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Pondelkové dopoludnie v Europarku (17.8. 
2020) sa stalo magickým a dôležitým pre Mesto 
Púchov z dôvodu osláv jedinečného jubilea výz-
namného občana mesta, pána Ondreja Martiš-
ka, priameho účastníka Slovenského národného    
povstania. 

Pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia, ktoré 
pripadlo presne na deň jeho narodenia – 17. 8. 1920, 
zatancovali mažoretky z CVČ Včielka, so srdečnými 
príhovormi a gratuláciami vystúpili primátorka mes
ta Katarína Heneková, poslankyňa Irena Kováčiková 
aj členky Denného centra seniorov v Púchove, ktoré
ho je Ondrej Martiško súčasťou už viac ako 10 rokov. 
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov odovzdali pánovi Mar
tiškovi dve vzácne ocenenia, ostatní prítomní hostia 
gratulovali v závere oslavy osobnými prianiami 
so želaním pevného zdravia a radosti zo života.

Pán Ondrej Martiško, narodený 17. 8. 1920 vo 
Vydrnej, si počas svojho života vyskúšal mno
ho povolaní, od poľnohospodárskeho a sta
vebného odvetvia prešiel k majstrovi syrárskej 
výroby a vedúceho Púchovskej mliekarne. Naj
väčšmi v jeho živote však zarezonovala pria
ma účasť na oslobodzovacích bojoch počas 
Slovenského národného povstania, do ktoré
ho sa so svojou posádkou zapojili 27. 8. 1944,  
v Liptovskej Osade, v ktorej pôsobil po
čas celého trvania SNP, až po potlačení 
povstalcov do hôr sa presunul k Partizá
nom v Železnom. Počas vojenskej služby sa 
presúval na Kaukaz, Krym či do Talianska.  
V roku 1945 ukončil vojenskú službu ako čatár  
v čestnej rote v Bratislave. Od roku 1974 je Ondrej 
Martiško členom Základnej organizácie Sloven
ského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB). 
V roku 2004 obdržal od Ministerstva obrany SR titul 
„Vojnový veterán“.

Oficiálny program oslavy 100. výročia narodenia 
Ondreja Martiška, prebiehajúcej v Europarku pri Žup
nom dome, začali tanečným číslom mažoretky z CVČ 
Včielka, pokračovalo sa úvodnou básňou, po ktorej 
so svojim príhovorom vystúpila na pódiu primátorka 
mesta, Katarína Heneková, z ktorého citujeme: 

„Váš život bol naozaj pestrý. Verím, že je tomu tak 
i teraz, a to i s ohľadom na vek, ktorý je skutočne iba 
číslo. Duchom ostávate navždy mladým, vytrvalým, 
zanieteným, takým, akého si Vás všetci pamätáme. 
Nezabudnem na Váš úsmev, ktorým ma obdarúvate 
pri každej návšteve či stretnutí, čipernú jazdu na bicykli 
po Púchove, na všetky Vaše vľúdne a múdre slová. Ste  
a ostanete mojou, našou živou legendou. Ďakujem 
Vám za to, že som Vás spoznala, ďakujem za to, že ste 
tu boli pre nás, všetkých. Úprimne, s obdivom, Vám z ce
lého svojho srdca želám, aby zdravie, radosť a láska vo 
Vašom živote čo najdlhšie pretrvali, aby ste si vychutna

li farby a vône ďalších ročných období, obklopený Vaši
mi najbližšími. Je mi cťou byť tu dnes s Vami a popriať 
Vám ešte veľa zdravia a sily.“ 

Primátorka mesta odovzdala Ondrejovi Martiškovi 
kyticu, syrovú tortu za Mesto Púchov, pamätný list 
primátorky mesta k významnému životnému jubi
leu a list od ruského veľvyslanca Alekseja Fedotova, 
ktorý Ondrejovi Martiškovi vzdal vďaku za hrdinstvo  
v boji proti fašistickým uchvatiteľom, naviac pri prí
ležitosti 75. výročia Veľkého víťazstva (konca 2. sve
tovej vojny).

„Príležitosti takých, ako sme dnes zažili, je naozaj veľ
mi málo, pretože osláviť s tak výnimočným občanom 
jeho sté narodeniny nie je bežné v každodennom ži
vote a mne bolo naozaj cťou stretnúť sa s oslávencom  
a s jeho rodinou, priateľmi. Počasie nám prialo a ja 

verím, že všetci sme si mohli vychutnať aj pekne pri
pravený kultúrny program, za čo patrí poďakovanie 
CVČ Včielka a seniorkám z Denného centra, ale aj pra
covníkom mestského úradu z oddelenia školstva a so
ciálnych vecí. Verím, že sa tento deň páčil aj hlavnému 
oslávencovi a už je dôležité mu len popriať najmä veľa 
zdravia a radosti z kaž dého nastávajúceho dňa,“ doda
la primátorka Katarína Heneková.

S príhovorom vystúpila taktiež poslankyňa mest
ského zastupiteľstva a členka ZO SZPB Irena Kováči
ková, ktorá za organizáciu predniesla: 

„Nikdy nezabudneme na Váš nežný úsmev, na milé 
stretnutia, keď ste vyberal členské a rozdával nám 
známky, na príjemné chvíle, ktoré sme spolu strávili na 
schôdzach, pietnych aktoch pri výročiach oslobodenia 
a SNP, ale aj na stretnutia pri rôznych príležitostiach  
v meste, alebo len tak na ulici. Všetci úprimne veríme, že 
pánovi Ondrejovi bude dopriate ďalšieho života v šťastí 
v kruhu svojich blízkych a opatrovateliek zdravotníc
keho zariadenia. Naša základná organizácia je hrdá, 
že sa môže popýšiť dlhoročným členom, ktorý napriek 

ťažkému a tvrdému životu počas vojny a oslobodzova
cích bojov sa dožil krásnych 100 rokov života. V mene 
členov ZO SZPB, i v mojom mene vám Ondrej Martiško 
prajeme veľa zdravia, šťastia so srdečným prianím, aby 
sa vám ešte dobre žilo.“

V závere reči vyzvala Irena Kováčiková ďalších 
dvoch prítomných členov ZO SZPB, Ivana Kováčika 
a Františka Krajčoviča, aby odovzdali Ondrejovi Mar
tiškovi Ústrednou radou SZPB Bratislava udelené dve 
významné ocenenia. Prvým je medaila M. R. Štefá
nika I. stupňa, za významnú činnosť v presadzovaní 
pokrokových, demokratických a humanitných tradí
cií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu, druhým 
je pamätný list pri príležitosti 75. výročia SNP za tr
valé udržiavanie odkazu protifašistického odboja, za 
národné a sociálne oslobodenie a za aktívnu prácu 

v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov 
(ocenenie z 29. 8. 2019).

O kultúrny program sa okrem tanečníčok z CVČ 
Včielka postarali aj členky Denného centra senio
rov v Púchove (ďalej DC), ktorého je Ondrej Mar
tiško členom viac ako 10 rokov. Reči za všetkých 
členov ambulantnej seniorskej organizácie sa 
ujala predsedníčka DC, Emília Luhová. Prítomné 
seniorky z DC zaspievali oslávencovi niekoľko 
pesničiek a predniesli básne z Púchovskej doliny.

Za celú prípravu 100. výročia narodenín zodpo
vedala vedúca Oddelenia školstva a sociálnych 
vecí na MsÚ Púchov Daniela Gabrišová, ktorá vý
znamné podujatie venované pánovi Martiškovi  
a v neposlednom rade ostatným občanom mes
ta, vníma ako zodpovednú pracovnú skúsenosť  
s veľkou vďakou:

„Vnímam to ako česť stretnúť sa s výnimočným 
človekom ako je pán Martiško, o to viac ma teši

lo pripraviť pre neho prijatie v Europarku pri Župnom 
dome, pri príležitosti jeho stých narodenín, kde sa zišla 
jeho najbližšia rodina, priatelia ale i známi a mohli mu 
popriať všetko len to najlepšie. Za Mestský úrad Púchov 
organizujeme rôzne akcie, ale takýto druh je naozaj 
výnimkou, preto ma teší, že sa nám to podarilo a veľká 
vďaka patrí aj CVČ Včielka, ZO Protifašistických bojov
níkov, seniorom z Denného centra a všetkým tým, ktorí 
prišli do Europarku v deň narodenín pána Ondreja Mar
tiška.“

V archíve starších pamätných kníh mesta Púchov 
sú zapísané za posledné obdobie iba dve občianky 
mesta – jubilantky, ktoré sa dožili stých narodenín: 
pani Ružena Čederlová a pani Katarína Oklepková, 
ktoré svoje výročia oslávili v roku 2011.

Pánovi Ondrejovi Martiškovi patrí veľká vďaka, za 
jeho hrdinskú činnosť, ktorou sa zaslúžil o ľahší život 
pre budúce generácie a veríme, že mu zdravie a láska 
zabezpečia čo najdlhšiu radosť zo života.

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

Martiška, priameho účastníka SNP
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy 
celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje 
základné prevádzkové podmienky od materských až 
po vysoké školy po dobu trvania hrozby pandémie.

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádz 
kové podmienky škôl po dobu trvania svetovej pan
démie ochorenia COVID19 a potreby dodržiavania 
protiepidemických opatrení a odporúčaní. Všetky 
ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré 
sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací 
charakter. 

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) 
systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – ze
lenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje 
stav, kedy sa v škole nevyskytlo žiadne podozrivé 
ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie 
COVID19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy 
sa v škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podo 
zrivý na ochorenie COVID19. Červená fáza obsahuje 
zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozi
tívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogic
kými pracovníkmi alebo jedným pedagógom. 

Prinášame vám výňatky z manuálu týkajúce sa ma
terských a základných škôl:

1. Zelená fáza
Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie 

hygienicko–epidemiologických opatrení pri pri
vádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu  
v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a 
pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle ak
tuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR 
(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia 
rúk). Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi ma
terskej školy.

Zákonný zástupca detí predkladá pri prvom nástu
pe dieťa do materskej alebo základnej školy čestné 
prehlásenie alebo po každom prerušení dochádz
ky dieťa do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá 
písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje 
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne. 

V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvr
dené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto 
situácii informuje príslušného vyučujúceho a riadi
teľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj 
bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starost
livosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 
regio nálnym hygienikom. Za týchto podmienok je 
dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdeláva
nia v závislosti od poveternostných podmienok sa 
prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje 
v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo 
neho. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej 
školy deti nemusia nosiť rúška. Zvýšenú pozornosť 
je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygie
nických návykov osobitne pred stravovaním a po 
príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti 
osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, 
ktorý zamedzuje prenos nákazy.

Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia 
a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hra
vých aktivitách, vzdelávaní i oddychu. Materská ško
la, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen 
na COVID19), dieťa nepreberie. 

Zákonný zástupca dieťaťa základnej školy zabezpe
čí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhrad
né, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové 
jednorazové vreckovky. Sprevádzajúce osoby sa vo 
vnútorných priestoroch základnej školy nepohybujú 
s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. 

Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len je
den zákonný zástupca.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch 
základnej školy, okrem svojej triedy v interných prie
storoch školy, kde prebieha výchovno  vzdelávací 
proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré 
by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 
(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vy
rážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak 
akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej 
choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. V mie
stnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté  
a intenzívne priame vetranie. Priestory školy, hygie
nické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hravé 
prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát 
den ne a podľa potreby aj opakovane.

2. Oranžová fáza
Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého 

dieťaťa na ochorenie COVID19 alebo podozrivého 
pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom ve
rejného zdravotníctva. Dieťa, či zamestnanca môže 
určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ 
alebo spádový všeobecný lekár. Nad rámec platných 

opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu  
a žiakov na prípadnú červenú fázu. Odporúča sa pre
to mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekč
ných opatrení. 

Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie  
a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo 
výsledkov jeho RTPCR testu vylúči zo školskej do
chádzky úzke kontakty dieťaťa (napr. spolužiakov  
v triede). Ak je podozrivý podrobený RTPCR testu  
a výsledok je negatívny, výučba sa obnovuje pre 
všetky vylúčené osoby. Ak je výsledok testu pozitív
ny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až 
do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. 
Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, 
preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do 
doby určenia iného postupu miestne príslušným 
RÚVZ. 

3. Červená fáza
Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených 

pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogic
kými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pra
covníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR. 

Ak sa ochorenie COVID19 potvrdí u 2 a viac detí, 
odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach detí  

s potvrdeným ochorením COVID19 a vylúčiť z vy
učovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa pos
tupuje podľa usmernenia príslušného všeobecné
ho lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole 
sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 
usmernenia hlavného hygienika.

Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského 
procesu objavia počas doby zatvorenia školy prízna
ky na COVID19, dotyčného manažuje prislúchajúci 
lekár všeobecnej starostlivosti. Po ukončení šetrenia 
miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej 
fázy.

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riadi
teľ zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ:

Žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ 
základnej školy na triedy, v ktorých ich bude najviac 
15. V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne 
zabezpečiť takúto veľkosť tried, tak platí nasledovné: 

• Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého 
až piateho ročníka.

• Vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha dis
tančne.

Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádza
júcej fázy platí: 

• Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet 
žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov 
medzi jednotlivými triedami. 

• Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových čin
ností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej 
triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedo
mostí, znalostí a zručností.

Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu 
vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného ča
sového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy 
fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole 
nezúčastní. Z tohto dôvodu základné školy majú 
možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučova
cieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upra
viť obsah a formu vzdelávania. 

Odporúčame, aby pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú 
vyučovacieho procesu, škola zabezpečila vzdeláva
nie tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandard
nom režime napr. pri chorobe, resp. podľa svojich 
možností. 

Základná škola neorganizuje spoločné akcie – be
siedky a iné hromadné podujatia. Neodporúčame 
školám organizovať školy v prírode, lyžiarske kurzy  
a viacdňové školské výlety.                  Zdroj: minedu.sk

Organizácia výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/21
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V priebehu uplynulých dní pracovali zamest-
nanci Slovenského vodohospodárskeho podniku 
na budovaní sústavy štyroch prehrádzok na vod-
nom toku Moškovec, a to z dôvodu opakovaného 
zaplavovania ulíc Kpt. Jaroša a M. Nešporu. Pre-
hrádzky boli zhotovené z ťažkého kameňa, aby sa 
tak znížilo riziko vyliatia potoka z koryta v obyt-
nej časti, zastavanej rodinnými domami. 

Správa povodia Váhu v Nimnici vyšla v ústrety mes
tu Púchov pri riešení opakujúceho sa problému pri 
zaplavovaní ulíc na Kolonke. Spoločným postupom  
za pomoci konateľa Púchov servis, s.r.o. Michala Koč
nera došlo k vybudovaniu 4 prehrádzok na miest nom 
potoku. Vedenie mesta Púchov verí, že nové technic
ké zabezpečenie pred vybrežením potoka Moškovec 
bude efektné a dlhodobé a zamedzí ďalšie mu masív
nemu zaplavovaniu dotknutého územia.

