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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:  
Človek človeku vlkom je... 

Filozof Thomas Hobbes túto myšlienku vyslovil ešte 
v 17. storočí a vyjadril ňou svoj názor na medziľudské 
vzťahy v prirodzenom stave, teda v stave rovnosti. 
Tento výrok je však aktuálny v každom období a platí 
to aj v súčasnosti. Odkedy som nastúpila do funkcie 
primátorky, snažila som sa informovať o všetkom, čo 
sa v meste, na mestskom úrade i v mestských spo-
ločnostiach či školských zariadeniach deje. Preto 
sme naviazali na už „zabehnuté“ Púchovské novi-
ny, ktoré sa tešia obľube aj v elektronickej podobe  
a spustili aj aktualizáciu webovej stránky mesta. Tiež 
sme zapojili Mesto Púchov – oficiálnu stránku aj na 
sociálne siete – Facebook a Instagram. Najnovšie 
sme spustili aplikáciu SOM - správy o meste, ktorú je 
stále možné si stiahnuť do svojho mobilu a byť tak  
v každom momente informovaný o aktuálnej situácii 
v meste. 

Najmä v čase korony splnili všetky tieto média 
svoju funkciu, keďže prostredníctvom nich sme in-
formovali a stále informujeme nielen o aktuálnej 
si tuácii s rozširovaním alebo znižovaním stavu po-
zitívne testovaných v meste, ale aj o prijatých opat-
reniach a tiež obmedzeniach, prípadne následkoch 
nedodržiavania zákonných opatrení. Informujeme 
touto cestou o pomoci, ktorú mesto pre svojich ob-
čanov zabezpečovalo a stále zabezpečuje tak, aby 
sme pomohli tým najzraniteľnejším. Táto informo-
vanosť má však aj iné stránky, pretože zapája verej-
nosť do života a s tým sú spojené možnosti nielen 
oboznámenia sa s týmito zverejnenými správami, ale 
aj ich komentovanie, ktoré často vedie k osobným 
útokom a urážkam osôb, ktoré častokrát ani nie sú 
verejne činnými osobami. Útoky na osoby, ktoré boli 
pozitívne testované, naozaj nie sú na mieste a vedia 
ublížiť dotknutej osobe častokrát viac ako samotné 
ochorenie. Prosím aj touto cestou o vašu zhovieva-
vosť a toleranciu. Nebuďme na seba zlí, pretože nikto 
z nás nevie, kedy bude v podobnej situácii a bude 
potrebovať pomoc a nie opovrhnutie. Doba je zlá,  
a tak skúsme to zvládnuť s noblesou a hlavne tak, 
aby sme druhým pomohli alebo aspoň aby sme ne-
ubližovali iným.

Mestský úrad už funguje naplno, avšak trošku sa 
skomplikovala situácia v dvoch základných školách. 
Pozitívne testované osoby na COVID 19 sa objavili 
na ZŠ Mládežnícka i na ZŠ Gorazdova. Z uvedeného 
dôvodu boli v dvoch triedach na prvom stupni na ZŠ 
Mládežnícka deti a niektorí pedagógovia v karan-

téne, avšak od stredy 16.9.2020 sa žiaci týchto tried 
vrátia späť do školských lavíc. V karanténe ešte zostá-
vajú traja žiaci a pedagóg, u ktorých boli potvrdené 
pozitívne výsledky na COVID-19. Do karantény prešli 
na tejto škole aj žiaci ďalšej triedy spolu s 3 pedagóg-
mi, a to z dôvodu potvrdenia jedného pozitívne tes-
tovaného žiaka. 

Rovnako sa od pondelka 14. 9. 2020 zmenilo na 
dištančnú formu vzdelávania i vyučovanie na ZŠ Go-
razdova, a to konkrétne pre triedu 9. A, z dôvodu po-
zitívne testovaného jedného žiaka na infekčné ocho-
renie COVID-19. Žiaci tejto triedy spolu s niektorými 
pedagógmi až do odvolania, podľa pokynov RÚVZ, 
ostávajú v karanténe.

