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Rekonštrukcie a opravy cestných komunikácií
V lete prebehla rekonštrukcia Školskej ulice, ktorú vykonala firma EUROVIA SK, V lete prebehla rekonštrukcia Školskej ulice, ktorú vykonala firma EUROVIA SK, 

a.s. Predmetom rekonštrukcie bola komunikácia o celkovej dĺžke skoro 250m, a.s. Predmetom rekonštrukcie bola komunikácia o celkovej dĺžke skoro 250m, 
alebo 1.215 m², ohraničená po oboch stranách oplotením rodinných domov. alebo 1.215 m², ohraničená po oboch stranách oplotením rodinných domov. 
Priečny sklon vozovky sa zmenil na strechovitý k osi komunikácie. Doplnené bolo  Priečny sklon vozovky sa zmenil na strechovitý k osi komunikácie. Doplnené bolo  

5 uličných vpustí, ktoré ústia do troch novovybudovaných vsakov vyústených do 5 uličných vpustí, ktoré ústia do troch novovybudovaných vsakov vyústených do 
priepustného podložia. Počas septembra sa asfaltovalo tiež na uliciach: Okružná, priepustného podložia. Počas septembra sa asfaltovalo tiež na uliciach: Okružná, 
Športovcov, Svätoplukova, Novonosická a v Ihrišti a Hoštinej.Športovcov, Svätoplukova, Novonosická a v Ihrišti a Hoštinej.

MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Pôvodný stav Školskej ulice. Pôvodný stav Školskej ulice. Školská ulica po rekonštrukcii. Školská ulica po rekonštrukcii. Školská ulica po rekonštrukcii. Školská ulica po rekonštrukcii. 
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Rozbehnuté investičné akcie sú  
v plnom prúde. Ulica Školská v Hor
ných Kočkovciach je dokončená a pre
biehajú len posledné úpravy a jej čis
tenie. Predmetom rekonštrukcie bola 
250 metrov dlhá komunikácia a dopl
nených bolo päť uličných vpustí, ktoré 
ústia do novovybudovaných vsakov, 
vyústených do priepustného podložia. 
Pokračujú práce na výstavbe ďalšej 
etapy kolumbária na hlavnom cintorí
ne, kde predpokladáme ukončenie 
prác do 15. októbra. Keďže máme už 
právoplatné stavebné povolenie na 
rekonštrukciu vnútrobloku Ferka Ur
bánka, bolo zahájené verejné obsta
rávanie na dodávateľa prác. Ukončené 
verejné obstarávanie bolo na dodáva
teľa prác na odvodnení prístupových 
komunikácií ku garážam na Gorazdo
vej ulici, kde predpokladáme začiatok 
realizácie koncom budúceho týždňa. 
V najbližších dňoch začnú práce na 
budovaní ďalších štyroch stojísk pre 
polopodzemné kontajnery v mes
te. Pokračujeme aj v opravách ciest  
a chodníkov v meste a mestských čas
tiach, pričom opravy už prebehli na Ul. 
Športovcov, 1. mája, Pribinova, Sväto
plukova, a v mestských častiach Ihrište, 
Hoštiná, Nové Nosice. Nasledujúce dni 
sa budú opravy realizovať na Okružnej 
ulici, Za cintorínom a na chodníkoch 
na Ul. Požiarna 1638 a 1637, ale aj na 
Hoštínskej ulici.

Minulý týždeň mesto organizovalo aj 
v súvislosti s oslavami Dní mesta viace
ro podujatí. Zapojili sme sa ako mesto 
do organizácie odberu krvi mobilnou 
jednotkou Národnej transfúznej služ
by SR, a do budovy Divadla Púchov 
prišlo naozaj veľa darcov ochotných 
pomôcť iným, tým najvzácnejším. Ďa
kujem všetkým, ktorí sa zapojili a daro
vali kus seba na záchranu života iných. 
Do ďalšieho obdobia pripravujeme  
v spolupráci so Slovenským Červeným 
krížom rôzne formy pomoci, úľavy  
a ocenenia pre darcov krvi.

V utorok som bola súčasťou slávnos
ti  promócie Fakulty priemyselných 
technológií v Púchove, Univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na 
ktorej si absolventi bakalárskeho, in
žinierskeho i doktorandského štúdia 
prevzali svoje diplomy. Bolo mi cťou 
a potešením byť súčasťou ich veľkého 
dňa. Ešte raz blahoželám absolven
tom, ich rodičom a blízkym, a prajem 
veľa zdravia a úspechov v ďalšej etape 
života . 

„Od synagógy ku kostolu”, to bol ná
zov piatkového nultého ročníka eku
menického projektu, ktorého hlavnou 
myšlienkou je spájať v dialógoch rôzne 
vyznania a zároveň si pripomenúť Deň 
obetí holokaustu a rasového násilia. 
Účastníci vyštartovali na bicykloch od 
synagógy v Trenčíne, s cieľovou desti
náciou Farský kostol Všetkých svätých 
Púchov, kde som privítala účastníkov 
tohto projektu a zároveň sme sa do
hodli na ďalšej spolupráci, ktorá by 

mohla viesť k vytvoreniu nového po
mníka či obnove židovského cintorína. 

SRDCE pre ZPOZ – krásne poduja
tie, ktoré sme v meste usporiadali po 
prvýkrát, aby sme si pripomenuli výz
nam ZPOZu (Zboru pre občianske 
záležitosti) pre život občanov v meste 
i v okolitých obciach. Všetky význam
né udalosti v meste či obci (sobáše, 
pohreby, vítanie detí, oceňovanie 

maturantov, jubilantov, udeľovanie 
vyznamenaní osobnostiam mesta či 
obce, jubilejné sobáše, a i.), sa konajú 
pod záštitou ZPOZu, ktorý dáva celej 
slávnosti špeciálnu noblesu a krásu. 
Oceňovali sme členov ZPOZu v meste 
i obciach, účinkujúcich, obradárov, po
slancov i ostatných, ktorí prispievajú 
ku kráse a dôstojnosti samotného aktu 
obradu. Ďakujem všetkým, ktorí si pri
šli osobne prevziať ocenenie a blaho
želám všetkým oceneným. Ďakujem 
za spoluprácu „Zpozárom“, zamest
nancom matriky, účinkujúcim pri tejto 
významnej činnosti, ktorá pomáha ob
čanom zvládnuť nielen tie najkrajšie, 
ale aj najťažšie životné okamihy. 

Oslavy Dní mesta prebiehali v piatok 
od skorého rána. Začali sa oceňovaním 
Srdce za ZPOZ, poobede pokračovali 
oceňovaním úspešných reprezen
tantov mesta a skvelým kultúrnym 
programom, ktorý predviedla ZUŠ  
v Púchove, CVČ, silák Apolonso, spe
váčka Andy Loužecká a rocková ka
pela INEKAFE. Blahoželám oceneným, 
ďakujem kolegom z mestského úradu  
a Púchovskej kultúre, s.r.o. za spolu
prácu, účinkujúcim za krásny program 
a všetkým Vám, ktorí ste prišli na pešiu 
zónu, za vytvorenie skvelej atmosféry. 

„Keď nemôžeš, tak pridaj.“ Viete, komu 
patrí toto nadčasové motto? Tomu, kto 
to nikdy nevzdal a na úkor mnohých 
životných radostí to dotiahol veľmi ďa
leko. Pretože chcel. Pretože mal pevnú 
vôľu, silného ducha. Pretože neskôr 
mal podporu najbližších. Olympionik 
Emil Zátopek. Požičala som si na úvod 
svojho príhovoru v rámci sobotného 
slávnostného večera jeho slová. A to 

z toho dôvodu, že v tak krátkej vete 
je toho obsiahnutého príliš veľa. Kto 
vydrží, dočká sa... Nikdy to nevzdávaj...  
A veľa iných interpretácií spomína
ného hesla, ktoré by nás malo hnať 
vpred, keďže jeho autor je nám toho 
exemplárnym príkladom. O čom to 
vlastne hovorím? Sobotný večer to
tiž patril Osobnostiam športu mes
ta Púchov. Pilotný projekt, ktorého 
cieľom bolo, pri príležitosti viacerých 
jubileí, ktoré oslavovali naše kluby  
v MŠK Púchov, s.r.o., odovzdať ocene
nia športovcom, trénerom, manažé
rom, ale aj podporovateľom športu  
v našom meste, ktorí prispeli k rozvo
ju športu i k vybudovaniu a rozšíreniu 
športovísk v meste. Bolo mi cťou sa 
stretnúť so vzácnymi osobnosťami  
a poďakovať sa za dlhoročnú prácu 
pre mesto v oblasti športu. Určite sme 
neocenili všetkých, ale na prvýkrát sa 
to ani nedá. Každopádne verím, že sa 
podarí zorganizovať aj ďalší ročník, 
aby mesto mohlo vyzdvihnúť úspechy 
a zásluhy aj ďalších športovcov v iných 
disciplínach, a podporovateľov a spon
zorov športu v meste. Viac o tomto po
dujatí sa dozviete v budúcom vydaní 
Púchovských novín a na webe mesta. 
Ďakujem konateľovi MŠK Púchov, s.r.o., 

Štefanovi Ondričkovi, viceprimátorovi 
Lukášovi Ranikovi, kolegyniam z MsÚ 
a Púchovskej kultúry, s.r.o. za skvelú or
ganizáciu. Kultúrny program bol nád
hernou prehliadkou toho najkrajšieho, 
čo v meste máme: skvelý spevácky 
zbor HARMONY, žiaci ZUŠ v Púchove, 
Ľudová hudba Váh a Folklórny súbor 
Váh a Andy Loužecká. Ďakujem Vám za 
nádherný zážitok, ktorým ste umocnili 

celkové emócie zo slávnostného veče
ra. 

Sobotné dopoludnie patrilo hasi
čom. Na Starostovskej hasičskej súťaži 
v Horovciach sa zúčastnili DHZ Hoštiná 
i DHZ Ihrište, za ktoré družstvá bojoval 
aj poslanec MsZ Ivan Kubiš. Ja som 
mala na starosti “kôš” za DHZ Ihrište,  
a v tej zime to nebola žiadna sran
da. Ale dali sme to a skončili sme na 
3. mieste. Blahoželám celému tímu  
z Ihrišť a Hoštinej, a ďakujem, že ma 
vzali medzi seba. 

Počasie, ale i kalendár nám naznaču
je, že je pred nami prvý jesenný deň  
a s ním spojená výrazná zmena kli
matických podmienok, ktoré bývajú 
častejšie nepriaznivé než prívetivé. Je 
tu opäť čas trošku spomaliť, zakryť sa 
dekou a zahriať sa šálkou teplého čaju. 
Aj tu vyznie aktuálne jedna pekná 
myš lienka: „Sú dni, keď musíte zo všet-
kých síl veslovať proti vetru... A potom 
sú tu iné, keď musíte vytiahnuť veslá do 
člna a nechať sa unášať prúdom.“ 

Čítala som, že zázraky sa dejú denne. 
Stačí vraj zmeniť svoje vnímanie toho, 
čo je zázrak a uvidíme ich okolo seba. 
Prajem Vám teda úspešný týždeň plný 
zázrakov.               

 Katarína Heneková

Slovami primátorky: A stále naplno...

Foto z galavečera „Osobnosť športu mesta Púchov“ Foto z galavečera „Osobnosť športu mesta Púchov“ 
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Voľby do orgánov samosprávy mesta Púchov sa 
uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Voliči 
v každom volebnom obvode môžu zakrúžkovať 
jedného kandidáta na primátora a najviac toľkých 
kandidátov na poslancov, koľkí sa v danom voleb-
nom obvode volia.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 
primátora mesta Púchov

1. Cyril Crkoň, Bc., 51 r., pedagóg, nezávislý kandidát
2. Pavol Crkoň, JUDr., 55 r., právnik, Hlas – sociálna 

demokracia
3. Katarína Heneková, JUDr., M.B.A., 47 r., primátorka, 

nezávislá kandidátka
4. Roman Hvizdák, PhDr., 46 r., stredoškolský sociálny 

pedagóg, nezávislý kandidát
5. Marián Michalec, Mgr., 55 r., manažér, nezávislý 

kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 
do Mestského zastupiteľstva v Púchove

Volebný obvod č. 1 (volia sa 2 poslanci)
1. Ľudmila Hanuliaková, PhDr., PhD., 59 r., SZČO, ne

závislá kandidátka
2. Anna Hudáková, 54 r., účtovníčka, Strana obcí  

a miest  som Slovensko
3. Milada Kovářová, 45 r., sanitárka, nezávislá kandi

dátka
4. Matej Krajíček, Ing., 27 r., štátny zamestnanec, ne

závislý kandidát
5. Daniel Lako, Ing., 64 r., SZČO, nezávislý kandidát
6. Pavel Melišík, Ing., 72 r., dôchodca, Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti (Oľano), Nova, Kresťanská únia 
(KÚ), Zmena zdola, Za ľudí, Demokratická strana

7. Zuzana Obertová Gábelová, 46 r., výrobná pracov
níčka  opracovanie skla, nezávislá kandidátka

8. Peter Šeba, Mgr., MBA, 42 r., informatik  špecialista, 
nezávislý kandidát 

Volebný obvod č. 2 (volia sa 3 poslanci)
1. Miriam Bašková Gabčová, Ing., Ph.D., 47 r., špeci

alistka pre environmentálne technologické inovácie, 
nezávislá kandidátka

2. Elena Behrová, PhDr., 55 r., zdravotníčka, Strana 
obcí a miest  som Slovensko

3. Miroslav Bučko, Mgr., 59 r., učiteľ, nezávislý kandi
dát

4. Ľuboš Kmošena, 49 r., manažér, Strana obcí a miest 

 som Slovensko
5. Ľubica Kuchařová, Ing., 44 r., audítorka a lektorka, 

nezávislá kandidátka
6. Anton Martinko, Ing., 36 r., ekonóm Púchov, Smer  

sociálna demokracia
7. Milan Pláňovský, 54 r., živnostník, Slovenská národ

ná strana
8. Lukáš Ranik, Ing., 33 r., viceprimátor mesta, Obyčaj

ní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Nova, Kresťanská 
únia (KÚ), Zmena zdola, Za ľudí, Demokratická strana

9. Stanislav Taraba, Ing., 39 r., konateľ, Život  národná 
strana

10. Daniela Valentínyová, 67 r., pedagogička, Strana 
obcí a miest  som Slovensko

Volebný obvod č. 3 (volia sa 2 poslanci)
1. Erika Benčeková, Ing., 45 r., ekonómka, Hlas  soci

álna demokracia

2. Peter Čibenka, Ing., 43 r., manažér, Republika
3. Irena Kováčiková, 70 r., dôchodkyňa, nezávislá kan

didátka
4. Andrej Kozák, Ing., 32 r., technológ, Hlas  sociálna 

demokracia
5. Juraj Lednický, 35 r., operátor výroby, Sloboda  

a solidarita, Dobrá voľba a umiernení, Kresťanskode
mokratické hnutie

6. František Mičuda, 65 r., dôchodca, Strana obcí  
a miest  som Slovensko

7. Stanislav Mráz, 59 r., tréner, Obyčajní ľudia a ne
závislé osobnosti (Oľano), Nova, Kresťanská únia (KÚ), 
Zmena zdola, Za ľudí, Demokratická strana

Volebný obvod č. 4 (volia sa 3 poslanci)
1. Daniel Behan, Ing., 47 r., grafický dizajnér, Repub

lika
2. Ján Galánek, 54 r., konateľ firmy, nezávislý kandidát
3. Jarmila Halušková, 43 r., SZČO, Hlas  sociálna de

mokracia
4. Peter Hinka, 37 r., výrobný pracovník, Život  národ

ná strana
5. Peter Jureňa, 58 r., automobilový pretekár, Strana 

obcí a miest  som Slovensko
6. Daniel Krištof, 34 r., technický pracovník, občiansky 

aktivista, Kotlebovci  ľudová strana naše Slovensko
7. Miroslav Kubičár, PaedDr., 62 r., učiteľ, riaditeľ školy, 

nezávislý kandidát
8. Juraj Kuchta, 49 r., podnikateľ, Hlas  sociálna de

mokracia
9. Marián Mišún, Mgr., 42 r., zamestnanec verejnej 

správy, nezávislý kandidát
10. Milada Stašík Vargová, Mgr., 54 r., referentka ume

leckej prevádzky, nezávislá kandidátka
11. Peter Turza, Ing., 54 r., manažér, Strana obcí  

a miest  som Slovensko 
Volebný obvod č. 5 (volia sa 2 poslanci)
1. Eva Baricová, PaedDr., 57 r., kníhkupkyňa, Strana 

obcí a miest  som Slovensko
2. Peter Bílik, Mgr., 47 r., učiteľ, tréner, nezávislý kan

didát
3. Angela Lazorová, Mgr., 47 r., špecialistka ľudských 

zdrojov, nezávislá kandidátka
4. Jakub Mahút, 33 r., finančný sprostredkovateľ, ne

závislý kandidát
5. Róbert Mateička, 25 r., technickohospodársky pra

covník, nezávislý kandidát
6. Miroslav Sivý, 51 r., SZČO, nezávislý kandidát
7. Zuzana Tomášová, JUDr., 60 r., advokátka, Obyčajní 

ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Nova, Kresťanská 
únia (KÚ), Zmena zdola, Za ľudí, Demokratická strana

Volebný obvod č. 6 (volia sa 2 poslanci)
1. Roman Berčík, Ing., 46 r., nákupca, nezávislý kan

didát
2. Jozef Čambalík, Mgr., 53 r., stredoškolský učiteľ, 

Smer  sociálna demokracia
3. Ľudmila Hamšíková, Ing., 66 r., dôchodkyňa, Život 

 národná strana
4. Igor Hurta, MUDr., 50 r., lekár, Národná koalícia / 

nezávislí kandidáti
5. Ján Kováčik, 57 r., športový manažér, Strana obcí  

a miest  som Slovensko
6. Rudolf Marman, Mgr., MBA, 47 r., manažér, nezávis

lý kandidát
7. Ladislav Suchánek, Bc., 50 r., robotník, nezávislý 

kandidát
8. Ivan Zahradový, 55 r., športový manažér, Hlas  so

ciálna demokracia
9. Peter Žiačik, Ing., 59 r., manažér, Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti (Oľano), Nova, Kresťanská únia 
(KÚ), Zmena zdola, Za ľudí, Demokratická strana

Volebný obvod č. 7 (volia sa 2 poslanci)
1. Viliam Gabčo, 71 r., technický pracovník, Hlas  so

ciálna demokracia
2. Lukáš Garaj, 24 r., operátor linky, športovec, Kotle

bovci  ľudová strana naše Slovensko
3. Daniel Koncový, Ing., 32 r., regionálny riaditeľ, ne

závislý kandidát
4. Ondrej Paliesek, Mgr., 24 r., fyzioterapeut, Strana 

obcí a miest  som Slovensko
5. Zuzana Paliesková, 54 r., SZČO, Hlas  sociálna de

mokracia
6. Ján Riško, Ing., 58 r., technik, nezávislý kandidát
7. Paulína Turzová, Mgr., 40 r., učiteľka, nezávislý kan

didát
8. Martin Vigláš, 35 r., vodič, kosec, robotník, nezávislý 

kandidát 
Volebný obvod č. 8 (volia sa 2 poslanci)
1. Peter Divinský, 60 r., súkromný podnikateľ, Život  

národná strana
2. Emil Filo, Ing., 63 r., znalec, Národná koalícia / ne

závislí kandidáti
3. Roman Rosina, Mgr., 31 r., zamestnanec záhradníc

kej firmy, nezávislý kandidát
4. Roman Špaček, Mgr., 29 r., učiteľ, nezávislý kandi

dát
5. Milan Trník, 58 r., špecialista energetických zariade

ní, Strana moderného Slovenska (SMS)
Volebný obvod č. 9 (volí sa 1 poslanec)
1. Petra Kováčiková, 51 r., manažérka, Strana obcí  

a miest  som Slovensko
2. Ivan Kubiš, 49 r., súkromný podnikateľ, Život  ná

rodná strana 
Zdroj: MsÚ Púchov

Voľby do orgánov samosprávy mesta Púchov 
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Každý človek znesie určitú úroveň Každý človek znesie určitú úroveň 
klamstva a účelovo skreslených inforklamstva a účelovo skreslených infor
mácii hlavne ak vie, že ten, kto klame, mácii hlavne ak vie, že ten, kto klame, 
môže byť psychicky narušený jedinec. môže byť psychicky narušený jedinec. 
Ale ak klamstvo presahuje všetky hraAle ak klamstvo presahuje všetky hra
nice slušnosti a objektívnosti a je donice slušnosti a objektívnosti a je do
konca spojené s politikou, tak to je už konca spojené s politikou, tak to je už 
„iná liga“. A práve niečo podobné sa „iná liga“. A práve niečo podobné sa 
deje aj u nás v meste a opäť sa to týka deje aj u nás v meste a opäť sa to týka 
bývalého primátora Michalca, ktorý bývalého primátora Michalca, ktorý 
po prehratých voľbách a neúspešnej po prehratých voľbách a neúspešnej 
kandidatúre opäť kandiduje na prikandidatúre opäť kandiduje na pri
mátorskú stoličku. Rozoberme jeho mátorskú stoličku. Rozoberme jeho 
klamstvá.klamstvá.