Vedúci úseku technickoprevádzkových služieb 
Správy povodia stredného Váhu I so sídlom v Nim
nici, Ing. Štefan Pecho, približuje proces vybudova
nia sústavy štyroch prehrádzok v predmetnej oblasti 
mestskej časti Kolonka: „Prehrádzky boli vybudované 
v lokalite nad opakovane zaplavovanou ulicou Kpt. 
Jaroša a Mirka Nešporu, v mieste dostupnom pre ich 
pravidelné čistenie v budúcnosti, čo je podmienkou 
zachovania ich funkčnosti z dlhodobého hľadiska. Pre
hrádzky boli zhotovené z ťažkého lomového kameňa 
v množstve 100 ton, pričom výška každej prehrádzky 
bolo prispôsobená tak, aby prepadová hrana bola pod 
úrovňou okolitého terénu, čím sa zníži, nie však úplne 
vylúči, vybreženie vody z koryta toku.“ V rámci technic

kých možností bol pred každou prehrádzkou vytvo
rený záchytný priestor pre akumuláciu vody, čím sa 
výrazne zníži riziko vybreženia vody v obytnej časti  
s rodinnými domami. Ďalej však Pecho hovorí  
o súčasných klimatických podmienkach, pri ktorých 
nie je možné vylúčiť opakované vyliatie vody z poto
ka, a to i napriek realizácii uvádzaných technických 
opatrení: „Nakoľko problémy spôsobujú aj svahové 
vody z lúk, poľnohospodársky obhospodarovanej pôdy 
a tiež stiesnené pomery v obývanej časti, neumožňujú

ce výkon správy a údržby vodného toku,“ dodal.
K vybudovaniu prehrádzok sa vyjadril i poslanec 

príslušnej mestskej časti, Bc. Cyril Crkoň: „Teší ma, 
že v krátkej dobe, v čase letných dovoleniek, boli zre
alizované viaceré navrhnuté protipovodňové opatre
nia. Verím, že tieto opatrenia prinesú dlho očakávaný 
efekt pre dotknutých obyvateľov. Vďaka patrí všetkým 
riadiacim a výkonným pracovníkom, ktorí priložili um  
a ruku k skroteniu prívalovej vody v čase silných búrok.“

L. Krošláková

Novovybudovaná sústava štyroch prehrádzok  
na potoku Moškovec v mestskej časti Kolonka

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiah-
lejšieho štatistického zisťovania – projekt 
SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 
2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na 
celom Slovensku v spolupráci so samo-
správami. 

Druhý mesiac sčítania domov a bytov
Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce 

SR v celkovom počte 2 927. K 31.7.2020 bolo sčíta
ných 20, 6 % bytov na Slovensku.

V Trenčianskom kraji je do sčítania zapojených cel
kovo 276 obcí. Pri realizácii sčítania domov a bytov  
v kraji je najúspešnejšia obec Horné Srnie, ktorá mala 
už prvé týždne po spustení projektu sčítanú polovi
cu domov. Za prvé mesiace evidovala všetky domy  
a byty aj obec Chvojnica v okrese Myjava. Ako uvie
dol Ing. Pavol Arpáš, riaditeľ Pracoviska ŠÚ SR Tren
číne: „Tieto obce, ktoré majú všetky údaje kompletne 
spracované, si nechávajú časovú rezervu na uzatvo
renie. Rozhodujúcim okamihom sčítania bude polnoc  
z 31.12. 2020 na 1.1.2021.“

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so 
samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. 
Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v prie
behu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát 
elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch 
miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie 
domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto 
termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyva
teľov.

„Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne 
riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že 
aj napriek letu, sčítanie prebieha kontinuálne a obce 

naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všet
ky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania 
t.j. k 1.1.2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, gene
rálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demo
grafie ŠÚ SR.

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov 
a bytov:

Na Slovensku sa doteraz uskutočňovalo tradičné 
sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčíta
nie. V čom je základný rozdiel? Základný rozdiel 
je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od 
obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administ
ratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní 
domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie do
mov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. 
februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia  
a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedi
nečné svojou online elektronickou formou v prvej aj 
druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracu
jeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového 
konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje 
samospráva. Štatistický úrad SR pripravil podklady  
a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených 
zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii 
videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda 
v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré 
majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna 
situácia z dôvodu COVID19, pristúpili sme k elear
ningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom 
čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania 
sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.

Aké informácie prinesie sčítanie domov a by-
tov?

 Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pri
budlo.

 Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.

 Budeme vedieť počty a podiely neobývaných by
tov v regiónoch.

 Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za posled
nú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa 
táto preferencia líši podľa regiónov.

 Nadobudneme nové podrobnejšie informácie  
o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, 
strechy a okien.

 Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevlá
dajú.

 Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanali
záciu.

 Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrál
ne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastné
ho kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so 
sčítania?

 Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie 
ciest.

 Na plánovanie budovania nových materských 
škôl, predškolských zariadení a základných škôl. 

 Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre 
dôchodcov.

 Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich 
reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.

Zdroj: ŠÚ SR

Trenčiansky kraj napreduje v sčítaní domov a bytov
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Oslavy 80. výročia posvätenia farského kostola

Slávnostná nedeľná svätá 
omša vo farskom kostole  
v Púchove (23. 8. 2020), ve-
novaná oslave 80. výročia 
posvätenia Farského kosto-
la všetkých Svätých, trvala 
od 10:00 hod. celkom hodi-
nu a pol, ako hlavný cele-
brant a slávnostný kazateľ 
sa predstavil žilinský bis-
kup J. E. Mons. Tomáš Galis. 
Omša bola zasvätená nielen 
histórii kostola, ale taktiež 
myšlienkam naplneného 
života veriacich a pripome-
nutiu dvojitého významu 
kostolov pre spoločnosť. 

Po príchode žilinského biskupa To
máša Galisa, púchovského farára –  
dekana Mgr. Stanislava Stolárika  
a ostatných duchovných členov, vy
stúpila s príhovorom primátorka mes
ta, Katarína Heneková, ktorá prijala po
zvanie a odovzdala za Mesto Púchov 
kvetinový dar biskupovi Tomášovi 
Galisovi. 

„Vážená excelencia pán biskup, vá
žený pán dekan, milí duchovní, milí 
Púchovčania, veriaci, je mi cťou priví
tať Vás dnes v Púchove, v tomto krás
nom kostole pri príležitosti 80. výročia 
posvätenia Kostola všetkých Svätých  
v našom meste, na ktorý kostol sme 
hrdí, pretože je ozajstnou kultúrnou  
a historickou pamiatkou. Chcela by som 
len povedať: určite všetci vieme, čo je na
písané na zvonoch kostola ‚Láska, jed
nota, pokoj‘, a ja verím, že nielen dnešný 
deň, ale všetky dni, ktoré nás čakajú v 
rámci tejto zlej pandemickej situácie, 
spoločne zvládneme v duchu viery a k 
tomu prosím o požehnanie. Ďakujem 
veľmi pekne, že ste prišli, buďte tu vítaní, 
prajem Vám krásnu požehnanú nedeľu,“ 
privítala Púchovčanov a duchovných 
primátorka mesta. 

Po príhovore primátorky privítal ži
linského biskupa aj púchovský farár  
a zároveň dekan Stanislav Stolárik. Po 
uvítacích preslovoch privítal prítom
ných veriacich sám biskup, J. E. Mons. 
Tomáš Galis, ktorý tak začal hodinu  
a pol trvajúcu slávnostnú omšu, veno
vanú 80. výročiu posvätenia farského 
kostola v Púchove. „Milí spolubratia, 
milí bratia a sestry, mladí priatelia, 
milé deti, aj vás všetkých pozdravujem,  
a teším sa že v tomto spoločenstve dnes 
môžeme sláviť eucharistiu, keď si pripo
míname 80. výročie posvätenia tohto 
chrámu. Pán nás chce stále posväcovať, 
pretože mu záleží na každom a každej  
z vás. I to, že sme tu, znamená, že sme 
odpovedali na jeho pozvanie a stretli 
sa tu ako jedna veľká rodina.“ Žilinský 
biskup ďalej pokračoval historickým 
prehľadom výstavby kostola (o kto
rej sa dočítate v tomto čísle PN, pozn. 

aut.), a vyzdvihol predovšetkým vý
znam kostolov pre ľudí a bazálnu my
šlienku kresťanstva – spoločenstvo, ro
dinu. „Ako spoločenstvo potrebujeme 
miesta, pre vyzdvihnutie nášho ducha. 
Sú to práve kostoly, kde sa spoloč
ne stretávame. Je to nielen obyčajné 
miesto zhromažďovania na bohosluž
by, ale tiež symbol živej cirkvi. Každý 
kostol má teda dve základné úlohy. 
To znamená, že každý jeden z nás má 
nejaký podiel na živom spoločenstve, 
kde sa stretávame, obrusujeme, sme si 
oporou, ochotní poslúžiť jeden druhé
mu. Slávnosť posvätenia chrámu si pri
pomíname aj tým, že ďakujeme. Von
kajším prejavom je, že aj tento chrám 
máte krásny, to je znak starostlivosti. 
Zveľaďujme a udržujme ho. Dnes ste si 
vyčlenili dopoludnie na to, aby ste sa 
tu stretli, čo svedčí o Vašej hrdosti na 
dedičstvo Vašich predkov. A aj napriek 

ľudským slabostiam a tejto pandemic
kej situácii verím, že žijeme v láske, ná
deji a viere.“ 

V závere slávnostnej omše prijali 
veriaci aj hostie a požehnanie. S po
ďakovaním vystúpil aj púchovský fa
rár Stanislav Stolárik: „Vaša excelencia 
drahý otec biskup, dovoľte mi s hlbokou 
vďačnosťou vyjadriť to, že ste prišli me
dzi nás, povzbudili nás svojim slovom 
a oslávením Eucharistie. Vždy je to pre 
nás veľká udalosť, keď diecézny biskup 
zavíta do našej farnosti. Sme týmto na
plnení povzbudením, z ktorého budeme 
dlhodobo čerpať. Ďakujeme.“ Žilinský 
biskup Tomáš Galis poďakoval za slová 
púchovského farára Stanislava Stolári
ka a požehnal všetkých prítomných ve
riacich do ďalších dní, plných hojnosti 
a spokojnosti. 

Laura Krošláková
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O založení farnosti a pôvode kostola v Púcho
ve nemáme presné správy. Prvá historická správa  
o farnosti je v účtoch vyberačov pápežských desiat
kov z prvej polovice 14. storočia. V roku 1332 – 1337 
dvaja pápežskí vyslanci z Avignonu vyberali na ciele 
Svätej zeme z cirkevného majetku desiatu čiastku. 
Podľa týchto spomínaných účtov púchovský farár 
Ucta zaplatil 6 grošov, takže je zrejmé, že v tom čase 
bola v Púchove fara i kostol. Pre nepokoje v Uhorsku 
v prvých desaťročiach 14. storočia nebola priaznivá 
situácia pre zakladanie nových cirkevnoprávnych 
celkov, preto môžeme predpokladať, že kresťanská 
cirkevná obec v Púchove vznikla v posledných de
saťročiach 13. storočia a vtedy sa tu zriadila i fara. Do 
jej založenia Púchov patril trenčianskej fare.

Pôvodná stavba kostola
Kostol bol pristavený k veži, ktorá tu už stála. Bola 

pôvodne postavená nad skalnatým brodom Váhu. 
Mala ho strážiť a súčasne mohla byť aj jeho ukazo
vateľom. Dôkazom toho sú štyri strieľne nad klenbou 
veže pod pravým oknom. Sú zamurované a vidieť 
ich len zvnútra. Pôvodnú vežu potom nadstavili  
a prispôsobili na kostolnú. K veži bola pristavená 
chrámová loď, ktorá mala charakter renesančnej lode 
s dvoma klenbovými poliami. Kostol zo 17. storočia 
bol postavený na starších základoch, čo znamená, 
že predtým tam už kostol stál. Treba poznamenať, že  
v čase reformácie bol kostol viac ako 70 rokov v ru
kách protestantov a to až do roku 1671. Po rekatoli
zácii bol renesančný hlavný oltár z kostola odstráne
ný a keď si evanjelici postavili nový kostol požiadali 

o jeho darovanie. V roku 1807 vypukol veľký požiar, 
ktorý zničil budovu fary a v nej farský archív, kde zho
reli vzácne historické dokumenty. Vtedy zhorela aj 
strecha kostola, veža a zničili sa aj zvony. Z pôvodnej 
stavby obnovenej po požiari ostala len veža a pres
bytérium vo funkcii bočnej kaplnky.

Prestavba kostola v rokoch 1939-40
Keďže púchovský kostol priesto

rovo nevyhovoval, v rokoch 1939 
až 1940 bol starý kostol presta
vaný a zväčšený. Dlhoročné sny 
veria cich sa stali skutočnosťou. Po
diel na stavbe mal vtedajší správca 
farnosti kanonik Viktor Kallay 
(18901977), ktorý bol vynikajúci 
organizátor. Dňa 15. augusta 1940 
konsekráciu kostola, ktorému bol 
ponechaný titul Kostol Všetkých 
svätých, vykonal nitriansky biskup 
ThDr. Karol Kmeťko. Prestavbu 
kostola navrhol uznávaný sloven
ský architekt Milan Harminc, kto
rý prebúral priečne starý kostol, 
z ktorého ostalo zachované sank
tuárium a veža. Vnútorná archi
tektúra hlavnej lode je veľmi re
prezentatívna. Kostol je postavený 
v modernom bazilikálnom štýle, 
je trojloďový s dvomi bočnými 
kaplnkami v zadnej časti chrámu, 
ktoré vytvárajú s novým kostolom 
pôdorys kríža. V hlavnej lodi je 
dominantou mohutný oltár z mra
moru  zlatého ónyxu, ktorý sa ťaží 
pri Leviciach. 

Nad oltárom sa vypína kríž  
v nadživotnej veľkosti so sochou 
ukrižovaného Krista od akade
mického sochára Tibora Bártfaya. 
Z jeho rúk pochádzajú aj sochy 
Božského Srdca a Nepoškvrnené
ho Srdca Panny Márie zo vzácneho 
kararského mramoru, ktoré boli na 
bočných oltároch, teraz sú nahra
dené inými sochami. Tieto sochy 
sú teraz umiestnené na farskom 
úrade.

Výzdoba kostola
Z pôvodného zariadenia sa v kostole zachoval ba

rokový obraz všetkých svätých a obraz sv. Margity, 
patrónky mesta – tiež barokový z 18. storočia. Z tohto 
storočia pochádzajú aj plastiky 2 rokokových anjelov 
a večné svetlo. Veľmi cenná je plastika Sedembo
lestnej Panny Márie v kaplnke vytvorenej pod vežou 
kostola umiestnenou na oltári pod dreveným krížom. 
Jej hodnotu vysoko vyzdvihli reštaurátori levočského 
oltára, bratia Kotrbovci, ktorí ju reštaurovali a určili aj 
jej datovanie do 17. storočia. Ich jedinečné reštaurá
torské dielo odkrylo krásu Piety v jej pôvodnom zho
tovení, bola to polychrómová socha. Žiaľ, neodbor
ným premaľovaním koncom dvadsiateho storočia 
utrpela škodu. Bude nutné vrátiť jej nádheru, ktorú 
jedinečne odhalili bratia Kotrbovci. V kostole sa na
chádzajú dva bočné oltáre Božského srdca a Nepo
škvrneného Srdca Panny Márie.

Kostolné zvony
Vo veži sú tri zvony: veľký, stredný a malý. Na 

veľkom zvone je nápis: „Ku cti a chvále najsvätejšej 
trojici obetovali Púchovskí farníci.“ Na strednom zvo
ne je nápis: „Buď tichou pamiatkou preukrutnej války 
a hlasitým svedkom katolíckej lásky.“ Oba tieto zvony 
boli uliate v roku 1922 v Brne. Na malom zvone je 
stručný nápis: „Láska, jednota, pokoj“. Tento zvon bol 
uliaty v roku 1974 v Halenkove majstrom Tkadlecom.

