
www.puchovskenoviny.skwww.puchovskenoviny.sk

OFICIÁLNY TÝŽDENNÍK MESTA PÚCHOVOFICIÁLNY TÝŽDENNÍK MESTA PÚCHOV

33dátum vydania: 27. 9. 2022dátum vydania: 27. 9. 2022
ďalšie číslo vyjde 4. 10. 2022

V Starostovskej hasičskej V Starostovskej hasičskej 
súťaži Ihrišťania bronzoví súťaži Ihrišťania bronzoví 

>> str. 4, 5>> str. 4, 5

Zrevitalizované „kruháče“ Zrevitalizované „kruháče“ 
na Rožáku a Sedliština Rožáku a Sedlišti >> str.  3>> str.  3

>> str. 7>> str. 7 >> str. 19>> str. 19

Čachre s bytmi bývalého Čachre s bytmi bývalého 
primátora M. Michalcaprimátora M. Michalca

Galavečer Osobnosť športu Galavečer Osobnosť športu 
mesta Púchov 2022mesta Púchov 2022



spravodajstvo  oznamspravodajstvo  oznam22

Zrevitalizované „kruháče“ na Rožáku a Sedlišti

Mesto Púchov je zakvitnuté počas Mesto Púchov je zakvitnuté počas 
celého roka. Spomínate si na krásne celého roka. Spomínate si na krásne 
jarné záhony v celom meste (tulipány jarné záhony v celom meste (tulipány 
i narcisy) i závesné kvetináče počas i narcisy) i závesné kvetináče počas 
celého leta a jesene, či záhony s trval-celého leta a jesene, či záhony s trval-
kami, ružami a letničkami? Každý, kto kami, ružami a letničkami? Každý, kto 
príde do mesta, si musí všimnúť, aké príde do mesta, si musí všimnúť, aké 
je mesto zelené a plné kvetov. Chce to je mesto zelené a plné kvetov. Chce to 
však neustálu starostlivosť a nadšenie však neustálu starostlivosť a nadšenie 
najmä pracovníkov z Podniku technic-najmä pracovníkov z Podniku technic-
kých služieb mesta, ktorí sa o údržbu kých služieb mesta, ktorí sa o údržbu 
zelene a kvetinovej nádhery starajú zelene a kvetinovej nádhery starajú 
počas celého roka. počas celého roka. 

Málokto si už spomína na to, ako vy-Málokto si už spomína na to, ako vy-
zerali kruhové objazdy na „Rožáku“, či zerali kruhové objazdy na „Rožáku“, či 
pri čerpacej stanici Slovnaft - v smere pri čerpacej stanici Slovnaft - v smere 
na Považskú Bystricu. Keď sa opýtam, na Považskú Bystricu. Keď sa opýtam, 
ako vyzerali, väčšina opýtaných po-ako vyzerali, väčšina opýtaných po-
vie, že tam bolo niečo zelené. Áno. Na vie, že tam bolo niečo zelené. Áno. Na 
Rožáku boli popínavé tuje a na dru-Rožáku boli popínavé tuje a na dru-
hom kruhovom objazde pri Slovnafte hom kruhovom objazde pri Slovnafte 
bola zväčša (počas celého roka) tráva. bola zväčša (počas celého roka) tráva. 
V máji tohto roku začala revitalizácia V máji tohto roku začala revitalizácia 
spomínaných kruhových objazdov. spomínaných kruhových objazdov. 
A dôvod? Mali sme záujem obnoviť  A dôvod? Mali sme záujem obnoviť  
a hlavne skrášliť vstup do mesta sme-a hlavne skrášliť vstup do mesta sme-
rom od Považskej Bystrice a z hlavného rom od Považskej Bystrice a z hlavného 
mosta. Zámerom bolo vysadiť kvety  mosta. Zámerom bolo vysadiť kvety  
a zeleň, ktoré by pritiahli oči okolo-a zeleň, ktoré by pritiahli oči okolo-
idúcich nielen svojou krásou, ale aj idúcich nielen svojou krásou, ale aj 
včely. Podložie kruhových objazdov včely. Podložie kruhových objazdov 
však nebolo na výsadbu rastlín, kvetín  však nebolo na výsadbu rastlín, kvetín  
a zelene vyhovujúce, nakoľko pred-a zelene vyhovujúce, nakoľko pred-
metná plocha neobsahovala kvalitný metná plocha neobsahovala kvalitný 
substrát (v minulosti spôsobené rôzny-substrát (v minulosti spôsobené rôzny-
mi stavebnými aktivitami a odpadom), mi stavebnými aktivitami a odpadom), 
a preto bolo potrebné nevyhovujúce a preto bolo potrebné nevyhovujúce 
podložie pre umiestnenie novej výsad-podložie pre umiestnenie novej výsad-
by čiastočne vymeniť a zahumusovať. by čiastočne vymeniť a zahumusovať. 
Cieľom bolo urobiť výsadbu tak, aby Cieľom bolo urobiť výsadbu tak, aby 
boli tieto kruhové objazdy zakvitnuté boli tieto kruhové objazdy zakvitnuté 
počas celého roka, tak ako sú v meste počas celého roka, tak ako sú v meste 
umiestnené viaceré záhony, t.j. na jar umiestnené viaceré záhony, t.j. na jar 

na nich vyrastú cibuľoviny (tulipány, na nich vyrastú cibuľoviny (tulipány, 
narcisy...), v lete letničky, na jeseň tr-narcisy...), v lete letničky, na jeseň tr-
valky, a to všetko tak aby boli využité valky, a to všetko tak aby boli využité 
aj rôzne lúčne kvety, ktoré pritiahnu aj rôzne lúčne kvety, ktoré pritiahnu 
pozornosť aj hmyzu. pozornosť aj hmyzu. 

Kruháče tak počas roka budú meniť Kruháče tak počas roka budú meniť 
farby a stanú sa ďalšou ozdobou mes-farby a stanú sa ďalšou ozdobou mes-
ta. Vytvorilo sa tým celoročne, ekolo-ta. Vytvorilo sa tým celoročne, ekolo-
gicky i esteticky, atraktívne prostredie, gicky i esteticky, atraktívne prostredie, 
a to vďaka bohatej flóre, pozostáva-a to vďaka bohatej flóre, pozostáva-
júcej z trvaliek (rudbekia, perovskia, júcej z trvaliek (rudbekia, perovskia, 
šalvia, echinacea, rebríček, veternica, šalvia, echinacea, rebríček, veternica, 
gaura), v kombinácii s okrasnými trá-gaura), v kombinácii s okrasnými trá-
vami (pérovec), doplnenými o jarné ci-vami (pérovec), doplnenými o jarné ci-
buľoviny (tulipán, narcis, okrasný ces-buľoviny (tulipán, narcis, okrasný ces-
nak). Tieto sezónne premenlivé prvky nak). Tieto sezónne premenlivé prvky 
dopĺňajú stálozelené živé ploty (zemo-dopĺňajú stálozelené živé ploty (zemo-
lez). Námetom na vnútorné členenie lez). Námetom na vnútorné členenie 
kruhového objazdu je podoba kvetu kruhového objazdu je podoba kvetu 
- „margaréty“, čo bol symbol staršieho - „margaréty“, čo bol symbol staršieho 
erbu mesta Púchov ešte pred súčas-erbu mesta Púchov ešte pred súčas-
ným erbom, na ktorom je zobrazená ným erbom, na ktorom je zobrazená 
Sv. Margita. V strede kruhového ob-Sv. Margita. V strede kruhového ob-
jazdu na „Rožáku“ je navrhnutá štrková jazdu na „Rožáku“ je navrhnutá štrková 
plocha, ktorá sa v budúcnosti plánuje plocha, ktorá sa v budúcnosti plánuje 
využiť na umiestnenie Sochy sv. Margi-využiť na umiestnenie Sochy sv. Margi-
ty. Kým však k tomu dôjde, bude tento ty. Kým však k tomu dôjde, bude tento 
priestor využitý na sezónnu výzdobu, priestor využitý na sezónnu výzdobu, 
napríklad vianočné osvetlenie či veľko-napríklad vianočné osvetlenie či veľko-
nočnú výzdobu. Na „kruháči“ pri Slov-nočnú výzdobu. Na „kruháči“ pri Slov-
nafte boli zároveň výsadbou riešené nafte boli zároveň výsadbou riešené 
aj okolité plochy blízkej komunikácie, aj okolité plochy blízkej komunikácie, 
kde doposiaľ nebola žiadna výsadba,  kde doposiaľ nebola žiadna výsadba,  
a to všetko za účelom zabezpečenia a to všetko za účelom zabezpečenia 
ich atraktívnosti.ich atraktívnosti.

Požiadavka na vypracovanie návrhu Požiadavka na vypracovanie návrhu 
na revitalizáciu zelených plôch kruho-na revitalizáciu zelených plôch kruho-
vého objazdu pri Tescu, bola zadaná vého objazdu pri Tescu, bola zadaná 
ešte v júli 2021 odbornej firme Záhrad-ešte v júli 2021 odbornej firme Záhrad-
nícke služby KLAČANSKÝ, s.r.o. Trenčín. nícke služby KLAČANSKÝ, s.r.o. Trenčín. 
Mesto Púchov informovalo o svojom Mesto Púchov informovalo o svojom 
zámere revitalizácie aj na svojom webe zámere revitalizácie aj na svojom webe 
a tiež v Púchovských novinách ešte  a tiež v Púchovských novinách ešte  

v jarných mesiacoch. V apríli 2022 vo v jarných mesiacoch. V apríli 2022 vo 
verejnom obstarávaní vysúťažený rea-verejnom obstarávaní vysúťažený rea-
lizátor prác LOTOS – garden, s.r.o. Tren-lizátor prác LOTOS – garden, s.r.o. Tren-
čín začal s realizáciou výsadbových čín začal s realizáciou výsadbových 
prác. Kameň dotvára celú realizáciu, prác. Kameň dotvára celú realizáciu, 
čiastočne vytvára mulč – zábranu proti čiastočne vytvára mulč – zábranu proti 
zaburiňovaniu - v okrajových par tiách zaburiňovaniu - v okrajových par tiách 
zabezpečuje aj zmenšenie plochy zabezpečuje aj zmenšenie plochy 
určenej na aktívnu údržbu daného určenej na aktívnu údržbu daného 
priestoru.priestoru.

V meste sa dlhodobo pripravuje vý-V meste sa dlhodobo pripravuje vý-
stavba ďalšieho kruhového objazdu, stavba ďalšieho kruhového objazdu, 
a to v časti Hrabovka smerom na Stre-a to v časti Hrabovka smerom na Stre-

ženice, ktorý investične a stavebne ženice, ktorý investične a stavebne 
zastrešuje Trenčiansky samosprávny zastrešuje Trenčiansky samosprávny 
kraj, pod ktorý patrí táto komuniká-kraj, pod ktorý patrí táto komuniká-
cia. Mesto bolo v plnej miere súčinné cia. Mesto bolo v plnej miere súčinné 
pri vydávaní územného rozhodnutia, pri vydávaní územného rozhodnutia, 
ktoré je právoplatné ako i pri majet-ktoré je právoplatné ako i pri majet-
koprávnom vysporiadaní pozemkov koprávnom vysporiadaní pozemkov 
dotknutých stavbou. Samotná rea-dotknutých stavbou. Samotná rea-
lizácia je však už plne v rukách TSK, lizácia je však už plne v rukách TSK, 
ktorý v súčasnosti čaká na vydanie sta-ktorý v súčasnosti čaká na vydanie sta-
vebného povolenia, aby mohol začať  vebného povolenia, aby mohol začať  
s výstavbou.s výstavbou.

Katarína Heneková Katarína Heneková 

Kruhový objazd na Sedlišti po revitalizáciiKruhový objazd na Sedlišti po revitalizácii

Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, 

ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 (streda) o 9.00 hod. v Divadle 
Púchov s programom: 

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov
3. Polročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov 

za I. polrok 2022
4. Protest prokurátora č. Pd 105/22/3306-2 proti VZN č. 7/2004 o ochrane 

nefajčiarov obmedzením fajčenia v meste Púchov
5. Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2022 a monitorovacia správa pro-

gramového rozpočtu k 30.6.2022
6. Návrh - VZN č. 7/2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

mesta Púchov v určených dňoch v kalendárnom roku 2023
7. Návrh - Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Púchov 2022-2030
8. Návrh - Operačný plán zimnej údržby Mesta Púchov na roky 2022-2023
9. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – september 2022
10. Prerokovanie a schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvo-

ja mesta Púchov na roky 2022-2030
11. Schválenie výšky podpory individuálneho bývania v meste Púchov
12. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
13. Predaj, kúpa
14. Nájom
15. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ
16. Rôzne
17. Interpelácie     MsÚ Púchov
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Slovami primátorky: „Úsmev vždy neznamená, že 
je človek šťastný. Niekedy to znamená, že je silný.“

Prežívame obdobie, kedy musíme Prežívame obdobie, kedy musíme 
byť silní, aby sme zvládli všetko to, čo byť silní, aby sme zvládli všetko to, čo 
sa na nás valí: energetická kríza, vy-sa na nás valí: energetická kríza, vy-
soká inflácia, zvyšovanie cien, hádky, soká inflácia, zvyšovanie cien, hádky, 
urážky, osočovanie, ba aj osobné bitky urážky, osočovanie, ba aj osobné bitky 
politikov. Ako sa to dá vôbec zvládnuť? politikov. Ako sa to dá vôbec zvládnuť? 
Tiež na meste „bojujeme“, pretože zvý-Tiež na meste „bojujeme“, pretože zvý-
šené ceny elektrickej energie zasahujú šené ceny elektrickej energie zasahujú 
aj do života samosprávy. Preto sa sna-aj do života samosprávy. Preto sa sna-
žíme využívať na realizáciu plánova-žíme využívať na realizáciu plánova-
ných investičných akcií, najmä externé ných investičných akcií, najmä externé 
zdroje z eurofondov alebo rôznych zdroje z eurofondov alebo rôznych 
dotačných a grantových programov dotačných a grantových programov 
tak, aby sme nečerpali vlastné finanč-tak, aby sme nečerpali vlastné finanč-
né prostriedky mesta. Preto ma veľmi né prostriedky mesta. Preto ma veľmi 
potešila informácia o schválení finanč-potešila informácia o schválení finanč-
ných prostriedkov pre výstavbu mest-ných prostriedkov pre výstavbu mest-
ských jaslí. Naše niekoľkoročné úsilie ských jaslí. Naše niekoľkoročné úsilie 
sa oplatilo. sa oplatilo. Ministerstvo nám schváli-Ministerstvo nám schváli-
lo takmer 400.000 eur ako nenávrat-lo takmer 400.000 eur ako nenávrat-
ný finančný príspevok na vybudova-ný finančný príspevok na vybudova-
nie detských jaslí z eurofondov.nie detských jaslí z eurofondov. Pred  Pred 
nami je ešte veľa práce s uzatvorením nami je ešte veľa práce s uzatvorením 
zmluvy a verejným obstarávaním, ale zmluvy a verejným obstarávaním, ale 
cieľ je jasný - vybudovať dve triedy pre cieľ je jasný - vybudovať dve triedy pre 
deti do 3 rokov v areáli ZŠ s MŠ Slovan-deti do 3 rokov v areáli ZŠ s MŠ Slovan-
ská. Ďakujem Janke Vondrovej za jej ská. Ďakujem Janke Vondrovej za jej 
neskutočné nasadenie a všetkým ko-neskutočné nasadenie a všetkým ko-
legom z MsÚ za pomoc a spoluprácu, legom z MsÚ za pomoc a spoluprácu, 
a samozrejme poslancom za podporu a samozrejme poslancom za podporu 
tohto projektu. Cieľom je zabezpeče-tohto projektu. Cieľom je zabezpeče-
nie sprístupnenia efektívnych a kva-nie sprístupnenia efektívnych a kva-
litnejších verejných služieb podporou litnejších verejných služieb podporou 
starostlivosti o dieťa do troch rokov starostlivosti o dieťa do troch rokov 
veku na komunitnej úrovni. Snahou veku na komunitnej úrovni. Snahou 
mesta je obnoviť chýbajúcu prevádz-mesta je obnoviť chýbajúcu prevádz-
ku mestských jaslí, a tak podporiť zo-ku mestských jaslí, a tak podporiť zo-
súladenie rodinného a pracovného súladenie rodinného a pracovného 
života mladých rodín. Zariadenie pre života mladých rodín. Zariadenie pre 
poskytovanie služieb a starostlivosti  poskytovanie služieb a starostlivosti  
o deti do troch rokov veku dieťaťa bude o deti do troch rokov veku dieťaťa bude 
vytvorené stavebnými úpravami príze-vytvorené stavebnými úpravami príze-
mia školského pavilónu „B“ Základnej mia školského pavilónu „B“ Základnej 
školy s materskou školou Slovanská školy s materskou školou Slovanská 
23, v mestskej časti Horné Kočkovce. 23, v mestskej časti Horné Kočkovce. 
Súčasťou projektu je vybudovanie Súčasťou projektu je vybudovanie 
detského ihriska, zateplenie celého detského ihriska, zateplenie celého 
objektu a vnútorné vybavenie jaslí.  objektu a vnútorné vybavenie jaslí.  
V rámci projektu sa vybudujú dve trie-V rámci projektu sa vybudujú dve trie-
dy, každá s kapacitou 10 detí. Dispozič-dy, každá s kapacitou 10 detí. Dispozič-
ne budú prepojené s mliečnou kuchy-ne budú prepojené s mliečnou kuchy-
ňou a zázemím pre personál. Triedy ňou a zázemím pre personál. Triedy 
budú mať samostatné bezbariérové budú mať samostatné bezbariérové 
vstupy. Snahou mesta je realizáciou vstupy. Snahou mesta je realizáciou 
projektu zvýšiť kvalitu života obyvate-projektu zvýšiť kvalitu života obyvate-
ľov, zlepšiť dostupnosť verejných slu-ľov, zlepšiť dostupnosť verejných slu-
žieb a vybudovať sociálnu infraštruk-žieb a vybudovať sociálnu infraštruk-
túru s cieľom prispieť k efektívnemu túru s cieľom prispieť k efektívnemu 
a vyváženému trvalo udržateľnému a vyváženému trvalo udržateľnému 
rozvoju.rozvoju.

A v meste stále vládne čulý pracovný A v meste stále vládne čulý pracovný 
ruch. Opravujú sa chodníky na Požiar-ruch. Opravujú sa chodníky na Požiar-
nej, Pod Zábrehom, na Hoštínskej ul. nej, Pod Zábrehom, na Hoštínskej ul. 
okolo MŠ Chmelinec. Zabezpečovali okolo MŠ Chmelinec. Zabezpečovali 
sa opravy komunikácií na Samotách  sa opravy komunikácií na Samotách  
a v záhradkárskej oblasti Potôčky. Na a v záhradkárskej oblasti Potôčky. Na 
hlavnom cintoríne v Púchove inten-hlavnom cintoríne v Púchove inten-
zívne pokračujú práce na výstavbe zívne pokračujú práce na výstavbe 

kolumbária, keďže sa práve muruje kolumbária, keďže sa práve muruje 
omietka a ukladá zámková dlažba. Fi-omietka a ukladá zámková dlažba. Fi-
nišujú práce aj na rozšírení priestorov nišujú práce aj na rozšírení priestorov 
knižnice, ktorú plánujeme pustiť do ži-knižnice, ktorú plánujeme pustiť do ži-
vota v plnej kráse budúci týždeň.vota v plnej kráse budúci týždeň.

Čaj pre seniorov v stredu bol opäť vý-Čaj pre seniorov v stredu bol opäť vý-
borný. Naplnenú sálu Divadla Púchov borný. Naplnenú sálu Divadla Púchov 
potešili deti a mládež z CVČ svojím potešili deti a mládež z CVČ svojím 
krásnym programom a skvelí Mošten-krásnym programom a skvelí Mošten-
skí Pajtáši roztancovali postupne celé skí Pajtáši roztancovali postupne celé 
publikum.publikum.

Okresná organizácia Jednoty dô-Okresná organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska oslavuje 25. výro-chodcov Slovenska oslavuje 25. výro-

čie založenia organizácie. Osobne som čie založenia organizácie. Osobne som 
zablahoželala predsedníčke združe-zablahoželala predsedníčke združe-
nia pani Elenke Gelnarovej a všetkým nia pani Elenke Gelnarovej a všetkým 
predsedom základných organizácií  predsedom základných organizácií  
a jej členom, a poďakovala sa za skvelú a jej členom, a poďakovala sa za skvelú 
spoluprácu. Súčasťou stretnutia, kto-spoluprácu. Súčasťou stretnutia, kto-
rého sa zúčastnila aj poslankyňa MsZ rého sa zúčastnila aj poslankyňa MsZ 
Irenka Kováčiková, bolo vyhodnotenie Irenka Kováčiková, bolo vyhodnotenie 
ich celoročnej činnosti a plány do bu-ich celoročnej činnosti a plány do bu-
dúcnosti. Ešte raz blahoželám a prajem dúcnosti. Ešte raz blahoželám a prajem 
hlavne veľa zdravia, pokoja a pohody. hlavne veľa zdravia, pokoja a pohody. 