Klamstvo č.1:Klamstvo č.1:  Pozrel som si jeho xté Pozrel som si jeho xté 
video, kde ako odborník „na všetko“ video, kde ako odborník „na všetko“ 
tvrdí, že mesto nevie ovplyvniť cenu tvrdí, že mesto nevie ovplyvniť cenu 
plynu, osem rokov nič nerobili „mestskí plynu, osem rokov nič nerobili „mestskí 
odborníci“, v meste sa nikto nevenuje odborníci“, v meste sa nikto nevenuje 
cenám energie a pod.cenám energie a pod.

Skutočnosť je takáto: Skutočnosť je takáto: keďže mesto keďže mesto 
má 99,89% podiel v MsBP a primámá 99,89% podiel v MsBP a primá
torka mesta cez valné zhromaždenie torka mesta cez valné zhromaždenie 
zodpovedá za efektívne riadenie MsBP, zodpovedá za efektívne riadenie MsBP, 
čiže zodpovedá spolu s manažmenčiže zodpovedá spolu s manažmen
tom aj za tvorbu ceny plynu. Aj tento tom aj za tvorbu ceny plynu. Aj tento 
rok máme najlacnejšie teplo z plynu  rok máme najlacnejšie teplo z plynu  
v regióne! Ak by sa pani primátorka v regióne! Ak by sa pani primátorka 
Katka Heneková ako štatutárny záKatka Heneková ako štatutárny zá
stupca mesta nevenovala svojej práci  stupca mesta nevenovala svojej práci  
v MsBP, ceny plynu by boli násobne v MsBP, ceny plynu by boli násobne 
vyššie. Už som v Púchovských novivyššie. Už som v Púchovských novi
nách naznačil, že ak všetko dobre donách naznačil, že ak všetko dobre do
padne, o pár týždňov oznámi ceny teppadne, o pár týždňov oznámi ceny tep
la v Púchove. Verím, že občania budú la v Púchove. Verím, že občania budú 
veľmi milo prekvapení. A že sme osem veľmi milo prekvapení. A že sme osem 
rokov nič nerobili? Presne naopak, inrokov nič nerobili? Presne naopak, in
vestovali sme do technológii, ktoré už vestovali sme do technológii, ktoré už 
tento rok tento rok znížili potrebu plynu od za-znížili potrebu plynu od za-
čiatku roka zatiaľ o 10%!čiatku roka zatiaľ o 10%!

Klamstvo č.2: Klamstvo č.2: Michalec tvrdí, že pred Michalec tvrdí, že pred 
desiatimi rokmi riešil spolu s vtedajším desiatimi rokmi riešil spolu s vtedajším 
vedením MsBP záložný zdroj pre prívedením MsBP záložný zdroj pre prí
pad krízy, pripravoval sa projekt pre pad krízy, pripravoval sa projekt pre 
prikurovanie peletami a keby sa doprikurovanie peletami a keby sa do
končil, dnes by sme už mali lacnejšie končil, dnes by sme už mali lacnejšie 
teplo.teplo.

Skutočnosť je takáto:Skutočnosť je takáto: v roku 2008  v roku 2008 
bol vypracovaný prvý projekt na vybol vypracovaný prvý projekt na vy
užitie drevo štiepky a peliet v MsBP. užitie drevo štiepky a peliet v MsBP. 
Projekt sa nerealizoval preto, že  Projekt sa nerealizoval preto, že  
v podmienkach lokalizácie MsBP v podmienkach lokalizácie MsBP nie nie 
je realizovateľnýje realizovateľný z dôvodu, že sa naša  z dôvodu, že sa naša 
kotolňa nachádza v zastavanej zóne, kotolňa nachádza v zastavanej zóne, 

dym a popolček z komína by negadym a popolček z komína by nega
tívne ovplyvňoval zdravie obyvateľov tívne ovplyvňoval zdravie obyvateľov 
v okolí kotolne, denne by niekoľko v okolí kotolne, denne by niekoľko 
kamiónov vozilo drevený materiál, kamiónov vozilo drevený materiál, 
iné kamióny by vyvážali popol, nie je iné kamióny by vyvážali popol, nie je 
priestor pre uskladnenie desiatok ton priestor pre uskladnenie desiatok ton 
dreveného materiálu a pod. V roku dreveného materiálu a pod. V roku 
2011 bol vypracovaný skoro identický 2011 bol vypracovaný skoro identický 
druhý projekt. Obidva v celkovej výšdruhý projekt. Obidva v celkovej výš
ke cca 48 tisíc eur. Ale čo sa nestalo? ke cca 48 tisíc eur. Ale čo sa nestalo? 
V roku 2013 si vtedajší manažéri pod V roku 2013 si vtedajší manažéri pod 
vedením Michalca na valnom zhrovedením Michalca na valnom zhro
maždení spoločnosti schválili uznesemaždení spoločnosti schválili uznese
nie o podnikateľskom zámere, ktorým nie o podnikateľskom zámere, ktorým 
investíciu zastavili!investíciu zastavili! Načo dávali robiť  Načo dávali robiť 
druhý, prakticky identický projekt, keď druhý, prakticky identický projekt, keď 
vedeli, že už ani prvý projekt z roku vedeli, že už ani prvý projekt z roku 
2008 nie je realizovateľný? Odpoveď si 2008 nie je realizovateľný? Odpoveď si 
dajte sami... Keďže projekt bol nerealidajte sami... Keďže projekt bol nereali
zovateľný, v zmysle zákona sme museli zovateľný, v zmysle zákona sme museli 
projekt v roku 2018 účtovne odpísať projekt v roku 2018 účtovne odpísať 
ako zmarenú investíciu, ktorá sa účtuako zmarenú investíciu, ktorá sa účtu
je z čistého zisku, takže MsBP prišiel je z čistého zisku, takže MsBP prišiel 
nielen o vyhodených 48 tisíc eur, ale aj  nielen o vyhodených 48 tisíc eur, ale aj  
o ďalšie finančné prostriedky. Naviac o ďalšie finančné prostriedky. Naviac 
o akom znížení ceny tepla v súčasnoso akom znížení ceny tepla v súčasnos
ti hovorí Michalec? Asi žije vo svojom ti hovorí Michalec? Asi žije vo svojom 
vlastnom svete, keďže nevníma reavlastnom svete, keďže nevníma rea
litu, že ceny drevo štiepky a peliet sú litu, že ceny drevo štiepky a peliet sú 
3x vyššie3x vyššie ako boli v minulosti. Sta ako boli v minulosti. Sta
rostovia v doline, napr. v Lúkach, vám rostovia v doline, napr. v Lúkach, vám 
presne povedia koľko musia zaplatiť za presne povedia koľko musia zaplatiť za 
drevnú hmotu. Pre nich je to likvidačdrevnú hmotu. Pre nich je to likvidač
né, ale nemajú inú alternatívu. Takže, né, ale nemajú inú alternatívu. Takže, 
ak by sme išli podľa modelu Michalca, ak by sme išli podľa modelu Michalca, 
dnešná cena tepla by nebola nižšia, ale dnešná cena tepla by nebola nižšia, ale 
výrazne vyššia!výrazne vyššia!

Klamstvo č.3:Klamstvo č.3:  Zavádzajúce informáZavádzajúce informá
cie však neboli len pri Michalcovom cie však neboli len pri Michalcovom 
videu. Vo svojom plátku, ktorý pravivideu. Vo svojom plátku, ktorý pravi
delne dáva rozposielať do poštových delne dáva rozposielať do poštových 
schránok obyvateľov mesta (na praschránok obyvateľov mesta (na pra
videlné periodikum nemá povolenie videlné periodikum nemá povolenie 
z Ministerstva kultúry SR), sme sa doz Ministerstva kultúry SR), sme sa do
zvedeli, že rozdelí 500 tisíc eur nielen zvedeli, že rozdelí 500 tisíc eur nielen 
pre všetkých, ktorí odoberajú teplo, ale pre všetkých, ktorí odoberajú teplo, ale 
majiteľom rodinných domov, pretože majiteľom rodinných domov, pretože 
„všetci sú vlastníci majetku Bytového „všetci sú vlastníci majetku Bytového 
podniku“. Toto tvrdenie je nehorázny podniku“. Toto tvrdenie je nehorázny 
nezmysel a klamstvo. A nezabudol vo nezmysel a klamstvo. A nezabudol vo 
videu vyčísliť sumu pre každú domácvideu vyčísliť sumu pre každú domác
nosť v Púchove a mestských častiach nosť v Púchove a mestských častiach 
vo výške 100 eur. vo výške 100 eur. 

Skutočnosť ja takáto:Skutočnosť ja takáto: ak by MsBP  ak by MsBP 
poslal rodinám 500 tisíc eur, išlo by  poslal rodinám 500 tisíc eur, išlo by  
o nedaňový výdavok, ktorý by sa o nedaňový výdavok, ktorý by sa 
musel zaúčtovať ako dar, tak z daru musel zaúčtovať ako dar, tak z daru 
vo výške 500 tisíc eur prerozdelenévo výške 500 tisíc eur prerozdelené
ho občanom by MsBP musel zaplatiť  ho občanom by MsBP musel zaplatiť  
21 %nú daň, čo predstavuje 21 %nú daň, čo predstavuje 105 tisíc 105 tisíc 
eur!eur! Takže Michalcova „podpora“ by vo  Takže Michalcova „podpora“ by vo 
finále stála finále stála 605 tisíc eur 605 tisíc eur a podnik by sa a podnik by sa 
zákonite dostal do straty. Spoločnosť zákonite dostal do straty. Spoločnosť 
by sa darovaním tak veľkého príspevby sa darovaním tak veľkého príspev
ku občanom pri realizovaní potrebku občanom pri realizovaní potreb
ných investícii dostala do značných ných investícii dostala do značných 
existenčných problémov, nemohli by existenčných problémov, nemohli by 
sa uskutočniť plánované investície, sa uskutočniť plánované investície, 
čím by sme išli do rozporu aj s legislačím by sme išli do rozporu aj s legisla
tívou, vzhľadom na splnenie si povintívou, vzhľadom na splnenie si povin
nosti účinnosti zdroja. Naviac banky by nosti účinnosti zdroja. Naviac banky by 
veľmi váhali poskytnúť akýkoľvek úver veľmi váhali poskytnúť akýkoľvek úver 

spoločnosti, ktorá vykazuje stratu.  spoločnosti, ktorá vykazuje stratu.  
A úvery budeme potrebovať, aby sme A úvery budeme potrebovať, aby sme 
splnili svoj cieľ: do konca roku 2025 vysplnili svoj cieľ: do konca roku 2025 vy
robiť 50 % tepla kombinovanou výrorobiť 50 % tepla kombinovanou výro
bou tepla a elektriny a obnoviteľnými bou tepla a elektriny a obnoviteľnými 
zdrojmi! zdrojmi! 

MsBP nie je populistickou a neekoMsBP nie je populistickou a neeko
nomickou organizáciou, ale je sponomickou organizáciou, ale je spo
ločnosťou, ktorá nemusí porušovať ločnosťou, ktorá nemusí porušovať 
zákony pri podpore obyvateľov. MsBP zákony pri podpore obyvateľov. MsBP 
dá obyvateľom podstatne viac ako dá obyvateľom podstatne viac ako 
nereálne sľubuje Michalec. Dlhodobo nereálne sľubuje Michalec. Dlhodobo 
garantovaná cena plynu s jeho klegarantovaná cena plynu s jeho kle
sajúcou potrebou pre výrobu tepla  sajúcou potrebou pre výrobu tepla  
v našom meste prinesie miliónové v našom meste prinesie miliónové 
úspory a naši obyvatelia ušetria kažúspory a naši obyvatelia ušetria kaž
dý rok stále viac a viac. Len príklad: dý rok stále viac a viac. Len príklad: 
ak všetko dobre dopadne, tak MsBP ak všetko dobre dopadne, tak MsBP 
nakúpil a nakúpi pre budúci rok plyn nakúpil a nakúpi pre budúci rok plyn 
za cca 1,5 milióna eur. Ale ak by sme za cca 1,5 milióna eur. Ale ak by sme 
nakupovali ako mnohí iní výrobcovia nakupovali ako mnohí iní výrobcovia 
tepla na Slovensku, zaplatili by sme za tepla na Slovensku, zaplatili by sme za 
plyn pre budúci rok min. 6,5 milónov plyn pre budúci rok min. 6,5 milónov 

eur! Takže pán Michalec, my nedáme eur! Takže pán Michalec, my nedáme 
ľuďom podporu 0,5 milóna eur, ale ľuďom podporu 0,5 milóna eur, ale 
našou efektívnou prácou ušetríme obnašou efektívnou prácou ušetríme ob
čanom spolu 5 milónov eur a to už bučanom spolu 5 milónov eur a to už bu
dúci rok. A to nie je podpora 100 eur, dúci rok. A to nie je podpora 100 eur, 
ale v priemere ale v priemere 1.000 eur na rodinu!1.000 eur na rodinu!  
Samozrejme máme v našom programe Samozrejme máme v našom programe 
aj plán ako sa postarať o našich občaaj plán ako sa postarať o našich obča
nov, ktorí nie sú pripojení na Centrálny nov, ktorí nie sú pripojení na Centrálny 
zdroj tepla. Ale to až v nastávajúcom zdroj tepla. Ale to až v nastávajúcom 
volebnom období. Teda ak pôjdeme  volebnom období. Teda ak pôjdeme  
v súčasnom zložení ďalej.v súčasnom zložení ďalej.

Čo nepovedal a čo mal povedať: Čo nepovedal a čo mal povedať: 
Michalec akosi zabudol na minulosť, Michalec akosi zabudol na minulosť, 
keď 12 rokov viedol MsBP z pozície keď 12 rokov viedol MsBP z pozície 
štatutárneho zástupcu mesta. V roku štatutárneho zástupcu mesta. V roku 
2015 nastúpil do MsBP Najvyšší kon2015 nastúpil do MsBP Najvyšší kon
trolný úrad SR. Okrem iného kontrolóri trolný úrad SR. Okrem iného kontrolóri 
zistili, že MsBP predal chráničky pre zistili, že MsBP predal chráničky pre 
optickú sieť spoločnosti SWAN bez optickú sieť spoločnosti SWAN bez 
verejného obstarávania za 66 tisíc eur. verejného obstarávania za 66 tisíc eur. 
Pritom len ponuka na 10ročný prenáPritom len ponuka na 10ročný prená
jom s prednostným odkúpením a kújom s prednostným odkúpením a kú
pou od spoločnosti Slovanet bola vo pou od spoločnosti Slovanet bola vo 
výške 550 tisíc eur. výške 550 tisíc eur. Priama škoda je Priama škoda je 
484 tisíc eur!484 tisíc eur!

Ďalej bolo zistené, že MsBP predal Ďalej bolo zistené, že MsBP predal 
mestu TKR (televízne káblové rozvomestu TKR (televízne káblové rozvo
dy) aj s aktívnymi klientami za 75 tisíc dy) aj s aktívnymi klientami za 75 tisíc 

eur. Mesto obratom predalo opäť bez eur. Mesto obratom predalo opäť bez 
verejného obstarávania a bez znalecverejného obstarávania a bez znalec
kého posudku uvedené rozvody opäť kého posudku uvedené rozvody opäť 
spoločnosti SWAN za 365 tisíc eur. Ale spoločnosti SWAN za 365 tisíc eur. Ale 
podľa dvoch znaleckých posudkov podľa dvoch znaleckých posudkov 
bola cena TKR aj s aktívnymi pripobola cena TKR aj s aktívnymi pripo
jeniami v čase predaja vo výške 1,2 jeniami v čase predaja vo výške 1,2 
milióna eur! Ak by MsBP postupoval milióna eur! Ak by MsBP postupoval 
zákonným spôsobom a cez verejné zákonným spôsobom a cez verejné 
obstarávanie ponúkol na odpredaj obstarávanie ponúkol na odpredaj 
TKR, mohol získať nie 75 tisíc eur ale TKR, mohol získať nie 75 tisíc eur ale 
1,2 milóna eur. 1,2 milóna eur. Odhadnutá škoda: cca Odhadnutá škoda: cca 
1,1 milióna eur. 1,1 milióna eur. 

Ak dáme dohromady uvedené dve Ak dáme dohromady uvedené dve 
sumy, dostaneme čiastku sumy, dostaneme čiastku skoro 1,6 skoro 1,6 
milióna eur, ktoré dnes mali byť na milióna eur, ktoré dnes mali byť na 
účte MsBPúčte MsBP. Ale nie sú. Vo výpočte . Ale nie sú. Vo výpočte 
„hospodárenia“ Michalca v MsBP by „hospodárenia“ Michalca v MsBP by 
sme potrebovali ďalšiu stranu novín. sme potrebovali ďalšiu stranu novín. 
Naviac za svoju „prácu“ si vtedajší Naviac za svoju „prácu“ si vtedajší 
manažment vyplácal a chcel vyplamanažment vyplácal a chcel vypla
tiť ročné odmeny atakujúce hranitiť ročné odmeny atakujúce hrani
cu 25 tisíc eur. Nie spolu, ale každý.  cu 25 tisíc eur. Nie spolu, ale každý.  

A práve títo manažéri sú aj v súčasnosti A práve títo manažéri sú aj v súčasnosti 
minoritnými vlastníkmi, vlastnia 0,05% minoritnými vlastníkmi, vlastnia 0,05% 
podiel v spoločnosti, do spoločnosti podiel v spoločnosti, do spoločnosti 
vložili finančný vklad len vo výške vložili finančný vklad len vo výške 
len 996 eur! len 996 eur! Ale Michalec „venoval“ Ale Michalec „venoval“ 
svojim rozhodnutím každému 10%svojim rozhodnutím každému 10%
ný vyrovnávací podiel, teda podiel na ný vyrovnávací podiel, teda podiel na 
spoločnosti. A tak máme na stole žiaspoločnosti. A tak máme na stole žia
dosti bývalých konateľov, ktorí žiadajú dosti bývalých konateľov, ktorí žiadajú 
na základe rozhodnutia Michalca, vyna základe rozhodnutia Michalca, vy
platiť u účtu MsBP 400 tisíc eur a 260 platiť u účtu MsBP 400 tisíc eur a 260 
tisíc eur! tisíc eur! Spolu je to 660 tisíc eur. Spolu je to 660 tisíc eur. 
Ak budeme musieť vyplatiť minoritAk budeme musieť vyplatiť minorit
ným spoločníkom uvedenú sumu, tak ným spoločníkom uvedenú sumu, tak 
máme vážne ohrozené plány na znižomáme vážne ohrozené plány na znižo
vanie ceny tepla v Púchove.vanie ceny tepla v Púchove.