Opravné práce na kostole v posledných rokoch
V posledných rokoch sa na farskom kostole rea

lizovali veľké opravné práce. Boli to najmä výmena 
všetkých okien v roku 2005 a výmena všetkých dvier 
v roku 2006. Najväčšie práce sa vykonali v roku 2009, 
kedy sa previedla generálna oprava veže, nakoľko 
bola silno narušená jej statika. Konkrétne sa usku
točnili tieto práce: výmena poškodeného krovu veže 
a výmena krytiny (pôvodná šindľová krytina bola 
nahradená medeným plechom), následne výmeny 
všetkých poškodených stropov vo veži, čo znamena
lo vyrezanie stropov, stiahnutie tiahlami, zhotovenie 
nových železobetónových vencov a následne zho
tovenie nových stropov, zhotovenie novej zvonovej 
stolice, elektrifikácia a oprava zvonov, výmena všet
kých okien vo veži a napokon kompletné prevedenie 
fasády veže ako i väčšej časti kostola a náter strechy 
celého kostola. V roku 2013 bol vymaľovaný interiér 
kostola.         Zdroj: RKC Púchov

Z histórie farského kostola v Púchove
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Prespával v rozvodni
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia pri bytovke v Púcho
ve, kde mal neznámy muž vchádzať a vychádzať  
z elektrickej rozvodne. Podľa vyjadrenia domov
níčky vznikla obava u spoluobyvateľov bytovky, 
aby nedošlo k neoprávnenému zásahu do rozvo
dov elektriny v rozvodni. Hliadka na mieste našla 
muža, ktorý sa na mieste nachádzal neoprávne
ne. Mestských policajtov informoval, že je býva
lým zamestnancom energetickej spoločnosti, 
ponechal si kľúče od rozvodne, ktorú momentál
ne využíva na ubytovanie. Mužovi hliadka kľúče 
odňala a z miesta ho vykázala. 

Zachránili mu život?
Na oddelenie mestskej polície prijali anonym

né telefonické oznámenie, že na Moravskej ulici 
pri paneláku za trafostanicou leží neznámy muž, 
ktorý sa nevie postaviť. Hliadka na mieste našla 
muža z Púchova, ktorý bol v zlom zdravotnom 
stave. Hliadka mu prostredníctvom tiesňovej lin
ky privolala záchranku, ktorá ho odviezla do po
važskobystrickej nemocnice.   

Bavili sa na triezvo
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v pešej zóne, kde podľa 
oznámenia mala mládež konzumovať alkoholic
ké nápoje a správať sa hlučne. Hliadka na mies
te   našla tri osoby, ktoré alkohol nekonzumovali. 
Mestskí policajti im doporučili, aby miesto opus
tili, čo následne urobili. 

Ničil čo videl...
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zá

klade telefonického oznámenia na Hollého ulici, 
kde krátko pred polnocou neznámy muž strhol 
reklamnú plachtu na oplotení staveniska Rožáku, 
zvalil nádobu na komunálny odpad, zvalil do
pravnú značku a oplotenie staveniska pri bývalej 
sporiteľni. Podozrivého hliadka zadržala na Royo
vej ulici a bez použitia donucovacích prostried
kov predviedla na zistenie totožnosti na oddele
nie mestskej polície. Priestupok vyriešili blokovou 
pokutou vo výške 30 eur. 

Mestská polícia

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 
stúpol v júli v Púchovskom okrese medzimesačne  
o 118, koncom mesiaca ich bolo v evidencii 1378. 
Mie ra nezamestnanosti stúpla v okrese Púchov na 
5,44 percenta. Medzimesačne sa nezamestnanosť 
zvýšila o 0,49 percenta, čo bolo najviac spomedzi 
všetkých deviatich okresov Trenčianskeho samo
správneho kraja. 

Z celkového počtu nezamestnaných bolo 720 žien 
94 osôb so zdravotným postihnutím a traja neza
mestnaní, ktorých prepustili v rámci hromadného 
prepúšťania. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
evidoval v Púchovskom okrese koncom júla 96 ne
zamestnaných absolventov škôl, z toho 66 bolo ab
solventov vysokých a 30 absolventov stredných škôl. 

Až 372 uchádzačov o zamestnanie bolo v Púchov
skom okrese mladších ako 30 rokov, je to takmer 27 
percent z celkového počtu nezamestnaných. V okre

se bolo tiež 262 nezamestnaných starších ako 55 ro
kov. 

Priemerná miera nezamestnanosti stúpla v Tren
čianskom samosprávnom kraji v júli medzimesačne 
o 0,29 percenta na úroveň 5,75 percenta. Najvyššia 
bola v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 7,20 
percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica (7,04 
percenta), Partizánske (6,39 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (5,62 percenta), Púchov (5,44 percenta), 
Myjava (5,09 percenta), Nové Mesto nad Váhom (5,06 
percenta), Ilava (4,78 percenta) a Trenčín (4,33 per
centa).

Na Slovensku sa v júli zvýšila miera nezamestna
nosti medzimesačne o 0,25 percenta a dosiahla úro
veň 7,65 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (20,51 percenta), najnižšia v okrese Bratislava 
V (3,57 percenta).

(r)

Nezamestnanosť stúpla najviac v kraji

Po čiernom júli, kedy na cestách Púchovského 
okresu zomreli pri dopravných nehodách až traja 
ľudia, sa situácia na okresných cestách stabilizovala  
a v auguste si cesty nevyžiadali žiadnu obeť. 

Menej radostná bola situácia na krajských cestách, 
kde došlo v 33. kalendárnom týždni k 26 dopravným 
nehodám, ktoré si vyžiadali tri ľudské životy.  

Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 662 
dopravných nehôd (medziročný pokles o 153). Zo
mrelo pri nich 23 ľudí, čo je o sedem viac ako v rovna

kom období minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo 
29 osôb (medziročný pokles o 16).

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 
7276 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 154 ľudí, 
čo je o 21 viac, ako v rovnakom období roku 2019. 
Najviac obetí majú tento rok cesty Žilinského sa
mosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách 
zomrelo 31 ľudí. Najmenej obetí – osem, majú cesty 
Prešovského samosprávneho kraja. 

Prezídium PZ, foto: Prezídium HaZZ

Dňa 14. augusta krátko pred pol treťou hodinou 
poobede bol ohlásený požiar slamy, ku ktorému do
šlo na poli v katastri obce Dolné Kočkovce v okrese 
Púchov.  Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasič
ského a záchranného zboru z Púchova s dvomi zása
hovými vozidlami.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo prie s
kumom zistené, že požiar slamy na poli, ktorý vznikol 
od balíkovacieho stroja, je situovaný na viacerých 

menších ohniskách. Púchovskí hasiči nasadili za úče
lom lokalizácie a následnej likvidácie požiaru jeden 
hasebný prúd a zariadenie na rýchly zásah z oboch 
cisternových vozidiel. Počas zásahu príslušníkom Ha
sičského a záchranného zboru asistovali aj pracovní
ci miestnej farmy.

Krátko po tretej hodine poobede bol požiar zlikvi
dovaný a požiarisko skontrolované. 

KR HaZZ Trenčín

Okres bol bez obetí dopravných nehôd
Polícia informuje

Hasičský a záchranný zbor

V Dolných Kočkovciach horela slama
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www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov

VYSOKÉ TATRY
Turistický výlet na Veľkú Svišťovku a dolinu 
Zeleného plesa. Nádherná trasa s fantastic-
kými výhľadmi!

Turistická TOPka!

6. september 2020 (nedeľa)

Cena: 24 €

Smolenický zámok, Kláštor Katarínka a �lmový
Kaštieľ v Budmericiach. Pohodový výlet na nedeľu!

29. august - 1. september 2020 (sobota - utorok)

Cena: 188 €

Západočeský zlatý trojuholník: Karlove Vary,
Mariánske lázně, Františkovy lázně, Zámok 
Bečov nad Teplou a Relikviár sv. Maura, Hrad
Loket, Chebský špalíček

KARLOVE VARY 
A ČECHY KARLA IV.

13. september 2020 (nedeľa)

Cena: 24 €

5. september 2020 (sobota)

TOP zájazd!

Cena: 25 €

KRÁSY MALÝCH KARPÁT
Výlet na nedeľu!

HRADISKO ZOBOR
A HISTORICKÁ NITRA
Benediktínsky kláštor a vrch Zobor, Katedrála
sv. Emeráma, Nitriansky hrad, Diecézna knižnica,
historické Horné mesto a oveľa viac!

Putovanie po Slovensku!

Pripravujeme: 12. september 2020 - SLOVENSKÝ RAJ; 18.-20. september 2020
 - TOKAJ a LATORICA; 2.-4. október 2020 - NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA

Zájazd na 4 dni!

SÚŤAŽ o  n a j k r a j š i u  l e t n ú
f o t o g r a f i u  m e s t a  P ú c h o v

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Fotogra�e OBJEKTOV, PREDMETOV  a PRÍRODY  (NIE osôb ani sel�e!)

posielajte s vašimi kontaktnými údajmi  na emailovú adresu

 fotosutaz@puchov.sk
Udelené budú 2 ocenenia: Cena Primátorky a Cena občanov.

Rozhodovať o víťaznej snímke Ceny občanov budú „lajky“ na fotkách
umiestnených v špeciálne zr iadenom fotoalbume.

1. 7. 2020

- 30. 9. 2020

t e r m í n

Vyhlasovateľ: Mesto PúchovAutor zaslaním fotogra�í udeľuje mestu súhlas na uverejnenie snímok. Tešíme sa na vaše diela,  pretože váš talent je našou inšpiráciou!

Stiahnite si novú aplikáciu 

www.spravyomeste.sk

Púchov
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Komáre sú človekom vnímané ako 
obťažujúci hmyz znižujúci komfort, 
resp. kvalitu života obyvateľov, a to 
aj pri miernom premnožení. Veľké 
množstvo bodnutí vyvoláva u ľudí 
nervozitu, zníženie sústredenosti, 
nepozornosť, nespavosť, podrážde-
nosť a iné.

Zo zdravotného hľadiska ide o mikro
poranenia a inokuláciu  teda vprave
nie výlučkov slinných žliaz do ľudské
ho tela. Samotné bodnutie (pichnutie, 
poštípanie) vyvolá lokálnu imunitnú 
reakciu, ktorú vnímame ako bolesť, pá
lenie, svrbenie, sčervenanie a opuch. 
Normálna imunitná reakcia sa môže  
u niektorých osôb zmeniť na alergickú 
reakciu, pričom uvádzame, že vážne 
alergie na komáre sú najmenej de
saťkrát zriedkavejšie ako nebezpečné  
a život ohrozujúce komplikácie po 
bodnutí včelou či osou.

Výskyt ochorení prenášaných ko-
mármi v našich končinách je veľmi 
zriedkavý.

Komáre najviac útočia ráno (hodinu 
pred a hodinu po východe slnka) a ve
čer (hodinu pred a hodinu po západe 
slnka). V lesoch a pri zamračenej ob
lohe napádajú ľudí a zvieratá v priebe
hu celého dňa. Pri kalamitnom výskyte 
pôsobia vonku obťažujúco aj celých 
24 hodín. Za kalamitu považujeme 
taký výskyt komárov, keď je možné 
zaznamenať niekoľko desiatok  slabá 
kalamita, alebo niekoľko stoviek  silná 
kalamita, útokov na jednu osobu počas 
jednej minúty. Bežný výskyt komárov  
v prírode nie je problémom, ktorý by 
sa mal riešiť umelým zásahom člove
ka. Len narušenie rovnováhy (kalamit
ný výskyt) môže byť argumentom pre 
umelý zásah do prírodného prostredia. 
Aj vtedy by malo ísť o biologicky pres
ný, časovo krátky a územne nevyhnut
ný odborný dezinsekčný zásah.

Opatrenia na zamedzenie premno-
ženia komárov 

Trvalá starostlivosť o čistotu obytné
ho prostredia, ktorá spočíva v zabezpe
čovaní:

• pravidelného kosenia dvorov, zá
hrad a bezprostredného okolia domu;

• pravidelného vyprázdňovania ná
dob na polievanie záhrad: ak nie je 
možné vyprázdniť obsah nádoby as
poň v 7dňových intervaloch, je po
trebné nádobu prekryť, na hladinu 
vody umiestniť plávajúce fólie, najlep
šie polystyrénové dosky, alebo naliať 
na hladinu malé množstvo jedlého 
oleja, čím sa zabráni larvám a kuklám 
komárov nadýchnuť sa atmosférického 
vzduchu;

• likvidácia komunálneho odpadu 
z okolia ľudských obydlí (najmä ple
chovky, plastové fľaše, pneumatiky  
a podobné nádoby, v ktorých sa môžu 
v zachytenej dažďovej vode liahnuť 
komáre).

Mechanická ochrana obydlí, umiest
ňovaním ochranných sietí na okná  
a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje 
chemické ošetrenie rámov a sietí re
ziduálnymi insekticídmi, určenými na 
tento účel. Rovnako je dôležité chrániť 

aj uzatvorené priestory na chov hospo
dárskych zvierat.

Individuálna ochrana osôb spočíva 
v správnom a primeranom oblečení 
sa, v používaní ochranných repelen
tov dostupných v obchodnej sieti  
a v lekárňach. Vhodné je tiež používať 
odpudzovače a lapače komárov.

Kalamitné komáre

Vodný faktor, teplotný faktor a vlh
kosť vzduchu (70  80%), majú v bio
lógii komára rozhodujúcu úlohu. 
Podľa klimatických podmienok kolíše 
aj počet generácií od 1 do 6 za rok. 
Od klimatických podmienok závisí aj 
dĺžka života komára. Komárie samice 
prezimujú na rôznych miestach, buď  
v blízkosti ľudského obydlia (pivni
ce, kôlne, maštale), alebo vo voľnej 
prírode (v dutinách stromov, v rákosí  
a pod.).

Problém kalamitných komárov má 
sezónny charakter, ich výskyt je od 
apríla (zriedka od marca) do konca 
septembra. Koncom leta a začiatkom 
jesene počet komárov postupne kle
sá a príchod chladných dní zdecimuje 
populáciu komárov spôsobujúcich ka
lamitu.

V našich podmienkach spôsobujú 
komárie kalamity tzv. lesné komá
re – rod Aedes. Ich samičky nekladú 
vajíčka na hladinu vôd, ale na vlhké 
bahno či vlhkú zem v lužných lesoch  
a medzihrádzových priestoroch, ktoré 
sú periodicky zaplavované. V záhrad
kárskych osadách a pri rodinných 
domoch počas celého leta vznikajú 
lokálne komárie kalamity spôsobené 
komárom piskľavým – Culex pipiens. 
Uvedené komáre sa masovo liahnu  
v sudoch a nádobách so zálievkovou 
vodou v prípade, ak táto voda zostáva 
v nádobách dlhšie ako 7 dní. Pobyt ľudí 
vonku znepríjemňujú vo večerných  
a nočných hodinách, bez ohľadu na ka
lamitný výskyt rodu Aedes. Tieto loká
lne kalamity nemajú žiadnu súvislosť  
s povodňami.

Dolet komárov je dva až tri kilometre, 
pri vetre aj desať a viac kilometrov. Ko
máre lietajú do výšky 15  20 m, a preto 
ľudia bývajúci na vyšších podlažiach 
nebývajú komármi obťažovaní. Pred 
párením samičky komárov neprijímajú 
žiadnu potravu. Po párení sa samičky 
stávajú krvilačnými a útočia na člove
ka alebo zvieratá, pretože potrebujú 
bielkoviny z krvi na tvorbu a produkciu 
svojich vajíčok. Niektoré druhy komá
rov uprednostňujú zvieratá, iné ľudí. 

Komáre si ľudské obete vyhľadávajú 
nielen podľa tepla a potu, ale priťahujú 
ich aj feromóny a ich prebytok alebo 
nedostatok rozhodujú o tom, prečo 
niektorých ľudí komáre vyhľadávajú  
s obľubou, zatiaľ čo iných len zriedka
vo. V priebehu vývoja rodu a adaptácie 
komára na človeka si tento hmyz vy
tvoril mechanizmus, ktorý oddiali imu
nitnú reakciu na pichnutie, čím komár 
získava čas na cicanie krvi. Vpravenie 
špecifickej bielkoviny do ranky vyvolá 
rozšírenie cievky a oddialenie bolesti  
a svrbenia.