V piatok som v Banskej Bystrici pre-V piatok som v Banskej Bystrici pre-
vzala od predsedníčky Ústrednej rady vzala od predsedníčky Ústrednej rady 
Združenia ZPOZ - Človek - človeku  Združenia ZPOZ - Človek - človeku  
v SR, POĎAKOVANIE mestu PÚCHOV, v SR, POĎAKOVANIE mestu PÚCHOV, 
za podporu a spoluprácu pri napĺňa-za podporu a spoluprácu pri napĺňa-
ní humánno - občianskeho poslania ní humánno - občianskeho poslania 
ZPOZ. Je to pre mesto Púchov pocta ZPOZ. Je to pre mesto Púchov pocta 
za všetky tie obrady a slávnosti, ktoré za všetky tie obrady a slávnosti, ktoré 
pre občanov pripravujeme. Ďakujem. pre občanov pripravujeme. Ďakujem. 
Využijem túto možnosť, aby som sa Využijem túto možnosť, aby som sa 
poďakovala svojim kolegom, ktorí poďakovala svojim kolegom, ktorí 
sa neustále starajú o naplnenie cie-sa neustále starajú o naplnenie cie-
ľov ZPOZu pre občanov nášho mesta  ľov ZPOZu pre občanov nášho mesta  
a celého okolia: dlhoročnej Zpozárke, a celého okolia: dlhoročnej Zpozárke, 
poslankyni MsZ Irenke Kováčikovej, poslankyni MsZ Irenke Kováčikovej, 

Danke Gabrišovej, členke ÚR Z-ZPOZ Danke Gabrišovej, členke ÚR Z-ZPOZ 
a vedúcej Oddelenia školstva a sociál-a vedúcej Oddelenia školstva a sociál-
nych vecí MsÚ Púchov, Karin a Bronke nych vecí MsÚ Púchov, Karin a Bronke 
Riljakovým a Laure Krošlákovej za spo-Riljakovým a Laure Krošlákovej za spo-
luprácu v ZPOZe. Poďakovanie patrí luprácu v ZPOZe. Poďakovanie patrí 
všetkým obradárom, účinkujúcim  všetkým obradárom, účinkujúcim  
a matrikárkam, ktorí svojím prístupom a matrikárkam, ktorí svojím prístupom 
prispievajú k naplneniu slávnosti všet-prispievajú k naplneniu slávnosti všet-
kých obradov, ktoré v meste organizu-kých obradov, ktoré v meste organizu-
jeme. jeme. 

ROVNE CUP na Lednických Rovniach ROVNE CUP na Lednických Rovniach 
prebiehal v sobotu od rána v dobrej  prebiehal v sobotu od rána v dobrej  
a sviežej nálade, pričom jedným  a sviežej nálade, pričom jedným  

z družstiev bolo aj mužstvo zastupujú-z družstiev bolo aj mužstvo zastupujú-
ce starostov z okresu Púchov - Mikrore-ce starostov z okresu Púchov - Mikrore-
gión. Mňa aktívne v turnaji zastupoval gión. Mňa aktívne v turnaji zastupoval 
Majko Ondrička a ja za to ĎAKUJEM  Majko Ondrička a ja za to ĎAKUJEM  
a blahoželám k tretiemu miestu. a blahoželám k tretiemu miestu. 

PMP - POHÁR MIERU A PRIATEĽSTVA PMP - POHÁR MIERU A PRIATEĽSTVA 
na autodráhe som mala možnosť za-na autodráhe som mala možnosť za-
hájiť aj s úžasným Martinom Strakom, hájiť aj s úžasným Martinom Strakom, 
ktorý venoval svoj čas fanúšikom aj na ktorý venoval svoj čas fanúšikom aj na 
besede. Pre mňa jedinečné stretnutie besede. Pre mňa jedinečné stretnutie 
plné inšpiratívnych nápadov, emócií, plné inšpiratívnych nápadov, emócií, 
skúseností, životných múdrostí. Bolo skúseností, životných múdrostí. Bolo 
mi cťou i potešením osobne spoznať mi cťou i potešením osobne spoznať 
tohto významného českého moderá-tohto významného českého moderá-
tora, fotografa, fotoreportéra, televíz-tora, fotografa, fotoreportéra, televíz-
neho komentátora, novinára a veľkého neho komentátora, novinára a veľkého 
fanúšika pretekárskych áut a automo-fanúšika pretekárskych áut a automo-
bilových pretekov. Ďakujem pánovi bilových pretekov. Ďakujem pánovi 
Kumičákovi a Rasťovi Bednárikovi za Kumičákovi a Rasťovi Bednárikovi za 
pozvanie a možnosť spoznať skvelých pozvanie a možnosť spoznať skvelých 
ľudí a zahájiť preteky.ľudí a zahájiť preteky.

Základná organizácia Slovenského Základná organizácia Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých a jej čle-zväzu zdravotne postihnutých a jej čle-
novia opäť trávili čas vonku. Na tradič-novia opäť trávili čas vonku. Na tradič-
nej opekačke znel okrem harmoniky  nej opekačke znel okrem harmoniky  
a spevu aj zvonivý smiech, pretože a spevu aj zvonivý smiech, pretože 

nálada bola naozaj skvelá. A k tomu nálada bola naozaj skvelá. A k tomu 
trošku slaninky a špekáčiky a spokoj-trošku slaninky a špekáčiky a spokoj-
nosť bola na všetkých stranách. Ďaku-nosť bola na všetkých stranách. Ďaku-
jem pánovi Jankovi Petrovi za pozva-jem pánovi Jankovi Petrovi za pozva-
nie i organizáciu tejto krásnej akcie.nie i organizáciu tejto krásnej akcie.

V nedeľu bol Medzinárodný deň ne-V nedeľu bol Medzinárodný deň ne-
počujúcich, ktorého cieľom je upozor-počujúcich, ktorého cieľom je upozor-
niť na bariéry, ktoré si viacerí z nás ani niť na bariéry, ktoré si viacerí z nás ani 
neuvedomujeme, a tiež oboznámenie neuvedomujeme, a tiež oboznámenie 
verejnosti s úspechmi a problémami verejnosti s úspechmi a problémami 
nepočujúcich. Deň je určený na pro-nepočujúcich. Deň je určený na pro-
pagáciu ich potrieb a požiadaviek  pagáciu ich potrieb a požiadaviek  
s dôrazom na zlepšenie ľudských práv s dôrazom na zlepšenie ľudských práv 

nepočujúcich osôb, postavenia, prístu-nepočujúcich osôb, postavenia, prístu-
pu k vzdelaniu a k informačným tech-pu k vzdelaniu a k informačným tech-
nológiám a službám. nológiám a službám. 

Pred nami je opäť týždeň plný uda-Pred nami je opäť týždeň plný uda-
lostí: čaká nás vyhodnotenie súťaže lostí: čaká nás vyhodnotenie súťaže 
Zlaté vedro, kde má byť mesto Púchov Zlaté vedro, kde má byť mesto Púchov 
ocenené za výnimočné výsledky pri ocenené za výnimočné výsledky pri 
riešení podnetov a v komunikácii s ob-riešení podnetov a v komunikácii s ob-
čanmi na portáli Odkaz pre starostu za čanmi na portáli Odkaz pre starostu za 
rok 2021, taktiež zasadnutie mestské-rok 2021, taktiež zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva, ktoré by sa v stredu ho zastupiteľstva, ktoré by sa v stredu 
malo, do nastávajúcich komunálnych malo, do nastávajúcich komunálnych 
volieb, konať poslednýkrát. Nastupuje volieb, konať poslednýkrát. Nastupuje 
mesiac október, ktorý je už tradične mesiac október, ktorý je už tradične 
venovaný úcte k starším a mestský venovaný úcte k starším a mestský 
úrad v spolupráci s Púchovskou kul-úrad v spolupráci s Púchovskou kul-
túrou, s.r.o. pripravilo viacero podujatí túrou, s.r.o. pripravilo viacero podujatí 
pre seniorov, na ktoré sa tešíme. pre seniorov, na ktoré sa tešíme. 

Zatiaľ si však užite posledné jesenné Zatiaľ si však užite posledné jesenné 
septembrové dni a nedopustite, aby septembrové dni a nedopustite, aby 
správanie iných ničilo Váš vnútorný správanie iných ničilo Váš vnútorný 
mier. A ešte jednu myšlienku: mier. A ešte jednu myšlienku: „Nie, „Nie, 
nemusíte všetko znášať, trpezlivosť má nemusíte všetko znášať, trpezlivosť má 
svoje hranice a život sa má žiť, nie zná-svoje hranice a život sa má žiť, nie zná-
šať.“ šať.“ Pekný jesenný týždeň Vám pra-Pekný jesenný týždeň Vám pra-
jem. jem.                                   Katarína HenekováKatarína Heneková
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Pod názvom „Čachre s bytmi“ uverejnil 
týždenník PLUS 7 DNÍ vo svojom vyda-
ní zo dňa 11. 8. 2022 článok, v ktorom sa 
okrem iného uvádza: 

„Mesto Púchov predalo schátranú budovu nové-
mu majiteľovi. K zrekonštruovanej nehnuteľnosti 
sa dostala rodina exprimátora”. V článku sa ďalej 
píše: „Nehnuteľnosť takmer v centre Púchova sa 
stala jablkom sváru medzi súčasným a bývalým ve-
dením mesta. Ešte za čias primátorovania Mariána 
Michalca ju totiž mesto predalo súkromníkovi. Na 
všeobecné prekvapenie, o pár rokov po skončení 
vo funkcii, sa stal exprimátor majiteľom nebyto-
vých priestorov a parkovacích miest, jeho svokra  
a syn zas bytov. Tie so ziskom neskôr posunuli novým 
majiteľom. Aktuálne vedenie mesta je presvedčené, 
že stavba bola predaná v rozpore s pravidlami. Od 
súdu žiada, aby ju vrátili. Exprimátor Michalec zas 
hovorí o snahe škandalizovať ho tesne pred voľba-
mi. Na prípad podľa viceprimátora Lukáša Ranika 
upozornil občan. Zistil, že pozemky okolo bytovky 
patria bývalému primátorovi Mariánovi Michalcovi 
a jeho žene, ktorá momentálne vlastní aj jeden z by-
tov. Budova celkovo disponuje troma bytovými jed-
notkami. Stavbu, ktorú evidovalo ako svoj majetok 
mesto Púchov, predali v roku 2010. V tom čase šéfo-
val úradu Michalec. Na podnet obyvateľa sa začali  
v prípade viac „hrabať”. Zistené „zaujímavosti” vyús-
tili až do podania trestného oznámenia a žaloby na 
určenie vlastníckych práv k bytovke. “Myslíme si, že 
je to zlodejina mestského majetku na hulváta,” tvrdí 
viceprimátor Ranik. Problematický bol podľa Rani-
ka už samotný spôsob, akým sa domu zbavili. Kým  
v inzeráte v mestských novinách sa hovorilo o pre-
daji len stavby, neskôr už išlo o budovu aj s pozem-
kom. Podľa súčasného vedenia okresného mesta 
speňažili nehnuteľnosť priamym predajom, na ktorý 
však existuje zákonný limit 40-tisíc eur. „Nehnuteľ-
nosť však bola ohodnotená na 69,3 tisíca (poznám-
ka PN: správne má byť 69,2) a za tú sumu aj preda-
ná,” upozorňuje viceprimátor.” 

V tejto súvislosti sme položili niekoľko otázok 
advokátovi JUDr. Antonovi Školekovi, konateľovi 
advokátskej kancelárie JUDr. Anton Školek&Part-
ners, s.r.o., ktorá mesto Púchov v konaniach zastu-
puje. 

Pán doktor, vysvetlite, prosím, našim čita-
teľom v čom spočívala nezákonnosť postupu 
mesta a jej vtedajšieho primátora Mariána Mi-
chalca, pri predaji bytovky na Royovej ul. súp. 
č. 775.

Pán redaktor, v prvom rade treba uviesť, tak ako 
sa píše aj v týždenníku PLUS 7 DNÍ, že na pravde-
podobnú nezákonnosť vtedajšieho postupu 
mesta pri predaji bytovky súp. č. 775 spolu s po-
zemkom o výmere 547 m², upozornil vo svojom 
podnete občan Mesta Púchov. Následne Mesto 
Púchov požiadalo katastrálny odbor Okresného 
úradu Púchov o poskytnutie informácie o histó-
rii prevodov na vyššie uvedenej nehnuteľnosti.  
Z takto získaných listín je zrejmé, že po nadobud-
nutí nehnuteľnosti Ing. Bachratým sa stal vlastní-
kom bytu č. 3 a garáže č. 2-3 Mgr. Matej Michalec, 
LL.M. – syn primátora mesta Mariána Michalca 
(vklad povolený dňa 14. 6. 2018).

V rovnaký deň, teda14. 6. 2018 sa stala vlastníč-
kou bytu č. 2 a garáže č. 2-1svokra primátora Mi-
chalca – Anna Fischerová. A opäť v rovnaký deň, 
teda 14. 6. 2018 sa stali vlastníkmi piatich neby-
tových priestorov (č. 12-1, č. 12-2, č. 12-3, č. 12-4 

č. 12-5) Mgr. Marián Michalec s manželkou Mgr. 
Adrianou Michalcovou, rod. Fischerovou. Dňa 21. 
6. 2018 bola do katastra nehnuteľností zapísaná 
Kúpna zmluva na kupujúcich Z. K. a Ing. P. T., a to 
na byt č. 1 a garáž 4. 2-2.

O dva roky neskôr bola vkladom zo dňa 21. 7. 
2020 zapísaná Darovacia zmluva na byt č. 2 a ga-
ráž č. 2-1 medzi Michalcovou svokrou a Michalco-
vou manželkou. Tento byt bol následne, v ten istý 
deň (21. 7.  2020), prevedený z manželky primáto-
ra na osoby B. Č. a Mgr. I. O. ako kupujúcich. Byt č. 
3 a garáž č. 2-3, ktorého vlastníkom bol syn býva-
lého primátora Michalca,daroval dňa 11. 1. 2022 
Michalcovej manželke (svojej matke) Mgr. Adriane 
Michalcovej.

Zo získaných informácii je evidentné, že bytovka 
spolu s pozemkom bola predaná na základe ve-
rejnej súťaže, alebo ponukového konania (v súvi-
siacich dokumentoch je to označené rôzne), ktoré 
bolo vyhlásené inzerátom, zverejneným v regio-
nálnej tlači – „Púchovské noviny č. 14”, z ktorého 
jasne vyplýva, že Mesto Púchov ponúkalo predaj 
stavby bez pozemku! Napriek tomu predalo mes-
to túto stavbu spolu s pozemkom! 

Protiprávny postup bývalého primátora Michal-
ca spočíva v tom, že mesto Púchov nezverejnilo 
zámer predať svoj majetok a spôsob jeho pre-
daja na svojej úradnej tabuli, ani na internetovej 
stránke a ani v regionálnej tlači zákonným spô-
sobom. Michalec nerešpektoval zákonný zákaz, 
podľa ktorého nie je možné priamym predajom 
predať nehnuteľný majetok, ktorého všeobec-
ná hodnota (znalecká cena) presahuje hodnotu 
40.000,- €, keďže hodnota stavby bola určená na 
sumu 56.490,61 € a hodnota pozemku na sumu 
12.750,57 €, teda spolu VŠH 69.241,18 €.

V tejto súvislosti je, vzhľadom na skutočnosť, 
že aktuálne sú ako osoby vlastníkov niektorých 
bytov a nebytových priestorov vedení aj býva-
lý primátor mesta Púchov Mgr. Marián Michalec  
a jeho manželka, možné prezentovať aj dôvodné 
podozrenie, že prevodom stavby a pozemku na 
kupujúceho sa len obišiel zákonom definovaný 
zákaz prevodu majetku mesta na primátora a/ale-

bo jeho blízke osoby. 
Je nutné upriamiť pozornosť čitateľov aj na tú 

skutočnosť, že Marián Michalec okrem vyššie uve-
deného nezákonného postupu, pripravil mesto 
ešte o ďalší majetok tým, že pôvodný pozemok 
pod bytovkou mal výmeru 196 m², ale na zákla-
de Geometrického plánu č. 32/2010 sa výmera 
pozemku zázračne zvýšila na 547 m², a táto nová 
výmera bola potom predmetom prevodu.

V čase predaja vraj mesto investovalo značné 
finančné prostriedky do zhodnotenia pozem-
kov, ktoré boli predmetom predaja. Viete nám 
k tomu uviesť bližšie informácie? 

Tak, ako som už uviedol, zistili sme nezákonnosť 
pri prevode bytovky a nezákonnosť pri prevode 
pozemku (chýbal súhlas MsZ). Ale to, čo sme zistili 
ďalej, teda investíciu mesta do pozemkov, ktoré 
boli predmetom predaja, to už bola „silná káva” aj 
pre nás. A to sme si už na mnohé porušenia záko-
na zo strany Michalca doslova zvykli. 

Po zverejnení zámeru mesta predať nehnuteľ-
nosť – stavbu, vykonalo mesto rozsiahlu inves-
tičnú akciu vo vnútrobloku F. Urbánka/Royova –  
a to aj na pozemkoch, na ktorých sa nachádzala 
predmetná stavba. Konanie primátora mesta Mi-
chalca možno definovať ako podvodné na tom 
skutkovom základe, že zrevitalizované pozemky 
vo vnútrobloku boli pričlenené novým geomet-
rickým plánom k pozemku, ktorý patrí k stavbe  
(z pôvodných 196 m² vznikol pozemok s výmerou 
547 m²). Toto zväčšenie pozemku pod stavbou sa 
uskutočnilo bez vôle mestského zastupiteľstva  
a pozemok následne prešiel rekonštrukciou na 
základe Zmluvy o dielo zo dňa 2. 9. 2010, teda 18 
dní pred predajom celej nehnuteľnosti. Podľa pro-
jektovej dokumentácie z mája 2010 bol pozemok 
v rámci tejto investičnej akcie zhodnotený tak, že 
bola vybudovaná miestna komunikácia, parko-
vacie plochy, chodník a parkové úpravy. Celková 
hodnota tejto rekonštrukcie bola financovaná vý-
lučne z prostriedkov mesta v čiastke 134.100,44 €. 

Dňa 20. 9. 2010 bola uzatvorená Kúpna zmluva 
medzi Mestom Púchov, ako predávajúcim a Ing. 

Čachre s bytmi bývalého primátora Mariána Michalca

(Pokračovanie na 5. strane)
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Bachratým, ako kupujúcim. Predmetom tejto 
Kúpnej zmluvy bola nehnuteľnosť - bytovka na 
Royovej ul. súp. č. 775 a pozemok o výmere 547 
m². Vklad vlastníckeho práva bol povolený ako 
zrýchlený vklad dňa 8.10.2010, pričom popla-
tok za zrýchlený vklad vo výške 265,50 € uhradi-
lo mesto Púchov, čo rovnako navodzuje dojem  
o snahe primátora Michalca urýchliť vkladové ko-
nanie, aby nedošlo k prípadnému zmareniu jeho 
cieľa.

Vyššie popísané konanie sa preto dôvodne javí 
ako plánovité uvedenie do omylu nielen poslan-
cov mestského zastupiteľstva, ale celého mesta 
Púchov, ako poškodenú osobu, keď primátor 
mesta vedome investoval zo zdrojov mesta do 
zhodnotenia pozemku, ktorý sa následne predal 
bez toho, aby bola táto investícia premietnutá  
v kúpnej cene. Tým spôsobil mestu škodu a neo-
právnene poskytol finančný prospech kupujúce-
mu Ing. Bachratému.

Je zrejmé, že už v čase schvaľovania finančných 
prostriedkov na túto investičnú akciu, mestským 
zastupiteľstvom dňa 31. 3. 2010, bol známy zámer 
predať budovu č.s. 775 a pozemok KNC parc. č. 
519, pričom z postupnosti jednotlivých úkonov 
(zväčšenie výmery parcely a rekonštrukcia celého 
vnútrobloku, v ktorom sa budova nachádza) je 
evidentný úmysel pripraviť a zlepšiť lokalitu pre 
budúceho vlastníka, a to najmä v podobe vybu-
dovania dopravnej infraštruktúry (miestne komu-
nikácie, chodníky, parkoviská). Znalecký posudok 
túto rekonštrukciu nereflektuje, hodnota nehnu-
teľností je určená s prihliadnutím na ich pôvodný, 
schátraný a zanedbaný stav. Avšak v čase uzatvo-
renia kúpnej zmluvy (z dôvodov prebiehajúcej in-
vestície bola uzatvorená až 5 mesiacov po schvá-
lení uznesenia č.36/2010) prebiehali stavebné 
práce na rekonštrukcii vnútrobloku, ktorými boli 
dotknuté časti prevádzaného pozemku. To zna-
mená, že sa rekonštruoval pozemok, o ktorom už 
bolo rozhodnuté, že sa predá tretej osobe, pričom 
o prevode sa vedelo minimálne od 1.3.2010, kedy 
bola vyhotovená objednávka na znalecký posu-
dok 12/2010. 