Čo viac k tomu dodať. Záver si spravČo viac k tomu dodať. Záver si sprav
te sami a v blízkych voľbách, v ktorých te sami a v blízkych voľbách, v ktorých 
budeme voliť poslancov a primátobudeme voliť poslancov a primáto
ra(ku) mesta sa rozhodnite, či dáte hlas ra(ku) mesta sa rozhodnite, či dáte hlas 
ľuďom, ktorí svojou súčasnou prácou ľuďom, ktorí svojou súčasnou prácou 
zveľaďujú mesto, pomáhajú a starajú zveľaďujú mesto, pomáhajú a starajú 
sa o spoluobčanov, alebo populistom, sa o spoluobčanov, alebo populistom, 
ktorí nevedia nič iné len sľubovať nektorí nevedia nič iné len sľubovať ne
reálne veci neraz postavené na klamreálne veci neraz postavené na klam
stve a zákernosti. Robia to preto, lebo stve a zákernosti. Robia to preto, lebo 
nič iné nedokážu.nič iné nedokážu.

Daniel Lako, predseda DR MsBP Daniel Lako, predseda DR MsBP 
a poslanec MsZ, graf: ÚRSOa poslanec MsZ, graf: ÚRSO

Aktuálna téma: ceny energií a politická prezentácia
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Mestská polícia

Polícia informuje

Premnožené medvede sa sťahujú čoraz častejšie 
aj na miesta, kde bol ich výskyt v minulosti ne
mysliteľný. Najnovší prípad sa vyskytol v Beluši. 
Fotopasca, ale aj videokamera natočila medveďa 

v Beluši v časti Podmalenica (pri húpačke). Očití 
svedkovia ho tam spozorovali aj počas bieleho 
dňa. Belušania by mali zvýšiť opatrnosť. 

Zdroj: Facebook

Medveď sa dostal už aj do Beluše

V Púchovskom okrese sa od začiatku roka do 
konca augusta stalo 46 dopravných nehôd. Zo
mrel pri nich jeden človek, 11 ľudí utrpelo ťaž
ké zranenia a 19 ľudí sa zranilo ľahko. Za prvých 
osem mesiacov zavinilo v okrese Púchov desať 
osôb dopravné nehody pod vplyvom alkoholu. 

   Za obdobie od 1. januára 2022 do 31. augus
ta 2022 došlo na cestách v Trenčianskom samo
správnom kraji k 717 dopravným nehodám (1), 
z toho s následkom na živote alebo zdraví bolo 
293 dopravných nehôd (+24). Pri dopravných ne
hodách bolo 18 osôb usmrtených (+3), 51 osôb 
bolo ťažko zranených (+14) a 309 osôb ľahko zra
nených (+42).

Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri doprav
ných nehodách došlo k usmrteniu osem vodičov 

osobného motorového vozidla, jedného vodiča 
nákladného motorového vozidla, troch vodičov 
motocykla, dvoch spolujazdcov v osobnom mo
torovom vozidle, troch chodcov a jedného vodiča 
elektrickej kolobežky. 

Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných 
nehôd zistené v 99 prípadoch (+1). Pri týchto do
pravných nehodách bolo päť osôb usmrtených 
(+2), 4 osoby boli ťažko zranené (+1) a 29 osôb 
bolo ľahko zranených (9).

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom 
alkoholu 85 dopravných nehôd (3), vodiči nemo
torového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu 
11 dopravných nehôd (+2) a chodci tri dopravné 
nehody (+2). 

KR PZ Trenčín

Za prvých osem mesiacov sa v okrese 
Púchov stalo 46 dopravných nehôd

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné
ho zboru v Považskej Bystrici odvolalo dňom 12. 
septembra 2022, v čase od 13.00 h čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov vzťahujúci sa na 
lesné pozemky a ich ochranné pásmo v územnom 
obvode okresov Považská Bystrica a Púchov.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabez
pečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšené
ho nebezpečenstva vzniku požiarov v okresoch 
Považská Bystrica a Púchov, pričom na základe 
vyššie uvedeného, predmetné platí aj pre územie 
celého Trenčianskeho kraja. 

KR Hazz Trenčín

 

V okrese Púchov odvolali čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov 

Odmietol vyšetrenie
Hliadka mestskej polície preverovala tele

fonické oznámenie, podľa ktorého na Ulici  
J. Kráľa za novinovým stánkom leží muž. Hliad
ka na mieste našla staršieho muža, ktorý mal 
zakrvavenú oblasť tváre, na ústach mal za
schnutú krv a na koreni nosa mal tržnú ranu, 
ktorú si pravdepodobne spôsobil rámom oku
liarov pri páde. Bol opitý, na otázky nereagoval.  
Hliadka ho umiestnila do stabilizovanej polohy 
a na miesto privolala zdravotných záchranárov, 
ktorí ho vyšetrili a odporučili vyšetrenie hlavy 
v považskobystrickej nemocnici. Muž odmie
tol hospitalizáciu, podpísal reverz. Následne si 
ho prevzal syn so zaťom a odviezli ho domov. 
Lekárka im odporučila, aby ho do rána monito
rovali a v prípade zhoršenia stavu ihneď volali 
zdravotných záchranárov.

Auto zosnulého 
Hliadka mestskej polície zistila na Moravskej 

ulici automobil, ktorý nemal parkovaciu kartu. 
Mestskí policajti zistili, že majiteľ automobilu 
už takmer rok nežije. Kontaktovali jeho syna, 
ktorý mestskú políciu informoval, že  kľúče od 
automobilu a technický preukaz má pravde
podobne teta zosnulého, ktorá žije v Českej 
republike a s príbuznými komunikuje iba pro
stredníctvom mailu. Syn zosnulého oznámil, že 
tetu bude kontaktovať a informovať ju o potre
be odstrániť vozidlo z verejného priestranstva. 
Vozidlo nemá ani parkovaciu kartu, ale ani 
technickú a emisnú kontrolu.  

Ťahala ich za nos?
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla

de požiadania Obvodného oddelenia Policaj
ného zboru v Púchove na Ulici 1. mája. Podľa 
oznámenia sa žena sťažovala na správanie svo
jej dcéry, ktorá bola po požití alkoholu agresív
na. Žena mala na hliadku čakať pre ubytovňou. 
Na mestských policajtov však na mieste nikto 
nečakal, policajti nevedeli na treťom poschodí 
identifikovať byt, byty neboli označené me
novkami. Po ďalšom telefonickom kontakte 
žena informovala, že príde pred ubytovňu, čo 
sa však nestalo. Mestskí policajti z miesta odišli, 
informovali o tom stálu službu Obvodného od
delenia Policjaného zboru v Púchove. 

V altánku v súkromnej firme
Mestskí policajti zasahovali vo večerných 

hodinách v areáli súkromnej firmy v Púcho
ve. O pomoc ich požiadal majiteľ firmy, ktorý 
informoval, že v altánku v areáli jeho firmu sú 
neznáme osoby. Jeho manželka sa bála vyjsť  
k altánku, majiteľ nebol doma. Hliadka na 
mieste zistila, že areál firmy je neuzamknutý  
a voľne prístupný cez otvorenú bránu. V altán
ku hliad ka našla tri osoby z Púchova. Z miesta 
ich vykázali.  

Zobudil sa, upratal a odišiel
Mestskí policajti riešili priestupok proti vše

obecne záväznému nariadeniu mesta. Dopus
til sa ho muž z Púchova, ktorý sa evidentne 
pod vplyvom alkoholu váľal pri Odhánkach. 
Po príchode hliadky mestskej polície sa pre
budil, poupratoval po sebe a z miesta odišiel. 
Púchovskí mestskí policajti vyriešili priestupok 
napomenutím.             MsP Púchov
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Reportáž z Dňa mesta Púchov na pešej zóne
V piatok 16. septembra sa na pe-V piatok 16. septembra sa na pe-

šej zóne konal Deň mesta Púchov šej zóne konal Deň mesta Púchov 
spojený s oceňovaním úspešných spojený s oceňovaním úspešných 
reprezentantov mesta Púchov.reprezentantov mesta Púchov.

Primátorka mesta Katarína HenePrimátorka mesta Katarína Hene
ková osobne poďakovala a odovzdaková osobne poďakovala a odovzda
la mestské ocenenia jednotlivcom  la mestské ocenenia jednotlivcom  
a kolektívom. a kolektívom. 

Medzi ocenenými boli: Medzi ocenenými boli: NatáNatá
lia Chanová, Šimon Janovec, DDŠ lia Chanová, Šimon Janovec, DDŠ 
Ochotníček, Andrea Loužecká, Jana Ochotníček, Andrea Loužecká, Jana 
Vozárová, AB KIDS academy, CVČ Vozárová, AB KIDS academy, CVČ 
Včielka, ZUŠ Púchov, Plavecký klub, Včielka, ZUŠ Púchov, Plavecký klub, 
Ronald Sůra, bratia Ďurdíkovci, KraRonald Sůra, bratia Ďurdíkovci, Kra
soklub Púchov, Športový klub Púchov soklub Púchov, Športový klub Púchov 
– krasokorčuľovanie, Karate klub – krasokorčuľovanie, Karate klub 
Púchov, Dobrovoľný hasičský zbor Púchov, Dobrovoľný hasičský zbor 
mesta Púchov, RACQUETS Púchov mesta Púchov, RACQUETS Púchov 
– Bedmintonový klub a Volejbalový – Bedmintonový klub a Volejbalový 

oddiel 1970 MŠK Púchov. Menovitý oddiel 1970 MŠK Púchov. Menovitý 
zoznam všetkých ocenených úspešzoznam všetkých ocenených úspeš
ných reprezentantov mesta nájdete ných reprezentantov mesta nájdete 
na našom webe: www.puchovskenona našom webe: www.puchovskeno
viny.sk.viny.sk.

O kultúrny program sa postarali deti O kultúrny program sa postarali deti 
zo ZUŠ Púchov a mažoretky z CVČ zo ZUŠ Púchov a mažoretky z CVČ 
Včielka. Večer vystúpil púchovský siVčielka. Večer vystúpil púchovský si
lák Apolonso, ktorý predviedol na pólák Apolonso, ktorý predviedol na pó
diu niekoľko svojich čísel a nakoniec diu niekoľko svojich čísel a nakoniec 
ťahal po pešej zóne osobné auto poťahal po pešej zóne osobné auto po
mocou ostnatého drôtu upevnenom mocou ostnatého drôtu upevnenom 
na svojom krku. Vyvrcholením prograna svojom krku. Vyvrcholením progra
mu boli hudobné a spevácke vystúmu boli hudobné a spevácke vystú
penia Púchovčanky Andy Loužeckej  penia Púchovčanky Andy Loužeckej  
a populárnej bratislavskej punkovej a populárnej bratislavskej punkovej 
skupiny Iné kafe, ktoré zaplnili a rozskupiny Iné kafe, ktoré zaplnili a roz
tancovali večernú pešiu zónu.tancovali večernú pešiu zónu.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Reportáž z Dní mesta Púchov na pešej zóne

Promócie Fakulty priemyselných technológií TnUAD
Dňa 13. 9. sa v Divadle Púchov konali slávnostné promócie Fakulty priemyselDňa 13. 9. sa v Divadle Púchov konali slávnostné promócie Fakulty priemysel

ných technológií v Púchove Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na ktorej ných technológií v Púchove Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na ktorej 
si absolventi bakalárskeho, inžinierskeho i doktorandského štúdia prevzali svoje si absolventi bakalárskeho, inžinierskeho i doktorandského štúdia prevzali svoje 
diplomy od dekanky fakulty prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD.   diplomy od dekanky fakulty prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD.   Foto: S. FlimmelFoto: S. Flimmel
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Cestu k sebe našli vďaka unikátnemu cyklistickéCestu k sebe našli vďaka unikátnemu cyklistické
mu podujatiu Od synagógy ku kostolu. V rámci neho mu podujatiu Od synagógy ku kostolu. V rámci neho 
sa cyklopeletón previezol aj popod dve pútnické sa cyklopeletón previezol aj popod dve pútnické 
miesta v kraji. Hlavnou myšlienkou nultého ročníku miesta v kraji. Hlavnou myšlienkou nultého ročníku 
podujatia je najmä spájať. Či sa z tejto myšlienky popodujatia je najmä spájať. Či sa z tejto myšlienky po
darí vybudovať tradíciu, ukáže až čas. „Dnes lámeme darí vybudovať tradíciu, ukáže až čas. „Dnes lámeme 
predsudky. Kresťanskožidovský dialóg sa nemusí predsudky. Kresťanskožidovský dialóg sa nemusí 
viesť len v sutanách,“ povedal Richard Duda, predseviesť len v sutanách,“ povedal Richard Duda, predse

da Ústredného zväzu židovských náboženských obcí da Ústredného zväzu židovských náboženských obcí 
v Slovenskej republike. v Slovenskej republike. 

„Toto podujatie má spájať veriacich. Som rád, že „Toto podujatie má spájať veriacich. Som rád, že 
župa môže byť pri tom. Trasa viedla aj popod kláštor župa môže byť pri tom. Trasa viedla aj popod kláštor 
v Skalke nad Váhom, kde Trenčiansky samosprávny v Skalke nad Váhom, kde Trenčiansky samosprávny 
kraj vybudoval nádherný úsek cyklotrasy Na bicykli kraj vybudoval nádherný úsek cyklotrasy Na bicykli 
po stopách histórie,“ povedal predseda TSK Jaroslav po stopách histórie,“ povedal predseda TSK Jaroslav 
Baška, ktorý sa cyklistického podujatia osobne zúBaška, ktorý sa cyklistického podujatia osobne zú

častnil a prevzal nad ním aj záštitu. častnil a prevzal nad ním aj záštitu. 
Akciu podporili okrem TSK a ÚZŽNO aj Farnosť Akciu podporili okrem TSK a ÚZŽNO aj Farnosť 

Púchov, mesto Trenčín a mesto Púchov. V Púchove Púchov, mesto Trenčín a mesto Púchov. V Púchove 
cyklopeletón privítala primátorka mesta Katarína cyklopeletón privítala primátorka mesta Katarína 
Heneková spolu s podpredsedníčkou ÚZŽNO Oľgou Heneková spolu s podpredsedníčkou ÚZŽNO Oľgou 
Hodálovou.Hodálovou.

Zdroj: TSK,  foto: Slavomír FlimmelZdroj: TSK,  foto: Slavomír Flimmel

V kraji sa symbolicky spojili dve náboženstvá

V piatok 16. septembra si mesto Púchov okrem V piatok 16. septembra si mesto Púchov okrem 
osláv na pešej zóne pripomenulo v Divadle Pú-osláv na pešej zóne pripomenulo v Divadle Pú-
chov aj význam Zboru pre občianske záležitosti chov aj význam Zboru pre občianske záležitosti 
(ZPOZ) pre život občanov v našom meste i v oko-(ZPOZ) pre život občanov v našom meste i v oko-
litých obciach. litých obciach. 

Ocenenie Srdce za ZPOZ 2022 dostali: Ocenenie Srdce za ZPOZ 2022 dostali: MiroMiro
slava Ficová, Daniela Burdej Sadloňová, Daniela slava Ficová, Daniela Burdej Sadloňová, Daniela 
Sadloňová, Ivan Saldoň, Jana Marmanová, BronislaSadloňová, Ivan Saldoň, Jana Marmanová, Bronisla
va Riljaková, Zuzana Potočná, Jitka Bieliková, Miva Riljaková, Zuzana Potočná, Jitka Bieliková, Mi
riam Gajdošíková, Jozef Jankura, Irena Kováčiková, riam Gajdošíková, Jozef Jankura, Irena Kováčiková, 
Iveta Hudecová, Rebeka Vojteková, Ján Vojtek, KatIveta Hudecová, Rebeka Vojteková, Ján Vojtek, Kat
ka Tomanová, Zdenka Tunegová, Alena Hudáková, ka Tomanová, Zdenka Tunegová, Alena Hudáková, 
Alžbeta Gabková, Dáša Illyová, Lenka Klinovská, Nina Alžbeta Gabková, Dáša Illyová, Lenka Klinovská, Nina 
Buzalková, František Macho, Miroslav Kubičár, Milada Buzalková, František Macho, Miroslav Kubičár, Milada 
Stašík Vargová, Angela Lazorová, Peter Bílik, Ľubica Stašík Vargová, Angela Lazorová, Peter Bílik, Ľubica 
Kuchařová, Lukáš Raník, Rudolf Marman, Peter StanKuchařová, Lukáš Raník, Rudolf Marman, Peter Stan
kovič, Martin Strapko, Kubiritová Janka, Mirka Frankovič, Martin Strapko, Kubiritová Janka, Mirka Fran
kovská a Eleonóra Marečková. Ďalej bolo ocenených kovská a Eleonóra Marečková. Ďalej bolo ocenených 
21 starostov okresu Púchov, z ktorých si ocenenie 21 starostov okresu Púchov, z ktorých si ocenenie 
aj osobne prevzali: Milan Panáček (Dohňany), Kamil aj osobne prevzali: Milan Panáček (Dohňany), Kamil 
Karas (Lednica), Ján Mičega (Lazy p.M.), Ján Behro Karas (Lednica), Ján Mičega (Lazy p.M.), Ján Behro 
(Lúky), Michal Ondrička (Lysá p.M.), Peter Janík (Viso(Lúky), Michal Ondrička (Lysá p.M.), Peter Janík (Viso
laje) a Jozef Kollár (Záriečie).laje) a Jozef Kollár (Záriečie).

