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Mesto Púchov v spolupráci so Základnou organizá-
ciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
Púchov oslávilo dopoludnia 29. augusta 76. výročie 
Slovenského národného povstania. 

Mesto pri pietnom akte v mestskom parku pri 
pomníku na pamiatku padlých v 1. a 2. svetovej 
vojne reprezentovala primátorka mesta Katarína 
Heneková, viceprimátor Lukáš Ranik a vedúca od-
delenia školstva a sociálnych vecí Daniela Gabrišová.  
K zhromaždeným prítomným občanom sa prihovo-
rila zástupkyňa ZO SZPB a poslankyňa mestského 
zastupiteľstva Irena Kováčiková:

Stojíme pri pamätníku, ktorý nám a verím, že aj ďal-
ším generáciám, pripomína, že sloboda nie je niečo, 
čo nám bolo dané len tak, ale že bola vykúpená kr-
vou a ľudskými obeťami. Zámerne v tejto súvislosti 
hovorím o ukončení vojny a nie o porážke fašizmu, 
pretože ten nebol porazený a vykynožený ani dote-

raz. S jeho prejavmi sa stretávame v celej Európe. Živ-
nou pôdou a podhubím šírenia fašizmu sú sociálne 
rozdiely, rozdielnosť náboženských kultúr a narasta-
júci extrémizmus.

Našou povinnosťou je plniť odkaz bojovníkov 
Slovenského národného povstania. Hovoriť pravdu  
o tom, za čo partizáni bojovali. Hovoriť o tom predo-
všetkým s mládežou, ktorá je ovplyvňovaná rôznymi 
nepravdami a klamstvami o SNP i o oslobodzovaní 
Slovenska, vrátane zakrývania zverstiev, ktoré fašisti 
napáchali na našom národe. 

Povstanie nie je len našou históriou, pretože sa 

stalo už súčasťou nás a našej identity. Až 85 % slo-
venského obyvateľstva považuje 29. august 1944 za 
najvýznamnejšiu udalosť v dejinách Slovákov. Bez 
Povstania by sme neboli tým, čím sme – štátom so 
zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tra-
díciou. Vďaka Povstaniu ju máme zapísanú v našom 

národnom i štátnom rodnom liste. Ak si však chceme 
pamiatku a odkaz Povstania uctiť dnes, musíme si 
uchovať vieru v to, v čo verili jeho hrdinovia, že bez 
Povstania by sme boli porazení a historicky pokorení.

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa o koniec zla 
pričinili. Máme hlbokú úctu k ľuďom, ktorí vojnové 
peklo zažili, ktorí bránili svoju vlasť, svoje rodiny. Keď 
sa rodila sloboda, keď vypuklo Povstanie snáď nik 
nepovedal nie.

Je to len niečo vyše týždňa čo sme sa stretli pri jedi-
nečnej príležitosti osláv stých narodenín nášho spo-
luobčana - priameho účastníka SNP pána Ondreja 
Martišku a poblahoželali mu k životnému jubileu, 
ktorého sa dožil napriek ťažkému a tvrdému životu 
počas vojny, aktívnej účasti v SNP, všetkých tých bo-
joch, výbuchoch a útokoch, ktoré zažil. Tvrdo bojoval 
nielen za svoj život, ale aj za životy ostatných rodín, 
ktoré čakali doma na svoje deti.

19-tisícová členská základňa Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov považuje za česť 
dôsledne zachovávať pamäť na Povstanie a chrániť 
česť bojovníkov proti fašizmu. Jej členovia sú doslova 
hnacím motorom činnosti a aktivít protifašistického 
hnutia, aktívnymi šíriteľmi myšlienok, ktoré nám nik-
dy nesmú dovoliť zabudnúť na krutosti druhej sve-
tovej vojny.

Naše posolstvo znie jednoznačne: Nezabudneme  
a vždy budeme spomínať, že krvou vykúpená slobo-
da a mier zostanú v našich srdciach, mysliach a či-
noch rovnako ako u generácií našich pokračovateľov. 

Tí, čo umreli, chceli, aby sme mali kde bývať. Aby 
sme sa pred lietadlom nemuseli skrývať. Aby sme  
v maminej láskavej náruči boli ukrytí. Aby sme nikdy 
viac nemuseli v lesoch hľadať úkryty. Aby sme na-
vždy spolu šťastní boli. Aby sme denne sadali k svia-
točnému stolu.

Vojna tu už nie je. Je na nás, aby tu nebola zase. Len 
tak sa nám ukáže sloboda v celej svojej kráse.

V nedeľu 30. augusta v podvečer sa konala osla-
va 76. výročia Slovenského národného povstania aj 
pri pamätníku v Lazoch pod Makytou - Mladoňove. 
Mesto Púchov zastupovali viceprimátor mesta Lukáš 
Ranik a poslankyňa Irena Kováčiková.

Foto: Slavomír Flimmel

Oslavy 76. výročia SNP v Púchove a Mladoňove

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!
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V utorok dopoludnia (25. 8. 2020) sa v priesto-
roch školskej jedálne ZŠ Gorazdova stretli všetky 
vedúce MŠ a ZŠ jedální z okresu Púchov, k pouče-
niu o fungovaní jedální od 2. septembra, kedy 
deti a žiaci nastúpia do škôlok a škôl. V stredu 
dopoludnia (26. 8. 2020) pokračovalo vedenie 
mesta stretnutím s riaditeľmi a riaditeľkami MŠ, 
ZŠ, ZUŠ a CVČ. Závery z týchto stretnutí boli ná-
sledne predostreté členom mestského krízového 
štábu, ktorý zasadal v stredu na poludní. 

Poučenie vedúcich ŠJ o fungovaní od 1. 9. 2020
Stretnutia vedúcich školských jedální sa za Mest-

ský úrad v Púchove zúčastnila Mgr. Viera Češková zo 
Školského úradu v Púchove, na stretnutie prišla aj 
primátorka mesta Katarína Heneková, ktorá privítala 
vedúce jedální a poďakovala im za predchádzajúci 
školský rok, ktorý úspešne zvládli aj napriek korona-
situácii a do nového školského roka im popriala veľa 
chuti a energie: „Som veľmi rada, že som sa s Vami 
mohla stretnúť. Vieme, že nás čaká náročné obdo-
bie a verím, že to zvládneme. Vyskúšali sme si to už 
pri prvej vlne, našli ste možnosti, ako sa vysporiadať  
s nariadenými opatreniami a preto verím, že máme 
pevný základ do ďalšieho školského roka.“ Kľúčovými 
bodmi predmetného stretnutia boli poučenie o situ-
ácii a nariadených opatreniach podľa jednotlivých 
zón, a aplikovaní všetkých sprísnených hygienických 
predpisov v ŠJ, o čom prednášala Mgr. Katarína Bosá-
ková z oddelenia hygieny detí a mládeže Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva v Považskej 
Bystrici. Viera Češková informovala o vyúčtovaní 
dotácie na podporu stravovacích návykov k 30. 6. 
2020, o zmene od 1. 9. 2020 vo vyplácaní dotácie 
1,20 € rodičom - podľa VZN dotáciu bude vyplácať 
škola. Ďalej diskutovala o stravovaní seniorov, se-
niorov za 1,00 € a cudzích stravníkov od 2. 9. 2020. 
Všetky vedúce ŠJ z Púchova súhlasili s takýmto stra-
vovaním aj s dodržaním predpísaných podmienok  
v súvislosti s COVID-19. Zúčastnená bola i Mgr. Marta 
Sršňová z OÚ v Púchove, ktorá hovorila o avizovanej 
možnosti skončenia „obedov zadarmo“ od januára 
2021, v tejto súvislosti uviedla, že AŠKOS presadzuje 
jej ponechanie a zvýšenie dotácie z 1,20 € na 1,30 €, 
podľa finančných pásiem na nákup potravín, avšak 
podotkla, že je to už neskoro presadzovať, na záver 
predostrela i možnosť nového prehodnotenia – pre-
pracovania finančných pásiem na nákup potravín.

Porada k otvoreniu školského roka 2020/2021 
 v MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ

Riaditeľky a riaditelia mestských materských a zá-
kladných škôl, Základnej umeleckej školy v Púchove 
a Centra voľného času Včielka uviedli, že nový škol-
ský rok, ktorý oficiálne začína v stredu 2. septembra, 
otvoria opäť iba prostredníctvom školských rozhla-
sov, vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii  
v Trenčianskom kraji. Prvé dva týždne školského 
roka budú prebiehať za prísnejších organizačných 
podmienok, rodičia budú povinní pri nástupe detí 
odovzdať čestné prehlásenia o bezinfekčnosti  
a účasti prípadne neúčasti na hromadnom poduja-
tí za posledných 14 dní pred nástupom do nového 
školského roka. Všetci prítomní boli zároveň obozná-
mení o nadchádzajúcej rekonštrukcii ZUŠ v Púcho-
ve, ktorá by mala začať od 16. 9. 2020, pričom žiaci 
jednotlivých umeleckých odborov sa budú učiť v ná-
hradných priestoroch, ktoré poskytnú mestské prie-
story ako sú budova SOV, Župný dom i Malý župný 
dom či Divadlo Púchov. Telocvične základných škôl 
budú pre všetky športové kluby uzavreté až do 20. 9. 
Následne po porade bol vydaný Pokyn zriaďovateľa 
k prevádzke škôl a školských zariadení od 2.9.2020. 
Pokyn č. 1 obsahuje 13 nariadení zriaďovateľa, ktoré 
je nutné dodržiavať ako zabezpečenie dôkladnej 
dezinfekcie a čistenia všetkých priestorov, rešpekto-
vať manuály vypracované Ministerstvom školstva SR, 

pripraviť si bezdotykové teplomery, vyčleniť priesto-
ry na izoláciu dieťaťa či žiaka, u ktorého sa vyskytnú 
príznaky infekcie, realizovať ranný filter detí a žiakov, 
v ŠJ zabezpečiť stravovanie detí, žiakov a zamestnan-
cov, taktiež seniorov a externých stravníkov podľa zá-
verov z prednášky RÚVZ v PB, záverečný bod sa týka 
spustenia záujmovej činnosti v CVČ Včielka, v súlade 
s pripravovanou smernicou a pokynmi MŠ VVaŠ SR 
k 1.10.2020.

Jedenásty mestský krízový štáb
Na jedenástom zasadnutí informovala primátorka 

mesta Katarína Heneková členov mestského krízo-
vého štábu o interných opatreniach na Mestskom 
úrade v Púchove i v mestských spoločnostiach, ktoré 
bude nutné dodržiavať aj na základe Pandemického 
plánu. Podľa toho sa navrhuje zaviesť pri návrate  
z dovolenky pre zamestnancov MsÚ, ale aj mestských 
spoločností, vyplniť čestné prehlásenie o tom, že sa 
zamestnanec necíti chorý, či neprišiel do kontaktu 
s pozitívne testovanou osobou. Na mestskom úra-
de bude opäť prebiehať meranie teploty. O svojich 
opatreniach informovali aj jednotlivé mestské spo-
ločnosti. MŠK Púchov naďalej ponecháva hokejové 
zápasy na zimnom štadióne bez verejnosti a rodičia 
sa nebudú zúčastňovať tréningových procesov svo-
jich detí. V MsBP, s. r. o., sa prijímajú riešenia technic-
kého charakteru, aby pracovníci na pozíciách kurič  
a dispečer prišli do minimálneho spoločného kontak-
tu, aby sa pri možnom výskyte ochorenia COVID-19 
vyhli možnému prenosu a funkčnosť systémov 
CPS a KOSTiek ostala riadne zabezpečená. Podnik 
technických služieb mesta Púchov bude pokračo-
vať v septembri vo zvýšenej dezinfekcii priestorov  
v meste - hlavne detských ihrísk, lavičiek a priestorov 
pred školami. Púchovská kultúra, s. r. o. sa s vedením 
mesta dohodli na zrušení pravidelného podujatia 
Čaj pre seniorov, ktorý sa mal uskutočniť 24. 9., avšak 
ak epidemiologická situácia dovolí, októbrové po-
dujatie sa uskutoční za zvýšených bezpečnostných  
i hygienických podmienok. Externé športové kluby či 
umelecké súbory budú taktiež povinné odovzdávať 
príslušným mestským spoločnostiam čestné prehlá-
senia o bezinfekčnosti. Mestská polícia vo zvýšenej 
miere kontroluje znečistenie lavičiek a iných mest-
ských priestorov od neprispôsobených občanov. 
Autobusová doprava Púchov, a. s. bude pokračovať  
v dezinfekcii autobusových zastávok, vodiči aj cestu-
júci budú nosiť rúška podľa platných opatrení.

V závere zasadnutia mestského krízového štábu 
poďakovala Katarína Heneková všetkým zúčastne-
ným za doterajšiu prácu a popriala veľa pozitívnej 
energie do nadchádzajúceho obdobia.  

Laura Krošláková

Jedenástemu zasadnutiu krízového štábu predchádzali 
stretnutia s riaditeľmi škôl a porada vedúcich jedální
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Slovami primátorky: Opäť to začína... 
Je za nami prázdninové obdobie, ktoré pre väčšinu 

z nás bolo trošku neobvyklé. Neustále sme žili ob-
medzeniami, a to nielen vo výbere dovoleniek, kedy 
veľa ľudí zvolilo domáce destinácie a výlety s rodina-
mi po Slovensku, ale aj v nosení rúšok a používaní 
dezinfekcie, či v nemožnosti užiť si počas pekného 
počasia fontány v meste. 