Vzhľadom na zrealizovanú rekonštrukciu,stúpla 
výrazným spôsobom hodnota samotného po-
zemku, ako i budovy č.s. 775.Tieto objekty však 
boli do ponukového konania úmyselne dávané 
v stave pred začatím rekonštrukčných prác, teda 
v hodnote, ktorá bola výrazne nižšia ako ich hod-
nota v čase uzatvárania samotnej kúpnej zmluvy.

Aké úkony vykonalo terajšie vedenie mesta, 
smerujúce k odstráneniu tohoto protiprávne-
ho stavu?

Na úvod musím uviesť, že mesto má v prípade, 
ak sa dozvie hodnoverným spôsobom, že iný 
spáchal zločin alebo niektorý z trestných činov, 
povinnosť konať a taký skutok oznámiť bez odkla-
du orgánom činným v trestnom konaní. V zmys-
le tohoto ustanovenia Trestného zákona Mesto 
Púchov, v zastúpení našou advokátskou kance-
láriou, podalo na Národnú kriminálnu agentúru 
Policajného zboru (NAKA) Oznámenie o skutoč-
nostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný 
trestný čin porušovania povinnosti pri správe 
cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona 
a pokračovací zločin podvodu podľa § 221 Trest-
ného zákona spáchaného organizovanou skupi-
nou a obzvlášť závažný zločin legalizácie výnosu 

z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona.
Trestnej činnosti sa podozrivý mal dopustiť  

v podstate na tom skutkovom základe, že v sna-
he zabezpečiť neoprávnené majetkové výhody 
sebe a sebe blízkej osobe uzatvoril v mene mes-
ta Púchov, ako primátor mesta, kúpnu zmluvu 
na vyššie popísané nehnuteľnosti – budovu so 
zhodnoteným pozemkom osobe Ing. Adriánovi 
Bachratému, ktorý vo svojom mene nehnuteľnosť 
stavebne prerobil na polyfunkčný dom s troma 
bytmi a piatimi nebytovými priestormi (za nami 
neznáme finančné prostriedky) s tým, že násled-
ne kupujúci Ing. Adrián Bachratý previedol viace-
rými zastieracími prevodmi stavebne prerobenú 
a zhodnotenú nehnuteľnosť na osobu bývalého 
primátora mesta Mgr. Mariána Michalca, jeho 
manželku, jeho svokru a jeho syna.

Na základe vyššie uvedených skutkových tvrdení 
sa spolu s priloženými dôkazmi bez akýchkoľvek 
pochybností preukazuje, že Mgr. Michalec konal 
ako primátor mesta, s príslušnými kompetenci-
ami. Vedome a v rozpore so zákonom konal ako 
verejný činiteľ s úmyslom spôsobiť inému škodu, 
alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený 
prospech a vykonával svoju právomoc spôsobom 
odporujúcim zákonom.

Máme dôvodné podozrenie, že primátor mesta 
najskôr ako prvé porušil svoju povinnosť pri sprá-
ve majetku mesta a predal nehnuteľnosti – stavbu 
s pozemkom fyzickej osobe v absolútnom rozpo-
re so zákonom. Následne podvodnými prevodmi 
(kúpnymi a darovacími zmluvami) z kupujúceho 
Ing. Bachratého sa stali vlastníkmi nehnuteľnos-
ti nielen blízke osoby primátora mesta (svokra, 
manželka, syn), ale aj on sám (nebytové priestory). 
Existuje tiež závažné podozrenie, že tieto prevody 
boli iba fiktívne, resp. kúpne ceny neboli reálne 
vyplatené, a osoba Ing. Bachratého ako prvého 
kupujúceho od mesta Púchov bola len nastrčenou 
osobou za tým účelom, aby sa následne stal vlast-
níkom primátor mesta, resp. jeho blízke osoby, čo 
je v absolútnom rozpore so zákonom o majetku 
obce. Zároveň treba zdôrazniť, že pozemok pod 
stavbou bol zrejme účelovo zväčšený a stavebne 
zhodnotený využitím majetku mesta tesne pred 
jeho predajom. Účelom tejto transakcie bolo, aby 
sa v konečnom dôsledku primátor mesta a jeho 
blízke osoby stali vlastníkmi aj tohto pozemku,  
a to po vykonaných stavebných úpravách s výraz-
ne trhovým zhodnotením. 

Z vyššie uvedeného je možné predpokladať, že 
konanie primátora mesta smerovalo k tomu, že 
primárne porušením povinnosti pri správe cud-
zieho majetku a následne podvodom nadobudol 
vlastnícke právo s jednoznačným cieľom zatajiť 
zis tenie pôvodu a procesu nadobudnutia uve-
denej nehnuteľnosti. Zároveň poukazujeme na 
to, že uvedenú nehnuteľnosť sa snaží speňažiť aj 
ďalším predajom (byt č. 3).

Mesto Púchov v záujme odstránenia protipráv-
neho stavu podalo na Okresný súd v Považskej 
Bystrici Žalobu o určenie vlastníckeho práva,  
o určenie neexistencie záložného práva a o na-
riadenie neodkladného opatrenia. Okresný súd 
vo veci koná a dňa 24.6.2022 vydal uznesenie 
pod Sp.zn.3C/35/2022, ktorým zakázal žalova-
nej Mgr. Adriane Michalcovej prevádzať byt č. 3, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach  
a zariadeniach a na pozemku a nebytový priestor 

č. 3. Zároveň žalovanej Mgr. Adriane Michalcovej 
a žalovanému Mgr. Mariánovi Michalcovi zakázal 
uzatvoriť zmluvu, ktorej predmetom bude prevod 
alebo zaťaženie nebytových priestorov č.1, č.2, č.3, 
č.4 a č.5 spolu so spoluvlastníckymi podielmi na 
spoločných častiach a zariadeniach a na pozem-
koch. Toto neodkladné opatrenie bude trvať až do 
právoplatného skončenia veci vedenej na Okres-
nom súde Považská Bystrica sp.zn. 3C/35/2022. 

Žalovaný Mgr. Marián Michalec a spol. podali 
proti uvedenému uzneseniu odvolanie. O odvola-
ní bude rozhodovať Krajský súd v Trenčíne. Pred-
sedníčka Krajského súdu v Trenčíne uznesením 
rozhodla, že sudkyňa JUDr. Ľ.B. je vylúčená z pre-
jednávania a rozhodovania veci. Z odôvodnenia 
rozhodnutia súdu citujem: 

„Sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Ľ.B. dňa 
27.7.2022 oznámila podľa § 50 ods.1 CSP predsed-
níčke krajského súdu skutočnosti, pre ktoré je vylúče-
ná z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na 
Krajskom súde v Trenčíne pod sp.zn. 27Co/79/2022”. 
Z obsahu spisu vyplýva,  “že v procesnom posta-
vení žalovaného 6/ vystupuje v spore Mgr. Marián 
Michalec, bývalý primátor Mesta Púchov. Sudkyňa, 
členka senátu vo veci 27Co/79/2022 ďalej uviedla, 
že žalovaného osobne pozná a má k nemu výslov-
ne negatívny vzťah. V čase jej pôsobenia vo funkcii 
sudkyne Okresného súdu Považská Bystrica a súčas-
ného jej pôsobeniaako členky pedagogického zboru 
Trenčianskej univerzity AD, Fakulta priemyselných 
technológii v Púchove, v ktorom pôsobil Mgr. Ma-
rián Michalec ako primátor v meste Púchov, tento 
vykazoval v súvislosti s jej osobou správanie a po-
stupy, ktoré sudkyňa vnímala ako ťažko difamačné 
(utŕhanie na cti, tupenie, ohováranie, hanobenie, 
krivé obvinenie, znevažovanie, zneuctenie – po-
známka PN), majúce za cieľ privodiť jej ujmu v rôz-
nych sférach jej života, výrazne zasahujúce do sféry 
jej osobnostných práv, dôsledky ktorých sa nepreja-
vili len v jej osobnej sfére, ale prostredníctvom nej aj 
vo sfére jej rodiny, tiež v tom čase jej maloletých detí, 
ktoré podľa jej názoru súviseli s jej rozhodovacou 
činnosťou. Tento postoj žalovaného 6/ voči osobe 
sudkyne bol v danom čase a v danom regióne vše-
obecne známou skutočnosťou. Jej ťažko negatívne 
vnímanie menovanej osoby (žalovaného 6) je ne-
menné a podľa názoru sudkyne zakladá dôvod na 
jej vylúčenie z prejednávania a rozhodovanie danej 
veci”. Toľko z Uznesenia Krajského súdu v Trenčíne.

Pán doktor, zhrnuli ste informácie z vašich 
podaní na súd, trestné oznámenie na NAKA, 
oboznámili ste nás s uznesením krajského 
súdu. Zaujímal by nás aj váš osobný pohľad na 
prebiehajúce konania. 

Pán redaktor, k prebiehajúcemu konaniu o ur-
čenie vlastníctva k nehnuteľnosti sa vyjadrovať 
nebudem. Prejednanie a rozhodovanie vo veci je 
výlučne v kompetencii súdov. V žalobe sme ale 
rozhodným a nespochybniteľným spôsobom po-
ukázali na rozsiahlu judikatúru a ustálenú rozho-
dovaciu prax súdov v obdobných veciach, preto 
verím, že našej žalobe bude vyhovené. Utvrdzuje 
ma v tom aj Uznesenie OS v Považskej Bystrici, 
ktorým zakázal žalovaným v rade 5/ a 6/ s neh-
nuteľnosťami nakladať. V tomto rozhovore som 
uviedol iba fakty z prebiehajúcich súdnych konaní  
a k osobe Mariána Michalca sa vzhľadom na súčas-
nú predvolebnú kampaň vyjadrovať nebudem. 

Otázky kládol Slavomír Flimmel
Foto: plus7dni.pluska.sk

Čachre s bytmi bývalého primátora Mariána Michalca
(Pokračovanie zo 4. strany)
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Mestská polícia Polícia informuje

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 37. kalendárnom týždni stalo iba 17 doprav-
ných nehôd. Nikto pri nich neprišiel o život, ťažké 
zranenie utrpeli dve osoby. 

Od začiatku roka sa na cestách Trenčianske-
ho kraja stalo 745 dopravných nehôd, čo je o 33 
menej, ako v rovnakom období minulého roka. 
Zomrelo pri nich 19 ľudí, čo je o troch viac, ako  
v rovnakom obdobé minulého roka. Ťažké zrane-
nie utrpelo od začiatku roka na krajských cestách 
54 osôb, čo je o 12 viac, ako v rovnakom období 
roku 2021.

Na slovenských cestách sa v tomto roku sta-
lo 8692 dopravných nehôd (medziročný nárast  
o 313). O život pri nich prišlo už 176 osôb, čo je 
o 30 viac, ako v rovnakom období roku 2021. Pri 
nehodách sa ťažko zranilo 615 osôb (medziročný 
nárast o sedem).

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Košic-
kého samosprávneho kraja, kde pri dopravných 
nehodách prišlo o život 28 ľudí. Nejmenej obetí 
dopravných nehôd (18) má v tomto roku Žilinský 
samosprávny kraj. 

Zdroj: Prezídium PZ 

Krajské cesty boli bez obetí, 
od začiatku roka ich je 19

Žena z Púchovského okresu prežívala posledné 
dni chvíle strachu o svoj život, keď odchádzala  
a prichádzala domov zo zamestnania. Jej vlastný 
manžel sa jej mal opakovane vyhrážať zabitím, 
pričom jeho agresivita sa zo dňa na deň stupňo-
vala.

Jeho konanie vyvrcholilo minulý týždeň, keď 
prišiel za svojou manželkou do práce. Tam jej 
mal vulgárne nadávať, vyhrážať sa jej a následne 
odísť. Neskôr jej mal telefonovať a povedať, že ju 
zabije, načo žena hovor s ním ukončila.

Muž sa mal však s nožom v ruke vrátiť za svojou 
manželkou do práce a postaviť sa oproti predaj-
nému okienku pokladne, za ktorým v tom čase 
sedela. Opakovane mal na ňu kričať, že ju zabije 
a cez otvor v okienku prestrčiť ruku, v ktorej držal 
nôž a zahnať sa na ženu. Čepeľou noža jej v oblas-
ti goliera roztrhol tričko. K zraneniu ženy našťastie 
nedošlo.

Následne sa muž dostal k manželke, posadil sa 
oproti nej na stoličku, pričom v ruke stále držal 
nôž a opakoval, že ju zabije. Keď sa žena snaži-
la zavolať na políciu, vytrhol jej mobilný telefón  
z ruky. V tom vošla do miestnosti jej kolegyňa, 
ktorá sa snažila muža upokojiť. Páchateľ nôž ná-
sledne schoval a dovolil ženám opustiť miestnosť.

Vystrašená žena oznámila konanie svojho man-
žela na polícii. Tá bezodkladne muža obmedzila 
na osobnej slobode a umiestnila do cely policaj-
ného zaistenia. S mužom bola vykonaná dychová 
skúška s výsledkom 1,46 promile alkoholu.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ 
Púchov vzniesol obvinenie 68-ročnému mužovi 
za prečin nebezpečné vyhrážanie. Po vykonaní 
procesných úkonov bude zároveň spracovaný 
podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného 
do väzby.

Obvinený si na rozhodnutie o väzbe počká  
v cele policajného zaistenia.           KR PZ Trenčín 

Ženu ohrozoval nožom, 
vyhrážal sa jej smrťou

Zabezpečil plachtu
Mestských policajtov požiadali o pomoc  

z Obvodného oddelenia Policajného zboru  
v Púchove. Na Ulici I. Krasku malo dochádzať 
pri rekonštrukcii domu k prášeniu a znečisťova-
niu ovzdušia. Hliadka mestskej polície zistila, že 
oznámenie sa zakladá na pravde. Mestskí poli-
cajti našli na mieste pracovníkov, ktorí vyhad-
zovali do pripraveného kontajnera staré dosky. 
Zodpovedný pracovník hliadku informoval, že 
zabezpečia umiestnenie ochrannej plachty na 
kontajner, aby nedochádzalo k prášeniu. 

 Opilosť za 20
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie z Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru v Púchove o opitom mužovi, 
ktorý ležal na zemi na Komenského ulici. Od-
mietal ošetrenie i sanitku, ale zároveň nevlá-
dal ani chodiť. Hliadka našla na mieste muža 
z Púchova, ktorý bol evidentne pod vplyvom 
alkoholu. Mestskí policajti na mieste zistili jeho 
totožnosť. Muž sa dopustil priestupku pro-
ti všeobecne zaväznému nariadeniu mesta, 
mestskí policajti mu uložili blokovú pokutu vo 
výške 20 eur. 

MsP Púchov

Európsky týždeň mobility 2022

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý 
rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť 
samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatre-
nia udržateľnosti mestskej mobility, aby vyzvali 
svojich obyvateľov využívať pre prepravu multi-
modálnu dopravu (peši, bicyklom, či hromadnou 
dopravou ) – alternatívy osobných motorových 
vozidiel.

Slovenská agentúra životného prostredia, re-
zortná inštitúcia Ministerstva životného prostre-
dia SR koordinuje na Slovensku program kampa-
ne Európsky týždeň mobility na národnej úrovni. 
Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2022 je 
„Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri pro-
pagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie 
cieľa cesty často za nižšie náklady pre jednotlivca 
i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného 
vozidla.

Motto kampane 2022 je: Cestujeme zodpo-
vedne!

Mesto Púchov je tiež zapojené v projekte ETM. 

Priebežne plní podmienky, ktoré postupne môžu 
skvalitňovať život obyvateľov používajúcich iné 
dopravné prostriedky, ako sú automobily. V meste 
boli obnovené autobusové zastávky, boli uprave-
né bezbariérové vstupy na prechody pre chodcov, 
vznikla nová zóna na Sedlišti, príprava realizácie 
výstavby autobusového nástupišťa, zrealizovanie 
dopravy autobusmi zadarmo a pod.

Pri príležitosti ETM 2022 bola ZŠ Mládežnícka 
zapojená aktivitou pre žiakov 4. ročníka - Najpo-
malší zvíťazí. Žiaci súťažili v jazde na bicykli vo vy-
medzených dráhach, ktoré mali absolvovať za čo 
najkratší čas. Novinkou tohto ročníka bolo zapoje-
nie detí MŠ Mládežnícka, ktoré kreslili na chodník 
ľubovoľnú tému a súčasne sledovali jazdu žiakov 
ZŠ Mládežnícka. Každý z účastníkov dostal účast-
nícku cenu, ktorú venovala SAŽP – Ministerstvo 
životného prostredia, mesto Púchov a ďalší spon-
zori. Ďakujeme všetkým učiteľom, že podporili 
ETM 2022.

Miroslav Bučko, koordinátor ETM 2022 
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Galavečer Osobnosť športu mesta Púchov 2022
Slávnostný galavečer venovaný Slávnostný galavečer venovaný 

oceňovaniu osobností športu mesta oceňovaniu osobností športu mesta 
Púchov sa uskutočnil v priestoroch Púchov sa uskutočnil v priestoroch 
Divadla Púchov v sobotu 17. sep-Divadla Púchov v sobotu 17. sep-
tembra 2022. Večerom sprevádzal tembra 2022. Večerom sprevádzal 
moderátor Slávo Jurko. V jednotli-moderátor Slávo Jurko. V jednotli-
vých kategóriách boli ocenení: vých kategóriách boli ocenení: 

Volejbal:Volejbal: Karol MOŠKO, Vladimír  Karol MOŠKO, Vladimír 
ŽIAK, Ivan ŠTEFKO, Štefan MARINIČ, ŽIAK, Ivan ŠTEFKO, Štefan MARINIČ, 
Róbert HUPKA, František BOŽOK, Ing. Róbert HUPKA, František BOŽOK, Ing. 
Ján KAŠŠOVIC - In memoriam.Ján KAŠŠOVIC - In memoriam.

Hokej:Hokej: Peter BERČÍK, Miroslav PA- Peter BERČÍK, Miroslav PA-
PAN, Milan FURO, Libor FIALA, Ing. Mi-PAN, Milan FURO, Libor FIALA, Ing. Mi-
roslav LAKO – In memoriam.roslav LAKO – In memoriam.

Futbal:Futbal: Jozef STRELČÍK, Ján HUDEC,  Jozef STRELČÍK, Ján HUDEC, 
Jozef ŠURAN, Pavol HOLEŠČÁK, Sta-Jozef ŠURAN, Pavol HOLEŠČÁK, Sta-
nislav MRÁZ, Patrik MRÁZ, Ladislav nislav MRÁZ, Patrik MRÁZ, Ladislav 
BURIAN, Vladimír KAVECKÝ, Ján JOZE-BURIAN, Vladimír KAVECKÝ, Ján JOZE-
FOVIČ, Štefan KRAČUNÍK, Emil HYŽÁK FOVIČ, Štefan KRAČUNÍK, Emil HYŽÁK 
– In memoriam.– In memoriam.

V kategórii Športovci z iných špor-V kategórii Športovci z iných špor-
tových disciplín boli ocenení:tových disciplín boli ocenení: Peter  Peter 

VELITS, Martin VELITS, Július BRADÁČ, VELITS, Martin VELITS, Július BRADÁČ, 
Alexander VAJDA, Ivan HYŽÁK, Mgr. Alexander VAJDA, Ivan HYŽÁK, Mgr. 
Ivan FAKTOR, Jaroslav HACHLINEC, Ka-Ivan FAKTOR, Jaroslav HACHLINEC, Ka-
mila SOBOLČÍKOVÁ, Marián MJARTAN, mila SOBOLČÍKOVÁ, Marián MJARTAN, 
Silvester JURÁČEK, Marián PREKOP, Silvester JURÁČEK, Marián PREKOP, 
Ivan KROŠLÁK, Vladimír KROŠLÁK, Ru-Ivan KROŠLÁK, Vladimír KROŠLÁK, Ru-
dolf LUHOVÝ, Ladislav HORŇÁK, Viktor dolf LUHOVÝ, Ladislav HORŇÁK, Viktor 
VETEŠKA, JUDr. Viliam VETEŠKA – In VETEŠKA, JUDr. Viliam VETEŠKA – In 
memoriam.memoriam.

