
- kurzami práce s kompenzačnými, optickými  

a technicky náročnými pomôckami 
- aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so 

zrakovým postihnutím 
- podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozra-

kých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľ-
nočasových podujatí

- pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, 
pranie, žehlenie, upratovanie

- špecializovaným sociálnym poradenstvom – po-
radenstvo pri získavaní príspevkov, poradenstvo  
v zamestnávaní, pri vyrovnávaní sa s postihnutím  
a pod.

Nevidiacich a slabozrakých možno podporiť: 
- 23. 9. 2022 v uliciach miest a obcí po celom Slo-

vensku 
- zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všet-

kých sieťach
- príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 

8006 
- príspevkom do stacionárnych pokladničiek umie-

stnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách 
- prostredníctvom e-shopov sieti lekární Dr. Max 

www.drmax.sk od 1. do 30. septembra 2022
- v priebehu septembra aj v 61 predajniach spoloč-

nosti BEPON po celej SR
- príspevkom prostredníctvom e-shopov Dr. Max 
- alebo online darom prostredníctvom www.biela-

pastelka.sk. 
Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore môže Biela 

pastelka písať krajší príbeh v životoch ľudí nevidia-
cich a slabozrakých.                 Zdroj: bielapastelka.sk 

Tri tímy, dvanásť cyklistov a celkom 755,7 km v pe-
dáloch našliapali cyklisti z Mestského úradu Púchov, 
ktorí sa v mesiaci jún 2022 tradične zapojili do celo-
slovenského projektu Do práce na bicykli. 

Zamestnanci MsÚ Púchov sa opäť rozdelili do troch 
tímov – MsÚ 1, MsÚ 2 a MsÚ 3, z ktorých najlepší tím 
MsÚ 1 najazdil 370,6 km, najlepším jazdcom spo-
medzi všetkých tímov bol zároveň člen MsÚ 1 - Vla-
dimír Ozimý, ktorý do práce na bicykli v júni zdolal 
154 km. 

Najväčší vplyv na jednotlivé výsledky, ktoré každý 
z cyklistov dosiahli pre svoj tím, malo počasie, ktoré 
nie každý deň prialo, ale ani to neodradilo nadšen-
cov, ktorí dokázali bicyklovať i v daždi. 

Najväčší počet jázd - zhodných 44 – najazdili za-
mestnankyne Mária Kadlecová a Viera Rusnáková.  
O tom, že najväčší počet jázd automaticky nezna-
mená aj najvyšší počet kilometrov, svedčí fakt, že 
najväčší počet jázd najazdili členovia tímu MsÚ 3,  
a to 166 jázd. 

Všetkým zapojeným zamestnancom MsÚ Púchov 
gratulujeme a prajeme veľa šťastných kilometrov aj 
v jesennom období. 

Laura Krošláková

Do práce na bicykli jazdili aj zamestnanci mestského úradu

Biela pastelka 2022 onedlho vyrazí do ulíc aj u nás
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Zmeny v parkovaní od 1.9.2022
Upozorňujeme na zmeny v dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na území mesta Púchov od 1.9.2022:
* Cena parkovacieho lístka zakúpeného v parkovacích automatoch ale-

bo cez SMS bude jednotná v celom meste Púchov, teda aj na hlavnom 
parkovisku - 1€/hod.

* Parkovacie karty je možne od 1.9.2022 zakúpiť už len v elektronickej 
forme na https://datamesta.puchov.sk/#/uvod. Parkovacie karty vydané 
do 31.8.2022 ostávajú v platnosti podľa vyznačenia na karte. 

Info: karty@puchov.sk, tel. č.: 0908783176
Zároveň informujeme občanov, že došlo k zmene parkovacieho režimu pri 

NsP Zdravie, kde došlo zo strany súkromného vlastníka k umiestneniu rampy  
a spoplatneniu parkoviska. Mesto Púchov toto parkovisko neprevádzkuje 
avšak pracuje na vytvorení nových parkovacích miest v okolí tohto zariadenia. 

MsÚ Púchov

Bezplatná mestská autobusová 
doprava už od 1.9.2022

Od 1. septembra sa spustila ostrá prevádzka bezplatnej mestskej dopravy Od 1. septembra sa spustila ostrá prevádzka bezplatnej mestskej dopravy 
pre  obyvateľov Púchova s trvalým pobytom, zverejňujeme súhrnné informá-pre  obyvateľov Púchova s trvalým pobytom, zverejňujeme súhrnné informá-
cie, ktoré pomôžu pri vydaní karty REZIDENT.cie, ktoré pomôžu pri vydaní karty REZIDENT.

Ako získať Púchovskú dopravnú kartu REZIDENT?Ako získať Púchovskú dopravnú kartu REZIDENT?
- pošlite mail so Žiadosťou o vydanie novej Púchovskej dopravnej karty - pošlite mail so Žiadosťou o vydanie novej Púchovskej dopravnej karty 

REZIDENT na pic@mhdpuchov.sk (vzor žiadosti: Vec: Žiadosť /Zmluva o vyda-REZIDENT na pic@mhdpuchov.sk (vzor žiadosti: Vec: Žiadosť /Zmluva o vyda-
nie Púchovskej karty – formulár je k dispozícii na našej stránke https://mhd-nie Púchovskej karty – formulár je k dispozícii na našej stránke https://mhd-
puchov.sk/wp-contpuchov.sk/wp-content/uploads/2022/01/ziadankaPK.pdf,ent/uploads/2022/01/ziadankaPK.pdf,

- v Žiadosti/Zmluve, uveďte meno, priezvisko, rok narodenia, trvalý pobyt, - v Žiadosti/Zmluve, uveďte meno, priezvisko, rok narodenia, trvalý pobyt, 
telefónny kontakt, zaškrtnite typ karty číslo 8, telefónny kontakt, zaškrtnite typ karty číslo 8, 

- k Žiadosti priložte digitálnu formu fotografie vašej tváre (bude vytlačená - k Žiadosti priložte digitálnu formu fotografie vašej tváre (bude vytlačená 
na kartu REZIDENT)na kartu REZIDENT)

- v súčasnosti je možné pri osobnej návšteve centra (divadlo) získať kartu - v súčasnosti je možné pri osobnej návšteve centra (divadlo) získať kartu 
aj na počkanie po predložení požadovaných dokumentov a vypísaní žiadosti aj na počkanie po predložení požadovaných dokumentov a vypísaní žiadosti 
(prosíme o zhovievavosť v prípade väčšieho počtu čakajúcich klientov).(prosíme o zhovievavosť v prípade väčšieho počtu čakajúcich klientov).

Môžem na kartu REZIDENT si nabiť finančný kredit?Môžem na kartu REZIDENT si nabiť finančný kredit?
- áno, na kartu si môžete nabiť kredit, ktorý vám poslúži v prípade, že potre-- áno, na kartu si môžete nabiť kredit, ktorý vám poslúži v prípade, že potre-

bujete uhradiť poplatok za batožinu, resp. iné služby, ktoré sú spoplatnené.bujete uhradiť poplatok za batožinu, resp. iné služby, ktoré sú spoplatnené.
Prepis existujúcej prenosnej karty (iné typy kariet sa neprepisujú -Se-Prepis existujúcej prenosnej karty (iné typy kariet sa neprepisujú -Se-

nior, ZTP, žiak...)nior, ZTP, žiak...)
- žiadosti o prepis existujúcej Púchovskej karty (prenosnej) na kartu REZI-- žiadosti o prepis existujúcej Púchovskej karty (prenosnej) na kartu REZI-

DENT bude možné vybaviť od 1.9.2022 návštevou predajného miesta a pred-DENT bude možné vybaviť od 1.9.2022 návštevou predajného miesta a pred-
ložením karty pracovníčke. V prípade žiadosti o výplatu zostatku na pôvodnej ložením karty pracovníčke. V prípade žiadosti o výplatu zostatku na pôvodnej 
karte, vyplníte žiadosť, ktorej znenie je zverejnené na stránke spoločnosti: htt-karte, vyplníte žiadosť, ktorej znenie je zverejnené na stránke spoločnosti: htt-
ps://mhdpuchov.sk/wp-content/uploads/2022/01/vrateniezostatku.pdf ps://mhdpuchov.sk/wp-content/uploads/2022/01/vrateniezostatku.pdf 

Vážení Púchovčania, Mesto Púchov vám ponúka skvelú možnosť pomôcť Vážení Púchovčania, Mesto Púchov vám ponúka skvelú možnosť pomôcť 
rodinnému rozpočtu, odľahčiť dopravu v meste, zlepšiť ekológiu a zvýšiť bez-rodinnému rozpočtu, odľahčiť dopravu v meste, zlepšiť ekológiu a zvýšiť bez-
pečnosť dopravy v Púchove. Vráťme sa do autobusov, cestujme zadarmo! pečnosť dopravy v Púchove. Vráťme sa do autobusov, cestujme zadarmo! 

Autobusová doprava Púchov, a.s.

Na Slovensku pamätný deň ho-
lokaustu pripadá na 9. septem-
ber, pretože v ten deň v roku 1941 
vtedaj šia Slovenská republika pri-
jala 290 represívnych paragrafov, 
takzvaný Židovský kódex, ktoré 
vyústili do procesu židovských de-
portácií.

V rámci obetí holokaustu, aký nemá V rámci obetí holokaustu, aký nemá 
v dejinách ľudstva obdoby, zahynuli v dejinách ľudstva obdoby, zahynuli 
celé rodiny a neostal nik, kto by si na celé rodiny a neostal nik, kto by si na 
svojich príbuzných, zavraždených za svojich príbuzných, zavraždených za 
neľudských podmienok, spomenul. neľudských podmienok, spomenul. 
Na strane druhej, nevinné obete si Na strane druhej, nevinné obete si 
zaslúžia samozrejme aj to, aby si na zaslúžia samozrejme aj to, aby si na 
nich spomenuli aj tí, ktorí ich osobne nich spomenuli aj tí, ktorí ich osobne 
nepoznali, aby sme si ich my ostatní nepoznali, aby sme si ich my ostatní 
pripomenuli so všetkou dôstojnos-pripomenuli so všetkou dôstojnos-
ťou a pietou. Ako memento, aby sa ťou a pietou. Ako memento, aby sa 
čosi podobné, ako vraždenie len pre čosi podobné, ako vraždenie len pre 
iné náboženstvo či rasu neopakovalo. iné náboženstvo či rasu neopakovalo. 
Ale aj preto, aby sme pripomínaním Ale aj preto, aby sme pripomínaním 
si mien obetí holokaustu prinavrátili si mien obetí holokaustu prinavrátili 
ľudský rozmer tým, ktorých zabíjali ľudský rozmer tým, ktorých zabíjali 
často horšie ako potkanov. Aby sme im často horšie ako potkanov. Aby sme im 
prinavrátili ich mená a ak to je možné, prinavrátili ich mená a ak to je možné, 
aby sme si pospomínali aj na to, kto aby sme si pospomínali aj na to, kto 
boli, kto boli ich rodiny, ich priatelia, čo boli, kto boli ich rodiny, ich priatelia, čo 
robili, ako žili. Nemôžeme ich predsa robili, ako žili. Nemôžeme ich predsa 
zaradiť do našej dejinnej histórie ako zaradiť do našej dejinnej histórie ako 
nič nehovoriace číslo. Je na nás, čo nič nehovoriace číslo. Je na nás, čo 
sme prežili, aby sme tým, ktorí z veľkej sme prežili, aby sme tým, ktorí z veľkej 
väčšiny nemajú ani len hroby, krok po väčšiny nemajú ani len hroby, krok po 
kroku prinavracali ich ľudskú dôstoj-kroku prinavracali ich ľudskú dôstoj-
nosť. Veď žili s nami, medzi nami, rado-nosť. Veď žili s nami, medzi nami, rado-
vali sa, trápili, pracovali, prežívali svoje vali sa, trápili, pracovali, prežívali svoje 
lásky, vychovávali svoje deti takisto lásky, vychovávali svoje deti takisto 
ako aj ostatní občania. Prvé Čítanie ako aj ostatní občania. Prvé Čítanie 
mien obetí holokaustu sa uskutočnilo mien obetí holokaustu sa uskutočnilo 
v Bratislave v roku 2009. Posledné roky v Bratislave v roku 2009. Posledné roky 
akciu organizuje ICEJ Slovensko a ob-akciu organizuje ICEJ Slovensko a ob-
čianske združenie Pravda a láska.čianske združenie Pravda a láska.

