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DNI MESTA PÚCHOV
„S PÚCHOVČANMI PRE PÚCHOVČANOV“

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:
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Slovami primátorky: Nevzdáme to!...
...a to aj napriek tomu, že nás zaradili 

v Bratislave do rizikového regiónu. Pre 
mňa a asi aj pre vás viacerých z nepo-
chopiteľných dôvodov Úrad verejné-
ho zdravotníctva zaradil naše mesto 
do regiónu, kde je zvýšené riziko ná-
kazy, hoci konkrétne náš Púchovský  
región sa vždy držal v minimálnom, 
skôr sporadickom štatistickom vyka-
zovaní pozitívne testovaných na CO-
VID-19. Nevzdáme to! 

Ja osobne som veľmi rada, že po 
minulotýždňovom deklarovaní sku-
točnosti, že sme mali na Mestskom 
úrade v Púchove pozitívne testovanú 
zamestnankyňu, môžem dnes pove-
dať, že testovaní zamestnanci, ktorí  
s ňou boli v kontakte, majú negatívny 
výsledok, a preto verím, že v stredu 
(9.9.2020) už bude mestský úrad fun-
govať naplno. Samozrejme, aj na úrade 
sme zaviedli sprísnené opatrenia, a to 
nielen v súvislosti so zvýšenou a účin-
nejšou dezinfekciou, ale aj napríklad  
s povinným meraním teploty pri vstu-
pe do úradu - nielen zamestnancov 
úradu, ale aj klientov. Povinnosť nose-
nia rúšok v interiéroch je už samozrej-
mosťou a taktiež súčasťou Pandemic-
kého plánu prijatého na mestskom 
úrade.

Školský rok bol otvorený na školách 
a v škôlkach bez slávnostných spo-
ločných programov, čo bolo zaiste 
trošku ľúto našim prváčikom, ale čo je 
podstatnejšie, začal bez väčších pro-
blémov a ja verím, že všetci toto sprís-
nené obdobie ešte vydržíme a zdarne 
zvládneme. 

Ku koncu minulého týždňa sme však 
v meste pocítili veľký smútok, pretože 
nás opustila pani učiteľka z materskej 
školy Mládežnícka pani Irenka Niž-
níková, ktorá bola nielen výbornou  
a obľúbenou učiteľkou, ale aj skvelým 
človekom. Odišiel i človek s veľkým 

srdcom, hrdina nášho mesta, pán On-
drej Martiško, ktorého storočnicu sme 
spoločne oslávili presne v deň jeho na-
rodenín a ktorý je a zostane nepochyb-
ne osobnosťou nášho mesta. Pozosta-
lým prajem aj touto cestou úprimnú 
sústrasť. Česť ich pamiatke...

Minulý týždeň sme museli niekoľko 
stretnutí a rokovaní zrušiť, resp. pre-
sunúť na tento týždeň, ako napríklad 
slávnostné uvedenie do užívania 
prístavby materskej školy Lienka alebo 
napr. zasadnutie mestskej rady. Mali 
sme však stretnutie v priestoroch Cen-
tra voľného času Včielka, na ktorom 
sme sa dohodli na spolupráci pri pro-
jekte nazvanom „Zelené mesto“, ktoré-
ho cieľom bude pokračovať v priamej 
edukatívnej činnosti zamestnancov  
a dobrovoľníkov z CVČ Včielka, ako aj 
ich externých lektorov pre deti v zá-
kladných i materských školách. 

V piatok sa v priestoroch Trenčian-
skeho samosprávneho kraja uskutoč-
nilo stretnutie primátorov a starostov 
Trenčianskeho kraja i zástupcov  
z regionálnych združení miest a obcí 
Slovenska spolu s predstaviteľmi TSK 
a zástupcami Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie. 
Predmetom stretnutia bola príprava 
integrovanej územnej stratégie a Rady 
partnerstva pre pripravované progra-
mové obdobie 2021-2027. Cieľom je 
dohodnúť si v rámci dohodnutého 
regionálneho územia základné rozvo-
jové investície, ktoré budú financova-
né z prostriedkov EÚ a budú smerovať  
k zabezpečeniu udržateľného rozvoja 
a zvýšenia kvality života obyvateľov 
celého regiónu.

Som veľmi rada, že pomaly, ale isto 
sme začali s investičnými akciami.  

V priebehu prázdnin sa podarilo vybu-
dovať nové oplotenie materskej školy 
v Nosiciach a tiež vybudovať chýba-
júcu kanalizačnú prípojku pre Základ-
nú umeleckú školu v Púchove. Jedna  
z tých významnejších investícií je vý-
mena svetiel na zimnom štadióne, 
iniciovaná predsedom ekonomickej 
komisie Danielom Lakom, ktorá začala 
minulý týždeň a v priebehu najbliž-
ších sedem pracovných dní by mala 
byť ukončená. Táto investícia je veľmi 
dôležitá aj z pohľadu nasledujúcich 
období, pretože predmetnou akciou 
dôjde k zásadným energetickým úspo-
rám, ktoré následne budú mať dopad 
na zníženie výdavkov MŠK. Samotná 
realizácia nemá žiadne negatívne do-
pady na tréningovú činnosť našich 
detí, pretože sa uskutočňuje v nočných 
hodinách. V investíciách a opravách 
budeme pokračovať aj v nasledujú-
com období, o čom vás budeme prie-
bežne informovať.

V nedeľu sme sa spolu s veľkým 
množstvo fanúšikov turistiky stretli 
na 45. ročníku Púchovského okruhu 
za zdravím „Memoriál MUDr. Vado-
viča“, ktorý organizoval Klub sloven-
ských turistov v Púchove v spolupráci  
s mestom. Ďakujem touto cestou orga-
nizátorom akcie ako aj všetkým účast-
níkom, ktorých neodradilo ani raňajšie 
daždivé počasie a prišli podporiť svo-
jou účasťou nielen spomienku na pána 
MUDr. Jaroslava Vadoviča, ale aj krásny 
šport, ktorým turistika nepochybne je. 

Všetkých nás čaká náročný týždeň 
a ja vám prajem, aby ste ho prežili 
hlavne v pokoji a nedali sa zaťažiť ne-
gatívnymi myšlienkami či postojmi 
tých, ktorí nepoznajú svetlo a radosť 
zo života. Majte sa krásne a zostaňme 
v mysliach pozitívnymi. 

Katarína Heneková 

Stiahnite si novú aplikáciu 

www.spravyomeste.sk

Púchov
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Po dvojmesačných letných prázdninách v stredu 
2. septembra púchovské základné školy slávnostne 
otvorili nový školský rok 2020/2021. Vedenia škôl  
a učitelia privítali síce všetkých no najmä nových žia-
kov - prváčikov, ktorí prišli do školy po prvýkrát. 

Ako každoročne i tohtoročné prázdniny bol v jed-
notlivých školách čulý pracovný ruch: rekonštruovali 

sa podlahy, osvetlenia, tabule, lavice, nové šatňové 
skrinky, nakúpili sa nové nastaviteľné lavice a stolič-
ky pre prváčikov, didaktická technika, vymaľovali sa 
učebne, toalety, doplnil sa inventár školskej kuchyne 
a hlavne sa muselo všetko dôkladne upratať, vyumý-
vať a vydezinfikovať.

Vedenia škôl a triedni učitelia prostredníctvom nie-
len svojich webových stránok, ale i osobne poučili 
rodičov a žiakov o potrebe dodržiavania protiepide-
miologických opatrení a odporúčaní. Je nevyhnutné, 
aby si uvedomili, že nosením rúška a dôkladnou dez-
infekciou rúk chránia žiaci nielen seba, svojich rodi-
čov, starkých, ale aj svojich spolužiakov a učiteľov. 

Pre nikoho situácia okolo 
koronakrízy nie je jednodu-
chá a ľahká, ani pre deti, ani 
pre rodičov, ani pre učiteľov 
a ani pre nepedagogických 
zamestnancov.

Okrem dobehnutia ne-
prebratého učiva z mi-
nulého školského roka  
v prvých mesiacoch tohto 
školského roku, čakajú žiakov 
i ďalšie novinky. Najväčšími 
sú: preložené TESTOVANIE 
5, piataci ho budú robiť na 
rozdiel od minulých rokov až  

v máji 2021, a žiakom 9.ročníka sa znížil počet hodín 
dejepisu z troch na dve vyučovacie hodiny týždenne.

Prajeme všetkým pedagógom a žiakom veľa síl  
a trpezlivosti, aby dokázali vykročiť do nového škol-
ského roka tou správnou nohou, a aby ho spoločne 
aj úspešne ukončili.         S. Flimmel

Otvorenie nového školského roku

Začiatok nového školského roka 2020/2021 bol 
pre školákov i pedagógov iný, ako po minulé roky. 
Vysporiadať sa museli s hygienickými opatrenia-
mi, ktoré majú zamedziť šíreniu ochorenia CO-
VID-19. Aj na školách v pôsobnosti TSK nastúpili 
žiaci v rúškach a so svojimi učiteľmi sa zvítali po-
stupne, po ročníkoch či triedach.

Spojená škola v Púchove otvorila nový školský 
rok vo veľkom. Po prázdninách sa potešili všetci 
stravníci, na ktorých čakala vynovená školská 
kuchyňa s jedálňou. Do rekonštrukcie župa inves-
tovala z vlastného rozpočtu viac ako 1,2 mil. eur. 
Pre študentov sklárskych odborov pribudli úplne 
nové a moderné dielne. „Verím, že nové priestory 
prilákajú na štúdium na škole ďalších študentov. 
Táto škola má budúcnosť, moderné študijné aj 
učebné odbory a pre región je veľmi dôležitá,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, 
že išlo o 1. etapu modernizácie tejto školy a pre-
menu čaká aj školský internát, ktorý župa kúpila 
od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  
v Trenčíne.  

Zdroj: TSK

Spojená škola Púchov 
má novú kuchyňu,  
jedáleň i dielne
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Rozhovor s Pavlom Pivkom o aktuálnej 
situácii v Púchovskej kultúre, s.r.o.

Pavol Pivko je od augusta 2019 konateľom 
mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o., 
ktorá zabezpečuje prevádzku Divadla, Žup-
ného domu a kultúrnych domov v miestnych 
častiach Púchova, vydáva Púchovské noviny  
a zabezpečuje vysielanie Púchovského magazí-
nu. Okrem toho pracovníci spoločnosti pomá-
hajú mestu pri organizovaní mestských kultúr-
nych a spoločenských podujatí na Pešej zóne  
a v Europarku. Pre čitateľov Púchovských novín 
poskytol rozhovor o aktuálnych problémoch spo-
ločnosti, ktorú vedie.

Ako ovplyvnila koronakríza činnosť mestskej 
spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. v prvom 
polroku 2020?

Koronakríza ovplyvnila výrazným spôsobom všet-
ky odvetvia spoločnosti, ale kultúra a šport utrpeli 
najviac z pohľadu, že ako prvé boli zrušené všetky 
kultúrne a športové podujatia a ako posledné mohli 
opäť rozbehnúť svoju činnosť. Musím pripomenúť, 
že COVID-19 a jeho medializácia spôsobili v ľuďoch 
obavy a strach stretávať a zúčastňovať sa kultúrnych 
podujatí. Ešte dlho budeme bojovať o diváka, ktorý si 
bude ťažko a opatrne hľadať cestu do divadla a kina. 
Kvôli výpadku príjmov mesta nám bol krátený rozpo-
čet a museli sme žiaľ aj prepúšťať.

Čo sa dialo v Púchovskej kultúre za posledné 
dva mesiace?

Za posledné dva mesiace sme sa sústreďovali na 
prípravu kultúrnych programov na jeseň a zimu 
2020. Spolupracovali sme s občianskym združením 
Podivný barón na realizácií Kultúrneho leta v Žup-
nom dome a Europarku. Riešili sme možnosti inšta-
lácie klimatizácie v budove divadla. Obmedzili sme 
strážnu službu v budove, na ktorej budeme vedieť 
ušetriť nemalé finančné prostriedky. Prebiehali reví-
zie a opravy v budove. Našiel sa čas aj na čerpanie 
dovoleniek a chvíľu oddychu...

Ako bude Divadlo fungovať do konca roka? Ako 
sa budú organizovať divadelné predstavenia, 
koncerty a komerčné akcie?

Už od septembra máme pripravený bohatý kul-
túrny program v divadle, kine, Župnom dome, na 
Pešej zóne a v STC-aréne... Pokiaľ sa nič nezmení  
a nebudeme nútení naše pripravené akcie rušiť, ako 
tomu bolo napr. v prípade „Púchovských kočkovín“ 
a „Púchovského jarmoku“, tak verím že pri dodržaní 
všetkých opatrení sa spoločne stretneme a zabaví-
me. Ohrozený je aj muzikál „West side story“. Namies-

to „Púchovského jarmoku“ pripravujeme k výročiu 
prvej písomnej zmienky o meste „Oslavy Dni mesta 
Púchov“ a taktiež odporúčam prísť si pozrieť famóz-
ny životopisný muzikál o Karolovi Duchoňovi „Zem 
pamätá“ z produkcie Martinského divadla. 

Prevádzkovatelia kín z celého Slovenska narie-
kajú kvôli prepadu návštevnosti filmových pred-
stavení. Aká situácia je momentálne v púchov-
skom kine?

Od augusta sme spustili premietanie aj v našom  
v kine. Návštevnosť bola nízka, výpadky príjmu vy-
soké, ale postupne nám diváci začali prichádzať. Mo-
mentálne premietame v piatok a nedeľu a od októb-
ra chceme pridať aj dni cez týždeň. Verím, že si ľudia 
vyberú z našej ponuky prekonajú obavy a prídu si 
pozrieť dobrý film aj s rúškom.