Tak či onak, na tieto rituály už sme si aj zvykli a po-
stupne sa snažíme s pandémiou žiť. Naše mesto sa 
doposiaľ držalo štatisticky veľmi dobre a kontinuálne 
boli vykazované len minimálne čísla potvrdzujúce 
pozitívne prípady na COVID 19. Je však nemožné si 
nahovárať, že nás to obíde - a zvlášť teraz, keď naše 
deti nastúpia do škôl a na rôzne mimoškolské krúž-
ky či kurzy. Aj na mestskom úrade sme predposled-
ný augustový deň potvrdili jeden pozitívny prípad 
na koronavírus, a to u zamestnankyne úradu, ktorá 
nevykazovala žiadne viditeľné príznaky a nebola ani  
v zahraničí. Ide o zamestnankyňu, ktorá nebola  
v kontakte s klientami a všetky osoby, ktoré s ňou 
boli v úzkom kontakte, boli nahlásené na Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva, v súčasnosti sú v ka-
ranténe a riadia sa pokynmi tohto orgánu. Mestský 
úrad je v tomto týždni pre verejnosť zatvorený (od 
2. 9. do 4. 9.), pričom budú pre občanov zabezpečo-
vané len najnutnejšie matričné služby (pohreby, na-
rodenia, svadby) a podateľňa, a to všetko za prísnych 
bezpečnostných opatrení. Aj toto je príklad toho, aké 
je to všetko veľmi krehké a niektoré rozhodnutia sa 
až teraz javia ako správne. 

Viem, že veľa z vás s nevôľou prijalo rozhodnutie  
o zrušení tradičného Púchovského jarmoku, či 
Púchovských Kočkovín, ale i septembrového Čaju 
pre seniorov. Všetko však so všetkým súvisí a našou 
prioritou zostalo zachovanie zdravia našich spolu-
občanov. Skutočnosť, že vláda následne sprísnila pra-
vidlá a prijala nové opatrenia súvisiace s nástupom 
detí do škôl, nás len podporili v tomto rozhodnutí. 
Nikto z nás nechce, aby deti zostali doma a nechodili 
do školy, aby rodičia nechodili do práce, aby sme ne-
mohli ísť na kávu do kaviarne alebo si počas teplého 
večera posedeli na terase kaviarne. Preto vás prosím 
stále o niečo väčšej opatrnosti v nasledujúcich týž-

dňoch. Som presvedčená, že tak to zvládneme s čo 
najmenšími následkami.

Prázdniny aj napriek týmto všetkým obmedzeniam 
boli aktívne využité a ja ďakujem všetkým zamest-
nancom materských škôl, ktorí sa v podstate vzdali 
veľkej časti dovolenky počas leta a pracovali, aby 
detičky mohli byť v škôlke a rodičia v práci, keďže 

počas jarného obdobia veľká časť obyvateľov bola  
z „nutnosti“ doma s deťmi. Poďakovanie patrí všet-
kým animátorom a organizátorom detských letných 
táborov, či už denných alebo pobytových, ktorí sa 
opäť snažili svojou aktívnou činnosťou vyjsť v ústrety 
rodičom, aby mohli v rámci možností spríjemniť de-
ťom prázdniny. 

Ďakujem všetkým organizátorom kultúrneho leta, 
ktorí sa snažili aspoň trošku v rámci možných opatre-

ní sprístupniť kultúrny život v meste, a to či už Bažant 
Kinematografom na Pešej zóne či podujatiami v Eu-
roparku, menšími koncertami a akciami pre deti. Na 
mestskom úrade sme sa snažili pripraviť podklady 
pre realizáciu nových projektov a verím, že v sep-
tembri spustíme aj rekonštrukciu Základnej umelec-
kej školy v Púchove. Počas leta sme zabezpečovali 
množstvo havarijných situácií spočívajúcich najmä  
v odstraňovaní záplav a povodní v meste. Verím, že 
prijaté opatrenia prinesú úľavu a pomoc občanom, 
ktorí boli týmito prívalovými dažďami najviac postih-
nutí. 

Spustili sme skúšobnú prevádzku aplikácie SOM 
mesto, ktorej úlohou je informovať verejnosť o aktu-
álnom dianí v meste, či už napr. prostredníctvom hlá-
sených odstávok energií, havárií, o kalamitách, po-
vodniach, či aktuálnej situácii koronavírusu v meste. 
Verím, že ste si aplikáciu do svojich mobilov „stiahli“ 
a pokiaľ nie, tak stále máte možnosť. Dostupné infor-
mácie sú aj na webe mesta a určite neobanujete. 

Bolo mi cťou a potešením osobne poblahoželať 
pánovi Ondrejovi Martiškovi, hrdinovi nášho mes-
ta, ktorý oslávil v auguste nádherných 100 rokov  
a tiež zúčastniť sa osláv 80.výročia posvätenia 
nášho farského kostola Všetkých svätých v Púchove.  
O spomienkových slávnostiach súvisiacich so Slo-
venským národným povstaním budeme informovať 
aj v tomto vydaní Púchovských novín a tiež sa dočí-
tate o všetkých prípravách na otvorenie nového škol-
ského roka, v ktorej súvislosti prebehlo aj 11. zasad-
nutie mestského krízového štábu.

Tak to opäť začína... Škola, práca, krúžky, rôzne ak-
tivity, zhon... Ale aj druhá vlna pandémie. A ja vám 
všetkým k tomu celému prajem hlavne veľa zdra-
via, rodičom školopovinných detí veľa trpezlivosti, 
deťom veľa úspechov a nadšenia, prváčikom veľa 
krásnych zážitkov z prvých dní v škole aj v škôlke, 
seniorom najmä veľa optimizmu. Prosím, zostaňme 
zodpovední a opatrní ,a slovami Alexandra Dubčeka 
už len „verme v dobro človeka.“ 

Katarína Heneková 

Stiahnite si novú aplikáciu 

www.spravyomeste.sk

Púchov
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

Na hulváta...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého na Okružnej ulici 
parkuje na mieste vyhradenom pre zdravotne 
postihnutých cudzie vozidlo. Hliadka zistila, že 
oznámenie je pravdivé. K vozidlu prišla manželka 
majiteľa vozidla, mestskí policajti ju poučili, že sa 
dopustila priestupku tým, že parkovala na mieste 
vyhradenom pre zdravotne postihnutých. Hliad-
ka mestskej polície vyriešila priestupok 20-euro-
vou pokutou.

Pomohli, ale...
Na oddelenie mestskej polície sa krátko pred 

druhou hodinou nadránom obrátila žena, ktorá 
požiadala mestských policajtov o pomoc so svo-
jou matkou, ktorá pri doprovode na WC spadla na 
zem a ona si s ňou nedokázala poradiť. Mestskí 
policajti žene pomohli dostať sa na WC a násled-
ne do postele. Ženu však informovali, že v meste 
má rodinu, ktorá by v podobnej situácii mala jej 
matke pomôcť. 

Upratal po sebe
Krátko po druhej hodine nadránom hliadka 

mestskej polície počas hliadkovej činnosti spo-
zorovala troch mladíkov, ktorí prišli ku tribúne na 
Moyzesovej ulici v Púchove a následne poškodili 
zábranu zákaz vstupu na tribúnu. Mestskí poli-
cajti zistili vinníka, ktorý zábranu poškodil. Ten 
následne v prítomnosti hliadky mestskej polície 
poškodenie odstránil a spoločne s kamarátmi 
odišiel preč.  

Obišiel bez pokuty
Na dispečing mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého leží na Ulici F. Urbánka 
neznámy opitý človek. Hliadka po príchode na 
miesto našla opitého muža, ktorý ležal pod la-
vičkou a nohy mal vyložené na nej. Komunikácia  
s ním bola problematická, muž mal poranenú 
ľavú ruku na lakti. Odmietol lekárske ošetrenie, 
ako aj pomoc mestských policajtov. Neskôr hliad-
ka zistila jeho totožnosť a skontaktovala sa s jeho 
dcérou, ktorá si ho prišla prevziať na svojom au-
tomobile. Hliadka priestupok vyriešila na mieste 
napomenutím. 

Kľúč sa našiel
Na oddelenie mestskej polície prišla žena  

z Púchova, ktorá našla kľúč od automobilu modrej 
farby s diaľkovým ovládaním s príveskom. Ako in-
formovala mestských policajtov, kľúč našla pred 
panelákom pre nádobách na komunálny odpad. 
Kľúč od vozidla si po krátkom čase prišiel na od-
delenie prevziať majiteľ vozidla.

Nemali tam čo robiť...
O pol jednej nad ránom prijali na oddelení mest-

skej polície telefonické oznámenie, podľa ktorého 
sa v areáli vodojemu v púchovskej mestskej čas-
ti Horné Kočkovce zdržiavajú neznáme osoby. 
Hliadka mestskej polície našla na mieste troch 
mladíkov. Policajti ich upozornili, že je zakázané 
vchádzať do priestoru areálu vodojemu. Mladíci 
následne za prítomnosti hliadky priestor opustili. 

Práčka ku kontajnerom nepatrí
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého z bytu vyniesli 
k nádobám na tuhý komunálny odpad práčku. 
Oznamovateľ identifikoval aj osobu, ktorá nepo-
volený odpad ku kontajneru umiestnila. Mestskí 
policajti muža našli a upozornili ho, že práčku 
musí odviezť do areálu Podniku technických 
služieb mesta Púchov. Muž policajtom oznámil, 
sľúbil, že v priebehu dňa ju odvezie.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Považskej Bystrici odvolalo s účinnosťou od 
25. augusta čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom 
pásme v okresoch Púchov a Považská Bystrica. Od 
rovnakého dátumu tak nie je v žiadnom z deviatich 
okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlá-
sený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. 

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranné-
ho zboru vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiarov v okresoch Partizánske, Prievidza  
a Bánovce nad Bebravou dňa 10. augusta, v okresoch 

Púchov a Považská Bystrica dňa 11. augusta. V čase 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý 
povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpeč-
nosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch 
a v ich ochrannom pásme zakazuje fajčiť, odhadzo-
vať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať 
otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebez-
pečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, 
kríkov, stromov, krovie, slamu a iný bilogický odpad 
 a zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Majitelia pozemkov sú 
povinní vykonávať hliadkovaciu činnosť a prijímať 
opatrenia na zabránenie vzniku požiarov.             HaZZ

V okrese Púchov odvolali čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov

Ilustračné foto: Prezídium Hasičského a záchranného zboru

V 34. kalendárnom sa na cestách Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja stalo 23 dopravných nehôd. Po 
niekoľkých tragických týždňoch si nehody na kraj-
ských cestách nevyžiadali žiadnu obeť, dvaja ľudia 
utrpeli ťažké zranenia.

Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 685 
dopravných nehôd, čo je o 159 menej, ako v rovna-
kom období minulého roku. Dopravné nehody na 
cestách Trenčianskeho kraja si  
v tomto roku vyžiadali už 23 ľud-
ských obetí, čo je o šesť viac, ako 
v rovnakom období minulého 
roku. Počet obetí dopravných 
nehôd stúpol v kraji medziročne 
o 35 percent. V rovnakom obdo-
bí utrpelo na krajských cestách 
ťažké zranenia 31 osôb (medzi-
ročný pokles o 16). 

Na slovenských cestách sa od 
začiatku roka stalo 7530 doprav-
ných nehôd. I keď počet nehôd 
klesol medziročne o 1080, počet 
obetí sa zvýšil. Na slovenských 
cestách tento rok prišlo pri do-
pravných nehodách o život už 

162 osôb, čo je o 24 viac, ako v rovnakom období 
minulého roku. Počet obetí stúpol medziročne o 17 
percent.  (Graf: počet obetí nehôd po krajoch).

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty v Žilin-
skom samosprávnom kraji, kde pri dopravných ne-
hodách zomrelo tento rok už 36 ľudí (medziročný 
nárast o 157 percent). Najmenej obetí – osem, majú 
cesty Prešovského kraja.        Zdroj: Prezídium PZ SR 

Krajské cesty boli bez obetí dopravných nehôd
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Ing. Ivana Mikušcová pracovala 12 rokov ako 
referentka verejného obstarávania a granto-
vých projektov na Mestskom úrade v Púchove. 
Na základe výberového konania nastúpila od  
1. septembra 2020 do funkcie vedúcej Oddelenia 
dopravy a služieb. Pri tejto príležitosti poskytla 
Púchovským novinám krátky rozhovor.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a bývali?
Narodila som sa v Martine, ale už od piatich rokov 

bývam v Púchove, kde som navštevovala aj základnú 
deväťročnú školu. Stredoškolské štúdium som ab-
solvovala na Strednej priemyselnej škole stavebnej 
v Liptovskom Mikuláši. Po jej ukončení som pokra-
čovala vo vysokoškolskom štúdiu na Stavebnej fa-
kulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po 
úspešnom ukončení štúdia som sa vrátila do Púcho-
va, kde som zostala bývať a pracovať dodnes.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?
Po ukončení strednej školy i počas štúdia na vy-

sokej škole som pracovala ako projektantka v pro-
jekčnej kancelárii. V čase, keď som si po materskej 

dovolenke hľadala prácu, bol útlm v stavebníctve 
a tak som sa zamestnala u obchodníka s cennými 
papiermi, neskôr v niekoľkých obchodných spoloč-
nostiach. Od roku 2003 som zamestnankyňou Mesta 
Púchov, za ten čas som prešla viacerými oddeleniami 
a pracovnými pozíciami. Posledných 12 rokov som 
zodpovedala za proces verejného obstarávania a vý-
ber dodávateľov na dodávku tovarov, poskytovanie 
služieb a uskutočnenie stavebných prác pre Mesto 
Púchov v zmysle platnej legislatívy. 

Mohli by ste prezradiť aj niečo z vášho súkrom-
ného života (rodinné pomery, prípadne záľuby, 
ktorým sa venujete vo voľnom čase)?

Som vydatá, s manželom máme dvoch dospelých 
synov, ktorí nám robia radosť. Vo voľnom čase cho-
dím veľmi rada do prírody, spoznávam nové miesta, 
rada čítam knihy. Vzhľadom na to, že synovia sú už 
dospelí a spoločne stráveného času je menej, sú prá-
ve tieto chvíle, kedy sme celá rodina spolu, pre mňa 
veľmi vzácne a preto si ich naplno užívam. 