V kategórii Osobnosti, ktoré sa V kategórii Osobnosti, ktoré sa 
pričinili o rozvoj športu v meste Pú-pričinili o rozvoj športu v meste Pú-
chov, boli ocenení:chov, boli ocenení: Radoslav PROKOP,  Radoslav PROKOP, 
Miroslav PALÁT, Tomáš SUROVČÁK, Miroslav PALÁT, Tomáš SUROVČÁK, 
Ľuboš ZAŤKO, Ján KOVÁČIK, Ing. Jozef Ľuboš ZAŤKO, Ján KOVÁČIK, Ing. Jozef 
VOZÁR, Ing. Libor MIŠÁK, Ing. Marián VOZÁR, Ing. Libor MIŠÁK, Ing. Marián 
KURTIN, Ing. Ladislav ROSINA, Ing. An-KURTIN, Ing. Ladislav ROSINA, Ing. An-
ton JURIGA, Igor KRIŠTOFÍK, Ing. Ma-ton JURIGA, Igor KRIŠTOFÍK, Ing. Ma-
rián HANTÁK, Marián CHOVANEC, Dr. rián HANTÁK, Marián CHOVANEC, Dr. 
h. c. Ing. Štefan ROSINA, Ing. Miroslav h. c. Ing. Štefan ROSINA, Ing. Miroslav 
ROSINA, Vlastimil ŠAMÁNEK - In me-ROSINA, Vlastimil ŠAMÁNEK - In me-
moriam.moriam.

Viceprimátor Lukáš Ranik Viceprimátor Lukáš Ranik pre Pú-pre Pú-

chovské noviny o akcii povedal: chovské noviny o akcii povedal: „Pú-„Pú-
chovský športový galavečer sme plá-chovský športový galavečer sme plá-
novali s pani primátorkou Katarínou novali s pani primátorkou Katarínou 
Henekovou niekoľko rokov, nakoľko fut-Henekovou niekoľko rokov, nakoľko fut-
bal oslávil 100 rokov existencie v meste bal oslávil 100 rokov existencie v meste 
Púchov už v roku 2020. Avšak celosve-Púchov už v roku 2020. Avšak celosve-
tová pandémia naše plány prekazila. tová pandémia naše plány prekazila. 
Našťastie pandémia koronavírusu je Našťastie pandémia koronavírusu je 
za nami a už neplatia na spoločenské za nami a už neplatia na spoločenské 
podujatia v interiéri žiadne opatrenia, podujatia v interiéri žiadne opatrenia, 
preto sme mohli na takomto športovom preto sme mohli na takomto športovom 
galavečeri intenzívne pracovať počas galavečeri intenzívne pracovať počas 
celého roka. Spojili sme tri naše špor-celého roka. Spojili sme tri naše špor-
ty, ktoré prostredníctvom MŠK Púchov ty, ktoré prostredníctvom MŠK Púchov 
zastrešuje mesto Púchov. Ako som spo-zastrešuje mesto Púchov. Ako som spo-
mínal futbal oslávil stovku, hokej v na-mínal futbal oslávil stovku, hokej v na-
šom meste oslavuje 75 rokov a volejbal  šom meste oslavuje 75 rokov a volejbal  
v Púchove 50 rokov. Za každý šport sme v Púchove 50 rokov. Za každý šport sme 
ocenili výrazné osobnosti, ktoré sa buď ocenili výrazné osobnosti, ktoré sa buď 
v minulosti alebo súčasnosti podieľali v minulosti alebo súčasnosti podieľali 
na rozvoji týchto športov. Samozrejme na rozvoji týchto športov. Samozrejme 
sme pridali aj individuálne športové sme pridali aj individuálne športové 

osobnosti a ľudí, ktorí už nie sú bohu-osobnosti a ľudí, ktorí už nie sú bohu-
žiaľ medzi nami, ale zapísali sa zlatými žiaľ medzi nami, ale zapísali sa zlatými 
písmenami do histórie podpory športu  písmenami do histórie podpory športu  
v meste a dostali ocenenie in memo-v meste a dostali ocenenie in memo-
riam. Poslednou a dôležitou kategóriu riam. Poslednou a dôležitou kategóriu 
boli podporovatelia športu. A to ľudia, boli podporovatelia športu. A to ľudia, 
ktorí sa v minulosti podieľali na výstav-ktorí sa v minulosti podieľali na výstav-
be nášho krásneho športového areálu be nášho krásneho športového areálu 
či podpore športu a ľudí, ktorí šport  či podpore športu a ľudí, ktorí šport  
v našom meste podporujú aj v súčasnosti.  v našom meste podporujú aj v súčasnosti.  
V tomto smere bezprecedentnú podporu V tomto smere bezprecedentnú podporu 
športu v meste priniesol Dr.h.c. Ing. Šte-športu v meste priniesol Dr.h.c. Ing. Šte-
fan Rosina a som veľmi rád, že si ocene-fan Rosina a som veľmi rád, že si ocene-
nie prevzal osobne a užil si spolu s nami nie prevzal osobne a užil si spolu s nami 
premiérový športový galavečer v našom premiérový športový galavečer v našom 
meste, s ktorým určite v budúcnosti bu-meste, s ktorým určite v budúcnosti bu-
deme pokračovať. V Púchove sú ďalšie deme pokračovať. V Púchove sú ďalšie 
športové osobnosti, ktoré si určite zaslú-športové osobnosti, ktoré si určite zaslú-
žia naše poďakovanie a ocenenie, avšak žia naše poďakovanie a ocenenie, avšak 
na prvý krát sa nedá oceniť všetkých.“na prvý krát sa nedá oceniť všetkých.“

S. Flimmel, foto: Laura KrošlákováS. Flimmel, foto: Laura Krošláková



spravodajstvospravodajstvo88

Minulotýždňový Čaj pre seniorov 
otvorila spolu s konateľom Púchov-
skej kultúry, s.r.o. primátorka mesta 
Katarína Heneková, pod ktorej záštitou 
sa podujatie pravidelne organizuje. 
Seniorom zaželala príjemné popolud-
nie v spoločnosti priateľov, známych  
a výbornej hudby.

Po letnej pauze sa opäť zaplnila sála 
Divadla Púchov, kde sa seniori skvele 
zabávajú na programe Moštenských 

pajtášov, hrajúcich im piesne podľa 
gusta. 

Rovnako patrí poďakovanie mažo-
retkám a malým folkloristom zo Šúpo-
lienky, ktorí všetci pôsobia v Centre 
voľného času Včielka, za výborný pro-
gram. Kto si nestihol kúpiť lístky na 
dnešnú akciu, pripomíname, že nasle-
dujúci Čaj pre seniorov sa uskutoční  
v stredu 19. októbra 2022.

MsÚ, foto: S. Flimmel

Vo štvrtok 22. 9. 2022 sa v Horných 
Kočkovciach stretli členovia Okresnej 
organizácie JDS v Púchove, aby pri prí-
ležitosti 25. výročia založeniaspoločne 
zhodnotili výsledky svojej činnosti.

Pozdraviť ich prišla primátorku mes-
ta Púchov Katarína Heneková, staros-
ta Dohňan a poslanec NR SR Milan 
Panáček, poslankyňa MsZ Púchov 
Irena Kováčiková a ďalší čestní hostia. 
Predsedníčka Okresnej organizácie 
JDS Púchov Elena Gelnarová prednie-
sla Správu o činnosti OO JDS, v ktorej 
okrem iného uviedla:

„22. septembra 1997 bola založená 
OO JDS v Púchove, teda presne na 
deň, ale s odstupom 25. rokov sa stre-
távame, aby sme si spoločne zaspo-
mínali. V deň založenia mala OO JDS 
151 členov, už vtedy v troch ZO JDS  
v Púchove, Lúkach a Domove dôchod-
cov na Chmelinci. Zakladateľom bola 
Krajská organizácia JDS s jej vtedajšou 
predsedníčkou pani Ruth Kratinovou, 
na podnet pána Jozefa Mikloša. Za 
predsedníčku bola zvolená pani Marie 
Kurtová, 4 členovia výboru a 3 členo-
via revíznej komisie. Časom pribúdali 
nové základné organizácie v Horných 
a Dolných Kočkovciach, Dohňanoch, 
Hornej Breznici, Zubáku, Lednické Rov-

ne – Horenická Hôrka, Lysej p/Makytou 
a Dolnej Breznici. V roku 2021 ukončili 
činnosť 2 ZO JDS a to v Hornej Brezni-
ci a Zubáku zo zdravotných dôvodov 
predsedov organizácií a nenašiel sa 
nik, kto by pokračoval v ich práci.

Po odchode (zo zdravotných dôvo-
dov) p. Kurtovej z pozície predsedníč-
ky OO JDS v roku 2004 bol do funkcie 
zvolený Ján Novosad, ktorý pozíciu 
predsedu do svojej smrti zastával do 
r. 2007. Do funkcie predsedníčky OO 
JDS bola zvolená Antónia Gabková, 
ktorá vykonávala túto funkciu do svo-
jej smrti v roku 2020. V tom roku bola 
do funkcie predsedníčky kooptovaná 
tajomníčka OO JDSElena Gelnarová  
a do funkcie hospodárky – pokladníč-
ky p. Luljaková Mária (členka JDS ZO 
Lúky), nakoľko sa funkcie vzdala p. Mi-
chalcová zo zdravotných dôvodov. Vo 
volebnomroku 2022 bola Elena Gel-
narová zvolená za predsedníčku OO 
JDS Púchov na volebné obdobie 2022 
– 2025. Boli zvolené orgány: Predsed-
níctvo, Rada a revízna komisia.

OO JDS Púchov má dnes 586 členov, 
8 ZO JDS: Púchov - predsedníčka Anna 
Gajdošíková, Lúky - predsedníčka He-
lena Lacková, Horné Kočkovce - pred-
sedníčka Elena Gelnarová, Dohňany 

- predsedníčka Emília Čviriková, Dolné 
Kočkovce - predseda Daniel Blaško, 
Lednické Rovne – Horenická Hôrka - 
predsedníčka Mária Šlesarová, Lysá p/
Makytou - predsedníčka Mária Panáč-
ková a Dolná Breznica - predsedníčka 
Anna Lencsesová. 

Hlavná činnosť seniorov je zamera-
ná do oblastí: kultúrno–spoločenskej, 
športovo-turistickej, relaxačno-liečeb-
nej a vzdelávaco-výchovnej... Okrem 
už týchto činností nesmieme zabud-
núť, že činnosť seniorov bola zameraná 
aj na brigádnickú činnosť v spolupráci 
s obcami napr.  údržba a čistota cintorí-

nov, upratovanie domu smútku, pletie 
a okopávanie zelene na verejných prie-
stranstvách, ako i udržiavanie čistoty  
v priestoroch, ktoré im boli pridelené 
na ichčinnosť. Veľkým zlomom bolo, že 
do našej spoločnosti zasiahla pandé-
mia COVID-19 a narušila a obmedzila 
činnosť aj v našich ZO JDS a následne 
aj OO JDS. Ale nedali sme sa, kontrolo-
vali sme vývoj pandémie a keď sa dalo 
začali sme ihneď s činnosťou...“

Po nasledujúcich príhovoroch hostí 
začala voľná zábava pri hudbe a tanci, 
ktorá pokračovala až do večera.

Slavomír Flimmel

Mesto Púchov sa zapojilo do výzvy 
Integrovaného regionálneho operač-
ného programu, ktorej prioritou bolo 
investovanie do vzdelania, školení  
a odbornej prípravy, zručností a celo-
životného vzdelávania prostredníc-
tvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry. Projekt Základná škola 
Mládežnícka 1434/16, Púchov – ob-
staranie vybavenia odborných učební 
a knižnice je ukončený, žiaci i učitelia 
sa tak môžu tešiť z nového vybavenia 
odborných učební fyziky, biochémie  
a knižnice.

Zrealizovaný projekt pozostával zo 
štyroch hlavných aktivít – obstarania 
vybavenia odbornej učebne fyziky, ob-
starania vybavenia odbornej učebne 
biochémie, obstaranie vybavenia kniž-
nicea stavebno-technických úprav. 

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov oslavovala

Čaj pre seniorov s Moštenskými pajtášmi

ZŠ Mládežnícka má nové vybavenie odborných učební
Učebňa fyziky je vybavená nábytkom 

- novými laboratórnymi stolmi, učeb-
nými pomôckami a IKT technikou. 

Učebňa biochémie je vybavená no-
vým nábytkom, modernými učebnými 
pomôckami a IKT technikou

Knižnica je vybavená novým nábyt-
kom, IKT tech-
nikou a novými 
knižnými titulmi. 
Výška nenávrat-
ného finančného 
príspevku pred-
stavuje 98 945,73 
eur a spoluúčasť 
mesta je 5 207,67 
eur. 

„ V ý s l e d k o m 
realizácie projek-
tu je moderné 
vybavenie od-
bornej učebne 
fyziky, biochémie  
a školskej kniž-
nice, ktoré je 

nesporným krokom zabezpečenia 
kvalitnejšieho vzdelávania, úspešnej 
prípravy na ďalšie štúdiumžiakov a ich 
lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. 
Mesto Púchov sa teší z úspechu už 
štvrtého zrealizovaného projektu vy-
bavenia odborných učební na našich 
základných školách. Za aktívnu spolu-
prácu a súčinnosť pri realizácii aktivít 
projektu patrí poďakovanie kolektívu 
zamestnancov školy, predovšetkým 
však riaditeľke ZŠ Mládežnícka Mgr. 
Andrei Kurtinovej,“ uviedla koordiná-

torka projektu Jana Vondrová.
„Osobne ma teší, že sa podarilo 

zrealizovať tento projekt, ktorého vý-
sledkom bude zvýšenie kvalifikovanej 
výučby. Aj touto cestou sa snažíme 
podporovať úroveň vzdelania v na-
šom meste. Prajem všetkým žiakom 
ZŠ Mládežnícka, aby v týchto zmo-

dernizovaných učebniach načerpali 
nové poznatky smerujúce k rozvoju 
ich vzdelania. Pedagógom prajem, aby 
v týchto priestoroch nachádzali veľa 
vzdelania chtivých žiakov,“ doplnila 
primátorka mesta Katarína Heneková.

Jana Vondrová, 
referentka grantových projektov
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Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja sa uskutočnia spoločne s voľbami samo-
správy mesta Púchov dňa 29. októbra od 7.00 do 
20.00 h. Voliči v každom volebnom obvode môžu 
zakrúžkovať jedného kandidáta na predsedu TSK  
a najviac toľkých kandidátov na poslancov, koľkí sa 
v danom volebnom obvode volia.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 
predsedu TSK:

 1. Jaroslav Baška, Ing., 47 r., predseda samosprávne-
ho kraja, Dohňany, SMER - sociálna demokracia, HLAS 
sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná 
strana

2. Marian Kňažko, Ing., 58 r., stredoškolský učiteľ, Po-
važská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlin-
ku

3. Anton Kysel, Mgr., 64 r., inšpektor železníc, Trenčín, 
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

4. Miroslav Magdech, Mgr., MBA, 36 r., manažér, Po-
važská Bystrica, REPUBLIKA

5. Peter Máťoš, PhDr., PhD., 35 r., viceprimátor mes-
ta, Považská Bystrica, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Progresívne Slovensko, 
SPOLU občianska demokracia, ODS - Občianski demo-
krati Slovenska, ŠANCA

6. Adrián Mikuš, Ing., 53 r., manažér, Trenčianske 
Jastrabie, nezávislý kandidát.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 
do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja - volebný obvod č. 8 – Púchov:

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 
1. Peter Bílik, Mgr., 47 r., pedagóg, tréner, Púchov, ne-

závislý kandidát
2. Michal Bizoň, Ing., M.Sc., 60 r., podnikateľ, Púchov, 

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
3. Gabriela Brezániová, Ing., 50 r., manažérka v ces-

tovnom ruchu, Lednické Rovne, nezávislá kandidátka
4. Pavol Crkoň, JUDr., 55 r., právnik, Púchov, SMER - 

sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME 
RODINA, Slovenská národná strana

5. Peter Čibenka, Ing., 43 r., manažér, Púchov, REPUB-
LIKA

6. Katarína Daníková, Mgr., 48 r., samostatne zárobko-
vo činná osoba, Záriečie, nezávislá kandidátka

7. Miroslav Hajský, Ing., 40 r., podnikateľ, Mestečko, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, 
Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umi-
ernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občian-
ski demokrati Slovenska, ŠANCA

8. Ludmila Hamšíková, Ing., 66 r., dôchodkyňa, 
Púchov, ŽIVOT - národná strana

9. Alena Hantáková, 64 r., dôchodkyňa, Lednické Rov-
ne, Komunistická strana Slovenska

10. Katarína Heneková, JUDr., M.B.A., 47 r., primátor-
ka, Púchov, nezávislá kandidátka

11. Jaroslav Hupka, Ing., 50 r., manažér, Beluša, nezá-
vislý kandidát

12. Roman Hvizdák, PhDr., 46 r., stredoškolský sociál-
ny pedagóg, Púchov, nezávislý kandidát

13. Andrea Jankovičová, Ing., 51 r., riaditeľka centra 
sociálnych služieb, Beluša, SMER - sociálna demokracia, 
HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská 
národná strana

14. Daniel Krištof, 34 r., technický pracovník, občian-
sky aktivista, Púchov, Kotlebovci - Ľudová strana Naše 
Slovensko

15. Miroslav Kubičár, PaedDr., 62 r., učiteľ, riaditeľ ško-
ly, Púchov, nezávislý kandidát

16. Ľubica Kuchařová, Ing., 44 r., audítorka a lektorka 
integrovaných manažérskych systémov, Púchov, nezá-

vislá kandidátka
17. Pavol Mičuda, Mgr., 62 r., živnostník, Horovce, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, 
Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umi-
ernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občian-
ski demokrati Slovenska, ŠANCA

18. Marián Michalec, Mgr., 55 r., manažér, Púchov, ne-
závislý kandidát

19. Marián Mišún, Mgr., 42 r., zamestnanec verejnej 
správy, Púchov, nezávislý kandidát

20. Ján Okrajek, 23 r., študent, Lysá pod Makytou, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, 
Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umi-
ernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občian-
ski demokrati Slovenska, ŠANCA

21. Milan Panáček, Ing., 45 r., starosta obce, Dohňany, 
SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokra-
cia, SME RODINA, Slovenská národná strana

22. Lukáš Ranik, Ing., 34 r., viceprimátor mesta, 
Púchov, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ

23. Alena Remšíková, 44 r., robotníčka, Lednica, Hnu-
tie Občan Národ Spravodlivosť

24. Milada Stašík Vargová, Mgr., 54 r., referentka ume-
leckej prevádzky, Púchov, nezávislá kandidátka

25. Miloš Svoboda, Ing., 62 r., riaditeľ, Púchov, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ

26. Patrik Štrbák, Mgr., 30 r., prednosta obecného úra-
du, Beluša, nezávislý kandidát

27. Vladimír Taraba, doc., Ing., PhD., 69 r., dôchodca, 
Púchov, nezávislý kandidát

28. Zuzana Tomášová, JUDr., 60 r., advokátka, Púchov, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ.

Zdroj: TSK

Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Opekačka ZO SZZP

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých pod vede-Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých pod vede-
ním svojho predsedu Jána Petra sa v sobotu 24.9. stretli na tradičnej opekačke  ním svojho predsedu Jána Petra sa v sobotu 24.9. stretli na tradičnej opekačke  
v Horných Kočkovciach. Akciu prišla pozdraviť aj primátorka mesta Katarína He-v Horných Kočkovciach. Akciu prišla pozdraviť aj primátorka mesta Katarína He-
neková. Počasie a nálada zúčastnených bola výborná.               neková. Počasie a nálada zúčastnených bola výborná.               S. FlimmelS. Flimmel

Beseda s M. StrakomBeseda s M. Strakom
V sobotu 24.9.2022 prišiel k púchovským automodelárom na besedu známy V sobotu 24.9.2022 prišiel k púchovským automodelárom na besedu známy 