Primátorka mesta Katarína HenekováPrimátorka mesta Katarína Heneková sa po ak sa po ak
cii vyjadrila: cii vyjadrila: „Všetky významné udalosti v meste či obci „Všetky významné udalosti v meste či obci 
(sobáše, pohreby, vítanie detí, oceňovanie maturantov, (sobáše, pohreby, vítanie detí, oceňovanie maturantov, 
jubilantov, udeľovanie vyznamenaní osobnostiam jubilantov, udeľovanie vyznamenaní osobnostiam 
mesta či obce, jubilejné sobáše...) sa konajú pod zášti-mesta či obce, jubilejné sobáše...) sa konajú pod zášti-
tou ZPOZu, ktorý dáva celej slávnosti špeciálnu noblesu tou ZPOZu, ktorý dáva celej slávnosti špeciálnu noblesu 
a krásu. Oceňovali sme členov ZPOZu v meste i obciach, a krásu. Oceňovali sme členov ZPOZu v meste i obciach, 
účinkujúcich, obradárov, poslancov i ostatných, kto-účinkujúcich, obradárov, poslancov i ostatných, kto-
rí prispievajú ku kráse a dôstojnosti samotného aktu rí prispievajú ku kráse a dôstojnosti samotného aktu 
obradu. Ďakujem všetkým, ktorí prišli osobne prevziať obradu. Ďakujem všetkým, ktorí prišli osobne prevziať 
ocenenie a blahoželám všetkým oceneným. Ďakujem ocenenie a blahoželám všetkým oceneným. Ďakujem 
za spoluprácu v tejto významnej činnosti, ktorá pomá-za spoluprácu v tejto významnej činnosti, ktorá pomá-
ha občanom zvládnuť nielen tie najkrajšie ale aj najťaž-ha občanom zvládnuť nielen tie najkrajšie ale aj najťaž-
šie životné okamihy. A ďakujem kolegyniam z mestské-šie životné okamihy. A ďakujem kolegyniam z mestské-
ho úradu za prípravu a organizáciu tohto podujatia.“ho úradu za prípravu a organizáciu tohto podujatia.“

Starosta obce Lúky Ján Behro Starosta obce Lúky Ján Behro poďakoval organipoďakoval organi
zátorom podujatia: zátorom podujatia: „Chcel by som v mene svojom, ako „Chcel by som v mene svojom, ako 
aj v mene obce Lúky, jej obyvateľov a hlavne zaniete-aj v mene obce Lúky, jej obyvateľov a hlavne zaniete-
ným dobrovoľníkov zo ZPOZ-u v našej obci poďakovať ným dobrovoľníkov zo ZPOZ-u v našej obci poďakovať 
mestu Púchov za túto prekrásnu akciu. Je až obdivu-mestu Púchov za túto prekrásnu akciu. Je až obdivu-
hodné, že v tejto uponáhľanej dobe a nenávistnom hodné, že v tejto uponáhľanej dobe a nenávistnom 
čase vie niekto usporiadať takúto akciu a že si zároveň čase vie niekto usporiadať takúto akciu a že si zároveň 
v nej spomenie aj na obce v svojej okresnej pôsobnosti. v nej spomenie aj na obce v svojej okresnej pôsobnosti. 
Nebudem hovoriť len za seba, ale určito aj za viacerých Nebudem hovoriť len za seba, ale určito aj za viacerých 
kolegov, že sme nesmierne radi, že máme vynikajúcu kolegov, že sme nesmierne radi, že máme vynikajúcu 
spoluprácu s mestom Púchov a jeho vedením. Vždy spoluprácu s mestom Púchov a jeho vedením. Vždy 
nám vedelo mesto podať pomocnú ruku a tak tomu je nám vedelo mesto podať pomocnú ruku a tak tomu je 
aj teraz. Nie je nič krajšie, ako keď sa ocenia ľudia, ktorí aj teraz. Nie je nič krajšie, ako keď sa ocenia ľudia, ktorí 

dokážu nezištne a hlavne na úkor svojho osobného voľ-dokážu nezištne a hlavne na úkor svojho osobného voľ-
ného času spraviť niečo pre druhých, ktorí sa im za to ného času spraviť niečo pre druhých, ktorí sa im za to 
neraz odvďačia len úsmevom. Ale to sú hlavné devízy neraz odvďačia len úsmevom. Ale to sú hlavné devízy 
pre tento uponáhľaný a krutý svet. Úsmev na perách  pre tento uponáhľaný a krutý svet. Úsmev na perách  
a láska v srdci. Ďakujem ešte raz mestu Púchov a ve-a láska v srdci. Ďakujem ešte raz mestu Púchov a ve-
denie za tento prekrásny deň a aj touto cestou chcem denie za tento prekrásny deň a aj touto cestou chcem 
opätovne poďakovať všetkým členom a členkám opätovne poďakovať všetkým členom a členkám 
ZPOZ-u Lúky za ich nezištnú prácu pre blaho ľudí našej ZPOZ-u Lúky za ich nezištnú prácu pre blaho ľudí našej 
obce. Som rád, že mám v okruhu svojich priateľov ľudí, obce. Som rád, že mám v okruhu svojich priateľov ľudí, 
ktorí dokážu robiť svet krajším a ľudskejším.“ktorí dokážu robiť svet krajším a ľudskejším.“

Fotografie ocenených nájdete na našom webe: Fotografie ocenených nájdete na našom webe: 
www.puchovskenoviny.sk.www.puchovskenoviny.sk.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Ocenenie Srdce za ZPOZ 2022 v Divadle Púchov
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Hasičské vozidlo Walter, patriace Dobrovoľné-
mu hasičskému zboru mesta Púchov, sa tento rok 
dožíva svojich krásnych 90 rokov. 

Začiatkom 30. rokov minulého storočia už konská 
ručná hasičská striekačka v Púchove nevyhovovala 
žiadaným podmienkam, tak bola pre mesto Púchov 
v roku 1931 zakúpená dvojkolesová striekačka od fir
my Hrček a Neugebauer, ktorá bola na požiarovisko 
ťahaná rôznymi spôsobmi. V roku 1932 sa od tej istej 
firmy zakúpil automobilový prepravný voz Walter, 
aby sa to pre hasičov mesta Púchov skompletizovalo. 
Dňa 19. júna 1932 dochádza k slávnostnej vysviac
ke motorovej striekačky a vozidla Walter na námestí 
miestnym administrátorom rímsko–katolíckej fary p. 
farárom Viktorom Kallayom. Prítomný bol tiež zem
ský hasičský veliteľ Vojtech Brosman a veľké množ
stvo hasičov z okolitých obcí. Taktiež v tej dobe ha
sičský výbor dal vyrobiť katafalk pre prípadnú pietnu 
rozlúčku svojich členov.

Nakoľko prišla nová doba a modernizácia techni
ky, vozidlo Walter už nevyhovovalo dobe, púchovskí 
hasiči vozidlo dali 30.5.1969 do obce Streženice, kde 
ho používali až do roku 1975. Po čase už aj v Stre
ženiciach vozidlo Walter nepotrebovali, vyradili ho  
z činnosti a skončilo na smetisku. Dozvedeli sa to 
starí púchovskí dobrovoľní hasiči a vozidlo dopravili 
na púchovskú hasičskú zbrojnicu, kde ho poopra
vovali tak, aby to bolo funkčné ako spomienka. Ale 
to im nestačilo a dňa 25.6.1976 znova tomu vozidlu 
dali život a riadne ho prihlásili na polícii, kde dostalo 
svoju značku. V roku 2001 sa znova a naposledy po
užil ako katafalk na odprevadenie na poslednú cestu 
primátora mesta Jána Štrbáňa. 

Od roku 2002 vozidlo Walter začalo hlásiť svoje 
opotrebovanie a bolo potrebné s tým niečo urobiť.  
V roku 2003 po dohode hasičského výboru a bratov 
Viliama a Viktora Veteškovcov sa podujali pomôcť 
tejto veci sponzorským finančným darom v hodnote 
50 000 Sk. V tom čase znova musel výbor zasadnúť, 
kde bolo potrebne nájsť členov alebo niekoho, kto 
sa na tú opravu podujme. Po dohode boli určení na 
opravu garáž majster Ladislav Režný a členovia zbo
ru Jozef Ridzik St. a Jozef Marcina. Vozidlo bolo po
trebné rozobrať až do šasi. Ale stále bolo málo, tak sa 
našiel ďalší sponzor Miroslav Pivko (obchod Mazda) 
 ten nám obrúsil blatníky i nastriekal všetky kom
ponenty peknou červenou hasičskou farbou, ktorá 
je tam dodnes. Taktiež bolo potrebné osloviť jednu 
firmu kvôli pochrómovaniu zvukových trubiek a na
koniec poskladať, čo sa aj podarilo.

Vozidlo Walter sa mnoho krát prezentovalo v dňoch 

otvorených dverí v gumárňach a na ďalších poduja
tiach. V roku 2009 došlo k použitiu vozidla na od
prevadenie k poslednej ceste nášho člena a sponzora 
Viliama Vetešku, poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky (už bez katafalku, ale po novej úprave) na 
prevezenie zo všetkými poctami na miestny cintorín. 
V roku 2012 bolo znova potrebné použiť vozidlo Wal
ter na odprevadenie na jeho poslednej ceste nášho 
garážmajstra Ladislava Režného, ktorý sa o to vozidlo 
dlhé roky staral. 

Po nebohom Ladislavovi Režnom si vzal do opatery 
vozidlo Jozef Ridzik st. ktorý funkčnosť udržal ešte 
dlhú dobu. Po čase vozidlo Walter znova začalo hlásiť 
problémy a to na kľukovej hriadeli, kde bronzové lo
žiská boli už vekom opotrebované. A tak sa dočasne 
urobili klzné ložiská, ktoré vydržali pár rokov. V roku 
2014 došlo k zmene garážmajstra a taktovku prebral 
Ľubomír Žiačik. V roku 2020 bolo potrebné urobiť na 
motore Waltra kompletnú generálku  vybrať motor 
a zaniesť do firmy Haidler v Považskej Bystrici. V roku 
2022 sa zistilo, že generálka nedopadla najlepšie  
a motor sa musel urýchlené znova vybrať a na rekla
máciu dať znova urobiť. Ani druhá oprava sa nepo
darila. Predseda zboru pozval odborníka na moto
ry  starého kamaráta z detstva Antona Sedláka zo 
Starej Ľubovni, ktorý sa spolu s predsedom zboru do 

toho pustili a znova dali život nášmu vozidlu. Všet
ky výdavky na opravu Waltra niesol hasičský zbor  
z vlastných alebo sponzorských prostriedkov a nebo
lo ich málo. 

Medzi tým sme za tie roky absolvovali mnoho akcií 
s rôznymi hudobnými skupinami, natáčaním filmu 
pre deti s názvom remesla pre Spievankovo, ďalej 
odvozom mladomanželov na ich spoločnej ceste 
životom alebo priamo na zbrojnici exkurziami pre 
deti a občanov mesta. Po náročnej poslednej oprave 
konečne sa vozidlo znova začalo prezentovať v plnej 
paráde – napr. na oslavách 130 rokov založenia ha
sičské zboru na Lúkach, ďalej 90. výročie zboru v Kva
šove, na remeselníckych dňoch v Kežmarku a v obci 
Šuňava, kde hasičský zbor oslavoval 130. výročie za
loženia zboru a tohto roku na veľkej oslave 100 rokov 
založenia Zemskej hasičskej jednoty v Trenčíne.

Tento rok si pripomíname 90 rokov nášho hasič
ského vozidla Walter. Ďakujeme nášmu prepravcovi 
vozidla Martinovi Halačovi, ktorý nám veľa pomohol. 
Aj keď si to niektorí ľudia v Púchove možno nevšimli, 
náš Dobrovoľný hasičský zbor mesta Púchov je veľ
mi hrdý na to, že vozidlo Walter vzorne reprezentuje 
naše mesto Púchov a Trenčiansky kraj. 

Jozef Ridzik, st., 
foto: Slavomír Flimmel, OZ Puchovo dedičstvo

Historický Walter oslavuje deväťdesiatiny

Legendárny Walter v 30. rokoch minulého storočia.        Foto: Puchovo dedičstvo

Walter v roku 2019. Walter v roku 2022. 
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Hoci významnú časť energie ušetríte finančne 
nákladnejšími opatreniami, ako je výmena okien  
a zateplenie, zaujímavé úspory viete dosiahnuť aj še
trnejším správaním a opatreniami s menšími náklad
mi. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
na svojom webe zverejnilo prehľad 50 základných 
odporúčaní. 

Pri všetkých platia tieto zásady: Najlacnejšia ener
gia je tá, ktorú netreba vyrobiť. Preto sa v prvom rade 
snažme energiou neplytvať. Obnoviteľné zdroje ne
znižujú spotrebu energie, pomáhajú znižovať nákla
dy na energiu a závislosť na fosílnych palivách.

Ak vás zaujíma, ako môžete ušetriť energiu, kontak
tujte poradenské centrá ministerstva hospodárstva 
ŽIŤ ENERGIOU, ktoré sú napr. v Trenčíne a Žiline, ale
bo na bezplatnej linke 0800 199 399. Odborní kon
zultanti SIEA vám bezplatne poradia, čo konkrétne 
môžete pre zníženie spotreby a nákladov na energiu 
urobiť vo vašej domácnosti a aké technológie alebo 
ich kombinácie vám pritom poslúžia. 

10 rád ako ušetriť pri elektrospotrebičoch
1. Uprednostňujme energeticky úsporné spotrebi

če
Pri výbere úspornejších spotrebičov pomôžu ener

getické štítky. Musia byť nimi označené napríklad 
práčky, chladničky, mrazničky a umývačky riadu. Pri 
ich kúpe treba zvoliť správny typ, ktorý svojím obje
mom vyhovuje potrebám domácnosti. Ak si pre dvoj
člennú domácnosť kúpime príliš veľké a kapacitne 
nevyužité spotrebiče, zbytočne plytváme energiou.

2. Práčka nemá byť preplnená ani poloprázdna
Ak je to možné, vyhnite sa praniu pri čiastočnom 

naplnení práčky. Práčka sa považuje za plnú vtedy, 
keď v jej bubne zostane voľný priestor, ktorý poho
dlne zaplní päsť bez toho, aby ste museli bielizeň 
stlačiť.

3. Znížme teplotu vody pri praní
Ak bielizeň vyvárame, spotrebujeme až o 50 % viac 

elektriny, ako keď perieme pri teplote 30 – 40 °C, kto
rá plne postačuje pre pranie väčšiny nášho obleče
nia. Rovnako neúsporné je aj predpieranie. O tom, 
koľko elektriny minie naša práčka pri praní, rozhodu
je potrebný ohrev vody v hlavnej fáze pracieho cyk
lu. Čím vyššiu teplotu prania nastavíme, tým väčšia je 
spotreba. Keď napríklad znížime teplotu z 90 °C na 60 
°C, vieme ušetriť až okolo 25 % energie.

4. Používajme úsporné pracie programy
Eko programy, ktorými už bežne disponujú mo

derné práčky aj umývačky riadu, sú síce časovo troš
ku náročnejšie, ale ušetria nám množstvo energie  
a vody s rovnakými výsledkami prania či umývania 
riadu. 

5. Pri žehlení to nepreháňajme s naparovaním 
Úplne vyschnutá bielizeň sa ťažšie žehlí. Žehlime ju 

vtedy, keď je ešte mierne vlhká. Tak vieme ušetriť 30 
až 50 % energie. Dôležité tiež je nenechávať žehličku 
zbytočne zapnutú a termostat správne nastaviť na 
teplotu, akú naozaj potrebujeme. Žehličku zbytočne 
neprehrievajme.

6. Elektrospotrebiče pravidelne odvápňujme
Vápenaté usadeniny z tvrdej vody môžu spôsobo

vať zvýšenú spotrebu elektriny. Najviac to vidíme 
pri rýchlovarnej kanvici, ale pravidelné odvápnenie 
pomôže aj umývačke riadu, práčke či žehličke. Vďaka 
nemu budú mať naše spotrebiče dlhšiu životnosť a 
nižšiu spotrebu. Odvápňovacie prostriedky sa dajú 
kúpiť v drogérii, no výbornú službu nám urobí aj ocot 
či kyselina citrónová.

7. Chladničku umiestnime na správne miesto
Chladnička by rozhodne nemala stáť v blízkosti 

rúry, sporáka alebo radiátora. Čím vyššia je teplota 
okolia, tým viac energie spotrebuje na to, aby sa vo 

vnútri udržala požadovaná teplota. Nevyhnutné je 
zabezpečiť aj optimálnu cirkuláciu vzduchu okolo 
chladiča, inak sa nebude dostatočne odoberať teplo 
z chladiacej náplne, čo môže mať podstatný vplyv na 
prevádzkové náklady. Aj preto musí mať pri vstava
ných chladničkách skrinka vetracie otvory. Minimál
na rezerva je 2 cm po bokoch a 5 cm vzadu.

8. Odstraňujme námrazu
Ak nemáme chladničku a mrazničku s automatic

kým odmrazovaním, pravidelne odstraňujme námra
zu z výparníka. Námraza výparník tepelne izoluje  
a znižuje chladiaci výkon. Aby sa dosiahla požado
vaná nízka teplota, musí kompresor pracovať dlhšie, 
takže spotrebuje viac elektriny. Aby sme obmedzili 
tvorbu námrazy, je dobré vkladať vlhké potraviny do 
chladničky i mrazničky v uzavretých obaloch alebo 
nádobách.

9. Zbytočne neotvárajme dvere na chladničke
Kým chladničku otvoríme, treba si premyslieť, čo  

z nej potrebujeme. Každé otvorenie dverí znamená, 
že chladný vzduch z chladničky čiastočne unikne a 
dnu sa dostane teplý vzduch z miestnosti, ktorý sa 
musí následne ochladiť. Čím častejšie otvárame dve
re na chladničke, tým je naša celková spotreba elek
triny vyššia. Prehľadné ukladanie potravín nám tiež 
pomôže v tom, že dvere 
nemusia byť dlho otvore
né. 

10. Teplé potraviny do 
chladničky nedávajme

Teplé potraviny do 
chladničky nepatria, tre
ba ich nechať najskôr vy
chladnúť. V zime môžeme 
na to využiť balkón. Ak 
potraviny pred vložením 
do chladničky zakryjeme 
alebo zabalíme, znížime 
tvorbu námrazy.

10 rád ako ušetriť pri 
osvetlení

1. Využívajme denné 
svetlo

Ak je v izbe šero, nemu
síme hneď použiť umelé 
osvetlenie. Niekedy posta
čí vytiahnuť žalúzie a čítať si možno pri okne. No ak 
už je potrebné zasvietiť, najhospodárnejšie sú svieti
dlá s priamym osvetlením.

2. Uprednostnime úsporné svetelné zdroje
Ak máme doma klasické žiarovky, míňame viac 

energie, ako keď ich vymeníme za kompaktné žiariv
ky. Tie vedia ušetriť 70 až 80 % energie v porovnaní 
s klasickými žiarovkami. Žiarovky s príkonom 40 až 
100 W môžu spoľahlivo nahradiť žiarivky s príkonom 
9 až 23 W. Zabezpečia dobré osvetlenie v najviac po
užívaných miestnostiach, ako sú kuchyňa, obývacia 
či detská izba. Ak sa rozhodneme pre „ledky“ (tzv. 
LED zdroje), tie pri porovnateľnom svetelnom toku 
usporia oproti kompaktným žiarivkám takmer 30 % 
energie a keď „ledky“ vymeníme za klasické žiarovky, 
úspora je až 90 %! Ich výhoda je aj v tom, že majú 
oveľa dlhšiu životnosť ako žiarivky, nevadí im časté 
spínanie a intenzita osvetlenia sa dá skvele regulo
vať.

3. Zhasínajme!
Desatina elektriny v domácnosti sa spotrebuje na 

osvetlenie. Preto ak odchádzame z miestnosti, v kto
rej sa už nikto nenachádza, treba zhasnúť.

4. Lokálne osvetlenie je výhodnejšie
Keď si čítame za stolom či v posteli, stačí nám malá 

lampa, nie je potrebné svietiť v celej izbe.

5. Ušetriť nám pomôžu aj pohybové senzory
V miestnostiach, v ktorých sa nepohybujeme často, 

ako sú komory, šatníky, ale aj chodby bytových do
mov, sa oplatí nainštalovať pohybové senzory. Vďaka 
nim sa svietidlá zapnú iba vtedy, keď sa tam niekto 
nachádza a keď odíde, zase sa vypnú. Dobre si však 
treba premyslieť, aký svetelný zdroj pri nich zvolíme. 
Najlepšie sú LED zdroje, ktoré na rozdiel od kompakt
nej žiarivky takmer okamžite dosiahnu maximálny 
svetelný tok. Žiarivkám navyše vadí časté spínanie.

6. Oplatí sa mať viacero vypínačov
Dlhé chodby či veľké prechodné miestnosti si 

priam pýtajú vypínač pri každom východe. Rovnako 
viac vypínačov možno využiť aj na schodisku. Ak je 
v miestnosti viac svietidiel, oplatí sa mať vypínač na 
každé samostatne. Nebudete tak zbytočne svietiť v 
tej časti, kde sa práve nenachádzate.

7. Upratovaním tiež môžeme ušetriť
Prach zo svietidiel aj zo svetelných zdrojov málokto 

z nás utiera tak často ako treba. Pritom aj ten nám 
„kradne“ svetlo. Keď máme svietidlá príliš zaprášené, 
usadený prach môže pohlcovať až 20 % svetla. Pre
to vezmime prachovku a dvakrát do mesiaca utrime 
prach zo všetkých svetelných zdrojov a tienidiel. 

8. Ak vymaľujeme nabielo, svetla bude viac

Ak nemáme svetlá vsadené v strope, môžeme ho 
vymaľovať nabielo a využiť tak prirodzený odraz 
svetla od bledej plochy. Vďaka tomu budeme mať 
pocit lepšieho osvetlenia miestnosti aj pri žiarivkách 
s nižším príkonom.

9. Vyberajme správne tienidlá
Ideálne tienidlo je také, ktoré vhodne rozptyľuje 

svetelný tok použitého zdroja. Nie každé tienidlo 
možno kombinovať s každým svetelným zdrojom. Ak 
zvolíme nevhodnú kombináciu žiarovky, žiarivky či 
LED zdroja s použitým tienidlom, miestnosť sa nám 
môže zdať slabšie osvetlená. V prípade, že chceme 
v izbe vytvoriť atmosféru vhodnú napríklad na po
čúvanie hudby, je lepšie zvoliť doplnkové osvetlenie 
s nižším výkonom.