Ktoré knihy a filmy sú vaše obľúbené? Akú hud-
bu počúvate?

Už od malička veľmi rada čítam. Momentálne ma 
najviac zaujíma literatúra osobného rozvoja. Z kon-
krétnych autorov by som ako príklad uviedla Dona 
Miguela Ruiza alebo Eckharta Tolleho. Filmy často 
nepozerám, ale keď už si nejaký pozriem, tak je to 
väčšinou niečo, čo obsahuje hlbšiu myšlienku alebo 
posolstvo. Čo sa týka hudby, obľubujem oldies a re-
laxačnú hudbu. 

Aký máte vzťah k mestu Púchov?
Nazvala by som ho osudovým. V Púchove som vy-

rástla, bývam tu, vydala som sa tu a vychovala spolu  
s manželom dvoch skvelých synov. Pracujem v in-
štitúcii, ktorá priamo súvisí s chodom a životom  
v meste a chcem sa aj naďalej aktívne podieľať na 
tom, aby sa tu ľudom žilo čo najlepšie. Púchov je síce 
menšie, zato veľmi pekné mesto a ja sa v ňom cítim 
dobre.

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste sa rozhod-
li uchádzať sa o novú pracovnú pozíciu?

O novú pracovnú pozíciu som prejavila záujem, 
nakoľko mám prax z predchádzajúcich rokov v sa-
mospráve a moje doterajšie skúsenosti môžem ďalej 
uplatňovať v tejto sfére. Zároveň túto pozíciu chá-
pem ako príležitosť posunúť sa v profesijnom raste  
a rozšíriť si pracovné skúsenosti. Baví ma práca, v kto-
rej môžem plánovať a organizovať, hľadať riešenia  
a tieto následne zavádzať do praxe. 

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?
Dnešná doba je neuveriteľne rýchla, plná každo-

denných výziev a zmien. Tieto zmeny sa prejavujú 
aj na úrovni miest, zvyšujú sa nároky obyvateľov na 
prostredie, v ktorom žijú, či už v oblastiach kvality 
verejného priestoru, životného prostredia, dopravy, 
dostupných služieb, príležitostí, foriem trávenia voľ-
ného času alebo možností aktívnej účasti na verej-
nom živote v meste. V mojom záujme je aktívne sa 
podieľať na riešení aktuálnych problémov a zlepšo-
vať podmienky na život meste.

Ktoré aktuálne problémy považujete za priorit-
né?

Pri mojej doterajšej práci na mestskom úrade som 
spolupracovala so všetkými oddeleniami, bola som 
zapojená aj do riešenia niektorých akcií a situácií na 
oddelení dopravy a služieb. Za hlavné priority pova-
žujem dopravnú situáciu v meste, parkovaciu politi-
ku, vybudovanie nových parkovacích miest, obsta-
ranie dopravcu MHD a výstavbu nových nájomných 
bytov. Mesto pred koronakrízou žilo intenzívnym 
kultúrnym, spoločenským a športovým životom  
a ja verím, že sa kultúrno-spoločenský život v meste 
podarí čo najskôr obnoviť a budeme sa môcť vrátiť  
k tradičným plánovaným akciám. 

Máte svoje obľúbené životné krédo?
Veľmi sa mi páčia myšlienky antických autorov, 

ktoré obsahujú mnoho životnej múdrosti. Rímsky 
básnik Horatius napríklad hovorí: „Aj v ťažkých ča-
soch si zachovaj pokojnú myseľ“. Okrem toho sa  
v živote riadim zásadou „Správaj sa k ľudom tak, ako 
chceš, aby sa ľudia správali k tebe“.

Slavomír Flimmel

Ivana Mikušcová: 
Aj v ťažkých časoch si zachovaj pokojnú myseľ

Autobusová doprava Púchov, a.s. informuje, 
že s účinnosťou od 1. 9. 2020 sú platné cestov-
né poriadky na mestskú autobusovú dopravu 
v pôvodne platnom znení, t. j. v znení platnom 
pred vypuknutím pandémie.

Upozorňujeme, že školská linka 71š – slúžiaca hlav-
ne k preprave žiakov medzi školami a športoviskami 
v správe mesta Púchov, začne premávať od pondelka 
14.9.2020.

Ranný spoj školskej linky 81š, s odchodom zo Žel. 
stanice Púchov  o 7:10 cez Nám. slobody, Hrabovku, 
STK, MŠK, Conti Sever a Kolónku, je dočasne zrušený 
a NEPREMÁVA.

Na linke MAD 4 podobne ako v júni 2020 zavádza-
me nový ranný školský spoj s odchodom o 7:10  
z Conti Sever cez ul. Vajanského, Továrenskú, 1. mája 
a Gorazdovu do Hrabovky.

Posledný nočný spoj z Conti Juh s odchodom  
o 22:35 hod. je upravený a presunutý z linky MAD 
31b na linku MAD 30 (premáva cez Conti Sever, Va-
janského a Továrenskú ul.).

Zároveň uvádzame, že v zmysle platného Cenové-
ho výmeru č. 1/2020 MAD v meste Púchov stále pla-
tí, že deti do 6 rokov a deti od 6 do 15 rokov, žiaci 

a študenti do 26 rokov a seniori nad 65 rokov budú 
cestovať ZDARMA, a to v prípade, že sú držiteľmi 
Púchovskej čipovej karty. Rovnako ZDARMA sa budú 
prepravovať aj 
rodičia s deťmi 
v detskom ko-
číku a sprievod-
ca ZŤP-S, ktorý 
je držiteľom 
Púchovskej či-
povej karty, ďa-
lej invalidný vo-
zík a vodiaci pes.

P Ú C H O V S K É 
I N F O R M A Č N É 
CENTRUM (PIC) 
- PREDAJ MAD 
KARIET bude od 
1. 9. 2020 fungo-
vať v štandard-
nom režime ako 
pred koronasitu-
áciou. 

Uvedené zme-

ny a platné cestovné poriadky budú aktualizované aj 
na výveskách a označníkoch MAD Púchov. 

 (r)

Nové cestovné poriadky MAD Púchov od 1. septembra



Záverečné podujatie Kultúrneho leta 2020 poznačila krátka búrka, 
ktorá donútila organizátorov z Púchovskej kultúry, s.r.o. na pár minút 
prerušiť program. V nedeľu 30. augusta na Pešej zóne vystúpilo duo 
Katka Pastorková a Štefan Mičian s tanečnou ukážkou BACHATY a KU-
BÁNSKEJ SALSY na pódiu i pred pódium spoločne s divákmi. Potom 
sa predstavila skupine FOLLOW z Nitry, ktorá sa zahrala coververzie 
známych skladieb domácej i zahraničnej tvorby. Záver programu 
patril skupine BLACK EVILS a jej GRAND FIRE SHOW, ktorá priniesla 
divákom nezabudnuteľný zážitok plný adrenalínu a úžasu.

Foto: Slavomír Flimmel

púchovská kultúra / oznam8

Záverečné podujatie Púchovského kultúrneho leta
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Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlo-
hu a je aj napriek súčasným vyspelým elektro-
nickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou 
života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj 
pre obalový priemysel.

Papier sa vyrába zhutnením celulózy, ktorá sa zís-
kava väčšinou z ihličnatých stromov, ako je smrek, 
jedľa, ale pri jeho výrobe môžu byť použité aj iné 
dreviny a materiály (bavlna, alebo konope). K výrobe 
jednej tony papiera je potrebné približne 2 až 3 tony 
dreva, veľké množstvo vody a elektriny. 

Papier patrí do skupiny dobre recyklovateľných 
materiálov, ale nedá sa recyklovať donekonečna 
– vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní 
skracujú. Papier je preto možné recyklovať len 5- až 
7-krát. Poslednou formou recyklácie je napríklad 
obal na vajíčka a rolka od toaletného papiera.

Papier tvorí približne 14 % hmotnosti v celkovom 
množstve komunálneho odpadu z domácností.

Na to, aby mohol byť papier recyklovaný, je potreb-
né ho pred vyhodením vytriediť. Čo teda patrí do 
triedeného zberu papiera?

Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, 
zošity, reklamné letáky, plagáty, krabice a kartóny, 

papierové obaly a podobne.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný 

alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, 
použité plienky a hygienické potreby, alobal.

Dôležitým pravidlom je krabice pred vyhodením 
zložiť na plocho, aby bol ich objem čo najmenší a ne-
obsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac 
miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajne-
rov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnej-
šie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.

Papier, ktorý vytriedime, nesmie byť znečistený, 
mokrý ani mastný.

Aký význam má triedenie papiera?
Triedením papiera šetríme nielen lesy, ale tiež vod-

né zdroje a energie. Z vytriedeného papiera sa ďalej 
vyrába novinový papier, zošity, lepenkové krabice, 
toaletný papier, puzzle, obaly na vajíčka a podobne. 
1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

Čo sa deje s papierom po vytriedení a vyhodení
Vyzbieraný papier je potrebné ešte dotriediť na 

jednotlivé druhy, nakoľko sa každý druh papiera inak 
spracováva.

Na triediacej linke sa vytrieďujú jednotlivé druhy 
papiera a odpadu, ktorý tam nepatrí. Následne sa pa-
pier lisuje do balíkov a odváža sa k spracovateľom. Pri 
recyklácii sa papier namáča, rozvlákňuje, odstraňujú 
sa z neho lepidlá, spinky a tlačiarenská farba a nako-
niec sa suší a lisuje, aby sa z neho mohli vyrobiť nové 
papierové produkty. 

Papier a jeho symboly
Výrobcovia často označujú obalový papier infor-

mačnými značkami, ktoré pomôžu pri posudzovaní, 
z akého materiálu je obal vyrobený:

Zdroj: ENVI - PAK 

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

V sobotu, 12. 9. 2020, bude na Podniku Tech-
nických služieb prebiehať výdaj kompostérov. 
Nárok na kompostér majú občania, ktorým 
ešte kompostér nebol pridelený, a to:

• s trvalým pobytom v rodinnom dome - JE PO-
TREBNÉ PREUKÁZAŤ SA OBČIANSKYM PREUKA-
ZOM,

• vlastník záhrady, alebo chaty so záhradou na 
území mesta Púchov - JE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ 
SA OBČIANSKYM PREUKAZOM a LISTOM VLAST-
NÍCTVA/ČÍSLOM PARCELY.

Kompostéry sú vydávané na podpis vlastníka 
pozemku, ktorý musí byť pri preberaní prítomný.

Na vydanie kompostéra NIE JE potrebná žiadosť, 
stačí v sobotu, 12.09.2020, v čase od 8:00 do 12:00 
hod., prísť na Zberný dvor PTSM, a preukázať sa 
potrebnými dokladmi. Kompostér je odovzdá-
vaný v demontovanom stave, zmestí sa teda do 
auta.

Kompostéry sú rozdávané zadarmo, ako podpo-
ra predchádzania vzniku odpadu. Od 1. 1. 2021 sa 
zmení legislatíva a triedenie biologického odpadu 
bude povinné, ak si občan neprevezme kompos-
tér, musí si kompostovanie zabezpečiť na vlastné 
náklady. Od tohto dátumu nebude možné vyha-
dzovať biologický odpad do zmesového koša. 

(lk)

V sobotu 12. 9. rozdá mesto Púchov ďalšie kompostéry



inzercia10

OD 65 EUR

KOMPLETNÉ 
DIOPTRICKÉ OKULIARE

fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk

ĎALEJ PONÚKAME:
Multifokálne okuliare so zľavou 40% 

Samozafarbovacie okuliare so zľavou 35%
Slnečné okuliare so zľavou až 50%

Stenčené šošovky už za 14,90 eur/ks

Objednajte sa na vyšetrenie očným špecialistom 
zadarmo na www.droptic.sk.

Moravská 687
PÚCHOV (pamätná fara)

mail: puchov@droptic.sk 
mobil: 0915 378 744
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Centrum voľného času Včielka už po 
druhýkrát zrealizovalo školenie mladých 
dobrovoľníkov – mladých ľudí, ktorí chcú  
urobiť niečo pre seba a svoje okolie. 

V minulom roku sa realizovali ôsmaci 
a deviataci ZŠ a tentokrát to boli stredo-
školáci. Zapojené boli školy SOŠ obcho-
du a služieb, Gymnázium Púchov, SOŠ  
I. Krasku a ďalší štyria stredoškoláci, ktorí 
navštevujú školy mimo mesta Púchov. 
Prvá fáza školenia prebehla v termíne 
14. – 16. 2. 2020. Mladí si nastavili svoje 
dobrovoľnícke aktivity a vybrali sa ich re-
alizovať. Čo nikto nečakal boli obmedze-
nia, ktoré nám prinieslo ochorenie COVID 
19. To zastavilo nielen všetky aktivity, ale i 
život v celej republike. Náš druhý školiaci 
víkend bol naplánovaný na koniec marca, 
ale už nebolo možné ho zrealizovať. Naši 
mladí sa však nevzdali a čiastočne začali 

realizovať svoje aktivity už počas karan-
tény, keď bolo možné ísť zbierať aspoň 
odpadky a pomôcť prírode. Postupne  
s uvoľňujúcimi sa opatreniami pribúdali 
i možnosti realizácie a tak sa nakoniec 
podarilo zrealizovať 4 krásne dobrovoľ-
nícke aktivity, ktoré boli odprezentova-
né v náhradnom termíne následného 
víkendu 21. – 23. 8. 2020. 