český moderátor, fotograf, fotoreportér, televízny komentátor, novinár a veľký český moderátor, fotograf, fotoreportér, televízny komentátor, novinár a veľký 
fanúšik pretekárskych áut a automobilových pretekov, Martin Straka. Auto-fanúšik pretekárskych áut a automobilových pretekov, Martin Straka. Auto-
mobilové preteky komentuje na rôznych televíznych staniciach od roku 2005 mobilové preteky komentuje na rôznych televíznych staniciach od roku 2005 
(24h Le Mans & WEC, Indy Car, Blancpain GT Series, Int. GT Series…). Jeho fo-(24h Le Mans & WEC, Indy Car, Blancpain GT Series, Int. GT Series…). Jeho fo-
tografie získali rôzne ocenenia v Čechách ale aj vo svete. Vydal niekoľko kníh tografie získali rôzne ocenenia v Čechách ale aj vo svete. Vydal niekoľko kníh 
- Když fotoreportér musí (2014), kniha Mezi oceány (2015), ktorá je venovaná - Když fotoreportér musí (2014), kniha Mezi oceány (2015), ktorá je venovaná 
Dakaru, kniha Racing ‘n‘ Roll je jeho druhá publikácia pretekárskych fotografií Dakaru, kniha Racing ‘n‘ Roll je jeho druhá publikácia pretekárskych fotografií 
a teraz najnovšia kniha VOJTĚCH-ENGE 1983, strhujúci príbeh automobilo-a teraz najnovšia kniha VOJTĚCH-ENGE 1983, strhujúci príbeh automobilo-
vých pretekárov Zdeňka Vojtěcha a Břetislava Engeho, ktorí sa v roku 1983 vých pretekárov Zdeňka Vojtěcha a Břetislava Engeho, ktorí sa v roku 1983 
stali hviezdami majstrovstiev Evropy cestovných automobilov so svojim BMW stali hviezdami majstrovstiev Evropy cestovných automobilov so svojim BMW 
635 CSi Hartge. Na priateľskom posedení Martin Straka predstavil svoju novú 635 CSi Hartge. Na priateľskom posedení Martin Straka predstavil svoju novú 
knihu a odpovedal na otázky publika.      knihu a odpovedal na otázky publika.      Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Župa z vlastného rozpočtu opravuje cesty za takmer 10,4 mil. eur 
Trenčiansky samosprávny kraj investuje do 
súvislých opráv ciest II. a III. triedy vo svojom 
vlastníctve čoraz viac financií zo župného rozpočtu, 
tento rok ide o historicky najväčšiu sumu. Ďalšie 
úseky ciest rekonštruuje aj za pomoci eurofondov. 
Opravou prechádza 53 schválených úsekov 
ciest II. a III. triedy vo všetkých 9 okresoch kraja  
v dĺžke viac ako 59 km. Prvým bol úsek cesty II/507 
Nemšová - Borčice. „Keď som nastúpil do úradu, 
župa dávala na rekonštrukciu ciest z vlastného 
rozpočtu 1,5 – 2,5 mil. eur ročne. Za posledné roky 
to stále stúpalo, minulý rok to bolo 7,4 mil. eur. 
Podobný odhad, okolo 7,5 mil. eur, sme mali aj na 
tento rok, no prišla kríza a vojna na Ukrajine, a my 
sme tento rozpočet museli navýšiť až na 10,4 mil. eur,“ 
vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška. „Všetkých 53 
úsekov realizuje Združenie firiem Doprastav, a. s., 

STRABAG, s. r. o. a EUROVIA SK, a. s. spoločne. 
Stavebné práce sú zamerané na odfrézovanie 
obrusnej vrstvy, vyrovnanie nerovností, vyčistenie 
priekop, zrezanie krajníc, aplikáciu spojovacieho 
postreku a pokládku finálnej asfaltovej vrstvy  
v hrúbke 5 cm,“ povedal riaditeľ Správy ciest 
TSK Radovan Karkuš. „Nakoľko je Trenčiansky 
samosprávny kraj rozsiahly a úseky ciest sa 
opravujú v každom okrese, je to rozplánované 
tak, aby sme v zmysle technologických 
postupov pokryli dodávku obaľovacích zmesí.  
V najväčšom nasadení pracuje 10 pokládkových 
čiat, tak, aby sme stihli termín 25 dní, ktorý je 
dôležitý ako pre verejnosť, tak aj v rámci ochrany 
životného prostredia,“ doplnil Martin Beniač, riaditeľ 
závodu Žilina spoločnosti Doprastav, a. s.. Počas 
tohto obdobia prosíme cestujúcu verejnosť 

o pochopenie a trpezlivosť, opravené cesty 
prispejú k väčšiemu komfortu aj bezpečnosti 
cestnej premávky.                          - Lenka Kukučková - 

Župa žiada prehodnotiť nový návrh grafikonu vlakovej dopravy
Rámcový návrh grafikonu vlakovej dopravy, ktorý bol na župu doručený 15. júna 
2022, obsahoval zásadné zmeny cestovných poriadkov a výrazne by zasiahol 
do aktuálnej vlakovej obslužnosti na viacerých tratiach Trenčianskeho kraja. 
Zároveň žiadnym spôsobom nereflektuje existujúce dlhoročné nadväznosti na 
prímestskú autobusovú dopravu. 
V prípade, že tento návrh zostane v aktuálnej podobe, bude mať zásadný 
vplyv na cestovné poriadky v rámci celej prímestskej autobusovej dopravy  
v Trenčianskom kraji. Počas trvania pripomienkového konania bolo na Úrad 
TSK doručených viac ako 150 pripomienok, ktoré zástupcovia kraja preposlali 
ZSSK, a. s. a tlmočili aj priamo na ministerstve dopravy. Nakoľko súlad vlakovej  

a prímestskej autobusovej dopravy kraj považuje z dlhodobého hľadiska za 
prioritný a zaväzujú ho k nemu aj strategické dokumenty pre rozvoj dopravy  
v kraji (Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK), žiada 
ministerstvo dopravy o prehodnotenie tohto návrhu so zreteľom na 
mimoriadnu dôležitosť predložených pripomienok k cestovným poriadkom. 
A zároveň o odloženie jeho platnosti o 1 rok, na december 2023, čím by 
vznikol dostatočný časový priestor na zosúladenie a skoordinovanie prímestskej 
autobusovej a  vlakovej dopravy na území Trenčianskeho kraja. 

- Lenka Kukučková - 

Nemocnica má nových pomocníkov    
Do prístrojového vybavenia Rádiodiagnostického 
oddelenia župnej Nemocnice s poliklinikou v 
Považskej Bystrici pribudol celotelový kostný 
denzitometer. Prístroj slúži na meranie hustoty 
kostnej hmoty.
„Celotelový kostný denzitometer je v súčasnosti 
zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy. Slúžiť 
bude na rýchlejšiu a efektívnejšiu diagnostiku pri 
vyšetrení pacienta. Zakúpiť sa nám ho podarilo vďaka 
finančnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, jeho hodnota je takmer 48 400 eur. Teší nás, 
že sa podarilo zlepšiť vybavenosť nemocnice a 
pacientom výrazne skvalitniť zdravotnú starostlivosť,“ 
uviedla považskobystrická nemocnica na svojom 

oficiálnom facebookovom profile. Za ďalších 
viac ako 22 tis. eur, taktiež zo župného rozpočtu, 
nemocnica zakúpila aj monitory vitálnych funkcií 
pre chirurgickú JIS. Tieto prístroje umožňujú 
sledovanie základných vitálnych funkcií, ako 
napríklad EKG, neinvazívneho tlaku, saturácie O2, 
teploty, invazívneho tlaku či pulzu.
Trenčianska župa každoročne investuje nemalé 
finančné prostriedky do modernizácie svojich 
troch nemocníc. Za posledných 5 rokov do 
považskobystrickej nemocnice investovala viac 
ako 15 mil. eur, pričom aktuálne podstupuje 
rekonštrukciu pôrodnica a hlavné vstupy do 
nemocnice.                                                  -  Matej Plánek -

Trenčianske výstavisko 
opäť privíta výstavu 

Stredoškolák – Hrdina 
remesla 

Prezentačná výstava stredných škôl sa po dvojročnej 
odmlke uskutoční počas dvoch októbrových dní,  
a to vo štvrtok 6. a v piatok 7. októbra 2022; žiaci 
základných škôl, ich pedagógovia i rodičia sa môžu 
tešiť na niekoľko noviniek. 
Stredné školy vďaka 22. ročníku výstavy znova 
dostanú príležitosť prezentovať portfólio možností 
štúdia rôzneho zamerania. Stredoškolák – 
Hrdina remesla chce nadviazať na svoju tradíciu 
spojky medzi žiakmi základných škôl, ich budúcimi 
strednými školami a zamestnávateľmi z regiónu  
i mimo neho. 
Pripravený je bohatý sprievodný program, vôbec po 
prvýkrát sa v areáli výstaviska uskutočnia ukážky 
nárazu auta na trenažéri, ktoré bude zabezpečovať 
SOŠ technická Dubnica nad Váhom či komentované 

ukážky využívania dronov pedagóga zo SOŠ 
Pruské. Tešiť sa tiež možno na ukážky diagnostiky 
automobilu z dielne SOŠ letecko-technickej 
Trenčín alebo záchrany človeka, ktoré predstavia 
žiaci a pedagógovia Súkromnej strednej odbornej 
školy Trenčín či župných stredných zdravotníckych 
škôl. Škola umeleckého priemyslu Trenčín vďaka 

módnej prehliadke ponúkne pohľad na aktuálne 
či historické trendy obliekania. Chýbať nebudú 
ani súťaže, o najlepší technický, umelecký a top 
exponát medzi sebou zabojujú jednotlivé školy. 
Slávnostné otvorenie výstavy je naplánované  
v pavilóne 1 vo štvrtok 6. októbra 2022 o 9.00 h.
                                                                              - Barbora Jánošková -
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Pandémia v predošlých rokoch nie-Pandémia v predošlých rokoch nie-
len u nás pribrzdila investičný rozvoj len u nás pribrzdila investičný rozvoj 
a súčasná hospodárska a energetická a súčasná hospodárska a energetická 
kríza nás v negatívnej synergii prinú-kríza nás v negatívnej synergii prinú-
tili pri investíciách posúvať termíny  tili pri investíciách posúvať termíny  
a pri dramatickom raste cien mate-a pri dramatickom raste cien mate-
riálov, energií a služieb aj siahnuť pod-riálov, energií a služieb aj siahnuť pod-
statne „hlbšie do vrecka“ pri ich reali-statne „hlbšie do vrecka“ pri ich reali-
záciách. záciách. 

 Aj napriek tomu sa na hraniciach  Aj napriek tomu sa na hraniciach 
nášho VO č.1. podarilo v tomto roku nášho VO č.1. podarilo v tomto roku 
realizovať viaceré investície. V prevádz-realizovať viaceré investície. V prevádz-
ke už je donedávna problematická kri-ke už je donedávna problematická kri-
žovatka J. Kráľa a Komenského (Staré žovatka J. Kráľa a Komenského (Staré 
pumpy) a v podstate sme zistili, že pumpy) a v podstate sme zistili, že 
sporný, majiteľom zatarasený úsek kri-sporný, majiteľom zatarasený úsek kri-
žovatky vlastne ani nepotrebujeme... žovatky vlastne ani nepotrebujeme... 

Obyvatelia BD 664,665 a 666 sa tiež Obyvatelia BD 664,665 a 666 sa tiež 
konečne po cca 60-tich rokoch dočkali konečne po cca 60-tich rokoch dočkali 
aj „chodníka“, ktorý sa nedopatrením aj „chodníka“, ktorý sa nedopatrením 
stal len parkoviskom pre MV. Návrh stal len parkoviskom pre MV. Návrh 
konkrétneho riešenia, aby dielo slúžilo konkrétneho riešenia, aby dielo slúžilo 
chodcom aj majiteľom MV je priprave-chodcom aj majiteľom MV je priprave-
ný a bol prerokovaný 19.9. v DK, ktorá ný a bol prerokovaný 19.9. v DK, ktorá 
sa zatiaľ s týmto návrhom nestotožnila sa zatiaľ s týmto návrhom nestotožnila 
a nateraz odporučila, aby chodník os-a nateraz odporučila, aby chodník os-
tal len chodníkom... Verím však, že sa tal len chodníkom... Verím však, že sa 
k technicky rozumnému návrhu, ktorý k technicky rozumnému návrhu, ktorý 
za minimálne náklady vytvorí najme-za minimálne náklady vytvorí najme-
nej 6 parkovacích miest a bez akého-nej 6 parkovacích miest a bez akého-
koľvek záberu zelene, v najbližšej dobe koľvek záberu zelene, v najbližšej dobe 
vrátime... Zároveň s chodníkom bol vrátime... Zároveň s chodníkom bol 
obnovený v celom šírkovom profile aj obnovený v celom šírkovom profile aj 
úsek ulice od križovatky s Gorazdovou úsek ulice od križovatky s Gorazdovou 
po križovatku s Kuzmányho ulicou. po križovatku s Kuzmányho ulicou. 
Na etapy v dlhšom časovom horizon-Na etapy v dlhšom časovom horizon-
te je tak už obnovený celkom slušný te je tak už obnovený celkom slušný 
úsek ulice Komenského od križovatky  úsek ulice Komenského od križovatky  
s Gorazdovou až po kruhový objazd pri s Gorazdovou až po kruhový objazd pri 
cintoríne. A pri cintoríne na Hoštínskej cintoríne. A pri cintoríne na Hoštínskej 
pribudol prístrešok na autobusovej za-pribudol prístrešok na autobusovej za-
stávke.stávke.

Nedávno sme za hojnej účasti verej-Nedávno sme za hojnej účasti verej-
nosti slávnostne otvorili a symbolicky nosti slávnostne otvorili a symbolicky 
aj pokrstili po dlhých rokoch čakania  aj pokrstili po dlhých rokoch čakania  
a neúspešných pokusoch o financo-a neúspešných pokusoch o financo-
vanie z fondov EÚ vynovený areál vanie z fondov EÚ vynovený areál 
amfiteátra na Ilonke, ktorý bude cen-amfiteátra na Ilonke, ktorý bude cen-

trom projektu mestského lesoparku. trom projektu mestského lesoparku. 
Čoskoro tu pribudne ešte aj socha víly Čoskoro tu pribudne ešte aj socha víly 
Lachovienky od nášho spoluobčana Lachovienky od nášho spoluobčana 
Jara Martiša financovaná v rámci par-Jara Martiša financovaná v rámci par-
ticipatívneho rozpočtu. Do užívania ticipatívneho rozpočtu. Do užívania 
bola ako jeden z bodov lesoparku bola ako jeden z bodov lesoparku 
odovzdaná aj vyhliadka “Pamäť lesa”...  odovzdaná aj vyhliadka “Pamäť lesa”...  
a v štádiu príprav sú ďalšie prvky le-a v štádiu príprav sú ďalšie prvky le-
soparku. soparku. 

Pred nami je ešte v tomto roku do-Pred nami je ešte v tomto roku do-
končenie realizácie v poradí už III. eta-končenie realizácie v poradí už III. eta-
py kolumbária na mestskom cintoríne, py kolumbária na mestskom cintoríne, 
ktoré novými 25 urnovými miestami ktoré novými 25 urnovými miestami 
opäť dočasne prekryje problém nedo-opäť dočasne prekryje problém nedo-
statku klasických hrobových miest. statku klasických hrobových miest. 

Uvedomujem si, že aj stav miestnych Uvedomujem si, že aj stav miestnych 
komunikácií (MK) v našej MČ Pod La-komunikácií (MK) v našej MČ Pod La-
chovcom nie je dobrý a všetky si vy-chovcom nie je dobrý a všetky si vy-
žadujú obnovu (s výnimkou Kuzmá-žadujú obnovu (s výnimkou Kuzmá-
nyho a Sládkovičovej)... Musíme však  nyho a Sládkovičovej)... Musíme však  
v širších súvislostiach koordinovať v širších súvislostiach koordinovať 
naše zámery so Slovenským plyná-naše zámery so Slovenským plyná-
renským podnikom, ktorý plánuje  renským podnikom, ktorý plánuje  
v roku 2023 v našej MČ začať s líniovou v roku 2023 v našej MČ začať s líniovou 
stavbou nových podzemných rozvo-stavbou nových podzemných rozvo-
dov zemného plynu, ktoré nahradia dov zemného plynu, ktoré nahradia 
dosluhujúce viac ako 40 rokov staré dosluhujúce viac ako 40 rokov staré 
rozvody. A tak sa na MK v tomto roku rozvody. A tak sa na MK v tomto roku 
robili len opravy výtlkov, obnovilo sa robili len opravy výtlkov, obnovilo sa 
vodorovné dopravné značenie a opra-vodorovné dopravné značenie a opra-
vili sa kanalizačné poklopy a vpuste, vili sa kanalizačné poklopy a vpuste, 

ktoré boli v havarijnom stave.ktoré boli v havarijnom stave.
Na dvere nám už klope jeseň  Na dvere nám už klope jeseň  

a s ňou aj blížiace sa komunálne a žup-a s ňou aj blížiace sa komunálne a žup-
né voľby. Ďalší rozvoj a obnova MK  né voľby. Ďalší rozvoj a obnova MK  
v našej MČ Pod Lachovcom už budú “ v našej MČ Pod Lachovcom už budú “ 
v rukách” nových poslancov, ktorých v rukách” nových poslancov, ktorých 
si v spomínaných voľbách zvolíme  si v spomínaných voľbách zvolíme  
a podľa finančných možností, ktoré a podľa finančných možností, ktoré 
ukážu dva kľúčové dokumenty: záve-ukážu dva kľúčové dokumenty: záve-
rečný účet za rok 2022 a v tomto zloži-rečný účet za rok 2022 a v tomto zloži-
tom a turbulentnom období pripravo-tom a turbulentnom období pripravo-
vaný rozpočet na rok 2023.vaný rozpočet na rok 2023.

Pavel Melišík, poslanec MsZPavel Melišík, poslanec MsZ

Aktuálne spod Lachovca: Záver volebného obdobia...

V septembri začala obnova detské-V septembri začala obnova detské-
ho ihriska v areáli ZŠ s MŠ Slovanská  ho ihriska v areáli ZŠ s MŠ Slovanská  
v mestskej časti Horné Kočkovce, pro-v mestskej časti Horné Kočkovce, pro-
jekt obnovy detského ihriska bol fi-jekt obnovy detského ihriska bol fi-
nančne podporený z participatívneho nančne podporený z participatívneho 
- komunitného rozpočtu TSK.- komunitného rozpočtu TSK.

Obyvatelia Horných Kočkoviec ako Obyvatelia Horných Kočkoviec ako 
aj deti z priľahlej škôlky a školy, sa tak aj deti z priľahlej škôlky a školy, sa tak 
môžu tešiť z nových hracích prvkov  môžu tešiť z nových hracích prvkov  
z agátového dreva, konkrétne z reťa-z agátového dreva, konkrétne z reťa-

zovej dvojhojdačky, šplhacej zostavy zovej dvojhojdačky, šplhacej zostavy 
s lezeckou stenou a novými lavičkami.s lezeckou stenou a novými lavičkami.

Revitalizáciu ihriska finančne pod-Revitalizáciu ihriska finančne pod-
porí aj mesto Púchov, pretože už porí aj mesto Púchov, pretože už 
koncom mesiaca september sem koncom mesiaca september sem 
pribudne viacúčelová herná zostava  pribudne viacúčelová herná zostava  
s domčekom, balančným chodní-s domčekom, balančným chodní-
kom, šmykľavkou a informačná tabuľa  kom, šmykľavkou a informačná tabuľa  
s prevádzkovým poriadkom detského s prevádzkovým poriadkom detského 
ihriska.          ihriska.          MsÚMsÚ

Obnova detského ihriska 
v areáli ZŠ s MŠ Slovanská

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Cena: 55 €

1. október (sobota) 

POĽSKÉ BENÁTKY -
HISTORICKÝ WROCLAV
Jedno z najnavštevovanejších starobylých
miest Poľska postavenom na 12 ostrovoch!
Nádherná architektúra, veľkolepé katedrály, všadeprítomní trpaslíci. 
8-hodinový program v centre mesta! Nenechajte si ujsť! Cena: 32 €

HANÁ - STREDNÁ MORAVA
2. október (nedeľa)

Mohelnické farmárske a remesel-
né trhy, francúzsky štýl na Zám-
ku Náměšť na Hané a údajne naj-
krajšie podzemné priestory ČR - 
Javoříčske jaskyne. 

TOP zájazd! Pohodový nedeľný výlet!

-    Dolné Rakúsko - SEEGROTTE, LAXENBURG A FRANZENSBURG
-    Originálny poľský JARMARK v Nowom Targu (nákupy)
-    Dolné Rakúsko - STIFT KLOSTERNEUBURG A KREUZENSTEIN
-    Štúdio L+S Bratislava - Komédia MENO a pikantné tajomstvo
-    2-DŇOVÁ PRAHA S MUZIKÁLOM SESTRA V AKCII  s L. Bílou

9. október
13. a 20. október

16. október
24. október

29.-30. október

ĎALŠIE
ZÁJAZDY



púchovská kultúrapúchovská kultúra1212

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

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

5. 17/30 h, čitáreň Župného domu; vstup voľný

MYŠLIENKOVO: Z ULICE KU KNIHÁMst
r

Beseda s pouličným spisovateľom, rodákom z Púchova, Pe-
trom Sorátom. Peter vyštudoval vysokú školu, založil si ro-
dinu, no uchvátila ho hra rulety. Prišiel o všetko a ostal bez 
domova. Na ulici strávil 9 rokov, napriek tomu sa nevzdal a dnes píše knihy. 
14/00 - 18/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné 3 € (pre tých, čo prinesú

EKOFASHION JESEŇ/ZIMA 2022
Zber oblečenia pre tradičný SWAP bude prebiehať od 
4. - 13.10. podľa otváracích hod. kaviarne Podivný barón. 

16/00 h, podkrovie Župného domu; na diskusie vstup voľný, koncert 3 €
HOVORY O MARIHUANE, VESMÍRE A VÔBEC /OZ FREEPEPO/
Debata o otázkach drogovej problematiky v spoločnosti. Diskutujú: Tomáš 
Zábrienszky – právo, Pavol Ščasný - preventista, soc. pracovník, riaditeľ 
združenia Storm, Jakub Popík - právo, ľudské práva, Inšt. ľudských práv 
a Peter Vojtko: "konopný" veterinár, producent konopných 
produktov. Ako hudobný hosť o 20:00 h vystúpi ZVERINA.