10. Vsaďme na stmievanie
V obývačke alebo v spálni sa nám oplatí regulovať 

intenzitu osvetlenia, ak chceme napríklad sledovať 
film alebo počúvať hudbu či len tak oddychovať. 
Na to sú vhodné svetelné zdroje (žiarovky, žiarivky 
či „ledky“), ktoré možno stmievať. Keď vymeníme 
klasické vypínače za stmievače a svetlo bude menej 
intenzívne, prirodzene tak míňame menej energie. 
Preto stmievaním môžeme ušetriť.

Ministerstvo hospodárstva SR
Foto: pixabay

Rady ako v domácnosti znížiť spotrebu energie I.
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DOLINAMI 
SPOMIENKAMI

Sponzori: Grafi ka: Dominik Hajko

Divadlo Púchov Piatok 
14.10.2022 

18:00 hod. vstupné 8 €

Sobota 
15.10.2022 

18:00 hod. vstupné 8 €

reprezentačný program k príležitosti:
– 50. výročia založenia FS Váh
– 20. výročia založenia DFS Biela voda

fs vah 50 vyr poster.indd   1fs vah 50 vyr poster.indd   1 09/09/2022   10:4909/09/2022   10:49

Kultúra
Pondelok  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

Utorok    20.9.,  27.9.       tanečná sála     16.15 h          

JOGA
Okrem fyzického pohybu v nej ide hlavne o uvedomelý pohyb a znovuobjavenie svo
jho prirodzeného dychu a o spriechodnenie pohybu v tele po fyzickej i energetickej 
stránke. 1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@
puchovskakultura.sk

Utorok    20.9.        učebňa č.1     16.00 h
Utorok    27.9.        učebňa č.1     16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť do emailom: kultura@pucho
vskakultura.sk, alebo 0908 718 662.  Kurzový poplatok  na mesiac  september je 34 €. 

Streda 21.9.     tanečná  sála   18.00 h
Streda 21.9.     veľká sála   15.00-18.00 h
ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. 
Úvod spestria mažoretky z CVČ Včielka Púchov. Do tanca a na počúvanie hrajú MOŠTENSKÍ 
PAJTÁŠI. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 9.9. v pokladni kina od 16.30 h

streda 21.9. tanečná sála 18.00 h
ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Prvé stretnutie! 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: 
kultura@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 1 h/4 €, platba dvojmesačne.

Nedeľa 25.9.2022     veľká sála      o 17.00 h. 

KOLLÁROVCI 
Príďte sa aj Vy zabaviť a zažiť krásnu hudobnozábavnú atmosféru s kapelou 
KOLLÁROVCI. Predaj vstupeniek na www.kultura.puchov.sk a v pokladni kina.

Pondelok 26.9.     kinosála       o 18.00 h
KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA 
10 lekcií po dve vyučovacie hodiny, kurzový poplatok 70 €/1 osoba (1 vyučovacia ho
dina 3,50 €). Prihlášky a info 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk  Kurz vyučujú 
manželia Žižkoví z Považskej Bystrice.

Kino
OBEŤ
Streda  21.9.  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 €. 

AVATAR
Piatok  23.9.  17:30 h – 3D, SD           Nedeľa 25.9.  19:45 h 2D, titulky
Filmoví diváci budú mať opäť možnosť cestovať v 3D naprieč vesmírom na vzdialenú 
planétu Pandora do roku 2154. Scenár napísal a film režíroval držiteľ Oscara® James 
Cameron.  Film bol nominovaný na deväť cien Akadémie® vrátane cien za najlepší film 
a réžiu a získal tri Oscary®, a to za najlepšiu kameru, výpravu a vizuálne efekty. MP od 
12 rokov  Cinemart – 166 min.,  sci – fi – akčné – dobrodružné – USA titulky – 2D – 3D. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

INDIÁN
Streda  28.9.  19:45 h 
Film opisuje hektický život zaneprázdneného finančníka Ondreja Jonáša (Karel Roden) 
a jeho rodiny, do ktorého vstúpi duch zomierajúceho starého indiánskeho náčelníka 
(Daniel Olbrychski). MP od 12 rokov – Magicbox – 100 min. – komédia – SR – ČR – OV. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:20.9.
Polievka: Zeleninovávývarová  
s cestovinou 
1. Plnená paprika, rajčinová omáčka, 
knedľa
2. Zapekaný kurací rezeň s hruškou  
a hermelínom, dusená ryža
Streda: 21.9.
Polievka: Karotková s kurkumou  
a zázvorom 
1. Zvolenský kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, zemiaková kaša, kyslá uhorka
2. Pastierske bravčové pliecko, tarhoňa
Štvrtok:22.9.
Polievka: Držková 
1. Cigánske vykostené kuracie stehno, 
štuchané zemiaky
2. Mäso dvoch farieb, dusená ryža, 
šalát Tiva
Piatok: 23.9.
Polievka: Šošovicová so zemiakmi 
1. Záhorácky bravčový rezeň z karé, 
varené zemiaky 
2. Kuracie soté Elán, (karí, kukurica, 
smotana, fazuľ. strúčky, šampióny), 
ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 20. 9.
Polievka: Gulášová so zemiakmi, 
chlieb 
1. Hovädzie na hubách, slovenská 
ryža, paradajkový šalát 
2. Bryndzové halušky, zakysanka 
3. Zeleninový šalát „Hradisko“, pečivo
4. Pizza

Streda: 21. 9. 
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a cestovinou 
1. Segedínsky bravčový guláš, kysnutá 
knedľa 
2. Kurací gyros, hranolky/ryža, dresing 
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom 
4. Pizza 
Štvrtok: 22. 9.
Polievka: Fazuľová na kyslo so zemia
kmi a sušenými slivkami, chlieb 
1. Kuracie prsia zapečené so šunkou  
a syrom, dusená ryža, mrkvové 
obloženie
2. Ovocné zemiakové knedle s makom 
a maslom 
3. Zeleninový šalát so syrom a olivami, 
toast 
4. Pizza 
Piatok: 23. 9.
Polievka: Mrkvová s cestovinou, chlieb
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát
2. Diabolská pochúťka, opekaný  
chlieb vo vajíčku 
3. Zeleninový šalát s tuniakom  
a hriankou   

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 20.9.
Šošovicová nakyslo, chlieb 
Vyprážaný syr, varené zemiaky, zel. 
príloha, tatárska omáčka  
Bratislavské pliecko, knedľa  
Thai: Červené kari z kuracieho mäska, 
ryža basmati 
Streda: 21.9.
Hrachová s párkom, chlieb  
Francúzske zemiaky, kyslá uhorka  

Kuracie stehno b.k. pečené na kyslej 
kapuste, varené zemiaky 
India: Bravčové mäsko so šošovicou, 
cesnakový chlieb Naan, zeleninový 
šalát 
Štvrtok: 22.9.
Zeleninová so špenátovými haluškami  
Caesar šalát s kuracím mäskom,  
parmezán,  chlebové krutóny  
Švédske mäsové guľky v horčicovej 
omáčke, hrášok, brusnice, zemiakové 
pyré  
Tibet: Kuracie mäsko Hong Kong,  
zeleninové špagety s cesnakom a čili 
Piatok: 23.9.
Cesnačka so šunkou a syrom,  
chlebové krutóny  
Bryndzové pirohy s kyslou smotanou 
a slaninkou  

Kurací Gordon Bleu, varené zemiaky, 
zeleninová príloha  
India: Kuracia Sheekh masala rolka, 
mätové chutney, zel. šalát   
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Sobotňajší večer (10.9.2022) patril po dlhšom čase 
opäť ďalšiemu výbornému projektu, ktorý v našom 
meste organizoval tím Lucie Panáčkovej, a tiež zapo
jené organizácie a občianske združenia pôsobiace 
v meste, s cieľom priblížiť občanom mesta i celého 
okresu literatúru inou formou  NOC S LITERATÚROU.

Na 5 miestach, s 5 rôznymi predčítajúcimi, 5 rôz
nych literárnych ukážok, ktoré ste mali možnosť 
počúvať či zažiť nevídaným spôsobom po dobu 15 
minút. Taká bola tohtoročná NOC S LITERATÚROU, 
ktorej ústrednou témou bola ĽUDSKOSŤ a všetky jej 
podoby. Poradie absolvovaných stanovíšť nebolo 
dôležité, s príslušnou mapkou ste navštívili vyzna
čené stanovištia a pri predpoklade, že absolvujete 
kompletnú túru Noci s literatúrou, ste mali vstup na 
afterparty zdarma, ako aj večerný program s Pavlom 
Serišom  Pozemšťan, a zároveň ste už po 1 absolvo
vanom čítaní boli zaradení do žrebovania o niektorú 
z 5 prečítaných kníh. 

Naše kroky smerovali na 3 rôzne netradičné miesta:
1. Neobyčajné, interaktívne, inscenované “čítanie” 

detskej knihy Bubáci v prevedení Adely Malenčíko
vej, Barbory Jurovčíkovej a Petry Kurtinovej, ktoré 
začínalo pred budovou ZUŠ Púchov a končilo pri Ma
lom župnom dome. Ich stvárnenie literárnej ukážky 
bolo kreatívne a zanechalo v ostatných naozaj hl
bokú katarziu. 

2. Čitateľsky náročnú ukážku z knihy Projekt vlk 
prečítal v magickom priestore evanjelického kostola 
farár Dušan Cina, z ktorej vďaka vhodne vybranému 
hlasu  predčítajúcemu miestami až mrazilo. 

3. Pomerne čerstvé literárne dielo na knižnom trhu, 

Tichý pobyt na ulici GwerkovejGöllnerovej, predčítal 
v pivnici Župného domu (pod Podivným barónom) 
Miroslav Pribiš, a navnadil tak nejedného počúvajú
ceho na to, aby si chcel knihu ihneď prečítať do po
slednej bodky. 

Na ostatných dvoch stanovištiach vo hvezdárni 
Gymnázia Púchov ste si od Martiny Bolekovej mohli 
vypočuť ukážku z knihy V tmavej komore a v pivnici 
Divadla Púchov na Vás čakali Dominik Greguška, Ma

ruš Kalmárová a Štefan Červenka s ukážkou z diela 
Niekto príde. 

Ďakujeme za opäť netradičnú literárnu púť všet
kým organizátorom, spoluorganizátorom, účinkujú
cim a tiež Vám, milí nadšenci literatúry a kultúry, ktorí 
ste NOC S LITERATÚROU podporili a odniesli si z nej 
mnoho inšpirácie a chuti do čítania. Podujatie z ve
rejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

MsÚ Púchov

Noc s literatúrou bola na piatich stanovištiach

Od 29.septembra do 1.októbra 2022 sa v Považskej 
Bystrici uskutoční už 14. ročník festivalu Horomil 
Fest. Ide o sviatok pre všetkých milovníkov hôr, ces
tovania a športu, ktorý sa každoročne koná v pries
toroch Kina Mier. Po dvoch ročníkoch poznačených 
obmedzeniami kvôli pandémii koronavírusu, sa or
ganizačný tím teší, že sa festival vracia späť do zabe
hnutých koľají a že si diváci budú môcť užiť program 
naplno a bez obmedzení.

Medvede na Slovensku aj olympijský medailista
Sú medvede na Slovensku premnožené, alebo sa 

iba zmenilo ich správanie? Touto mimoriadne aktu
álnou témou otvoríme sobotný program Horomil 
Festu v debate s riaditeľom NP Malá Fatra, Michalom 
Kalašom o prírode, o jej ochrane, ale aj o veľkých šel
mách. Dlhodobo sa snažíme prinášať na Horomil Fest 
aj špičkových slovenských športovcov, každé jedno 
takéto stretnutie je pre nás, organizátorov, malým 
splneným snom. Bývalú elitnú lyžiarku Veroniku 
VelezZuzulovú, ktorá divákom porozpráva o svojej 
ceste z panelákového bytu až na svetové lyžiarske 
výslnie, v tomto ročníku doplní strieborný medailis
ta z Olympijských hier v Tokiu 2020, vodnoslalomár 
Jakub Grigar. 

„Obaja podriadili svojmu snu úplne všetko, preto 
ich rozprávanie môže inšpirovať ďalšie generácie 
mladých športovcov,“ hovorí jeden z organizátorov 
festivalu Martin Holeš. Večerný blok tradične uzavrie 
najnovší film obľúbeného slovenského dokumen
taristu Pavla Barabáša. „Filmy Pavla Barabáša patria 
k vrcholom nášho festivalu a tešia sa aj mimoriad
nej obľube u považskobystrického publika, ktoré 
niekoľko ráz pochválil aj samotný režisér,“ uzatvá
ra Martin Holeš. Hlavným hrdinom filmu je Zoltán 
Demján, známy predovšetkým ako prvý Slovák, ktorý 
vyliezol na Mount Everest. On sám však považuje za 

svoj životný výkon prvovýstup na Dhaulágirí. Nielen 
preto, že bol technicky náročnejší, ale najmä preto, 
že práve tam sa mu dostalo prelomového poznania, 
ktoré mu v živote ukázalo novú cestu. O jeho víziách, 
životnej filozofii a ceste udržateľnosti sa diváci do
zvedia v novom filme Pavla Barabáša  Dhaulágirí je 
môj Everest.

Považskobystričania v akcii
Štvrtkový blok festivalu je už tradične venovaný 

rodákom z blízkeho okolia Považskej Bystrice. „Ne
prestáva nás udivovať, koľko „svetových“ mladých 
ľudí dokáže vyprodukovať také malé mesto, ako je 
Považská Bystrica,“ dopĺňa ďalší z organizátorov Ju
raj Lukáš. Patrí medzi nich aj považskobystrický as
trofotograf Ondrej Králik, ktorého fotografie hviezd  
a nočnej oblohy ocenila dokonca aj americká NASA  
a na veľkom plátne kina Mier určite vyrazia dych aj di
vákom festivalu. Nemenej zaujímavá bude adrenalí
nová jazda s aktuálnym majstrom Slovenska v zjazde 
na horských bicykloch, Rasťom Baránkom, tak isto 
rodákom z Považskej Bystrice, kde stále žije a trénu
je. A večer rodákov uzavrú vždy pozitívne naladení, 
Ľuboš Ďurica a Petra Kozejová, ktorí spolu prešli za 
zážitkami cez pol sveta.

Prvý slovenský kozmonaut
V piatok bude na Horomil Feste malý sviatok. „Po 

niekoľkoročnom úsilí a hľadaní prieniku voľných 
termínov, sa nám podarilo pozvať prvého a nadlho 
zrejme jediného slovenského kozmonauta, brigád
neho generála, Ivana Bellu. Pán Bella priblíži divákom 
jeho cestu do vesmíru, čo všetko jej predchádzalo  
a či si naozaj so sebou zobral fľašu borovičky“, dopĺňa  
s úsmevom Juraj Lukáš. Ďalej ako do vesmíru sa ces
tovať síce nedá, ale najscestovanejší Slovák, Martin 
Navrátil, zažil svet „ako z inej planéty“ v Afganista
ne, kde sa dostal rok po prevrate Talibanu. Ako sa 

žije v krajine ovládanej extrémistami, v krajine kde 
dievčatá vylúčili zo škôl a ľudia v núdzi predávajú 
deti? Odpovede prinesie premiéra prezentácie tohto 
známeho cestovateľa. Vážnejšiu tému vystrieda ve
selšia, hoci to tak spočiatku nemusí vyzerať. Osud sa 
s Marošom Kudlíkom zahral, keď mu ako tínedžerovi 
diagnostikovali chorobu, ktorej následkom prišiel  
o nohu. Zdravotným problémom sa postavil so vztý
čenou hlavou a rozhodol sa motivovať aj iných ľudí  
a ukázal im, že sa dá napredovať v športe alebo v ho
ciktorej inej oblasti života a že hendikep už ďalej ne
musí byť prekážkou, či výhovorkou. Z pódia Horomil 
Festu bude Maroš pokračovať do Košíc, kde plánuje 
zabehnúť Maratón Mieru. Diváci si najskôr pozrú film 
o jeho veľkej vášni, známom Spartan Race, ktorý 37
krát sám absolvoval a neskôr budú počuť, prečo je 
Marošovým mottom presvedčenie, že za každých 
okolností víťazí a nikdy neprehráva.

Nové, ale aj tradičné sprievodné podujatia
Po pauze od niektorých sprievodných podujatí, pri

nesie Horomil Fest aj úplne nové aktivity pre celé ro
diny. „Nedeľa patrí zábave vonku a inak tomu nebude 
ani tento rok. Okrem sprístupnenia Dúpnej jaskyne, 
alebo možnosti vyskúšať si lezeckú stenu zadarmo, 
pozývame divákov na komentovanú prehliadku 
do zrekonštruovaného kaštieľa v Orlovom. Súčas
ťou výkladu budú aj rôzne zaujímavosti týkajúce sa 
prestavby kaštieľa a záujemcovia sa môžu odfotiť  
v dobovom kostýme a uchovať si milú spomienku“, 
približuje Marek Janičík. Tým ale ponuka sprievod
ných aktivít nekončí, počas celého festivalu bude na 
stromoch pri Kine Mier nainštalovaná výstava, kde 
diváci prostredníctvom fotografií a príbehov, nahli
adnu do života pestovateľov kávy v Kolumbii.

Zdroj: horomilfest.sk 

Horomil Fest ponúkne cestovanie do vesmíru aj šport
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Zmeny v parkovaní od 1.9.2022
Upozorňujeme na zmeny v dočasnom parkovaní motorových vozi-

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

alebo cez SMS bude jednotná v celom meste Púchov, teda aj na hlav-
nom parkovisku - 1€/hod.

* Parkovacie karty je možne od 1.9.2022 zakúpiť už len v elektronic-
kej 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 zaria
denia. 

MsÚ Púchov

Bezplatná mestská autobusová 
doprava 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 informápre  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 vydaREZIDENT na pic@mhdpuchov.sk (vzor žiadosti: Vec: Žiadosť /Zmluva o vyda
nie Púchovskej karty – formulár je k dispozícii na našej stránke https://mhdnie Púchovskej karty – formulár je k dispozícii na našej stránke https://mhd
puchov.sk/wpcontent/uploads/2022/01/ziadankaPK.pdf,puchov.sk/wpcontent/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 - Prepis existujúcej prenosnej karty (iné typy kariet sa neprepisujú - 

Senior, ZTP, žiak...)Senior, 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 predDENT 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: httkarte, vyplníte žiadosť, ktorej znenie je zverejnené na stránke spoločnosti: htt
ps://mhdpuchov.sk/wpcontent/uploads/2022/01/vrateniezostatku.pdf ps://mhdpuchov.sk/wpcontent/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 bezrodinnému 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.

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 PúchovZákladná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov
prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzokprijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok

pomocnú silu do školskej kuchynepomocnú silu do školskej kuchyne
Požiadavky:, zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť.Požiadavky:, zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť.