Zdroj: ÚVZ SR

Ochrana pred komármi

SUPER UVÁDZACIE CENY

PREDAJŇA
s osobnými ochrannými, pracovnými prostriedkami

NOVÁ

zľava platí pri predložení
tejto inzercie v predajni
PROTECT Púchov
na produkty20 ZĽAVA%

PRACOVNÉ ODEVY A OBUV

CRAMBE
mikina

24⁹⁰€s DPH

len za

17⁹⁰€s DPH

len za

CRAMBE
nohavice

WWW.PROTECT-SK.COM

PÚCHOV Okružná ulica vedľa OCTESCO

Zľava 20% sa nevzťahuje na hore uvedenú
mikinu a nohavice značky Crambe.
Zmeny sú vyhradené.
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Spisovateľka Adriana Boysová (*1980) vyštu-
dovala kulturológiu na Filozofickej fakulte UK. 
Pochádza z Púchova a žije už 13 rokov v Luxem-
bursku. Rada a veľa cestuje, v Európskej komisii 
zabezpečuje vydávanie odborných publikácií. 
Vedie neziskovú organizáciu Slovaks in Luxem-
bourg, ktorá dohliada na to, aby sa aj k sloven-
ským rodinám žijúcim v zahraničí dostal kus na-
šej kultúry. Vo voľnom čase bloguje, hrá na klavíri 
a v detskom folklórnom súbore učí slovenské deti 
spievať a tancovať. 

Mohli by ste čitateľom Púchovských novín pre-
zradiť aj niečo z vášho súkromného života (rodin-
né pomery, prípadne záľuby, ktorým sa venuje-
te vo voľnom čase)? Ktoré knihy a filmy sú vaše 
obľúbené? Akú hudbu počúvate?

Ako mama troch detí nemám toľko voľného času, 
koľko by som si priala. Ale keď už sa mi naskytne 
príležitosť venovať sa sama sebe, potom trávim čas 
najradšej čítaním, písaním, kreatívnymi prácami, re
laxujem pri klavíri, v prírode a tiež rada cestujem. Lu
xembursko mi v mnohom pripomína rodné Sloven
sko. Je tam veľmi pekná príroda, často chodíme na 
výlety po okolí. Napriek svojej malej veľkosti priťahu
je umelcov z celého sveta. Rada chodím na koncerty 
hudobných hviezd a nikdy si nenechám ujsť festival 
CinEast prinášajúci do Luxemburska pestrý výber 
filmov z východnej Európy. Medzi knihami nemám 
vyhranený jeden obľúbený žáner, častokrát mám 
rozčítaných niekoľko kníh naraz. Bulgakova prekla
dám Nesbom a Follettom, rada objavujem nových 
súčasných autorov, ale nevyhýbam sa ani faktogra
fii či poézii. V poslednom čase ma zaujali knihy od 
Paola Giordana, Neapolská sága od Eleny Ferrante, 
Harariho Sapiens – Stručná história ľudstva, ale aj au
tobiografické knihy Vzdelaná od Tary Westover a Pro
ti všetkým pravidlám, ktorú napísala novinárka Ariel 
Levy. Najmä v letnom období si zvyknem zaplniť 

Adriana Boysová: Hľadím na svet s dušou básnika

Poviedkovú knihu Adriany Boysovej Mi-
móza, ktorá vyšla tento rok, uvádza vydava-
teľstvo Ikar nasledovne: 

„Osudy niektorých postáv v poviedkach Adria
ny Boysovej sa prelínajú. Nejde o nič nezvyčajné, 
oveľa prekvapujúcejšie je, že autorke sa podarilo 
prebudiť a oživiť v čitateľovi vlastné spomienky. 
Akoby niečo podobne láskavé, príjemné, odpu
dzujúce či smutné sám zažil alebo o niečom po
dobnom už počul. Adriana Boysová je nesporne 
talentovaná autorka. S nezvyčajnou úprimnosťou 
opisuje citový svet svojich hrdinov. Tým, že žije 
v zahraničí, občas hranice Slovenska tematicky 
prekročí. Svet je predsa otvorený. A ľudí trápia 
rovnaké problémy: starosti s dospievajúcimi deť
mi, nezhody v manželstve, neschopnosť prejaviť 
city, strach podľahnúť svojej inakosti atď. Autorka 
neponúka riešenia. Jej hrdinovia si žijú svoj život 
najlepšie, ako vedia, plní pochybností, otázok, tú
žob. Váhajú, ktorou cestou vykročiť, s vedomím, 
že nejestvuje záruka, že smer, pre ktorý sa roz
hodli, je správny.“

čítačku knižnými novinkami, vďaka elektronickým 
knihám ušetrím pri cestovaní veľa miesta v batožine. 

Ako by ste vy predstavili svojim potencionál-
nym čitateľom vašu knihu poviedok Mimóza?

Mimóza je pestrá zbierka poviedok o živote. Hoci 
sú všetky príbehy vymyslené, reakcie čitateľov mi 
ukazujú, že príbehy z Mimózy ich triafajú priamo do 
srdca. Za všetky spomeniem reakciu blogerky Lás
ka ku knihám, ktorá v nedávno zverejnenej recenzii 
uviedla: „Mala som v pláne dávkovať si poviedky 
pekne postupne jednu každý večer, ale nedokázala 

som odolať a všetky 
som vpratala do jed
ného dňa. Štýl písa
nia na mňa pôsobil 
ako heroín, po jednej 
dávke som nutne 
potrebovala ďalšiu. 
Takto to pokračova
lo až kým sa mi ne
minula aj posledná 
poviedka.“ Poviedky 
v knihe sú rôznorodé 
postavami, dejom i 
spracovaním, niek
toré vás pobavia, iné 
rozosmútia, záleží 
len na vás, do ktorej 
sa začítate, na ktorú 
dostanete chuť. Čo 
mňa osobne fasci
nuje na dobrej po
viedke je schopnosť 
vyrozprávať veľký 
príbeh na pomerne 
malom poč te strán. 
Schopnosť rozprávať 
príbehy je daná iba 
človeku, ľudia žijú
ci dávno pred nami 
sedávali okolo ohňa  
a rozprávali si príbe
hy. Dnes máme šťas
tie, že si môžeme vy
berať z veľkej ponuky 

kníh, na druhej strane je ťažké sa v nej zorientovať. 
Pri zbierke poviedok sa vám núka na jednom mieste 
niekoľko veľkých príbehov. 

Aké sú vaše ďalšie plány v literárnej oblasti?
V novembri vyjde vo vydavateľstve Ikar nová zbier

ka poviedok s názvom Podoby lásky, kde sa spolu  
s mojou poviedkou objavia na jednom mieste príbe
hy mnohých známych slovenských autoriek. Kniha 
má charitatívny rozmer, výťažok z nej bude venovaný 
na pomoc týraným ženám. Naďalej píšem a uvidíme, 
akú odozvu bude mať môj debut Mimóza, verím, že 
čitateľom budem môcť ponúknuť ďalšiu knihu. 

Aký máte vzťah k Púchovu?
V Púchove som prežila svoje detstvo i čas dospieva

nia. Každý rok sa sem vraciam, krúžim známymi 
uličkami a všímam si, ako sa mesto mení. Pribúdajú 
domy, obchody, menia sa fasády, názvy podnikov, 
niektoré stromy môjho detstva zmizli, iné pribudli,  
v meste je dnes veľa pekných ihrísk, ktoré s deťmi 
rada objavujem. Chodíme na výlety po okolí, som 
rada, že je vždy z čoho vyberať. Dodnes sa v snoch 
vraciam na miesta z môjho detstva, takže tú pomy
selnú pupočnú šnúru som s Púchovom celkom ne
odstrihla. 

Vo svojom blogu sa predstavujete: „Hľadím na 
svet s dušou básnika, obozretnosťou matky, ot-
vorenou mysľou cestovateľa, s láskou a pokorou, 

smädom po poznaní, občas na rozhraní, odváž-
ne, hoc z času na čas nepripravená, som žena  
a v mojom tele nejedna je prítomná.“ Máte obľú-
bené motto alebo životné krédo?

Ani nie tak motto, ako skôr životnú filozofiu. Verím 
v silu pozitívneho myslenia a tiež v zákon zachovania 
energie, ktorý pracuje s premisou, že energia nevzni
ká a nezaniká, ale dochádza k premieňaniu energie 
z jednej formy na inú formu energie. Často sa stre
távam s tým, že ľudia nie sú ochotní ubrať zo svojho 
pohodlia a urobiť niečo pre druhých. Mnohí krútia 
hlavou nad tým, ako stíham popri práci a starostli
vosti o domácnosť a tri deti ešte písať a organizovať 
aktivity pre rodákov žijúcich v Luxembursku. Myslím 
si, že energia, ktorú vynaložíme pre dobro druhých, 
sa nám vráti v inom smere a my si obrazne poveda
né nabijeme baterky. Samozrejme, treba vedieť, ako 
a kam ju nasmerovať, aby sme nevyhoreli. Preto by 
sme nemali zabúdať ani na seba a dopriať si čas na 
to, čo nás teší.          Slavomír Flimmel
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šk. rok 2020/2021
kurzy a kluby

TANEC
- spoločenský tanec pre mládež
    (1x v týždni, 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena  65 €/1 osoba)
- spoločenský tanec pre manželské a partnerské dvojice
    (1x v týždni 2 vyuč.hod., 10 lekcií, cena kurzu 65 €/1 osoba) 
- kurz orientálneho  brušného tanca pre začiatočníkov 
    (1x týždenne 1 hod., 1 hod./3,50 €, platba dvojmesačne)
- kurz orientálneho brušného tanca pre pokročilých
    (1x týždenne 1 hod.,1 hod./3,50 €, platba dvojmesačne) 

SÚBORY a záujmovo-umelecká činnosť
   FOLKLÓR:
- PRÍPRAVKA PRE DFS PÚCHOVČEK
  (od 6 rokov, 1 x týždenne 1 hod., 1 polrok 30 €)
- DFS PÚCHOVČEK, DFS BIELA VODA
  (pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ, 2x týždenne 2 vyuč. hod., 
   kurzovné 1 polrok 30 €)
- FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)
- Prípravka pre FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)
  DIVADLO:
- DDS TRPASLÍCI (deti od 6 rokov, 1x týždenne 2 hod., 
   kurzovné 1 polrok 30 €)
- DDŠ OCHOTNÍČEK (deti od 10 do 15 rokov, 2x týždenne 
   2 hod., kurzovné 1 polrok 30 €)
- DS „M“ (dospelí deťom, bezplatne)
- DS „D121“ (dospelí deťom, bezplatne)
- DS MAKYTA (dospelí dospelým, bezplatne)

POHYB, ZDRAVIE, ŽIVOTNÝ ŠTÝL
- LATINO BUDDIES PRE DETI OD 7 DO 10 ROKOV - NOVINKA!   
  (1x týždenne 1 hod.,1h/3 €, platba trojmesačne)
- LATINO DANCE FLOW OD 15 do 25 ROKOV – NOVINKA!                                         
   (1x týždenne 1 hod.,/3 €, platba trojmesačne)
- JOGA (1x v týždni 2 vyučovacie hodiny, 12 lekcií, 1 lekcia/4 €)
- PILATES pre začiatočníkov (2x v týždni 1 hod., 1 hod./4 €)
- PILATES pre pokročilých (2x v týždni 1 hodina, 1 hod./4 €)
- BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
  (2x v týždni 1 hodina, 1hod./3  €) 
- ZUMBA TUNNING (1x v týždni 1 hodina, 1 hod./3 €)
- POSILOVANIE TELA S PRVKAMI  KALANETIKY
   (2x v týždni, 1 hod./3 €)       
- AKO BYŤ SÁM SEBE LIEČITEĽOM TELA, MYSLE, VZŤAHOV 
   (12 lekcii po 2,5 hodiny, 1 lekcia/6 €)

VÝTVARNÉ KURZY
-  TVORIVÉ DIELNE PRE DETI OD 4 DO 9 ROKOV 
   (1x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 10 hodín,1 hod./3 €, kapacita  
   obmedzená, materiál v cene)  

KREATÍVNE KURZY PRE DOSPELÝCH
- KOMBINOVANÁ ENKAUSTIKA 
  (základný kurz, 2x2,5 hod.)
- ENKAUSTIKA PRE SENIOROV – NOVINKA! (2 x 2,5 hod.)  

- MAĽBA AKVARELOM I  (základný kurz, 2 x 2,5 hod.) 
- AKVAREL NETRADIČNE II. (základný kurz, 2x 2,5 hod.)
- MAĽUJEME PRSTAMI (základný kurz,2 x 2,5 hod.)
- MAĽBA NA SKLO (základný kurz,2 x 2,5 hod.)
- SERVÍTKOVÁ TECHNIKA, DECOUPAGE (2 x 2,5 hod.)
- PLETENIE Z PAPIERA (základný kurz,2 x 2,5 hod., mierne    
  pokročilí 4x 2,5 hod., pokročilí 10 4x 2,5 hod.)
- PLETENIE Z PAPIERA PRE SENIOROV – NOVINKA!
  (základný kurz, 2 x 2,5 hod.)
- PAVERPOL (základný kurz, 2 x  2,5 hod.,mierne pokročilí 4 x   
  2,5 hod., pokročilí 4 x 2,5 hod.)
- TVORBA MANDALY (základný kurz, 2 x 2,5 hod.)
- MACRAMÉ – NOVINKA! (základný kurz 2 x 2,5 hod.)
- JESENNÉ DEKORÁCIE PRE ZAČIATOČNÍKOV (2 x 2,5 hod.)
- ZIMNÉ  DEKORÁCIE PRE ZAČIATOČNÍKOV (2 x 2,5 hod.)
- ŠTÝLOVÉ ŠPERKY (4 x 2,5 hod.)
- ŠPERKY Z RECYKLOVATEĽNÝCH MATEIÁLOV 
  (4x2,5 hod., papier, plast, textil)

* 1 vyučovacia hodina je 45 minút, poplatok 5,- Eur/hod. 
   vrátane materiálu, seniori a ZŤP 4 €/hod.

- KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV – NOVINKA!
   (2x v mesiaci 4 hod., 1 h/4€, kurzovné 1 mesiac 32 €)
- KURZ ŠITIA PRE MAMIČKY NA MATERSKEJ DOVOLENKE 
– NOVINKA! (1x v mesiaci 4 hod., kurzovné 1 mesiac 16 €)

Informácie a prihlášky PRIJÍMAME 
do 21. SEPTEMBRA 2020.

Prihlášky treba odovzdať v DIVADLE PÚCHOV 
osobne v kancelárii oddelenia kultúry 

alebo e-mailom na adresu 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk alebo telefonicky na č. t. 

042 2852 401, 0908 718 662. 
Prihlášku na stiahnutie nájdete aj na adrese 

www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY, alebo u informátora, 
kde ich môžete vypísané aj odovzdať.

ZĽAVY
- súrodenci /deti/ zľava 2 € z každého z kurzov a súborov 

  pre deti, pre každého zo súrodencov
- dôchodcovia, ZŤP, ženy na MD: vo vybraných kurzoch –  

  zľava 10 % z kurzovného

PLATBA
Poplatok za kurz sa platí až po zahájení – otvorení kurzu, 
na základe Vášho rozhodnutia. V prípade neprítomnosti 

na jednotlivých hodinách ani pri prerušení kurzu
sa poplatok nevracia. Prihláseným záujemcom pozvánky
na otvorenie kurzu s podrobnými informáciami pošleme

e-mailom alebo poštou.
 

Informácie aj na www.kino.puchov.sk
v sekcii Kurzy alebo Kluby. 
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Predpredaj vstupeniek: www.kultura.puchov.sk a v pokladni kina.
Vstupné: 12 € / 11 € balkóny. Vstupenku potrebuje každý divák.

DIVADLO PÚCHOV

JIŘÍ HAVELKA, RÓBERT MANKOVECKÝ

20. 10. 2020 19.00 H VSTUPNÉ 16 €
DIVADLO Púchov,  vstupné 16 €, prístavok, balkóny 15 €. 