Ďakujeme veľmi pekne Horskému 
hotelu Slovenskej pošty, našim podpo-
rovateľom z organizácie YOUTH WATCH 
a našim 19 mladým šikovným ľuďom, 
ktorí to nevzdali a chcú v aktivitách 
i naďalej pokračovať. Veríme, že pre 
svoje okolie môžu toho veľa urobiť a že 
nám tieto aktivity pomôžu nastaviť kva-
litu práce s mládežou v našom meste  
i v CVČ Včielka. Tešíme sa na ďalšiu spo-
luprácu.      Alena Strýčková 

Našich mladých v CVČ nezastavila ani korona

Slovenských zväz zdravotne postihnutých Ila-
va zorganizoval na piatok, 28. 8. 2020, v Košeckom 
Podhradí VI. ročník Celoslovenských športových hier 
SZZP, a to pod patronátom predsedu TSK Ing. Jaro-
slava Bašku a starostu obce Bc. Rastislava Čepáka. 
Celoslovenské hry prebiehali v športovom areáli TJ 

Košecké podhradie, od 9:00 hod, ktoré otvorili prího-
vory zúčastnených zástupcov miest a obcí a taktiež 
komisárka na ochranu práv zdravotne postihnutých 
Zuzana Stavrovská. 

Pozvanie na piatkové podujatie prijala aj primá-
torka mesta Púchov JUDr. Katarína Heneková, ktorá 

prišla najmä podporiť členov Základnej organizácie 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púcho-
ve. Tí sa s obrovskou vervou zapojili do súťažných 
disciplín celoslovenských hier pod vedením Jána 
Petra. Účastníkov z Púchova prišli podporiť aj posla-
nec TSK a bývalý primátor mesta Púchov Mgr. Ras-
tislav Henek i poslankyňa Mestského zastupiteľstva  
v Púchove Irena Kováčiková, ktorej sa rovnako  
v súťažení darilo. Starosta Košeckého Podhradia ob-
jasnil organizáciu celoslovenských hier v obci, ktoré 
boli prvotne plánované ako okresné, avšak na zákla-
de podnetu okresného predsedu Ladislava Mazána 
sa prvotné okresné plány zmenili a organizácia hier 
rozšírila na celoslovenské. V závere svojho príhovoru 
privítal všetkých zúčastnených slovami, aby sa cítili 
v obci ako doma a poprial im veľa úspechov v súťa-
žiach. Za Mesto Púchov pozdravila všetkých súťažia-
cich primátorka Katarína Heneková, ktorá vyjadrila 
radosť z účasti na takejto príjemnej akcii, zaželala 
prítomným členom rôznych pobočiek SZZP predov-
šetkým vydarený pekný deň, ktorému počasie prialo, 
a veľa šťastia v boji o medaile. Celoslovenských hier 
sa zúčastnila i komisárka na ochranu práv zdravotne 
postihnutých Zuzana Stavrovská, ktorá svojou prí-
tomnosťou vyjadrila podporu zúčastneným členom 
SZZP a pripomenula, akou dôležitou súčasťou spo-
ločenského života je i vzájomná interakcia zdravotne 
postihnutých ľudí, na ktorých život a potešenie sa 
často zabúda.        Laura Krošláková

Celoslovenské športové hry SZZP aj s Púchovčanmi

Začiatkom augusta zasadala Komisia vzdelávania, 
kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže pri MsZ 
Púchov, ktorá posudzovala ďalšie žiadosti o finan-
čný príspevok z transparentného účtu mesta Púchov 
spolu proti koronavírusu, ktorý zriadili v marci ako 
pomoc občanom, ktorí sa z dôvodu koronasituácie 
ocitnú v neľahkej životnej situácii. Tentokrát bolo po-
daných 11 žiadostí o finančný príspevok, všetky boli 
schválené primátorkou mesta Katarínou Henekovou. 

Prvá veľká transakcia z transparentného účtu pre-
behla koncom mesiaca jún. Počas ďalších dvoch let-
ných mesiacov bolo podaných celkom 11 žiadostí,  
z ktorých sa všetkým žiadateľom – jednotlivcom, 
ale i viacpočetným rodinám, vyhovelo v žiadosti  
a komisia, ktorá má odporúčací charakter, predmetné 
žiadosti odovzdala na posúdenie primátorke mesta 

Kataríny Henekovej, ktorá všetky odporúčané sumy 
k jednotlivým žiadostiam schválila. Tieto finančné 
príspevky boli v uplynulých dňoch vyplatené všet-
kým žiadateľom. Finančné príspevky dokopy tvorili 
sumu 1 950 eur, jednotlivé príspevky sa pohybova-
li v sumách 150 až 200 eur (čo je maximálna výška 
príspevku) v závislosti od obsahu žiadosti. Tentokrát 
sa jednalo o žiadateľov, ktorí prišli v čase koronakrízy 
o prácu, prípadne boli ako samoživitelia OČR či pra-
covali na skrátený pracovný úväzok. Ďalej sa medzi 
žiadateľmi ocitli aj osamotení seniori, so zvýšenými 
nákladmi na lieky a počas koronakrízy stratili aj prácu 
vykonávajúci na dohodu. Ostatné prípady sa týkali 
viacpočetných rodín, v ktorých sú matky na mater-
skej dovolenke a partneri počas koronakrízy praco-
vali na skrátený úväzok alebo boli z práce prepustení. 

V súčasnosti je suma na transparentnom účte 2384 
eur (tá sa však ešte vždy môže zmeniť podľa finan-
čného príspevku darcov), ktorá bude rozdelená me-
dzi žiadosti podané v nasledujúcom mesiaci, kedy je 
zasadnutie komisie vzdelávania, kultúry, sociálneho 
zabezpečenia a mládeže plánované na 21. 9. 2020. 

Dodávame, že stále je možné žiadať o príspevok 
na zmiernenie finančných nákladov súvisiacich  
s koronakrízou, a samozrejme aj prispievať zo strany 
darcov, na transparentný účet mesta, z ktorého je 
finančná pomoc poskytovaná adresne žiadateľom.  
K dnešnému dňu už bolo poskytnuté z transparen-
tného účtu žiadateľom celkovo 4 200 eur a 390 eur 
na zabezpečenie ochranných prostriedkov. Ďaku-
jeme touto cestou všetkým darcom za ich nezištnú 
pomoc.                    -LK-

Pomoc z transparentného účtu pre ďalších 11 žiadateľov
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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.
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Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Ponuka týždňa:  
1. Hydinový rezeň v cornflakes, 
cibuľkové zemiaky, domáca tatarská 
omáčka
2. Pastierský syr so šunkou  
a šampiňónmi, cibuľkové zemiaky, 
domáca tatarská omáčka
3. Jesenné cestoviny s cuketou, suše-
nou paradajkou, brokolicou, olivami, 
kaparami                                                                       
                                                                                                                                                      
Streda: 2.9.2020
Polievka: : Pórkový krém s krutónmi                                                                                                                                         
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
doplnená brusnicami a smotanou, 
kysnutá knedľa 
2. Mleté mäso pečené v lístkovom ceste, 
petržlenové zemiaky, prírodná omáčka, 
malý šalát
3. Listovo-zeleninový šalát s kúskami 
lososa, kôprový dip, bageta                                                          

Štvrtok: 3.9.2020
Polievka: Hustá šošovicová 
so zeleninou                                                                                                               
1. Morčacie mäso s pečenou cviklou,  
kalerábom a tekvicou, kurkumová  
ryža, omáčka demiglace                                                                                                                                       
2. Marinovaná pečená krkovička, 
štuchané zemiaky, kapustovo-mrkvový 
šalát 
3. Zeleninový fit šalát s kuracími rezník-
mi v sezame, jogurtom a toastom                                                                         
                                      
Piatok: 4.9.2020
Polievka: Kalerábová prevoňaná  
tymiánom
Panenka pečená v slanine, bylinková 
omáčka, gratinované zemiaky, pečená 
paradajka 
2. Pečené zemiakové guličky s bryn-
dzou, slaninkou a mladou cibuľkou                                                                           
3. Miešaný zeleninový šalát  

s medovými kuracími stehienkami  
s chilli, tmavá bageta                                                                                                                                           
                             
Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Štvrtok: 3.9.2020
Polievka: Kurací vývar s rezancami, 
chlieb  
1. Vyprážaný kurací rezeň v cestíčku, 
slovenský zemiakový šalát
2. Sója na zelenine, dusená tarhoňa
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka

Piatok: 4.9.2020
Polievka: Cuketová s opekaným chlebom, 
chlieb   
1. Plnená paprika, paradajková omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 

Reštaurácia 
a kaviareň Viva
Ponúkame aj rozvoz.
Cena menu: od 4,00 €
Ponuka týždňa:
Grécky šalát s vyprážanými kuracími 
rezančekmi, 1 ks toast 

Streda: 2.9.2020
Boršč  
Zeleninová polievka krupicovými 
haluškami
1. Viedenská roštenka, ½ dusená ryža,  
½ americké zemiaky 
2. Vyprážaný kurací rezeň, varené  
zemia ky s maslom, mix šalát  
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom  

Štvrtok: 3.9.2020
Sedliacka hrachová polievka  
Zemiaková polievka s kôprom
1. Pečená brav. krkovička, dus. hlávková 
kapusta, kysnuté knedle   
2. Morčacie rizoto s lesnými hubami  
a syrom, uhorkový šalát 
3. Vyprážané zeleninové krokety, varené 
zemiaky, bylinkový dresing  
   
Piatok: 4.9.2020
Dubáková krémová polievka
Kalerábová s karotkou a cestovinou  
1. Bravčové medailónky so šunkou  
a vajcom, dusená ryža 
2. Čili kuracie soté v kukuričnej placke 
so syrom  
3. Špenátové halušky so syrovým krémom

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu: od 4,20 €
Streda: 2.9.2020
Polievka: Šošovicová na kyslo
1. Plnená paprika, rajčinová omáčka, 
knedľa
2. Bravčové pliecko na cesnaku, ryža, 
obedový šalát

Štvrtok: 3.9.2020
Polievka: Boršč 
1. Zvolenský kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, zemiaková kaša, uhorka
2. Boloňské bravčové špagety so syrom

Piatok: 4.9.2020
Polievka: Kelová so zemiakmi
1. Partizánske bravčové rebierko  
na strapačkách
2. Kurací cigánsky stehenný rezeň, 
zemiaky

Reštaurácia 
u Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Streda: 2.9.2020
Cesnačka so šunkou, syrom, chlebové 
krutóny 
1. Palacinky s nutelou a zmrzlinou, 
šľahačka, toping
2. Pečené kuracie stehno (bez kosti)  
na kyslej kapuste, varené zemiaky  
s maslom
Tibet: Opekané bravčové mäsko, hubová 
omáčka, cesnaková ryža
 
Štvrtok: 3.9.2020
Hrachová s párkom, chlieb
1. Špagety bolognese, strúhaný syr 
2. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vo-hráškové pyré, uhorkový šalát
Tibet: Maslové kuracie mäsko, maslový 
chlieb Naan, zeleninový šalát 
 
Piatok: 4.9.2020
Kapustová s klobáskou, chlieb
1. Bryndzové halušky so slaninkou, 
acidofilné mlieko
2. Grilovaný losos s pečenými zemiakmi, 
jogurtový dresing s bylinkami
India: Bravčové mäsko so sójovou 
omáčkou  a sladkým chili, zeleninové 
špagety 

 --- Prajeme dobrú chuť---

Pre priaznivcov nášho KINA PREMIETAME PREMIETAME PREMIETAME  / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTEMBER
17.30 h
19.45 h

AFTER: SĽUB 
TENET

PIATOK 4.9.

15.30 h HURÁ DO DŽUNGLE NEDEĽA 27.9.

17.30 h
19.45 h

ŽENSKÁ POMSTA 
NARUŠENÝ  

PIATOK 11.9.

15.30 h
17.30 h

CHRUMKÁČI 
FATIMA 

NEDEĽA 13.9.

15.30 h VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO MALEJ PANDYNEDEĽA 6.9.

17.30 h
19.45 h

AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU 
NOVÍ MUTANTI 

PIATOK 18.9.

19.30 h MALÉ ŽENY – KINO ZA BABKUPONDELOK 21.9.

17.30 h
19.45 h

BÁBOVKY 
THE KINGS MAN: PRVÁ MISIA 

PIATOK 25.9.

17.30 h ŠŤASTIE JE KRÁSNA VECNEDEĽA 20.9.

Otváracie hodiny POKLADŇA KINA od 21.8. do 30.9.2020
PIATOK: od 10:00 do 12:00 h a od 16:00 do 20:00 h 
V deň premietania/ predstavenia 1 hod. pred premietaním/predstavením 
a pol hodinu po začatí posledného premietania/predstavenia v daný deň.

Otváracie hodiny Každú NEDEĽU v septembri takto:
6.9.2020 od 14:30 do 16:00 h
13.9.2020 od 14:30 do 18:00 h 
20.9.2020 od 16:30 do 18:00 h 
27.9.2020 od 14:30 do 16:00 h 

Program aj na www.kino.puchov.sk a www.kultura.puchov.sk
Divadlo Púchov, 29.9.2020 o 19.00 h, vstupné 17 €, predaj vstupeniek od 7.8.2020 

v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk
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V PN č. 28 som ocenil postup 
Spoločenstva vlastníkov bytov BD 
č.1280 za to, že počas koronakrízy, 
alebo výstižnejšie povedané, že na-
priek koronakríze pozerali strategic-
ky dopredu a realizovali investíciu, 
z ktorej budú profitovať obyvatelia 
tohto BD a ich následníci dlhodobo 
aj v budúcnosti. 

Ozvali sa však aj skeptické hlasy. 
Preto som zozbieral pár faktov od 
správcu a predsedu SVB a pre mo-
tiváciu ešte nezateplených BD vyu-
žijem príklad dvoch identických BD  
v našej MČ, z ktorých je jeden od 
roku 2010 zateplený (označme ho 
pri rešpektovaní pravidiel GDPR 
ako BD A) a druhý nie je zateplený 
(označme ho BD B). Z konkrétnych 
faktov spotreby tepla a nákladov na 

jeho výrobu a distribúciu z prilože-
ných tabuliek a grafu za roky 2015 až 
2019 je zrejmé, že ročné náklady na 
tepelnú energiu sú výrazne rozdiel-
ne a jednoznačne v prospech zatep-
leného BD A. 