Nástup: od 1.10.2022Nástup: od 1.10.2022

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdeŽiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzde
laní a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia laní a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia 
do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajtedo zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte

na adresu školy: Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov,na adresu školy: Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov,

alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.skalebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.sk

Kontakt: 042/4631 339, 0907779217Kontakt: 042/4631 339, 0907779217

Sobotný večer patril Osobnostiam športu mesta Púchov. Pri príležitosti viacerých Sobotný večer patril Osobnostiam športu mesta Púchov. Pri príležitosti viacerých 
jubileí, ktoré oslavovali kluby MŠK Púchov, odovzdali ocenenia športovcom, tréjubileí, ktoré oslavovali kluby MŠK Púchov, odovzdali ocenenia športovcom, tré
nerom, manažérom ale aj podporovateľom športu v našom meste, ktorí prispeli  nerom, manažérom ale aj podporovateľom športu v našom meste, ktorí prispeli  
k rozvoju športu, ale aj k vybudovaniu a rozšíreniu športovísk v meste. V kultúrnom k rozvoju športu, ale aj k vybudovaniu a rozšíreniu športovísk v meste. V kultúrnom 
programe vystúpili: spevácky zbor HARMONY, žiaci ZUŠ v Púchove, ľudová hudba programe vystúpili: spevácky zbor HARMONY, žiaci ZUŠ v Púchove, ľudová hudba 
a Folklórny súbor Váh a pesničkárka Andy Loužecká. Podrobnejšie informácie pria Folklórny súbor Váh a pesničkárka Andy Loužecká. Podrobnejšie informácie pri
nesieme v ďalšom čísle PN.                   nesieme v ďalšom čísle PN.                   (r)(r)

Živo bolo v sobotu na futbalovom ihrisku v Horovciach. V putovnej StarostovŽivo bolo v sobotu na futbalovom ihrisku v Horovciach. V putovnej Starostov
skej súťaži so špecifickými pravidlami bežali s hadicami v rukách spolu s hasičmi aj skej súťaži so špecifickými pravidlami bežali s hadicami v rukách spolu s hasičmi aj 
ženy či zástupcovia samospráv púchovskej doliny. „Špecifická je aj tým, že súťažiaženy či zástupcovia samospráv púchovskej doliny. „Špecifická je aj tým, že súťažia
ci musia hadice preniesť, rozhodiť, rozvinúť a zapojiť na určitom mieste, do terča sa ci musia hadice preniesť, rozhodiť, rozvinúť a zapojiť na určitom mieste, do terča sa 
strieka 10 litrov vody,“ vysvetlil Pavol Papuča, predseda Územnej organizácie DPO strieka 10 litrov vody,“ vysvetlil Pavol Papuča, predseda Územnej organizácie DPO 
Púchov. Súťaž, ktorá sa každý rok koná v inej obci, slúži aj k utužovaniu kolektívu  Púchov. Súťaž, ktorá sa každý rok koná v inej obci, slúži aj k utužovaniu kolektívu  
a vzťahu starosta – hasič. „Pre nás ako pre malú obec sú hasiči veľkou pomocou. a vzťahu starosta – hasič. „Pre nás ako pre malú obec sú hasiči veľkou pomocou. 
Pomáhajú pri kosení obce, asistujú pri všetkých slávnostiach a sami ich aj organiPomáhajú pri kosení obce, asistujú pri všetkých slávnostiach a sami ich aj organi
zujú.“ Púchovská primátorka Katarína Heneková súťažila s družstvom DHZ Ihrište, zujú.“ Púchovská primátorka Katarína Heneková súťažila s družstvom DHZ Ihrište, 
ktoré sa umiestnilo z 13 súťažiacich družstiev na 3. mieste. Podrobnejšie informáktoré sa umiestnilo z 13 súťažiacich družstiev na 3. mieste. Podrobnejšie informá
cie prinesieme v ďalšom čísle PN.cie prinesieme v ďalšom čísle PN.

TSK, foto: FBTSK, foto: FB

Galavečer osobností športu

V Horovciach súťažili hasiči 
so starostami
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Lenka Hiklová si vyskúšala jeden z najťažších ultramaratónov na svete

Púchovčanka Lenka Hiklová re-
prezentujúca Centrum voľného 
času pri Základnej škole Gorazdo-
va v Púchove, má za sebou ďalšiu 
športovú skúsenosť. Púchovská ul-
tramaratónkyňa bola členkou tímu, 
ktorý sa vydal na jeden z najťažších 
ultramaratónov na svete. Podujatie 
PTL (Petite  Trotte à Léon  - v prekla-
de Ľahký poklus leva) je najdlhšou 
akciou v rámci seriálu ultramarató-
nov. Navyše v extrémnych horských 
podmienkach... Slovenské družstvo 
tvorili okrem Lenky Hiklovej aj Soňa 
Kopčoková a Andrej Orogváni.

„Toto ultravytrvalostné podujatie 
vedie účastníkov veľkým okruhom 
okolo MontBlanc (300 kilometrov  
a 26.000 metrov stúpania), pričom ve
die vysokohorskými trasami bez zna
čiek, čo si vyžaduje zmysel pre orientá
ciu na cestách a mimo nich. Každý rok 
je trasa iná, aby umožnila objavovanie 
bohatstva a rozmanitosti ciest vo Fran
cúzsku, Taliansku a Švajčiarsku v rámci 
masívu MontBlanc. PTL sa ide v dvoj, 
prípadne trojčlenných tímoch bez vy
hlásenia konečného poradia. Družstvá 
prechádzajú drsným, technicky, psy
chicky aj fyzicky náročným horským 
prostredím. Vzhľadom na ťažkosti spo
jené s týmto podujatím sa jednotlivé 
tímy vyberajú na základe motivačných 
listov, kde ich členovia uvádzajú skúse
nosti z hôr a ultrapodujatí,“ priblížila 
Púchovčanka. 

Už len samotná účasť na tomto po
dujatí je pre väčšinu ultrabežcov úspe
chom. O náročnosti podujatia svedčí 
fakt, že v doterajšej histórii podujatia 
sa ho podarilo dokončiť iba jedinému 
tímu zo Slovenska. Tímu, v ktorom bola 
Lenka, sa podarilo vybojovať si na ňom 
účasť. V tíme to vyvolalo nielen obrov
ské nadšenie, ale aj poriadnu dávku re
špektu. Štatistiky totiž hovoria, že až 60 
percent tímov nedôjde do cieľa...

„Deň D. Štart, veľký výdych, koncent
rácia na trasu a kolotoč činností, ktoré 
sú nutné k postupu. Zohnať vodu, do
statočne jesť, predchádzať otlakom  
a odreninám, neustála kontrola trasy, 
nasadiť prilby, preliezť náročné mie
sta, zložiť prilby, vytiahnuť čelovky. 
Prichádzame na prvé miesto, kde je 
zabezpečené spanie pre pretekárov. 
K deke a poľnému lôžku dostávame 
informáciu, že o hodinu nás prídu or
ganizátori zobudiť, pretože prídu ďal
ší. Po krátkom spánku berieme elek
troniku, ktorá sa nám zatiaľ dobíjala, 
plníme batohy jedlom, na rameno si 
pripínam satelitný telefón, vyrážame 
do noci. Nadránom pípa správa od or
ganizátora. Máme sa zastaviť na chate, 
ktorá bola mierne mimo trasy a nebo
la povinná. O chvíľu sa od pretekárov 
dozvedáme prečo. V mieste, o ktorom 
sme si večer rozprávali, že sme radi, že 
ho ideme ešte za svetla, spadol pre
tekár,“ píše Lenka Hikelová v reporte  
z podujatia.

„Traverzujeme krásnu dolinu, počasie 
nám praje, dokonca si ani nenamočí
me tenisky pri preskakovaní potokov, 
počítali sme s brodením. Voda... ak je 
jej veľa, je to problém. Ak málo, tiež.  
K ďalšiemu zdroju sa dostaneme až 
podvečer. Ešte nás čaká nekonečné 
suťovisko, kde trasa vedie priamo 
stredom, skaly sú napadané chaoticky  
a sú poriadne ostré. Je ťažké odhad
núť, ktorá sa pod našou váhou pohne. 
Ak si myslíš, že suťovisko je problém,  
a napreduješ pomaly, zistíš, že ešte 
väčší problém je strmé suťovisko. Bo
juješ s rovnováhou, zosúvajúce skaly ťa 
udierajú do členkov, ale až tak to ne
vnímaš. Máš iný problém. Nespadnúť. 
Andrej si pri udržiavaní rovnováhy po
mohol rukou, prst sa dostal medzi pa
ličku a ostrú hranu. Krváca. V sedle na 
nás organizátor iba pozerá, musíme si 
poradiť sami... Ešte ďalší suťový traverz 

ponad ľadovec a strmý zostup do sedla 
Saint – Bernard. 

Večera, dobitie elektroniky, poľné 
lôžko a deka. Po dvoch hodinách bu
díček, prichádzajú ďalší. Prechádzame 
hranicu do Talianska. Príjemná noc, 
nadránom technický úsek a pri vý
chode slnka doliezame na trojtisícový 
hrebeň. Užívame si ten moment. Dnes 
prídeme na základňu k svojmu pod
pornému tímu. Na poslednom kop
ci pred Morgexom, kde je základňa, 
spolu komunikujeme. Tešíme sa. Hla
va je nastavená „už len zostup a bude 
oddych“. Chyba, sme na PTL. Zostu
pujeme veľmi pomaly, cestu hľadáme 
najskôr vo veľkých balvanoch, neskôr 
sa stráca v poraste, ktorý nám je mies
tami po pás. Obávame sa nečakaného 
prepadnutia medzi skaly, nevidíme, 
kam stúpame. Hlava dostáva zabrať, je 
teplo, kríky nás škriabu...

Možnosť ďalšieho spania je dosť 
vzdialená, v noci prichádzajú prvé 
spánkové krízy. Dosť sme spomalili, 
niektoré tímy nás predbiehajú. Do
chádzame ku chate, unavení, hladní... 
Ráno prechádzame do Švajčiarska. Po
hybujeme sa v trávnatých svahoch, zo
stupujeme strmou nekonečnou suťou. 
Využívam svoje skialpinistické zruč
nosti a za pomoci palíc „lyžujem“. Ču
dujem sa, že to moje tenisky zvládajú  
a nie sú dorezané od skál. Andrej je 
ťažší, ako my dievčatá, zabára sa, má 
rozbité chodidlá. Spomaľuje. Nechce, 
aby sme riskovali, že nestihneme časo
vé brány a diskvalifikujú nás. Pravidlá 
povoľujú, aby bol jeden z trojčlenného 
tímu oficiálne bezpečne „odovzdaný“ 
organizátorom a ďalej pokračovali 
dvaja. Je nám to ľúto. Lúčime sa. Nála
da je mizerná. Musíme sa skoncentro
vať a zodpovednosť za navigáciu plne 
prevziať na seba. Doteraz to robil hlav
ne Andrej... Ďakujeme.

Večer sme došli na chatu. Poriadne 
sme sa najedli a tri hodiny oddýchli. 
Pomohlo to. Čakal nás technický úsek, 
ktorý bol na mape označený čier
nou farbou a mali sme ho prejsť po 
tme. Obavy sme mali hlavne z toho, či 

zvládneme orientáciu. Zvládli sme. 
Je tu 211. kilometer  Trient, druhé 

stretnutie s podporným tímom a An
drejom. Pohľady, ktoré sa snažia od
hadnúť, ako na tom sme, koľko síl nám 
ešte ostáva. Snaha pomôcť a nedať 
najavo svoje obavy. Veľká vďaka, ne
viem, pre koho je to náročnejšie... pre 
podporný tím, alebo pre nás. 

Pokračujeme, nohy bolia, otlaky už 
majú asi všetci. Krízy a ťažké chvíle 
sa striedajú s tými krásnymi a do
jemnými. Tridsať kilometrov do cieľa, 
prichádzame na poslednú chatu. Veče
ra, ošetrenie nôh, príprava batoha na 
poslednú etapu. Spánok. Soňa sa budí, 
je jej nanič. Máme pokračovať? Moti
vácia je veľmi silná, Chamonix už nie 
je tak ďaleko. Čo robiť? Dohodneme 
sa, že to skúsime a ak sa jej zhorší stav, 
vrátime sa na chatu. Naleje do seba 
trochu sladeného čaju a vyrážame do 
tmy. Kráčame, ide to. Nastupujeme do 
feraty. Prichádzame na vrchol Mont 
Buet. Soňa hlási, že je to zlé. Cesta je 
už len vpred. Feratu v opačnom smere 
si netrúfame v tomto stave ísť. Pri zo
stupe nachádzame plošinku v skalách. 
Vystierame hliníkovú fóliu, vlieza do 
spacákov, prikrývam ju prístreškom. 
Stláčame núdzové tlačidlo na satelit
nom telefóne, komunikujeme s orga
nizátormi a podporným tímom...

Vychádza slnko, ukazuje sa nádherný 
výhľad na MontBlanc. Pali telefonuje, 
že o 15 minút po nás priletí vrtuľník, 
máme sa pripraviť.“

Slovenskému tímu sa teda ako druhé
mu v histórii prísť do cieľa nepodarilo. 
Prešiel síce 90 percent trate, no na po
dobných ultrapodujatiach nič okrem 
sto percent neexistuje. Dôležitejšie je 
však, že aj napriek kritickým situáciám 
to celý tím prežil. Soňa aj vďaka Lenke, 
ktorá však zo skromnosti svoj podiel 
na jej záchrane vo svojom reporte prí
liš nespomína. „Je to kamarátka z tímu, 
bez nej by som dôjsť do cieľa nemoh
la,“ uzavrela Lenka Hiklová. 

Síl dôjsť do cieľa by v sebe zrejme na
šla...               

(r)

Dramatické chvíle pod Mont Blancom 
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Futbal - 2. liga muži

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

Púchovčania opäť prehrali na domácom 
trávniku, tentokrát po vlastnom góle...

Dňa 24. 9. 2022 sa v Púchove na autodráhe 
(Púchov – Novonosická ulica 1480 – areál  ZTŠ, 
bývalý dom Zväzarmu, vstup cez bránu PMB) 

uskutočnia preteky seriálu  PMP  POHÁR MIERU 
A PRIATEĽSTVA. Na podujatie prijal pozvanie aj 
známy český moderátor, renomovaný fotograf, fo

toreportér, televízny komentátor, novinár a veľký 
fanúšik pretekárskych áut a automobilových pre
tekov, Martin Straka (na snímke).

Automobilové preteky komentuje na rôznych 
televíznych staniciach od roku 2005 (24h Le Mans 
& WEC, Indy Car, Blancpain GT Series, Int. GT Se
ries…), jeho hlas znie na Masarykovom okruhu  
v Brne aj na Slovakiaringu od roku 2013. Jeho fo
tografie získali rôzne ocenenia v Čechách ale aj vo 
svete.

Vydal niekoľko kníh  Když fotoreportér musí 
(2014), kniha Mezi oceány (2015), ktorá je veno
vaná Dakaru, kniha Racing ‘n‘ Roll je jeho druhá 
publikácia pretekárskych fotografií a teraz najno
všia kniha „VOJTĚCHENGE 1983“, strhujúci príbeh 
automobilových pretekárov Zdeňka Vojtěcha  
a Břetislava Engeho, ktorí sa v roku 1983 stali 
hviezdami majstrovstiev Európy cestovných auto
mobilov so svojim BMW 635 CSi Hartge.

Pán Martin Straka nám predstaví svoju novú kni
hu „VOJTĚCHENGE 1983“, odpovie na prípadné 
otázky. Knihu si budete môcť zakúpiť a požiadať aj 
o venovanie a podpis.Autogramiáda  sa uskutoč
ní v Autoškole Zúbek Púchov 24. 9. 2022 o 12.00 
hod.           Martin Kumičak 

Martin Straka predstaví v Púchove svoju novú knihu

10. kolo:
MŠK Púchov – FK Pohronie 0:1 (0:1)
Gól: 40. Vlastný (Slovák)
ŽK: Holiš, Kopičár, Moško – Berisha, Silva, Bro

dzianský, Barbora, rozhodcovia: Choreň – Straka, 
Borsányi, 550 divákov

Minuloročný účastník 
Fortunaligy sa po devia
tom kole motal so štyrmi 
bodmi v spodnej polo
vici tabuľky. Púchovča
nia boli favoritom, i keď 
vzhľadom na mimoriad
nu vyrovnanosť druhej 
ligy je ťažké hľadať favo
rita v ktoromkoľvek zápa

se. Domáci začali aktívne a už v 13. minúte mohli 
ísť do vedenia. Mráz naservíroval krásnu loptu na 
hlavu Slováka, ktorý však tutovku nevyužil. V 32. 
minúte sa zrodila ďalšia veľká šanca domácich. 
Mráz zo štandardnej situácie však rozvlnil iba boč
nú sieť Žiaru nad Hronom. Po dvoch nepremene
ných šanciach Púchova sa k slovu dostali aj hostia. 
V 35. minúte vyprodukovala domáca defenzíva 
trestuhodnú hrubicu, ktorú však nedokázal po
trestať Blahút. Zabránil mu v tom skvelým zákro
kom domáci brankár Strelčík. O minútu neskôr sa 
mohli ujať hostia vedenia, Barborov center však 
hosťujúci Čunta umiestnil hlavou tesne vedľa 
bránky. O ďalších päť minút však už Pohronie ja
salo. Po rohovom kope si loptu nešťastne zrazil do 

vlastnej siete Slovák – 0:1.
Domáci kormidelník Cifranič vystriedal po pres

távke hneď trojicu hráčov, k vyrovnaniu to však 
nepomohlo. Naopak, v 67. minúte sa zrodil asi 
najkrajší moment zápasu. Hosťujúci stopér Klab
ník vystrihol perfektne nožničky, domáci gólman 
Strelčík bol však namieste. Klabník bol hrdinom 
aj ďalšieho dôležitého momentu v 79. minúte. 
Po priamom kope Púchova sa lopta dostala na 
opačnú stranu pokutového územia, Mazanovský 
prekonal hosťujúceho brankára, no na bránkovej 
čiare loptu vykopol práve Klabník. V záverečnej 
päťminútovke hostia zubami – nechtami držali 
tesné vedenie aj za cenu zdržovania a taktického 
striedania. Dve minúty pre koncom sa dokonca 
dostali do šance, striedajúci Steinubel však Strel
číka neprekvapil. Púchovčania si pripísali na svoje 
konto tretiu prehru v rade, z toho druhú na domá
com trávniku. V budúcom kole cestujú na trávnik 
nebezpečného Komárna, ktoré okupuje horné 
poschodia druholigovej tabuľky.  

Zostava MŠK Púchov:  Strelčík – Kaufman, 
Moško, Slovák, Lacko (38. Mazanovský), Kopičár, 
Michlík (46. Loduha), Biricz (46. Holáň), Mráz, Mar
tinček, Holiš (46. Pucheľ), tréner Vladimír Cifranič

Zostava FK Pohronie: Stančík – Kren (46. Ho
lub), Klabník, Puskharov, Barbora (84. Abrahám), 
Urgela (44. Brodzianský), Ožvolda (71. Steinhu
bel), Čunta, Silva, Berisha (46. Tatár), tréner Peter 
Lérant

Ostatné výsledky 10. kola:

Trebišov – Košice 3:1, Dubnica nad Váhom – Ko
márno 0:2, Slovan Bratislava B – Prešov 0:3, Myjava 
– Považská Bystrica 2:2, Petržalka – Šamorín 1:2, 
Rača Bratislava – Dolný Kubín 0:2, Žilina B – Hu
menné 0:1
1. Prešov 10 7 0 3 19:10 21
2. Šamorín 10 6 1 3 18:15 19
3. Košice 10 5 3 2 20:11 18
4. Komárno 10 5 3 2 13:8 18
5. Myjava 10 5 3 2 15:11 18
6. MŠK Púchov 10 5 1 4 17:12 16
7. Slovan B 10 5 0 5 12:18 15
8. Trebišov 10 4 3 3 11:9 15
9. P. Bystrica 10 4 1 5 18:18 13
10. Humenné 10 3 4 3 7:11 13
11. Pohronie 10 2 5 3 13:14 11
12. Dubnica 10 3 2 5 12:14 11
13. D. Kubín 10 3 1 6 10:17 10
14. Rača 10 3 1 6 11:19 10
15. Petržalka 10 2 3 5 13:16 9
16. Žilina B 10 2 1 7 19:25 7

Program 11. kola: KFC Komárno – MŠK Púchov 
(1. 10. o 15.00), Prešov – Myjava, Žiar nad Hronom 
– Slovan Bratislava B, Považská Bystrica – Rača, 
Humenné – Trebišov, Košice – Dubnica nad Vá
hom, Šamorín – Žilina B, Dolný Kubín  Petržalka
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Slovensko-moravská hasičská liga

V poradí 18. ročník nadnárodnej Slovenskomorav
skej hasičskej ligy v požiarnom útoku je minulosťou. 
Vyvrcholil tradične v Ďurďovom, kde v rámci Ďurďov
ského výstreku čakalo na účastníkov nielen slávnost
né vyhodnotenie podujatia, ale aj tradične veľkolepý 
kultúrny program. 