Čo je nové v Župnom dome?

Župný dom má od 1.9.2020 nového správcu Mgr. 
Petru Pobežalovú, ktorá s občianskym združením Po-
divný barón v jeho priestoroch prevádzkuje aj kavia-
reň. Cez leto úspešne prebehli detské denné „Tábory 

v župáku“, v ktorých chceme pokračovať aj o rok. 
Spoločne pripravujeme kultúrne akcie a program aj 
v Europarku. Cez leto bola v spolupráci s p. Marce-
lom Drobným v Župnom dome nainštalovaná nová 
výstava bábok divadelného súboru D121. Táto je 
prístupná verejnosti počas otváracích hodín Múzea 
Púchovskej kultúry. Župný dom je miesto alternatív-
neho kultúrneho vyžitia.

Púchovská kultúra, s.r.o. zastrešuje aj vysielanie 
Púchovského magazínu na TV Považie a vydáva-
nie Púchovských novín...

Televízia TV Považie vysielala počas koronakrízy  
v štandardnom režime. Púchovské noviny vychádzali 
tiež ako obvykle. Znížený objem plošnej inzercie sa 
prejavil na jar zmenšením počtu strán Púchovských 
novín z 24 na 20, naopak v lete noviny dvakrát vy-
šli na 28 stranách. Od 1. septembra 2020 pracuje  
v inzertnom oddelení Púchovskej kultúry, s.r.o. nová 
pracovníčka Mgr. Paulína Luhová, ktorá bude zabez-
pečovať okrem inzercie aj grafické práce pre kino, 
divadlo a mestské kultúrne podujatia. 

Slavomír Flimmel



spravodajstvo6

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor

Ilustračné foto: Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Prudký nárazový vietor dal v utorok a v stredu 
minulý týždeň poriadne zabrať profesionálnym ha-
sičom v Trenčianskom samosprávnom kraji. Počas 
dvoch dní absolvovali príslušníci Hasičského a zá-
chranného zboru celkom 30 výjazdov, najmä k stro-
mom spadnutým na cesty a na elektrické vedenie. 

Hasiči najčastejšie zasahovali v Trenčianskom okre-
se, no pokoj nemali ani príslušníci HaZZ z Hasičskej 
stanice v Púchove. Krátko popoludní 30. augusta od-
straňovali v Mojtíne strom, ktorý spadol tesne vedľa 
cesty III/1946. V rovnaký deň vo večerných hodinách 
odstraňovali z vozovky spadnutý strom v obci Ledni-
ca a v rovnaký deň ich zamestnal strom spadnutý na 
vozovke v Dolných Kočkovciach na Palárikovej ulici. 

V susednom Považskobystrickom okrese zasahova-

li hasiči rovnako trikrát, najväčšie problémy narobil 
vietor v Papradne – Podjavorníku, kde museli hasiči 
počas jedného zásahu odstraňovať až 12 spadnutých 
stromov.             KR HaZZ Trenčín  

Prudký vietor minulý týždeň lámal stromy, 
hasiči v kraji zasahovali tridsaťkrát

V priebehu mesiaca august 2020 uskutočni-
li príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom samosprávnom kraji celkom 278 
výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac - 103 technických 
zásahov. Nasledovalo 82 výjazdov k požiarom, 64 
zásahov pri dopravných nehodách a 22 výjazdov 
k ekologickým zásahom. Okrem toho hasiči  
v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 4 požiar-
no-previerkové cvičenia a 3 výjazdy k udalostiam, 
pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac au-
gust boli vyčíslené na viac ako 499.000 eur. Uchrá-
nené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom 
období hodnotu viac ako 2.729.000 eur.

KR HaZZ Trenčín

Prehľad zásahov 
hasičov v auguste

Polícia informuje

Pandémia spôsobila medziročný 
pokles počtu prihlásených vozidiel 

Pandémia nového koronavírusu sa v prvom polro-
ku tohto roku podpísala aj pod počet  prihlásených 
vozidiel na dopravných inšpektorátoch na celom 
Slovensku. Celkový počet prihlásených automobilov 
klesol medziročne aj v Púchovskom okrese. Výnim-
kou je počet novoprihlásených motocyklov, ktorých 
počet v okrese Púchov mierne stúpol. 

Kým v prvom polroku minulého roka si majitelia 
prihlásili v Púchovskom okrese na dopravný inšpek-
torát 259 osobných motorových vozidiel, v prvom 
polroku tohto roku ich prihlásili už iba 147. Rovna-
ko poklesol počet prihlásených nákladných vozidiel 
medziročne z 32 v minulom roku, na 19 v tomto 
prvom polroku. Naopak, došlo k miernemu nárastu 

prihlásených motocyklov. Kým v prvom polroku roku 
2019 si ich majitelia v okrese Púchov prihlásili 22, 
tento rok ich od januára do konca júna bolo 29. 

K poklesu počtu osobných motorových vozidiel 
prihlásených na dopravných inšpektorátoch došlo 
aj v krajskom a celoslovenskom meradle. V Trenčian-
skom kraji klesol medziročne počet novoprihláse-
ných osobných motorových vozidiel z 3474 v prvom 
polroku minulého roku na 3170 v prvom polroku 
tohto roka. Na Slovensku sa počet prihlásených 
osobných motorových vozidiel znížil z 52.122 v pr-
vom polroku 2019 na 34.132 v tohtoročnom prvom 
polroku. 

(pok)  
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Riešenie havarijnej 
situácie po povod- 
niach na Vŕšku

V školskom roku 2020/2021 Materská škola Lien-
ka privítala svojich škôlkarov v novom šate. Škola, 
v ktorej zriaďovateľom je Mesto Púchov, je samo-
statný právny subjekt s kapacitou 66 detí v troch 
triedach.

Zrekonštruovaná budova materskej školy umožňu-
je pracovať v lepších podmienkach a vytvoriť tak po-
zitívnu klímu, aby deti prichádzali do materskej školy 
s dôverou a radosťou. V areáli škôlky vyrástlo aj nové 
detské ihrisko.

Vďaka patrí samozrejme všetkým, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom pomohli, aby sa dielo vydarilo. Škola je 
súčasťou mesta a som šťastná, že sa nám pre naše 
deti z Púchova podarilo pripraviť dôstojný príbytok, 
v ktorom sa budú vzdelávať a ktorý sa počas školské-
ho roka stane ich druhým domovom.

Prajem všetkým zamestnancom materskej školy 
veľa trpezlivosti a láskavého prístupu k našim škôl-
karom, aby sa cítili príjemne a odovzdali deťom veľa 
dobrého, všetko to, čo budú potrebovať v ďalších 
svojich krokoch neskôr na základnej škole, ale aj  
v živote.              Jana Kovárová, riaditeľka MŠ Lienka 

Začiatok školského roka v MŠ Lienka

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!

Za uplynulé obdobie spôsobili intenzívne prívalo-
vé dažde v lokalite Vŕšok povodne, po ktorých bola 
si tuácia v mestskej časti č. 7 pre jej obyvateľov kom-
plikovanejšia. Z toho dôvodu zabezpečilo Mesto 
Púchov v spolupráci so spoločnosťou TRNÍK-SLUŽ-
BY, s.r.o. vyčistenie aj vybudovanie nových šácht  
a rekonštrukciu rigolu, aby sa zamedzilo opakovaniu 
situácie z predošlých dní, ako aj prípadným ďalším 
škodám v spojení s prívalovými vodami.

V rokovacom konaní bola vybraná spoločnosť  
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o. pre riešenie havarijnej situácie 
na Vŕšku. Za cenu cca 4.900 eur (bez DPH) prebehlo 
vyčistenie upchatého potrubia a šácht, vybudovanie 
nových 2 šácht (nová šachta a malá čistiaca šachta), 
vyčistenie a rekonštrukcia rigolu – vybudovanie pre-
pojenia s čistiacou šachtou. Odstraňovanie predmet-
nej havarijnej situácie prebiehalo pod taktovkou vy-
branej spoločnosti v období dvoch týždňov.

LK, foto: TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o.



spravodajstvo / oznam8

Milovníci slovenského folklóru so zármutkom prija-
li správu, že vo štvrtok 27. augusta 2020 nás navždy 

opustila pani 
Viera Kuzmo-
vá Džupová. 
Posledná roz-
lúčka so zosnu-
lou sa konala  
v stredu 2. sep-
tembra 2020  
v krematóriu  
v Bratislave. Jej 
pozostatky na-
pokon spočinú  
v rodnej zemi, na 
cintoríne v Mes-
tečku.

Viera Kuzmo-
vá sa narodila 
8. októbra 1924 

v Mestečku v evanjelickej rodine učiteľa Michala 
Kuzmu. Michal Kuzma organizoval spevácky zbor  
v Mestečku, s ktorým sa už v roku 1925 zúčastnil Zá-
vodov ľudového spevu v Bratislave. Spevácku skupi-

nu, ktorá vystupovala hlavne na národopisných sláv-
nostiach, viedol až do r. 1954.

V Mestečku vyrastala aj Viera Kuzmová spolu so 
sestrou a bratom (brat Dušan - architekt, autor pa-

mätníka SNP v Ban-
skej Bystrici). Po 
smrti otca nastúpila 
na jeho učiteľské 
miesto. Okrem pe-
dagogickej činnosti 
sa venovala aj iným 
oblastiam a prevza-
la aj vedenie folklór-
neho súboru. Polo-
žila pevné základy 
folklórnej činnosti  
v Mestečku. Zosta-
vila viaceré progra-
my a choreografie, 
z ktorých folklórne 
súbory z Púchovs-
kej doliny čerpajú 
dodnes. 

„Súbor ľudového 
spevu a tanca OB 
Mestečko“ vystupo-
val už v roku 1956 
na festivale vo Východnej. Pre túto príležitosť upravi-

la choreografiu cepového tanca. Pričinila sa o to, aby 
sa bačovská-pastierska trúba, typická pre Púchovskú 
dolinu, preniesla z bačovísk a polí na pódia. A to už v 
roku 1957 v Strážnici aj vo Východnej. 

Nasledovali vystúpenia v Terchovej, Martine, Rož-
nove pod Radhoštěm, Vysokých Tatrách. Do progra-
mu „Mlatba“ zaradila mlácenie v šestke. Jej skupina 
vystúpila na Celoslovenských dožinkoch v Mestečku 
s programom „Dožinky“. Zorganizoval ich Česko-
slovenský rozhlas roku 1960. V roku 1962 vystúpila  
v rámci medzinárodnej folkloristickej konferencie  
s programom „Svadba“. V roku 1965 spolupracovala  
s Ondrejom Demom pri natáčaní filmu „Ozveny mo-
jej doliny“.

V roku 1963 sa presťahovala do Viničného pri Pe-
zinku. O dianie v obci sa však zaujímala aj vo svojom 
vysokom veku. Pravidelne sa zúčastňovala Dní obce 
Mestečko. V roku 2013 jej bolo udelené čestné obči-
anstvo obce Mestečko.

„Ale ti, kteříž jiné vyučují,
stkvíti se budou jako blesk oblohy,
a kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé,
jako hvězdy na věčné věky.“
Daniel 12,3 

Zdroj: FSk Mestečko, obecmestecko.sk

Rozlúčka s Vierou Kuzmovou Džupovou (1924-2020)
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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 preukazom

• vlastník záhrady, alebo chaty so záhradou na 
území mesta Púchov - je potrebné preukázať sa 
občianskym preukazom a listom vlastníctva.

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. 
MsÚ Púchov

V sobotu 12. 9. rozdá mesto Púchov ďalšie kompostéry

V rámci schválených akcií v rozpočte pre rok 
2020, z Oddelenia výstavby, investícií, životného 
prostredia a stavebného úradu na MsÚ v Púchove, 
prebehla v uplynulých týždňoch realizácia novej 
kanalizačnej prípojky pre Základnú umeleckú 
školu v Púchove, ktorá už bola v havarijnom stave. 

 Realizáciu novej kanalizačnej prípojky uskutoč-
nila spoločnosť TRNÍK - SLUŽBY,

s. r. o., ktorá v súťaži ponúkla celkovú cenu 11 
616 eur, pričom predpokladaná suma bola vo 
výške 12 600 eur. Investičnú akciu približuje ar-
chitektka Mesta Púchov Ing. arch. Daniela Šicová: 
„Pred zahájením nového školského roka sa nám 
podarilo k budove ZUŠ zrealizovať novú kanali-
začnú prípojku napojenú na verejnú kanalizáciu, 
ktorá nahradila staré problémové napojenie na 
žumpu v areáli školy. Škole aj žiakom touto cestou 
prajeme pohodové užívanie.“

V súčasnosti Oddelenie výstavby, investícií, ži-
votného prostredia a stavebného úradu MsÚ 
Púchov pracuje na ďalších investičných akciách, 
naplánovaných do konca roka 2020.

LK, foto: TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o.

Nová kanalizačná prípojka pre základnú umeleckú školu

S príchodom jesenných mesiacov 
sa spotrebitelia tepla každoročne 
dopytujú o možnosti skoršieho spus-
tenia vykurovania ako stanovuje vy-
hláška. 

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospo-
dárstva SR sa vykurovacie obdobie 
začína 1. septembra a končí 31. mája 
v nasledujúcom roku. Dodávatelia 
tepla musia spustiť vykurovanie, ak 
vonkajšia priemerná denná teplota 
vzduchu vo vykurovacom období 
klesne počas dvoch za sebou nasle-
dujúcich dní pod 13 stupňov a podľa 
predpovede vývoja počasia nemož-
no očakávať zvýšenie vonkajšej prie-
mernej dennej teploty v nasledujú-
com dni nad túto hodnotu. 