Predaj vstupeniek na www.kultura.puchov.sk od 28.7.2020 a v pokladni kina od 7.8.2020.



púchovská kultúra / denné menu14

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Ponuka týždňa:  
1.Rezeň z vykosteného kuracieho stehna 
v sezame, maslové zemiaky, tatárska  
omáčka alebo kečup                                                                                                                                           
2. Grilovaný hermelín s brusnicami,  
maslovými zemiakmi a rukolou                                                                                                   
3. Cestoviny penne s bolognese omáčkou,  
parmezán a petržlenová vňať         
                                                                                                                                    
Utorok: 25.8.2020
Polievka: Fazuľová polievka zo švábky                                                                                                             
1. Gratinované morčacie mäso  
so špenátom a oštiepkom, baby karotka 
a dusená ryža
2. Údená krkovička s kapustovými 
haluškami a pečenou cibuľkou                                                                             
3. Šalát s ovčím syrom, jogurtom, 
bagetkou a granátovým jablkom                                                                                                                                          
                                                                                                                                              
Streda: 26.8.2020
Polievka: Francúzska polievka  
s mušličkami                                                                                                         
1. Hovädzia roštenka s flambovanou  
hruškou, balsamico omáčkou  
a re  sto vanými zemiakmi                                                                                                                                         
2. Cuketa plnená hríbovozeleninovým  
ragú, varené zemiaky, pečené cherry  
paradajky                                                                                    
3. Miešaný šalát so syrovým špízom, 
koktailová omáčka, grilovaný toast                                                                

Štvrtok: 27.8.2020
Polievka: Hráškový krém 
so smaženým hráškom                                                                                                               
1.Kuracie mäso plnené camembertom  
a rukolou, maslová zelenina, 
dusená ryža a bylinková omáčka                                                                                                                                           
2. Lasagne so špenátom, paradajko
vým ragú a strúhaným syrom                                                                                                                                            
3. Listovozeleninový šalát s kuracími 
nugetkami a hranolkami                                                                         
                                      

Piatok: 28.8.2020
Polievka: Talianska polievka MINESTRONE
1. Zubáč na masle, zelerová omáčka  
a zemiak zapečený špenátovým pyré
2. Vyprážaný karfiol, grilovaná cuketa,  
varené zemiaky, tatárska omáčka  
s poľníčkom                                                                                                                                          
3. Šalát CÉZAR s mäsom, slaninkou  
a cesnakovými krutónmi                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 25. 8.2020
Polievka: Zeleninová krúpková, chlieb    
1.  Hovädzí plátok na slanine, tarhoňa, 
čalamáda
2.  Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s petržlenovou vňaťou, tatárska omáčka
3.  Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka

Streda: 26. 8.2020
Polievka: Kurací vývar s mäsom a cesto
vinou, chlieb
1.  Pečené kura, dusená ryža, miešaný 
kompót
2.  Koložvárska kapusta, varené zemiaky
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 

Štvrtok: 27. 8.2020
Polievka: Cícerová so šampiňónmi, 
chlieb  
1.  Bravčová jemne pikantná pochúťka 
v domácej zemiakovej placke posypaná 
syrom  
2.  Kuracie rizoto so zeleninou, sterili
zovaná kukurička
3.  Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka

Piatok: 28.8.2020
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb 

1.  Segedínsky guláš, kysnutá knedľa
2.  Vyprážané rybie filé, zemiakový šalát  
s majonézou
3.  Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka

Reštaurácia 
a kaviareň Viva
Ponúkame aj rozvoz.
Cena menu: od 4,00 €
Ponuka týždňa:
Ľahký kurací šalát s jogurtom (list. šalát, 
uhorka paradajka, cibuľa, kari), 1 ks toast 
Utorok: 25.8.2020
Domáca francúzska polievka
Zeleninový krém s vyprážaným hráškom  
1. Bravčová kotleta na horčici 
s bylinkami a korením, ½ dus. ryža, 
½ zem. hranolčeky 
2. Kurací perkelt s maslovými haluškami  
3. Kelové karbonátky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
  
Streda: 26.8.2020
Maďarská gulášová polievka 
Hlivová pol. so zeleninou a zemiakmi
1. Pikantná bravčová zmes (slanina, čili, 
syr) v zemiakovej placke so syrom 
2. Kurací steak s hruškou a brusnicami, 
dusená ryža  
3. Pečené plnené šampiňóny, varené 
zemiaky, smotanovocesnakový dip  
  
Štvrtok: 27.8.2020
Hŕstková polievka s klobásou
Mrkvová polievka so zázvorom  
1. Kurací gyros v tortile (šalát, paradajka, 
cibuľa, uhorka, dresing) 
2. Bravčové rezne s pečeňou  
a šampiňónmi, dusená ryža 
3. Široké rezance s makom/tvarohom
   
Piatok: 28.8.2020
Hovädzia polievka s fridátovými  

rezancami a zeleninou
Brokolicová krémová polievka 
1. Bravčové karé na slivkovovínovej 
omáčke, ½ dus. ryža, ½ amer. zemiaky 
2. Pastiersky syr v cestíčku, varené 
zemiaky, tatárska omáčka  
3. Cviklové rizoto s parmezánom, šalát 

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu: od 4,20 €
Utorok: 25.8.2020
Polievka: Gulášová
1. Pečená bravčová krkovička, kapusta, 
knedľa
2. Kurací stehenný steak, talianske 
hríbové rizoto, obed.šalát
 
Streda: 26.8.2020
Polievka: Slepačí vývar s mäsom  
a rezancami
1. Hovädzia šťavnatá roštenka, ryža
2. Vyprážaný karbonátok, zemiaky  
na kyslo, chlieb

Štvrtok: 27.8.2020
Polievka: Fazuľová na kyslo s úd. mäsom  
1. Tatranská bravčová pochúťka,  
½ zemiaková placka/ryža
2.Kurací závitok s brokolicovosyrovou 
plnkou, ryža, červená repa 

Piatok: 28.7.2020
Polievka: Francúzska zelerová 
1. Vyprážané filé, zemiakový šalát  
s majonézou
2. Rizoto s kuracím mäsom, zeleninový 
šalát

  Prajeme dobrú chuť
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V nedeľu 16.8.2020 bola osadená informačná 
tabula pod vrchom Holíš nad priehradou Nosice 
v katastri obce Nimnica. Z iniciatívy Miloša Vrá-
bela infotabulu realizovalo Občianske združenie 
Hradiská za spoluúčasti obce Nimnica. Obsahuje 
základné informácie o archeologickej lokalite na 
Holíši.

Takmer kolmé skalnaté bralo s nadmorskou výškou 
532 metrov je tvorené dvomi rôznymi geologickými 
súvrstviami: ihrištským súvrstvím (sliene, pieskovce  
a zlepence)hlavného hrebeňa a nimnickým súvrst
vím (flyš s prevahou slieňov, sférosideritové sliene) 
tvoriacim východný svah hrebeňa. Obe súvrstvia se
dimentovali v druhohorách v období kriedy. 

História výskumu
História novodobého „výskumu“ začína v 19. sto

ročí, keď sa v Púchove usadil barón Emil Hoenning. 
V Sborníku Muzeálnej slovenskej spoločnosti z roku 
1903 zaznamenal Ľudovít Vladimír Rizner správu: 
„Nimnica: tu našiel istý Pecho na svojej roli bronzovú 
fibulu, ktorú odkúpil od neho barón Hoenning, sde
lenie Ondrčkovo“. Kde sa dnes táto spona nachádza 
nie je známe. Ďalšie informácie máme od archeoló
ga Považského múzea v Žiline Antona Petrovského 
Šichmana, keď v roku 1950 zistil, že temeno Holíša 
mohlo byť opevnené. Zaznamenal aj staré názvy ako 
Paprudie a Prievraty viažúce sa k severnému sedlu  

a tiež tradíciu, že práve tu sa našiel zlatý poklad i po
vesť o sídlisku obrov takých veľkých, že im nohy sia
hali z tohto sedla až do Váhu. Vo Vlastivednom zbor
níku Považia z roku 1965 spomína Šichman na Holíši 
„amatérsky výkop, ktorý sa pred rokmi uskutočnil na 
svahu vedľa cesty na notárovu iniciatívu.“ 

Osídlenie
Obe sedlá Holíša, severné i južné obýval ľud 

púchovskej kultúry, našla sa aj staršia keramika hal
štatská. Osídlili aj Malý Holíš a veľkú časť hlavného 
hrebeňa, kde sú dodnes zachované výrazné rozsia
hle terasy s keramikou až po úpätie kopca. Priamo na 
svahoch Holíša sú dnes dva pramene vody. 

Kelti sa počas ťažení po antickom svete dostali 
do kontaktu s civilizačnými vymoženosťami, ktoré 
uplatnili v nových sídelných priestoroch na našom 
území. Zaslúžili sa tu o rozvoj remesiel, kováčstva, 
šperkárstva a poľnohospodárstva. Boli skúsení pro
spektori a rudné bohatstvo Slovenska im poskytlo 
vhodné podmienky pre rozvoj peňažného hospo

dárstva a razbu vlastných mincí. V horských oblas
tiach Slovenska sa usídlili spolu s miestnym postlu
žickým obyvateľstvom a vytvorili svojráznu kultúru, 
ktorú nazývame púchovskou. Osídľovali aj strmé 
skalnaté polohy, čomu prispôsobili svoje sídliská 
terasovitou úpravou svahov. Domy vybudované na 
etážovito usporiadaných terasách vysokých skalných 
brál ako Holíš či Klapy nad Udičou museli naskytnúť 
prichádzajúcim impozantný pohľad. 

Severozápadné hradiská púchovskej kultúry, naj
mä stredné Považie sú obzvlášť bohaté na razbu 
vlastných mincí: statéry s krúžkom, lopatkovité sta
téry, tetradrachmy označené ako typ Nitra, drobné 
mince typov Nimnica, Divinka, Pohanská či Čachtice. 
Pôvod kovu tunajších mincovní (zlato, striebro, meď) 
nie je vyriešený, na žiadnej ťažobnej lokalite okrem 
Španej doliny sa nepodarilo objaviť artefakty staršie 
ako stredoveké baníctvo. Metalografická analýza 
drobných mincí typu Nimnica s vyrazeným symbo
lom v tvare V (objavených v roku 2011) potvrdila ob
sah zlata, vysoký podiel striebra a stopy medi.

Nálezy a datovanie
Predpúchovský stupeň osídlenia je doložený vo 

forme stredolaténskych spôn. Zo sídlisk púchovskej 
kultúry pod Holíšom pochádza tzv. duchcovská spo
na z 3. storočia pred našim letopočtom. Povrchovým 
zberom boli získané nálezy od predpúchovského 
stupňa až po druhý zánikový horizont (LT D2). 

Z uvedenej lokality, ak nerátame ústnu informáciu 
Petrovského Šichmana o náleze zlatého pokladu, po
chádza veľký počet mincí. Okrem už spomínaných 
drobných zlatých mincí so symbolom V sa tu našla: 
tetradrachma typu Velem, lopatkovitý zlatý statér, te
tradrachma typu Veľký Bysterec a väčší počet napo
dobenín eraviských mincí. Zaujímavým artefaktom 
je prsteň zdobený plastickou ľudskou tvárou, ktorý 
zapadá do včasnolaténskeho výtvarného štýlu. Pou
žitým materiálom je cín, olovo a železo a v priehlbin
kách prsteňa zostali stopy červeného farbiva. 

Okrem domácej keramiky zdobenej nepravidelný
mi zvislými ryhami sa našiel črep z nádoby vyrobenej 
voľnou rukou s kolkovanou výzdobou v tvare šikmo 
položeného písmena S. V tejto oblasti je to zatiaľ uni
kátny výzdobný prvok, ktorý sa bežne vyskytuje na 
keltských sídliskách Čiech, Moravy a juhozápadného 
Slovenska. Okrem iného sa tu našli amulety v podo
be krúžkov a zvieracích plastík, bronzové spony, dob
re zachované bronzové ozdoby s pseudofiligránovou 
výzdobou a zatiaľ nepublikovaný depot šiestich zla

tých lopatkovitých mincí s hmotnosťou od 5,33g do 
5,50g.

Záver
Na záver len dva výstižné citáty od archeológov, 

ktorí dlhé roky realizujú výskumy púchovskej kultúry:
„V prípade hradiska Holíš ide žiaľ o nálezisko, ktoré 

bolo odborne skúmané v minimálnej miere. Je zná
me značným množstvom mimoriadnych nálezov, 
ktoré sú uložené v Považskom múzeu v Žiline a v Ar
cheologickom ústave SAV“ 

Karol Pieta v článku Laténske hradisko v Stupnom, 
2019.

„S poľutovaním je nutné konštatovať, že výskum 
sídlisk púchovskej kultúry na strednom Považí, je 
oproti výskumom Liptova nesystematický, značne 
fragmentárny a v zásade nedostatočný pre podrob
nejšiu analýzu“ 

Zuzana Staneková v článku Púchovská kultúra  
v priestore Žilinskej kotliny, 2014.

Použitá literatúra, výber:
Eva Kolníková: Keltská razba mincí na Slovensku  

a jej surovinové zdroje, 2013
Zuzana Staneková: Púchovská kultúra v priestore 

Žilinskej kotliny, 2014
Lucia Ježišková, Karol Pieta: Laténske hradisko v 

Stupnom, 2019                          Stanislava Flimmelová

Pod hradiskom Holíš je nová informačná tabuľa
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Pod záštitou riaditeľa Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Považská Bystrica Ing. Jána Haran-
ta, MBA sa uskutočnilo v priestoroch úradu dňa 
30.07.2020 pravidelné pracovné stretnutie pri-
mátorov miest a starostov obcí. 

Pozvaných bolo 49 predstaviteľov miest a obcí  
v regionálnej pôsobnosti úradu práce z okresov Po
važská Bystrica a Púchov, kde pozvanie prijalo 99%  
z nich. Pozvanie prijali aj hostia prednosta Okresné
ho úradu Považská Bystrica Ing. Andrej Torda a pred
nosta Okresného úradu Púchov Mgr. Marián Herdel.

Predmetom pracovného stretnutia bolo poskytnúť 
predstaviteľom miest a obcí, ktorí sú zároveň zmluv
nými partnermi úradu, najaktuálnejšie informácie 
z legislatívy, a predstaviť nové „Národné projekty“, 
ktoré sú mestskými a obecnými úradmi vo veľkej 
miere využívané. Národné projekty ÚPSVaR posky
tuje, tak aby mohli mestá a obce operatívne reago
vať a predkladať žiadosti, a aby ich mohli následne 
zakomponovať do svojej činnosti v rámci verejnej 
správy. Na seminári bola vyhodnotená mimoriadna 
situácia v súvislosti s koronakrízou a ako sa jej dopad 
prejavil v podmienkach chodu úradu práce počas 
núdzového stavu. Každý účastník seminára dostal 
na začiatku stretnutia pracovnú zložku, ktorá obsa
hovala prezentácie s aktuálnymi užitočnými údajmi 
a dokumentmi, ktoré následne uľahčujú starostom 
komunikáciu so svojimi občanmi, ktorí sú zároveň 
klientmi úradu práce. 

Na základe realizácie opatrení na predchádzanie 
šírenia ochorenia COVID – 19 je dočasne pozasta
vené uzatváranie nových dohôd na niektoré fakul
tatívne nástroje AOTP vrátane národných projektov. 
Zúčastnení boli na pracovnom stretnutí informovaní  
o aktuálnych národných projektoch, do ktorých sa 

t.č. môžu zapojiť a tiež 
o legislatívnych zme
nách v oblasti aktív
nych opatrení na trhu 
práce, vyplývajúcich 
zo zvýšenia životného 
minima od 1.7.2020 
a ktoré ovplyvňujú 
výšku príspevku pre 
uchádzačov o zamest
nanie zaradených na 
absolventskú prax  
a dobrovoľnícku služ
bu. Osobitná pozor
nosť v rámci národ
ných projektov bola 
venovaná projektu 
„Pomôž svojej obci“, 
do ktorého budú 
môcť obce a mestá za
pojiť svojich občanov 
v prípadoch, keď si to bude daná situácia vyžadovať. 
Aktuálne informácie dostali aj o novom národnom 
projekte „Podpora zamestnanosti“ ktorý je určený 
pre znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestna
nie, hlavne tých nad 50 rokov veku, dlhodobo neza
mestnaných a so základným vzdelaním. 