22. 17/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné 3 €

STREETART PARK: KURZ HRANIA NA HANDPAN VOL. 2  
Pre veľký úspech opakujeme kurz hrania na Handpan.
Spojenie melódie, rytmu, Handpan a muzikoterapie. 
Kurzom bude sprevádzať Handpan Škola Pan Sound. 
(Každý účastník dostane handpan na zapožičanie ).

OKT 2022

so
26. 18/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné 12 €

GRAFIKA: STOPA JESENE /OZ POTVORA/st
r

1.

so

15.

so

19/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné 1 €
HERNÝ VEČER /OZ MŔTVA KOSŤ/

28.

pi
a

Zabavte sa večer s priateľmi pri klasic. stolových hrách.
18/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné dobrovoľné

FILMOVÝ “HOROROVÝ” VEČER 
29.

so

Pozývame všetkých fanúšikov žánru strachu a hrôzy 
na malú prehliadku �lmových hororov a �lm. kvíz.

Príď si vytvoriť vlastnú gra�ckú potlač na tričko/taš-
ku s jesenným motívom. Naučíme ťa techniky vyrývania 
do linolea. Tričko si môžeš priniesť vlastné alebo si na 
kurze zakúpiš textilnú tašku/vak. 

oblečenie vstup voľný)

Kultúra
Pondelok  3.10.   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  4€. 

IV. ROČNÍK PÚCHOVSKÉ ARTFORMÁCIE 
Vstup voľný. Výstava potrvá do 5.10.2022

Utorok   27.9.    4.10.   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    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 €. 

Pondelok 3.10.     veľká sála       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.

Streda 28.9.     tanečná  sála    17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČNÍČKY
Brušný tanec je skvelá alternatíva pohybu. Ak nie ste ten správny typ pre fitnes, aer-
obic, posilňovanie, beh a podobné športové aktivity, skúste prirodzenejší ženský po-
hyb v podobe brušného tanca, ktorý vám rozhýbe celé telo.Nepotrebujete tanečného 
partnera, špeciálnu kondíciu, či ploché bruško. Ani pár kíl navyše nie je prekážkou. 
Brušný tanec je vďaka svojim priaznivým účinkom na telo i dušu stále obľúbenejším 
a žiadanejším aj u nás.
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kultura@pu-
chovskakultura.sk, 0905 326 794, 1 h/4 €, platba dvojmesačne.

Štvrtok    6.10. tanečná sála     18.30 h
MODERNÁ  KALANETIKA 
„Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú dokonalú postavu. Pracujte s tým čo 
máte“ (Callan Pinckney).  Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej postavy. Ho-
dina kalanetiky je výdatná ako 20 hodín aerobiku. Dá Vám do poriadku chrbticu, vráti 
vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka 
Dašková. 1 lekcia 4 €. Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk

Kino
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 €. 

SRDCE NA DLANI
28.9.2022 o 10:00 h –
PREDSTAVENIE LEN PRE DENNE CENTRUM SENIOROV. 
Láske na veku, ani mieste nezáleží. Nikdy nevieme, kedy a kde nás stretne. Môžeme sa 
zamilovať v škôlke, na dôchodku, na ulici, v parku. Kedykoľvek a kdekoľvek. 
Vstupné 2 €.

SVETLONOC 
30.9. 2022 o 19:45 h 
Je to tu zakliate. Tridsiatnička Šarlota sa vracia do rodnej dediny hlboko v slovenských 
horách. Pred mnohými rokmi odťiaľto za nejasných okolností utiekla. Jej návrat v mi-
estnych vzbudzuje podozrenie, po celý čas ju považovali za mŕtvu. Boja sa, že svojím 
príchodom prebudí bosorku, ktorá podľa legiend straší v okolitých lesoch. 
MP od 15 rokov, Forumfilm, 109min., dráma, SR, ČR, OV. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP 4 €. 
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OCHRANA ZRAKU

NANA  
ŠPECIÁLNE OKULIAROVÉ SKLÁŠPECIÁLNE OKULIAROVÉ SKLÁ

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

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

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

hranolky, dressing  
Tibet: Kuracie mäsko manchurian, 
vajíčková ryža basmati  
Piatok: 30.9.
Kulajda, chlieb  
Langoše, tatárska omáčka/ kečup, syr 

Tagliatelle s bylinkovým pestom a 
kúskami grilovaného lososa 
India: Bravčové mäsko masala,  
cesnakový chlieb Naan, miešaný 
zeleninový šalát 

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 27.9.
Polievka: Hrachová na maďarský 
spôsob 
1. Maďarský hovädzí guláš, knedľa
2. Francúzske zemiaky s údeninou, 
obedový šalát
Streda: 28.9.
Polievka: Cesnačka s opekaným 
chlebom 
1. Súkennícky mletý rezeň, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Hrbatý kurací rezeň, ryža/americké 
zemiaky
Štvrtok: 29.9.
Polievka: Fazuľová na kyslo 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
2. Zabíjačkový tanier, kyslá kapusta, 
zemiaky
Piatok: 30.9.
Polievka: Brokolicová 
1. Šarišský bravčový závitok, zemiaky, 
kapustový šalát
2. Námornícke hovädzie mäso,  
slovenská ryža, kapustový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 27.9. 
Polievka: Frankfurtská s párkom  
a zemiakmi, chlieb
1. Vyprážaný kurací „Gordon“, varené 
zemiaky s maslom, cesnakový dresing 
2. Anglická zelenina, varené zemiaky, 
varené vajce 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka

4. Pizza
Streda: 28.9.  
Polievka: Kuracia s cestovinou 
1. Údená pečená krkovička na 
jablkách, zemiaková kaša, kyslá 
uhorka 
2. Kuracia pečeň na cibuľke  
v zemiakovej placke 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza 
Štvrtok: 29.9. 
Polievka: Zemiaková „Kulajda“, chlieb 
1. Kuracie soté so zeleninou a arašid-
mi, tarhoňa 
2. Bratislavské cestovinové rizoto so 
zeleninou, syr
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza 
Piatok: 30.9. 
Polievka: Kapustnica s klobásou, 
chlieb 
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový 
šalát s majonézou 
2. Jablková žemľovka s tvarohom 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 27.9.
Denné menu sa nevarí
Streda: 28.9. 
Denné menu sa nevarí
Štvrtok: 29.9.
Fazuľová so suš. slivkami, chlieb  
Vyprážaná syrová parenička plnená 
šunkou, varené zemiaky, zel.šalát   
Bravčové trhané mäso v žemli, 

KBPŠ Púchov pozýva všetkých 
bežeckých nadšencov do obce 
Streženice na 2. ročník Behu na 
Štepnicu, ktorý sa uskutoční v so-
botu 1. októbra 2022 so štartom  
o 11. hodine pred obecným úra-
dom v Streženi ciach. Prezentá-
cia bude od 9,00 hodiny. Od 9,30 
budú prebiehať detské behy od 
najmenších detí až po najstarších 
žiakov. Deti budú odmenené me-
dailami, sladkosťami a vecnými 
cenami.
Po vyhlásení detských behov 
odštartujú hlavný 7,5 km beh muži 
v 4 kategóriách a ženy v troch 
kategóriách. Štart aj cieľ bude od 
parkoviska pred obecným úra-
dom, pobeží sa do de diny smerom 
k novej Rezidencií nad Slatinou, 
odbočí sa vľavo a potom už len 
hore stúpaním bežci vybehnú  
k vrcholu Štepnice k trom krížom. 

Odtiaľ klesaním okolo jednotlivých 
zastavení nádhernej kalvárie sa 
dostanú až k poslednému krížu. 
Nezbehnú po asfaltovej ceste, ale 
odbočia vľavo a trať pokračuje po 
lúkach s nádhernými výhľadmi na 
mesto Púchov. Nakoniec prebehnú 
bežci po vyznačenej trati z posled-
nej lúky dolu do dediny a asfalto-
vou cestou dobehnú až do cieľa  
k obecnému úradu.
Pre víťazov jednotlivých kategórií 
sú pripravené vecné ceny a občer-
stvenie v cieli. Odmenený bude 
aj najstarší muž a žena 2. ročníka 
Behu na Štepnicu. Po vyhlásení 
výsledkov bežcov potešíme aj tom-
bolou s peknými cenami. Príďte si 
vychutnať bežeckú atmosféru do 
obce Streženice. Srdečne ste vítaní, 
milí bežci.

D. Denešová, KBPŠ Púchov 

Beh na Štepnicu
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Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických služieb mesta s.r.o. 
Púchov oznamuje občanom, že v rámci akcie „Jesenné upratovanie mesta“, 
sa bude rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre jednotlivé mest-
ské časti, na uloženie objemového odpadu, riadiť nižšie uvedeným harmo-
nogramom. 

Individuálny zber nebezpečného a elektronického odpadu bude usku-
točnený na základe požiadavky formou objednávky cez zástupcov jednot-
livých miestnych častí. Následný zber nebezpečného a elektronického od-
padu bude vykonaný individuálne v miestnej časti u nahlásených občanov.

MsÚ Púchov 

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov 

Detský smiech a zábava valcovali Marczibányiho záhradu
Zábavné pohybové hry, súťaže a nafukovací skákací hrad v Marczibá-Zábavné pohybové hry, súťaže a nafukovací skákací hrad v Marczibá-

nyiho záhrade. Viaceré púchovské deti si poslednú septembrovú sobotu nyiho záhrade. Viaceré púchovské deti si poslednú septembrovú sobotu 
skutočne užili. skutočne užili. 

Počas 2. ročníka podujatia NINJA EXPERT Púchov, ktorého prvoradým zá-Počas 2. ročníka podujatia NINJA EXPERT Púchov, ktorého prvoradým zá-
merom je najmä podpora zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu v merom je najmä podpora zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu v 
slovenskom národe, si zúčastnené deti preverili nielen odvahu ale aj svoje slovenskom národe, si zúčastnené deti preverili nielen odvahu ale aj svoje 
fyzické sily. Viac ako 80 detí, tak získalo jedinečnú príležitosť, vyskúšať si pod fyzické sily. Viac ako 80 detí, tak získalo jedinečnú príležitosť, vyskúšať si pod 
dohľadom svojich rodičov beh, rúčkovanie, skákanie a preliezanie cez prekáž-dohľadom svojich rodičov beh, rúčkovanie, skákanie a preliezanie cez prekáž-
kovú dráhu, začo nakoniec dostali zlatú medailu a zdravé, sladké jabĺčko od kovú dráhu, začo nakoniec dostali zlatú medailu a zdravé, sladké jabĺčko od 
slovenských pestovateľov. slovenských pestovateľov. 

Týmto ako organizátor vyjadrujem veľkú vďaku a uznanie všetkým zúčast-Týmto ako organizátor vyjadrujem veľkú vďaku a uznanie všetkým zúčast-
neným deťom ale aj rodičom, ktorí sa tejto vydarenej akcie zúčastnili, všetci neným deťom ale aj rodičom, ktorí sa tejto vydarenej akcie zúčastnili, všetci 
ste boli úžasní.ste boli úžasní.

Rovnako tak ďakujem púchovským dobrovoľným hasičom pod patronátom Rovnako tak ďakujem púchovským dobrovoľným hasičom pod patronátom 
Jozefa Ridzika za poskytnutie prekážky a vymedzovacích tyčí, kompetentným Jozefa Ridzika za poskytnutie prekážky a vymedzovacích tyčí, kompetentným 
zamestnancom Mestského úradu Púchov a mestských spoločností, a samo-zamestnancom Mestského úradu Púchov a mestských spoločností, a samo-
zrejme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí túto akciu akoukoľvek formou pod-zrejme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí túto akciu akoukoľvek formou pod-
porili. Osobitne veľké poďakovanie vyjadrujem dobrovoľníkom D. Krištofovi, porili. Osobitne veľké poďakovanie vyjadrujem dobrovoľníkom D. Krištofovi, 
J. Sunkovi, R. Jánošíkovi, F. Ľuliakovi, M. Kvasnicovi a V. Bodoríkovej, ktorí na J. Sunkovi, R. Jánošíkovi, F. Ľuliakovi, M. Kvasnicovi a V. Bodoríkovej, ktorí na 
priebeh akcie dohliadali. priebeh akcie dohliadali. 

Najlepšie výsledky počas podujatia NINJA EXPERT v kategórii chlapcov do Najlepšie výsledky počas podujatia NINJA EXPERT v kategórii chlapcov do 
12 rokov dosiahli: 1. Mateo Urban, vek. 10 rokov- 1:32 min., 2. Dávid Valach, 12 rokov dosiahli: 1. Mateo Urban, vek. 10 rokov- 1:32 min., 2. Dávid Valach, 
vek. 10 rokov- 1:35 min., 3. Peter Šelík, vek. 8 rokov- 1:39 min. a v kategórii vek. 10 rokov- 1:35 min., 3. Peter Šelík, vek. 8 rokov- 1:39 min. a v kategórii 
dievčat 1. Gabika Šulavíková, vek. 10 rokov- 1:26 min., 2. Sofia Haliaková, vek. dievčat 1. Gabika Šulavíková, vek. 10 rokov- 1:26 min., 2. Sofia Haliaková, vek. 
8 rokov- 1:27 min., 3. Viktória Mišúnová, vek. 10 rokov- 1:38 min. 8 rokov- 1:27 min., 3. Viktória Mišúnová, vek. 10 rokov- 1:38 min. 

Toto podujatie mohlo byť zrealizované aj vďaka dotačnej podpore mesta Toto podujatie mohlo byť zrealizované aj vďaka dotačnej podpore mesta 
Púchov.                Púchov.                Marián Mišún, poslanec MsZMarián Mišún, poslanec MsZ



Toto unikátne dielo je výsledkom 
spolupráce obce Beluša, ktorá sa výraz-
nou mierou podieľala na jeho realizácii 
a poskytla časť pozemku do výpožičky 
Občianskemu združeniu Strážovská 
stopa, ktoré stojí za myšlienkou vybu-
dovať v Beluši atraktívne športovisko. 
Na jeho výstavbu získalo 50 tisíc eu-
rovú dotáciu z Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR.Ďalšiu finančnú dotáciu poskytla 
obec Beluša a ďalšie spoločnosti. Ma-
teriálne projekt podporili aj ďalší spon-
zori, či obecní dobrovoľní hasiči.

Rozlohou asfaltovej plochy je 
Pumptrack v Beluši druhý najväčší na 
Slovensku. Je dlhý viac ako 200 met-
rov a tvoria ho tri samostatné okruhy. 
Je určený nielen cyklistom, ale aj kor-
čuliarom, či jazdcom na kolobežke. 
Celý športový areál vznikol na ploche, 
ktorá bola pred takmer 5 rokmi ornou 
pôdou. Dnes na tomto mieste nájdete 
detské ihrisko, workout, pingpongo-
vý stôl,multifunkčné ihrisko s ume-
lou trávou o rozlohe 50x60 metrov  
a pumptrack.

Pumptrack v Beluši bol odovzdaný 

do užívania 
v júni tohto 
roku. Opýtali 
sme sa pred-
nostu Obec-
ného úradu  
v Beluši Pa-
trika Štrbá-
k a,  ako ve -
denie  obce 
hodnotí  in-

vestíciu po troch mesiacoch používa-
nia. „Po pár mesiacoch užívania môžem 
s radosťou skonštatovať, že pumptrack, 
ako aj celý športový areál v Hloži, plní 
svoju funkciu. Dennodenne sledujem 
množstvo detí či tínedžerov, ktorí aktív-
ne trávia svoj voľný čas na pumptracku. 
Prajem si, aby tento športový areál bol 
obľúbeným miestom mladších, starších, 
celých rodín či generácií. Zároveň pra-
cujeme na rozšírení ďalších športových 
možností v areáli. Aj touto cestou pozý-
vam ľudí z Beluše a púchovského okresu, 
aby si prišli k nám do Beluše zašportovať 
a užiť príjemné chvíle“, odpovedal Patrik 
Štrbák.

ObÚ Beluša
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Najnovšia predajňa Lidl na Slo-
vensku otvorila svoje brány pre zá-
kazníkov vo štvrtok 22. septembra  
v Púchove. 

Nová predajňa Lidl sa nachádza na 
Nimnickej ulici v Púchove. Rozloha 
predajnej plochy je viac ako 1400 
m² a pracuje v nej 28 zamestnankýň 
a zamestnancov. „V Púchove máme 
odteraz už dve predajne, z čoho sa 
veľmi tešíme. Prvú sme otvorili v pr-
vom roku nášho fungovania na Slo-
vensku, v lete 2005. Nedávno sme 
oslávili naše osemnáste narodeniny 
a darčekom pre Púchovčanov je táto 
nová a moderná predajňa. Verím, že 
bude rovnako obľúbená ako jej star-
šia sestra,“ povedala vedúca predaja 
Lenka Petríková. V predajni sa na-
chádzajú výlučne LED technológie 
pri osvetlení, elektronické cenovky 
pri ovocí a zelenine a tiež samoob-
služné kasy. V budúcnosti pribudnú 
na streche tejto predajne fotovol-
taické panely. V rámci najnovšieho 
štandardu sú pre zákazníkov k dis-
pozícii dva automaty na zálohovanie 

vratných obalov. 
Lidl organizuje najväčšiu potravi-

novú zbierku na Slovensku - Podeľ 
sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla 
núdznym potraviny v hodnote viac 
ako 1.400.000 €. Podporu z tejto pre-
dajne bude ďalej distribuovať Mest-
ský úrad. „Veľmi si vážime, že sme sa 
ako mesto mohli zapojiť do projektu 
potravinovej zbierky Podeľ sa a po-
môž, ktorým už dva roky pomáhame 
spoločne s ostatnými nakupujúcimi 
z Púchova a priľahlého okolia, uľa-
hčovať ich sociálnu situáciu tým, 
že každý týždeň pripravia zodpo-
vední pracovníci mestského úradu 
potravinový balíček, ktorý vybranej 
rodine alebo jednotlivcovi doručia 
priamo domov. Je to o prejave vzá-
jomnej spolupatričnosti, pomoci  
a srdečnosti ďalších ľudí, a i preto 
sme radi, že sa možnosť pomoci roz-
šíri aj do druhej predajne v Púchove, 
čím, veríme, budeme môcť pomôcť 
oveľa väčšiemu množstvu tých, 
ktorí to najviac potrebujú,“ komen-
tovala Daniela Gabrišová, vedúca 

Nová predajňa Lidl v Púchove otvorila svoje brány

V sobotu 17. septembra 2022 sa  
v športovom areáli TJ Slovan Dolné 
Kočkovce uskutočnil 0. ročník súťaže 
vo varení gulášu pod názvom Hasič-
ská vareška. Organizátorom tohto 
podujatia bol Dobrovoľný hasičský 
zbor Dolné Kočkovce. Pre súťažiacich 
pripravil ideálne podmienky. A bolo 
to naozajstné športové zápolenie  
o najlepší kotlíkový guláš, do ktoré-
ho sa zapojilo celkovo 17družstiev. 
Neboli to len domáce družstvá, ale 
zapojili sa aj súťažiaci z okolia.Všetci 
prišli nielen s dobrou náladou, ale 
predovšetkým s cieľom navariť ten 
najlepší guláš, no podľa organizá-
torov je zmyslom celej akcie hlavne 
neopakovateľná zábavná atmosféra 
a posedenie s priateľmi pri dobrom 
guláši. Počasie bolo síce sychravé, ale 
okolo kotlíkov vládla výborná družná 

nálada. O najlepšom guláši rozhodo-
vala päťčlenná porota, ktorá hodno-
tila spôsob varenia, chuť uvareného 
guľášu, jeho vzhľad, hustotu, ale aj 
kreativitu družstva. Jednotlivé vzor-
ky obsahovali guláš hovädzí, bravčo-
vý či z diviny. Po vyhodnotení boli 
vyhlásení víťazi. Prvé miesto získalo 
družstvo ŠOŠONI, na druhom mieste 
sa umiestnilo družstvo Faktor team 
a tretie miesto obsadilo družstvo  
s názvom Expedícia Liptov. Na záver 
podujatia ešte program obohatila 
bohatá tombola. Organizátori veria, 
že akcia sa všetkým páčila a bude 
pokračovať nasledujúcim ročníkom 
opäť o rok. Poďakovanie za zorgani-
zovanie tejto skvelej akcie patrí čle-
nom DHZ Dolné Kočkovce.

Martin Dolinský, 
starosta obce

V Beluši vznikol asfaltový pumptrack

Súťaž  vo varení gulášu - Hasičská vareška

oddelenia školstva, sociálnych vecí 
a kultúry na MsÚ Púchov. Pri príle-
žitosti otvorenia novej predajne Lidl 
tradične podporuje žiakov blízkych 
základných škôl. V Púchove ide o zá-

kladné školy na Komenského a Mlá-
dežníckej ulici a tiež Základnú školu 
s materskou školou sv. Margity.

LIDL, foto: Slavomír Flimmel



Septembrový strom 
Túžil si vyrásť tak vysoko,
aby si ju mohol rozmaznávať,
dotýkať sa zvedavými listami jej bielych šiat,
rozopínať nepokojnými končekmi 
   rozochvených konárov farebnú blúzku.
 