Úspora nákladov na kúrenie bola  
v BD A za uplynulých 5 rokov 13.628 
EUR, teda spoločenstvo vlastníkov 

BD A zaplatilo priemerne ročne za 
teplo o 2.725 EUR, alebo ak to chce-
te v percentách o 33% ročne menej 
ako spoločenstvo vlastníkov BD B. 

Aktuálne spod Lachovca: 
Zatepľovať, či nezatepľovať bytové domy? 

Nezanedbateľnými synergickými 
benefitmi zateplenia sú aj zníženie 
emisií skleníkových plynov o cca  
7 ton/rok u výrobcu tepla, podstat-
né zvýšenie trhovej hodnoty bytov  
a skokové vizuálne zlepšenie vzhľa-
du. 

Samozrejme na druhú stranu „váh“ 
treba dať investičné náklady, ktoré 
nie sú práve zanedbateľné. Investícia 
spoločenstva vlastníkov BD A nielen 
na zateplenie, ale aj na súbežne rea-
lizovanú rekonštrukciu 30 balkónov 
a komplexnú opravu strechy bola 
financovaná z úveru a predstavovala 
celkom cca 87.000 EUR... čiže orien-
tačná návratnosť celej investície je 
cca 30 rokov. Pre len samotné zatep-
lenie (teda bez balkónov a strechy) 
odhadom cca 18 rokov.

To sú “holé” a preukázateľné fakty 
jednoznačne strategickej investí-
cie, na ktorú sa treba zodpovedne 
a dlhodobo pripravovať a je len na 
obyvateľoch, resp. členoch každého 
spoločenstva ako zhodnotia svoje 
možnosti financovania a ako využijú 
rôzne podporné štátne programy. 
Samozrejme neúprosný čas hrá proti 

váhaniu spoločenstva vlastníkov BD 
B, lebo každá zima predstavuje vyš-
šie náklady o spomenutých 2.725 
EUR, alebo ak chcete iný pohľad, 

spoločenstvo vlastníkov BD B od 
roku 2010 zaplatilo za teplo, ktoré 
im uniklo cez nezateplené steny „do 
luftu“ už o cca 27.250 EUR viac ako 

spoločenstvo vlastníkov BD A.
A teraz sa vráťte na začiatok a po-

ložte si znova otázku z úvodu.
           Pavel Melišík, poslanec MsZ

Tlač letákov podporila Kancelária WHO na Slovensku, www.who.sk

KLIEŠTE SÚ MALÉ TVORY, KTORÉ ŽIJÚ V PRÍRODE.

PO UŠTIPNUTÍ ZOSTÁVA KLIEŠŤ PRISATÝ NA TELE.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, www.uvzsr.sk
Európske centrum pre preveciu a kontrolu chorôb, Tomtebodavägen 11a, 171 83 Stockholm, Švédsko, www.ecdc.europa.eu

Môžu uštipnúť voľne žijúce zvieratá ako aj človeka, ktorý sa pohybuje v prírode.

Miesto uštipnutia kliešťom nie je vo väčšine prípadov bolestivé. Infikované kliešte
môžu uštipnutím preniesť ochorenie na človeka. Preto je dôležité snažiť sa vyhnúť
uštipnutiu kliešťom – a ak sa tak stane, treba ho čo najskôr odstrániť. 

Tlač plagátov podporila Kancelária WHO na Slovensku, www.who.sk
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Stav ošípaných v priebehu osem 
rokov klesol o štvrtinu. Intenzitou 
chovu hydiny a ošípaných patrí 
Trenčiansky kraj dlhodobo na prvé  
a druhé miesto v TOP rebríčku 
Slovenska. Hustotou chovu hovä-
dzieho dobytka kraj patrí na tretie 
a  oviec na štvrté miesto v rámci 
SR. Absolútnym počtom hospodár-
skych zvierat kraj nedosahuje prvé 
priečky v rámci Slovenska, intenzi-
tou chovu - hustotou zvierat už áno. 

Trenčiansky kraj zaznamenal vlani 
prvenstvo v rámci SR v intenzite chovu 
hydiny s hustotou 2 218 kusov hydi-
ny  na 100  hektárov (ha) ornej pôdy. 
„Až päť z deviatich okresov kraja kon-
com minulého roku patrilo do TOP 15 
okresov Slovenska  v intenzite chovu 
hydiny,“ zdôraznil Pavol Arpáš, riaditeľ 
pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne. 

Prvé miesto  
v Trenčianskom kraji a druhé miesto 

v SR mal okres Púchov s intenzitou 
15,7-tisíca kusov hydiny na 100 hektá-
rov ornej pôdy. 

V roku 2019 koncoročný stav v Tren-
čianskom kraji dosiahol hodnotu 1,936 
mil. kusov hydiny pri medziročnom 
náraste o 53,6 %. V absolútnom počte 
sa zaradil na tretie miesto v rebríčku 

ôsmich krajov SR s podielom 14,7 % 
na celkovom počte hydiny chovanej 
v SR s medziročným navýšením o 5,8 
percentuálneho bodu. Najvyšší stav 
hydiny bol v okrese Prievidza, v po-
rovnaní s minulým rokom vzrástol viac 
ako desaťnásobne na počet 678-ti-
síc kusov. Prudké medziročné zmeny 
stavu hydiny spôsobuje aj ich krátky 
chovný cyklus. 

Chov ošípaných v kraji klesá
Na konci roka 2019 sa chovalo v 

kraji vyše 45-tisíc kusov ošípaných, čo 
bol 7,7 % podiel v rámci SR. Intenzita 
chovu ošípaných bola druhá najvyššia  
v SR, po Trnavskom kraji  s hodno-
tou 52 zvierat na 100 ha ornej pôdy.   
V celoslovenskom porovnaní intenzi-
ty všetkých 79 okresov SR, patrilo 7. 
miesto okresu Bánovce nad Bebravou 
(115 kusov na 100 ha ornej pôdy) a 9. 
miesto okresu Prievidza (109 ks na 100 
ha ornej pôdy). 

„V tejto kategórii zvierat dochádza 
k najvyšším úbytkom, stav ošípaných 
v Trenčianskom kraji sa od roku 2012 
znížil až o 27 %,“ podotkol Pavol Ar-
páš. Najviac ošípaných sa v rámci kraja 
chovalo v okrese Bánovce nad Bebra-
vou 15,2 tisíca kusov (medziročne + 
6 %) a v okrese Prievidza s 13,5 tisíca 

ošípaných. Najmenej ošípaných (331)  
a medziročný prepad až o 42,7 % za-
znamenal okres Púchov.

Najvyššie stavy hovädzieho do-
bytka v Prievidzi a v Trenčíne

V intenzite chovu hovädzieho dobyt-
ka sa Trenčiansky kraj zaradil na tretie 
miesto  SR po Žilinskom a Prešovskom 
kraji. V kraji sa chovalo 30 kusov ho-
vädzieho dobytka na 100 ha poľno-
hospodárskej pôdy. V celoslovenskom 
porovnaní okresov bol v intenzite cho-

vu okres Bánovce nad Bebravou (39 
kusov na 100 ha poľnohospodárskej 
pôdy) na desiatom mieste a tesne za 
ním nasledoval okres Prievidza s 38 
kusmi na 100 ha poľnohospodárskej 
pôdy.

Celkový stav hovädzieho dobytka 
v Trenčianskom kraji mal za posled-
ných osem rokov klesajúci trend,  
s výnimkou rokov 2017 a 2018, kedy 
počet zvierat minimálne vzrástol. Ku 
koncu minulého roka sa v kraji chova-
lo takmer 41-tisíc kusov hovädzieho 
dobytka, najviac v okresoch Prievidza 
(8 913 kusov), Trenčín (6 779 kusov)  
a Bánovce nad Bebravou (6 223 kusov). 
Najvýraznejší medziročný prírastok 
mal okres Ilava (4,5 %), najväčší úbytok 
okres Púchov (až 7,8 %).

Výrazné zvýšenie chovu oviec  
v okrese Ilava

V kraji sa chovalo 31,9 tisíca oviec, čo 
predstavovalo 10 % podiel v rámci SR. 
Z pohľadu intenzity chovu oviec  bol 

kraj na 4. mieste v rámci SR,  v rebríč-
ku v okresov Slovenska sa umiestnil na 
tretej priečke okres Považská Bystrica 
(86 oviec na 100 hektárov poľnohos-
podárskej pôdy) a šiesty bol okres 
Púchov.

Najviac sa rozvíjal chov oviec v okre-

se Prievidza (8,9 tisíca kusov oviec)  
a v okrese Považská Bystrica (7,9 tisíca 
kusov). Došlo k výmene regiónov na 
prvých dvoch priečkach v rámci kra-
ja, okres Považská Bystrica dominoval 
krajskému chovu od roku 2012. Naj-
výraznejšie, až o 72,9 % v porovnaní 
s minulým rokom, stúpol stav oviec  
v okrese Ilava, najvyšší úbytok bol za-
znamenaný v okrese Trenčín (24,7 %)  
a Považská Bystrica (19 %). 

Do stavov zvierat sú zahrnuté aj úda-
je za obyvateľstvo (drobnochovateľov-
-samozásobiteľov) a ostatných chova-
teľov nezapísaných v Registri fariem 
odhadnuté na základe vykonaného 
Štrukturálneho zisťovania fariem 2016. 

Zdroj: ŠÚ SR, foto: pixabay

V Trenčianskom kraji je najvyššia intenzita 
chovu hydiny v rámci Slovenskej republiky

Graf: Chov hydiny v okresoch Trenčianskeho kraja (počet kusov) na konci r. 2019

Graf: Chov hovädzieho dobytka a ošípaných v okresoch Trenčianskeho kraja (počet 
kusov na konci r.2019

Graf: Chov oviec v okresoch Trenčianskeho kraja ku koncu roku 2019 (počet kusov 
na konci r. 2019
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Strhujúce boxerské súboje, skvelá 
divácka kulisa a účasť významných 
osobností slovenského boxu charak-
terizovali druhý ročník priateľských 
boxerských zápasov. V letnom amfite-
átri v Lednických Rovniach podujatia 
pripravil Box klub Lednické Rovne. 
Možnosť predviesť svoje boxerské 
umenie prilákal niekoľko desiatok ta-
lentovaných boxerov zo západného  
a stredného Slovenska, v ringu nechý-
bali ani dievčatá. 

Podobne, ako v minulom prvom 
ročníku, ani tentokrát si podujatie ne-
nechala ujsť legenda boxu, olympij-
ský víťaz z Londýna v roku 1948, Ján 
Zachara. „Box je síce halový šport, ale 
usporiadať podujatie pod holým ne-
bom má svoje čaro. Športovci boxujú 
na čerstvom vzduchu, záujem divákov 

je veľký a boxerské zápasy si môže 
vychutnať pestrejšia škála divákov. 
Nechýbajú tu mladí priaznivci boxu, 
ale napríklad ani rodičia s deťmi. Je 
to pekná propagácia boxu, za ktorú si 
organizátori zaslúžia absolutórium,“ 
povedal pre Púchovské noviny Ján Za-
chara. 

Ako dodal, niektorí rodičia sú proti 
tomu, aby sa ich deti venovali boxu. 
Olympijský víťaz to považuje za chybu. 
„Box nie je len mlátenie sa, je v tom 
kus techniky, šikovnosti a rozumu.  
A samotná príprava cibrí v mladých ľu-
ďoch športové ambície a snahu niečo 
dokázať,“ zdôraznil Zachara. 

Zápolenia v ringu v Lednických Rov-
niach si nenechal ujsť ani významné 
boxerské trénerské osobnosti – Ernest 
Pavlovič a Dušan Bučko, ktorí celý svoj 
život zasvätili výchove mladej generá-
cie a ich rukami prešlo mnoho špičko-
vých boxerov. Za ich dlhoročnú prácu 
organizátori odmenili spomienkovými 
darčekmi rovnako, ako olympijské-
ho šampióna Jána Zachara a starostu 
Lednických Rovní Mariána Horečné-
ho, ktorý box v Lednických Rovniach 
všestranne podporuje. „Boxerský klub 
vznikol v obci pred siedmimi rokmi. 
Pod vedením trénera Petra Vraníka 
sa im už podarilo dosiahnuť niekoľko 
pekných výsledkov. Veľmi pekne sa 
to tu rozrástlo, v kultúrnom zariade-
ní Rona sa nám podarilo vybaviť im 
nejaké priestory. Vydarený je aj druhý 
ročník tohto podujatia, i keď ešte pred 
niekoľkými dňami sme v súvislosti  
s pandémiou nevedeli, či sa vôbec 
uskutoční. Chlapci a dievčatá z klubu 

sú však veľmi aktívni, a tak sa podujatie 
uskutočnilo,“ doplnil starosta. 

Jeden z organizátorov akcie – Marek 
Prekop z Box klubu Lednické Rovne 
pre Púchovské noviny povedal, že na 
druhom ročníku podujatia si diváci 
mohli pozrieť takmer dve desiatky bo-
xerských súbojov, oživením akcie bol 
aj exhibičný súboj v thajskom boxe. 
„Po vydarenom minulom ročníku sme 
sa rozhodli podujatie usporiadať aj 
tento rok. Sídlo klubu máme v bezpro-
strednom susedstve letného amfiteát-
ru, tak nás napadlo ukázať tento šport 
ľuďom pod holým nebom. Chceli sme 
im ukázať, že boxeri nie sú len bojovní-
ci a box je kultúra, spojenie ľudí. Verím, 
že sa nám ho takto podarilo predstaviť 
verejnosti,“ doplnil Prekop. 