Účastníci pracovného stretnutia boli oboznámení 
tiež s podmienkami poskytnutia finančného príspev
ku v rámci Národného projektu určeného pre žiada
teľov pôsobiacich vo vybraných skupinách v odvetví 
poľnohospodárstva. Prezentácia bola zameraná aj na 
ďalší nový projekt s názvom „Projekt na podporu udr
žania zamestnanosti v materských školách“. Hlavnou 
aktivitou tohto projektu je poskytovanie príspevku 

na podporu udržania pracovných 
miest v materských školách z dôvo
du vyhlásenia a trvania mimoriadnej 
situácie a odstránením jej následkov. 
Oprávnenými žiadateľmi projektu sú 
zamestnávatelia MŠ a zriaďovate
lia MŠ (obce a mestá), ktorí si môžu 
elektronickou formou cez portál 
eSlovensko do 31.8.2020 požiadať 
o príspevok na pedagogických, od
borných a tiež nepedagogických za
mestnancov. Na pracovnom stretnu
tí boli odprezentované aj informácie 
o projekte „Prvá pomoc“ na podporu 
udržania zamestnanosti.

Cieľom pracovného stretnutia bolo 
poukázať aj na pozitívne príklady 
praxe pri výkone aktivačných čin
ností počas mimoriadnej situácie. 
Vedúca Aktivačného centra, Mgr. 
Nadežda Rumanová, prezentovala 
prítomným organizátorom mož
nosti aktivácie poberateľov pomoci  
v hmotnej núdzi v zmysle zákona  
č. 417/2013 Z.z. zmysle §10 (32h me
sačne) a §12 (6480h mesačne) po
čas obdobia mimoriadnej situácie. 
Účelom bolo poukázať na pozitívny 
prínos aktivačných prác aj počas krí
zového obdobia v súvislosti s ocho
rením COVID19. 

Aktivačné práce boli počas mi
moriadnej situácie zamerané najmä 
na dezinfekčné práce, a to dezin
fikovanie priestorov mestských  

a obecných úradov, dezinfikovanie zastávok, det
ských ihrísk a ďalších plôch v mestách, mestských 
častiach a obciach. Občania zúčastňujúci sa na vý
kone aktivačných prác boli nápomocní pri pomoc
ných prácach spojených so šitím a distribúciou rúšok 
občanom miest a obcí, ďalej pri roznáške obedov, 
potravín, potravinových balíkov a zabezpečovaní 
nákupov pre seniorov. Prostredníctvom aktivačných 
pracovníkov bola zabezpečovaná roznáška infor
mačných letákov do schránok miestnych obyvateľov, 
aby sa zabezpečila informovanosť občanov a pre
vencia proti šíreniu koronavírusu. 

Všeobecne sa zvýšila miera udržiavania čistoty ve
rejných priestranstiev v mestách a obciach, kde svo
jou prácou napomohli aj aktivační pracovníci. Úrad 
práce zabezpečil pre výkon činností osobné ochran
né pracovné prostriedky a pracovné prostriedky 
pre UoZ, ktorí pomáhali mestám a obciam počas 
mimoriad nej situácie (jednalo sa najmä o pracovné 
rukavice, reflexné vesty, plastové vrecia na odpad  
a klasické pracovné prostriedky, ktoré úrad mestám 
a obciam prideľuje ako metly, lopaty, hrable, fúriky, 
záhradné nožnice na konáre atď.)

Na pracovnom stretnutí boli prezentované pro
stredníctvom fotodokumentácie vybrané obce okre
sov Považská Bystrica a Púchov, ktoré úradu práce 
poskytli fotografie z výkonu aktivačných prác. V 
rámci diskusie vystúpila za Mesto Púchov Ing. Marti
na Horečná, ktorá zabezpečuje koordináciu aktivač
ných prác v meste. Vyzdvihla prínos aktivačných prác  
v celospoločensky zložitom období a poukázala na 
ich prínos pre Mesto Púchov, kde boli občania zú
častňujúci sa na výkone činností nápomocní najmä 
pri príprave balíčkov s dezinfekciou pre občanov, pri 
balení rúšok pre seniorov, zapisovaní žiadosti o rúško 
a dezinfekcii interiérov mestských priestorov.

Na záver pracovného seminára riaditeľ ÚPSVaR 
Považská Bystrica Ing. Ján Harant, MBA poďakoval 
všetkým zúčastneným za vzájomnú dobrú spolu
prácu a realizáciu politiky služieb zamestnanosti  
a sociálnej politiky. Pracovné stretnutie zhodnotil ako 
veľmi úspešné a prínosné, zároveň vyjadril presved
čenie, že v takýchto pracovných seminároch plánuje 
ÚPSVaR Považská Bystrica pokračovať aj v budúcnos
ti a informovať organizátorov o najaktuálnejších 
legislatívnych informáciách, strategických úlohách 
úradu práce a vymieňať si skúsenosti z praxe.

Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 40 predstavi
teľov miest a obcí v rámci okresov Považská Bystrica 
a Púchov.                    Zdroj: ÚPSVaR Považská Bystrica

BENEFIČNÝ

BENEFIČNÝ

TRÉNING & BEH

TRÉNING & BEH

PRÍDTE SA ZADÝCHAŤ NA SPOLOČNÝ BEH ALEBO
TRÉNING A POMÔCŤ TAK NIKE, KTOREJ SA KVÔLI

CHOROBE DÝCHA ŤAZKO.
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Vyber si, či pobežíš 10 km / 5 km

Vyber si, či pobežíš 10 km / 5 km

Vyber si, či pobežíš 10 km / 5 km

alebo si s nami dáš rannú rozcvičku na

alebo si s nami dáš rannú rozcvičku na

alebo si s nami dáš rannú rozcvičku na

ihrisku!

ihrisku!

ihrisku!

Pracovné stretnutie primátorov a starostov na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
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Za krásneho horúceho počasia dňa 15.8.2020 
púchovskí mladí hasiči vycestovali na pohárovú súťaž 
jednotlivcov v požiarnom športe v behu na 60 m cez 
prekážky do neďalekej Žiliny – Bytčice. Napriek tomu, 
že niektoré deti prázdninovali, ostatne naše deti nám 
urobili radosť dobrou reprezentáciou nášho mesta  
i Dobrovoľného hasičského zboru mesta Púchov. Do 

bojov o umiestnenie sa predstavili a dobre umiestnili 
Tomáš Valach (2. miesto), Alexander Ridzik (2. mies
to), Viktória Mišunová (2.miesto) a Zak Chovanček (4. 
miesto). Za ich pekné výkony v extrémnom počasí je 
potrebné im len poďakovať.

Jozef Ridzik st., 
predseda DHZM Púchov 

Ani koronavírus nezastavil najväčšiu kampaň na 
podporu cyklodopravy na Slovensku, práve naopak! 
V septembri sa už po siedmykrát roztočia kolesá 
súťaže Do práce na bicykli, ktorá posadí do sediel bi
cyklov tisíce ľudí – cyklohrdinov.

Tento najväčší pelotón krajiny tvorilo vlani takmer 
13tisíc registrovaných účastníkov. Aj vďaka nemu sa 
podarilo presadiť schválenie tzv. cyklodotačného zá

Sadni si na bicykel a zachráň tento svet!

Hasiči súťažili aj počas prázdnin

kona, ktorý nalial do výstavby cyklotrás na Slovensku 
viac ako 13 miliónov eur. A do budúcna chceme viac!

Počas „koronakrízy“ sa práve cyklodoprava ukáza
la ako najbezpečnejší spôsob prepravy obyvateľov 
a v zahraničí sa do nej začalo intenzívne investovať. 
Slovenskí cyklohrdinovia preto nesmú ostať ticho! 
Veríme, že svojím hlasom v podobe registrácie do 
tohtoročnej kampane pomôžete ukázať, že aj na 

Slovensku existuje spoločenská požiadavka na bu
dovanie bezpečných podmienok pre cyklistov. A že 
v tomto období je silnejšia ako kedykoľvek predtým. 
Sadnite preto na bicykel a zachráňte svet!

Aj tento rok budú počas celého septembra 2 až 
4členné súťažiace tímy jazdiť do práce na bicykli  
s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy vo svo
jom meste a obci. Budú tým zároveň apelovať na svo
jich volených zástupcov, aby im vytvárali podmienky 
pre budovanie bezpečnej infraštruktúry, ako aj na 
svojich zamestnávateľov, aby im v zamestnaní vy
tvorili miesto pre odkladanie bicyklov, šatne a sprchy  
a pod.

Vyhlasovateľom kampane Do práce na bicykli je 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Zámerom je 
podporiť myšlienku denného dochádzania do za
mestnania či za vzdelávaním ekologickou formou 
dopravy, predovšetkým bez použitia osobného au
tomobilu. Siedmy ročník obľúbenej kampane sa mu
sel tento rok pre koronavírus presunúť z tradičného 
májového termínu na september.

Pozor – registrácia tímov je možná len do 7. sep
tembra!

Bližšie podrobnosti k organizácii kampane, ako aj 
podmienkam registrácie sa dočítate na www.dopra
cenabicykli.eu.

Púchovský okruh za zdravím
Trasy jednotlivých túr vedú hornatým terénom  

s krásnymi vyhliadkami na Púchov a jeho okolie 
na rozhraní malebných pohorí Javorníky, Strážov
ské vrchy a Biele Karpaty.

Prezentácia: Country Saloon na Nám. slobody 
Štart: po prezentácií od 7:00 do 10:00 hod.
Pešie túry:
A – 25 km – (Púchov – Holíš – Nimnica, kúpele – 

Hradisko – Púchov)
B – 15 km – (Púchov – Holíš – Nimnica – Púchov)
C – 10 km – kočíková  (Púchov – Salaš Nimnica 

– Púchov)
Trasy vedú po turistických značkách a vlastnom 

značení.
Popis trás: Trasy sú plánované tak, aby pre

chádzali Púchovom a jeho blízkym okolím. Ozna
čenie a popis jednotlivých trás bude zobrazený 
na mape v účastníckom liste.

Cieľ: Trasy majú stanovený cieľ v mieste štartu. 
Uzávierka trás je o 16:00 hod. V cieli bude pre vás 
pripravený kultúrny program, bohatá tombola, 
skvelý turistický guláš a občerstvenie!!!

Štartovné poplatky:
0,50 €  členovia KST, KČT na predložený preu

kaz + deti neorganizované do 14 rokov, TOM + 
dôchodcovia

1,00 €  dospelí – nečlenovia KST 
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Výsledkov ý ser vis  futbalov ých súťaží

1 .kolo: FC Petržalka – MŠK Púchov 5:1 (3:1), Tal
da, D. Streda – Levice 9:0, Karlova Ves – Senica 3:0, Ni
tra – Skalica 9:0, Slovan – Dubnica 1:0, Trenčín – Zlaté 
Moravce/Vráble 4:1, Prievidza  Domino 1:4, Trnava – 
Inter Bratislava 5:1
1. D. Streda 1 1 0 0 9:0 3
2. Nitra 1 1 0 0 9:0 3
3. Trnava 1 1 0 0 5:1 3
4. Petržalka 1 1 0 0 5:1 3
5. Trenčín 1 1 0 0 4:1 3
6. Domino 1 1 0 0 4:1 3
7. Karlova Ves 1 1 0 0 3:0 3
8. Slovan 1 1 0 0 1:0 3
9. Prievidza 1 0 0 1 1:4 0
10. Dubnica 1 0 0 1 0:1 0
11. Zl. Moravce 1 0 0 1 1:4 0
12. Senica 1 0 0 1 0:3 0
13. MŠK Púchov 1 0 0 1 1:5 0
14. Inter 1 0 0 1 1:5 0
15. Skalica 1 0 0 1 0:9 0
16. Levice 1 0 0 1 0:9 0

1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U14

1.kolo: Lysá pod Makytou – Šebešťanová 3:2 (1:1), 
M. Janíček 2, Hošták – Bielik, Halmeš, Papradno – 
Mikušovce 0:2 (0:0), Gašpárek, Kollman, Streženice 
– Košecké Podhradie 2:3 (1:1), Pastorek (pk), Mácsai 
– Niko 2, Antol, Udiča – Visolaje 4:0 (1:0), Trško, Súľov
ský, Mihálik, Kvasník, Dolné Kočkovce – Sverepec 3:0 
(2:0), Pokorný, Pilát, vlastný, Tuchyňa – Bolešov 2:2 
(2:0), Hrehuš, Adamovic – Kotras, Mačina (pk), Jase
nica – Dohňany 4:3 (1:0), Vadovský 2, Martin Pavlík 
2 – Kozma, Martinko, Štrbák

2. kolo: Šebešťanová – Dohňany 5:2 (1:1), Zubek 2, 
Bielik 2, Severín – Zigo, Štrbák (pk), Bolešov – Jaseni

4. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 1:1 (1:0), 
Šimorka – Majtán, Senec – Domino 0:3, Lokomotíva 
Trnava – Myjava 0:1, Krakovany – Zlaté Moravce 0:0, 
Dubnica – Petržalka 0:0, Karlova Ves – Piešťany 5:1, 
Partizánske – Skalica 0:2, Komárno – Šamorín 6:1
1. Dubnica 4 3 1 0 12:1 10
2. Domino 4 3 1 0 10:3 10
3. Myjava 4 3 1 0 10:6 10
4. Petržalka 4 2 2 0 11:0 8
5. Inter 4 2 2 0 9:2 8
6. Trnava 4 2 1 1 7:3 7
7. Skalica 4 2 1 1 9:6 7
8. Komárno 4 2 0 2 8:10 6
9. MŠK Púchov 4 1 2 1 3:9 5
10. Zl. Moravce 4 1 1 2 4:4 4
11. Krakovany 4 1 1 2 4:5 4
12. Partizánske 4 1 1 2 3:8 4
13. Šamorín 4 1 0 3 4:10 3
14. Piešťany 3 0 0 3 4:11 0
15. Senec 4 0 0 4 3:12 0
16. Karlova Ves 3 0 0 3 3:14 0

2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17
4. kolo: 
MŠK Púchov – Inter Bratislava 0:5 (0:2), Senec – 

Domino 2:2, Lokomotíva Trnava – Myjava 5:0, Krako
vany – Zlaté Moravce/Vráble 0:0, Dubnica – Petržalka 
0:5, Karlova Ves – Piešťany 2:1, Partizánske – Skalica 
0:4, Komárno – Šamorín 1:0
1. Petržalka 4 4 0 0 21:0 12
2. Trnava 4 4 0 0 14:2 12
3. Inter 4 3 0 1 11:5 9
4. Skalica 4 3 0 1 7:2 9
5. Senec 4 2 2 0 9:6 8
6. Domino 4 2 2 0 6:3 8
7. Dubnica 4 2 1 1 7:7 7
8. MŠK Púchov 4 2 0 2 4:13 6
9. Zl. Moravce 4 1 2 1 3:3 5
10. Krakovany 4 1 1 2 3:6 4
11. Šamorín 4 1 0 3 7:5 3
12. Piešťany 4 1 0 3 6:7 3
13. Karlova Ves 4 1 0 3 3:6 3
14. Komárno 4 1 0 3 2:6 3
15. Myjava 4 0 0 4 1:13 0
16. Partizánske 4 0 0 4 0:20 0