Mená sa čítajú z deportačných listov, Mená sa čítajú z deportačných listov, 
ktoré sa zachovali. Do dnešného dňa ktoré sa zachovali. Do dnešného dňa 
totiž Slovensko nemá skompletizovaný totiž Slovensko nemá skompletizovaný 
zoznam obetí holokaustu. Deportačné zoznam obetí holokaustu. Deportačné 
listy sú z prvej vlny deportácií, ktoré listy sú z prvej vlny deportácií, ktoré 
sa uskutočnili v roku 1942. Zoznamy sa uskutočnili v roku 1942. Zoznamy 
odvlečených z druhej vlny deportácií, odvlečených z druhej vlny deportácií, 
ktoré sa začali v septembri 1944, sa ktoré sa začali v septembri 1944, sa 
žiaľ nezachovali. Pri čítaní mien obetí žiaľ nezachovali. Pri čítaní mien obetí 
holokaustu organizátori spolupra-holokaustu organizátori spolupra-
cujú s Dokumentačným strediskom cujú s Dokumentačným strediskom 
holokaustu, Židovskou náboženskou holokaustu, Židovskou náboženskou 
obcou v Bratislave, Ústredným zvä-obcou v Bratislave, Ústredným zvä-
zom židovských náboženských obcí zom židovských náboženských obcí 

a Múzeom židovskej kultúry. Hoci na a Múzeom židovskej kultúry. Hoci na 
pripomenutie si obetí holokaustu sa pripomenutie si obetí holokaustu sa 
už na Slovensku mnohé urobilo, ale už na Slovensku mnohé urobilo, ale 
zatiaľ máme v tejto oblasti ešte veľké zatiaľ máme v tejto oblasti ešte veľké 
rezervy. Dodnes nemáme vypracova-rezervy. Dodnes nemáme vypracova-
ný relevantný zoznam všetkých slo-ný relevantný zoznam všetkých slo-
venských obetí holokaustu. Čísla obetí venských obetí holokaustu. Čísla obetí 
sa dodnes na Slovensku nepremenili sa dodnes na Slovensku nepremenili 
na konkrétne mená obetí. Nevieme na konkrétne mená obetí. Nevieme 
teda, čo to boli za ľudia, ako žili, kým teda, čo to boli za ľudia, ako žili, kým 
ich nezasiahol holokaust. Preto v tradí-ich nezasiahol holokaust. Preto v tradí-
cii Čítania mien obetí holokaustu treba cii Čítania mien obetí holokaustu treba 
pokračovať. Treba túto tradíciu rozšíriť pokračovať. Treba túto tradíciu rozšíriť 
aj do ďalších miest, väčšmi angažovať aj do ďalších miest, väčšmi angažovať 
školy, najmä žiakov, študentov, ale aj školy, najmä žiakov, študentov, ale aj 
širšiu verejnosť.širšiu verejnosť.

Deň obetí holokaustu a rasového Deň obetí holokaustu a rasového 
násilia sme si Čítaním mien obetí ho-násilia sme si Čítaním mien obetí ho-
lokaustu po prvýkrát pripomenuli aj  lokaustu po prvýkrát pripomenuli aj  
v Púchove. V piatok 9. 9. sa v Europarku v Púchove. V piatok 9. 9. sa v Europarku 
uskutočnilo spomienkové podujatie uskutočnilo spomienkové podujatie 
Nezabudnutí susedia za prítomnosti Nezabudnutí susedia za prítomnosti 
primátorky mesta Kataríny Heneko-primátorky mesta Kataríny Heneko-
vej, zástupcov ICEJ (S. Troška), ECAV (Ľ. vej, zástupcov ICEJ (S. Troška), ECAV (Ľ. 
Marcina), poslancov MsZ (I. Kováčiko-Marcina), poslancov MsZ (I. Kováčiko-
vá, M. Kubičár), Ústavu Pamäti národa vá, M. Kubičár), Ústavu Pamäti národa 
SR (P. Makyna), OZ Puchovo dedičstvo SR (P. Makyna), OZ Puchovo dedičstvo 
(P. Hrbáček), mládežníckeho parla-(P. Hrbáček), mládežníckeho parla-
mentu, denného centra seniorov a ďal-mentu, denného centra seniorov a ďal-
ších hostí. Primátorka mesta sa po ak-ších hostí. Primátorka mesta sa po ak-
cii vyjadrila: cii vyjadrila: „Veľmi dojemné stretnutie, „Veľmi dojemné stretnutie, 
na ktorom okrem krásnych príhovorov, na ktorom okrem krásnych príhovorov, 
osobných spomienok, skladieb a pies-osobných spomienok, skladieb a pies-
ní zazneli mená deti, žien, mužov, ktorí ní zazneli mená deti, žien, mužov, ktorí 
zahynuli z dôvodov nepochopiteľnej zahynuli z dôvodov nepochopiteľnej 
nenávisti ľudskej bytosti k židovskému nenávisti ľudskej bytosti k židovskému 
náboženstvu či ľuďom, ktorí boli vyhlá-náboženstvu či ľuďom, ktorí boli vyhlá-
sení za rasových nepriateľov. Musíme sení za rasových nepriateľov. Musíme 
si hrôzy obdobia prijatia Židovského si hrôzy obdobia prijatia Židovského 
kódexu pripomínať a nedovoliť, aby sa kódexu pripomínať a nedovoliť, aby sa 
tieto udalosti v budúcnosti opakovali.  tieto udalosti v budúcnosti opakovali.  
V tejto súvislosti opäť zaznela otázka vy-V tejto súvislosti opäť zaznela otázka vy-
budovania reprezentatívneho pomníka budovania reprezentatívneho pomníka 
obetiam vojen, totalitného i fašistického obetiam vojen, totalitného i fašistického 
režimu i obetí holokaustu. Tento rok svoj režimu i obetí holokaustu. Tento rok svoj 
návrh pripravili po dohode s mestom návrh pripravili po dohode s mestom 
aj členovia OZ Puchovo dedičstvo, kto-aj členovia OZ Puchovo dedičstvo, kto-
rí sa zapojili aj do výzvy vyhlásenej rí sa zapojili aj do výzvy vyhlásenej 
Ministerstvom obrany, avšak žiadosti Ministerstvom obrany, avšak žiadosti 
nebolo vyhovené. Do budúceho obdo-nebolo vyhovené. Do budúceho obdo-
bia vstupujem okrem iného aj s cieľom bia vstupujem okrem iného aj s cieľom 
vybudovania pomníka podľa návrhu vybudovania pomníka podľa návrhu 
OZ Puchovo dedičstvo s menami obetí OZ Puchovo dedičstvo s menami obetí 
všetkých režimov, ktoré pripravili o život všetkých režimov, ktoré pripravili o život 
nevinných ľudí.“nevinných ľudí.“ Zdroj: www.icej.sk

Foto: Slavomír Flimmel

Čítanie mien obetí holokaustu prvýkrát v Púchove
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Plán obnovy rodinných domov bude najväčším 
programom v Plánu obnovy pre domácnosti. Cel-
kovo sa plánuje do r. 2026 podporiť obnova okolo 
30.000 rodinných domov.

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako 
súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Prá-
ve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky 
tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti. Vy-
užívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj život-
né prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 
poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetic-
kej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. 
Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne 
ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií 
CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia 
a zdravia obyvateľov Slovenska. Investície do znižo-
vania emisií sa teda vráti občanom v podobe nižších 
účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia 
života a zdravia. 

Kto má nárok na dotáciu?
O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ 

rodinného domu skolaudovaného pred 1. 1. 2013, 
ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

• Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energe-
tickom hodnotení či certifikáte musí byť uvedený 
ako rodinný dom (RD).

• Dom je využívaný v prevažnej miere na bývanie. 
Na podnikateľské účely sa nemôže využívať viac ako 
10% podlahovej plochy a na hospodárske účely nie 
viac ako 20% jeho kapacity.

O poskytnutie dotácie na obnovu domu môže  
žiadať fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý 
pobyt na území SR, je spôsobilá na právne úkony a je 
vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým 
či podielovým) RD a nebola odsúdená na trestný čin 
z oblasti finančných podvodov a korupcie. Žiadateľ 
musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom až do 
vyplatenia dotácie.

Aká je výška dotácie?
Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky po-

skytnutej dotácie:
• 14.000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu 

primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu 
pred obnovou

• 19.000 € pre obnovu domu ktorý dosiahne úspo-
ru primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred 
obnovou

Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 60 % 
skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez 
DPH. Zvyšných 40 % si musíte zabezpečiť z vlastných 
zdrojov alebo požičať.

Ak spĺňate nasledovné podmienky, môžete získať 
dotáciu do 15.000 € + DPH na služby od platcov DPH, 
ktorá bude 95% oprávnených nákladov:

• máte v osobnej starostlivosti dieťa do 18 rokov  
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo

• ste osobou s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo

• žijete v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým 
zdravotným postihnutím

• ste osamelým rodičom, ktorý má v osobnej sta-
rostlivosti dieťa alebo

• žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodi-
nou, resp. v spoločnej domácnosti tvorenej viacdet-
nou rodinou s viac ako 4 deťmi

Takýto žiadateľ si musí zabezpečiť z vlastných zdro-
jov len 5% z celkovej sumy.

Na čo budem môcť využiť dotáciu?

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie 
minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou a zá-
roveň zrealizované aspoň jedno z nasledovných opa-
trení:

• zateplenie obvodového plášťa
• zateplenie strešného plášťa
• výmena otvorových konštrukcií
• zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 

(resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, 
pod ktorým je vykurovaný priestor)

• zateplenie stropu nevykurovaného suterénu 
(resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, 
nad ktorým je vykurovaný priestor)

• zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miest-
nosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Podporené budú aj náklady na projektovú doku-
mentáciu, energetické hodnotenie a energetický 
certifikát pred a po obnove rodinného domu. Úspora 
energie musí byť preukázaná pomocou projektové-
ho energetického hodnotenia alebo certifikátu.

Súčasťou obnovy domu môžu byť aj nasledovné 
opatrenia:

Inštalácia zdroje energie, vrátane jeho uvedenia do 
prevádzky: tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fo-
tovoltika, rekuperácia, alebo iný tepelný zdroj napr. 
elektrokotol.

Ďalšie podporené opatrenia:
• inštalácia tieniacej techniky
• Intenzívna a extenzívna zelená strecha
• nadzemná a podzemná akumulačná nádrž na 

daž ďovú vodu
• odstránenie azbestu
Ako dlho môže trvať obnova domu?
Ak realizujete obnovu na základe stavebného 

povolenia tak max. 12 mesiacov od dňa doručenia 
oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotá-
cie. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň 
právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolau-
dačného rozhodnutia). Ak je obnova domu len na 
základe ohlášky, tak max. 8 mesiacov. Za ukončenie 
realizácie projektu sa považuje deň odovzdania die-
la, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho 
protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

Bude možné aj spätné preplatenie nákladov?
Áno, ale dotácia sa nebude vzťahovať na práce, to-

vary a služby objednané pred 1. 2. 2020. Tento dátum 
sa doloží objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje 
informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia 
objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry. 
Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na 
faktúre, ani dátum vystavenia objednávky nesmie 
byť skorší ako 1. 2. 2020.

Ako môžem získať dotáciu?
O dotácie na obnovu domov sa predpokladá veľký 

záujem. Z vyše milióna domov na Slovensku bude 
môcť získať dotáciu iba 30.000. Systém prideľovania 
bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv 
berie.“ 

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu 
si môžete podať prostredníctvom online formulára 
zverejneného na webovej stránke obnovdom.sk. 
Overte si, či spĺňate podmienky oprávnenosti a ste 
oprávneným žiadateľom o príspevok. Ubezpečte sa, 
že máte požadovanú dokumentáciu. Na webovej 
stránke obnovdom.sk nájdete tiež všetky dôležité 
dokumenty a príručky pre žiadateľov.

Informácie môžete získať okrem webu (obnovdom.
sk) aj telefonicky na zelenej linke: 0800 144 440 (pra-
covné dni od 8:00 do 18:00).

Kedy sa spustí program obnovy domov?
Pilotné výzvy - 1. pre štandardnú skupinu žiada-

teľov a 2. pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupi-
nu žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných do-
mov („pilotné výzvy“), boli vyhlásené 6. septembra 
2022. V tento deň boli zároveň oficiálne otvorené re-
gionálne kancelárie v 10 mestách na Slovensku.

Výzvy sú otvorené do konca februára budúceho 
roka. Ak obnovu domu neplánujete tak rýchlo, mô-
žete požiadať o dotáciu aj neskôr, pretože obnova 
domov bude pokračovať až do roku 2026. Ročne sa 
na tento účel minie približne 150 miliónov eur. Podľa 
ministra Jána Budaja ide o primerané tempo, ktoré 
nespôsobí skokový nárast cien stavebných materiá-
lov alebo ich nedostatok.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Pilotné výzvy na získanie dotácií na obnovu 
rodinných domov spustili minulý týždeň
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.

SEP 2022

 
9.

-10.
20/00 h (pia), 18/00 h (so)

 NOC s LITERAtúrou 

pi
a 

- s
o 5 čítajúcich, 5 miest, 5 kníh, všetko zamerané na ĽUDKOSŤ.

V piatok o 20:00 h začneme koncertom Katky Šillerovej 
a Jozefa Bubnára. V sobotu budeme pokračovať o 18:00 h 
zážitkovým čítaním. Program ukočníme divadelným 
predstavením Pavla Seriša: Pozemšťan. Detail. info na FB. 

Vstupné: 3 € koncert, 6 € divadel. predstavenie (s mapkou NOC S LITERAtúrou zdarma).

15. 19/00 h, podkrovie Župného domu
HERNÝ VEČER: WESTERNOVÝ ŠPECIÁL /OZ MŔTVA KOSŤ/

št
vr

to
k

Príďte si užiť westernový herný špeciál. Okrem tradičných stolových hier sa bu-
de hrať turnaj v Bangu o vecné ceny a vyskúšať si budete môcť aj rozšírenia 
tejto hry. Na plátne sa bude premietať nesmrteľný western "The Good, The 
Bad And The Ugly" s Clintom Eastwoodom. Dospelých, ktorí prídu vo western 
oblečení čaká okrem voľného vstupu aj malé prekvapenie.

Vstupné: 1 € (s western kostýmom vstup voľný).

17. 20/00 h, Europark pri Župnom dome (v prípade nepriaz. počasia podkrovie ŽD)

 KONCERT V PARKU: FIKTÍVNY VENTIL

 

so
bo

ta
Po rokoch konečne privítame v parku legendárnu púchov-
skú kapelu Fiktívny ventil! Pred 20 rokmi štyria muzikanti 
ovplyvnení hudbou The Doors či Karlom Krylom založili 
kapelu, ktorá aj po životných skúškach a zmenách pretrvala.

Vstupné: 5 €.

16. 17/00 h, stretnutie pri betónovom plote pri ceste Komenského (smer k mliekarni)

 
STREETART PARK: GRAFFITI A STREET ART VOL. 2

pi
at

ok

Pre veľký úspech opakujeme! Púchovskí umelci Kika Novo-
sádová a Martin Kremeň vás zasvätia do tajov gra�ti a
street art umenia. Na podujatie je nutné nahlásiť sa na FB. 

Vstupné: 3 €.

24. 9/00 - 19/00 h, pri betónovom plote pri ceste Komenského (smer k mliekarni) 
PUNKCHOV GRAFFITI JAM

so
bo

ta

Vstupné: dobrovoľné.

Po troch rokoch sme späť s gra�ti jam! Kultúrne podujatie 
spája gra�ti, street art umelcov a širokú verejnosť z rôznych
častí Slovenska. Počas podujatia má verejnosť možnosť vi-
dieť umelcov pri tvorbe ich diel. Tentoraz budú umelci skrá-
šľovať betónový plot smerom k mliekarni. Po gra�ti jam
vás čaká „after party“ v Župnom dome. Zahrá DJ VI3E.

Kultúra
Streda  26.9.   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 cviče-
nie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... 
Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. 1 vstup 34€. 

IV. ROČNÍK PÚCHOVSKÉ ARTFORMÁCIE 
Vstup voľný. Výstava potrvá do 5.10.2022
Streda 29.6. veľká sála od 14.00 h 
DDS TRPASLÍCI   
Divadelný súbor je určený deťom mladšieho školského veku, ktoré sa pomocou 
tvorivých dramatických hier a cvičení učia hlavne komunikovať, sebavedome vystu-
povať na javisku, tvorivo myslieť, pozorne vnímať veci okolo seba, prežívať svoje city, 
podporuje sa ich tímová spolupráca a kolektívna tvorba počas príprav nového pred-
stavenia, ktoré je výsledkom ich ročnej práce. Prvé stretnutie. 

Utorok 13.9.,  20.9.,  27.9.       tanečná sála     16.15 h
JOGA
Joga naberá v dnešných časoch na popularite stále viac a viac. Pre mnoho ľudí sa 
stala súčasťou života. Okrem fyzického pohybu v nej ide hlavne o uvedomelý pohyb  
a znovuobjavenie svojho prirodzeného dychu a o spriechodnenie pohybu v tele po 
fyzickej i energetickej stránke. 1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 
718 662, kultura@puchovskakultura.sk

Utorok 20.9.     zasadacia miestnosť      15.30 h
ENKAUSTIKA II.
Zahájenie kurzu. Enkaustika je maliarska technika, pri ktorej sa ako farbiace médium 
používa roztavený farebný vosk. 1 h/7€ vrátane materiálu, 2x po 2,5 hodiny. Prihlášky, 
info 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk

Kino
DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO
Piatok  16.9.  17:30 h   Piatok  30.9.  17:30 h 
Najnovšom anime film sa odohráva počas série Dragonball Super, a naši milovaní 
hrdinovia budú musieť čeliť novej hrozbe. Son Goku porazil v minulosti Red Ribbon 
armádu, avšak niekto sa ju znova snaží vzkriesiť. Vytvorili preto dokonalých androidov 
– Gamma 1 a Gamma 2., ktorí si hovoria „Super hrdinovia“ a začnú útočiť nielen na 
Piccola ale aj Gokuovho syna Son Gohana... Aká je ich pravá úloha? Dokážu ich naši 
hrdinovia zastaviť? 
MP od 12 rokov – Itafilm – 99 min., animovaný – akčný – titulky- JAP. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

SLOVO 
Nedeľa  18.9.  17:30 h 
Dobový film režisérky Beaty Parkanovej sleduje príbeh dvoch manželov, ktorí si 
navzájom dali slovo, že budú stáť pri sebe v dobrom aj v zlom. Okolie aj ťažké časy  
v Česko-Slovensku na konci 60. rokov minulého storočia ich však vystavujú náročným 
skúškam. Slovo je film o nenápadnej sile lásky dvoch rozdielnych manželov, ktorí sa 
navzájom pevne držia a chránia. 
MP od 12 rokov – Bontonfilm – 104 min. - dráma – romantický – OV – ČR – SR – PL. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

VSTUPENKA DO RAJA
Pondelok 19.9.  19:45 h 
To, že sa vzali, považujú obaja za svoju najväčšiu životnú chybu. Teraz však musia spojiť 
sily a zabrániť dcére, aby rovnakú chybu neurobila aj ona. George Clooney a Julia Rob-
erts v romantickej komédii Vstupenka do raja dokazujú, že aj druhýkrát sa dá vstúpiť 
do tej istej rieky, aj keď je to to posledné, čo by ste chceli urobiť.
MP od 12 rokov – Cinemart – 104 min. – komédia – romantický – titulky – USA. Vstupné 
5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

OBEŤ
Streda  21.9.  19:45 h    Piatok  23.9.  19:45 h 
V rozdelenej spoločnosti je obeťou každý. Vinný sú všetci. Irina je ukrajinská slobod-
ná matka žijúca v malom českom meste. Jej celý život sa zrúti ako domček z karát, 
keď sa dozvie, že jej syna Igora surovo napadli. Po prebudení z narkózy Igor vypovedá, 
že ho napadli Rómovia. Irinin boj za spravodlivosť mobilizuje celú spoločnosť. Ako sa 
stupňuje nenávisť a útoky voči Rómom, Igor sa rozhodne, že mame povie, čo sa v tú 
osudnú noc naozaj stalo.
MP od 15 rokov – Continentalfilm – 90 min. – dráma – OV – SR – ČR – DE. Vstupné 6 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, vstupné 5 €. 
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OCHRANA ZRAKU

NANA  
ŠPECIÁLNE OKULIAROVÉ SKLÁŠPECIÁLNE OKULIAROVÉ SKLÁ

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

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

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

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:13.9.
Polievka: Polievka z červenej šošovice 
1. Kurací závitok so slaninkou  
a slivkou, francúzska omáčka, ryža
2. Hovädzie mäso v keli, zemiaky
Streda: 14.9.
Polievka: Demikát 
1. Hovädzie varené, sviečková  
omáčka, knedľa
2. Čevabčiči, varené zemiaky,  
horčica+ cibuľa
Štvrtok:15.9. Zatvorené
Piatok: 16.9.
Polievka: Hríbovica-kyslá 
1. Bravčové karé dolniacky spôsob, ryža
2. Kuracie soté na karí s pórom  
a kukuricou v zemiakovej placke