Ak je záujem spotrebiteľov o spus-

tenie dodávky tepla na vykurovanie  
v čase pred povinným začiatkom vy-
kurovania, môže spoločnosť MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov dodáv-
ku tepla pre spotrebiteľov zabezpečiť 
aj skôr. Je však potrebné, aby správca, 
predseda spoločenstva alebo štatu-
tárny zástupca odberateľa o spuste-
nie dodávky tepla oficiálne požiadal. 
Požiadať je možné formou písomnej 
žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum 
spustenia vykurovania. Podpísanú žia-
dosť je možné doručiť osobne do sídla 
našej spoločnosti, alebo zaslať e-mai-
lom na adresu sekretariat@msbp.sk. 
Nasledujúci deň po doručení žiadosti 
pracovníci Mestského bytového pod-
niku Púchov spustia vykurovanie.

 MsBP Púchov

Informácia pred začiatkom vykurovacej sezóny 
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V roku 2019 odovzdalo o. z. Hradiská do Vlas-
tivedného múzea v Považskej Bystrici zaujímavý 
nález kovového spínadla, ktoré sa našlo v lokalite 
Stražisko patriace pod obec Klieština v okrese Po-
važská Bystrica. 

Jedná o starý ľudový šperk - mosadzné spínadlo. 
Predmet má okrúhly tvar, nie je plochý, ale je mier-
ne vydutý. Vonkajší priemer kruhu je 55 mm, prie-
mer vnútorného kruhu je 22 mm, dĺžka zapínacieho 
špendlíka 30 mm + zatočenie drôtu z jednej strany. 
Zdobenie vzniklo vyrytím centralizovaných čiar  
a vyrazením 19 – 20 malých kruhov s dierkami. Malé 
otvory sú aj pri okraji spínadla. Tie slúžili na zavese-
nie príveskov (v tunajších lokalitách sa prívesky ke-
dysi nazývali brmbolce). Jeden prívesok sa zachoval 
pripevnený, desať príveskov sa našlo v blízkosti spí-
nadla. Rovnako sa v blízkosti spínadla našiel aj jeden 
kovový krúžok (o vonkajšom priemere 17 mm) a po-
zostatky ďalších dvoch kovových krúžkov (s odhado-
vaným vonkajším priemerom 12 mm).

Funkčné zaradenie predmetu: spínadlo – kovová 
spona na odev; spínadlá v marikovskej doline pou-
žívali najmä ženy na zopnutie rukávcov pri krku. Exi-
stuje však aj možnosť, že uvedené spínadlo mohol 
používať muž.

Nájdený predmet má viaceré zvláštnosti. Prvým 
je vydutý tvar stredového kruhu, lebo dnes známe 
spínadlá i doteraz publikované boli ploché. Archa-
icky pôsobia aj drôtené prívesky, ktoré indikujú, že 
predmet mohol vzniknúť v 19. storočí, možno aj skôr.

Nájdenie spínadla podnietilo pracovníkov vlasti-
vedného múzea k tematickému výskumu ľudových 
spínadiel. Na základe literatúry, archívnych výs-
kumov i z rozprávania pamätníkov vieme, že spínadlá 
prešli vlastným vývojom. Od neskorého stredoveku 
vplývala mestská bohatšia kultúra na chudobnejšiu 
ľudovú. Spočiatku si ľudia zopínali rukávce a košele 
jednoduchým špagátikom alebo stuhou. Neskôr si 

začali obstarávať veľmi cenené kovové spínadlá vy-
robené z olova a mosadze (18.-19. storočie). Ďalšiu 
fázu predstavovali perleťové spínadlá (od konca 19. 
storočia - 20. storočie), ktoré boli medzi ľudom zvlášť 
cenené. Jednoduchou náhradou boli hliníkové spí-
nadlá (vyrábali ich domáci výrobcovia napríklad  
v medzivojnovom období ako náhradu perleťových). 
Spínadlá mali rôzne tvary. Dnes sú v javorníckych 
obciach známe kruhové spínadlá, no dávnejšie sa 
používali aj tzv. rohaté spínadlá deltoidného tvaru. 
Boli zachytené v teréne našich obcí napríklad českou 
etnografkou A. Plessingerovou v 50. rokoch 20. sto-
ročia. 

Nález mosadzného spínadla dokladá veľmi starú 
fázu jeho vývoja, čo potvrdzuje aj estetické prevede-
nie – aplikácia príveskov. V júli 2020 požiadali pracov-
níci múzea odborníkov (z firmy Medeko Cast, s. r. o., 
Považská Bystrica) o röntgenovú analýzu kovov mo-
bilným spektrometrom. Analýza potvrdila, že sa jed-
ná o mosadz Ms90 s viac ako 90%-ným zastúpením 
medi. Nájdené spínadlo hodnotíme ako nezvyčajný 
až raritný predmet, ktorý si zaslúži ďalší odborný vý-
skum. 

Petronela Rágulová, 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Zaujímavý nález mosadzného spínadla v lokalite Stražisko

Na sociálnej sieti si vytvoria profil, v rámci ktorého 
komunikujú s maloletými. Tí sa tešia záujmu zo stra-
ny opačného pohlavia, či nových kamarátov, v ko-
munikácii pokračujú a postupne odhaľujú súkromný 
život. Tu sa však konanie predátorov nekončí.

Pre dosiahnutie svojich cieľov vyvíjajú na obete 
nátlak a pýtajú si intímne fotografie či videá. Sexu-
álnymi predátormi môžu byť dospelí, ale aj maloletí.

Vplyvy digitálnych technológií na každodenný 
život sú neodškriepiteľné – v pozitívnom aj nega-

tívnom zmysle slova. Pravidelný prístup na internet 
má viac ako 4,5 miliardy obyvateľov na celom svete, 
preto je dôležité poznať jeho nástrahy, ktorým čelia 
predovšetkým deti. Virtuálny svet sa stal mimoriadne 
príťažlivým fenoménom a mladí ho využívajú nielen 
vo vzdelávacom procese, ale najmä vo voľnom čase.

Je preto namieste uvedomiť si, že okrem chatova-
nia s priateľmi na internete môžu deti naraziť aj na 
nevhodný obsah alebo správanie iných, často ne-
známych osôb, ktoré môžu prejavovať predátorské 

správanie voči 
maloletým. Se-
xuálni predátori 
majú totiž vopred 
premyslenú tak-
tiku a spôsob 
manipulácie, na 
ktorú sa deti, či 
mladí ľudia dajú 
často nalákať  
a posielajú nezná-
mym virtuálnym 
priateľom intím-
ne videá a foto-
grafie.

Čo robiť, ak si 
obeťou? 

Zaslaním fo-
tografie či videa 
však príbeh ne-
končí. Osoba na 
druhej strane 

väčšinou takto získaný materiál použije na vydiera-
nie – či už s finančným, šikanujúcim alebo obťažu-
júcim motívom. V najhorších prípadoch dochádza  
k osobnému stretnutiu, ktoré môže končiť sexuál-
nym obťažovaním alebo zneužitím.

„O tomto novodobom fenoméne musíme hovoriť 
otvorene. Je dôležité, aby boli mladí ľudia informo-
vaní. V komunikácii na sociálnych sieťach nesmú byť 
prehnane dôverčiví, opatrnosť je na mieste najmä ak 
komunikujú s neznámymi ľuďmi. Som rád, že sa tejto 
problematike venujú naši odborníci, ktorí robia pre-
ventívne kampane aj cez sociálne siete,“ zdôrazňuje 
minister vnútra SR Roman Mikulec.

Podľa európskeho priemeru v uplynulom roku:
    22 % detí dostalo aspoň jednu správu so sexuál-

nym obsahom,
    21 % detí  bolo  vystavených  sebapoškodzujúce-

mu obsahu a 
    10 % detí bolo vystavených samovražednému 

obsahu.
Ďalej 54 % slovenských detí má tendenciu zveriť 

sa s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 %  detí  sa  
zverí  rodičovi a 22 % by o svojej skúsenosti radšej 
nepovedalo nikomu.

Ak ste sa stali obeťou sexuálnych predátorov, alebo 
s tým súvisiacej činnosti a chcete získať viac informá-
cií o možnostiach pomoci, obráťte sa na políciu ale-
bo pracovníkov informačných kancelárií pre obete 
trestných činov v každom krajskom meste osobne, 
telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online 
formulára.  

Zdroj: minv.sk, foto: pixabay

Sexuálni predátori na internete sú hrozbou pre deti a tínedžerov
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Premietanie filmových predstavení kino 
Púchov počas pandémie COVID 19 bolo preru-
šené. Ako náhradný program pre našich zákaz-
níkov sme ponúkali akciu KINO Z GAUČA, kde 
si mohli filmoví priaznivci pozrieť filmy doma 
priamo v pohodlí vlastnej obývačky. 

Je veľmi ťažké rozbehnúť prevádzku kina pri 
dodržiavaní všetkých protipandemických opa-
treniach, ktoré máme prikázané. Napriek tomu 
robíme všetko preto, aby sme našim občanom 
dokázali priniesť plnohodnotný filmový záži-
tok v priestoroch nášho útulného kina. 

Povinnosťou divákov pri vstupe do kina je 
prekrytie tváre rúškom, pričom pri vstupe do 
kinosály si musia dezinfikovať ruky dezinfekč-
ným prípravkom. Vzhľadom na opatrenia, 
ktoré zakazovali hromadné podujatia, sme 
kino rozbehli až po ich uvoľnení. Premietali 
sme v obmedzenom režime v mesiaci júl a au-
gust len v piatok večer. Sme veľmi radi, že naši 
verní fanúšikovia si opäť nachádzajú cestu do 
našej kinosály, pričom najväčšej popularite sa 
tešia najmä animované filmy. 

Od začiatku septembra pridávame premie-
tanie filmových predstavení v nedeľu. Filmoví 
nadšenci sa môžu tešiť na pestrú paletu filmo-
vej produkcie od hollywoodských trhákov, cez 
animované filmy až po kvalitné dramatické 
tituly, takže na svoje si prídu nadšenci z mno-
hých filmových žánrov. V budúcom týždni pri-
pravujeme filmové predstavenie FATIMA, ktoré 
je spracované na základe reálnych udalosti. Vy-
sielanie je naplánované 13.9.2020 o 17:30 hod. 
Týmto chceme pozvať všetkých milovníkov 
kvalitnej filmovej produkcie na návštevu našej 
kinosály v Divadle Púchov. 

Od októbra, ak všetko pôjde ako má, by sme 
chceli nabehnúť už v normálnom plnom reži-
me tak, ako boli naši diváci zvyknutí pred ko-
ronakrízou. V najbližšom období plánujeme 
aj tradičnú akciu nášho kina NOC V KINE - pre-
mietanie viacerých filmov s rôznou tematikou  
a žánrom trvajúce do hlbokej noci. Ďalšou plá-
novanou akciou v našom kine je SNOW FILM 
FEST. 

Marcela Bíliková
www.kino.puchov.sk

Čo je nové 
v púchovskom kine?
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Orientálny tanec

Prihlášky:      Púchov 042 285 2401    
 0905 326 794

s Intisar

Divadlo Púchov

Začiatočníci
Pokročilí

Každá streda

Poplatok sa hradí dvojmesačne
Cena. 3,50 eur/hod.

 23. 9. 2020

Nové kurzyPrvé informačné stretnutie

o 18.00 hodine
tanečná sála, 1. poschodie

Kurzy budú prebiehať v zmysle opatrení UVZ SR

LATINO BUDDIES

pre deti od 7 do 10 rokov

29.SEPTEMBER O 15:15 HOD. TANEČNÁ SÁLA DIVADLO
PÚCHOV

1 HODINA TÝŽDENNE/2,5€/PLATBA TROJMESAČNE
INFO A PRIHLÁŠKY DO 21.9.2020

KINO.KURZY@PUCHOVSKAKULTURA.SK,  T.Č.0908 718 662

LATINO

DANCE

FLOW

SEPTEMBER 29 | 16.15 HOD.
TANEČNÁ SÁLA - DIVADLO PÚCHOV 

1 HOD.TÝŽDENNE/3€/PLATBA 3-MESAČNE
INFO A PRIHLÁŠKY DO 21.9.2020

KINO.KURZY@PUCHOVSKAKULTURA.SK, T.Č. 0908 718 662

LOUIS FONSI
GENTE DE ZONA
DADDY YANKEE
SHAKIRA
| OD 15 - 25 ROKOV |

s

 

M

a

r

y

bývalou členkou The Salsa Foundation 
v  austrálskom Melbourne
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KINO
Piatok 11.9. 17:30 hod - ŽENSKÁ POMSTA
Réžia: Dušan Rapoš, scenár: Dušan Rapoš, Eva Vejmělková, hrajú: Mahulena 
Bočanová, Eva Vejmělková, Jana Paulová, Robert Jašków, Miroslav Etzler, 
Petr Rychlý  
Na skupinovej psychoterapii sa u doktora Wágnera náhodou stretnú tri ženy zre-
lého veku. Líšia sa síce profesiou a tiež povahou, ale majú rovnaký problém. Ich 
depresie a trápenia majú totiž spoločného menovateľa: neveru manželov, ktorým 
obetovali desiatky - často i neľahkých - rokov spoločného života. Spontánne ich 
to zblíži a rozhodnú sa, že lepšia, než drahé sedenie u psychoterapeuta, bude 
pomsta. S tou si navzájom pomôžu a pre svojich neverných manželov pripravia 
skutočné peklo na zemi... Film je úsmevným pohľadom na mužskú krízu stredné-
ho veku a oslavou ženskej solidarity.
Rok výroby: 2020, Česká republika, vstupné 5,00 €