1. kolo: Petržalka – MŠK Púchov 2:1 (0:0), Tvaro
žek, D. Streda – Levice 5:0, K. Ves – Senica 2:4, Nitra 
– Skalica 7:1, Slovan – Dubnica 11:0, Trenčín – Zl. Mo
ravce 3:2, Prievidza – Domino 4:3, Trnava – Inter 13:1
1. Trnava 1 1 0 0 13:1 3
2. Slovan 1 1 0 0 11:0 3
3. Nitra 1 1 0 0 7:1 3
4. D. Streda 1 1 0 0 5:0 3
5. Senica 1 1 0 0 4:2 3
6. Prievidza 1 1 0 0 4:3 3
7. Trenčín 1 1 0 0 3:2 3
8. Petržalka 1 1 0 0 2:1 3
9. Domino 1 0 0 1 3:4 0
10. Zl. Moravce 1 0 0 1 2:3 0
11. MŠK Púchov 1 0 0 1 1:2 0
12. Karlova Ves 1 0 0 1 2:4 0
13. Levice 1 0 0 1 0:5 0
14. Skalica 1 0 0 1 1:7 0
15. Dubnica 1 0 0 1 0:11 0
16. Inter 1 0 0 1 1:13 0

1. kolo: Domaniža – Podmanín 10:1, Horná Poruba 
– Kvašov 2:7, Dolné Kočkovce – Lazy pod Makytou 
2:2, Brvnište a Dolná Mariková majú voľno

6. liga starší dorast U19

6. liga muži

7. liga muži SEVER

7. liga muži JUH

1. kolo: Fan Club Púchov – Orlové 7:2 (2:1), Bajza, 
Kotris, Paliesek, Tomáš 2, Dragan, Kubena – M. Pavlík, 
Magerčiak, Bodiná – Praznov 0:2, Pružina – Vrchteplá 
5:1

1. kolo: Lednica – Horovce 3:3 (2:1), Černoško, 
Bezák, Ilavský – Kebis 2, Pecuš, Prejta – Kolačín 0:5, 
Kameničany – Dulov 4:2, Červený Kameň – Nová 
Dubnica 1:6

ca 3:0 (1:0), Veselý (pk), Mačina (pk), Floriš, Sverepec 
– Tuchyňa 0:5 (0:1), Suchánek 2, Adamovic, Bartoš, 
Vrábel, Visolaje – Dolné Kočkovce 1:0 (1:0), Kujaník, 
Košecké Podhradie – Udiča 2:1 (2:0), Bagin, Mutala 
– Kvasník, Mikušovce – Streženice 0:3 (0:1), Pastorek 
2, Lamžo, Lysá pod Makytou – Papradno 3:1 (2:1), 
Chodúr 2, Augustín – Jeleník

3. kolo: Papradno – Šebešťanová 4:1, Streženice 
– Lysá pod Makytou 3:2 (1:0), Petrušek 2, Pastorek 
– Augustín, Chodúr , Udiča – Mikušovce 6:3, Dolné 
Kočkovce – Košecké Podhradie 1:1 (1:0), Pilát  Šupák, 
Tuchyňa – Visolaje 3:0, Jasenica – Sverepec 1:3, Do
hňany – Bolešov 0:4
1. Tuchyňa 3 2 1 0 10:2 7
2. Bolešov 3 2 1 0 9:2 7
3. Udiča 3 2 0 1 11:5 6
4. Streženice 3 2 0 1 8:5 6
5. Lysá 3 2 0 1 8:6 6
6. K. Podhradie 2 2 0 0 5:3 6
7. D. Kočkovce 2 1 0 1 3:1 3
8. Šebešťanová 3 1 0 2 8:9 3
9. Papradno 3 1 0 2 5:6 3
10. Jasenica 3 1 0 2 5:9 3
11. Mikušovce 3 1 0 2 5:9 3
12. Sverepec 3 1 0 2 3:9 3
13. Visolaje 3 1 0 2 1:7 3
14. Dohňany 3 0 0 3 5:13 0

3. kolo: 
Beluša – Nové Mesto nad Váhom 2:0 (1:0)
Góly: 18. Cisár, 90. Hrubo
ŽK: Schiszler, Derka – Marček, Zula, rozhodovali P. 

Krivošík, Fodor, S. Krivošík, 300 divákov
Zostava Beluše: Ciesar – Bielik (88. Hrubo), Jáno

šík, Schiszler, Derka (75. Nomilner), Cisár, Gašpar (46. 
Ďuriš), Holíček, Gáborík (75. Bartoš), Hrenák, Mišutka, 
tréner Dušan Kramlík

Lednické Rovne – Imeľ 3:3, Častkovce – Šaľa 2:0, 
Veľké Ludince – Myjava 0:1, Marcelová – Zlaté Morav
ce/Vráble B 1:2, Galanta – Nitra B 5:1, stretnutia Kalná 
nad Hronom – Malženice a Považská Bystrica – Nové 
Zámky boli odložené
1. Myjava 3 2 1 0 6:2 7
2. Beluša 3 2 1 0 6:2 7
3. Z. Moravce B 3 2 1 0 5:1 7
4. P. Bystrica 2 1 1 0 6:2 4
5. Nitra B 2 1 1 0 5:3 4
6. Kalná 2 1 1 0 4:2 4
7. Častkovce 3 1 1 1 5:4 4
8. Šaľa 3 1 0 2 3:3 3
9. N. Zámky 2 1 0 1 2:3 3
10. Marcelová 3 1 0 2 4:6 3
11. Malženice 2 0 2 0 3:3 2
12. V. Ludince 3 0 2 1 0:1 2
13. TJ Imeľ 2 0 1 1 0:2 1
14. L. Rovne 2 0 1 1 1:4 1
15. Galanta 2 0 1 1 1:4 1
16. N. Mesto 3 0 0 3 0:9 0

3. liga muži

4. liga muži
3. kolo: 
Kvašov – Trebatice 2:0, D. Vestenice – Prečín 4:0, 

Bánovce – Partizánske 1:4, Lehota – Gbely 5:1, T. 
Stankovce – Vrbové 1:0, ŠK Blava – Domaniža 3:0, Ra
dimov – Prievidza 3:0, Hlohovec – Boleráz 0:4
1. ŠK Blava 3 3 0 0 8:3 9

2. Radimov 3 2 1 0 9:2 7
3. Partizánske 3 2 0 1 9:5 6
4. Domaniža 3 2 0 1 6:6 6
5. Gbely 3 2 0 1 6:6 6
6. Kvašov 3 2 0 1 3:3 6
7. Lehota 3 1 2 0 6:2 5
8. Boleráz 3 1 1 1 6:3 4
9. T. Stankovce 3 1 1 1 3:4 4
10. D. Vestenice 3 1 0 2 7:7 3
11. Prievidza 3 1 0 2 6:7 3
12. Hlohovec 3 1 0 2 2:7 3
13. Prečín 3 1 0 2 2:8 3
14. Vrbové 3 0 1 2 3:5 1
15. Trebatice 3 0 1 2 1:4 1
16. Bánovce 3 0 1 2 1:6 1
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6. liga muži – 4. kolo o 17.00
Šebešťanová – Bolešov (Folučka, Kapila), Svere

pec – Dohňany (Zvak, Kováčik), Visolaje – Jasenica 
(Hikel, M. Pecuš), Košecké Podhradie – Tuchyňa (R, 
Petrušek), Mikušovce – Dolné Kočkovce (Ďuriš, Ko
váč), Lysá pod Makytou – Udiča (R. Vojtík), Papradno 
– Streženice (Koleno)

7. liga muži Sever – 2. kolo o 17.00
Orlové – Pružina (R), Praznov – Tŕstie (R), Fan Club 

Púchov – Bodiná (R), Vrchteplá má voľno
7. liga muži Juh – 2. kolo o 17.00
Kolačín – Nová Dubnica (R, Švec), Dulov – Červený 

Kameň (R), Horovce – Kameničany (Pastorek), Prejta 
– Lednica (R)

6. liga dorast – 2. kolo o 14.15
Horná Poruba – Brvnište (v sobotu o 17.00 – Kapila, 

Petrušek), Kvašov – Podmanín (v Horovciach – Ko
váč), Lazy pod Makytou – Dolná Mariková (Pastorek), 
Lednica – Dolné Kočkovce (Ďuriš), Domaniža a Stre
ženice majú voľno

4. liga starší žiaci Sever – 2. kolo o 10.30
Domaniža – Pružina (R), Dolná Mariková – Plevník

Drienové (R), Prečín – Jasenica (R), Papradno – Be
luša (R)

4. liga starší žiaci Juh – 2. kolo o 10.30
Košecké Podhradie – Dubnica nad Váhom B (R, Ma

záň), Pruské – Nová Dubnica (v Bolešove – Petrušek), 
Mikušovce – Streženice (o 11.30 – Kapila), Fan Club 
Púchov – Košeca (o 14.00 – R)

4. liga mladší žiaci – 2. kolo o 10.30
Beluša – PlevníkDrienové (v sobotu o 10.00 – R, 

Pavlac), Domaniža – Nová Dubnica (v sobotu – R), 
Prečín – Považská Bystrica B (v sobotu – R), Ilava – 
Udiča (o 10.00 – Hikel), Lysá pod Makytou – Horná 
Poruba (o 14.15 – Vojtík), predohrávka 9. kola: Plev
ník.Drienové – Domaniža (1. 9. o 10.30 – Danihel) 

Delegačná l ist ina O bFZ na 30.  augusta

Futbal  -  Slovensk ý p ohár,  2.  l iga muži

Slovenský pohár
Dolný Kubín – MŠK Púchov 2:4 (1:1)
Góly MŠK Púchov: 9. Michlík (pk), 53. Michlík, 62. 

Raffay, 88. Prekop
V druhom kole Slovnaft cupu (v prvom kole mali 

Púchovčania voľno) cestovali futbalisti MŠK Púchov 
na Oravu, kde sa im do cesty postavil štvrtoligový 
Dolný Kubín. Domáci hrali obetavo a bojovne, no na 
kvality Púchočanov to nestačilo. Hostia šli do vede
nia už v deviatej minúte, kedy Michlík premenil po
kutový kop. Domáci už o minútu rovnako z penalty 
vyrovnali. Ďalšie góly padli až v druhom polčase. Naj
skôr v 53. minúte opäť Michlík poslal hostí do vede
nia – 1:2 a o desať minút najskôr Raffay zvýšil na upo
kojujúcich 1:3. Domáci sa nevzdávali a v 68. minúte 
Kolorédy vsietil kontaktný gól. Domáci potom vrhli 
všetko do útoku, no vyrovnať sa im nepodarilo na
priek niekoľkým príležitostiam. Naopak, dve minúty 
pred koncom ušiel Prekop, kľučkou si „položil“ bran
kára a do prázdnej bránky pečatil na konečných 2:4. 
Púchovčania postúpili do tretieho kola, v ktorom po
cestujú do Bešeňovej.  

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Vaňovič (54. Prekop), 
Lacko, Varga (73. Haviar), Kopiš, Michlík (60. Kapus
niak), Vápeník, Iheme, D. Pilný, Matejka, Raffay

2. liga - 4. kolo: 
FC Šamorín – MŠK Púchov 2:0 

(1:0)
Góly: 12. Rymarenko, 74. Jančo
ŽK: MaričBjekič, Čunta, Baez – Loduha, Raffay, roz

hodovali Jurenka, Kuba, Lauer, 410 divákov

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Lacko, Var
ga, Rypák, Michlík, Mráz, Matejka, Kapusniak, Loduha 
(80. D. Pilný), Raffay (59. Prekop), tréner Lukáš Kaplan

Púchovčania boli lepším mužstvom, napriek tomu 
sa vrátili pod Lachovec bez bodu. V Šamoríne pred
vádzali pekný futbal, vypracovali si niekoľko stoper
centných gólových príležitostí, no šťastena sa im 
tentokrát otočila chrbtom. Naopak, domáci doká
zali vyťažiť z minima maximum. V 12. minúte dostal 
Rymarenko dlhú loptu do ľavého rohu pokutové
ho územia, šikovnou zasekávačkou zmiatol dvoch 
púchovských zadákov a z veľkého uhla prekonal 
Strelčíka – 1:0. Púchovčania potom diktovali tempo 
zápasu, Mráz na ľavom krídle pripravoval spoluhrá
čom strelecké pozície, no strelecky sa Púchovčania 
presadiť nedokázali. Aj v druhom polčase pokračoval 
z púchovskej strany pekný futbal, bohužiaľ, strelec
ká efektivita bola opäť mizerná. A keď štvrť hodinu 
pred koncom premenil Jančo jednu z mála domácich 
šancí, bolo vymaľované. Hostia už nedokázali nájsť 
recept na prekonanie brankára a nezískali ani bod.   

 „Stretnutie sa mi hodnotí veľmi ťažko, sme veľmi 
sklamaní. Kto zápas videl musí uznať, že víťazstvo do
mácich bolo nezaslúžené. Mali sme si odviezť mini
málne jeden bod, vypracovali sme si množstvo šancí, 
ktoré sme nedokázali premeniť. Súper premenil kaž
dú jednu šancu. Bohužiaľ, aj taký je futbal. Domáci 
dali dva góly, my ani jeden. Musíme sa z toho pozbie

rať a ísť ďalší zápas vyhrať,“ skonštatoval po stretnutí 
púchovský tréner Lukáš Kaplan.  

Ostatné výsledky 4. kola: Trebišov – Košice 1:1, 
Komárno – Liptovský Mikuláš 1:2, Dubnica nad Vá
hom – Podbrezová 0:0, Banská Bystrica – Skalica 2:3, 
Petržalka – Poprad 1:0, Slovan Bratislava B – Žilina B 
– odložené
1. Skalica 4 4 0 0 10:3 12
2. Podbrezová 4 3 1 0 7:0 10
3. B. Bystrica 4 3 0 1 13:4 9
4. Košice 3 2 1 0 5:2 7
5. L. Mikuláš 4 2 0 2 5:3 6
6. Komárno 4 2 0 2 6:6 6
7. Bardejov 3 2 0 1 4:4 6
8. Šamorín 4 2 0 2 5:9 6
9. Petržalka 4 2 0 2 3:8 6
10. Žilina B 3 1 0 2 6:4 3
11. MŠK Púchov 3 1 0 2 4:5 3
12. Dubnica 4 0 2 2 1:4 2
13. Trebišov 3 0 2 1 3:8 2
14. Poprad 4 0 0 4 4:10 0
15. Slovan 3 0 0 3 1:7 0

V Šamoríne sa Púchovčania pohnevali s koncovkou

V Dolnom Kubíne si Púchovčania vybojovali postup do tretieho kola Slovnaft Cupu

Program 5. kola: MŠK Púchov – KFC Komárno 
(29. 8. o 16.30), Podbrezová – B. Bystrica, Poprad – 
Slovan B, L. Mikuláš – Petržalka, Košice – Bardejov, 
Skalica – Trebišov, Žilina B – Dubnica
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Sezóna 2017/2018
Táto sezóna sa radí medzi najúspešnejšie 

v histórii volejbalového oddielu. V MŠH sa 
vďaka úprave palubovky vytvoril priestor 
pre tri ihriská a tým sa rapídne zlepšili pod
mienky na trénovanie, keďže sa nám poda
rilo naplniť tréningový objem pre všetky 
družstvá. Družstvá prípraviek pod vedením 
trénera I. Štefka st. trénovali v telocvičniach 
na ZŠ Gorazdova a ZŠ Mládežnícka. 

Do súťaží bolo prihlásených 7 družstiev, 
družstvo kadetov bolo vo svojej kategó
rii nováčikom. Všetky družstvá hrali 1. ligu 
oblasť západ, v troch kategóriach postúpili  
z prvého miesta a v jednej z miesta druhého. 
Tým sa splnil hlavný cieľ – postup na MSR 
keď postúpili družstvá vo všetkých štyroch 
kategóriách – kadeti, starší žiaci, mladší žiaci 
MIDI a mladší žiaci MINI.

Na MSR dosiahlo najlepšie umiestnenie 
družstvo mladších žiakov MIDI, keď získalo 
na MSR v Starej Ľubovni pod vedením R. Pa
gáča striebornú medailu.