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 13. 9.
Hŕstková s údeným mäsom, chlieb
1. Važecká pochúťka v zemiakovej 
placke, ryža 
2. Vyprážané rizolety, anglická  
zelenina, varené zemiaky
3. Prírodný kurací plátok, opekané 
zemiaky, dresing 
4. Pizza
Streda: 14. 9. 
Francúzska polievka s cestovinou  
1. Pečené kuracie stehno ala kačka, 
červená kapusta, knedľa 
2. Bratislavské cestovinové rizoto  
so zeleninou, syr 
3. Prírodný kurací plátok, opekané 
zemiaky, dresing 

4. Pizza 
Štvrtok: 15. 9. zatvorené - sviatok
Piatok: 16. 9.
Polievka: Zeleninová biela, chlieb 
1. Hovädzie „Chilli con Carne“, ryža 
2. Parené buchty s kakaovou  
posýpkou a maslom 
3. Prírodný kurací plátok, opekané 
zemiaky, dresing   

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 13.9.
Morčací vývar s rezancami 
Krémové hubové rizoto s kuracím 
mäskom a parmezánom 
Grilovaný kurací steak s fazuľovými 
luskami v slaninke, opekané zemiaky, 
zeleninový šalát 
Tibet: Bravčové mäsko v horúcej 
cesnakovej omáčke, vajíčková ryža 
basmati  
Streda: 14.9.  
Brokolicová krémová, krutóny 
Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka, domáca čalamáda 
Hamburger s morčacím mäskom, 
hranolky, tatárska omáčka 
India: Kuracie mäsko RARA, maslový 
chlieb Naan, miešaný zeleninový šalát 
Štvrtok: 15.9.
Piatok: 16.9.
Kapustnica s hubami, chlieb 
Bravčová živánska pochúťka so 
slaninkou a zeleninou, kyslá uhorka 
Kuracie nugetky v corn flakesoch, 
opekané zemiaky, karri dresing, 
kapustový šalát 
India: Maslové kuracie mäsko, cesna-
kový chlieb Naan, zeleninový šalát  
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Nezaprší a nezaprší... 
Tieto slová v poslednej dobe urči-

te vyslovil každý z nás. Či už sa jedná  
o záhradkárov, hubárov, ale aj turistov 
či obyčajných ľudí, ktorým bolo jedno-
ducho horúco. 

A ten deň, keď zapršalo, nakoniec pri-
šiel. A ako to už býva, tak presne v deň, 
keď nemuselo. Aspoň to si hovorili čle-
novia púchovského Klubu slovenských 
turistov v upršanú prvú septembrovú 
nedeľu, lebo to bol deň, kedy už tra-
dične organizovali obľúbený turistický 
pochod Púchovský okruh za zdravím – 
Memoriál MUDr. Vadoviča. Tento rok to 
už bol neuveriteľný 47. ročník, čím sa 
zaradil medzi najstaršie organizované 
podujatia v širokom okolí.

Za tie roky sú púchovskí turisti zvyk-
li na všeličo a máločo ich prekvapí.  
A tak ich nezaskočilo ani nevľúdne po-
časie. Pre všetkých milovníkov prírody 
a hlavne turistov boli ako zvyčajne 
pripravené tri trasy v dĺžkach 22 km, 
15 km a takzvaná kočíková 10 km tra-
sa. Dve dlhšie trasy zaviedli účastní-
kov cez Lachovec a salaš nad obcou 
Nimnica na vrch Holíš, odkiaľ je jeden  
z najkrajších kruhových výhľadov na 
Slovensku z vrcholov, ktoré majú me-
nej ako 600 m.n.m. a kočíková trasa 

viedla po Vážskej cyklomagistrále na 
známy salaš nad Nimnicou. A že turisti 
nie sú „živí“ len pohybom, tak ich v cieli 
čakal skvelý turistický guláš pri poho-
dovej trampskej muzičke. Nechýbala 
ani bohatá tombola, pekné pamätné 
listy, odznaky a rôzne upomienkové  
a hlavne propagačné predmety.

A turisti opäť nesklamali. Znovu 
ukázali, čo v turistike znamená heslo: 
“keď ju miluješ, nie je čo riešiť“. A tak 
sa na pripravených trasách počas celej 
akcie objavili dve stovky turistov. A to 
nielen z Púchova a širokého okolia, ale 
aj z Bratislavy, Ružomberka, Pribyliny, 
Sobotišťa, Diviak či Nového Mesta nad 
Váhom. Ani tento rok nechýbali už pra-
videlní účastníci z Grinavy a Veľkého 
Klíža. Tento rok sme okrem tradičných 
„cezhraničných“ kamarátov – turistov  
z Valašských Klobouk v Púchove priví-
tali aj turistov z Brna a Roztok u Prahy.

Jednoducho, bol to pekný pohľad na 
takúto skvelú zmes ľudí. Je to krásne, 
keď vidíte v družnej debate s úsmevom 
na tvárach zdatného vysokohorského 
turistu s rodinkou s malým turistom  
v kočíku. Mnohí sa na túto vydarenú 
akciu každý rok tešia, radi sa vracajú  
a tak počet účastníkov v posledných 
rokoch rýchlo stúpa.

Určite sa nájdu aj chyby, ale povedz-
me si, kto ich nerobí? Organizátori sa 
vždy snažia z prípadných chýb poučiť 
a včas ich odstrániť, aby táto akcia bola 
pre vás z roka na rok lepšia a lepšia. Bez 
pomoci podporovateľov by to však ne-
dokázali. Preto aspoň takto vyslovujú 
veľké ĎAKUJEM mestu Púchov za or-
ganizačnú a finančnú pomoc, všetkým 
sponzorom za ceny do tomboly, svo-
jím členom, ktorí pomohli pri organi-

zácii a hlavne všetkým skvelým ľuďom, 
ktorí prišli túto akciu podporiť svojou 
účasťou.

Takže zasa o rok alebo skôr na niek-
torej z akcií púchovského KST. Stačí 
tak málo, sledovať webovú stránku 
www.kstpuchov.sk alebo vývesku pri 
púchovskom divadle a potom sa jed-
noducho pridať. 

Vladimír „Voloďa“ Jadrníček, 
KST Púchov

Púchovský okruh za zdravím – Memoriál MUDr. Vadoviča

Toto leto bolo v miestnej časti obce Beluša - Pod-
horie, poriadne horúco. Ku krásnym slnečným dňom,  
k horúčave prispela aj pracovná aktivita v centre 
obce. Vďaka obci Beluša, poskytovateľovi finanč-
ných prostriedkov v rámci participatívneho rozpoč-
tu obce Beluša, sa v miestnej časti mohol realizovať 
projekt pod názvom „Podhorské námestie“. Autorka 
projektu vybrala názov zámerne, keďže cieľom pro-
jektu bola revitalizácia záhrady okolo Kaplnky Panny 
Márie Kráľovnej anjelov, ktorá sa nachádza v centre 
miestnej časti. Priestor okolo kaplnky bol dlhodobo 
zanedbávaný, nutne potreboval revitalizáciu. Pri-
danou hodnotou priestoru bolo jeho umiestnenie 
a tak revitalizácia bola osožná pre všetky vekové 
kategórie, a rovnako pre miestnych obyvateľov ako 
aj pre návštevníkov obce. Úspechom vo verejnom 
hlasovaní občanov Beluše sa začala náročná dvoj-
mesačná práca dobrovoľníkov z radov občanov  
a miestnych organizácií. Za úspešnou realizáciou 
stoja najmä členky OZ Slovenský zväz žien Podhorie 

a členovia DHZ Podhorie. Tí svojou ochotou a neú-
navnou prácou vytvorili krásne dielo v centre miest-
nej časti, ktoré je nielen esteticky príťažlivé, ale plní 
funkciu oddychovo-relaxačnú. Okrem „dospelákov“ 
sa na realizácií projektu podieľalo aj niekoľko detí, 
ktoré pomáhali pri natieraní oplotenia, či pri kve-
tinovej výsadbe. Je naozaj úžasné sledovať, ako sa 
do diania obce zapájajú viaceré vekové kategória  
a všetci spoločne pracujú na dosiahnutí jedného 
cieľa. Chcú vytvoriť dielo nielen pre súčasnosť, ale aj 
pre nasledujúce generácie. Na „Podhorskom námes-
tí“ sa okrem kompletnej drevinovej a kvetinovej vý-
sadby vysadil po obvode živý plot a vynovil sa náter 
na kovovom oplotení. Využitím masívneho kameniva 
sa celá výsadba esteticky zladila s budovou kaplnky. 
Sprístupnenie nového námestia bolo 21. augusta 
2022, kedy sa v Podhorí konali tradičné hody. Počas 
hodovej svätej omše sa obyvatelia ako aj návštevníci 
mohli tešiť z nového priestoru v obci. 

OZ Slovenský zväz žien Podhorie 

Tak, po dlhom čase
vyšli sme na cesty zase

od radosti, až nám srdce stíska,
že sme išli do Slovinska,

náš autobus nočnou tmou
prešiel mnoho kilometrov.

Ráno z vrchu Vršič do Krajnskej Gory
šliapali sme cez tie krásne hory

tam už hotel Ramada
všetkých hostí uvíta.

Vo štvrtok nás krátka cesta
zaviedla zas do Talianska,

jazero Lago de Fusine je krásne,
ráno nám ešte svietilo slnko jasné,

však poobede prišiel lejak,
každý z nás tam zmokol nejak.

V piatok Predjamský hrad
navštívil z nás každý rád,

no a potom jaskyňa Postojnská 
očarí nás ako žiadna iná,

pri ceste späť náš cieľ je známy -
zašli sme si do Ljublany.

Sobota bola plná zážitkov
na Vogel kopec sme išli lanovkou,

tam na zvonček želaní
každý rád si zazvoní,

potom na jazero Lohninské
poplaviť sa na loďke.

Poniektorí sa vo vode zmáčali
a v jazere si zaplávali...

Na zájazde bolo ako vždy skvele,
Marici, Pavle a Milanovi ďakujeme!

Eva Huťová, členka KST Púchov

August 2022Projekt Podhorské námestie v Beluši - Podhorí
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Oslavy sa uskutočnili v sobotu 10. 9. 2022 spolu s Lazovskými hodmi v areáli Oslavy sa uskutočnili v sobotu 10. 9. 2022 spolu s Lazovskými hodmi v areáli 
Základnej školy s materskou školou Lazy pod Makytou. Riaditeľovi Milan Kuchta Základnej školy s materskou školou Lazy pod Makytou. Riaditeľovi Milan Kuchta 
privítal hostí – župana Jaroslava Bašku, primátorku Púchova Katarínu Henekovú privítal hostí – župana Jaroslava Bašku, primátorku Púchova Katarínu Henekovú 
starostu Jána Mičegu a ďalších prítomných starostov. Všetkým pedagogickým za-starostu Jána Mičegu a ďalších prítomných starostov. Všetkým pedagogickým za-
mestnancom zaželal hlavne plnú školu radostných detí a veľa síl a chuti do práce mestnancom zaželal hlavne plnú školu radostných detí a veľa síl a chuti do práce 

so žiakmi. so žiakmi. 
V rámci osláv bolo pripravených viacero sprievodných akcii – vystúpenia DĽH V rámci osláv bolo pripravených viacero sprievodných akcii – vystúpenia DĽH 

Lachovček, detí zo ZŠ s MŠ, FS Kvarteta a sokoliarov. Ako zlatý klinec akcie vystú-Lachovček, detí zo ZŠ s MŠ, FS Kvarteta a sokoliarov. Ako zlatý klinec akcie vystú-
pil víťaz Česko Slovenská Superstar 2011 Lukáš Adamec.pil víťaz Česko Slovenská Superstar 2011 Lukáš Adamec.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Oslavy 50. výročia ZŠ Lazy pod Makytou a Lazovské hody

Informácia pre odberateľov tepla
Leto síce podľa kalendára ešte neskončilo, ale skoré raňajšie a večerné tep-Leto síce podľa kalendára ešte neskončilo, ale skoré raňajšie a večerné tep-

loty sú už veľmi „čerstvé“. Aj preto sa na spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ POD-loty sú už veľmi „čerstvé“. Aj preto sa na spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ POD-
NIK, s.r.o., ktorá zásobuje celé mesto teplom spotrebitelia začínajú obracať  NIK, s.r.o., ktorá zásobuje celé mesto teplom spotrebitelia začínajú obracať  
s otázkou, kedy sa začne kúriť?s otázkou, kedy sa začne kúriť?