Piatok 11.9. 19:45 hod - NARUŠENÝ
Réžia: Derrick Borte, scenár: Carl Ellsworth, hrajú: Russell Crowe, Jimmi 
Simp son, Lucy Faust
Držiteľ Oscara Russell Crowe hrá v tomto thrilleri psychopata, akého určite stretol 
každý z nás – frustrovaného človeka, z ktorého sa za volantom na preplnených 
cestách stane nepríčetné monštrum. Rachel (Caren Pistorius) sa ponáhľa do práce 
a na semafore zatrúbi na auto, ktoré ju zdržuje. Netuší, že náhodou tým spustí 
reťazovú reakciu a stane sa objektom záujmu neznámeho muža, ktorý sa rozhod-
ne udeliť jej životnú lekciu. Začína sa smrteľne nebezpečná hra na mačku a myš, 
ktorá je dôkazom, že nikdy neviete, kto sedí v aute vedľa vás...
Rok výroby: 2020, USA, vstupné 5,00 €

Nedeľa 13. 9. 15:30 - CHRUMKÁČI
Réžia: Tony Bancroft, Scott Christian Sava, hrajú: Emily Blunt, Danny DeVito, 
John Krasinski
Owen Huntington má sympatickú manželku a roztomilú dcérku, no veľmi si ich 
neužije, keďže musí celé dni ochutnávať sušienky pre psy v svokrovej továrni. 
Všetko sa ale zmení, keď Owen jedného dňa zdedí cirkus po svojom stratenom 
strýkovi. To, čo pôvodne vyzeralo ako skvelá správa, sa však čoskoro stane preklia-
tím. Cirkus je na mizine, zvieratá sú preč. A väčšina cirkusantov je príliš stará na to, 
aby mohla vystupovať. Je to katastrofa... A vtedy do Owenovho života vstupujú 
opäť sušienky. No nie hocijaké – sú to zázračné sušienky strýka Buffala Boba. Kek-
síky v tvare najrôznejších zvierat umožnia svojmu majiteľovi stať sa ktorýmkoľvek 
tvorom v škatuli. Predstavte si to – zjete sušienkového medveďa a puf...! Stanete 
sa medveďom. Schrúmete leva... a zrazu je z vás skutočný lev. 
Owen môže v zvieracej koži predviesť veľkolepé predstavenie a pritiahnuť ľudí 
späť do cirkusu. Vidieť vystupovať artistov na dôchodku netúži nikto, spievajúca 
žirafa je však už iná pesnička – tá môže cirkusu priniesť pekné peniaze. Alebo taký 
hroch hrajúci na klavíri. Prípadne lev, ktorý recituje Shakespeara! Nebude to však 
také ľahké. Owen má totiž ešte druhého strýka, bezcharakterného Horatia P. Hun-
tingtona, majiteľa najväčšej siete cirkusov na svete. A ten sa nezastaví pred ničím, 
aby získal škatuľu čarovných sušienok pre seba.
Skvelá animovaná komédia pre celú rodinu od režiséra disneyovky Mulan v sebe 
spája nápaditý príbeh, humor, kvalitnú animáciu a chytľavé piesne. V originálnom 
znení svoje hlasy postavičkám prepožičali manželia Emily Blunt a John Krasinski, 
Sylvester Stallone či Danny DeVito.
Rok výroby: 2020, USA, vstupné 5,00 €

Nedeľa 13. 9. 17:30 - FATIMA
Réžia: Marco Pontecorvo, scenár: Marco Pontecorvo, Valerio D´, hrajú: Har-
vey Keitel, Goran Višnjič, Sonja Braga, Joaquim de Almeida, Lúcia Moniz, 
Joana Ribeiro
Strhujúca historická dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje prí-
beh detí, ktoré sa stali svedkami zázraku. Desaťročná pastierka Lucia spolu so ses-
ternicou a bratrancom ohlásia, že sa im v portugalskej Fatime zjavila Panna Mária. 
Inšpirujú tisíce veriacich, no musia tiež bojovať s nedôverou skeptikov. Fatimské 
zjavenie navždy zmení ich životy...
Rok výroby: 2017, USA, Portugalsko, vstupné 5,00 €

DIVADLO
7.9. LAKOMEC, divadelné predstavenie
20.9. DNI MESTA PÚCHOV s koncertom Andy Loužecká
28.9. FÍHA TRALALA so skupinou BABY BAND, pre deti
29.9. MILENEC, divadelné predstavenie
4.10. Marcela LAIFEROVÁ (MDŽ), koncert
6.10. EKOTOP FILM
7.10. SPIEVANKOVO A ZÁZRAČNÝ POKLAD, pre deti
8.10. RND MUŽSKÉ ODDELENIE, divadelné predstavenie
20.10. ZEM PAMATÁ, životopisný muzikál o Karolovi Duchoňovi
21.10. WEST SIDE STORY, muzikál
22.10. Čaj pre seniorov: MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI
23.10. CESTOVATEĽSKÝ VEČER – MONT BLANC
27.10. ZDENĚK IZER, zábavná show
4.11. PACI PAC A KAMARÁTI, pre deti
11.11. MARTIN NA BIELOM KONI, Tomáš Bezdeda s kapelou
15.11. LÚČNICA:SLOVENSKÝ TRIPTYCH
16.11. KVARTETO, divadelné predstavenie
18.11. Čaj pre seniorov: HELIGONICA A MAJA VELŠICOVÁ
20.11. INE KAFÉ, koncert
25.11. LA GIOIA A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER 
6.12. MIKULÁŠ V DIVADLE: Detský muzikál FROZEN
10.12. Čaj pre seniorov: ZÁHORIENKA A manželia Osíčkovci s cimbalom
31.12. SILVESTER V MESTE – skupina TRAKY, GLADIÁTOR, laserová show
od 29.11. do 20.12. ADVENTNÉ NEDELE

VÝSTAVY
10.9.- 7.10.2020 - ARTFORMÁCIE (ČR,SR)
9.10.-10.11.2020 – Jaroslav MARTIŠ
13.11.-30.11.2020 - ZUŠ Púchov
8.12.- 10.1.2021 - FOLKLÓRNA výstava 

KURZY 
Jazykové kurzy - pokračujú v prerušenej výuke hodín z dôvodu COVID 19 už od 
2.9.2020 v nezmenenom rozvrhu hodín a v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.  
Do 21.9.2020 prijímame prihlášky do pohybových, výtvarných, kreatívnych kur-
zov pre deti a dospelých a následne bude prebiehať otvorenie všetkých kurzov 
pre nový školský rok. 

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
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Program aj na www.kino.puchov.sk a www.kultura.puchov.sk
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Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Ponuka týždňa:  
1.Vyprážané kuracie prsia v tekvicových 
semienkach, varené zemiaky, tatárka 
2. Grilovaný hermelín, petržlenové va-
rené zemiaky a korenistý brusnicový dip
3. Špagety s olivovým olejom,  
cesnakom, čerstvým chilli a strúhaným 
parmezánom, petržlenová vňať 
                                                                                                                                                      
Utorok: 8.9.2020
Polievka: Cícerová polievka so zemiakmi 
a zeleninou
1.Morčací plnený rezeň gordon bleu, 
baby karotka s kukuricou, zemiakové  
pyré a mix šalátik
2. Gurmánska pečeň na cibuľke a čer-
stvom majoráne, dusená ryža, uhorka
3. Miešaný šalát s jemne cesnakovým 
dipom, pečenými cuketovými paličkami  
a tmavou bagetou                                                 

Streda: 9.9.2020
Polievka: Zemiaková polievka “KULAJDA”                                                                                
1. Roštenka pripravená do ružova so  
silnou slaninovou omáčkou, cukrový 
hrášok a dusená ryža
2. Mletý rezeň s cesnakom podávaný  
na smotanovom pyré, uhorkový šalát
3. Listovo - zeleninový šalát s tuniakom, 
olivami, cibuľkou a vajíčkom, toast                                                          

Štvrtok: 10.9.2020
Polievka: Mrkvovo-zázvorová s corn flakes  
1. Bravčové karé v slaninke a bylinkách, 
paprikovo-cuketové ragú a batatové pyré
2. Lahodná tvarohovo-ovocná žemľovka  
s vanilkovým krémom a drobným 
ovocím, mäta
3. Miešaný zeleninovo- listový šalát s mäso-
vými  rezancami, cesnakový dresing a toast                                                                         
                                      
Piatok: 11.9.2020
Polievka: Tekvicový krém zjemnený  

škoricovou smotanou
1. Tilápia pečená s provensálskym  
korením, pažítková omáčka, zelenina  
a štuchané zemiaky 
2. Údené mäso na dusenej kyslej kapuste, 
žemľové knedle
3. Miešaný zeleninový šalát s mozzarellou 
a mäkkým vajíčkom, bazalkové pesto, 
bagetka

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 8.9.2020
Polievka: Zemiaková na kyslo s kôprom  
a vajíčkom, chlieb 
1. Bravčové pliecko bratislavské, kysnutá 
knedľa 
2. Plnený kapustný list s mletým mäsom, 
varené zemiaky 
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát    
 
Streda: 9.9.2020
Polievka: Kapustová z hlávkovej kapusty  
s rajčinami, chlieb  
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená ryža, 
kyslá uhorka 
2. Šošovicový prívarok s pečeným 
špekáčikom, varené zemiaky
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát 

Štvrtok: 10.9.2020
Polievka: Kurací vývar s cestovinou  
a pečeňovými haluškami, chlieb
1. Černohorský bravčový rezeň, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 
2. Špenátové halušky s nivovou omáčkou  
a opraženou slaninkou 
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát  

Piatok: 11.9.2020
Polievka:  Fazuľová domáca s rezancami  

a zemiakmi, chlieb    
1. Prírodný brvčový rezeň, zemiakové 
hranolky, zeleninový šalát  
2. Palacinky s džemom, čokoládou  
a šľahačkou  
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu: od 4,20 €
Utorok: 8.9.2020
Polievka: Karotková- kyslá
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
knedľa
2. Liptovská bravčová kocka, zemiaky, 
uhorka
                                               
Streda: 9.9.2020
Polievka: Vrchárska
1.Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková 
kaša, ruský šalát 
2.Kuracie stehno na paprike, cestovina 

Štvrtok: 10.9.2020
Polievka: Hrachová s párkom
1. Pražský kurací závitok, ryža/krokety, 
obedový šalát
2. Nitrianske bravčové pliecko, cestovina

Piatok: 11.9.2020
Polievka:  Orientálna s kvakou
1. Kurací stehenný steak, hokaido  
omáčka, halušky
2. Hovädzie na slanine, dusená ryža

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu: od 5,60 €
                                                                                                                                                      
Utorok: 8.9.2020
Polievka: Cícerová so zeleninkou  
1. Zeleninový šalát s vyprážanými kúska-
mi camembertu so sezamom, dresing 

2. Mäsové guľky v paradajkovej omáčke, 
knedľa   
Tibet: Kuracie mäsko s chili v cesnakovej 
omáčke, zeleninová ryža basmati
                                               
Streda: 9.9.2020
Polievka: Fazuľová na kyslo so slivkami, 
chlieb  
1.Lievance s jahodovým džemom  
a vanilkovým krémom, toping 
2. Kurací steak s fazuľovými luskami  
v slaninke, ½ ryža, ½ hranolky
India: 150g Bravčové mäsko ´´KASH-
MIRY´´, cesnakový chlieb Naan, zeleni-
nový šalát 
                                                         
Štvrtok: 10.9.2020
Polievka: Hubová s rajbaničkou  
a zeleninou
1. Strapačky s kyslou kapustou  
a slaninkou
2. Vyprážaný kurací GORDON BLEU,  
zemiakový šalát nakyslo 
Tibet: Bravčové mäsko THAI CURRY,  
ryža basmati
                                                                         
Piatok: 11.9.2020
Polievka: Hovädzí vývar s drobnou ces-
tovinou a zeleninkou
1. Caesar šalát s kuracím mäskom, pečivo    
2. Kotlíkový (bravčovo-hovädzí) guláš, 
chlieb
India: Kuracie mäsko TIKKA MASALA, 
maslový chlieb NAAN, zel. šalát

Želáme Vám dobrú chuť
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18. - 20. september 2020 (piatok - nedeľa)

Cena: 139 €

TOKAJ, LATORICA
A BODROG
Plavba po Bodrogu, Chránená krajinná oblasť
Latorica, Pravé Tokajské v historických pivniciach,
Vyhliadková veža, Čerhov, Trebišov a oveľa viac!

15. september 2020 (utorok - sviatok)

Cena: 25 €

STREDOSLOVENSKÉ
UNIKÁTY
Zámok Vígľaš, Drevený kostolík Hronsek UNESCO,
Gotický Čerín a Badínsky prales - náučný chodník.

Novinka CK!

3-dňový zájazd!13. september 2020 (nedeľa)

Cena: 24 €

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

12. september 2020 (sobota)

Cena: 25 €

SLOVENSKÝ RAJ
NAJKRAJŠIE ROKLINY
Suchá Belá - Kláštorisko - Letanovský mlyn - 
Prielom Hornádu

Turistický výlet!

Putovanie po Slovensku!

Viac než 5300 cyklistov vo vyše 1600 tímoch  
z 84 samospráv sa 1. septembra vydalo do ulíc 
slovenských miest, kde budú v rámci kampa-
ne Do práce na bicykli upozorňovať na potrebu 
zlepšenia podmienok pre nemotorovú dopravu  
a súťažiť za svoje mestá.