Zápolenia v ringu v letnom amfiteátri 

si nenechalo ujsť niekoľko stoviek di-
vákov, absolutórium si zaslúžia okrem 
samotných športovcov aj organizátori, 
ktorí pre divákov pripravili príjemné 
prostredie a pekný športový podvečer. 
Zdá sa, že v Lednických Rovniach sa 
zrodila pekná športová tradícia...    pok

Viac ako tri desiatky slovenských samospráv 
sa už zaregistrovali do kampane Európsky týž-
deň mobility 2020. Svojimi aktivitami a pre-
zentáciou zrealizovaných trvalých opatrení  
v oblasti udržateľnej dopravy podporia od 16. 
do 22. septembra jej hlavnú tému Čistejšia do-
prava pre všetkých. 

Cestná doprava patrí k dominantným 
zdrojom znečistenia ovzdušia na Slovensku  
a zmenou našich dopravných návykov vieme 
prispieť k zlepšeniu situácie v našich mestách 
a obciach. Na pomoc všetkým, ktorí potre-
bujú inšpiráciu na zapojenie sa do kampane, 
pripravil jej národný koordinátor - Slovenská 
agentúra životného prostredia (SAŽP) Katalóg 
príkladov dobrej praxe. Nájdu v ňom množ-
stvo podnetov na podujatia pre verejnosť, ale 
aj samotné trvalé opatrenia, ktoré sa ukázali 
v oblasti udržateľnej mobility ako efektívne  
a nasledovania hodné. 

SAŽP vyzýva širokú verejnosť v zmysle hes-
la kampane Vyber si svoj spôsob prepravy, 
aby presadla nielen počas Dňa bez áut (22. 
september) zo svojho motorového vozidla na 
bicykel, električku, trolejbus, autobus či vlak, 

alebo ak je to možné vykročila za svojimi 
aktivitami pešo. „Prispejete tým k zlepšeniu 
ovzdušia v našich mestách a obciach, vášho 
zdravia a vytlačením motorových vozidiel 
vznikne pre nás všetkých nový priestor na 
kultúrne, spoločenské a športové aktivity“. 

Vlani národnú kampaň ETM podporilo 58 
slovenských samospráv. SAŽP spolu s garan-
tom kampane – Ministerstvom životného 
prostredia SR dúfajú, že za čistejšiu dopravu 
a zdravšie ovzdušie v našich mestách a ob-
ciach ich tento rok zabojuje aj napriek hroz-
be koronavírusu COVID-19 spolu s ich obyva-
teľmi a partnermi ešte viac. 

Európsky týždeň mobility sa koná s cieľom 
povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a pod-
porovali opatrenia udržateľnej mobility. Je 
naplnený aktivitami zapojených samospráv 
a ich partnerov, ktoré tradične 22. septembra 
uzatvára Deň bez áut, nad ktorým tento rok 
prevzal záštitu minister životného prostredia 
Ján Budaj. Po skončení kampane majú zare-
gistrované samosprávy možnosť zapojiť sa aj 
do Národnej súťaže ETM.

Zdroj: eurotm2020.eurotm.sk

Zapojte sa do Európskeho týždňa mobility 2020

Jedinečné boxerské zápolenia pod 
holým nebom si nenechal ujsť ani olym-
pijský víťaz v boxe Janko Zachara. 

Súboje boxerov pod holým nebom v letnom amfiteátri v Lednických Rovniach mali 
svoju špecifickú atmosféru.               FOTO: Milan Podmaník

Priateľské zápasy v boxe, Lednické Rovne, 29. augusta

Box pod holým nebom očaril Lednické Rovne
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Pohárová súťaž DHZ v požiarnom útoku - Ihrište, 30. augusta

Po tohtoročnom súťažnom pôste zavinenom pandémiou sa dobrovoľní hasiči a hasičky dočkali. Pohárová súťaž 
v Ihrišti, ktorú zorganizoval DHZ Hoštiná, bol balzamom na ubolenú hasičskú dušu.         FOTO: Slavomír Flimmel

Takmer pol stovky družstiev dobrovoľných hasičov 
sa v nedeľu napoludnie stretlo v hasičskom areáli 
Dobrovoľného hasičského zboru v Ihrišti na pohá-
rovej súťaži v požiarnom útoku. Organizátori z DHZ 
Hoštiná si od svojich susedov „požičali“ hasičský are-
ál a pripravili jednu z mála tohtoročných hasičských 
súťaží. 

Ako pre Púchovské noviny povedal hlavný organi-
zátor z DZH Hoštiná Pavol Galánek, pohárovú súťaž 
pripravili preto, že už pociťovali absenciu hasičských 
súťaží, ktoré v tejto sezóne zastavila pandémia ko-
ronavírusu. „V Hoštinej nemáme až také kvalitné 
priestory ako tu v Ihrišti, takže sme radi, že nám naši 
susedia vyšli v ústrety. Máme tu kategóriu  mužov  
i žien, preteká sa v klasickom požiarnom útoku na 
dva prúdy,“ povedal Galánek, ktorý je zároveň pred-
sedom DHZ Hoštiná.

Spokojnosť, že sa podarilo zorganizovať hasičskú 
súťaž neskrýval ani poslanec za púchovské mestské 
časti Vieska-Bezdedov, Hoštiná a Ihrište Ivan Kubiš. 
„Naši dobrovoľní hasiči a hasičky v tejto sezóne ne-
chodili na súťaže, vo veľkej väčšine boli pre pandé-
miu zrušené nielen Slovensko-moravská hasičská 
liga (SMHL), ale aj nižšie hasičské súťaže. Neorgani-

zovali sme tak ani tradičné kolo SMHL, a preto som 
rád, že naši kamaráti z DHZ Hoštiná prejavili záujem 
zorganizovať túto pohárovú súťaž. Teší ma, že tra-
díciu hasičských súťaži v areáli v Ihrišti neprerušila 
ani pandémia nového koronavírusu. A i keď existuje 
medzi Ihrišťom a Hoštinou prirodzená zdravá hasič-
ská rivalita, v tomto prípade sme spojili sily a pripra-
vili peknú súťaž,“ skonštatoval Kubiš. 

Výsledky:
Muži: 1. Zbora (13,34 sekundy), 2. Hoštiná (14,52), 

3. Lednica (14,69), 4. Hliník nad Váhom (15,16), 5. No-
sice (15,20), 6. Ruskovce (16,26), 7. Malá Bytča (18,47), 
8. Liptovská Teplá (20,42), 9. Hrnčiarovce nad Parnou 
(24,25), Horný Vadičov, Valašské Příkazy, Ďurďové, 
Lúky, Milochov, Lendické Rovne, Pata, Zbora B, Pod-
vysoká, Francova Lhota, Dulov a Liptovská Kokava 
útok nedokončili.

Ženy: 1. Nosice-žabky (16,18), 2. Zlatiníky (16,65), 
3. Dulov (16,96), 4. Nedašova Lhota (17,38), 5. Pata 
(18,37), 6. Rybany (18,37), 7. Mostište (19,03), 8. Oš-
čadnica (19,36), 9. Lednica (19,96), 10. Oščadnica  
B (21,73), 11. Streženice (22,09), Bílovice, Zemiansky 
Kvašov, Lysá pod Makytou, Dolný Hričov a Kocurany 
útok nedokončili.           Milan Podmaník

Hasiči z Hoštinej zaplnili tohtoročné súťažné 
vákuum, v Ihrišti pripravili pohárovú súťaž



šport 19

6. liga muži – 5. kolo o 16.00
Streženice – Šebešťanová (Pastorek), Udiča – Pa-

pradno (R, R), Dolné Kočkovce –Lysá pod Makytou 
(Koleno), Tuchyňa – Mikušovce (Škrovánek, Petru-
šek), Jasenica – Košecké Podhradie (Vojtík, Kováč), 
Dohňany – Visolaje (R, Kapila), Bolešov – Sverepec 
(Ďuriš, Kováčik)

7. liga muži Sever – 3. kolo o 16.00
Bodiná – Orlové (R), Tŕstie – Fan Club Púchov (R), 

Vrchteplá – Praznov (Zvak), Pružina má voľno
7. liga muži Juh – 3. kolo o 16.00
Nová Dubnica – Dulov (v sobotu o 17.00 – R, Bez-

deda), Lednica – Kolačín (R), Kameničany – Prejta (R, 
Bagín), Červený Kameň – Horovce (Hikel)

6. liga dorast – 3. kolo o 13.15
Domaniža – Lazy pod Makytou (v sobotu o 14.00 – 

Ďuriš, Vojtík), Brvnište – Kvašov (v Papradno – Kováč, 
Vojtík), Streženice – H. Poruba (Pastorek), Dolná ma-
riková – Lednica (R), D. Kočkovce a Podmanín - voľno

4. liga starší žiaci Sever – 3. kolo o 10.30
Beluša – Domaniža (o 10.00 – Vojtík), Jasenica – 

Pap radno (R), Plevník-Drienové – Prečín (v sobotu – 
Koleno), Pružina – Dolná Mariková (R)

4. liga starší žiaci Juh – 3. kolo o 10.30
Košeca – Košecké Podhradie (Škrovánek), Streženi-

ce Fan Club Púchov (Ďuriš, Klinovský), Ladce – Miku-
šovce (Hikel), Dubnica nad Váhom B – Pruské (o 14.00 
– Sklenár), Nová Dubnica má voľno

4. liga mladší žiaci – 3. kolo o 10.30
Považská Bystrica B – Ilava (v utorok o 10.00 – B. Mi-

hálik), Nová Dubnica – Beluša (v sobotu o 10.00 – R, 
Bezdeda), Horná Poruba – Domaniža (Pastorek), Udi-
ča – Lysá pod Makytou (R), Plevník-Drienové – Prečín 

(o 13.30 – Koleno), predohrávka 9. kola: Plevník-Drie-
nové – Domaniža (1. 9. – Daniel)

Prípravky mix U11
Skupina A – 1. a 6. kolo, 5. 9. o 10.00 a 11.00
Horná Poruba – Ilava (Hikel), Dubnica nad Váhom 

B – Ladce (Sklenár), Košeca – Beluša (R)
Skupina B – 1. a 6. kolo, 5. 9. o 10.00 a 11.00

Bolešov – Kvašov (Petrušek), Lednické Rovne – Tu-
chyňa (v nedeľu – M. Pecuš), Pruské má voľno

Skupina C – 1. a 6. kolo, 5. 9. o 10.00 a 11.00
Brvnište – FC Púchov (R), Jasenica – Šebešťanová (R)
Skupina D – 1. a 6. kolo, 5. 9. o 10.00 a 11.00
Visolaje – Podmanín (R - Pavlac), Prečín – Praznov 

(R), Domaniža – Sverepec (R)

Delegačná listina ObFZ na 6. septembra

Futbal 2. liga muži

Stretnutie štvrtého kola druhej futbalovej ligy 
medzi MŠK Púchov a Komárnom sa nehralo. Dôvo-
dom bola karanténa, ktorú regionálna hygienička 
nariadila všetkým futbalistom a členom realizačné-
ho tímu mužov MŠK Púchov. Dôvodom bol pozitív-
ny test 25-ročného futbalisti Dynama Dolný Kubín,  
s ktorým Púchovčania hrali stretnutie Slovnaft Cupu.  

„Najbližší majstrovský zápas druhej ligy, ktorý sa 
mal uskutočniť v sobotu, bol z nariadenia Regioná-
lneho úradu verejného zdravotníctva (RUVZ) v Po-
važskej Bystrici odložený. Nakoľko sa ukázalo, že po 
odohratí pohárového stretnutia s MFK Dolný Kubín 
bol pozitívne testovaný jeden hráč Dolného Kubína. 
RUVZ nariadil povinné testovanie hráčov a členov re-
alizačného tímu MŠK Púchov, ktorí sa zápasu v Dol-
nom Kubíne zúčastnili,“ informoval na svoje webovej 
stránke futbalový klub MŠK Púchov. 

Stanovisko poskytol aj RÚVZ Považská Bystrica. 
„Hráčom, ktorí sa majú zúčastniť predmetných zá-
pasov a ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozi-
tívne testovanou na COVID-19 bolo nariadené pre-
ventívne karanténne opatrenie do 1.9., preto sa hráči 
nemôžu zúčastniť zápasov, ktoré sa majú uskutočniť 
29. 8. 2020.“

Ako informoval oravský regionálny týždenník, ná-
kaza sa v dolnokubínskom mužstve šíri ďalej. Testy 
postupne odhalili už štyroch nakazených. Postupne 
sa do karantény dostalo už 200 ľudí, ktorých bude 
treba otestovať. Dolnokubínsky futbalista sa pravde-
podobne nakazil od svojho kamaráta, ktorý po tom, 

ako sa u neho potvrdilo ochorenie, neinformoval 
hygienikov, že bol v kontakte s futbalistom Dolného 
Kubína. 

Podľa manažéra MŠK Púchov Marek Šimáčka absol-
vovali hráči a realizačný tím testovanie v piatok mi-
nulý týždeň, výsledky budú známe až tento týždeň. 