Minulý týždeň už prebehla výjazdová Komisia vý-
stavby, životného prostredia a územného plánova-
nia. Taktiež zasadli členovia mestskej rady, aby svo-
jimi uzneseniami odporučili a schválili podklady na 
blížiace sa mestské zastupiteľstvo, ktoré sa má konať 
23.9.2020. O samotnom zasadnutí mestskej rady sa 
viac dočítate aj v tomto vydaní Púchovských novín 
(str. 9). Dočítate sa tu aj o slávnostnom otvorení 
prístavby Materskej školy Lienka ako aj o celkovom 
projekte tejto rekonštrukcie, ktorá nám umožnila 

2.9.2020 otvoriť ďalšiu triedu pre 20 nových detičiek. 
Deťom aj všetkým pedagógom, ale i nepedagogic-
kým zamestnancom tejto škôlky prajem hlavne veľa 
radosti a spokojnosti v nových priestoroch. 

Verím, že budúci týždeň už začnú prípravy na re-
konštrukciu základnej umeleckej školy a bude ukon-
čená investícia z titulu výmeny svietidiel na zimnom 
štadióne, ktorá určite prinesie pozitívny dopad na 
energetickú náročnosť tohto objektu a tým zníženie 
aj nákladov MŠK. Na mestskom úrade zasadnú členo-
via bytovej i dopravnej komisie. 

Dňa 15.9. sme si pripomenuli sviatok Sedembolest-
nej Panny Márie. V rímskokatolíckej cirkvi je Sedem-
bolestná patrónkou Slovenska. Slováci k nej oddávna 
prechovávali osobitnú úctu a dôveru v trápeniach.

Aj naše mesto plánuje oslavovať a nasledujúcu 
nedeľu si chceme spoločne s vami pripomenúť Dni 
mesta a teda veľké výročia: 777. výročie prvej zmien-
ky o meste Púchov, 550. výročie udelenia mestských 
práv, 145. výročie DHZ Púchov, 100. výročie púchov-
ského futbalu a 50. výročie púchovského volejba-
lu. Plánovali sme veľké oslavy, ale bohužiaľ korona  
a protiepidemiologické opatrenia nám znemožni-
li uskutočniť plánovaný Púchovský jarmok a veľké 
oslavy s bohatým programom. Rozhodli sme sa as-
poň čiastočne zapojiť verejnosť do osláv, a preto plá-
nujeme sprievod po meste s krátkym programom na 
vyčlenených stanovištiach. Sprievod začne v nedeľu 
od 16:00 hod. pri Divadle Púchov a pokračovať bude 
smerom k mestskému úradu, požiarnu zbrojnicu, trž-
nicu na Moravskej ulici a ukončenie bude na pešej 
zóne s kratším programom. Skúste aspoň vykuknúť 
z okna alebo sa príďte pozrieť na sprievod reprezen-
tantov folklóru, kultúry, športu, hasičov a seniorov  
z nášho mesta a spríjemniť si tak nedeľné odpolud-
nie. Verím, že počasie a aj koronasituácia nám umož-
ní tento program zrealizovať. Aj touto cestou vás naň 
srdečne pozývam. 

Prajem vám všetkým príjemné prežitie tohto skrá-
teného pracovného týždňa. Užite si slnečné lúče, 
ktoré nám budú tento týždeň ešte priať a v nedeľu 
s nami trošku oslavujte. Buďme k sebe navzájom to-
lerantní, zodpovední a snažme sa dodržiavať vyme-
dzené nariadenia tak, aby sme zabránili ďalšiemu 
šíreniu infekcie. Verím, že spoločne to určite zvlád-
neme. 

Katarína Heneková 

Stiahnite si novú aplikáciu 

www.spravyomeste.sk

Púchov
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Vo štvrtok 10.9.2020 sa na cintoríne vo 
Vydrnej konala posledná rozlúčka s Ond-
rejom Martiškom.