Do priebehu najväčšej cyklistickej akcie na Sloven-
sku tento rok významne zasiahla pandémia korona-
vírusu, ktorá ju v úvode marca prerušila práve v čase 
prebiehajúcej registrácie. Napriek zložitým podmien-
kam sa však organizátorom podarilo určiť nový ter-
mín jej konania, ktorý prvýkrát v histórii kampane 
pripadol na september. „Paradoxom je, že práve opa-
trenia súvisiace s COVID-19 prispeli k značnému ná-
rastu bicyklujúcich ľudí, a to nielen naprieč Európou, 
ale aj na Slovensku. Žiaľ, ukázalo sa, že v mestách 
chýba kvalitná infraštruktúra pre bezpečný pohyb na 
bicykli. Preto je potrebné viac ako kedykoľvek pred-
tým poukázať na potrebu budovania infraštruktúry 
pre aktívne druhy dopravy – či už je to pešia chôdza, 
alebo práve bicykel,“ hovorí koordinátorka kampane 
Do práce na bicykli Andrea Štulajterová. „Hoci nám 
tento rok v pelotóne chýba veľa tradičných súťažia-
cich, ktorí aktuálne pracujú z domu, alebo študenti 
vysokých škôl, ktorí začínajú až v októbri, sme veľmi 
radi, že téma rozvoja cyklodopravy aj tento rok spoji-
la tisícky ľudí,“ dopĺňa Štulajterová.

Tohtoročná „koronová“ kampaň bude v znamení 

pokračujúceho získavania dôležitých dát o presu-
noch obyvateľov za prácou. Po minuloročnom pi-
lotnom projekte spracovania získaných informácií 
o dopravných návykoch obyvateľov do prehľadnej 
brožúry sa budú 
organizátori kam-
pane snažiť rozšíriť 
dopravné analý-
zy aj do ďalších 
miest. „Štát má 
veľké množstvo dát  
o dopravných zvyk-
lostiach motoristov. 
Dopravné zvyklos-
ti cyklistov alebo 
chodcov sú však 
pre všetkých veľkou 
neznámou. Práve 
vďaka tomu, že 
účastníci kampane 
Do práce na bicykli 
si budú poctivo evi-
dovať trasy svojich presunov po meste, získajú štát 
aj samosprávy jedinečný pohľad na dopravnú mapu 
mesta. Tá už totiž nebude len o autách, prípadne 
MHD,“ uvádza hlavná koordinátorka kampane.

Súťažný tím pozostáva z 2 až 4 kolegov, ktorí regis-
tráciou na stránke www.dopracenabicykli.eu získajú 

prístupové údaje do systému kampane. Vďaka svojej 
účasti si tak budú môcť zasúťažiť so svojimi kolega-
mi a zabojovať o zaujímavé ceny. Účastníci kampane 
však majú aj jedinečnú príležitosť zlepšiť si svoju kon-

díciu, prispieť k čistejšiemu a krajšiemu mestu, ale 
najmä podporiť hlavný cieľ celej kampane, ktorým 
je motivácia kompetentných k vytváraniu kvalitných  
a bezpečných podmienok pre tých, ktorí využívajú 
na cestu do práce bicykel. 

Zdroj: nechajmeautodoma.eu 

Do ulíc vyrazili tisíce cyklistov, začala sa tradičná kampaň

Celoslovenská anketa Strom roka 2020, ktorá slávi 
svoje 18. narodeniny, aj tento rok ponúka možnosť 
školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na 
skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov.

Sprievodná súťaž k ankete Strom roka má za cieľ 
upriamiť pozornosť na životné prostredie, najmä  
v oblasti dôležitosti ochrany a ošetrovania stromov. 
„Vždy veľmi radi vidíme, keď sa do ankety s chuťou 
zapoja aj žiaci a študenti škôl z celého Slovenska. Aj 
takto napĺňame hlavnú ideu ankety – chceme vzbu-
diť záujem o životné prostredie u mladej generácie,“ 
uvádza Martina Ragalová, PR manažérka z Nadácie 
Ekopolis.

Súťaž spočíva v zbieraní hlasov za najobľúbenejšie 
stromy, ktoré súperia v tohtoročnej finálovej dva-
nástke a môže sa do nej zapojiť ktorákoľvek škola 

zo Slovenska. „Každý žiak môže svojim hlasom pod-
poriť ktorýkoľvek strom,“ približuje Ragalová. Hlasuje 
sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré 
musia zástupcovia škôl poslať na adresu nadácie naj-
neskôr do 7. októbra 2020.

„Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v čo 
najväčšom počte, čaká odmena v podobe výsadbo-
vého materiálu od jedného z partnerov ankety, Zá-
hradníctva ABIES, v hodnote spolu až 500 eur,“ hovorí 
Ragalová.

Tento rok v rámci súťaže pribudla nová výherná 
kategória, ktorá má motivovať práve školy, ktoré ne-
majú veľký počet žiakov. „Každý rok sa stávalo, že sa 
zapájali i samostatné triedy a školy s malým počtom 
žiakov, kde bolo jasné, že nemajú šancu vyhrať. Práve 
preto, aby sme boli férovejší a ocenili aktivitu žiakov 

aj z takýchto škôl, odmeníme jednu z nich takisto vý-
sadbovým materiálom,“ dopĺňa Ragalová. Pri výbere 
budú rozhodovať členovia nadácie Ekopolis. „Často 
nám triedy posielali napr. pekné listy od detí, kres-
bičky, fotky z triedy, či priamo s finalistom, za ktorého 
hlasovali. Takáto iniciatíva si zaslúži odmenu,“ uza-
tvára Ragalová. Výhrou v tejto kategórii bude výsad-
bový materiál v hodnote 100 eur od Záhradníctva 
ABIES.

V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verej-
nosti a spolu s ňou aj súťaž fotografií na sociálnej sieti 
Instagram – Tour de Strom, kde ľudia súťažia o ceny  
z nadácie Ekopolis. Možnosť zapojiť sa do hlasovania 
i aktivít potrvá do 30. septembra 2020. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov sa bude konať v  októbri. 

ekopolis.sk

Anketa Strom roka: súťaž pre školy tento rok aj s novou kategóriou
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Tvárové rúško nás účinne chráni, ak 
zakrýva ústa aj nosové dierky a je su-
ché. Deti je preto potrebné do školy 
vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, 
aspoň jedným ďalším čistým rúškom  
v mikroténovom vrecúšku. Dieťaťu pri-
baľte do školskej tašky aj jedno čisté 
mikroténové vrecúško, do ktorého vlh-
ké rúško odloží (plátenné aj jednora-
zové). Po návrate zo školy by mal rodič 
vrecko s jednorazovými rúškami vyho-
diť do odpadkového koša ako bežný 
komunálny odpad. 

Plátenné rúška je potrebné oprať  
v práčke aspoň na 60 °C s bežne do-
stupnými pracími prostriedkami, prí-
padne vyvariť a následne ožehliť su-
chým teplom.

Ako správne použiť tvárové rúško
• pred použitím rúška je potrebné 

očistiť ruky vodou a mydlom alebo 
dezinfekčným prostriedkom

• rúško je potrebné nasadiť tak, aby 
priliehalo k tvári a zakrývalo ústa aj no-
sové dierky: len tak dokážeme účinne 
chrániť seba a svoje okolie

• minimalizujte dotyk s rúškom počas 
jeho nosenia

• tvárové rúško je potrebné vymieňať 
za nové, ak je poškodené, vlhké alebo 
špinavé

• jednorazové rúška nie sú určené na 
opätovné používanie

S tvárovým rúškom manipuluje-
me prostredníctvom gumičiek alebo 
šnúrok. Rúško neodstraňujeme jeho 
úchopom na prednej strane, pretože 
môže byť pokryté patogénmi. 

V prípade ochorenia COVID-19 sú 
často bezpríznakové aj deti. Radi by 
sme preto povzbudili verejnosť, aby 
na nosenie rúšok u detí na začiatku 
školského roka nazerala ako na dôle-
žitý preventívny krok. Do kolektívu sa 
naraz vracajú po letných prázdninách 
státisíce detí a aj preventívnym no-
sením rúšok na školách vyvažujeme 
riziko šírenia ochorenia COVID-19 po 
dovolenkovom období.

Pravidlá nosenia rúšok na školách
Nosenie rúšok v triedach nie je po-

vinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré 
navštevujú predškolské zariadenia  
a prvý stupeň základných škôl (ide  
o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti 
nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho 
však budú na tvári akceptovať, jeho 
nosenie odporúčame). Nosenie rúšok 
je povinné aj pre pedagógov, odbor-
ných zamestnancov a všetkých žiakov 
v interiérových priestoroch s výnim-
kou času potrebného na konzumáciu 

jedál a nápojov. Pedagóg môže mať  
v triede aj tvárový štít.

Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci 
so stredným a ťažkým mentálnym ale-
bo sluchovým postihnutím. K žiakom 
s chronickými ochoreniami dýchacích 
ciest s dychovou nedostatočnosťou  
a kožnými ochoreniami tváre, ktorým 
by nosenie rúška dlhší čas mohlo spô-
sobovať záťaž, odporúčame pristu-

povať individuálne, najvhodnejšie po 
konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Tvárové rúško nespôsobuje vdycho-
vanie vysokej koncentrácie oxidu uhli-
čitého a nemá dopad na zdravie osoby. 

Jednorazové i plátenné masky sú 
porézne, čo umožňuje normálne dý-
chacie funkcie. 

Ján Mikas, hlavný hygienik SR
Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay

Ako vybaviť žiakov do školy rúškami

Dobovú včelnicu, ktorá na hrade 
vznikla v rámci projektu „Keď včeláre-
nie bolo remeslom blízkym k prírode“, 
oficiálne otvorili 27.8.2020. Návštev-
níkov bude upozorňovať na význam 
včiel aj rovnováhu prírody.

Myšlienku siedmych dobových úľov 
vymyslel a pod záštitou ministra pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Jána Mičovského a predsedu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Jaroslava 
Bašku zrealizoval Včelársky ekologický 
spolok Slovenska z Púchova. Špeci-
álne včelie príbytky sú umiestnené 
mimo dosahu návštevníkov hradu 
vedľa Jeremiášovej bašty, verejnosť 
sa k nim dostane len v ochrannom 
oblečení počas špeciálnych edukač-
ných prehliadok. Tie včelári pripravia 
niekoľkokrát za mesiac. „Včelnica bude 
slúžiť ako trvalo udržateľný ekologic-
ký projekt vzdelávania najmä detí a 
mládeže. Rôznymi aktivitami by sme 

radi zmenili pohľad verejnosti na to, že 
včela bola primárne stvorená k tomu, 
aby opeľovala, zachovávala biotopy, 
stabilitu ekosystémov a celej prírody  
a nie kvôli medu,“ vysvetlil Michal Bi-
zoň, podpredseda Včelárskeho eko-
logického spolku Slovenska. „Tento 
projekt zapadá aj do Krajskej koncep-
cie enviromentálneho vzdelávania, 
výchovy a osvety a teším sa, že sa do 
neho zapájajú aj iné subjekty a spon-
zori. Deťom a mládeži dnes treba 
vysvetliť, čo sú včely, ako sa dá o ne 
starať a verím, že hradná včelnica bude 
lákadlom nielen pre tých, ktorí sa zaují-
majú o ochranu životného prostredia,“ 
povedal trenčiansky župan.

Hradnú včelnicu momentálne obý-
vajú štyri včelie rodiny, ďalšie pribud-
nú na jar budúceho roku. Včelárske 
vzdelávacie aktivity na hrade môže 
verejnosť podporiť v rámci verejnej vý-
zvy.                               Zdroj: TSK

Včely na Trenčianskom hrade

Vyberiete si  z  pestrej  ponuky
záujmových útvarov,  stretnete
vedúcich krúžkov,  dostanete

informácie k činnosti  CVČ.

V týchto dňoch bude 
ZÁPIS do záujmových útvarov.

DNI

OTVORENÝCH

DVERÍ

16. 9. - 17. 9. 2020

od 15,30 do 18,00 hod.

Centrum voľného času,

Športovcov 904/9, Púchov

pozýva rodičov a deti na 
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MERANIE ZRAKU ZADARMO  A BEZ ČAKANIA 

Akcia platí do 31.10. 2020. Meranie zraku zadarmo pri objednaní kompletných okuliarov.

MULTIFOKÁLNE
ŠOŠOVKY

2V1 - JEDNY OKULIARE  NA  VŠETKY PRÍLEŽITOSTI

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

UV 420 BLUE CUT 
ŠPECIÁLNA OKULIAROVÁ ŠOŠOVKA

CHRÁNI  OČI PRI PRÁCI S PC A TABLETOM 

 - 40%

IBA U NÁS
Z Ľ AV Y

Moravská 687/11
PÚCHOV

mail: puchov@droptic.sk, mobil: 0915 378 744

(budova pamätnej fary) 
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Priateľské zápasy v boxe, Lednické Rovne, 29. augusta

Box pod holým nebom minulý týždeň zaplnil amfiteáter v Lednických Rovniach.               FOTO: Milan Podmaník
Oragnizátori ocenili osobnosti slovenského boxu - 

Janka Zacharu, Ernesta Pavloviča a Dušana Bučka. Za 
podporu boxu si cenu prevzal aj starosta obce Marián 
Horečný. 

Boxerské talenty si v ringu nič nedarovali...

Box učaroval aj dievčatám.

Hoci Box klub Lednické Rovne má za sebou iba 
sedem rokov existencie, pochváliť sa už môže 
niekoľkými výnimočnými úspechmi. „Najskôr sme 
začínali boxovať vonku v parku, neskôr sme si prena-
jímali priestory v tunajšej škole. Neskôr sme trénovali 
v takej technickej dielni, až sme založili klub a našim 
pôsobiskom sa stali priestory Kultúrneho zariadenia 
Rona v Lenických Rovniach,“ priblížil začiatky boxu  
v sklárskej obci člen klubu Marek Prekop s tým, že 
dnes je klub už občianskym združením.