Každý večer sa tešíš na jej príchod v čiernej  
   róbe,
ustelieš si v jej náručí,
zaspíš v utíchajúcom vetre,
aby si spolu so zvedavým ránom postupne
   pozhasínal hviezdy,
ktoré sa celú noc vysmievali tvojej slabosti.
 
Vzápätí sa maznáš s priesvitným negližé 
   z ranného oparu,
v ktorom zeleno-sivá rieka kúpe biele ráno,
ešte predtým,
než sa v jej náručí usalaší zvedavé slnko.
 
Zdá sa mi, že poznám všetky tvoje príbehy,
tuším však, že je to len túžba ukradnúť si 
   kúsok tvojej jedinečnosti,
vložiť ju do vázy naplnenej fantáziou,
nechať rozkvitnúť,
tešiť sa z jej vône.
 
Zajtra, o rok... 

Autor: Jaroslav Martiš
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Vyšla známka „Solidarita s Ukrajinou“

 Slovenská pošta vydala dňa 16. septembra  Slovenská pošta vydala dňa 16. septembra 
2022 poštovú známku „Solidarita s Ukrajinou“  2022 poštovú známku „Solidarita s Ukrajinou“  
s nominálnou hodnotou 0,75 €. s nominálnou hodnotou 0,75 €. 

Emisia poštovej známky bola vybraná z návrhov Emisia poštovej známky bola vybraná z návrhov 
diel slovenských a ukrajinských umelcov v rámci vý-diel slovenských a ukrajinských umelcov v rámci vý-
stavného projektu Solidarita s Ukrajinou. Na poštovej stavného projektu Solidarita s Ukrajinou. Na poštovej 
známke je motív plačúcej utečenkine z Ukrajiny, kto-známke je motív plačúcej utečenkine z Ukrajiny, kto-
rá našla azyl na území Slovenska. rá našla azyl na území Slovenska. 

MUDr. Peter Osuský, CSc. pri tejto príležitosti vy-MUDr. Peter Osuský, CSc. pri tejto príležitosti vy-
jadril: „Keď 24. februára 2022 začala armáda Ruskej jadril: „Keď 24. februára 2022 začala armáda Ruskej 
federácie agresívnu vojnu proti Ukrajine, zdvihla sa  federácie agresívnu vojnu proti Ukrajine, zdvihla sa  
v demokratickom svete vlna solidarity s hrdinsky bo-v demokratickom svete vlna solidarity s hrdinsky bo-
jujúcou Ukrajinou. Okrem toho pre brániacu sa kra-jujúcou Ukrajinou. Okrem toho pre brániacu sa kra-
jinu najnevyhnutnejšieho, čím sú moderné vysoko jinu najnevyhnutnejšieho, čím sú moderné vysoko 
účinné zbrane, bola, je a bude dôležitá i humanitár-účinné zbrane, bola, je a bude dôležitá i humanitár-
na pomoc postihnutým a obetiam teroristickej vojny na pomoc postihnutým a obetiam teroristickej vojny 
z radov civilného obyvateľstva. Totalitný zločinecký z radov civilného obyvateľstva. Totalitný zločinecký 
ruský režim vedie krvavú vojnu i so ženami a deťmi. ruský režim vedie krvavú vojnu i so ženami a deťmi. 
Jej následkom je odchod miliónov z nich predovšet-Jej následkom je odchod miliónov z nich predovšet-

kým do krajín Európskej únie.kým do krajín Európskej únie.

Slovenské hranice prekročilo od začiatku agresie Slovenské hranice prekročilo od začiatku agresie 
viac než 700 000 občanov Ukrajiny, predovšetkým viac než 700 000 občanov Ukrajiny, predovšetkým 
žien a detí, hľadajúcich záchranu. Mnohí pokračovali žien a detí, hľadajúcich záchranu. Mnohí pokračovali 
do iných krajín, no viac než 90 000 požiadalo o ochra-do iných krajín, no viac než 90 000 požiadalo o ochra-
nu Slovenskú republiku. Už na hraniciach odviedli nu Slovenskú republiku. Už na hraniciach odviedli 
veľký kus práce miestne samosprávy a mimovládne veľký kus práce miestne samosprávy a mimovládne 
organizácie, za ktorými stáli stovky obetavých dob-organizácie, za ktorými stáli stovky obetavých dob-
rovoľníkov. Zabezpečenie ubytovania, stravovania, rovoľníkov. Zabezpečenie ubytovania, stravovania, 
medicínskej starostlivosti i vzdelávania pre deti uká-medicínskej starostlivosti i vzdelávania pre deti uká-
zalo stupňujúcu sa pripravenosť pomáhať a vystavilo zalo stupňujúcu sa pripravenosť pomáhať a vystavilo 
Slovensku dobré vysvedčenie. Rovnako dobré ako Slovensku dobré vysvedčenie. Rovnako dobré ako 
dodávky zbraní, ktoré sa podieľali na krachu plánov dodávky zbraní, ktoré sa podieľali na krachu plánov 
agresora  na rýchle víťazstvo. Spontánna podpora agresora  na rýchle víťazstvo. Spontánna podpora 
demokratickej Ukrajine, ktorú demonštrovali naši demokratickej Ukrajine, ktorú demonštrovali naši 
občania na zhromaždeniach v mnohých mestách, občania na zhromaždeniach v mnohých mestách, 
prinášala odídeným nádej, že príde čas návratu do prinášala odídeným nádej, že príde čas návratu do 
slobodnej vlasti.“slobodnej vlasti.“

Slovenská poštaSlovenská pošta
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Hokej
Slovenský pohár
3. kolo: 
MŠK Púchov – Žilina 1:7, Trnava – Skalica 3:2

1. Žilina 3 3 0 0 0 0 20:8 9
2. Trnava 3 2 0 0 0 1 14:9 6
3. Skalica 3 1 0 0 0 2 10:11 3
4. MŠK Púchov 3 0 0 0 0 3 3:19 0

1. liga juniori
3. kolo: MŠK Púchov – Dukla Trenčín B 1:0 

(0:0, 0:0, 1:0), 47. Lazkov (M. Pobežal, Mikovič), 
Dolný Kubín – Dubnica nad Váhom 3:4 sn, Prievi-
dza – Považská Bystrica 1:3

4. kolo: MŠK Púchov – Dukla Trenčín B 4:2 
(3:2, 1:0, 0:0), 1. M. Pobežal (Mikovič, Lazkov), 13. 
Žemla (Moravanský, Grežďo), 15. Lazkov (M. Pobe-
žal), 22. Hýrroš (Hudík, Romanenko), Dolný Kubín 
- Dubnica nad Váhom 5:1, Prievidza – Považská 
Bystrica 0:7
1. P. Bystrica 4 4 0 0 0 16:4 12
2. Dolný Kubín 4 2 0 2 0 17:11 8
3. Trenčín B 4 2 0 0 2 13:7 6
4. MŠK Púchov 4 2 0 0 2 8:8 6
5. Dubnica 4 0 1 0 3 7:19 2
5. Prievidza 4 0 1 0 3 7:19 2

1.liga starší žiaci AA
3. kolo: MŠK Púchov – MŠHK Prievidza 5:1 

(3:0, 1:0, 1:1), 12. Bajtala (Brindza), 14. Brindza, 
20. Paliesek, 38. Botka, 52. Seiler (Bajtala, Cích), Du 
bnica – Zvolen 2:7, Ružomberok – Liptovský Mi-
kuláš 3:6, Martin – Banská Bystrica 0:4, Považská 

Bystrica – Žilina 2:7
1. Zvolen 3 3 0 0 23:8 6
2. B. Bystrica 3 3 0 0 17:3 6
3. Žilina 3 2 0 1 22:13 4
4. Martin 3 2 0 1 18:15 4
5. L. Mikuláš 3 2 0 1 21:21 4
6. Dubnica 3 1 1 1 12:14 3
7. MŠK Púchov 3 1 0 2 14:21 2
8. Ružomberok 3 0 1 2 9:17 1
9. Prievidza 3 0 0 3 7:15 0

10. P. Bystrica 3 0 0 3 8:24 0

1. liga starší žiaci – A
3. kolo: Prievidza – MŠK Púchov 3:9 (1:3, 1:2, 

1:4), 10. Haluška (Macko, Janíček), 17. Plevák (Kor-
mendy, Macko), 19. Janíček (Plevák, Haluška), 21. 
Macko (Janíček, Plevák), 35. Plevák (Janíček), 42. 
Plevák (Janíček, Macko), 49. Jančiček (Žemla, Mi-
chalides), 53. Plevák, 55. Kormendy (Janíček), Dol-
ný Kubín – Dubnica 6:2, Žilina – Žiar nad Hronom 
10:2, Banská Bystrica – Martin 10:1
1. B. Bystrica 3 3 0 0 45:5 6
2. Dolný Kubín 3 3 0 0 17:6 6
3. Žilina 3 2 0 1 16:6 4
4. MŠK Púchov 3 2 0 1 21:19 4
5. Dubnica 3 1 0 2 13:15 2
6. Martin 3 1 0 2 13:18 2
7. Žiar 3 0 0 3 6:28 0
8. Prievidza 3 0 0 3 8:42 0

   1. liga mladší žiaci AA
3. kolo:  MŠK Púchov – Prievidza 6:0 (2:0, 2:0, 

2:0), Dubnica – Zvolen 2:4, Ružomberok – Liptov-
ský Mikuláš 3:3, Martin – Banská Bystrica 3:3, Po-
važská Bystrica – Žilina 6:0

1. liga mladší žiaci A
3. kolo: Prievidza – MŠK Púchov 0:6, Zvolen – 

Dubnica 5:1, Žilina – Žiar nad Hronom 5:1, Banská 
Bystrica – Martin 4:2, Liptovský Mikuláš – Dolný 
Kubín 6:0

1. kolo – 1. 10.
Hamuliakovo – MŠK Púchov, Rimavská Sobota – 

Senica, Delikateso Bratislava – Partizánske
2. kolo – 8. 10.
MŠK Púchov – Delikateso Bratislava, Detva – Par-

tizánske, Senica – Hamuliakovo
3. kolo – 15. 10.
Partizánske – MŠK Púchov, Rimavská Sobota – 

Detva, Delikateso Bratislava – Senica
4. kolo – 22. 10.
Detva – MŠK Púchov, Senica – Partizánske, Ri-

mavská Sobota – Hamuliakovo
5. kolo – 29. 10.
MŠK Púchov – Senica, Hamuliakovo – Detva, De-

likateso Bratislava – Rimavská Sobota
6. kolo – 5. 11.
Detva – Senica, Rimavská Sobota – Partizánske, 

Hamuliakovo – Delikateso Bratislava
7. kolo – 12. 11.
Púchov – Rimavská Sobota, Delikateso Bratisla-

va – Detva, Partizánske – Hamuliakovo
8. kolo – 17. 11. 
MŠK Púchov – Hamuliakovo, Senica – Rimavská 

Sobota, Partizánske – Delikateso Bratislava
9. kolo – 19. 11.
Delikateso Bratislava – MŠK Púchov, Partizánske 

– Detva, Hamuliakovo – Senica
10. kolo – 26. 11.

MŠK Púchov – Partizánske, Detva – Rimavská So-
bota, Senica – Delikateso Bratislava

11. kolo – 3. 12.
MŠK Púchov – Detva, Partizánske – Senica, Ha-

muliakovo – Rimavská Sobota
12. kolo – 10. 12.
Senica – MŠK Púchov, Detva – Hamuliakovo, Ri-

mavská Sobota – Delikateso Bratislava
13. kolo – 17. 12.
Senica – Detvam Partizánske – Rimavská Sobota, 

Delikateso Bratislava – Hamuliakovo
14. kolo – 7. 1.
Rimavská Sobota – Púchov, Detva – Delikateso 

Bratislava, Hamuliakovo – Partizánske

Vyžrebovanie jesennej časti 2. ligy mužov

Dorastenecká extraliga mala minulý víkend prestávku, o prvé body zapojujú Púchovčania už počas najbližšieho 
víkendu.                    FOTO: Miroslav Mikáč
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Trinásť hasičských družstiev zložených z predsa-
viteľov samospráv Púchovského, Považskobystric-
kého a Ilavského okresu sa počas minulej soboty 
stretlo v Horovciach na Starostovskej hasičskej 
súťaže. V netradičnej súťaži napokon triumfovalo 
družstvo Ďurďového pred Horovcami. Na bron-
zový stupienok vystúpilo družstvo púchovskej 
mestskej časti Ihrište. Hoštiná skončila štvrtá len o 
tri stotiny sekundy za Ihrišťom.

Podľa predsedu Územnej organizácie Dob-
rovoľnej požiarnej ochrany SR v Púchove Pavla 
Papuču ide o špecifickú súťaž. Je určená pre sta-
rostov obcí a ich zástupcov, v každom kolektíve 
musí byť jedna žena. „Špecifikom je aj to, že kým 

v klasických hasičských súťažiach sa hadice roztia-
hnu a hasiči ich ťahajú za sebou, v prípade súťa-
že starostov si musia súťažiaci hadice preniesť, 
rozvinúť a zapájať na určitom mieste. Do terča sa 
strie ka desať litrov vody,“ priblížil Papuča s tým, že 
súťaž, ktorá sa každý rok koná v inej obci, slúži aj 
k utužovaniu kolektívu a vzťahu starosta – hasič.

Celkové poradie: 1. Ďurďové – 25,00 sekundy, 
2. Horovce – 29,30 s, 3. Ihrište – 30,45 s, 4. Hoštiná 
– 30,48 s. 5. Lednica – 31,79 s, 6. Dohňany – 36,92 
s, 7. Visolaje – 37,25 s, 8. Kvašov – 38,51 s, 9. Miku-
šovce – 38,55 s, 10. Dolná Breznica – 42,76 s, 11. 
Horný Lieskov – 42,82 s, 12. Streženice – 50,94 s, 
13. Beluša – 52,59 s.                pok

V tíme púchovskej mestskej časti Ihrište súťažila aj primátorka Katarína Heneková. Ihrišťania napokon skončili na 
bronzovom stupienku.          FOTO: Slavomír Flimmel

Starostovská hasičská súťaž si získava čoraz väčšiu popularitu. V Horovcich sa stretlo 13 družstiev. 
FOTO: Slavomír Flimmel 

V Starostovskej hasičskej súťaži triumf 
Ďurďového, Ihrišťania bronzoví

V zložení Lea Kmošenová, Simona Ciesarová, 
Natália Strašíková, Marek Hanták, Matej Kucej, Ja-
kub Šmigura, Klára Labudíková, Lívia Adamičková 
Ivanka Šmigurová, Laura Mokričková, Lilly Dem-
jánová sa naši plavci, zverenci trénerov Petra Bí-
lika, Petra Rumana a Danky Strelčíkovej zúčastnili 
pretekov v Štúrove na otvorenom 50-metrovom 
bazéne v areále termálneho kúpaliska Vadaš, kde 
bojovali v konkurencií 47 klubov z piatich štátov.

Vystúpenie našich plavcov bolo veľmi úspešné, 
už na začiatku sezóny dokázali zaplávať 12 no-
vých osobných rekordov, dokázali vybojovať aj 
pekné umiestnenia.  Najlepší výsledok a víťazstvo 
v dvoch disciplínach si domov odniesla Lea Kmo-
šenová za 100 VS a 100 motýlik, pričom získala aj 
2. miesto za 100 prsia a tretie za 100 Z. V disciplí-
ne 100 prsia Simonka Ciesarová získala bronzovú 
medailu vo finále kategórie Open, aj keď je vekom 
len mladšia juniorka a bronzovú medailu vo svo-
jej kategórii v tej istej disciplíne získal aj Matej Ku-
cej.                            PB

Púchovskí plavci na 
Štúrovských stovkách

Dňa 10. 9. sa v Topoľčanoch uskutočnil míting 
O pohár primátorky mesta Topoľčany. Pri účasti 
plavcov z 20 klubov zo SR, sa púchovskí repre-
zentanti rozhodne nestratili. Púchovská výprava 
získala viacero medailových umiestnení, ako aj 
19 zlepšení osobných rekordov. Všetkým našim 
reprezentantom ďakujeme, pričom im prajeme 
neustále zlepšovanie osobných rekordov a čo naj-
lepšiu reprezentáciu seba, domáceho klubu, ako 
aj mesta Púchov, ktorému ďakujeme za podporu. 
Zároveň ďakujeme aj všetkým rodičom a podpo-
rovateľom plaveckého klubu, vedeniu plaveckého 
klubu, ako aj trénerom. O šírenie dobrého mena 
púchovského plávania sa v Topoľčanoch zaslúžili 
pretekári: Matej Kucej (zlato za 50 P,  striebro 100 
P), Simona Ciesarová (striebro za 200 P,  2x bronz 
za 50 P a 100 P), Jakub Šmigura (striebro na 50 Z), 
Karin Šmigurová (bronz za 200 PP), Ivanka Šmigu-
rová, Adriana Cenigová, Klára Labudíková, Natália 
Strašíková a Richard Pobežal.              PB

Pokračovanie úspešného 
ťaženia plavcov
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Výsledkový servis futbalových súťaží

1. liga st. žiaci U14

1. liga st. žiaci U15

4. liga st. žiaci U15

4. liga ml. žiaci U13

Prípravky U11 MIX

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

Skupina B
4. kolo:  Pruské – Dulov 3:1, Tuchyňa – Kvašov 7:1, 

Lednické Rovne – Bolešov 4:0
9. kolo:  Pruské – Dulov 5:4, Tuchyňa – Kvašov 6:0, 

Lednické Rovne – Bolešov 4:2
1. Tuchyňa 8 8 0 0 40:13 24
2. L. Rovne 8 5 0 3 33:19 15
3. Kvašov 6 4 0 2 12:15 12
4. Pruské 6 3 0 3 20:23 9
5. Bolešov 6 0 0 6 6:23 0
6. Dulov 6 0 0 6 9:27 0

Skupina C
4. kolo: Horná Poruba – Ilava 5:0, Košecké Podhra-

die – Kolačín 1:4
9. kolo: Košecké Podhradie – Kolačín 0:5, Horná Po-

ruba – Ilava 0:1
1. Dubnica B 6 4 0 2 27:11 12
2. H. Poruba 4 3 0 1 13:2 9
3. Ilava 6 3 0 3 34:11 9
4. Kolačín 4 2 0 2 10:31 6
5. K. Podhradie 4 0 0 4 1:30 0

6. kolo:  Fan Club Púchov – Prečín 6:0, Pruské – 
Praznov 1:1, Plevník-Drienové – Sverepec 4:1
1. Plevník 5 5 0 0 24:1 15
2. Praznov 5 3 1 1 13:9 10
3. Pruské 6 2 2 2 16:14 8
4. FC Púchov 5 2 1 2 17:10 7
5. Sverepec 5 2 1 2 20:15 7
6. Ladce 5 2 1 2 7:12 7
7. Košeca 5 1 3 1 9:10 6
8. Brvnište 5 1 0 4 10:22 3
9. Prečín 5 0 1 4 2:25 1

5. kolo: 
Ladce  - Lysá pod Makytou 2:5, Papradnoa – Plevník 

0:5, Dolná Mariková – Domaniža 1:6
6. kolo: 
Plevník-Driebové – Ilava 13:0, Ladce – Udiča 0:1, Pa-

pradno – Dolná Mariková 2:0
1. Plevník 5 5 0 0 31:3 15
2. Domaniža 5 4 0 1 32:11 12

7. kolo: Lokomotíva Trnava – Malacky 2:0, Martin 
– RSC Banská Bystrica 2:2, Šamorín – Prievidza 4:1, 
Dubnica nad Váhom – Inter Bratislava 1:0, Čermán-
sky FK Nitra – Partizánske 1:1, Komárno – Domino 
1:1, Karlova Ves Bratislava mala voľno
1. Karlova Ves 6 5 0 1 16:3 15
2. B. Bystrica 7 4 2 1 11:7 14
3. Šamorín 6 4 1 1 17:5 13
4. Trnava 6 4 0 2 15:7 12
5. Dubnica 6 3 2 1 17:5 11
6. Púchov 6 3 2 1 16:8 11
7. Martin 6 3 1 2 18:12 10
8. Domino 6 3 1 2 9:7 10
9. Komárno 7 2 3 2 15:9 9
10. Nitra 7 2 3 2 11:12 9
11. Skalica 5 2 2 1 8:8 8
12. Inter 6 2 0 4 5:9 6
13. Partizánske 7 0 2 5 6:21 2
14. Prievidza 7 0 1 6 6:30 1
15. Malacky 6 0 0 6 1:28 0

Program 8. kola: MŠK Púchov – MŠK Martin (1. 10. 
o 10.00), Inter Bratislava – Domino, Prievidza – Parti-
zánske, Šamorín – Dubnica nad Váhom, RCS Banská 
Bystrica – Karlova Ves Bratislava, Komárno – Skalica, 
Malacky – Nitra