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie 
obdobie začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa obdobie začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 
31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Teplo na vykurovanie začne dodá-31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Teplo na vykurovanie začne dodá-
vateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykuro-vateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykuro-
vacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13⁰C a podľa vacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13⁰C a podľa 
predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej 
dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Máte záujem o raňajšie alebo večerné prikurovanie?Máte záujem o raňajšie alebo večerné prikurovanie?
Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné alebo večerné prikurovanie v čase pred Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné alebo večerné prikurovanie v čase pred 

povinným spustením dodávky tepla, môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ POD-povinným spustením dodávky tepla, môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ POD-
NIK, s.r.o. vykurovanie pre spotrebiteľov spustiť. Je však potrebné, aby správca, NIK, s.r.o. vykurovanie pre spotrebiteľov spustiť. Je však potrebné, aby správca, 
predseda spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa o spustenie do-predseda spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa o spustenie do-
dávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej žiadosti,  dávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej žiadosti,  
v ktorej bude uvedený dátum spustenia vykurovania. Podpísanú žiadosť je mož-v ktorej bude uvedený dátum spustenia vykurovania. Podpísanú žiadosť je mož-
né doručiť osobne do sídla našej spoločnosti, alebo zaslať emailom na adresu né doručiť osobne do sídla našej spoločnosti, alebo zaslať emailom na adresu 
sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení žiadosti pracovníci MESTSKÉ-sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení žiadosti pracovníci MESTSKÉ-
HO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. dodávku vykurovania spustia. HO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. dodávku vykurovania spustia. 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púchove v Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púchove v 
sobotu 10. 9. 2022 organizovala v v športovom areáli v Dohňanoch posedenie sobotu 10. 9. 2022 organizovala v v športovom areáli v Dohňanoch posedenie 
pri guláši a dobrej hudbe. Predsedu ZO SZZP Jána Petra a všetkých prítomných pri guláši a dobrej hudbe. Predsedu ZO SZZP Jána Petra a všetkých prítomných 

členov prišli pozdraviť župan Jaroslav Baška, primátorka Púchova Katarína Hene-členov prišli pozdraviť župan Jaroslav Baška, primátorka Púchova Katarína Hene-
ková a starosta Dohňan Milan Panáček.ková a starosta Dohňan Milan Panáček.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Základná organizácia SZZP varila guláš v Dohňanoch
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nezávislý kandidát na primátora
mesta Púchov

Rozumné a hospodárne
nakladanie s verejnými
prostriedkami.

Milí Púchovčania, s pokorou sa k Vám prihováram o začatí mojej volebnej kampani.
Áno, uchádzam sa o Vašu podporu v komunálnych voľbách na post primátora Púchova. Moja kandidatúra je 
zavŕšením mojej 12 ročnej práce komunálneho poslanca. Do volieb idem s mottom „Rozumné a hospodárne 
nakladanie s verejnými prostriedkami“. Základnou a zároveň zákonnou úlohou samosprávy je starostlivosť 
o potreby obyvateľov a starostlivosť o všestranný rozvoj územia (investície). A toto je moja priorita, s ktorou 
idem do volieb. Púchov má naviac. Nebojím sa uvažovať a pracovať vo veľkom a ukázať občanom nové príkla-
dy. Viem čo je riešené dobre, na čom sa dá stavať, ale viem aj to, kde treba viac venovať pozornosť. Samospráva 
musí byť otvoreným, fungujúcim, starostlivým a živým organizmom. Môj volebný program pozostáva z desi-
atich bodov, ktorý bude uverejňovaný postupne po etapách. Voľby nie sú olympijské hry, zúčastniť sa nestačí. 
Mojou jasnou ambíciou je zvíťaziť a byť primátorom všetkých Púchovčanov, naprieč všetkými obvodmi, poli-
tickým spektrom a vierovyznaním. Vylučujem akékoľvek kupčenie a vyjednávanie s politickými stranami o 
podpore mojej kandidatúry. Kandidujem na primátora ako skutočne občiansky, nezávislý a nestranícky 
kandidát, bez peňazí oligarchov, bez reklamného smogu a len s Vašou podporou bežných ľudí. Moja kampaň 
bude asi najlacnejšia zo všetkých kandidátov. Nebudem mať ani jeden klasický bilbord, sumu za ne venujem 
na charitu a misie. Nevylučujem ale nejaký banner, veď sami uvidíte. Kampaň �nancujem výlučne zo svojich 
úspor, všetko o mojej kampani si môžete pozrieť už čo skoro na www.cyrilcrkon.sk, alebo na stránke 
www.transparentneucty.sk. (Cyril Crkoň voľby 2022). Kladiem si otázku, či meradlom kvality kandidáta, 
alebo budúceho primátora je investovaná suma v predvolebnej kampani? V poslednej dobe sa čoraz viac 
objavujú v éteri a na internete dehonestujúce reči a komentáre na moju osobu (sú vymyslené a nepravdivé). 
Ľudia v pozadí týchto klamstiev majú očividne strach s neprajnosťou z mojej kandidatúry. A však, ak sa jedná 
o pravdivú kritiku, neobávam sa, skôr naopak, som za ňu vďačný, lebo ma posúva vpred. Tieto voľby patria Vám 
ľudia, ktorí máte plné zuby smerovania Púchova, komunikácie a nakladania s verejnými prostriedkami (�nan-
cie, majetok).  Dozrel čas, aby post primátora Púchova zastával kandidát, pre ktorého sú záujmy Púchovčanov 
a smerovanie Púchova prvoradé. Netúžim po sláve a ani po peniazoch a mať ich plné vačky, ale túžim po blahu 
Púchovčanov a preto urobím všetko ako najlepšie viem. Chcem aby komunálna politika ľudí spájala a nie 
rozdeľovala. Čestne vyhlasujem, že v prípade môjho zvolenia za primátora môj plat bude celé volebné obdo-
bie základný tabuľkový a nebudem súhlasiť s navyšovaním platu o povolené percentá samotnými zvolenými 
poslancami MsZ.

S úctou Cyril Crkoň

Cyril Crkoň voľte dve Céčka

Objednávateľ: Cyril Crkoň, Lichardova 356, 02001 Púchov, Dodávateľ: Púchovska kultúra, s.r.o., Hoeningovo námestie 2002, 02001 Púchov.
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Futbal - 2. liga muži

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

5. kolo: 
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 1:1 

(0:0), Hadzima – Štrauch, Karlova Ves Bratislava 
– Partizánske 1:0, Martin – Malacky 4:0, Domino 
– RSC Banská Bystrica 0:2, Šamorín – Komárno 1:0, 
Inter Bratislava – Prievidza 3:1, Skalica mala voľno

1. Karlova Ves 5 4 0 1 11:2 12
2. MŠK Púchov 5 3 2 0 15:6 11
3. Šamorín 4 3 1 0 13:3 10
4. B. Bystrica 5 3 1 1 7:5 10
5. Trnava 5 3 0 2 14:7 9
6. Martin 5 3 0 2 16:10 9
7. Skalica 4 2 2 0 8:6 8
8. Dubnica 4 2 1 1 15:4 7
9. Komárno 5 2 1 2 13:7 7
10. Nitra 5 2 1 2 9:10 7
11. Domino 4 2 0 2 6:5 6
12. Inter 4 1 0 3 4:8 3
13. Partizánske 5 0 1 4 5:19 1
14. Prievidza 5 0 0 5 4:25 0
15. Malacky 5 0 0 5 0:23 0

Program 6. kola: 
MŠK Púchov – SDM Domino (17. 9. o 10.00), 
Banská Bystrica – Skalica, Komárno – Dubnica nad 
Váhom, Inter Bratislava – Šamorín, Prievidza – Ni-
tra, Malacky – Karlova Ves Bratislava, Partizánske 
– Lokomotíva Trnava

5. kolo: 
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 2:3 

(2:1), Teplička, Kopilec – Vavrík 2, Ročiak, Karlova 
Ves Bratislava – Partizánske 3:1, Martin – Malacky 
5:2, Domino – RSC Banská Bystrica 3:1, Šamorín – 
Komárno 2:1, Inter Bratislava – Prievidza 3:2, Skali-
ca mala voľno, Lokomotíva Trnava – Nitra 4:0

1. MŠK Púchov 5 5 0 0 22:4 15
2. Karlova Ves 5 4 1 0 14:4 13
3. Domino 4 4 0 0 21:3 12
4. Trnava 5 4 0 1 12:2 12
5. Dubnica 4 3 0 1 18:4 9
6. Šamorín 4 3 0 1 10:7 9
7. Nitra 5 2 1 2 7:8 7
8. Skalica 4 2 0 2 12:7 6
9. Martin 5 2 0 3 10:10 6
10. Inter 4 1 2 1 6:8 5
11. B. Bystrica 5 1 1 3 7:10 4
12. Komárno 5 1 1 3 11:14 4
13. Prievidza 5 0 0 5 3:24 0
14. Malacky 5 0 0 5 4:26 0
15. Partizánske 5 0 0 5 4:30 0

Program 6. kola: 
MŠK Púchov – SDM Domino (17. 9. o 12.30), 

Banská Bystrica – Skalica, Komárno – Dubnica nad 
Váhom, Inter Bratislava – Šamorín, Prievidza – Ni-
tra, Malacky – Karlova Ves Bratislava, Partizánske 
– Lokomotíva Trnava

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

9. kolo: 
Tatran Prešov – MŠK Púchov 2:1 (1:1)
Góly: 28. Horváth, 75. Dolný (pk) – 9. Holiš
ŽK: Baran, Horváth, Milunovič, Šimko, Jendrek – 

Moško, Mráz, Strelčík, Slovák, Michlík, rozhodco-
via: Ruc, Hrmo, Pacák, 837 divákov