Ako dodal, pod vedením trénera Petra Vraníka vy-
rástla v klube majsterka Slovenska junioriek Martina 
Kováčiková, medzi slovenskú špičku sa pomaly ale 
isto prepracováva Lukáš Košík a ďalší členovia klubu. 
Klub má momentálne okolo desať stabilných členov 
od 15 do 40 rokov. „Trénujeme trikrát do týždňa, 
aktívnejší boxeri trénujú každý deň. Odborné vede-
nie klubu zabezpečuje tréner Peter Vraník, ktorý je 
držiteľom trénerskej licencie, odborné vedenie čle-
nov klubu je teda zabezpečené na výbornej úrovni,“ 
doplnil Prekop.

Prostriedky na čiinosť nie je jednoduché zohnať, 
boxeri z Lednických Rovní však majú niekoľko spon-
zorov v obci a v okolí, pomocnú ruku podáva sa-
motná obec Lednické Rovne a sklársky gigant Rona, 
sponzorov majú aj v z Púchova a pomôcť vie aj pri-
mátorka Púchova Katarína Heneková. 

O tom, že boxeri z Lednických Rovní nie sú len 
kvalitní športovci, ale aj výborní organizátori, svedčí 
usporiadanie už druhého ročníka podujatia, ktoré do 
Lednických Rovní prilákalo desiatky talentovaných 
boxerov. Pri jeho zrode stál v minulom roku olym-
pijský víťaz Janko Zachara, ktorý si ani v tomto roku 
nenechal ujsť priateľské zápasy v boxe. Organizátori 
ich pripravili pod holým nebom v tamojšom amfite-
átri a zrejme ani sami neočakávali takú veľkú divácku 
kulisu. Pochvaľoval si aj Janko Zachara, ktorého po-
tešilo, že podujatie prilákalo toľko mladých boxerov 
i divákov. „Box je síce halový šport, ale ak majú borci 
možnosť zmerať si sily na čerstvom vzduchu, treba 

to len privítať,“ povedal olympijský šampión z roku 
1952 z Helsiniek.  

V ringu v letnom amfiteátri v Lednických Rovniach 
sa prredstavili takmer tri desiatky boxerov, medzi 
nimi i šestica dievčat. 

Výsledky: 
V kategórii starších žiakov podľahol Miroslav Li-

kavec (Bc Ružomberok) Dominikovi Bubeníkovi (BT 
Dubnica), Adam Zubko (BT Dubnica) porazil Domi-
nika Zaslava (Bc Ružomberok) a Filip Buday (Boxing 
Považská Bystrica) Lukáša Balážika (Box klub Lednic-
ké Rovne).

V kategórii mladšieho dorastu Pavlína Šaradínová  
(Boxing Považská Bystrica) porazila Viktóriu Zúbeko-
vú (RB B Ladce), Tomáš Balaž (BC Ružomberok) On-
dreja Bielika (Boxing Považská Bystrica) a Samuel 
Ku niak (RB Boxing Ladce) Patrika Mládeka (ABC Ma-
lacky).

V kategórii staršieho dorastu zvíťazila Kristína Šíro-
vá (ABC Malacky) nad Kristínou Kutnou (BT Dubnica), 
Marek Osuský (ABC Malacky) nad Jurajom Zeman-
číkom (BT Dubnica), Andrej Habáň (Boxing Považ-
ská Bystrica) nad Erikom Prosinákom (BT Dubnica), 
Adam Chlebina (Boxing Považská Bystrica) nad Dani-
elom Tvrdoňom (BT Dubnica).

V kategórii žien porazila Táňa Manďákova (BT Dub-
nica) Júliu Dropovú (BC Ružomberok). 

V kategórii mužov zdolal Adam Beňa (ABC Malacky) 
Miroslava Waisa (Box Klub Lednické Rovné) a Lukáš 
Balážik (Považská Bystrica) podľahol Marekovi Osr-
manovi (Box Klub Lednické Rovné). 

Spestrením večera bol zápas v Thajboxe medzi Ras-
tislavom Pavlusom (Box Klub Lednické Rovne) a Mi-
chalom Hudecom (Boxing club Dubnica Muay Thai), 
ktorý sa skončil nerozhodne. 

Druhý ročník priateľských zápasov v boxe sa roz-
hodne vydaril a už teraz sa dá bez preháňania pove-
dať, že v Lednických Rovniach sa zrodila pekná tra-
dícia. Zostáva len veriť, že organizátorom nadšenie 
vydrží a dočkáme sa podobných podujatí.             (pok)

Box má v Lednických Rovniach zelenú, 
vychovali už i majsterku Slovenska
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Futbal - Slovnaft cup - 2. kolo

Belušania sa takmer postarali o senzáciu, v závere 
nepremenili pokutový kop a vypadli z pohára

FK Beluša – Slovan Bratislava 0:2 (0:1)
Góly: 14. Henty (z 11 m), 90. Ožbolt
Žltá karta: 88. Abena (Slovan)
Rozhodovali: Kráľovič – Galo, Košecký, 989 divákov
Beluša: Vangel – Gašpar, Jánošík, Schizsler, Nomil-

ner – Ďuriš (69. Berka), Holíček – Cisár – Mišutka, Gá-
borík - Hrenák

Slovan: Šulla – Pauschek, Abena, Božikov (46. Ver-
non), Lovat – Petrák (46. Dražič), Rabiu – Daniel, Hen-
ty (69. de Kamps), Čavrič (62. Ratao) - Ožbolt

Na Považí sa konal futbalový sviatok, miestny tre-
ťoligista FK Beluša privítal v druhom kole Slovnaft 
Cupu najúspešnejší slovenský klub Slovan Bratisla-
va. Úradujúci šampión podal nepresvedčivý výkon  
a musel sa strachovať o výsledok. Od blamáže za-
chránil belasých brankár Michal Šulla, ktorý za stavu 
0:1 zneškodnil minútu pred koncom pokutový kop.

„Veľká škoda. Futbalové šťastie stálo na strane 
súpera. Za bojovnosť sme si skórovať zaslúžili. Cez 
polčas sme si v šatni vraveli, že jedna šanca príde  
a musíme ju premeniť. Žiaľ, nestalo sa tak,“ hodnotil 
po zápase kanonier Beluše Adam Gáborík.

V zostave Beluše sa objavil aj bývalý slovanista Pe-
ter Jánošík.„Pred zápasom sme ani nedúfali, že mô-
žeme vyhrať. Išli sme na trávnik s cieľom čo najviac 
to súperovi znepríjemniť. No nakoniec sme mohli aj 
postúpiť. V penaltovej lotérii môže zvíťaziť hocikto,“ 
povedal Jánošík.

Bratislavčanov poslal do vedenia v 14. minúte  
z penalty legionár Ezekiel Isoken Henty, ale v prvom 
polčase si už výraznejšiu šancu nevypracovali. Po 
zmene strán mali belasí naďalej územnú prevahu, ale 
nevedeli sa vysporiadať s náročným terénom a de-
dinským prostredím. Lopta im odskakovala a domáci 
vyrážali do brejkov. „V prvom polčase sme boli trošku 
zaskočení, ale do druhého sme sa oťukali. Mali sme 
aj šance a Slovan sme, naopak, držali na dištanc od 

našej brány,“ dodal Jánošík.
V 66. minúte sa v pokutovom území ocitol na zemi 

spomínaný kanonier Beluše Gáborík, ale penalta sa 
nekopala. 

„Ľudia si ju pýtali, ale musím sa priznať, že faul to 
nebol. Z iného uhla to mohlo vyzerať inak, ale ku 
kontaktu nedošlo. Chcem poďakovať všetkým fanú-
šikom za neúnavné povzbudzovanie, práve vďaka 
nim sme mali ľahké nohy a vo vysokom tempe sme 
vydržali behať do poslednej minúty,“ prezradil. Belu-
ša bola na radosť plného štadióna blízko senzácie. 
Smoliarom zahodenej penalty sa stal Roman Gašpar 
a hrdinom spomínaný gólman Michal Šulla. „Penalty 
sú lotéria. Zrejme nás to bude dlho mátať, ale ideme 
ďalej. Teraz sa sústredíme naplno na ligu, verím, že 
sa nám podarí postúpiť. V Beluši je výborná partia, 

skvelé zázemie. Títo ľudia si to zaslúžia. Pre nich sme 
dnes nechali na ihrisku všetko a zažili krásny futbalo-
vý zážitok,“ povedal Gáborík.

V nadstavenom čase hrali domáci vabank a strie-
dajúci Alen Ožbolt kozmeticky upravil stav na 0:2. 
„Výsledok pre nás nie je priaznivý, no ukázali sme 
sa v dobrom svetle. Slovan bol jednoznačný favorit, 
no my sme nesklamali. Jedna cesta končí a verím, že 
druhá sa začína. Tá v lige, na ktorú sa teraz naplno 
koncentrujeme. Hrať pohár aj súťaž by bolo pre nás 
náročné, pretože nemáme taký široký káder a všet-
ci chodíme buď do práce, alebo do školy. Nemáme 
žiadneho profesionála,“ doplnil Jánošík. Slovan sa  
v treťom kole Slovnaft cupu predstaví opäť na Považí, 
kde vyzve štvrtoligový TJ Spartak Kvašov.

Zdroj: Futbalnet - Ivan Mriška

Okamih, ktorý mohol priniesť senzáciu. Penaltu Romana Gašpara však gólman Slovana Šulla vyrazil. 

Futbal - 2. liga muži

6. kolo: 

Petržalka – MŠK Púchov 3:2 (1:0)
Góly: 13. Kozlovský, 67. Jedinák, 85. Jedinák – 62. 

Kapusniak, 70. Rypák

ŽK: Turčák, Jedinák, Habovčík, Petryk, Huba – Lac-
ko, Martinček, Rypák, Varga, Loduha, rozhodovali 
Mastiš, Budáč, Kuba, 350 divákov

Po nútenej prestávke zapríčinenej povinnou izolá-
ciou začali Púchovčania v Petržalke aktívne a v úvod-
nej polhodine domáci zadáci zastavovali útočné 
akcie Púchovčanov len za cenu nedovolených zákro-
kov. V 13. minúte šli napriek tomu do vedenia gólom 
Kozlovského. Po góle pokračovali hostia v aktívnej 
hre a nedovolené zákroky na hrane fair play trestal 
rozhodca žltými kartami. V druhom polčase sa aktivi-
ta hostí vyplatila a v 62. minúte vsietil vyrovnávajúci 
gól Kapusniak – 1:1. Hostia sa však z vyrovnania tešili 
iba päť minút, pretože v 67. minúte poslal Jedinák 
Petržalku opäť do vedenia – 2:1. Púchovčania nere-
zignovali a už o tri minúty svietil po góle striedajú-

ceho Rypáka na ukazovateli opäť nerozhodný stav 
– 2:2. Šťastena však napokon ukázala svoju prívetivú 
tvár domácim, keď päť minút pred koncom Jedinák 
svojim druhým gólom strhol víťazstvo na stranu do-
mácich. Púchovčania po góle pridali, bojovali, no  
v rozlete ich zastavovali až pričasté fauly, ktoré roz-
hodca „odmenil“ tromi žltými kartami. Hostia tak aj  
v druhom stretnutí po sebe na trávniku súpera prišli 
o body napriek tomu, že neboli horším mužstvom. 
Už v sobotu Púchovčania privítajú na domácom tráv-
niku rezervu bratislavského Slovana. 