V súťaži mužov bolo 
o obhajobe prvenstva 
Brumova jasné už pred 
finálovými pretekmi  
v Ďurďovom. Brumovča
nia mohli preto pretekať 
bez tlaku, no napriek 
tomu útok nedokonči
li. Záverečné podujatie 
tak vyhral tohtoročný 

„korunný princ“ Slovenskomoravskej ligy zo Zbo
ry. Zbora tak napokon obsadila druhé miesto len  
s päťbodovou stratou na Brumov.  Zborania mali vý
borný finiš, v celkovom účtovaní vyhrali rovnaký po
čet pretekov ako Brumov. Na konte však mali v prie
behu ročníka dva nedokončené útoky, kým Brumov 
iba jediné – v záverečných pretekoch. A to v koneč
nom dôsledku rozhodlo. Milým prekvapením je tre
tia priečka Ďurďového v celkovom poradí. Celkovo 
štvrtú priečku obsadili dobrovoľní hasiči z Hoštinej, 
pre ktorú je to rovnako skvelý výsledok. 

V súťaži žien boli finálové preteky v Ďurďovom  
z celkom iného súdka. O prvenstvo ešte bojovali tri 
družstvá. Napokon sa z neho tešil Dulov, s ktorým  
sa príliš nepočítalo. Dievčatá z Dulova sa však vypli 
k výbornému výkonu, v Ďurďovom zvíťazili a tešia sa 
z celkového triumfu. V konečnom účtovaní predstihli 
o dva body Zlatníky, ktoré v Ďurďovom porazili len 
o neuveriteľných päť stotín sekundy. Až na treťom 
mieste skončil ostatný víťaz ženskej edície Sloven
skomoravskej hasičskej ligy – ženy z moravskej Ne
dašovej Lhoty. Tie za víťazkami zaostali v celkovom 
hodnotení o štyri body. 

Rovnako dramatický bol boj o prvenstvo v súťa
ži mužov nad 35 rokov. Ihrišťania v Ďurďovom síce 

triumfovali, ale ani to im nestačilo na celkové prven
stvo. To pri rovnosti bodov pripadlo Lednickým Rov
niam. O ich prvenstve rozhodol väčší počet druhých 
miset v ročníku. 

Výsledky 12. kola – Ďurďové
Muži: 
1. Zbora – 13,91 sekundy, 2. Ďurďové – 14,71 s, 3. 

Francova Lhota – 14,75 s, 4. Lednické Rovne – 15,10 
s, 5. Visolaje – 15,14 s, 6. Svinná – 15,29 s, 7. Poruba – 
15,32 s, 8. Ruskovce – 15,36 s, 9. Hoštiná – 15,52 s, 10. 
Podlužany – 15,56 s, 11. Zbora B – 16,37 s, 12. Lehota 
pod Vtáčnikom – 28,88 s, 13. Krásno – 30,79, Brumov 
B útok nedokončil.

Mimo súťaž štartoval All stars tím mužov Sloven
skomoravskej hasičskej ligy, zabehol čas 13,84 
sekundy.  

Ženy: 1. Dulov – 17,24 s, 2. Zlatníky – 17,29 s, 3. Ne
dašova Lhota – 18,38 s, 4. Nosice – Žabky – 23,91 s

Mimo súťaž štartoval All stars tím žien Slovensko
moravskej hasičskej ligy, zabehol čas 16,51 sekundy.

Muži nad 35 rokov:
1. Ihrište – 14,73 sekundy, 2. Lednické Rovne – 15,08 

sekundy, 3. Lehota pod Vtáčnikom – 16,40 sekundy.
Celkové poradie Slovensko-moravskej hasičskej 

ligy:
Muži: 
1. Brumov B – 172 bodov, 2. Zbora – 167 bodov, 

3. Ďurďové – 153 bodov, 4. Hoštiná – 141 bodov, 5. 
Francova Lhota – 117 bodov, 6. Zbora B – 109 bodov, 
7. Podlužany – 107 bodov, 8. Visolaje – 103, 9. Lednic
ké Rovne – 76 bodov, 10. Svinná – 75 bodov, 11. Po
ruba – 66 bodov, 12. Lehota pod Vtáčnikom – 64 bo
dov, 13. Krásno – 50 bodov, 14. Ruskovce – 44 bodov

Ženy: 
1. Dulov – 94 bodov, 2. Zlatníky – 92 bodov, 3. Ne

dašova Lhota – 90 bodov, 4. Nosice – Žabky B 56 bo
dov, 5. Ihrište – 7 bodov

Muži nad 35 rokov:
1. Lednické Rovne – 56 bodov, 2. Ihrište – 56 bodov, 

3. Lehota pod Vtáčnikom – 33 bodov.
pok

Ďurďovský výstrek býva každoročne sviatkom hasičského športu. Nebolo tomu inak ani počas druhej septembro-
vej soboty.                      FOTO: Facebook SMHL - Laura Štefíková

Ďurďovský výstrek rozdelil medaily
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6. liga dorast 

1. liga ml. žiaci U13

1. liga ml. žiaci U12

4. liga st. žiaci U15

4. liga ml. žiaci U13

Prípravky U11 MIX

3. liga muži 

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

4. kolo:
 FC Nitra – MŠK Púchov 1:3 (0:0), Nízl – Václavík 2, 

Čapliar, Dubnica nad Váhom – Domino 7:1, Prievidza 
– Skalica 1:5, Petržalka – Levice 11:2, Dunajská Streda 
– Trnava 2:0, Karlova ves Bratislava – Zlaté Moravce 
3:5
1. Dubnica 3 3 0 0 14:1 9
2. Zl. Moravce 3 2 1 0 14:8 7
3. D. Streda 3 2 1 0 10:4 7
4. Petržalka 3 2 0 1 37:5 6
5. Inter 2 2 0 0 8:3 6
6. Trnava 3 2 0 1 7:4 6
7. Skalica 3 1 1 1 8:8 4
8. Slovan 3 1 1 1 6:6 4
9. Trenčín 2 1 0 1 7:6 3
10. MŠK Púchov 2 1 0 1 3:5 3
11. Karlova Ves 3 1 0 2 5:8 3
12. Levice 4 1 0 3 10:21 3
13. Domino 2 0 0 2 2:9 0
14. Prievidza 3 0 0 3 6:17 0
15. Nitra 3 0 0 3 2:34 0

4. kolo: Nitra – MŠK Púchov 34:0, Prievidza – 
Skalica 20:2, Dubnica nad Váhom – Domino 10:5, 
Petržalka – Levice 11:6, Karlova Ves Bratislava – Zlaté 
Moravce 2:14, Dunajská Streda – Trnava 3:13, Slovan 
Bratislava – Trenčín 4:9
1. Trenčín 3 3 0 0 30:10 9
2. Nitra 3 2 1 0 81:18 7
3. Dubnica 3 2 1 0 30:22 7
4. Inter 2 2 0 0 43:9 6
5. Trnava 3 2 0 1 31:21 6
6. Slovan 4 2 0 2 59:29 6
7. D. Streda 3 2 0 1 48:23 6
8. Zl. Moravce 3 2 0 1 35:37 6
9. Petržalka 3 1 2 0 34:29 5
10. Prievidza 3 1 0 2 38:27 3
11. Domino 2 1 0 1 13:16 3
12. MŠK Púchov 2 0 0 2 7:44 0
13. Karlova Ves 3 0 0 3 9:53 0
14. Skalica 3 0 0 3 6:64 0
15. Levice 4 0 0 4 17:79 0

6. kolo: MŠK Púchov – SDM Domino 1:2 (1:1), 
Štrauch, Malacky – Karlova Ves Bratislava 1:5, Parti
zánske – Lokomotíva Trnava 0:1, Komárno – Dubnica 
nad Váhom 1:1, Inter Bratislava – Šamorín 1:0, Prievi
dza – Nitra 1:1, Banská Bystrica – Skalica 2:0
1. Karlova Ves 6 5 0 1 16:3 15
2. B. Bystrica 6 4 1 1 9:5 13
3. Trnava 6 4 0 2 15:7 12
4. MŠK Púchov 6 3 2 1 16:8 11
5. Šamorín 5 3 1 1 13:4 10
6. Martin 5 3 0 2 16:10 9
7. Domino 5 3 0 2 8:6 9
8. Dubnica 5 2 2 1 16:5 8
9. Komárno 6 2 2 2 14:8 8
10. Skalica 5 2 2 1 8:8 8
11. Nitra 6 2 2 2 10:11 8
12. Inter 5 2 0 3 5:8 6
13. Partizánske 6 0 1 5 5:20 1
14. Prievidza 6 0 1 5 5:26 1
15. Malacky 6 0 0 6 1:28 0

6. kolo: 
MŠK Púchov – Domino 5:2 (3:1), Vavrík 3, Va

lachovič, Baláž – Rigo 2, Malacky – Karlova Ves 1:2, 
Partizánske – Trnava 0:0, Kománro – Dubnica 1:0, 
Prievidza – Nitra 1:3, Inter – Šamorín 3:2, B. Bystrica 
– Skalica 2:2
1. MŠK Púchov 6 6 0 0 27:6 18
2. Karlova Ves 6 5 1 0 16:5 16
3. Trnava 6 4 1 1 12:2 13
4. Domino 5 4 0 1 23:8 12
5. Nitra 6 3 1 2 10:9 10
6. Dubnica 5 3 0 2 18:5 9
7. Šamorín 5 3 0 2 12:10 9
8. Inter 5 2 2 1 9:10 8
9. Skalica 5 2 1 2 14:9 7
10. Komárno 6 2 1 3 12:14 7
11. Martin 5 2 0 3 10:10 6
12. B. Bystrica 6 1 2 3 9:12 5
13. Partizánske 6 0 1 5 4:30 1
14. Malacky 6 0 0 6 5:28 0
15. Prievidza 6 0 0 6 4:27 0

2. kolo: Sverepec – Košeca 2:2, Prečín – Praznov 0:4, 
FC Púchov – Brvnište 6:2, Ladce – Pruské 3:2

5. kolo: Praznov – Ladce 0:3, Prečín – Sverepec 1:5, 
Košeca – Pruské 1:3
1. Plevník 3 3 0 0 19:0 9
2. Praznov 3 3 0 0 12:5 9
3. Sverepec 4 2 1 1 19:11 7
4. Pruské 5 2 1 2 15:13 7
5. Košeca 5 1 3 1 9:10 6
6. FC Púchov 4 1 1 2 11:10 4
7. Ladce 4 1 1 2 4:12 4
8. Brvnište 4 1 0 3 10:21 3
9. Prečín 4 0 1 3 2:19 1

2. kolo: Ilava – D. Mariková 1:2, Ladce – Domaniža 
2:11, Košeca – Papradno 2:3

5. kolo: Papradno – PlevníkDrienové 0:5, D. Mari
ková – Domaniža 1:6
1. Plevník 4 4 0 0 18:3 12
2. Domaniža 5 4 0 1 32:11 12
3. Lysá 3 3 0 0 15:0 9
4. Papradno 5 3 0 2 19:11 9
5. D. Mariková 5 2 2 1 9:12 8
6. Udiča 2 1 0 1 4:3 3
7. H. Poruba 2 0 1 1 0:5 1
8. Ladce 4 0 1 3 6:25 1
9. Košeca 4 0 0 4 5:19 0
10. Ilava 4 0 0 4 1:20 0

5. kolo: 
Dolné Kočkovce – Dolná Mariková 2:3, Domaniža – 

Kvašov 2:6, Jasenica – Podmanín 0:2
1. Podmanín 5 5 0 0 12:5 15
2. Kvašov 4 3 0 1 26:7 9
3. Košeca 4 3 0 1 10:7 9
4. D. Mariková 5 3 0 2 11:10 9
5. Domaniža 4 1 0 3 8:14 3
6. D. Kočkovce 4 0 0 4 3:8 0
7. Jasenica 4 0 0 4 3:22 0

Skupina D
3. kolo: Jasenica – Dolná Mariková 9:2, Šebešťano

vá – Udiča 10:1
8. kolo: Fan Club Púchov – Brvnište 4:6, Šebešťano

vá – Udiča 6:1°, Jasenica – Dolná Mariková 8:1
1. Jasenica 6 6 0 0 34:6 18
2. Šebešťanová 6 5 0 1 29:8 15
3. FC Púchov 5 3 0 2 22:12 9
4. Udiča 6 2 0 4 15:30 6
5. Brvnište 5 1 0 4 10:24 3
6. D. Mariková 6 0 0 6 13:43 0

4. liga muži 

7. kolo: 
Beluša – Kalná nad Hronom 4:0 (2:0), Ďuriš 2, Ga

špar, Schiszler, Bánová – Malženice 1:2, Šaľa – RSC 
B. Bystrica 1:0, Nové Zámky – Vrakuňa 2:1, Martin – 
Častkovce 0:1, Nové Mesto nad Váhom – Podkonice 
0:0
1. Malženice 6 5 1 0 13:5 16
2. Nové Mesto 6 4 2 0 13:6 14
3. Častkovce 7 4 2 1 11:7 14
4. Beluša 6 4 0 2 17:8 12
5. V. Ludince 6 3 2 1 11:7 11
6. Sereď 5 3 1 1 10:3 10
7. Martin 7 3 1 3 13:8 10
8. Šaľa 7 3 1 3 6:9 10
9. Galanta 6 2 3 1 11:8 9
10. Nové Zámky 7 2 2 3 9:12 8
11. Bánová 7 2 1 4 10:10 7
12. Podkonice 6 1 4 1 4:5 7
13. Inter 7 1 2 4 7:13 5
14. Kalná 7 1 2 4 6:14 5
15. B. Bystrica 7 1 1 5 2:7 4
16. Vrakuňa 7 0 1 6 5:26 1

Program 8. kola:
Nové Mesto nad Váhom – Galanta, Vrakuňa Bratislava 
– Veľké Ludince, Inter Bratislava – Bánová, RSC Banská 
Bystrica – Martin, Kalná nad Hronom – Nové Zámky, 
Častkovce – Beluša, Sereď – Šaľa, Podkonice  Malženice 

7. kolo: 
Hurbanovo – Lednické Rovne 1:1 (0:0), Jóba – 

Lipták, Lehota pod Vtáčnikom – Levice 1:1, Kozárov
ce – Pata 0:2, Gbely – Kolárovo 4:0, Imeľ – Nitra 1:0, 
Jaslovské Bohunice – Boleráz 1:0, Gabčíkovo – Treba
tice 2:0, Marcelová – Zlaté Moravce B 0:5
1. Lehota 7 5 1 1 16:3 16
2. L. Rovne 7 4 2 1 18:4 14
3. Pata 7 4 2 1 18:5 14
4. Boleráz 7 4 2 1 15:9 14
5. Gabčíkovo 7 4 1 2 15:7 13
6. Zl. Moravce B 7 4 1 2 15:9 13
7. Levice 7 4 1 2 14:11 13
8. J. Bohunice 7 4 1 2 14:10 13
9. Hurbanovo 7 3 2 2 10:9 11
10. Trebatice 7 3 1 3 13:8 10
11. Gbely 7 2 1 4 10:15 7
12. Kolárovo 7 2 1 4 10:14 7
13. Imeľ 7 2 1 4 6:11 7
14. Kozárovce 7 2 0 5 8:17 6
15. Nitra 7 0 1 6 2:17 1
16. Marcelová 7 0 0 7 0:35 0
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Slovenský pohár muži
Skupina A: 
1. kolo: MŠK Púchov – Skalica 1:4, Trnava – Ži

lina 3:6
2. kolo: MŠK Púchov – Trnava 1:8, Skalica – Ži

lina 4:7
1. Žilina 2 2 0 0 0 0 13:7 6
2. Trnava 2 1 0 0 0 1 11:7 3
3. Skalica 2 1 0 0 0 1 8:8 3
4. MŠK Púchov 2 0 0 0 0 2 2:12 0

1. liga juniori
1. kolo: Považská Bystrica – MŠK Púchov 3:2, 

Prievidza – D. Kubín 1:5, Trenčín B – Dubnica 3:2
2. kolo: P. Bystrica – MŠK Púchov 3:1, Prievidza 

– D. Kubín 5:4 sn, Trenčín B – Dubnica 8:0
1. Trenčín B 2 2 0 0 0 11:2 6
2. P. Bystrica 2 2 0 0 0 6:3 6
3. Dolný Kubín 2 1 0 1 0 9:6 4
4. Prievidza 2 0 1 0 1 6:9 2
5. MŠK Púchov 2 0 0 0 2 3:6 0
6. Dubnica 2 0 0 0 2 2:11 0

Extraliga dorast
1. kolo: 
MŠK Púchov – B. Bystrica 0:3, Slovan – Micha

lovce 10:1, HOBA BA – Košice 2:3, Nitra – Poprad 
2:4, Trnava – Sp. Nová Ves 6:3, Skalica – Martin 3:1, 
Trenčín – L. Mikuláš 2:10, Žilina – Zvolen 1:7

2. kolo: 
MŠK Púchov – B. Bystrica 0:3, Slovan – Micha

lovce 8:0, HOBA BA – Košice 0:3, Nitra – Poprad 
6:2, Trnava – Sp. Nová Ves 3:7, Skalica – Martin 1:3, 
Trenčín – L. Mikuláš 4:3, Žilina – Zvolen 4:5 pp

3. kolo: Martin – MŠK Púchov 3:1, Michalovce 
– B. Bystrica 0:8, Košice – Zvolen 2:5, L. Mikuláš – 

Žilina 5:4, Poprad – Skalica 6:0, Spišská Nová Ves 
– Trenčín 3:5, Slovan – Nitra 1:4, HOBA BA – Trnava 
5:4 sn

4. kolo: Martin – MŠK Púchov 4:2, Michalovce 
– B. Bystrica 2:6, L. Mikuláš – Žilina 1:5, Poprad – 
Skalica 9:0, Spišská Nová Ves – Trenčín 3:1, Slovan 
– Nitra 2:3 sn, HOBA BA – Trnava 0:4
1. B. Bystrica 4 4 0 0 0 20:2 12
2. Poprad 4 3 0 0 1 21:8 9
3. Martin 4 3 0 0 1 11:7 9
4. Zvolen 3 2 1 0 0 17:7 8
5. Nitra 4 2 1 0 1 15:9 8
6. Slovan 4 2 0 1 1 21:8 7
7. Trnava 4 2 0 1 1 17:15 7
8. L. Mikuláš 4 2 0 0 2 19:15 6
9. Sp. N. Ves 4 2 0 0 2 16:15 6
10. Košice 3 2 0 0 1 8:7 6
11. Trenčín 4 2 0 0 2 12:19 6
12. Žilina 4 1 0 1 2 14:18 4
13. Skalica 4 1 0 0 3 4:19 3
14. HOBA BA 4 0 1 0 3 7:14 2
15. MŠK Púchov 4 0 0 0 4 3:13 0
16. Michalovce 4 0 0 0 4 3:32 0

1. liga starší žiaci AA
1. kolo: MŠK Púchov – L. Mikuláš 8:11, Pov. 