Púchovčania sa chceli rehabilitovať za domácu 
prehru v derby s Považskou Bystricou a na futba-
lovom ihrisku v Ličartovciach začali mimoriadne 
aktívne. Už v piatej minúte nebezpečný center 
Púchovčana Kaufmana do pokutového územia 
upratal pred tyčkou do bezpečia Šimko. O minútu 
neskôr kopal Kopičár priamy kop, domáci ho od-
vrátili na roh. V deviatej minúte už Púchovčania 
jasali. Na centrovanú loptu si v strede pokutového 
územia Prešova nabehol Holiš a hlavičkou do dol-
ného rohu bránky nedal gólmanovi Kučinskému 
šancu – 0:1. O dve minúty neskôr boli Prešovča-
nia blízko k vyrovnaniu. Z uhla mieril len do tyče 
púchovskej bránky. V 24. minúte sa na šťastie pre 
Púchov nedohodli dvaja hráči Prešova pred Strel-
číkom. Obaja vyskočili na centrovanú loptu, ani 
jeden sa k nej nedostal. O minútu neskôr spálil 
stopercentnú šancu domáci Dolný, ktorý z vylo-
ženej šance prestrelil bránku. V 26. minúte mohol 
pridať svoj druhý gól Holiš, jeho strela na zadnú 
žrď nebola presná. V 28. minúte sa domáci dočkali 
vyrovnávajúceho gólu. Po rohovom kope sa lop-
ta odrazila k dlháňovi Horváthovi, ktorý prehla-
vičkoval Strelčíka – 1:1. V 71. minúte po zákroku 
Strelčíka proti Peťkovej strele dopadol púchovský 
gólman tvrdo na trávnik, našťastie sa nezranil.  
O minútu neskôr mohol hostí poslať do vedenia 
Pucheľ, ktorý sa nádherne uvoľnil v pokutovom 
území, no jeho strelu končekmi prstov vyrazil do-
máci brankár. Lopta tak dopadla na hornú sieť...  
V 74. minúte odpískal rozhodca pokutový kop 
proti Púchovu za zákrok Strelčíka v pokutovom 
území. Prísne nariadenú penaltu Dolný premenil 
a strhol vedenie na stranu Prešova. Gól z penalty 
priniesol na trávnik nervozitu a dve šarvátky. Tú 

druhú musel riešiť až púchovský brankár, ktorý 
doslova vyhnal svojich spoluhráčov z miesta šar-
vátky. Púchovčania napriek tlaku už nedokázali 
vyrovnať, a tak sa z východu vracali bez bodu.  
V piatok na domácom trávniku privítajú minulo-
ročného fortunaligistu zo Žiaru nad Hronom.     

Zostava Tatran Prešov: Kučinský – Šimko, Ba-
ran, Horváth, Petko, Milunovič, Nemtinov (71. Gai-
tandis), Keresteš, Jendrek (90. Macej), Dolný (88. 
Andrič), Karaš, tréner Marek Petruš

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Mazanovský, 
Moško, Slovák, Lacko, Kopičár, Michlík, Holáň (66. 
Loduha), Kaufamn, Mráz (66. Pucheľ), Holiš (69. 
Martinček), tréner Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky 9. kola: Košice – Žilina B 4:1, 
Považská Bystrica – Slovan Bratislava B 1:2, Hu-
menné – Petržalka 1:1, Komárno – Trebišov 2:1, 
Žiar nad Hronom – Dubnica nad Váhom 1:1, Rača 
Bratislava – Petržalka 0:1, Dolný Kubín – Šamorín 
2:0
1. Košice 9 5 3 1 19:8 18

2. Prešov 9 6 0 3 16:10 18
3. Myjava 9 5 2 2 13:9 17
4. MŠK Púchov 9 5 1 3 17:11 16
5. Šamorín 9 5 1 3 16:14 16
6. Komárno 9 4 3 2 11:8 15
7. Slovan B 9 5 0 4 12:15 15
8. Trebišov 9 3 3 3 8:8 12
9. P. Bystrica 9 4 0 5 16:16 12
10. Dubnica 9 3 2 4 12:12 11
11. Rača 9 3 1 5 11:17 10
12. Humenné 9 2 4 3 6:11 10
13. Petržalka 9 2 3 4 12:14 9
14. Pohronie 9 1 5 3 12:14 8
15. Žilina B 9 2 1 6 19:24 7
16. D. Kubín 9 2 1 6 8:17 7

Program 10. kola:
MŠK Púchov – Pohronie  (16. 9. o 15.30), Myjava 

– Považská Bystrica, Slovan B – Prešov, Trebišov – 
Košice, Dubnica – Komárno, Žilina B – Humenné, 
Petržalka – Šamorín, Rača Bratislava – Dolný Kubín

Futbalisti MŠK Púchov (v bielom) podľahli v Ličartovciach nováčikovi z Prešova a prišli o post lídra druholigovej 
tabuľky. V piatok privítajú na domácom trávniku Pohronie.                                   FOTO: Daniel Dadej

Púchovčanov „zarezala“ penalta
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Slovensko-moravská hasičská liga

Posledný prázdninový víkend sa konal v Pried-
horí 25. ročník Open Považské Podhradie v rapid 
šachu. Z celkových 39 hráčov sa turnaja zúčastnili 
aj dvaja hráči zo šachového klubu Cirkevné cen-
trum voľného času Beluša, bratia Rúčkovci. Kým 

staršiemu Petrovi sa darilo striedavo a skončil na 
18. mieste, tak mladší Kristián ovládol turnaj od 
začiatku a s prehľadom vyhral celý turnaj. Zároveň 
sa staj aj majstrom Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja v rapid šachu pre rok 2022.                     (r)

K. Rúčka z CCVČ Beluša majstrom 
Trenčianskeho kraja v rapid šachu

Nadnárodná Slovensko-moravská hasičská liga 
v požiarnom útoku vyvrcholila v sobotu tradične 
veľkolepým finále v obci Ďurďové. Ďurďovský vý-
strek poskytol opäť to najlepšie, čo môže hasičský 
šport ponúknuť, samozrejmosťou bolo pestrý kul-
túrny program, bohaté občerstvenie a veľkolepá šou 
v podobe vyhodnotenia celého ročníka Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy. 

Keďže v čase našej uzávierky ešte neboli k dis-
pozícii oficiálne výsledky, prinášame našim čita-
teľom aspoň poradie na prvých troch miestach  

v kategóriách mužov  
a žien. Tohtoročnú suve-
renitu potvrdili hasiči  
z moravského Brumo-
va, ktorí zvíťazili aj  
v záverečnom kole  
a po tretíkrát v rade si 
na svoje konto pripí-
sali celkové víťazstvo 
v prestížnom seriáli. 
Viac ako dôstojným 

súperom im boli hasiči zo Zbory, ktorí dokáza-
li niekoľkými víťazstvami v rade vystrašiť Brumov.  
V rozhodujúcich chvíľach si však Moraváci zachovali 
chladnú hlavu a zaslúžene sa stali víťazmi celej súťa-
že. Zbora druhým miestom v Ďurďovom potvrdila 
skvelý rok a celkovo obsadila druhú priečku. 

Oficiálne výsledky prinesieme v budúcom čísle. 
Medailisti 12. kola SMHL – Ďurďové: 
Muži: 1. Brumov B, 2. Zbora, 3. Ďurďové
Ženy: 1. Dulov, 2. Zlatníky, 3. Nedašova Lhota.  

pok, foto: Facebook SMHL 

Druhým miestom v Ďurďovom potvrdila Zbora striebro v seriáli
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6. liga dorast 

1. liga st. žiaci U15

1. liga st. žiaci U14

1. liga ml. žiaci U13

1. liga ml. žiaci U12

4. liga st. žiaci U15

4. liga ml. žiaci U13

Prípravky U11 MIX

3. kolo: 
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom 0:4 (0:1), 

Levice – Trenčín 1:5, Zlaté Moravce – Prievidza 6:2, Tr-
nava – Slovan Bratislava 2:0, Inter Bratislava – Karlova 
Ves Bratislava 2:0, Domino malo voľno

3. kolo: 
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom 7:10 (5:4), 

Pilát 3, Valko 2, Staňo, Prekop, Levice – Trenčín 2:13, 
Zlaté Moravce – Prievidza 13:10, Trnava – Slovan Bra-
tislava 14:10, Inter Bratislava – Karlova Ves Bratislava 
13:1, Domino malo voľno

1. Trenčín 3 3 0 0 30:10 9
2. Inter 2 2 0 0 43:9 6
3. Dubnica 2 1 1 0 20:17 4
4. Nitra B 1 1 0 0 34:5 3
5. D. Streda 1 1 0 0 25:8 3
6. Slovan 3 1 0 2 38:25 3
7. Domino 1 1 0 0 8:6 3
8. Trnava 2 1 0 1 18:18 3
9. Zl. Moravce 2 1 0 1 21:35 3
10. Petržalka 1 0 1 0 10:10 1
11. MŠK Púchov 1 0 0 1 7:10 0
12. Prievidza 2 0 0 2 18:25 0
13. Skalica 1 0 0 1 2:24 0
14. Karlova Ves 2 0 0 2 7:39 0
15. Levice 2 0 0 2 7:47 0

Program 5. kola:  
MŠK Púchov – Petržalka (25. 9. o 11.30), Levice 

– Slovan Bratislava, Inter Bratislava – Dubnica nad Vá-
hom, Skalica – Karlova Ves Bratislava, Trnava – Prievi-
dza, Trenčín – Dunajská Streda, Domino – Nitra

4. kolo: 
Košeca – Lysá pod Makytou 0:4, Domaniža – Pap-

radno 4:2, Plevník-Drienové – Horná Poruba 5:0, Ilava 
- Udiča 0:4

1. Lysá 3 3 0 0 15:0 9
2. Plevník 3 3 0 0 13:3 9
3. Domaniža 3 2 0 1 15:8 6
4. Papradno 3 2 0 1 16:4 6
5. D. Mariková 2 1 1 0 3:2 4
6. Udiča 2 1 0 1 4:3 3
7. Horná Poruba 2 0 1 1 0:5 1
8. Ladce 2 0 0 2 1:11 0
9. Košeca 3 0 0 3 3:16 0
10. Ilava 3 0 0 3 0:18 0

4. kolo: 
Fan Club Púchov – Praznov 0:2, Pruské – Bvrnište 

8:3, Ladce – Košeca 1:1, Plevník-Drienové – Prečín 9:0

1. Plevník 3 3 0 0 19:0 9
2. Praznov 2 2 0 0 8:5 6
3. Košeca 3 1 2 0 6:5 5
4. Pruské 3 1 1 1 10:9 4
5. Sverepec 2 1 0 1 12:8 3
6. Brvnište 3 1 0 2 8:15 3
7. FC Púchov 3 0 1 2 5:8 1
8. Prečín 2 0 1 1 1:10 1
9. Ladce 3 0 1 2 1:10 1

4. kolo:
MŠK Púchov – FC Nitra 0:0, Levice – Petžalka 

0:8, Trenčín – Slovan Bratislava 4:3, Skalica – Prievi-
dza 0:2, Zlaté Moravce – Karlova Ves Bratislava 4:1, 
Domino – Dubnica nad Váhom 1:5

1. Trenčín 4 3 1 0 24:5 10
2. D. Streda 3 3 0 0 21:2 9
3. Slovan 4 3 0 1 23:5 9
4. Petržalka 3 2 1 0 12:3 7
5. Karlova Ves 4 2 1 1 9:6 7
6. Dubnica 3 2 0 1 13:4 6
7. Zl. Moravce 4 2 0 2 5:19 6
8. Nitra 4 1 2 1 9:3 5
9. Trnava 3 1 1 1 17:5 4
10. Inter 3 1 1 1 3:5 4
11. Domino 2 1 0 1 5:4 3
12. Prievidza 4 1 0 3 3:7 3
13. MŠK Púchov 3 0 1 2 1:12 1
14. Skalica 4 0 0 4 2:29 0
15. Levice 4 0 0 4 0:38 0

Program 5. kola:
FC Petržalka – MŠK Púchov (25. 9. o 10.00), 

Karlova Ves Bratislava – Skalica, Nitra – Domino, 
Dunajská Streda – Trenčín, Dubnica nad Váhom 
– Inter Bratislava, Prievidza – Trnava, Slovan Bra-
tislava – Levice

4. kolo: 
MŠK Púchov – FC Nitra B 6:2 (4:1), Belák 2, 

Satina 2, Potač, Prekop – Rusnák, Selecký, Tren-
čín – Slovan Bratislava 6:2, Levice – Petržalka 2:5, 
Zlaté Moravce – Karlova Ves Bratislava 5:1, Skalica 
– Prievidza 0:2, Inter Bratislava mal voľno

1. Trenčín 4 4 0 0 25:2 12
2. Prievidza 4 3 1 0 9:2 10
3. Petržalka 3 3 0 0 22:3 9
4. D. Streda 3 3 0 0 25:7 9
5. MŠK Púchov 3 2 1 0 10:4 7
6. Trnava 3 2 0 1 10:1 6
7. Slovan 4 2 0 2 13:8 6
8. Zlaté Moravce 4 1 1 2 9:11 4
9. Dubnica 3 1 1 1 5:7 4
10. Domino 2 1 0 1 4:5 3
11. Karlova Ves 4 1 0 3 6:12 3
12. Levice 4 1 0 3 4:23 3
13. Inter 3 0 0 3 5:11 0
14. Nitra B 4 0 0 4 4:23 0
15. Skalica 4 0 0 4 0:32 0

Program 5. kola:
FC Petržalka – MŠK Púchov (25. 9. o 12.00), 

Karlova Ves Bratislava – Skalica, Nitra – Domino, 
Dunajská Streda – Trenčín, Dubnica nad Váhom 
– Inter Bratislava, Prievidza – Trnava, Slovan Bra-
tislava – Levice

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

Program 5. kola:
MŠK Púchov – Petržalka (25. 9. o 10.00), Levice 

– Slovan Bratislava, Inter Bratislava – Dubnica nad Vá-
hom, Skalica – Karlova Ves Bratislava, Trnava – Prievi-
dza, Trenčín – Dunajská Streda, Domino – Nitra

Skupina A
2. kolo: Prečín – Pružina 2:1, Plevník-Drienové – 

Sverepec 4:3
7. kolo: Prečín – Pružina 3:1, Plevník-Drienové – 

Sverepec 1:3

1. Plevník 4 3 0 1 9:6 9
2. Domaniža 2 2 0 0 12:6 6
3. Prečín 4 2 0 2 5:6 6
4. Sverepec 4 1 0 3 12:17 3
5. Pružina 2 0 0 2 2:5 0

Skupina B
2. kolo: Pruské – Tuchyňa 2:5, Dulov – Lednické 

Rovne 2:5
7. kolo: Dulov – Lednické Rovne 1:8, Pruské – Tu-

chyňa 3:5
1. Tuchyňa 4 4 0 0 20:8 12

2. L. Rovne 4 3 0 1 21:10 9
3. Kvašov 2 2 0 0 6:1 6
4. Pruské 4 1 0 3 12:18 3
5. Bolešov 2 0 0 2 3:10 0
6. Dulov 4 0 0 4 4:19 0

Skupina D
2. kolo: Dolná Mariková – Fan Club Púchov 1:8, 

Udiča – Jasenica 0:2, Brvnište – Šebešťanová 0:5
7. kolo: Dolná Mariková – Fan Club Púchov 1:6, 

Udiča – Jasenica 1:4, Brvnište – Šebešťanová 2:4
1. Jasenica 4 4 0 0 17:3 12
2. FC Púchov 4 3 0 1 18:6 9
3. Šebešťanová 4 3 0 1 13:6 9
4. Udiča 4 2 0 2 13:14 6
5. D. Mariková 4 0 0 4 10:26 0
6. Brvnište 4 0 0 4 4:20 0

   Skupina E
2. kolo: MŠK Púchov B – Dohňany 2:2
7. kolo: MŠK Púchov B – Dohňany 2:1

4. kolo: Kvašov – Jasenica 15:0, Podmanín – Košeca 
2:1
1. Podmanín 4 4 0 0 10:5 12
2. Košeca 4 3 0 1 10:7 9
3. Kvašov 3 2 0 1 20:5 6
4. D. Mariková 3 1 0 2 4:5 3
5. Domaniža 2 1 0 1 3:4 3
6. D. Kočkovce 3 0 0 3 1:5 0
7. Jasenica 3 0 0 3 3:20 0
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3. liga muži 

8. liga muži 

6. liga muži 

7. liga muži 

4. liga muži 

5. liga muži 

6. kolo: 
Vrakuňa Bratislava – FK Beluša 0:6 (0:1), Bartoš 

2, Knižka, Krčula, Holíček, Gajdošík, Častkovce – Šaľa 
2:0, Inter Bratislava – Nové Zámky 0:2, Malženice – 
Veľké Ludince 2:1, Podkonice – Bánová 1:1, Kalná nad 
Hronom – Martin 1:1, RSC Banská Bystrica – Galanta 
0:2, Sereď – Nové Mesto nad Váhom – odložené na 
27. 9.
1. Nové Mesto 5 4 1 0 13:6 13
2. Malženice 5 4 1 0 11:4 13
3. Častkovce 6 3 2 1 10:7 11
4. Sereď 5 3 1 1 10:3 10
5. Veľké Ludince 5 3 1 1 11:7 10
6. Martin 6 3 1 2 13:7 10
7. Beluša 5 3 0 2 13:8 9
8. Galanta 6 2 3 1 11:8 9
9. Bánová 6 2 1 3 9:8 7
10. Šaľa 6 2 1 3 5:9 7
11. Podkonice 5 1 3 1 4:5 6
12. Nové Zámky 6 1 2 3 7:11 5
13. Kalná 6 1 2 3 6:10 5
14. B. Bystrica 6 1 1 4 2:6 4
15. Inter 6 1 1 4 7:13 4
16. Vrakuňa 6 0 1 5 4:24 1

Program 7. kola: 
Šaľa – RSC Banská Bystrica, Nové Zámky – Vrakuňa 

Bratislava, Martin – Častkovce, Nové mesto nad Vá-
hom – Podkonice, Bánová – Malženice, Galanta – Se-
reď, Veľké Ludince – Inter Bratislava, Beluša – Kalná 
nad Hronom

6. kolo: Horná Streda – Udiča 1:1, Melčice-Lieskové 
– Uhrovec 3:1, Plevník-Drienové – Bolešov 3:0, Zemi-
anske Kostoľany – Kanianka 2:1, Dolné Vestenice- 
Pruské 3:1, Nováky – Košeca 1:4, Chocholná-Velčice 
– Horná Poruba 2:1
1. Košeca 6 5 1 0 17:6 16
2. Pruské 6 4 0 2 15:13 12
3. Kostoľany 6 4 0 2 14:9 12
4. Melčice 6 3 2 1 12:8 11
5. Plevník 6 3 0 3 11:11 9
6. Horná Streda 6 2 2 2 13:10 8
7. Chocholná 6 2 2 2 9:10 8
8. Bolešov 6 2 1 3 8:9 7
9. Uhrovec 6 2 1 3 11:12 7
10. Nováky 6 2 1 3 10:13 7
11. Udiča 6 1 3 2 6:8 6
12. D. Vestenice 6 2 0 4 9:15 6
13. H. Poruba 6 1 2 3 5:11 5
14. Kanianka 6 1 1 4 8:13 4

6. kolo: Kvašov – Horná Krupá 0:4, Prečín – Hloho-
vec 5:0, Podolie – Partizánske 1:1, Trenčianske Stan-
kovce – Veľké Uherce 2:0, Prievidza – Ladce 9:1, Chy-
norany – Piešťany 4:0
1. Prečín 6 5 1 0 18:3 16
2. Prievidza 5 4 1 0 23:4 13
3. Partizánske 6 3 1 2 11:8 10
4. Domaniža 5 3 1 1 9:6 10
5. V. Uherce 6 3 1 2 8:10 10

6. kolo: 
Horovce – Kolačín 4:3, Vrchteplá – Kameničany 6:1, 

Prejta – Lednica 3:4, Orlové – Červený Kameň 4:1, Tŕs-
tie – Pružina 3:1, Udiča B – Dulov 2:3, Bodiná mala 
voľno
1. Dulov 6 5 0 1 26:7 15
2. Tŕstie 5 4 1 0 15:7 13
3. Kolačín 6 4 0 2 24:10 12
4. Lednica 6 4 0 2 16:15 12
5. Horovce 5 3 0 2 12:9 9
6. Vrchteplá 5 2 2 1 13:8 8
7. Pružina 6 2 2 2 10:8 8
8. Orlové 6 2 2 2 11:16 8
9. Udiča B 5 2 0 3 10:14 6
10. Bodiná 5 1 3 1 9:10 6
11. Č. Kameň 6 0 2 4 6:17 2
12. Prejta 5 0 1 4 7:20 1
13. Kameničany 6 0 1 5 2:20 1

6. kolo: 
Lednické Rovne – Kozárovce 5:0 (3:0), Kvaššay, 

Ondrášek, Urban, Kopilec, Vavruš, Zlaté Moravce B – 
Imeľ 2:1, Pata – Marcelová 7:0, Kolárovo - Gabčíkovo 
1:2, Levice – Gbely 4:2, Boleráz – Hurbanovo 2:1, Nitra 
– Lehota pod Vtáčnikom 0:4
1. Boleráz 6 4 2 0 15:8 14
2. L. Rovne 6 4 1 1 17:3 13
3. Lehota 5 4 0 1 14:2 12
4. Pata 6 3 2 1 16:5 11
5. J. Bohunice 4 3 1 0 13:6 10
6. Gabčíkovo 5 3 1 1 13:6 10
7. Zl. Moravce B 6 3 1 2 10:9 10
8. Hurbanovo 6 3 1 2 9:8 10
9. Levice 5 3 0 2 11:10 9
10. Trebatice 5 2 1 2 11:6 7
11. Kolárovo 6 2 1 3 10:10 7
12. Kozárovce 6 2 0 4 8:15 6
13. Imeľ 6 1 1 4 5:11 4
14. Gbely 6 1 1 4 6:15 4
15. Nitra 6 0 1 5 2:16 1
16. Marcelová 6 0 0 6 0:30 0

6. Chynorany 6 3 0 3 14:8 9
7. Piešťany 6 3 0 3 11:12 9
8. T. Stankovce 5 3 0 2 4:6 9
9. Vrbové 5 2 1 2 4:3 7
10. Podolie 6 2 1 3 7:10 7
11. Horná Krupá 6 2 0 4 9:11 6
12. Bvrnište 5 2 0 3 8:14 6
13. Ladce 6 2 0 4 9:19 6
14. Hlohovec 6 1 0 5 4:17 3
15. Kvašov 5 0 1 4 5:13 1

6. kolo: Streženice – Papradno 2:2 (1:0)
Góly: Petrušek, Loduha – J. Zboran 2
Jasenica – Praznov 2:2 (1:1)
Góly: Urdák, Janáček – Tomana, Galát
Lysá pod Makytou – Tuchyňa 4:3 (2:1)
Góly: Chodúr 2, Janíček, Augustín – Štefula 2, Bar-

toš
Visolaje – Sverepec 5:1 (4:1)
Góly: Štefún 2, Baránek, Ondrašík, Kujaník – Illo
Šebešťanová – Dohňany 8:2 (5:0)
Góly: Kvasník 3, K. Petrík 2, Kršík, Jurdík, Gajdošík – 

Futbalisti Lysej podávajú v tejto sezóne výborné výkony. Po šiestom kole im patrí bronzová priečka. 

Riedel, Štrbák
Podmanín - Nová Dubnica 7:2 (3:2)
Góly: P. Gardian 4, Otradovec, Pilár, Sovík, Kubiš – 

Gunár
Košecké Podhradie – Dolné Kočkovce 1:1 
Góly: Brix (pk) - Ocelík

1. D. Kočkovce 6 5 1 0 21:7 16
2. Podmanín 5 5 0 0 20:4 15
3. Lysá 6 4 1 1 16:11 13
4. K. Podhradie 6 2 4 0 15:10 10
5. Visolaje 6 3 1 2 15:13 10
6. Praznov 6 2 2 2 16:9 8
7. Papradno 5 1 3 1 8:10 6
8. Nová Dubnica 6 1 3 2 12:16 6
9. Streženice 6 1 2 3 10:16 5
10. Šebešťanová 6 1 2 3 16:17 5
11. Jasenica 6 0 4 2 7:9 4
12. Dohňany 6 1 1 4 9:20 4
13. Sverepec 6 1 1 4 7:23 4
14. Tuchyňa 6 0 3 3 10:17 3

Program 7.  kola: Nová Dubnica – Lysá pod Ma-
kytou, Praznov – Šebešťanová, Papradno – Visolaje, 
Tuchyňa – Streženice, Sverepec – Jasenica, Dolné 
Kočkovce – Podmanín, Dohňany – K. Podhradie
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SPOMIENKA
„Dni plynú ako tichej rieky 
prúd, len spomienka v srd-
ci trvá a nedá sa zabudnúť. 
Ťažko je vysloviť, čo v srdci 
cítime, už je to 10 rokov, čo 
ku hrobu chodíme.“ Dňa 
6.9.2022 sme si pripomenu-
li 10. výročie od úmrtia na-
šej drahej manželky, matky 
a babky Emílie Vraníko-
vej, rod. Ševelovej z Dolných Kočkoviec. S láskou 
spomína manžel a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 9.9.2022 sme si pri-
pomenuli  8. výročie, čo 
nás opustila naša drahá 
mama, babka a  prabab-
ka Oľga Kollárová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou, úctou a  vďakou 
spomína syn a  dcéry s  ro-
dinami.

SPOMIENKA
„Studená slza stiekla po 
tvári, chýba úsmev, čo vždy 
tak žiaril. Ťažké je slova-
mi opísať chvíľu smutnú,   
zostali spomienky, ktoré 
nikdy nevyblednú.“ Dňa 
5.9.2022 sme si  pripome-
nuli 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá man-
želka, matka, babka a  pra-
babka Margita Adamičková z Horných Kočkoviec. 
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Odišla si tíško, už nie si 
medzi nami, no v  našich 
srdciach žiješ stále s nami.“ 
Dňa 17.9.2022 si pripomí-
name 1. výročie úmrtia na-
šej drahej mamy, babky a 
prababky Márie Boďovej 
zo Starých Nosíc. S  láskou 
a úctou spomína syn Jozef 
s  priateľkou Ankou, sestra 
Veronika a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Zapáliť sviečku, kytičku 
kvetov z  lásky na hrob 
môžeme Ti dať, pokojný 
a  večný spánok vrúcne Ti 
priať a  s  tichou modlitbou 
na Tvoju lásku a  dobrotu 
spomínať.“ Dňa 17.9.2022 
si pripomenieme 20. výro-
čie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka a pra-
dedka Františka Hollého. S láskou a úctou spomí-
najú manželka, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 8.9.2022 uplynulo 10 
rokov od úmrtia našej je-
dinečnej manželky, mamy 
a starej mamy Jarky Holi-
šovej. S láskou, akú si nám 
celý život dávala na Teba 
spomíname. Manžel, dcéra 
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Sú chvíle, keď ticho bolí, 
keď odídu tí, s ktorými sme 
radi boli.“ Dňa 6.9. sme 
si pripomenuli smutné  
6. výročie úmrtia nášho 
otca, dedka a  pradedka  
Juraja Jánošku z  Lazov 
pod Makytou. S  láskou 
a  úctou spomínajú dcéry 
s  rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Dotĺklo srdce, prestalo 
biť, utíchol hlas, oči sa za-
vreli. Hoci si odišiel a  niet 
Ťa medzi nami, v  našich 
srdciach žiješ stále s nami.“ 
Dňa 11.9.2022 sme si pripo-
menuli 4. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý otec a dedko Štefan  
Petroc. S  láskou a  úctou 
spomína dcéra s rodinou. „Odpočívaj v pokoji.“

SPOMIENKA
Dňa 19.9.2022 si pripome-
nieme 1. výročie, čo nás 
opustil náš milovaný man-
žel, otec a starý otec Pavel 
Solík. S láskou spomína 
manželka Paulína so sy-
nom Miroslavom a dcérou 
Erikou a vnúčatá Zinka,  
Šimonko a Matýsek.

SPOMIENKA
Dňa 11.9.2022 sme si  
pripomenuli 4. smut-
né výročie úmrtia náš-
ho drahého manžela, 
otca a  švagra Ľudovíta  
Repatého. S  láskou a  úc-
tou spomína manželka, 
synovia a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE
„Lúčim sa s Vami, moji milí, 
ruky stisk už Vám nemô-
žem dať, srdce mi dotĺklo, 
odišli sily, lúčim sa s  kaž-
dým, kto ma mal rád.“ Zo 
srdca ďakujeme všetkým 
za účasť na poslednej roz-
lúčke dňa 3.9.2022 s naším 
drahým synom, bratom, 
švagrom a  ujom Petrom 
Koncovým. Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe 
Agnus. S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 3.9. sme si pripomenuli 13. výročie úmrtia náš-
ho kamaráta, priateľa a vynikajúceho človeka Jána 
Tonhausera a 11.9. sme si pripomenuli 4. výročie 
úmrtia kamaráta, priateľa a divadelníka Františka 
Dolejšího. Spomeňte si spolu s nami v tichej mod-

litbe na nich. Žijúci členovia OLD BOYS PARTY.

PORUCHY 
VEREJNÉHO 
OSVETLENIA 

hláste na adrese:  
ptsmpu@

ptsmpu.sk

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

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

NON 
STOP

Nájdete nás v Beluši na ulici M.R. Štefánika (vedľa pošty)
Možnosť financovania pohrebov prostredníctvom splátok 

Zabezpečenie hudob. doprovodu alebo reprodukovanej hudby

0949 007 333
0949 007 444

Kompletné pohrebné služby
Organizácia poslednej rozlúčky

Kompletná administratíva 
Obnova a dopisovanie písma na pomníkoch

Prevozy zosnulých 
Predaj rakiev, urien, vencov

Výkopové práce



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

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
„Klesli ruky, ktoré pre nás 
pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali, zha-
sli oči, utíchol hlas, mal 
rád život a všetkých nás.“ 
Dňa 14.9. uplynie 8 rokov, 
čo začal snívať svoj več-
ný sen náš drahý manžel, 
otec, svokor a starý otec 
Ivan Prostinák. S láskou 
v srdci spomínajú manželka, synovia, vnúčence 
a ostatní príbuzní.

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
hláste na adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

BLAHOŽELANIE
Dňa 1.9.2022 oslávila 
naša mama, babka Anna  
Lovásová, krásne životné 
jubileum 90 rokov. Praje-
me jej veľa zdravia a nech 
nás ešte naďalej teší svojou 
prítomnosťou. S  láskou 
praje celá rodina.

SLUŽBY
• Akcia -20 % do 30.9.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113.
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215.
• Maľovanie, natieranie. 0902356631.
•  Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie domov 
a  bytov, zámková dlažba, oplotenie, strechy, 
altánky, prístrešky, izolácie, čistenie a nátery 
strešných krytín, výmena rýn. 0910 331 137
•  VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, 
povalí a nebezpečného odpadu zo striech a iných. 
0910 331 137.

• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
INÉ
• Predám 2-izbový byt, 46 m2,   pôvodný 
stav, Rastislavova ulica, Púchov. Nachádza 
sa v  4-poschodovej bytovke, bez výťahu, 2. 
poschodie. K  bytu je pivnica a  špajza. Cena 
dohodou. Tel. kontakt 0905 559 768. 
• Predám murovaný domček s ovocnou záhradou  
v tichom prostredí. Cena dohodou. 0902/966614
• Chcem poprosiť dobrých ľudí o pomoc s bývaním 
v  PU, Horné Kočkovce, Nosice, Ladce, Streženice, 
Nimnica.2 -izbový byt (aspoň 55 m2) alebo 2 izby 
v  rodinnom dome, prípadne poschodie domu do 
200 €. Som bez detí, zvierat. Súrne. 0904 547 152

Inzertná kancelária Púchovskej kultúry bude
OTVORENÁ V STREDU DŇA 14.9.2022

8:00 - 14:30 H

• Predám 2-izbový byt s rozlohou 3-izbového bytu, 71 
m2, na Mojmírovej ulici 1163/1 v Púchove. Čiastočne 
prerobený, murované jadro, 2 balkóny a murovaná 
špajza. Cena dohodou. Info na tel. 0904353123.
• Hľadám na kúpu stavebný pozemok alebo menší 
dom v bezprostrednom okolí Púchova. Tel.: 0911 
929 300.
• Predám starší samostatný 3- šuplíkový mrazák- 20 € 
a odvoz. 0908 282 236.
• Predám motorovú pílu Stihl MS 170/180, použitú. 
0907 163 528.
• Predám fotoaparát Sigma DP2S,málo používaný s 
príslušenstvom. Cena dohodou. 0907 163 528.
• Dám do prenájmu nebytový priestor - 79 m2, /
vhodný aj na bývanie/, s klimatizáciou, na 2 poschodí 
- Štefánikova ulica, Púchov. Info: 0905 56 56 89.
• Výkup parožia,tel.0904834937.

PRÁCA
• Súrne hľadám prácu v PU, na 4 h. denne  - 
upratovanie, mám zdravotné problémy s chrbticou, 
0904 547 152. Volať kedykoľvek.
• Som mamička na RD a hľadám si prácu/brigádu. Od 
septembra, ranné zmeny. Som zdravotník. Práca buď v 
obore (starostlivosť o deti, dospelých) alebo akákoľvek 
iná práca, okrem poisťovníctva. 095 17 67 619.
• Hľadám prácu ako upratovačka, opatrovateľka, 
chyžná. Aj súkromne. 0950 233 618.
• DSS Púchov - Nosice príjme do trvalého 
pracovného pomeru opatrovateľku. Dátum 
nástupu možný ihneď. Viac informácií na tel. č. 
042/4641433.

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

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV



inzerciainzercia

Máme štedré benefity
pre každého.

V mobilnej aplikácii VšZP 

s Peňaženkou zdravia MAXI získate:

AŽ 120 €
NA ZUBY AJ NA 

JEDNU NÁVŠTEVU 
ZUBÁRA

AŽ 100 €
NA OKULIAROVÝ

RÁM PRE DETI
AJ DOSPELÝCH

AŽ 450 €
NA STROJČEK

NA ZUBY PRE DETI

VIAC AKO

200 €
PRE MAMIČKY

A BÁBÄTKÁ vszp.sk

NASLEDUJTE SRDCE
A PRIDAJTE SA K NÁM
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