7. kolo: Šamorín – Prievidza 2:2, Martin – RSC Ban-
ská Bystrica 1:1, Dubnica nad Váhom – Inter Brati-
slava 3:0, Nitra – Partizánske 2:0, Lokomotíva Trnava 
– Malacky 3:0, Komárno – Domino 0:1, Karlova Ves 
Bratislava mala voľno
1. MŠK Púchov 6 6 0 0 27:6 18
2. Karlova Ves 6 5 1 0 16:5 16
3. Trnava 7 5 1 1 15:2 16
4. Domino 6 5 0 1 24:8 15
5. Nitra 7 4 1 2 12:9 13
6. Dubnica 6 4 0 2 21:5 12
7. Šamorín 6 3 1 2 14:12 10
8. Inter 6 2 2 2 9:13 8
9. Skalica 5 2 1 2 14:9 7
10. Martin 6 2 1 3 11:11 7
11. Komárno 7 2 1 4 12:15 7
12. B. Bystrica 7 1 3 3 10:13 6
13. Prievidza 7 0 1 6 6:29 1
14. Partizánke 7 0 1 6 4:32 1
15. Malacky 7 0 0 7 5:31 0

Program 8. kola: MŠK Púchov – MŠK Martin (1. 10. 
o 12.30), Inter Bratislava – Domino, Prievidza – Parti-
zánske, Šamorín – Dubnica nad Váhom, RCS Banská 
Bystrica – Karlova Ves Bratislava, Komárno – Skalica, 
Malacky – Nitra

5. kolo: FC Petržalka – MŠK Púchov 3:0 (2:0), 
Prievidza – Trnava 0:1, Dubnica nad Váhom – Inter 
Bratislava 1:3, Slovan Bratislava – Levice 9:1, Dunaj-
ská Streda – Trenčín 3:2, Karlova Ves Bratislava – Ska-
lica 3:1, Zlaté Moravce mali voľno
1. D. Streda 5 5 0 0 26:5 15
2. Slovan 5 4 0 1 32:6 12
3. Trenčín 5 3 1 1 26:8 10
4. Petržalka 4 3 1 0 15:3 10
5. Karlova Ves 5 3 1 1 12:7 10
6. Dubnica 5 3 0 2 19:8 9
7. Nitra 5 2 2 1 15:4 8
8. Trnava 5 2 1 2 19:7 7

5. kolo:  FC Petržalka – MŠK Púchov 3:1 (0:0), 
Belák, Slovan Bratislava – Levice 9:0, Prievidza – Tr-
nava 1:3, Dubnica nad Váhom – Inter Bratislava 3:1, 
Karlova Ves Bratislava – Skalica 3:1, Dunajská Streda 
– Trenčín 4:2, Nitra – Domino 1:5, Zlaté Moravce mali 
voľno
1. Trenčín 5 4 0 1 27:6 12
2. Petržalka 4 4 0 0 25:4 12
3. Trnava 5 4 0 1 18:5 12
4. D. Streda 5 4 0 1 32:14 12
5. Prievidza 5 3 1 1 10:5 10
6. Dubnica 5 3 1 1 11:9 10
7. Slovan 5 3 0 2 22:8 9
8. MŠK Púchov 4 2 1 1 11:7 7
9. Domino 4 2 0 2 10:9 6
10. Karlova Ves 5 2 0 3 9:13 6
11. Zl. Moravce 4 1 1 2 9:11 4
12. Levice 5 1 0 4 4:32 3
13. Inter 4 0 0 4 6:14 0
14. Nitra B 5 0 0 5 5:28 0
15. Skalica 5 0 0 5 1:35 0

9. Inter 4 2 1 1 6:6 7
10. Zl. Moravce 4 2 0 2 5:19 6
11. Domino 4 1 0 3 7:15 3
12. Prievidza 5 1 0 4 3:8 3
13. MŠK Púchov 4 0 1 3 1:15 1
14. Skalica 5 0 0 5 3:32 0
15. Levice 5 0 0 5 1:47 0

Program 6. kola: Slovan Levice – MŠK Púchov (2. 
10. o 10.00), Inter Bratislava – Nitra, Zlaté Moravce 
– Dubnica nad Váhom, Domino – Petržalka, Slovan 
Bratislava – Dunajská Streda, Trenčín – prievidza, Tr-
nava – Karlova Ves Bratislava

3. Lysá 4 4 0 0 20:2 12
4. Papradno 6 4 0 2 21:11 12
5. D. Mariková 6 2 2 2 9:14 8
6. Udiča 3 2 0 1 5:3 6
7. H. Poruba 2 0 1 1 0:5 1
8. Ladce 6 0 1 5 8:31 1
9. Košeca 4 0 0 4 5:19 0
10. Ilava 5 0 0 5 1:33 0

Mladší dorastenci MŠK Púchov sú stále lídrami II. ligy.                     FOTO: Facebook MŠK Púchov - futbal
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6. liga dorast 

Výsledkový servis futbalových súťaží

3. liga muži 

7. liga muži 

8. liga muži 

4. liga muži 

5. liga muži 

8. kolo:
RSC Banská Bystrica – Martin 2:1, Inter Bratisla-

va – Bánová 3:1, Častkovce – Beluša 2:4, Vrakuňa 
– Veľké Ludince 0:0, Kalná nad Hronom – Nové 
Zámky 1:1, Nové Mesto nad Váhom – Galanta 1:1, 
Sereď – Šaľa 2:3, Podkonice – Malženice 1:2
1. Malženice 8 7 1 0 17:6 22
2. Beluša 8 5 0 3 21:12 15
3. Nové Mesto 7 4 3 0 14:7 15
4. Častkovce 8 4 2 2 13:11 14
5. Šaľa 8 4 1 3 9:11 13
6. Veľké Ludince 7 3 3 1 11:7 12
7. Sereď 6 3 1 2 12:6 10
8. Martin 8 3 1 4 14:10 10
9. Galanta 7 2 4 1 12:9 10
10. Nové Zámky 8 2 3 3 10:13 9
11. Inter 8 2 2 4 10:14 8
12. Bánová 8 2 1 5 11:13 7
13. Podkonice 7 1 4 2 5:7 7
14. B. Bystrica 8 2 1 5 4:8 7
15. Kalná 8 1 3 4 7:15 6
16. Vrakuňa 8 0 2 6 5:26 2

Program 9. kola:
Šaľa – Nové Mesto nad Váhom, Martin – Sereď, 

Nové Zámky – Častkovce, Bánová – Vrakuňa, 
Malženice – Inter Bratislava, Veľké Ludince – Kalná 
nad Hronom, Galanta – Podkonice, Beluša – RSC 
Banská Bystrica 

8. kolo: 
Imeľ – Marcelová 7:0, Nitra – Levice 1:2, Pata – 

Hurbanovo 2:1, Zlaté Moravce B – Kozárovce 0:1, 
Gbely – Tebatice 2:0, Lednické Rovne – Jaslovské 
Bohunice 3:0, Kolárovo – Lehota pod Vtáčnikom 
0:6, Boleráz – Gabčíkovo 0:1
1. Lehota 8 6 1 1 22:3 19
2. L. Rovne 8 5 2 1 21:4 17
3. Pata 8 5 2 1 20:6 17
4. Gabčíkovo 8 5 1 2 16:7 16
5. Levice 8 5 1 2 16:12 16
6. Boleráz 8 4 2 2 15:10 14
7. Zl. Moravce B 7 4 1 2 15:9 13
8. J. Bohunice 8 4 1 3 14:13 13
9. Hurbanovo 8 3 2 3 11:11 11
10. Trebatice 8 3 1 4 13:10 10
11. Imeľ 8 3 1 4 13:11 10
12. Gbely 8 3 1 4 12:15 10
13. Kolárovo 8 2 1 5 10:20 7
14. Kozárovce 7 2 0 5 8:17 6
15. Nitra 8 0 1 7 3:19 1
16. Marcelová 8 0 0 8 0:42 0

Program 9. kola:
Marcelová – Nitra, Levice – Kolárovo, Lehota pod 

Vtáčnikom – Trebatice, Hurbanovo – Zlaté Morav-
ce B, Kozárovce – Ineľ, Gbely – Boleráz, Gabčíkovo 
– Lednické Rovne, Jasloveské Bohunice – Pata

8. kolo: 
Brvnište – Vrbové 1:4, Domaniža – Veľké Uherce 

3:1, Trenčianske Stankovce – Piešťany 3:0, Chyno-
rany – Partizánske 0:0, Prečín – Ladce 3:1, Prievi-

dza – Podolie 4:0, Kvašov – Hlohovec 2:2, Horná 
Krupá mala voľno
1. Prievidza 7 6 1 0 29:4 19
2. Prečín 8 6 1 1 21:8 19
3. Partizánske 8 4 2 2 15:8 14
4. Vrbové 7 4 1 2 10:4 13
5. Domaniža 7 4 1 2 12:9 13
6. Chynorany 8 4 1 3 17:8 13
7. T. Stankovce 6 4 0 2 7:6 12
8. Piešťany 8 4 0 4 14:16 12
9. V. Uherce 7 3 1 3 9:13 10
10. Ladce 8 3 0 5 12:23 9
11. Podolie 8 2 1 5 8:16 7
12. Horná Krupá 6 2 0 4 9:11 6
13. Brvnište 7 2 0 5 9:20 6
14. Hlohovec 8 1 1 6 6:22 4
15. Kvašov 7 0 2 5 8:18 2

Program 9. kola:
Vrbové – Prievidza, Partizánske – Kvašov, Ladce 

– Cyhnorany, Podolie – Prečín, Horná Krupá – Do-
maniža, Hlohovec – Trenčianske Stankovce, Veľké 
Uherce - Brvnište

6. liga muži 
8. kolo: 
Pruské  Udiča 1:1, Melčice-Lieskové – Bolešov 

0:0, Horná Streda – Horná Poruba 3:1, Chocholná-
-Velčice – Košeca 0:3, Plevník-Drienové – Nováky 
2:0, Dolné Vestenice – Kanianka 2:2, Zemianske 
Kostoľany – Uhrovec 1:0
1. Košeca 8 6 1 1 22:10 19
2. Pruské 8 5 1 2 19:14 16
3. Melčice 8 4 3 1 16:10 15
4. Z. Kostoľany 8 5 0 3 15:11 15
5. Plevník 8 4 0 4 13:14 12
6. Bolešov 8 3 2 3 15:10 11
7. H. Streda 8 3 2 3 16:15 11
8. Chocholná 8 3 2 3 11:14 11
9. Kanianka 8 2 2 4 14:15 8
10. Udiča 8 1 5 2 9:11 8
11. D. Vestenice 8 2 2 4 13:19 8
12. H. Poruba 8 2 2 4 8:14 8
13. Uhrovce 8 2 1 5 12:15 7
14. Nováky 8 2 1 5 11:22 7

Program 9. kola:
Košeca – zemianske Kostoľany, Nováky – Melči-

ce-Lieskové, Uhrovec – Horná Streda, Horná Poru-
ba – Dolné Vestešnice, Bolešov – Chocholná-Vel-
čice, Udiča – Plevník-Drienové, Kanianka – Pruské

8. kolo: 
Papradno – Tuchyňa 6:0 (4:0)
Góly: Martin Pavlík 4, Fujaček, Pauk
Dohňany – Podmanín 1:3 (0:1)
Góly: Pavlis – R. Sovík, J. Sovík, T. Pilár
Visolaje – Jasenica 2:1 (1:0)
Góly: Baránek, Kujaník – Šterdas
Streženice – Nová Dubnica 2:1 (2:0)
Góly: Loduha, Petrušek – Gunár
Šebešťanová – Sverepec 1:0 (0:0)
Gól: Zubek
Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou 2:1 (1:1)
Góly: Masár, J. Pilát – Brezničan
Košecké Podhradie – Praznov 5:1 (2:1)
Góly: Brix 2, Vrábel 2, Staňo – Orávik

1. D. Kočkovce 8 7 1 0 26:8 22
2. Podmanín 8 7 0 1 26:9 21
3. K. Podhradie 8 3 5 0 21:12 14
4. Lysá 8 4 2 2 20:16 14
5. Visolaje 8 4 1 3 19:18 13
6. Papradno 8 3 3 2 19:15 12
7. Šebešťanová 8 3 2 3 18:17 11
8. Praznov 8 2 2 4 17:15 8
9. Streženice 8 2 2 4 13:19 8
10. Nová Dubnica 8 1 4 3 16:21 7
11. Tuchyňa 8 1 3 4 12:24 6
12. Jasenica 8 0 5 3 9:12 5
13. Dohňany 8 1 2 5 11:24 5
14. Sverepec 8 1 2 5 8:25 5

Program 9. kola:
Nová Dubnica – Papradno, Dolné Kočkovce 

– Streženice, Dohňany – Lysá pod Makytou, Tu-
chyňa – Visolaje, Praznov – Podmanín, Jasenica – 
Šebešťanová, Sverepec – Košecké Podhradie

6. kolo: Kvašov – Dolné Kočkovce 3:2, Jasenica – 
Domaniža 2:3
1. Podmanín 5 5 0 0 12:5 15
2. Kvašov 5 4 0 1 29:9 12
3. Košeca 4 3 0 1 10:7 9
4. D. Mariková 5 3 0 2 11:10 9
5. Domaniža 5 2 0 3 11:16 6
6. D. Kočkovce 5 0 0 5 5:11 0
7. Jasenica 5 0 0 5 5:25 0

8. kolo: 
Horovce – Červený Kameň 3:1 (1:0)
Góly: Kebis 2, Kováč – Mérés
Tŕstie – Kolačín 2:2 (1:1)
Góly: Baninec, Bušík – Cyprian, Mallo
Vrchteplá – Dulov 6:3 (5:2)
Góly: Kuriš 4, Novosad 2 – Červený, Štefanec, Buj-

noch
Bodiná – Pružina 4:0 (3:0)
Góly: Klúčik, Novák, Boško, Klabník
Udiča B – Lednica 2:2 (1:2)
Góly: Melicherík, Trško – Matúš, Majerko
Kameničany mali voľno

1. Dulov 8 6 0 2 33:14 18
2. Tŕstie 7 5 2 0 27:10 17
3. Kolačín 8 5 1 2 41:14 16
4. Lednica 8 5 1 2 23:18 16
5. Bodiná 7 3 3 1 16:12 12
6. Horovce 7 4 0 3 16:14 12
7. Vrchteplá 7 3 2 2 21:26 11
8. Udiča B 7 3 1 3 15:16 10
9. Pružina 7 2 2 3 10:12 8
10. Orlové 7 2 2 3 12:21 8
11. Č. Kameň 8 0 2 6 7:23 2
12. Prejta 6 0 1 5 9:23 1
13. Kameničany 7 0 1 6 3:30 1

Program 9. kola:
Lednica – Horovce, Pružina – Prejta, Kameničany 

– Bodiná, Orlové – Udiča B, Dulov – Tŕstie, Červený 
Kameň – Vrchteplá    

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk
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Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 24.9.2022 si pripomí-
name smutné 4. výročie, 
čo nás opustil náš milo-
vaný otec a dedko Ferko  
Jurovčík. S láskou, veľkou 
vďakou a krásnymi spo-
mienkami naňho myslia 
dcéra a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
„Odišiel si cestou, ktorou 
ide každý sám, len brána 
spomienok ostala dokorán.
Ten, kto Ťa poznal, si spo-
menie a ten, čo Ťa mal rád, 
nikdy nezabudne.“ Dňa 
21.9.2022 uplynie 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko 
Ján Chromčák. S láskou  
a vďakou spomínajú manželka Marta a synovia Ján  
a Ľubomír s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 29.9.2022 uplynie  
21 rokov, čo nás opustila 
naša mama, babka a pra-
babka  Anna Nemčeková 
zo Záskalia. S láskou spomí-
najú synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 21.9.2022 sme si pri-
pomenuli 2. výročie úmrtia 
Emílie Blaškovej, našej 
láskavej manželky, mamy 
a starej mamy. S láskou  
a úctou spomína najbližšia 
rodina.

SPOMIENKA
„Stíchlo Tvoje srdce, stí-
chol Tvoj hlas, mal si rád 
život a  všetkých nás.“ Dňa 
26.9.2022 si s  bolesťou 
v srdci pripomíname smut-
né 14. výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca, 
dedka a  pradedka Jána  
Filiača. S  láskou na Teba 
spomínajú manželka, syno-
via s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 23.9.2022 sme si pri-
pomenuli 2. výročie smrti 
našej drahej mamy, bab-
ky a  prababky Valérie  
Mešovej. S  láskou a úctou 
spomínajú dcéra a syn s ro-
dinami. Kto ste ju poznali, 
spomeňte si na ňu v tichej 
modlitbe.

SPOMIENKA
Dňa 27.9.2022 uplynie 9 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec 
a dedko Dušan Lipták. Kto 
ste ho poznali a  mali radi, 
spomeňte si na neho a ve-
nujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
„Čas veľmi rýchlo plynie, no 
spomienka na Teba v našich 
srdciach nikdy nezahynie.“ 
Dňa 26.9. si pripomíname 
smutné 16. výročie úmrtia 
nášho drahého manže-
la, otca a dedka Gabriela  
Chovana. S  láskou spomí-
najú manželka, dcéra a dvaja 
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie, smútok zostá-
va v  našich srdciach.“ Dňa 
1.10.2022 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko 
Ivan Blaška. S láskou spo-
mínajú manželka a  dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 27.9.2022 si pripomí-
name 10. výročie úmrtia 
Emila Kurtina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.  
S úctou spomínajú man-
želka Mária, synovia Emil, 
Marián a dcéra Jana s rodi-
nami.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých 
nás. Chýba nám Tvoja láska, 
úsmev a dobrota, spomínať 
budeme do konca života.“ 
Dňa 24.9. sme si pripome-
nuli 14. výročie úmrtia náš-
ho drahého manžela, otca 
a  dedka Jozefa Šestáka 
z Nosíc. S láskou spomínajú 
manželka, synovia, nevesty a vnúčatá.

SPOMIENKA
„Za rána či večera spo-
míname na Teba. Odišiel 
si od nás a už nevrátiš sa 
viac. Kráľovstvo nebeské 
je Tvoj nový domov, tam 
roky nepribúdajú ani sa ne-
oslavujú. Tam je Božia sláva  
a odplata, ktorá sa pripočí-
tava za dobré skutky počas 
pozemského života.“ Dňa 
24.9.2022 sme si pripomenuli nedožité 65. narode-
niny manžela, otca, dedka Janka Ďurecha z Nosíc. 
S láskou a úctou spomína manželka Anna, syn s ne-
vestou, dcéry a vnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 21.9.2022 uplynul rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, babka, prababka Božena 
Pechová, rodená Vŕšková a  8.9.2022 sme si pri-
pomenuli 17. výročie od smrti nášho milovaného 
otca, dedka a pradedka Rudolfa Pechu z Nimnice. 

S láskou a vďakou spomína celá rodina.

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

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

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

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

• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
• METROVÝ TEXTIL REHÁK – kvalitné obliečky, 
plachty, paplóny...AKCIA na matrace. 0911 299 366.

INÉ
• Predám 2-izbový 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.
• Predám 3- a 2-dielnu šatníkovú skriňu, obývacie 
skrinky a okrúhly stôl – lacno. 0949 890 523.
• Výkup parožia, tel. 0904834937.
• Prenajmem 1-izbový byt v  centre mesta. 
0905711122.
• Predám murovanú chatu so soc. zariadením, 2 km 

od Kúpeľov Nimnica. Info 0948 059 366.
• Predám 3-izb. byt na ul. Okružnej v blízkosti Zdravia. 
Info 0948 059 366.
• Predám 3-izbový byt v TN na Juhu, s rozlohou 64m2, 
na 3. podlaží v zateplenom paneláku. Čiastočne 
prerobený, murované jadro, je bez balkóna. Cena 135 
000 €. Info po 17 hod. 0910 553 220.
• Predám fotoaparát Sigma DP2S,málo používaný s 
príslušenstvom. Cena dohodou. 0907 163 528

PRÁCA
• Hľadám prácu ako upratovačka, opatrovateľka, 
chyžná. Aj súkromne. 0950 233 618.
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• DSS Púchov - Nosice príjme do trvalého 
pracovného pomeru opatrovateľku. Dátum 
nástupu možný ihneď. Viac informácií na tel. č. 
042/4641433.
• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. Počas 
pracovného týždňa na 4-5 hodín denne. Mzda 650 € 
/ mesačne. Výhodou vodičský preukaz a minimálna 
prax v opatrovaní. Ide najmä o pomoc v domácnosti, 
pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 0940 713 746.
• Súrne hľadám prácu v PU, na 4h denne - 
upratovanie. Mám zdravotné problémy s chrbticou, 
tak poprosím nenáročnú prácu. Ďakujem. 0904 547 
152 volať kedykoľvek.
• Som mamička na RD a hľadám si prácu/brigádu. 
Od septembra, ranné zmeny. Som zdravotník. Práca 
buď v obore ( starostlivosť o deti, dospelých)alebo 
akákoľvek iná práca, okrem poisťovníctva.095 17 67 
619
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