Kadetom v Starej Ľubovni pod vedením  
I. Štefka ml. a starším žiakom v Nitre pod 
vedením I. Štefka st. len o vlások unikol me
dailový úspech, keď obsadili zhodne štvrté 
mies ta. V oboch prípadoch ich o medai
lu obrali družstvá, ktoré sa na MSR spojili.  
V jednom prípade to boli družstvá Myjavy  
a Nového Mesta nad Váhom a v druhom 
družstvá Nitry a Bratislavy. Mladší žiaci MINI 
pod vedením M. Dvorského a M. Pecha, ob
sadili na MSR vo Vranove nad Topľou miesto 
piate.

Príjemným prekvapením bola premiéra 
družstva kadetov, ktoré ako nováčik po
stúpilo v silnej konkurencii z oblasti západ 
z prvého miesta, rovnako ako aj zaradenie 
Mateja Turčániho do reprezentačného kádra 
SR starších žiakov.

V tejto sezóne si púchovský chlapčenský 
volejbal upevnil svoju pozíciu medzi najlep
šími družstvami na Slovensku. Stalo sa tak aj 
vďaka podpore mestských poslancov, ktorí 
sa pričinili o transformáciu volejbalu pod 
MŠK. Samozrejme nesmieme zabúdať ani 
na všetkých sponzorov, či darcov 2% z dane, 
ktorí svojou podporou dokazujú, že im mlá
dežnícky šport nie je ľahostajný.

Taktiež treba spomenúť úspechy, ktoré vo 
volejbale dosiahli v tejto sezóne žiaci volej
balových športových tried na ZŠ Gorazdova, 
pod vedením I. Štefka ml.. Vo všetkých troch 
kategóriach sa prebojovali cez všetky kolá 
až na školské MSR, kde dosiahli fantastický 
úspech, keď v dvoch kategóriach (starší žia
ci a mladší žiaci MIDI) získali zlatú medailu  
a v tretej medailu bronzovú(ml. žiaci MINI). 

Mladí volejbalisti MŠK Púchov majú pevné miesto
H istória  púchovského volejbalu IV.  (2017-  2020)

Kadeti MŠK Púchov v sezóne 2017/2018

Púchovskí volejbalisti na majstrovstvách Slovenska vo Svidníku. 
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Túto sezónu trénovali družstvá pod vede
ním trénerov R. Pagáča, M. Pecha, M. Dvor
ského, F. Behanca, V. Luhového, I. Štefka ml., 
šeftrénera I. Štefka st. a výboru VO 1970 ve
deného M. Turčánim.

Sezóna 2018/2019
V tejto sezóne mal oddiel v súťažiach za

pojených 9 družstiev v 5 kategóriach a dve 
družstvá prípraviek.

Najúspešnejšie boli družstvá mladších žia
kov MINI, v tejto kategórii sme boli zastúpení 
hneď troma družstvami. Obsadili sme prvé 
tri priečky, avšak podľa pravidiel nemôže na 
MSR postúpiť z jedného klubu viac, ako jed
no družstvo. Nakoniec „A“ družstvo pod ve
dením M. Dvorského a M. Pecha získalo na 
MSR v Prešove zlatú medailu.

V kategórii starších žiakov na MSR postúpi
lo na základe vyššie spomenutého pravidla 
iba „A“ družstvo, ktoré získalo vo Svidníku 
bronzové medaile a v Sl. Pohári v Mošov
ciach obsadilo druhé miesto. „B“čko napriek 
obsadeniu druhého miesta nepostúpilo  
a z tretej priečky postúpil Trenčín.

Mladší žiaci MIDI skončili na MSR v Starej 
Ľubovni na piatom mieste a družstvo kade
tov po obsadení tretieho miesta  v oblasti 
západ na MSR nepostúpilo.

Túto sezónu trénovali družstvá pod vede
ním trénerov R. Pagáča, R. Hupku, M. Pecha, M. 
Dvorského, A. Pusztay, I. Štefka ml., šeftrénera  
I. Štefka st. a výboru VO 1970 vedeného  
M. Turčánim.

Sezóna 2019/2020
Do tohto ročníka nastupovalo 6 družstiev 

v 5 kategóriach, keď sme počet prihlásených 
družstiev obmedzili hlavne vďaka pravidlu 
o nepostupovaní viac družstiev z jedného 
klubu a zároveň snahe o redukciu nákladov. 
Tiež fungovali 3 družstvá prípraviek a jedno 
družstvo predprípravky.

Sezóna bola rozbehnutá výborne, všetky 
naše družstvá skončili vo svojich súťažiach 
na prvých priečkach a postúpili na MSR. Ná
sledné nedohratie súťaží  kvôli pandémii, 
nám však zmarilo medailové ambície, keď 
napríklad družstvo starších žiakov prešlo 
súťažou suverénne a v dvadsiatich zápasoch 
základnej časti nestratilo ani set.

Tréningový proces sme okamžite po 
uvoľnení opatrení rozbehli naplno, aby sme 
v novej sezóne (verme, že nebude opäť pre
rušená) dosiahli čo najlepšie umiestnenia.

Túto sezónu trénovali družstvá pod vede
ním trénerov R. Pagáča, R. Hupku M. Pecha, 
M. Dvorského, L. Blažeja, A. Pusztaya, I. Štef
ka ml., šeftrénera I. Štefka st. a výboru VO 
1970 vedeného M. Turčánim.            (iš)

H istória  púchovského volejbalu IV.  (2017-  2020)

medzi volejbalovou špičkou Slovenskej republiky 

Mladší žiaci MIDI MŠK Púchov získali v sezóne 2017/2018 titul majstra Slovenska škôl. 
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ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 25.8.2020 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil úžasný človek. 
Skromný vo svojom živo
te, veľký vo svojej láske 
a dobrote p. Ing. Šte-
fan Červeňan, manžel, 
otec, starý aj prastarý 
otec. Za tichú spomienku  
ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú  
s nami. Manželka, dcéry Zuzka a Janka s rodina
mi, ako i ostatná rodina.

SPOMIENKA
Už len kyticu kvetov  
z lásky na Tvoj hrob môže
me dať, modlitbu tichú 
odriekať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci 
spomínať. Dňa 19. 8. 2020 
sme si pripomenuli druhé 
smutné výročie úmrtia 
našej milovanej mamy  
a babky Dobroslávky Orlíkovej rod. Žilinkovej  
z  Púchova – Kolonky. S láskou spomína dcéra a syn 
s rodinami. 

SPOMIENKA
Júlia Mikušková  +29.8.2019. 
Rudolf Mikuška +17.6.1994.

Kto ste ich poznali venujte im spolu s nami  
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Maj vždy šťastia celé hory, 
zdravia ako vody v mori, 
nech ti toľko lásky patrí, 
koľko majú štítov Tatry. 
Drahej mamičke a babič
ke Marte Bebčákovej  
k životnému jubileu vše
tko najlepšie želá manžel, 
deti a vnúčatká. 

SPOMIENKA
Dňa 25.8 2019 si pripome
nieme 1.smutné výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka  
Petra Pastorka z Horných 
Kočkoviec. S láskou a úctou 
na neho spomína manželka 
Anna, dcéra Miriam s rodi
nou, syn Peter s rodinou, 
syn Daniel a sestra Aňa s rodinou. Kto ste ho poznali 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Čas neúprosne beží 
a nevráti čo vzal. Dňa 
24.8.2020 sme si pripo
menuli 30. výročie, čo 
nás opustil otec, dedko 
Šimon Marko z Horných 
Kočkoviec. S úctou spo
mína rodina Marková. 

SPOMIENKA
Čas plynie spomienky  
v srdci zostávajú Tí čo 
Ťa mali radi, spomínajú. 
Dňa 22. 8. 2020 sme si 
pripomenuli 23. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka  
a pradedka Vojtecha  
Trníka z Nosíc. S láskou a 
úctou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Dopracovali usilovne 
ruky, utíchlo navždy pre
dobré srdce. Očami sa už 
nepozrie, teraz pokojným 
spánkom odpočíva. Dňa 
23.8.2020 uplynuli 2 roky 
od úmrtia našej drahej 
maminky a babky Agnesy 
Babišovej z Púchova. Kto 
ste ju poznali venujte jej prosím tichu spomienku. 
S láskou a úctou spomína dcéra a syn s rodinami

SPOMIENKA
V tichej spomienke  
a s láskou v srdciach 
sme si dňa 24.8.2020 pri
pomenuli 15. výročie, čo 
nás opustila manželka, 
mama , babka a prabab
ka Anna Galovičová, 
rod. Mošková z Dolných 
Kočkoviec. S láskou spo
mínajú manžel a deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 25. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 8. smutné 
výročie, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko Leonard 
Bílik z Púchova. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku spolu so 
smútiacou rodinou. 

PONUKA PRÁCE
• Hľadáme brigádnika na stavby. Najlepšie vyučený 
klampiar alebo tesár. Púchov a okolie. 0948 894 899
• 50ročný telesne postihnutý muž na vozíku 
ponúka prácu – osobnej asistentky – opatrovateľky  
v dopoludňajších hodinách počas týždňa a soboty. 
Len z Púchova a podmienkou je vodičský preukaz. 
0940 713 746

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia 20% do 30. 9. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek.  
Tel. 0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej  TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, 
maľovanie. Tel.: 0902 356 631
• Strechy – tesárske a klampiarske práce. 0948 894 899
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk

KÚPA
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim pojazdný motocykel značky Jawa typ 
250, 350 , 500 aj doklady alebo motor typ 250/353.  
Tel . kont. 0951 489 709
• Kúpim garsónku, jednoizbový alebo dvojizbový byt 
v Púchove. Tel.kont. 0944 936 501

PREDAJ
• Predám časti kroja, rukávce. Tel. 0914133406
• Predám záhradnú chatku v  záhradkárskej oblasti 
skala – Lachovec. Cena dohodou. Tel. 0905 603 749.
• Predám garáž pri okružnej ulici, pozemok 18m2, 
v dobrom stave, suchá, vetraná, zateplené dvere, 
na bezpečnom mieste, v blízkosti Mestský bytový 
podnik a STOP SHOP. Cena 14 900€.  0907986454

PRENÁJOM
• Dám do dlhodobého prenájmu priestory  
o výmere 300 m² na Námesti slobody v PU, vhodné 
na reštauráciu, bar a iné. Tel. 0903 523 172
• Ponúkame na prenájom zariadené 1-izbové 
a 2-izbové byty v Púchove a v Beluši. Taktiež 
ponúkame na prenájom obchodné priestory  
v Beluši. Bližšie informácie na tel. č: 0905 559 768.
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STRATY
• Chcem požiadať nálezcu celokovovej náušnice 
z bieleho zlata v  tvare oválu so zdrsneným lesklým 
povrchom o  vrátenie za finančnú odmenu. Tel. 
0950341861

OZNAM
V dňoch 26. – 27.8.2020 (streda, štvrtok)  
v časoch medzi 8:00 hod. a 15:00 hod. budú 
prebiehať práce na odstránení vád na povrchu 
miestnej komunikácie k záhradníctvu Flóra  
v mestskej časti Vieska-Bezdedov v súvislosti so 
stavbou „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 
Púchov, I. etapa“. Počas uvedených časových 
úsekov nebude z dôvodu veľkého rozsahu opravy 
možný prejazd vozidiel po predmetnej miestnej 
komunikácii.

OZNAM
Na základe rozhodnutia mesta Púchov  
a  Púchovskej kultúry s platnosťou od 1.9.2020 bude 
kancelária PIC / predaj MAD kariet opäť pracovať  
v štandardnom režime ako pred „koronakrízou“.

ZO SZZP Púchov
oznamuje svojim členom a priateľom,  
že v dňoch 12.09. a 10.10. 2020 poriada zájazdy 
na Termálne kúpalisko Dunajská Streda. 
Poplatok na osobu je 20 €. Odchod o 6,00 hod. 
od starého DK. Hlásiť sa môžete u Jána Petra do 
10.09., resp. 05.10. 2020, tel. 0948093551  
Dňa 24.10.2020 poriada zájazd do Nového Targu 
na nákupy pred všetkými svätými. Poplatok 14 €  
/cesta, pripoistenie /. Odchod o 5,30 hod. od 
starého DK. Hlásiť sa môžete u Jána Petra do 
15.10.2020, tel. 0948093551 
Dňa 26.09.2020 poriada zájazd na Husacie hody 
do Slovenského Grobu. Poplatok  30 € /¼ husy, 
doprava, občerstvenie/. Odchod autobusu o 10,00 
hod. od starého DK. Hlásiť sa môžete u Jána Petra 
do 20.09.2020, tel. 0948093551

I N Z E RT N Á  K A N C E L Á R I A
OTVORENÁ len vo ŠTVRTKY 

 od 8:00 do16:00 hod.
Príjem spomienok a občianskej inzercie 

ZDARMA cez email na: 
reklama@puchovskakultura.sk

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV
POHOTOVOSŤ DOSPELÍ: 

Po -Pia 16.00 -22.00
So - Ne 7.00 -22.00
Tel. 042/ 46 05 319

ÚTULOK
OZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983

BLAHOŽELANIE
Si ako trpaslík, vždy stále 
veselá. Rozprávky miluješ, 
v očiach máš šibalstvá. 
Hviezdička žiariš nám už 
celé 3 roky, prajeme Ti  
v živote iba šťastné kroky. 
Dňa 21.8..2020 oslávila 
krásne narodeniny naša 
dcérka Eliška Pšenáková.  
Všetko najlepšie jej želajú mamina, tatino,  
sestrička Iva, bratček Jojo, babka a dedko. 
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DNI MESTA PÚCHOV
„S PÚCHOVČANMI PRE PÚCHOVČANOV“

DNI MESTA PÚCHOVDNI MESTA PÚCHOV

MESTO Púchov

16.00 h

Nedeľa 20.9.2020 Vás pozýva na

VÝROČNÝ SPRIEVODVÝROČNÝ SPRIEVOD
ulicami mesta od Divadla cez Štefánikovu, Požiarnu, Moravskú, Moyzesovu ulicu - s prezentáciou 
účinkujúcich súborov a Dobrovoľného hasičského zboru v Púchove pri príležitosti:
777. výročie prvej písomnej zmienky o Púchove
550. výročie od udelenia mestských práv
145. výročie DHZ Púchov
100. výročie púchovského futbalu
   50. výročie púchovského volejbalu

17.00 h PÓDIUM PEŠIA ZÓNA: PRÍHOVOR PRIMÁTORKY MESTAPÓDIUM PEŠIA ZÓNA: PRÍHOVOR PRIMÁTORKY MESTA

18.00-18.45 h ANDY LOUŽECKÁ S KAPELOU – ÚČASTNÍČKA SUPERSTAR 2020 ANDY LOUŽECKÁ S KAPELOU – ÚČASTNÍČKA SUPERSTAR 2020 

Bubnová show „RYTMIKA SK“,  CVČ Včielka Púchov, DFS Púchovček, FS Biela 
voda, DĽH Lachovček, FS Váh, ĽH Váh, ženská spevácka skupina Púchovčanka 

HLAVNÝ PROGRAM:HLAVNÝ PROGRAM:HLAVNÝ PROGRAM:

rozdávanie balónov, silák Marcel Šéry, výstava historických fotogra�í 
Púchova v spoluprácii s OZ Puchovo dedičstvo, občerstvenie

V prípade zmeny počasia alebo prijatia nových opatrení z ÚVZ SR môže 
dôjsť  k zrušeniu podujatia alebo k zmene programu.

SPRIEVODNÝ PROGRAM:SPRIEVODNÝ PROGRAM:SPRIEVODNÝ PROGRAM:

DNI MESTA PÚCHOV
„S PÚCHOVČANMI PRE PÚCHOVČANOV“„S PÚCHOVČANMI PRE PÚCHOVČANOV“

DNI MESTA PÚCHOV

6 mesiacov
TV zadarmo
dá zabrať

k optickému 

internetu

Doprajte si k nášmu špičkovému internetu televíziu na 6 mesiacov zadarmo a istotne sa nudiť nebudete.

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov, 042/29 01 111, puchov@swan.sk

Viac na swan.sk

ul. Hollého 854/12 , Púchov v centre mesta oproti veľkému parkovisku

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY