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Ozimý, Riška, Petro (46. Martinček), Lacko, 

Varga, Michlík, Kapusniak (67. Prekop), Loduha, Mráz, 
D. Pilný (51. Rypák), tréner Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 6. kola: 
Trebišov – Bardejov 1:0, Dubnica nad Váhom – 

Poprad 5:2, Banská Bystrica – Žilina B 6:3, Skalica – 
Podbrezová 3:4, Šamorín – Košice 0:1, Komárno malo 
voľno

1. B. Bystrica 6 5 0 1 23:10 15
2. Skalica 6 5 0 1 16:8 15
3. Podbrezová 6 4 1 1 14:7 13
4. Košice 5 4 1 0 7:2 13
5. L. Mikuláš 5 3 0 2 6:3 9
6. Petržalka 6 3 0 3 6:11 9
7. Dubnica 6 1 3 2 8:8 6
8. Komárno 4 2 0 2 6:6 6
9. Bardejov 5 2 0 3 4:6 6
10. Šamorín 5 2 0 3 5:10 6
11. Trebišov 5 1 2 2 5:11 5
12. Žilina B 5 1 1 3 11:12 4
13. MŠK Púchov 4 1 0 3 6:8 3
14. Slovan B 3 0 0 3 1:7 0
15. Poprad 5 0 0 5 6:15 0

Program 7. kola: 
MŠK Púchov – Slovan Bratislava B (12. 9. o 16.00), 
Liptovský Mikuláš – Dubnica nad Váhom, Košice – 
Komárno, Bardejov – Šamorín, Podbrezová – Trebi-
šov, Poprad – Banská Bystrica, Žilina B – Skalica, Pe-
tržalka má voľno

Púchovčania prišli opäť o bod v závere stretnutia
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Výsledkový servis futbalových súťaží

2. liga mladší dorast U17

6. liga muži

7. liga muži SEVER

7. liga muži JUH

4. liga muži

3. liga muži

4. liga dorast
Delegačná listina ObFZ na 13. septembra

6. kolo: MŠK Púchov – PFK Piešťany 3:0 (2:0), Še-
roň, Káčer, Chupáň, Senec – Lokomotíva Trnava 1:4, 
Krakovany – Myjava 2:1, Komárno – Inter Bratislava 
4:2, Dubnica nad Váhom – Skalica 4:2, Petržalka – Ša-
morín 2:0, Partizánske – Zlaté Moravce/Vráble 2:0
1. Dubnica 6 5 1 0 21:5 16
2. Petržalka 6 4 2 0 18:0 14
3. Trnava 6 4 1 1 12:4 13
4. Myjava 6 4 1 1 12:8 13
5. Inter 6 3 2 1 12:6 11
6. Domino 5 3 1 1 10:4 10
7. Skalica 6 3 1 2 14:10 10
8. Krakovany 6 3 1 2 7:6 10
9. Komárno 6 3 0 3 12:15 9
10. MŠK Púchov 5 2 2 1 6:9 8
11. Partizánske 6 2 1 3 5:9 7
12. Zl. Moravce 5 1 1 3 4:6 4
13. Karlova Ves 5 1 0 4 8:16 3
14. Šamorín 6 1 0 5 6:17 3
15. Piešťany 6 0 0 6 5:20 0
16. Senec 6 0 0 6 4:21 0

2. liga starší dorast U19

6. kolo: MŠK Púchov – PFK Piešťany 2:1 (2:1), 
Lacko, Porubčan – Labat, Senec – Lokomotíva Trnava 
2:2, Krakovany – Myjava 1:0, Komárno – Inter Brati-
slava 3:2, Dubnica nad Váhom – Skalica 3:0, Petržalka 
– Šamorín 0:0, Partizánske – Zlaté Moravce/Vráble 1:4
1. Petržalka 6 5 1 0 27:2 16
2. Trnava 6 4 1 1 16:5 13
3. Dubnica 6 4 1 1 13:8 13
4. Inter 6 4 0 2 24:8 12
5. Skalica 6 4 0 2 10:5 12
6. Domino 5 3 2 0 7:3 11
7. Krakovany 6 3 1 2 7:7 10
8. Senec 6 2 3 1 13:14 9
9. MŠK Púchov 5 3 0 2 6:14 9
10. Zl. Moravce 5 2 2 1 7:4 8
11. Komárno 6 2 0 4 5:11 6
12. Šamorín 6 1 1 4 8:8 4
13. Piešťany 6 1 0 5 8:12 3
14. Karlova Ves 5 1 0 4 3:7 3
15. Myjava 6 1 0 5 2:14 3
16. Partizánske 6 0 0 6 1:35 0

3. kolo: Domaniža – Lazy pod Makytou 2:1, Brvniš-
te – Kvašov 0:3, Dolná Mariková – Lednica 1:2, Dolné 
Kočkovce, Podmanín mali voľno
1. Kvašov 3 3 0 0 22:4 9
2. Domaniža 2 2 0 0 12:2 6
3. Lednica 2 2 0 0 11:1 6
4. H. Poruba 2 1 0 1 5:8 3
5. Lazy 3 0 2 1 5:6 2
6. D. Mariková 2 0 1 2 3:4 1
7. D. Kočkovce 2 0 1 1 2:11 1
10. Brvnište 2 0 0 2 1:6 0
11. Podmanín 2 0 0 2 3:22 0

6. liga muži – 6. kolo o 16.00
Šebešťanová – Sverepec (Zvak, Petrušek), Visolaje – 

Bolešov (Koleno, Ďuriš), K. Podhradie – Dohňany (R, 
M. Pecuš), Mikušovce – Jasenica (Pastorek, R), Lysá – 
Tuchyňa (Hikel, Kováč), Papradno – D. Kočkovce (Fo-
lučka, Vojtík), Streženice – Udiča (R, Kapila)

7. liga muži Sever – 4. kolo o 16.00
Praznov – Pružina (R), FC Púchov – Vrchteplá (R), 

Bodiná – Tŕstie (R), Orlové má voľno
7. liga muži Juh – 4. kolo o 16.00
Kolačín – Dulov (Švec), Horovce – N. Dubnica (R), 

Prejta – Č. Kameň (Kováčik), Lednica – Kameničany 
(R)

6. liga dorast – 4. kolo o 13.15
H. Poruba – D. Kočkovce /v sobotu o 16.00 – Hikel, 

Kováč), Lazy – Podmanín (Ďuriš), Lednica – Doma-
niža (Kapila, Pastorek), D. Mariková, Kvašov a Brvnište 
majú voľno

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

Mariková (R), Papradno – Plevník-Drienové (R)
4. liga starší žiaci Juh – 4. kolo o 10.30
K. Podhradie – Pruské (Mazán), Košeca – Streženice 

(Hikel), Mikušovce – Nová Dubnica (o 11.30 – Pasto-
rek), FC Púchov – Ladce (o 13.30 – Kováč)

4. liga mladší žiaci – 4. kolo o 10.30
Domaniža – Beluša (v sobotu – Ďuriš), Prečín – N. 

Dubnica (v sobotu – Vojtík), Ilava – Plevník (o 10.00 
– Kapila), H. Poruba – Udiča (R), Lysá – P. Bystrica B (o 
13.15 – Hikel)

5. liga muži

5. kolo: Marcelová – Myjava 2:1, Častkovce – Zlaté 
Moravce/Vráble B 0:0, Kalná nad Hronom – Nitra B 
2:2, P. Bystrica – Šaľa 2:0, Nové Zámky – Malženice 
0:5, Veľké Ludince – Nové Mesto nad Váhom 0:2, Led-
nické Rovne – Beluša 1:0, Galanta – Imeľ 1:0
1. Zl. Moravce B 5 3 2 0 8:2 11
2. Beluša 5 3 1 1 10:3 10
3. Myjava 5 3 1 1 10:5 10
4. Marcelová 5 3 0 2 10:8 9
5. Malženice 4 2 2 0 10:4 8
6. Nitra B 5 2 2 1 13:11 8
7. P. Bystrica 4 2 1 1 9:4 7
8. Galanta 5 2 1 2 8:8 7
9. Kalná 3 1 2 0 6:4 5
10. Častkovce 5 1 2 2 6:9 5
11. L. Rovne 5 1 2 2 6:10 5
12. Šaľa 4 1 0 3 3:5 3
13. N. Zámky 3 1 0 2 2:8 3
14. Nové Mesto 4 1 0 3 2:9 3
15. V. Ludince 5 0 2 3 0:7 2
16. Imeľ 5 0 2 3 4:10 2

5. kolo: D. Vestenice – Prievidza 0:1, Bánovce – Bo-
leráz 0:2, ŠK Blava – Vrbové 2:1, Kvašov – T. Stankovce 
2:2, Radimov – Domaniža 3:1, Hlohovec – Trebatice 
4:1, Lehota – Prečín 1:0, Gbely – Partizánske 1:2
1. ŠK Blava 5 4 1 0 11:5 13
2. Partizánske 5 4 0 1 14:8 12
3. Boleráz 5 3 1 1 12:3 10
4. Radimov 5 3 1 1 14:10 10
5. Prievidza 5 3 0 2 10:7 9
6. Domaniža 5 3 0 2 9:9 9
7. Lehota 5 2 2 1 9:5 8
8. Gbely 5 2 1 2 9:10 7
9. Kvašov 5 2 1 2 5:7 7
10. Tr. Stankovce 5 1 3 1 6:7 6
11. Hlohovec 5 2 0 3 6:11 6
12. Prečín 5 2 0 3 4:9 6
13. Trebatice 5 1 1 3 9:10 4
14. D. Vestenice 5 1 0 4 7:12 3
15. Vrbové 5 0 2 3 6:9 2
16. Bánovce 5 0 1 4 1:10 1

5. kolo: Handlová – Košeca 2:2, Zemianske Kostoľa-
ny – Podmanín 2:1, Ladce – Brvnište 3:2, Kanianka 
– Podolie 3:0, Plevník-Drienové – Chocholná-Velčice 
4:0, Veľké Uherce – Dežerice 3:0, Uhrovec – Pruské 
4:1, Horná Poruba – Melčice-Lieskové 3:3

5. kolo: Streženice – Šebešťanová 3:0 (3:0), 4. Petru-
šek, 9. Loduha, 38. Pastorek, Dolné Kočkovce – Lysá 
pod Makytou 3:0 (2:0), 32. Michálek, 45. Pilát, 76. 
Michálek, Dohňany  - Visolaje 2:4 (1:2), 14. Štrbák, 76. 
Rosina – 6. Kujaník, 32. Palme, 47. Ďurovec, 65. Ba-
ránek, Udiča- Papradno 1:1 (0:1), 73. Melicherík (pk) 
– 14. Černošík, Tuchyňa – Mikušovce 3:0 (0:0), 53. Su-
chánek, 61. Adamovič, 65. Suchánek, Jasenica – Ko-
šecké Podhradie 6:3 (3:1), 20. Šterdas (pk), 26. Pavlík, 
43. Pavlík (pk), 56. Pavlík (pk), 65. Moravík, 81. Vadov-
ský – 45. Šupák (pk), 53. vlastný, 64. Antol, Bolešov 
– Sverepec 1:1 (1:1), 37. Kotras – 9. Hošták
1. Tuchyňa 5 3 2 0 14:4 11
2. D. Kočkovce 5 3 1 1 9:2 10
3. Streženice 5 3 1 1 15:9 10
4. Bolešov 5 2 3 0 12:5 9
5. Udiča 5 2 2 1 13:7 8
6. K. Podhradie 5 2 2 1 10:11 8
7. Jasenica 5 2 1 2 13:14 7
8. Lysá 5 2 1 2 9:10 7
9. Sverepec 5 2 1 2 9:13 7
10. Visolaje 5 2 1 2 7:11 7
11. Papradno 5 1 2 2 9:10 5
12. Šebešťanová 5 1 1 3 11:15 4
13. Mikušovce 5 1 0 4 6:14 3
14. Dohňany 5 0 0 5 10:22 0

3. kolo: Bodiná – Orlové 2:0, Tŕstie – FC Púchov 1:3, 
Vrchteplá – Praznov 1:4
1. Praznov 3 3 0 0 10:5 9
2. FC Púchov 3 2 0 1 12:8 6
3. Bodiná 3 2 0 1 10:6 6
4. Pružina 2 1 1 0 5:1 4

1. V. Uherce 5 4 0 1 16:5 12
2. Z. Kostoľany 5 4 0 1 13:6 12
3. Kanianka 5 4 0 1 14:8 12
4. Plevník 5 3 1 1 20:9 10
5. Podmanín 5 3 1 1 13:7 10
6. Melčice 5 3 1 1 15:14 10
7. Ladce 4 3 0 1 12:8 9
8. Košeca 5 2 3 0 10:6 9
9. Chocholná 5 3 0 2 13:11 9
10. Uhrovec 5 2 0 3 11:16 6
11. H. Poruba 5 1 2 2 11:17 5
12. Podolie 5 1 0 4 4:12 3
13. Dežerice 5 0 1 4 7:14 1
14. Handlová 4 0 1 3 4:16 1
15. Brvnište 3 0 0 3 3:6 0
16. Pruské 5 0 0 5 7:19 0

5. Orlové 3 0 1 2 2:9 1
6. Tŕstie 2 0 0 2 2:5 0
7. Vrchteplá 2 0 0 2 2:9 0

3. kolo: Lednica – Kolačín 1:1, Kameničany – Prejta 
3:4, Č. Kameň – Horovce 0:8, N. Dubnica – Dulov 6:0
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1. liga starší žiaci U14

1. liga mladší žiaci U13

Výsledkový servis futbalových súťaží žiakov

4. liga starší žiaci Sever

4. liga mladší žiaci

4. liga starší žiaci Juh

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Skupina A
1. kolo: 
Horná Poruba – Ilava 1:10, Dubnica – Ladce 3:2, Ko-

šeca – Beluša 5:2 (2:0), K. Kotras 4, Brtáň – Martinka 2
6. kolo: 
Horná Poruba – Ilava 1:11, Dubnica – Ladce 13:1, 

Košeca – Beluša 4:4 (2:2), K. Kotras, Martiš, Fajler, 
vlastný – Geger 3, Baroš
1. Ilava 2 2 0 0 21:2 6
2. Dubnica B 2 2 0 0 16:3 6
3. Košeca 2 1 1 0 9:6 4
4. Beluša 2 0 1 1 6:9 1
5. Ladce 2 0 0 2 3:16 0
6. H. Poruba 2 0 0 2 2:21 0

Skupina B
1. kolo: 
Lednické Rovne – Tuchyňa 6:0 (4:0), Dubový 2, Ficek 

2, Baláž, Jaroš
6. kolo: Lednické Rovne – Tuchyňa 10:1 (6:1), Du-

bový 2, Ficek 3, Egly 3, Gašpárek, Jaroš
Skupina C
1. kolo: 
Brvnište – Fan Club Púchov 5:5 (4:0), Bulík 3, Balušík, 

Jandúch – Kubena 2, Okrajek, Ofúkaný, Fojtík, Jase-
nica – Šebešťanová 6:7, Dolná Mariková mala voľno

6. kolo: 
Brvnište – Fan Club Púchov 5:2 (0:1), Černošík 3, Bu-

lík, Pacúch – Kubena, Fojtík, Jasenica – Šebešťanová 
3:5, Dolná Mariková mala voľno
1. Šebešťanová 2 2 0 0 12:9 6
2. Brvnište 2 1 1 0 10:7 4
3. FC Púchov 4 0 2 2 11:17 2
4. Jasenica 2 0 0 2 9:12 0

Dolná Mariková ešte nehrala.
Skupina D
1. kolo: Visolaje – Podmanín 0:6, Prečín – Praznov 

0:13, Domaniža – Sverepec 4:3
6. kolo: Visolaje – Podmanín 0:9, Prečín – Praznov 

0:8, Domaniža – Sverepec 2:4
1. Praznov 2 2 0 0 21:0 6
2. Podmanín 2 2 0 0 15:0 6
3. Sverepec 2 1 0 1 7:6 3
4. Domaniža 2 1 0 1 6:7 3
5. Visolaje 2 0 0 2 0:15 0
6. Prečín 2 0 0 2 0:21 0

Prípravka U11
3. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica 4:1 (1:0), 

Baláž 2, Kušík, Čmelo – vlastný, Trenčín – Dubnica 
nad Váhom 1:1, Dunajská Streda – Slovan Bratislava 
2:0, Karlova Ves – Zlaté Moravce/Vráble 10:1, Prievi-
dza – Levice 3:1, Trnava – Senica 6:0
1.Trnava 3 3 0 0 18:2 9
2. Karlova Ves 3 3 0 0 17:2 9
3. D. Streda 3 3 0 0 15:1 9
4. Nitra 2 2 0 0 14:1 6
5. Petržalka 2 2 0 0 11:1 6
6. Trenčín 2 1 1 0 5:2 4
7. MŠK Púchov 3 1 1 1 7:8 4
8. Slovan 2 1 0 1 1:2 3
9. Domino 2 1 0 1 5:8 3
10. Prievidza 3 1 0 2 4:9 3
11. Senica 3 1 0 2 4:9 3
12. Dubnica 3 0 2 1 3:4 2
13. Inter 2 0 0 2 2:10 0
14. Levice 3 0 0 3 2:16 0
15. Zl. Moravce 3 0 0 3 3:18 0
16. Skalica 3 0 0 3 1:19 0

1. liga starší žiaci U15

 3. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica 4:0 (2:0), Va-
lica 2, Veteška, Mušák, Trenčín – Dubnica nad Váhom 
5:1, Dunajská Streda – Slovan Bratislava 1:4, Karlova 
Ves – Zlaté Moravce/Vráble 3:1, Prievidza – Levice 
7:1, Trnava – Senica 4:1
1. Trnava 3 3 0 0 19:2 9
2. Slovan 2 2 0 0 15:1 6
3. Nitra 2 2 0 0 14:3 6
4. Prievidza 3 2 0 1 12:7 6
5. Trenčín 2 2 0 0 8:3 6
6. Karlova Ves 3 2 0 1 9:6 6
7. Petržalka 2 2 0 0 5:3 6
8. Senica 3 2 0 1 8:7 6
9. D. Streda 3 1 0 2 7:6 3
10. MŠK Púchov 3 1 0 2 6:6 3
11. Zl. Moravce 3 1 0 2 5:7 3
12. Dubnica 3 1 0 2 5:17 3
13. Domino 2 0 0 2 3:6 0
14. Skalica 3 0 0 3 3:14 0
15. Levice 3 0 0 3 2:16 0
16. Inter 2 0 0 2 3:20 0

2. kolo: MŠK Púchov – Dubnica nad Váhom 3:5, 
Trenčín – Slovan 0:11, Dunajská Streda – Zlaté Mo-
ravce/Vráble 10:1, Nitra – Inter Bratislava 6:1, Trnava 
– Domino 7:4, Prievidza – Senica 1:3, Petržalka – Ska-
lica 5:0
1. Slovan 2 2 0 0 25:1 6
2. D. Streda 2 2 0 0 16:1 6
3. Petržalka 2 2 0 0 16:1 6
4. Nitra 2 2 0 0 12:1 6
5. Domino 2 1 0 1 10:7 3
6. Karlova Ves 1 1 0 0 3:1 3
7. Trnava 2 1 0 1 11:10 3
8. Senica 2 1 0 1 4:4 3
9. Inter 2 1 0 1 7:10 3
10. Dubnica 2 1 0 1 6:17 3
11. Levice 1 0 0 1 0:6 0
12. Prievidza 2 0 0 2 1:9 0
13. Zl. Moravce 1 0 0 1 1:10 0
14. Trenčín 1 0 0 1 0:11 0
15. Skalica 2 0 0 2 0:11 0
16. MŠK Púchov 2 0 0 2 4:16 0

1. liga mladší žiaci U12
2. kolo: MŠK Púchov – Dubnica nad Váhom 6:8, 

Trenčín – Slovan Bratislava 8:7, Dunajská Streda – 
Zlaté Moravce/Vráble 13:9, Nitra – Inter 18:4, Trnava 
– Domino 25:3, Prievidza – Senica 11:4, Petržalka – 
Skalica 43:1
1. Petržalka 2 2 0 0 63:5 6
2. Nitra 2 2 0 0 47:7 6
3. Trenčín 2 2 0 0 39:10 6
4. Prievidza 2 2 0 0 29:11 6
5. D. Streda 2 2 0 0 29:22 6
6. Trnava 1 1 0 0 25:3 3
7. Karlova Ves 1 1 0 0 12:3 3
8. Slovan 2 1 0 1 16:14 3
9. Dubnica 2 1 0 1 14:15 3
10. Levice 1 0 0 1 13:16 0
11. Inter 1 0 0 1 4:18 0
12. Senica 2 0 0 2 7:23 0
13. MŠK Púchov 2 0 0 2 10:28 0
14. Zl. Moravce 2 0 0 2 12:44 0
15. Domino 2 0 0 2 10:43 0
16. Skalica 2 0 0 2 4:72 0

3. kolo: Plevník-Drienové – Prečín 4:2, Beluša – Do-
maniža 0:15, Jasenica – Papradno 14:0
1. Jasenica 2 2 0 0 17:2 6
2. Plevník 2 2 0 0 12:2 6
3. Domaniža 1 1 0 0 15:0 3
4. Papradno 2 1 0 1 14:14 3
5. Prečín 2 0 0 2 4:7 0
6. D. Mariková 1 0 0 1 0:8 0
7. Beluša 2 0 0 2 0:29 0

3. kolo: Dubnica B – Pruské 8:0, Košeca – Košec-
ké Podhradie 6:2, Streženice – FC Púchov 0:3 (0:2), 
Húžev ka 3, Ladce – Mikušovce 13:0
1. Košeca 2 2 0 0 11:5 6
2. N. Dubnica 1 1 0 0 15:0 3
3. Ladce 1 1 0 0 13:0 3
4. Dubnica B 1 1 0 0 8:0 3
5. FC Púchov 2 1 0 1 6:5 3
6. Streženice 1 0 0 1 0:3 0
7. K. Podhradie 1 0 0 1 2:6 0
8. Mikušovce 1 0 0 1 0:13 0
9. Pruské 2 0 0 2 0:23 0

3. kolo: Považská Bystrica B – Ilava 6:2, Nová Dubni-
ca – Beluša 2:0, Horná Poruba – Domaniža 0:10, Udi-
ča – Lysá 4:0, Plevník-Drienové – Prečín 8:1

1. Domaniža 2 2 0 0 17:1 6

2. P. Bystrica B 2 2 0 0 16:5 6

3. Plevník 3 2 0 1 15:8 6

4. Udiča 2 1 0 1 7:4 3

5. N. Dubnica 1 1 0 0 2:0 3

6. Ilava 2 1 0 1 6:9 3

7. Lysá 2 0 1 1 0:4 1

8. H. Poruba 2 0 1 1 0:10 1

9. Prečín 2 0 0 2 3:18 0

10. Beluša 2 0 0 2 0:8 0

Kto s kým na trávniku
2. liga starší dorast U19
7. kolo: Spartak Myjava – MŠK Púchov (13. 9. o 

10.00)
2. liga mladší dorast U17
7. kolo: Spartak Myjava – MŠK Púchov (13. 9. o 

12.30)
I. liga starší žiaci U15
4. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov (12. 9. o 

12:00)
I. liga starší žiaci U14
4. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov (12. 9. o 

10:00)
I. liga mladší žiaci U13
4. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava (13. 9. o 

10.00) 
I. liga mladší žiaci U12
4. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava (13. 9. o 

12.00) 
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ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 3. 9. 2020 uplynie 
11 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a 
dedko Janko Tonhauzer.  
Kto ste ho poznali 
a  mali radi, venujte mu 
s  nami tichú spomienku. 
Spomína manželka a  deti 
s rodinami.

SPOMIENKA
Už len kytičku kvetov 
z  lásky na tvoj hrob 
môžeme dať, modlitbu 
tichú odriekať, za všetko 
krásne ďakovať a s  láskou 
v  srdci spomínať. Dňa 
8.9.2020 uplynuli 3 roky, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a babka 
Vlasta Pobežalová. 
Spomínajú dcéra Jana s rodinou a syn Pavol.

SPOMIENKA
Dňa 3.9.2020 uplynulo 
5. rokov, čo nás opustila 
naša drahá mama a babka 
Anna Luhová z  Horných 
Kočkoviec. S  láskou 
a  úctou spomínajú dcéra 
a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 6. 9. 2020 si 
pripomíname 14. výročie 
úmrtia Anny Putalovej. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. 
S  láskou spomína manžel 
s  deťmi, súrodenci 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 9.9.2020 si pripo-
menieme 6. výročie, čo 
nás opustila naša drahá 
mama, babka a prababka 
Oľga Kollárová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou, úctou a  vďakou 
spomína syn a  dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
V  tichej spomienke 
a  s  láskou v  srdci sme si  
dňa 8.9.2020 pripomenuli 
15. výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a  pradedko 
Rudolf Pecho z  Nimnice.  
S  láskou spomí  najú 
manželka, dcéra a  syn 
s rodinami

SPOMIENKA
Dňa 6. 9. 2020 uplynuli 3 
roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
otec, dedko a  pradedko 
Ing. Anton Valášek. Tí, čo 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou 
spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel potichučky, bez 
slova a  bez rozlúčky. My 
ho však v  srdciach stále 
máme s  láskou a  úctou 
naňho stále spomína-
me. Dňa 11.9.2020 si pri-
pomenieme 2. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a  dedka 
Štefana Petroca z Púchova. Spomína manžel-
ka Anna, dcéra Aňa s  manželom, vnučka Lejka  
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 10. 9. 2020 uplynie 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil otec, dedko a pra-
dedko Jožko Janíček. Kto 
ste ho poznali, spomeňte 
si na neho spolu s  nami.  
Spomínajú dcéry s  rodi-
nami.

ROZLÚČKA
Ďakujeme pánovi Karumníkovi  a celému  
kolektívu pohrebnej služby ADVENT za  
vysoko profe sionálny a citlivý prístup pri vyba-
vovaní pohrebu. Za dôstojnú rozlúčku s našou 
milovanou zosnulou mamou a starou mamou 
Máriou Furovou, ktorú sme na poslednej ceste 
odprevadili dňa 24.08.2020. Smútiaca rodina.
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PONUKA PRÁCE
• 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
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk

KÚPA
• 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
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OZNAM
SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov oznamuje, že vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž (ďalej OVS)   č.11/2020 na prenájom nebytových 
priestorov (kancelárske priestory) v  školskom pracovisku hotel Študent 
Považská Bystrica. OVS  bude  prebiehať do 29.09.2020 do 12.00h.  Celé 
znenia  OVS budú zverejnené na www.tsk.sk a www.sosospu.sk

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.
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. 
Oznamuje svojim členom a priateľom, že dňa 24.10.2020 poriada zájazd 
do Nového Targu na nákupy pred všetkými svätými. Poplatok 14 €  
/cesta, pripoistenie /. Odchod o 5,30 hod. od starého DK. Hlásiť sa môžete  
u Jána Petra do 15.10.2020. 
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. 
Ján Petro - tel. 0948093551

PREDAJ
• Predám 2-izbový byt + garáž v Púchove. Tel.: 0902 756 261

PRENÁJOM
• 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.
• Dám do prenájmu byt s príslušenstvom a internetom v Horných Kočkovciach.  
Len pre 1 osobu. Voľný od ihneď. Tel.č.: 0914 120 216
• Výhodne prenajmem v  Púchove na Štefánikovej ul. priestor 36 m2  vhodný 
pre dielňu (krajčírstvo, opravy). Parkovacie miesto. 0905 262 820

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

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

10.9. - 7.10.2020

Trvanie
výstavy

DIVADLO PÚCHOV

KOLEKTÍVNA VÝSTAVA UMELCOV

vernisáž 10.9.2020 štvrtok 18.00 h

púchovské

2020

FOR
MÁ
CIE

ART
3. ROČNÍK

Roman Rocco Burgan
Anna Crkoňová

Bohuslav Dermišek
Lucia Dianová

Anna Jakubíková
Elena Joachymstálová

Eva Kedroňová

Daniela Korvinová 
Klustová

Anna Kotvašová
Zuzana Kováčová

Martin Kremeň
Pavol Kurej

Jaroslav Martiš

Paulína Prekopová
Miloš Rác 
Pavol Rác

Barbora Rácová
Vlado Šipoš

Daniela Valachová
Milada Ždrnja

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
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VEĽKÝ
LETNÝ
VÝPREDAJ

ODEMA PÚCHOV POZÝVA NA 

Zľavy na všetok letný tovar

NÁBREŽIE SLOBODY 795/2
020 01 PÚCHOV

-50%

zľavy až do  

Ilustračné foto, chyby v tlači vyhradené

PO - PI: 9:00 - 18:00 SO: 9:00 - 12:00 NE: zatvorené 

A�C�A ��V� OD �� �EP�EM��A DO �� O�����A ����

Tel. č.: 042 47 10 651 

6 mesiacov
TV zadarmo
dá zabrať

k optickému 

internetu

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

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

Viac na swan.sk