Muži MŠK Púchov s Komárnom nehrali, dôvodom 
bola povinná karanténa po zápase v D. Kubíne

Futbalistov MŠK Púchov (v červenom) poslalo do karantény stretnutie druhého kola Slovenského pohára v Dol-
nom Kubíne. Jeden z domácich futbalistov (v modrom) mal pozitívny test na nový koronavírus.    FOTO: Facebook
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Výsledkový servis futbalových súťaží dospelých

6. liga muži

7. liga muži SEVER

7. liga muži JUH

2. liga muži 4. liga muži

3. liga muži
5. liga muži

2. liga muži – 6. kolo: 
FC Petržalka – MŠK Púchov (6. 9. o 10.30), Trebi-

šov – Bardejov, Dubnica nad Váhom – Poprad, Ban-
ská Bystrica – Žilina B, Skalica – Podbrezová, Šamorín 
– Košice, Slovan Bratislava B – Liptovský Mikuláš, Ko-
márno má voľno

2. liga starší dorast U19 – 6. kolo:
 MŠK Púchov – PFK Piešťany (5. 9. o 10.00)
2. liga mladší dorast U17 – 6. kolo: 
MŠK Púchov – PFK Piešťany (5. 9. o 12.30)
1. liga starší žiaci U15 – 3. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica (6. 9. o 10.00) 
1. liga starší žiaci U14 – 3. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica (6. 9. o 12.00) 
1. liga mladší žiaci U13 – 3. kolo: 
MFK Skalica - MŠK Púchov (6. 9. o 10.00) 
1. liga mladší žiaci U13 – 3. kolo: 
MFK Skalica - MŠK Púchov (6. 9. o 12.00) 

Kto s kým na trávniku

4. kolo: 
Beluša – Veľké Ludince 4:0 (2:0)
Góly: 34. Jánošík, 45. Hrenák, 58. Gáborík, 69. Ho-

líček
ŽK: Gašpar – Marek, rozhodovali Bartko, Haring, 

Poruban, 200 divákov
Zostava FK Beluša: 
Vangel – Jánošík, Schiszler, Cisár, Gašpar, Holíček 

(77. Čačko), Gáborík (78. Hrubo), Ďuriš (67. Bielik), 
Mišutka, Nomilner, Hrenák (74. Derka), tréner Dušan 
Kramlík

Myjava – Lednické Rovne 3:1 (2:0)
Góly: 14. Copko, 28. Ulrich, 52. Ulrich (pk) – 47. 

Husár
ŽK: Svatík – Husár, Buček, Poláček, rozhodovali Pe-

cek, Fodor, Kotrec, 350 divákov
Zostava Lednických Rovní: 
Bačík – Kollár, Chmelík, Pišta (64. Ambrož, 73. 

Lipták), Husár (76. Svorada), Púček (88. Urbaník), Vaj-
dík, Poláček, Červený, Buček, Ambrož, tréner Stani-
slav Detko 

Ostatné zápasy 4. kola: 
Nitra B - Častkovce 5:1, Zlaté Moravce/Vráble B – 

Galanta 3:1, Malženice –Považská Bystrica 2:1, Imeľ 
– Marcelová 1:3, stretnutia Nové Mesto nad Váhom 
– Nové Zámky a Šaľa – Kalná nad Hronom odložili.
1. Beluša 4 3 1 0 10:2 10
2. Myjava 4 3 1 0 9:3 10
3. Zl. Moravce 4 3 1 0 8:2 10
4. Nitra B 4 2 1 1 11:9 7
5. P. Bystrica 3 1 1 1 7:4 4
6. Kalná 2 1 1 0 4:2 4
7. Galanta 4 1 1 2 7:8 4
8. Častkovce 4 1 1 2 6:9 4
9. Šaľa 3 1 0 2 3:3 3
10. N. Zámky 2 1 0 1 2:3 3
11. Marcelová 4 2 0 2 7:7 6
12. Malženice 3 1 2 0 5:4 5
13. Imeľ 4 0 2 2 4:8 2
14. L. Rovne 4 0 2 2 5:10 2
15. V. Ludince 4 0 2 2 0:5 2
16. N. Mesto 3 0 0 3 0:9 0

5. kolo: 
MŠK Púchov – KFC Komárno – odložené, Podbre-

zová – Banská Bystrica 3:4, Liptovský Mikuláš – Petr-
žalka 1:0, Košice – Bardejov 1:0, Skalica – Trebišov 3:1, 
Žilina B – Dubnica nad Váhom 2:2, Poprad – Slovan 
Bratislava B – odložené na 8. 9. 
1. Skalica 5 5 0 0 13:4 15
2. B. Bystrica 5 4 0 1 17:7 12
3. Podbrezová 5 3 1 1 10:4 10
4. Košice 4 3 1 0 6:2 10
5. L. Mikuláš 5 3 0 2 6:3 9
6. Komárno 4 2 0 2 6:6 6
7. Bardejov 4 2 0 2 4:5 6
8. Šamorín 4 2 0 2 5:9 6
9. Petržalka 5 2 0 3 3:9 6
10. Žilina B 4 1 1 2 8:6 4
11. MŠK Púchov 3 1 0 2 4:5 3
12. Dubnica 5 0 3 2 3:6 3
13. Trebišov 4 0 2 2 4:11 2
14. Poprad 4 0 0 4 4:10 0
15. Slovan B 3 0 0 3 1:7 0

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

4. kolo:
Vrbové – Gbely 2:2, Partizánske – Lehota pod Vtáč-

nikom 3:2, Prievidza – Hlohovoec 3:0, Trenčianske 
Teplice – ŠK Blava 1:1, Prečín – Bánovce nad Bebra-
vou 2:0, Boleráz – Dolné Vestenice 4:0 (2:0), Trebatice 
– Radimov 7:2, Domaniža – Kvašov 2:0
1. ŠK Blava 4 3 1 0 9:4 10
2. Partizánske 4 3 0 1 12:7 9
3. Domaniža 4 3 0 1 8:6 9
4. Boleráz 4 2 1 1 10:3 7
5. Radimov 4 2 1 1 11:9 7
6. Gbely 4 2 1 1 8:8 7
7. Prievidza 4 2 0 2 9:7 6
8. Kvašov 4 2 0 2 3:5 6
9. Prečín 4 2 0 2 4:8 6
10. Lehota 4 1 2 1 8:5 5
11. Tr. Stankovce 4 1 2 1 4:5 5
12. Trebatice 4 1 1 2 8:6 4
13. D. Vestenice 4 1 0 3 7:11 3
14. Hlohovec 4 1 0 3 2:10 3
15. Vrbové 4 0 2 2 5:7 2
16. Bánovce 4 0 1 3 1:8 1

4. kolo: 
Dežerice – Plevník-Drienové 0:0, Chocholná-Velči-

ce – Kanianka 2:3, Košeca – Horná Poruba 1:1, Melči-
ce-Lieskové – Uhrovec 4:0, Pruské – Veľké Uherce 1:2, 
Podolie – Ladce 0:1, Brvnište – Zemianske Kostoľany 
1:2, Podmanín – Handlová 6:1
1. Podmanín 4 3 1 0 12:5 10
2. Chocholná 4 3 0 1 13:7 9
3. V. Uherce 4 3 0 1 13:5 9
4. Z. Kostoľany 4 3 0 1 11:5 9
5. Kanianka 4 3 0 1 11:8 9
6. Plevník 4 2 1 1 16:9 7
7. Košeca 3 2 1 0 7:3 7
8. Ladce 3 2 0 1 11:8 6
9. Melčice 3 2 0 1 8:11 6
10. Uhrovec 3 1 0 2 7:11 3
11. Podolie 3 1 0 2 4:8 3
12. H. Poruba 3 1 0 2 7:13 3
13. Dežerice 4 0 1 3 7:11 1
14. Brvnište 3 0 0 3 3:6 0
15. Pruské 4 0 0 4 6:14 0
16. Handlová 3 0 0 3 2:14 0

2. kolo: 
Kolačín – Nová Dubnica 2:3, Horovce – Kameničany 

4:0 (2:0), Kebis 3, Páleš, Prejta – Lednica 2:1 (2:0), Žia-
ček, Hagara – Ilavský, Dulov – Červený Kameň 10:2
1. N. Dubnica 2 2 0 0 9:3 6
2. Horovce 2 1 1 0 7:3 4
3. Dulov 2 1 0 1 12:6 3
4. Kolačín 2 1 0 1 7:3 3
5. Kameničany 2 1 0 1 4:6 3
6. Prejta 2 1 0 1 2:6 3
7. Lednica 2 0 1 1 4:5 1
8. Č. Kameň 2 0 0 2 3:16 0

4. kolo: 
Šebešťanová – Bolešov 2:2 (0:1)
Góly: 66. Halmeš, 74. Zubek – 13. Veselý (pk), 67. 

Prna
Sverepec – Dohňany 5:3 (3:2)
Góly: 3. Illo, 23. Otradovec, 63. Mikula, 63. Hôrkový, 

72. Otradovec – 25. Martinko, 86. Zigo (pk)
Zostava ŠK Dohňany: Jugaš – Kozma, Španko, Ga-

jdošík, Pavlis, Martinko, Vojtek, Zigo, Hanes, Štrbák, 
Braun, striedali Bodzík a Šedík

Visolaje – Jasenica 2:2 (1:1)
Góly: 37. Hlúbik, 76. Kuajník (pk) – 25. Vadovský, 48. 

Faciník
Zostava Visolají: Štrbáň – Bednář, Palme, Moško, 

Pazdera, Hlúbik, Vavrík, Hrubo, Kalma, Baránek, Ku-
janík, striedal Krško

Košecké Podhradie – Tuchyňa 1:1 (0:1)
Góly: 60. Vlasatý – 25. Štefula
Lysá pod Makytou – Udiča 1:1 (1:1) 

Góly: 14. Panáček – 38. Strnad
Zostava Lysej pod Makytou: Fojtek – Janíček, Ve-

teška, Chodúr, Lišaník, Panáček, Janíček, Podhorec, 
Hošták, Chovanec, Macko, striedali Drdák a Novák

Papradno – Streženice 3:3 (0:3)
Góly: 67. Lokšík, 77. Galko, 89. Brezničan (pk) – 16. 

Petrušek, 29. Pastorek, 30. Pastorek
Zostava Streženíc: Hrišo – Struhárňanský, Loduha, 

Petrušek, Trník, Bernhauser, Hafera, Pastorek, Petru-
šek, Šesták, striedali Adamička a Pšenák

Mikušovce – Dolné Kočkovce 0:2 (0:1)
Góly: Michálek (pk), Pokorný
Zostava Dolných Kočkoviec: J. Garaj – Šábik, Púpa-

la, Chobot, L. Garaj, Michálek, Pokorný, Fano, Ryban-
ský, Pilát, Ondrašík, striedali Mišík, A. Chobot, Pagáč, 
Crkoň 
1. Tuchyňa 4 2 2 0 11:3 8
2. Bolešov 4 2 2 0 11:4 8
3. K. Podhradie 4 2 2 0 7:5 8
4. Udiča 4 2 1 1 12:6 7
5. Streženice 4 2 1 1 11:8 7
6. Lysá 4 2 1 1 9:7 7
7. Sverepec 4 2 0 2 8:12 6
8. D. Kočkovce 4 2 1 1 6:2 7
9. Šebešťanová 4 1 1 2 10:11 4
10. Papradno 4 1 1 2 8:9 4
11. Jasenica 4 1 1 2 7:11 4
12. Visolaje 4 1 1 2 3:9 4
13. Mikušovce 4 1 0 3 5:11 3
14. Dohňany 4 0 0 4 8:18 0

2. kolo: Orlové – Pružina 0:0, FC Púchov – Bodiná 
2:5 (1:1), Koyš, Pavlis – Kopáč 2, Uhlárik, Orávik, Fapšo
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1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U14

2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

1. kolo: 
MŠK Púchov – FC Petržalka 1:11 (0:8), Ďurnek 

(pk), Domino – Prievidza 6:0, Dubnica nad Váhom – 
Slovan Bratislava 1:14, Zlaté Moravce/Vráble – Tren-
čín 1:10, Levice – Dunajská Streda 0:6, Senica – Karlo-
va ves Bratislava 1:3, Inter Bratislava – Spartak Trnava 
6:4, Skalica – Nitra 0:6

2. kolo: 
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom 3:5 (1:4), 

Paulen 2, Mynář – Pagáč 4, Behan, Trenčín – Slovan 
Bratislava 0:11, Dunajská Streda – Zlaté Moravce/
Vráble 8:1
1. Slovan 2 2 0 0 25:1 6
2. D. Streda 2 2 0 0 14:1 6
3. Petržalka 1 1 0 0 11:1 3
4. Nitra 1 1 0 0 6:0 3
5. Domino 1 1 0 0 6:0 3
6. Inter 1 1 0 0 6:4 3
7. Karlova Ves 1 1 0 0 3:1 3
8. Dubnica 2 1 0 1 6:17 3
9. Trnava 1 0 0 1 4:6 0
10. Senica 1 0 0 1 1:3 0
11. Prievidza 1 0 0 1 0:6 0
12. Skalica 1 0 0 1 0:6 0
12. Levice 1 0 0 1 0:6 0
14. Trenčín 2 1 0 1 10:12 3
15 MŠK Púchov 2 0 0 2 4:16 0
16. Zl. Moravce 2 0 0 2 2:18 0

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12
1.kolo: 
MŠK Púchov – FC Petržalka 4:20 (3:8), Ondrušík, 

Václavík, Belák, Vričan, Domino – Prievidza 7:18, Dub-
nica nad Váhom – Slovan Bratislava 6:9, Zlaté Morav-

Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

4. liga starší žiaci Sever

4. liga dorast

4. liga mladší žiaci
2. kolo:
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 2:2 (2:0), 

Červeň, Jacko – Kušík, Janček, Skalica – Petržalka 0:6, 
Inter Bratislava – Nitra 1:5, Domino – Trnava 1:7, Seni-
ca – Prievidza 4:0, Levice – Karlova Ves Bratislava 1:4, 
Zlaté Moravce/Vráble – Dunajská Streda 1:4, Slovan 
Bratislava – Trenčín – odložené
1. Nitra 2 2 0 0 14:1 6
2. D. Streda 2 2 0 0 13:1 6
3. Trnava 2 2 0 0 12:2 6
4. Petržalka 2 2 0 0 11:1 6
5. Karlova Ves 2 2 0 0 7:1 6
6. Trenčín 1 1 0 0 4:1 3
7. Senica 2 1 0 1 4:3 3
8. Slovan 1 1 0 0 1:0 3
9. Domino 2 1 0 1 5:8 3
10. Dubnica 2 0 1 1 2:3 1