Bystrica – Zvolen 2:10, Prievidza – B. Bystrica 2:4, 
Ružomberok – Dubnica 3:3, Martin – Žilina 8:7

2. kolo: B. Bystrica – MŠK Púchov 9:1, Zvolen – 
Prievidza 6:4, L. Mikuláš – Martin 4:10, Dubnica – P. 
Bystrica 7:4, Žilina – Ružomberok 8:3
1. Zvolen 2 2 0 0 16:6 4
2. B. Bystrica 2 2 0 0 13:3 4
3. Martin 2 2 0 0 18:11 4
4. Dubnica 2 1 1 0 10:7 3
5. Žilina 2 1 0 1 15:11 2

6. L. Mikuláš 2 1 0 1 15:18 2
7. Ružomberok 2 0 1 1 6:11 1
8. Prievidza 2 0 0 2 6:10 0
9. MŠK Púchov 2 0 0 2 9:20 0
10. P. Bystrica 2 0 0 2 6:17 0

   1. liga starší žiaci A
   1. kolo: Žiar nad hronom – MŠK Púchov 4:10, 
B. Bystrica – Prievidza 23:2, Martin – Žilina 2:5, D. 
Kubín – Dubnica 9:3
  2. kolo: MŠK Púchov – B. Bystrica 2:12, Prievi
dza – Martin 3:10, D. Kubín – Žilina 2:1, Žiar – Dub
nica 0:8
1. B. Bystrica 2 2 0 0 35:4 4
2. D. Kubín 2 2 0 0 11:4 4
3. Martin 2 1 0 1 12:8 2
4. Dubnica 2 1 0 1 11:9 2
5. Žilina 2 1 0 1 6:4 2
6. MŠK Púchov 2 1 0 1 12:16 2
7. Žiar 2 0 0 2 4:18 0
8. Prievidza 2 0 0 2 5:33 0

  
1. liga mladší žiaci AA
  1. kolo: MŠK Púchov – L. Mikuláš 4:2, P. Bystrica 
– Zvolen 1:5, Prievidza – B. Bystrica 2:4, Ružombe
rok – Dubnica 4:2, Martin – Žilina 5:1
  2. kolo: B. Bystrica – MŠK Púchov 5:1, Zvolen – 
Prievidza 5:1, L. Mikuláš – Martin 3:3, Dubnica – P. 
Bystrica 3:3, Žilina – Ružomberok 3:3
  1. liga mladší žiaci A
  1. kolo: L. Mikuláš – MŠK Púchov 4:2, Zvolen – 
Žiar 3:3, B. Bystrica – Prievidza 6:0, D. Kubín – Dub
nica 0:6, Žilina – Martin 12:10
  2. kolo: MŠK Púchov – B. Bystrica 1:5, Prievidza 
– Zvolen 0:6, Žiar – Dubnica 0:6, D. Kubín – Žilina 
4:2, Martin – L. Mikuláš 1:5

7. liga muži 

8. liga muži 

Hokej

5. liga muži 
7. kolo: Partizánske – Prečín 4:0, Vrbové – Doma

niža 2:0, Ladce – Podolie 2:1, Brvnište – Prievidza 0:2, 
Piešťany – Kvašov 3:1
1. Prievidza 6 5 1 0 25:4 16
2. Prečín 7 5 1 1 18:7 16
3. Partizánske 7 4 1 2 15:8 13
4. Piešťany 7 4 0 3 14:13 12
5. Vrbové 6 3 1 2 6:3 10
6. Domaniža 6 3 1 2 9:8 10
7. Veľké Uherce 6 3 1 2 8:10 10
8. Chynorany 6 3 0 3 14:8 9
9. T. Stankovce 5 3 0 2 4:6 9
10. Ladce 7 3 0 4 11:20 9
11. Podolie 7 2 1 4 8:12 7
12. Horná Krupá 6 2 0 4 9:11 6
13. Bvrnište 6 2 0 4 8:16 6
14. Hlohovec 6 1 0 5 4:17 3
15. Kvašov 6 0 1 5 6:16 1

V siedmom kole najvyšej oblastnej súťaže 
sa hral šláger v Dolných Kočkovciach, kde do-
máci privítali lídra tabuľky z Podmanína. Dol-
nokočkovania zlvádli boj o prvú priečku na 
výbornú a hetrikom Miloša Piláta porazili Pod-
manín rozdielom triedy. Dolné Kočkovce tak v 
tabuľke svojho súpera preskočili a dostali sa 

na post lídra siedmej ligy. 
7. kolo: 
Papradno – Visolaje 4:2 (2:2)
Góly: Zboran 3, M. Pavlík – Sviečka, Kujaník
Dohňany – Košecké Podhradie 1:1 (0:1)
Góly: Štrbák – Ranuša
Tuchyňa – Streženice 2:1 (2:1)
Góly: Bartoš 2 – Mácsai
Sverepec – Jasenica 1:1 (0:1)
Góly: Kuric – Janáček
Dolné Kočkovce – Podmanín 3:0 (1:0)
Góly: Miloš Pilát 3
Praznov – Šebešťanová 0:1 (0:1)
Gól: K. Petrík
Nová Dubnica – Lysá pod Makytou 3:3 (3:2)
Góly: Pecuš, Hadzima, Tadlánek  Chodúr, Paná

ček, Veteška
1. D. Kočkovce 7 6 1 0 24:7 19
2. Podmanín 7 6 0 1 23:8 18
3. Lysá 7 4 2 1 19:14 14
4. K. Podhradie 7 2 5 0 16:11 11
5. Visolaje 7 3 1 3 17:17 10
6. Papradno 7 2 3 2 13:15 9
7. Šebešťanová 7 2 2 3 17:17 8
8. Praznov 7 2 2 3 16:10 8
9. Nová Dubnica 7 1 4 2 15:19 7
10. Tuchyňa 7 1 3 3 12:18 6
11. Jasenica 7 0 5 2 8:10 5
12. Streženice 7 1 2 4 11:18 5
13. Dohňany 7 1 2 4 10:21 5

14. Sverepec 7 1 2 4 8:24 5

Program 8. kola:
Papradno – Tuchyňa, Podmanín – Dohňany, Visola

je – Jasenica, Šebešťanová – Sverepec, Košecké Pod
hradie – Praznov, Lysá pod Makytou – Dolné Kočkov
ce, Streženice – Nové Dubnica

7. kolo: 
Bodiná – Prejta 3:2, Dulov – Horovce 4:1, Kolačín 

– vrchteplá 15:2, Kameničany – Tŕstie 1:10, Červený 
Kameň – Udiča B 0:3, Lednica – Orlové 5:1, Pružina 
mala voľno
1. Dulov 7 6 0 1 30:8 18
2. Tŕstie 6 5 1 0 25:8 16
3. Kolačín 7 5 0 2 39:12 15
4. Lednica 7 5 0 2 21:16 15
5. Bodiná 6 2 3 1 12:12 9
6. Horovce 6 3 0 3 13:13 9
7. Udiča B 6 3 0 3 13:14 9
8. Pružina 6 2 2 2 10:8 8
9. Vrchteplá 6 2 2 2 15:23 8
10. Orlové 7 2 2 3 12:21 8
11. Č. Kameň 7 0 2 5 6:20 2
12. Prejtsa 6 0 1 5 9:23 1
13. Kameničany 7 0 1 6 3:30 1

Program 8. kola: Udiča B – Lednica, Bodiná – Pru
žina, Tŕstie – Kolačín, Vrchteplá – Dulov, Prejta – Orlo
vé, Horovce – Červený Kameň 
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

SPOMIENKA
„Čas plynie, ale smútok 
a  bôľ aj po 10tich rokoch 
pretrvávajú.“ Dňa 16.9.2022 
sme si pripomenuli smut
ný deň, keď náhle odišiel 
do večnosti náš milovaný 
manžel, starostlivý otec 
a  dedko Viliam Sartóry. 
S  láskou a  úctou spomína 
manželka Helenka a  syn 
Oliver s rodinou. Kto ste ho poznali a mali radi, spo
meňte si na neho a venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
„Odišla si z nášho života, 
ale krásne spomienky a 
večná láska v nás stále 
ostávajú, pretože ten, kto 
žije v našich srdciach nikdy 
neumiera.“ Dňa 13.9.2022 si 
pripomíname dva roky, čo 
nás navždy opustila naša 
milovaná mama, manžel
ka, dcéra, sestra a  švagri
ná Mgr. Jaroslava Límová. S láskou spomínajú 
manžel s deťmi, rodičia, sestra s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu  
s nami tichú spomienku.“

SPOMIENKA
„Je to už dlhých 30 rokov, 
čo utíchol zvuk Tvojich kro
kov. Tvoje srdce prestalo 
biť, naučili sme sa s tým žiť.“ 
Dňa 23.9. si pripomíname  
30 rokov od úmrtia 
otca, syna a  brata Pavla  
Sýrneho. Spomínajú  
naňho bratia Milan s  rodi
nou a Jozef s dcérami a za
ťom. Kto ste ho poznali spomeňte si naňho spolu 
s nami v tichej modlitbe. „Za spásu jeho duše.“

SPOMIENKA
Dňa 17.9.2022 sme si pripo
menuli smutné 3. výročie 
úmrtia našej drahej mamy, 
starej mamy a  prastarej 
starej mamy Margity 
Ondrišíkovej. S  láskou 
a  úctou spomínajú dcéra 
Milena a manžel s rodinou. 
„Odpočívaj v pokoji.“

SPOMIENKA
„Keď nádeje zhasnú a člo
vek ostáva sám, je nado
všetko krásne vrátiť sa 
k  spomienkam. Tak, ako 
každý rok v  tomto čase 
k  hrobu Tvojmu smerujú 
kroky naše. Sú chvíle, keď 
ticho bolí, že odíde ten, 
s  ktorým sme radi boli. 
Ani rokmi nezoslabla sila 
nášho smútku, hoci sa nič nedá zmeniť na tom 
smutnom skutku. Život už viac nevráti, čo nám 
vzal, spomienky vracajú len smútok a žiaľ.“ Dňa 
18.9.2022 sme si pripomenuli 7.výročie úmrtia 
manžela, otca, dedka Vladimíra Luhového 
z  Horných Kočkoviec. S  láskou spomína man
želka Anna, dcéra Maja, zať, vnúčatá a  ostatná 
rodina.

POĎAKOVANIE
Dňa 5.9.2022 nás navždy 
opustil Ing. Michal Krajči 
vo veku 78 rokov. Pohreb
nej službe Advent a  pá
novi Jankurovi ďakujeme 
za úctu a  profesionálny 
prístup pri poslednej roz
lúčke, ktorá sa konala v úz
kom kruhu rodiny. Ďakuje
me, smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
„Dotĺklo srdce, stíchol Tvoj 
hlas, zaplakal každý, kto Ťa 
mal rád.“ Dňa 7.9.2022 nás 
opustila naša drahá mama, 
babka a  prababka Emília 
Masláková. Zo srdca ďaku
jeme všetkým za účasť na 
poslednej rozlúčke a  kve
tinové dary. Poďakovanie 
za dôstojný obrad patrí aj 
pohrebnej službe Advent. S láskou a úctou spomí
na celá rodina.

POĎAKOVANIE
„Lúčim sa s  Vami, moji 
milí, ruky stisk už Vám 
nemôžem dať, srdce mi 
dotĺklo, odišli sily, lúčim 
sa s  každým, kto ma mal 
rád.“ Zo srdca ďakuje
me všetkým za účasť na 
poslednej rozlúčke dňa 
12.9.2022 s naším drahým 
manželom, otcom a  ded
kom Bohuslavom Janíčkom. Poďakovanie patrí 
aj pohrebnej službe Advent. S  láskou spomína 
manželka a syn s rodinou.

PORUCHY 
VEREJNÉHO 
OSVETLENIA 

hláste na adrese:  
ptsmpu@

ptsmpu.sk

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. 

Touto cestou sa chcem poďakovať Ing Petrovi 
Rosinovi, jeho bratom a všetkým tým, ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu detskej hasičskej 
súťaže dňa 7.8.2022 v Nosiciach. Bolo to všetko 
perfektne pripravené, bez akýchkoľvek prob
lémov prebiehala celá akcia. Deti mali radosť z 
celkovej súťaže a moc sa potešili penovej párty, 
ktorá bola ako zlatý klinec na záver súťaže. Peťko 
ďakujeme, že sa venuješ našim deťom a celému 
dobrovoľnému hasičskému zboru v Nosiciach. 
Veľké ďakujeme, rodičia a starí rodičia. Prajeme 
ti veľa úsilia pokračovať v tejto aktivite a taktiež 
veľa úspechov v pracovnom a súkromnom živote 
a ešte všetko najlepšie k tvojej štyridsiatke. 

Mária Rosinová

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30

ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

Otváracie hodiny:
 Tel. č.: 0908 783 176

Púchovské informačné centrum

POĎAKOVANIE
„Už stíchlo všetko vôkol a srdce prestalo biť, my 
musíme sa s Tebou na tomto svete rozlúčiť.“ Dňa 
8.9.2022 nás vo veku 66 rokov navždy opustil 
manžel a otec Milan Filiač. Zo srdca ďakujeme 
všetkým za účasť na pohrebnej rozlúčke a kveti
nové dary. Poďakovanie za dôstojný obrad patrí 
aj pohrebnej službe Advent, hudobníkom, spevá
kom a pánovi farárovi. S láskou a úctou spomína 
manželka a sestra s rodinou.
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

Podnikateľská plošná inzercia od 1.7.2022 

Formát Šírka x výška 
(v mm)

Cena za 1 
vydanie

Cena pri 5 až 
9 vydaniach 
(zľava 5%)

Cena pri 10 
a viac  

vydaniach  
(zľava 15%)

1/1 strany 204 x 270 132 € 125 € 112 €

1/2 strany 204 x 134 86 € 82 € 73 €

100 x 270 86 € 82 € 73 €

1/3 strany 204 x 87 66 € 63 € 56 €

65 x 270 66 € 63 € 56 €

2/3 strany 134 x 270 106 € 101 € 90 €

1/4 strany 100 x 134 56 € 53 € 48 €

204 x 64 56 € 53 € 48 €

1/8 strany 100 x 62 50 € 48 € 45 €

1/16 strany 100 x 34 23 € 22 € 20 €

 

Politická plošná inzercia od 1.7.2022

cena +100 % oproti podnikateľskej inzercie

SLUŽBY
• Vyšívanie pre firmy, krst. košieľky. 0905 562 215
• 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 2izbový byt s rozlohou 71 m2, 2 balkóny, 
čiastočne prerobený, bytovka po kompletnej 
rekonštrukcii, tichá lokalita. Na ulici Mojmírová 
1163/1. 3. poschodie. Info na 0904 353 123.
• 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
• Predám 2izbový byt s rozlohou 3izbového 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.
• 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.
• Predám 3 a 2dielnu šatníkovú skriňu, obývacie 
skrinky a okrúhly stôl – lacno. 0949 890 523.

PRÁCA
• 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.
• DSS Púchov - Nosice príjme do trvalého 
pracovného pomeru opatrovateľku. Dátum 
nástupu možný ihneď. Viac informácií na tel. č. 
042/4641433.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko príjme do 
zamestnania strojníkov na nakladač počas repnej 
kampane v cukrovare. Min. mzda 6 € / hod brutto. 
 práca vo výkone + diéty. Možnosť ubytovania. 
Kontakt: p. Gášek 0915 842  232 p. Hlaváčová 0917 
432 585. email: autodoprava@pdmestecko.sk
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INFLÁCIA DOSAHUJE NOVÉ MAXIMÁ, HYPOTÉKY 
DRAŽEJÚ. AKO OCHRÁNIŤ SVOJE ÚSPORY

Úspory Slovákov dostávajú v dôsledku rastúcej inflácie, a teda prudkého nárastu cien naozaj zabrať. Bežná slovenská domácnosť  
v najbližšom období stratí na inflácii nemalé finančné sumy. Kým v roku 2021 domácnosti, ktoré mali svoje úspory uložené v bankách 
na bežných, sporiacich a termínovaných účtoch, prišli o rekordných 1,3 milióna eur, v tomto roku môžu stratiť viac ako 2 miliardy eur. 

Ako infláciu pocítia naše peňaženky? 
Aktuálna hodnota inflácie sa pohybuje na úrovni 
13,6 %, čím prekonáva od konca minulého 
roka každý mesiac svoje historické maximum, 
a pri aktuálnej situácii nie je vylúčené, že výška 
inflácie bude aj naďalej rásť. Pre domácnosti, 
ich peňaženky a životné úspory to nie je veľmi 
pozitívna správa, pretože čoraz viac chudobnejú. 
Naše úspory strácajú kúpnu silu. Čo to znamená? 
Včera sme nakúpili 10 potravín za 20 €, no vplyvom 
inflácie si dnes za 20 € kúpime už iba 7 potravín. 

Ovplyvní aj našu budúcnosť

Najviac pocítia stratu práve životné úspory 
domácností, keďže viac než 63 % finančného majetku 
je v bankách v konzervatívnych produktoch, kde 
sa výška úrokov rovná takmer nule. Pokiaľ by časť 
úspor z rezerv, úspor pre deti do budúcnosti alebo 
na dôchodok vložili do rozumných investičných 
nástrojov, vplyv vysokej inflácie by nielen zmiernili 
a ochránili tak svoje úspory, ale do budúcna by ich 
aj efektívne zhodnotili. Má však aj pozitívny dosah 
na myslenie domácností v zmysle väčšieho záujmu 
práve o tému investícií.

Ďalší nepriateľ – rastúce úroky na 
hypotekárnych úveroch

Od začiatku roka 2022 úrok na hypotekárnom 
úvere postupne rastie. Európska centrálna 
banka zvýšila základnú úrokovú sadzbu, preto ju 
nasledovali aj naše banky a je veľký predpoklad, že 
tento trend zvyšovania úrokových sadzieb budú 
nasledovať aj v najbližšom období. Dnes banky 
ponúkajú 10ročnú fixáciu s úrokom nad 3 %. Pri 
priemernej výške hypotéky slovenskej domácnosti 
90 000 eur by sa len pri zvýšení úrokovej miery  

z 1 % na 3 % splátka domácnosti zvýšila o 97 eur 
mesačne, čo predstavuje už značný zásah do 
rodinného rozpočtu. 

Ako bojovať s infláciou

REZERVA
Nespoliehať sa na to, že situácia sa vyrieši sama. 
Je takmer isté, že úrokové sadzby na sporiacich  
a termínovaných účtoch v bankách nebudú 
schopné konkurovať inflácii. Pokiaľ máte väčšinu 
úspor práve v bankách v takýchto typoch 
produktov, presuňte aspoň časť z nich do 
výnosnejších investičných produktov. 

INVESTÍCIE 
Aktuálne jedinou cestou, ako bojovať proti inflácii 
a zároveň ochrániť svoje financie, je investovanie. 
Takýmto spôsobom dokážete zhodnocovať 
svoje úspory už od pár desiatok eur mesačne. Ak 
s investovaním chcete začať, resp. len začínate, 
poraďte sa s finančným odborníkom. Výber 
vhodného investičného produktu závisí od 
viacerých parametrov a od vašich cieľov, ktoré 
chcete dosiahnuť. 

ÚVERY
Ak máte v pláne kupovať svoju prvú nehnuteľnosť, 
nemá význam s kúpou čakať, pretože ceny 
bytov stále porážajú aj vývoj inflácie. Obdobie 
lacných úverov sme už nestihli, a ak sa vám tento 
alebo budúci rok končí fixácia na hypotéke, 
pravdepodobne sa ešte oplatí vašu hypotéku 
refinancovať. Pre vhodný výber banky a dĺžku 
fixácie opäť odporúčame poradiť sa s finančným 
odborníkom. Neberte si spotrebné úvery kvôli 
maličkostiam, ak sa zadlžujete, robte to len kvôli 
nákupu vecí, ktoré skutočne potrebujete a ktoré 
využijete dlhodobo. 

SPOTREBA
Ideálne je spísať si všetky svoje mesačné príjmy, 
ale hlavne reálne výdavky domácnosti. Len tak si 
urobíte najlepší obraz o tom, kam vám odchádza 
najviac peňazí. Zároveň tak zistíte, v ktorej oblasti 
vašej spotreby sa dajú výdavky znižovať. Pri 
potravinách do obchodu choďte vždy s nákupným 
zoznamom. Pri cestovaní, ak je to možné, zvážte 
cestovanie hromadnou dopravou, prípadne zvážte 
nepotrebné výdavky v kaviarňach a reštauráciách.

Gabriela Bulková -  senior consultant

Tel.: 0915654265  /   Email: gabriela.bulkova@partnersgroup.sk

Rožák, 1. mája 871, Púchov 020 01

Michal Mácsai - Team Manager PARTNERS GROUP SK

                                       finančný sprostredkovateľ

Tel.: 0918 929 037  /  Email : michal.macsai@partnersgroup.sk