5. kolo: 
Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov – odložené 

na 15. 9., Petržalka – Senec 5:0, Šamorín – Dubnica 
nad Váhom 2:5, Skalica – Komárno 3:0, Inter Bratisla-
va – Partizánske 1:0, Domino – Lokomotíva Trnava 
0:1, Piešťany – Krakovany 0:1, Myjava – Karlova Ves 
Bratislava 1:0
1. Dubnica 5 4 1 0 17:3 13
2. Myjava 5 4 1 0 11:6 13
3. Petržalka 5 3 2 0 16:0 11
4. Inter 5 3 2 0 10:2 11
5. Skalica 5 3 1 1 12:6 10
6. Domino 5 3 1 1 10:4 10
7. Trnava 5 3 1 1 8:3 10
8. Komárno 5 2 0 3 8:13 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 5 1 1 3 3:9 4
13. Karlova Ves 5 1 0 4 8:16 3
14. Šamorín 5 1 0 4 6:15 3
15. Piešťany 4 0 0 4 5:16 0
16. Senec 5 0 0 5 3:17 0

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

Lobotka, Holíček, Švestka, Kramlíková – Valica, Skali-
ca – Petržalka 2:3, Inter Bratislava – Nitra 2:7, Domino 
– Trnava 0:2, Senica – Prievidza 3:1, Levice – Karlova 
Ves Bratislava 1:4, Zlaté Moravce/Vráble – Dunajská 
Streda 2:1, Slovan Bratislava – Trenčín odložené
1. Trnava 2 2 0 0 15:1 6

2. Nitra 2 2 0 0 14:3 6
3. Senica 2 2 0 0 7:3 6
4. Petržalka 2 2 0 0 5:3 6
5. Slovan 1 1 0 0 11:0 3
6. D. Streda 2 1 0 1 6:2 3
7. Karlova Ves 2 1 0 1 6:5 3
8. Trenčín 1 1 0 0 3:2 3
9. Zl. Moravce 2 1 0 1 4:4 3
10. Prievidza 2 1 0 1 5:6 3
11. Dubnica 2 1 0 1 4:12 3
12. Domino 2 0 0 2 3:6 0
13. MŠK Púchov 2 0 0 2 2:6 0
14. Skalica 2 0 0 2 3:10 0
15. Levice 2 0 0 2 1:9 0
16. Inter 2 0 0 2 3:20 0

5. kolo:
Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov – odložené 

na 15. 9., Petržalka – Senec 6:2, Šamorín – Dubnica 
nad Váhom 1:3, Skalica – Komárno 3:0, Inter Bratisla-
va – Partizánske 11:0, Domino – Lokomotíva Trnava 
1:0, Piešťany – Krakovany 1:3, Myjava – Karlov Ves 
Bratislava 1:0
1. Petržalka 5 5 0 0 27:2 15
2. Inter 5 4 0 1 22:5 12
3. Trnava 5 4 0 1 14:3 12
4. Skalica 5 4 0 1 10:2 12
5. Domino 5 3 2 0 7:3 11
6. Dubnica 5 3 1 1 10:8 10
7. Senec 5 2 2 1 11:12 8
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 5 1 0 4 8:8 3
12. Piešťany 4 1 0 3 6:7 3
13. Karlova ves 5 1 0 4 3:7 3
14. Komárno 5 1 0 4 2:9 3
15. Myjava 5 1 0 4 2:13 3
16. Partizánske 5 0 0 5 0:31 0

11. MŠK Púchov 2 0 1 1 3:7 1
12. Zl. Moravce 2 0 0 2 2:8 0
13. Prievidza 2 0 0 2 1:8 0
14. Inter 2 0 0 2 2:10 0
15. Levice 2 0 0 2 1:13 0
16. Skalica 2 0 0 2 0:15 0

ce/Vráble – Trenčín 3:31, Levice – Dunajská Streda 
13:16, Senica – Karlova Ves Bratislava 3:12, Inter Brati-
slava – Trnava 10:30, Skalica – Nitra 3:29

2. kolo: 
MŠK Púchov – Dubnica nad Váhom 6:8 (3:2), 

Václavík 2, Prkeop 2, Pavlis, Stishovskyi (pk), Trenčín 
– Slovan Bratislava 8:7
1. Trenčín 2 2 0 0 39:10 6
2. Nitra 1 1 0 0 29:3 3
3. Petržalka 1 1 0 0 20:4 3
4. Prievidza 1 1 0 0 18:7 3
5. Karlova Ves 1 1 0 0 12:3 3
6. D. Streda 1 1 0 0 16:13 3
7. Slovan 2 1 0 1 16:14 3
8. Dubnica 2 1 0 1 14:15 3
9. Trnava 1 1 0 0 30:10 3
10. Inter 1 0 0 1 10:30 0
11. Levice 1 0 0 1 13:16 0
12. Senica 1 0 0 1 3:12 0
13. Domino 1 0 0 1 7:18 0
14. MŠK Púchov 2 0 0 2 10:28 0
15. Skalica 1 0 0 1 3:29 0
16. Zl. Moravce 1 0 0 1 3:31 0

2. kolo: 
MFK Ilava – Udiča 4:3, Beluša – Plevník-Drienové 

0:6, Prečín – Považská Bystrica B 3:10, Lysá pod Ma-
kytou – Horná Poruba 0:0, Domaniža – Nová Dubnica 
– odložené na 9. septembra
1. P. Bystrica B 1 1 0 0 10:3 3
2. Plevník 1 1 0 0 6:0 3
3. Ilava 1 1 0 0 4:3 3
4. Lysá 1 0 1 0 0:0 1
5. H. Poruba 1 0 1 0 0:0 1
6. Udiča 1 0 0 1 3:4 0
7. Beluša 1 0 0 1 0:6 0
8. Prečín 1 0 0 1 3:10 0

2. kolo: Horná Poruba – Brvnište 3:1, Kvašov – Pod-
manín 12:2 (4:0), Vybošťok 4, Ježo 2, Bórový 2, Gereg 
2, Martinko, Pilný – Klabník, Kľúčik, Lazy pod Maky-
tou – Dolná Mariková 2:2 (1:2), D. Štefánik 2 – Trško, 
Šesták, Lednica - Dolné Kočkovce 9:0 (4:0), Červený 
3, Gajdoš 2, Kľúčik, Majerko, Ivaniš, Bielik, Streženice 
a Domaniža mali voľno
1. Kvašov 2 2 0 0 19:4 6
2. Domaniža 1 1 0 0 10:1 3
3. Lednica 2 2 0 0 12:0 6
4. H. Poruba 2 1 0 1 5:8 3
5. Lazy 2 0 2 0 4:4 2
6. D. Kočkovce 2 0 1 1 2:11 1
7. D. Mariková 1 0 1 0 2:2 1
8. Brvnište 1 0 0 1 1:3 0
9. Streženice 1 0 0 1 0:3 0
10. Podmanín 2 0 0 2 3:22 0

4. liga starší žiaci Juh

2. kolo: 
Prečín – Jasenica 2:3, Papradno – Beluša 14:0, D. 

Mariková - Plevník 0:8

2. kolo: Pruské – Nová Dubnica 0:15, Fan Club 
Púchov – Košeca 3:5 (2:3), Okrajek, Katreňák, Cabúk 
– Žilka 4, Fišer
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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
1.9. 2020 sme si pripo-
menuli nedožité sté  
výročie narodenia našej 
milovanej mamy, babky 
a prababky pani Anny 
Kováčovej zo Streženíc. 

S veľkou úctou, láskou  
a vďakou spomínajú  
synovia a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 1. 9 . 2020 si pripo-
menieme nedožitých 
50 rokov nášho drahého 
syna Jozefa Rosinu. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.  

S láskou a úctou spomí-
najú mama, otec, syn 
René, Rasťo a synovec Nicolas. 

SPOMIENKA
Dňa 24. augusta 2020 
uplynulo 30 rokov, čo 
nás navždy opustil dobrý 
otec a láskavý starý otec 
Šimon Marko z Horných 
Kočkoviec. Kto ho poznal, 
spomenie si. Kto ho mal 
rád, nezabudne. 
Za tichú spomienku 
ďakuje dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Odišla si tíško, už nie si 
medzi nami, v našich  
srdciach žiješ spomien-
kami. S láskou v srdci 
spomíname na našu  
milovanú manželku,  
mamičku, babičku a pra-
babičku Evku Knapkovú.  
Dňa 4.9.2020 uplynú  
3 roky čo nás opustila. 

Odpočívaj v pokoji.

PONUKA PRÁCE
• Hľadáme brigádnika na stavby. Najlepšie vyučený 
klampiar alebo tesár. Púchov a okolie. 0948 894 899
• 50-ročný 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
• Súrne prijmem na predaj ovocia a  zeleniny 
predavača, -čku. Lokalita PU a  LR. Len vážny 
záujemcovia. Tel. 0908 238 945

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 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.

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým priateľom, rodine a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamou, babkou 
a prababkou Helenou Harnádkovou, rod.  
Mrníkovou, ktorá nás opustila dňa 14.8.2020 vo 
veku 78 rokov. Ďakujeme kňazovi, Mgr. Antonovi  
Gavlasovi a pohrebnej službe Advent za dôstoj-
nú rozlúčku. Smútiaca rodina

• Prenajmem 3 izbový zariadený byt v Púchove. 
0903513878
• Dám do prenájmu byt s príslušenstvom a internetom 
v Horných Kočkovciach. Len pre 1 osobu. Voľný od 
ihneď. Tel.č.: 0914 120 216
STRATY
• Chcem požiadať nálezcu celokovovej náušnice 
z bieleho zlata v  tvare oválu so zdrsneným lesklým 
povrchom o  vrátenie za finančnú odmenu. Tel. 
0950341861
• Prosím nálezcu zlatého prívesku, ktorý bol stratený 
na Sedlišti 30.8.2020, aby zavolal na t.č. 0949 853 084.
POĎAKOVANIE
• Ďakujem Mestskej polícií na nočnej službe za ich 
profesionálny a  ochotný prístup pri riešení môjho 
problému dňa 21.augusta. P. F.

ZO SZZP Púchov

Oznamuje svojim členom a priateľom,  
že dňa 12.09.2020 poriada zájazd 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 10.09.2020, tel. 
0948093551  

Oznamuje svojim členom a priateľom,  
že dňa 10.10.2020 poriada zájazd 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 05.10.2020, tel. 
0948093551 

Oznamuje svojim členom a priateľom, že 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

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!
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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

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

Inzertné oddelenie sa ospravedlňuje za umiestnenie 
blahoželania do rubriky Spomienky v PN č.29.

INZERTNÁ KANCELÁRIA
OTVORENÁ len vo ŠTVRTKY 

 od 8:00 do16:00 hod.

Príjem spomienok a občianskej inzercie 
ZDARMA cez email na: 

reklama@puchovskakultura.sk

Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie Cena za 5 a viac vydaní 
(zľava 5%)

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15%)

1/1 strany 204 x 270 120 € 114 € 102 €

1/2 strany 204 x 134 85 € 81 € 72 €

100 x 270 85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87 60 € 57 € 51 €

65 x 270 60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134 50 € 48 € 43 €

204 x 64 50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

Cenník reklamného priestoru v Púchovských novinách:

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

Plošná inzercia: uvedené ceny sú bez DPH.
Riadková inzercia: uvedée ceny sú s DPH.
Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu 
spomienok a blahoželaní.
* riadok = 40 znakov (vrátane medzier)

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121, email: reklama@puchovskakultura.sk Uzávierka vo štvrtok o 14:00h.

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

POĎAKOVANIE
Pri príležitosti stého výročia môjho otca 

Ondreja Martišku, srdečne ďakujeme všetkým 
zúčastneným, za povzbudivé slová a srdečné  

blahoželania. 
S úctou Drahomír Martiško s rodinou.
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( ku každému vstupu pre dospelú 
osobu max. 1 dieťa zdarma )
( ku každému vstupu pre dospelú 
osobu max. 1 dieťa zdarma )

( ku každému vstupu pre dospelú 
osobu max. 1 dieťa zdarma )

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

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

ŽUPNÝ DOM

Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

12. 17/00 h, Europark pri Župnom dome (pri nepriaznivom počasí v podkroví ŽD)

LAMA SCHOOL 5IRTHDAY

so
bo

ta

LAMA School je viac ako jazykovka a preto pre vás pri-
pravila na oslavu piatych narodenín koncert troch skve-
lých kapiel: Universum Project (KE), Personal Spaces 
(TN) a Zapral (LR). 

Vstupné: 5€, deti do 12 r. (v sprievode rodiča) zadarmo.
Študenti LAMA School 3€ - treba kúpiť v LAMA School v predpredaji.

Vstupné: 5€.

22. 18/00 h, čitáreň Župného domu

KREATÍVNY WORKSHOP
- VOSKOVÉ OBRÚSKYut

or
ok

Naučte sa s nami vyrobiť úžasné EKO
obrúsky na zabalenie desiaty, zakrytie
misky so zvyškom jedla, chleba... Ba-
vlna a včelí vosk sú prírodné materiály, ktoré udržia potraviny dlhšie 
čerstvé. Zachovajú si svoju prirodzenú chuť aj vôňu.

4. 18/00 h, Europark pri Župnom dome (pri nepriaznivom počasí v podkroví ŽD)

TANČIAREŇ V KUBÁNSKOM RYTME
Príďte sa vytancovať do parku na čerstvý vzduch! Ne-
chajte sa uniesť salsou a bachatou pod vedením skú-
seného lektora. Tancuje sa za každého počasia.

Vstup voľný.

pi
at

ok

25. 20/00 h, čitáreň Župného domu

KONCERT: LETO S MONIKOU 

pi
at

ok

Pozývame vás na koncert Leto s Monikou, ktorý sa 
uskutoční v čitárni Župného domu. Nový sólový 
projekt Moniky Midriakovej z Monikino Kino nesie 
v sebe odkaz na slávny Bergmanov �lm, hravé meló-
die vhodné na snívanie aj tancovanie, jemné gitary, 
elektroniku a vtipné súčasné texty. Vstupné: 5€.

SEP 2020