Každý deň môže byť pre nás šťastný, ak chceme 
šťastie vidieť. Môže byť pre nás veselý, ak chceme 
smiech vpustiť. Môže byť plný stretnutí s ľuďmi, ak 
si na nich nájdeme čas. Raz to už nebude možné.  
V intenciách tejto životnej pravdy sme sa len ne-
dávno zišli pri jedinečnej príležitosti a to osláv stých 
narodenín nášho milého a drahého aktívneho člena 
základnej organizácie Zväzu protifašistických bojov-
níkov pánom Ondrejom Martiškom. 

Všetci sme úprimne verili, že pánovi Ondrejovi 
bude dopriate ďalšieho života a želali sme mu, aby 
ho príjemné dobré ráno každý deň pozdravilo ešte 
veľakrát v žití. Dnes v tichu úvah vchádzame medzi 
spomienky, aby sme prebudili minulosť, ktorá roz-
práva o tom, čo bolo a už sa nezopakuje.

Odišiel človek s veľkým srdcom, hrdina nášho mes-
ta, v ktorom prežil takmer celý svoj život a bolo nám 
cťou, že si vybral práve naše mesto Púchov. Odišiel 
člen Základnej organizácie Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov, v ktorej bol hospodárom. 
Funkciu zodpovedne vykonával od roku 1974. 

Jeho ocenenia, pamätné medaile, pamätné od-
znaky, titul „zaslúžilý funkcionár“, ktoré získal od 
Slovenského zväzu, okresnej organizácie zväzu pro-
tifašistických bojovníkov, ale aj od Ministerstva ná-
rodnej obrany a Ministerstva obrany SR pri 40-tom 
výročí oslobodenia, pri 50-tom a 70-tom výročí SNP  

a ukončenia 2. svetovej 
vojny nám pripomínajú, 
že pán Martiška so zbra-
ňou v ruke bojoval proti 
fašizmu za oslobode-
nie vlasti ako vojak SNP  
v Liptovskej Osade v hod-
nosti čatára, povýšený do 
hodnosti rotného a ako 
veliteľ vysunutej jednotky  
v Bielom Potoku. 

Za túto činnosť dostal 
aj ocenenie „vojnový ve-
terán“ a pri 75. výročí mu 
ocenenie udelila Ruská 
federácia. Pri oslavách ži-
votnému jubilea mu boli 
odovzdané Ústrednou 
radou Slovenského zväzu 
protifašistických bojov-
níkov Bratislava udelené 
medaila M.R. Štefánika  
I. stupňa a pamätný list pri 
príležitosti 75. výročia SNP.

Stratiť toho, koho sme 
mali radi je dvojnásobne 
ťažká bolesť. Smrť nám 
vzala vzácneho človeka, 
dobrého priateľa. Svet 
okolo nás akosi ochudobnel. Nezabudneme p. Ond-
rej na váš úsmev, ktorým ste nás obdarúval pri kaž-

dom stretnutí, na vašu radostnú iskru v očiach, púta-
vé rozprávanie o prežitom živote, zážitkoch z vojny, 
na vašu úprimnosť, výrečnosť a nadhľad nad živo-
tom. Na naše milé stretnutia, keď ste vyberal členské 
a rozdával nám známky, na príjemné chvíle, ktoré 
sme spolu trávili na schôdzach, pietnych aktoch pri 
výročiach oslobodenia a SNP, ale aj na stretnutia pri 
rôznych príležitostiach v meste, alebo len tak na ulici. 

Mal ste srdce plné čestnosti a spravodlivosti. Nežil 
ste len pre seba, žil ste pre nás. Váš prežitý život sa 
nikdy nepominie v priepasti zabudnutia, presahuje 
svoje ohraničenie, pôsobí naďalej dosiahnutými vý-
sledkami a nezabudnuteľným príkladom. Váš obraz 
máme pred očami ešte príliš jasný a živý, no predsa 
prišla chvíľa, keď musím vysloviť slová poslednej roz-
lúčky. Týmito slovami chcem povedať všetko čo cíti-
me - lásku, vďačnosť, úctu a hlboký žiaľ.

Lúčim sa v mene primátorky mesta Púchov Katarí-
ny Henekovej, predsedu a členov ZO SZPB, členov 
denného centra, občanov mesta Púchov, v mene 
vás všetkých, ktorí ste sa prišli rozlúčiť. Ďakujeme 
vám pán Ondrej Martiška za statočnosť pri bránení 
našej vlasti počas vojny a SNP, za váš život pre rodinu 
a naše mesto. Ostávate navždy v nás, v našich my s-
liach, našich srdciach. Česť vašej pamiatke!

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ, ZO SZPB
Foto: Slavomír Flimmel

Rozlúčka s Ondrejom Martiškom (1920-2020)
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V ranných hodinách v piatok 
(11. 9. 2020) prebehlo sláv-
nostné otvorenie novej časti 
MŠ Lienka za prítomnosti ria-
diteľky MŠ Jany Kovárovej, pri-
mátorky mesta JUDr. Kataríny 
Henekovej, poslankyne MsZ 
Ireny Kováčikovej, vedúcej Od-
delenia školstva a sociálnych 
vecí Mgr. Daniely Gabrišovej, 
taktiež Oddelenia výstavby, in-
vestícií, životného prostredia 
a stavebného úradu, odbor-
ného stavebného dozoru Ing. 
Miroslava Hyžáka a zástupcov 
ZUŠ Púchov, ktorí sa postarali 
o kultúrny program otvorenia. 

Projekt „Rozšírenie kapacity ma-
terskej školy Lienka na Ulici 1. mája  
v Púchove“ podával za Mesto Púchov 
ešte predchádzajúci primátor Mgr. 
Rastislav Henek v polovici roku 2017. 
Prípravu podkladov žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok a celé mo-
nitorovanie tohto projektu zabezpe-
čovala skúsená zamestnankyňa MsÚ 
Púchov Ing. Janka Vondrová. Schvá-
lený proces bol o rok neskôr, na jeseň 
2018, pričom ku koncu roku 2018 bola 
podpísaná zmluva o nenávratnom fi-
nančnom príspevku (NFP). 

Stavebné práce sa zahájili v roku 
2019. Medzitým boli stavebné práce 
na budove škôlky pozastavené v marci 
tohto roku, vzhľadom na vzniknutú ko-
ronasituáciu, počas ktorej boli preruše-
né dodávky stavebného materiálu ako 
i vnútorného vybavenia novej časti bu-
dovy. O rekonštrukciu MŠ Lienka sa po-
starala spoločnosť MIPE Invest, s. r. o., 
ktorá vo verejnom obstarávaní vyhrala. 
Celkové náklady prác vyšli približne na 
420.454,71 eur, z toho vnútorné vy-
bavenie tvorilo sumu 12.659,90 eur. 
Zrekonštruovaním materskej školy tak 
vznikla nová trieda pre 20 detí vo veku 
2,5 – 3,5 roka, prijaté boli i dve nové 
pedagogické zamestnankyne a jedna 
nepedagogická zamestnankyňa. 

Pred vstupom do budovy MŠ Lienka 
privítala všetkých prítomných riadi-
teľka škôlky Jana Kovárová: „Patrí mi 

srdečne sa poďakovať všetkým ľu-
ďom, ktorí sa zaslúžili o rekonštrukciu  
a prístavbu našej materskej školy. Veľ-
mi si to vážime, je to pre nás takým za-
dosťučinením, keďže v roku 2004 bolo 
toto zariadenie odsúdené na zánik  
a teraz sme akoby vstali z popola a stali 
sa veľmi peknou škôlkou. Budeme sa 
snažiť pracovať tak, aby bolo mesto na 
Lienku pyšné.“

Následne dostala slovo i primátorka 
Katarína Heneková: „Ďakujem za po-
zvanie, a za to, že môžem byť súčas-
ťou tohto krásneho procesu. Je vidieť, 
že aj napriek nepriaznivému obdobiu 
sa dejú príjemné veci. Určite to nie je 
moja zásluha a preto je na mieste po-
ďakovať predchádzajúcemu mestské-
mu zastupiteľstvu a primátorovi Rasťo-
vi Henekovi, ktorí sa pričinili o prípravu 
a schválenie tohto projektu. Veľké po-
ďakovanie parí Vám, pani riaditeľka, že 
ste to celé vydržali a zvládli, stavebné-
mu dozoru a všetkým zamestnancom 
mestského úradu, zúčastneným na 
tomto projekte. Prajem tejto škôlke, 
jej zamestnancom a všetkým deťom, 
aby sa im darilo, našli tu krásnu radosť 
z tohto nového prostredia a verím, že 
tie základy, ktoré my všetci do života 
potrebujeme, naberú deti práve tu, 
v škôlke. Všetkým želám veľa zdravia, 
pohody a radosti z dobre vykonanej 
práce.“ 

Slávnostnú stuhu, predeľujúcu starú 
a novú časť budovy škôlky, spoločne 
prestrihli Irena Kováčiková, Katarína 
Heneková, Daniela Gabrišová a Jana 
Kovárová. O kultúrny program sláv-
nostného otvorenia sa postarali reci-
tujúce a spievajúce Lienky zo škôlky  
a zástupcovia ZUŠ Púchov. Poďakova-
nie patrí aj spoločnosti Planeo Elektro, 
ktorá venovala deťom v škôlke systém 
zabezpečujúci kvalitnú reprodukciu 
zvuku a hudby, ktorý bol odovzdaný 
spolu s ďalšími darčekmi pre deti pani 
riaditeľke. Všetkým púchovským Lien-
kam prajeme nezabudnuteľné zážitky 
v škôlke. 

Laura Krošláková  
Foto: Slavomír Flimmel

Slávnostné otvorenie novej časti Materskej 
školy Lienka pre ďalších 20 detí 
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Mestská polícia

Polícia informuje

Diviaka zastrelili
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého v Záskalí sa pred ro-
dinným domom pohyboval mladý diviak. Majiteľ 
domu hliadku informoval, že má doma malé deti 
a bojí sa, aby diviak nebol chorý. Okolo domu sa 
potuloval od rána. Mestskí policajti videli diviaka, 
ako sa pohybuje okolo cesty. Hliadka privolala 
člena poľovného združenia Hradisko, ten v prí-
tomnosti mestských policajtov diviaka odlovil  
v intraviláne mimo obývanej zóny. 

Kone si odchytil
Na oddelenie mestskej polície oznámili, že na 

Švermovej ulici sa v parku pri Fakulte priemysel-
ných technológií Trenčianskej univerzity pohy-
bujú dva mladé kone. Hliadka mestskej polície 
kontaktovala majiteľa, ktorý kone odchytil. Pries-
tupok je v riešení. 

Nebezpečný kolotoč
Žena z Púchova informovala dispečing mestskej 

polície, že na detskom ihrisku v Marczibányho zá-
hrade je poškodený detský kolotoč. Hliadka mest-
skej polície po príchode na miesto zistila, že kolo-
toč má poškodenú podlahovú dosku a v prípade 
jeho používania hrozí úraz detí. Mestskí policajti 
poškodený kolotoč fotograficky zdokumentovali, 
kolotoč opáskovali a o prípade informovali riadi-
teľa Podniku technických služieb mesta Púchov. 

Susedské spory
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia, podľa ktorého do-
chádzalo v nočných hodinách v Horných Kočkov-
ciach k rušeniu verejného poriadku hlasnou 
hudobnou produkciou. Mestskí policajti vyriešili 
priestupok napomenutím. Po vyriešení priestup-
ku prišli pred dvor manželov ich susedia a vzá-
jomne sa obviňovali z rôznych schválností. Ich 
obviňovanie sa stupňovalo a chceli sa navzájom 
fyzicky napádať, v čom im hliadka MsP zabránila  
a urobila na mieste poriadok. Následne sa man-
želské susedské páry rozišli do svojich domov.  

„Ustlal“ si pred bankou
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na križovatke leží pred 
Tatrabankou na chodníku opitý muž. Hliadka po 
príchode na miesto zistila priestupok vzbudzo-
vania verejného pohoršenia – prespávanie na 
verejnom priestranstve pod vplyvom alkoholu. 
Za priestupok mestskí policajti muža potrestali 
dvadsaťeurovou pokutou.  

Dopravné nehody na cestách Púchovského okresu 
si v 36. kalendárnom týždni nevyžiadali žiadnu ľud-
skú obeť. Na cestách Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja sa v rovnakom týždni stalo 23 dopravných 
nehôd, čo je o osem menej, ako v predchádzajúcom 
týždni. Dopravné nehody v kraji si vyžiadali jeden 
ľudský život a troch ťažko zranených. 

Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 
celkom 730 dopravných nehôd, čo je o 178 menej, 
ako v rovnakom období minu-
lého roku. Počet dopravných 
nehôd síce v kraji medziročne 
výrazne klesol, no počet obetí 
sa paradoxne výrazne zvýšil. 
Od začiatku roka zomrelo pri 
dopravných nehodách v Tren-
čianskom samosprávnom kraji 
už  24 ľudí, čo je o šesť viac, ako 
v rovnakom období minulého 
roku. Ťažké zranenia utrpelo 
36 osôb, čo je o 18 menej, ako 
v rovnakom období roku 2019. 

Na slovenských cestách sa od 
začiatku roka stalo 8025 do-
pravných nehôd (medziročný 

pokles o 1129). Vyžiadali si 173 ľudských životov, čo 
je o 25 viac, ako v rovnakom období roku 2019. Počet 
obetí dopravných nehôd stúpol na Slovensku medzi-
ročne o 17 percent. 

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Žilinského 
samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách 
zomrelo 37 osôb. Najmenej obetí – 12, si tento rok 
vyžiadali cesty Prešovského samosprávneho kraja.

 Prezídium PZ

Cesty Púchovského okresu boli v 36. 
týždni bez obetí dopravných nehôd

Ilustračné foto: KR PZ Trenčín

Obyvateľom púchovskej mestskej časti Nosice 
i považskobystrickej časti Milochov sa od štvrtku 
podstatne zmení kvalita života. Po desaťročiach ich 
prestane obťažovať hukot vlakov prechádzajúcich 
cez obce. Kým Nosičanom ich komfort takmer nič 
nepokazí, obyvatelia Milochova pracujúci v Púchove 
budú mať až do konca budúceho roka hlavu v smút-
ku. Zrušením železničnej stanice v Milochove prídu  
o možnosť dostať sa do Púchova vlakom. Asi trojkilo-
metrová trasa sa im predĺži cez Považskú Bystricu asi 
o 20 kilometrov. V projekte rekonštrukcie železnice 

síce je aj cesta III. triedy z Milochova do Púchova, no 
tá je poslednou etapou výstavby a jazdiť sa po nej 
začne asi až koncom roku 2021. 

Nostalgickú rozlúčku s vlakovou dopravou si Mi-
lochovčania urobia symbolickou jazdou posledným 
vlakom z Milochova do Považskej Bystrice a späť.  
V stredu 16. septembra o 22:46 vyrazia z Milochova  
a naspäť sa dostanú posledným vlakom na tej-
to trati o 23.16 z Považskej Bystrice. Od štvrtku už 
začnú vlaky premávať z Púchova cez tunel Diel   
a cez nový most do Považskej Bystrice.                          (r)  

Milochovčania sa so železnicou rozlúčia 
v stredu poslednou jazdou vlakom 
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Posledný chýbajúci úsek modernizácie železnič-
nej trate z Bratislavy do Žiliny je 16 kilometrov 
dlhý úsek medzi mestami Púchov a Považská Tep-
lá. Do roku 2021 bude zmodernizovaný na rých-
losť do 160 km/hod. 

Projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov 
– Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. eta-
pa (Púchov – Považská Teplá) je technicky, organi-
začne a investične veľmi náročnou stavbou, ktorá je 
rozdelená do piatich samostatných ucelených častí. 
V rámci projektu sa modernizujú železničné stanice 
Považská Bystrica a Považská Teplá a medzistaničné 
úseky Púchov – Považská Bystrica a Považská Bystrica 
– Považská Teplá. 

Trať sa po modernizácii skráti zo súčasných 18,7 km 
na 15,9 km, pričom takmer celý medzistaničný úsek 
Púchov – Považská Bystrica je vedený v novej trase.  
V rámci stavby sa budujú dva nové tunely – Milochov 
s dĺžkou 1.861 m a tunel Diel s dĺžkou 1.082 m a nové 
náročné mostné objekty železničného premostenia 
Váhu, derivačného kanála a vodného diela Nosice 
(14 ks nových mostov), 6 nových cestných mostov  
a 4 podchody pre cestujúcich.

Modernizácia tohto úseku je financovaná z Ko-
hézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu In-
tegrovaná infraštruktúra (OPII). Projekt bol na národ-
nej úrovni zo strany ministerstva dopravy a výstavby 
SR schválený v septembri 2018 a následne v marci 
2019 predložený na schválenie Európskej komisii. 
Celková výška nenávratného finančného príspevku  

z OPII je vyše 335 mil. eur, z toho zdroj EÚ je vyše 285 
mil. eur.

Zmeny cestovného poriadku ŽSR od 17. sep-
tembra 2020

Cestujúci, ktorí využívali vlakovú dopravu medzi 
stanicami Púchov a Považská Bystrica sa musia pri-
praviť na zmenu. Železnice Slovenskej republiky ako 
správca železničnej infraštruktúry od 17. septembra 
„presmerujú“ železničnú dopravu v tomto úseku na 
nový traťový úsek cez viadukt a tunel Diel. Pre ces-
tujúcich sa doprava zmení z dôvodu zrušenia želez-
ničnej zastávky Milochov. Obyvatelia budú mať k dis-
pozícii novú železničnú zastávku Nosice (na ostrove) 

s nástupišťom dlhým 250 m, s podcho-
dom a prístreškami pre cestujúcich.

Vo štvrtok 17.9.2020 sa traťový úsek 
Púchov – Považská Bystrica v novom 
profile skráti z 13,6 km na 11,6 km, čo od 
štvrtka 17. septembra prinesie benefit 
rýchlejšieho cestovania – pri diaľkovej 
doprave v úseku Bratislava – Považská 
Bystrica z pôvodných 124 min na 120 
min (-4 min), pri regionálnej doprave 
bude úspora -2,5 min. 

Zmena Cestovného poriadku 
2019/2020 je „vynútenou“ zmenou, kto-
rá súvisí s odovzdaním nových úsekov 
a rekonštrukčnými prácami manažéra 

infraštruktúry (ŽSR) v úseku Púchov – Považská Bys-
trica. Od 17.9.2020 budú vlaky v tomto úseku vedené 
len po jednej traťovej koľaji, pričom pôjdu sčasti po 
novej a sčasti po pôvodnej trati. V dôsledku uvede-
ných skutočností dôjde aj k nasledovným zmenám: 
prevádzka vlakov v úseku pôvodnej trate Púchov – 
Výhybňa Milochov bude zrušená, zastávka Milochov 
bude zrušená a zastávka Nosice bude premiestnená.

Rekonštrukcia trate bude ukončená v decembri 
2021

Rekonštrukcia so sebou prinášaj aj redukciu želez-
ničnej trate o necelé dva kilometre, nový tunel Diel, 
estakádu ponad Nosickú priehradu (mimo zastávku 
Milochov), vyššiu úroveň a komfort pre cestujúcich 
(nová zastávka v Nosiciach a modernizácia staníc  
v Považskej Bystrici a Považskej Teplej) a bezpečnej-
šiu cestu vlakom (nové traťové zabezpečovacie zaria-
denie medzi Považskou Bystricou a Plevníkom-Drie-
nové, nový telekomunikačný systém, mimoúrovňové 
križovania…). 

S ohľadom na práce v tomto úseku bude na viace-
rých miestach znížená traťová rýchlosť na 60 km/h, 
80 km/h, resp. 100 km/h. K zrýchleniu na plnú kon-
štrukčnú rýchlosť na tomto úseku príde po testoch  
a rýchlostných skúškach najskôr v decembri 2021. 
Zrýchlenie so sebou prinesie ďalšiu časovú úsporu. 

Zdroj: zsr.sk, zssk.sk, mindop.sk, 
foto: Slavomír Flimmel

Nová trasa cez viadukt a tunel už od polovice septembra

Najnáročnejšia železničná stavba v histórii Želez-
níc Slovenskej republiky. Tak je označovaný 16-ki-
lometrový úsek železnice Púchov – Považská Teplá, 
ktorého súčasťou sú aj dva tunely – Diel za Kúpeľmi 
Nimnica a Milochov. Stavbári v pondelok 7.9.2020 
prerazili posledný úsek tunela, ktorý má dĺžku 1.861 
m, dokončiť by ho mali v závere budúceho roka.

Modernizácia železničnej trate v úseku Púchov – 
Považská Teplá sa dostala do omeškania, ktoré bolo 
spôsobené zlým geologickým podložím, zmenou 
technológie pri razení jedného z dvoch tunelov či 
odstraňovaním skrytej skládky pri východnom por-
táli. „Omeškanie patrí k stavebníctvu a najmä k ta-
kýmto náročným projektom. Skúsme to však vnímať 
aj v pozitívnom kontexte, že modernizujeme, budu-
jeme a snažíme sa napredovať v železničnej dopra-
ve,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Ide pritom o posledný úsek v Trenčianskom kraji, čo 
sa týka modernizácie železnice na traťovú rýchlosť 
160 kilometrov. „Veľmi si vážim, že prináša nielen sa-
motné zrýchlenie cestovania, ale aj bezpečnostné as-
pekty a aspekty týkajúce sa ochrany životného pro-
stredia, čo je pre nás ako Zelenú župu veľmi dôležité. 
Jednou z vyvolaných investícií je aj výstavba cesty 

III. triedy, ktorá bude fungovať ako nové prepojenie 
Púchova cez Milochov do Považskej Bystrice,“ pove-
dal trenčiansky župan Jaroslav Baška a dodal, že župa 
tiež pracuje na projektovej dokumentácii pre staveb-
né povolenie na ďalší úsek Vážskej cyklomagistrály 
medzi Nosickou priehradou a Považskou Bystricou.  

Časť stavby modernizácie železnice by mala byť 
odovzdaná do užívania v druhej polovici septembra. 
Železničná doprava medzi Púchovom a Považskou 
Bystricou bude od 17. septembra presmerovaná na 
nový traťový úsek cez tunel Diel a železničný most 
ponad Vodné dielo Nosice.                             Zdroj: TSK

Železničiari slávnostne prerazili tunel Milochov
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Keď sme sa 1. júna vrátili po dvaapolmesačnej „ko-
ronaprestávke“ späť do školských lavíc, vedeli sme, 
že vydržať v horúčave a s rúškom 5 – 6 hodín v triede 
bude pre deti i učiteľov nadľudský výkon. A tak sme 
sa začali pohrávať s myšlienkou vytvoriť tzv. vonkaj-
šiu triedu v átriu školy. 

Nasledovalo obdobie písania žiadostí o finančnú 
podporu a vypracovanie projektu Gesto pre rodičov. 
V závere letných prázdnin sme si na čele s pánom 
školníkom Mgr. Pajtášom a nadšenými kolegami 
a kolegyňami vyhrnuli rukávy, vzali do rúk lopaty, 
motyky či krompáče a pustili sa do práce. Spočiatku 
vzdialený sen o krajšom a modernejšom priestore  
v obyčajnej škole sa každým dňom stával viac a viac 
skutočnejší a dovtedy pomerne smutný, málo využí-
vaný priestor sa začínal meniť na životom pulzujúce 
miesto - srdce školy. Našou snahou bolo vytvoriť pre 
žiakov nielen edukačnú, ale i oddychovú zónu, ktorá 
aspoň o kúsok zlepší komfort pri vyučovaní a takisto 
zväčší radosť detí chodiť do školy. 

Postupne vysádzame levanduľové a bylinkové zá-
hony, o ktoré sa budú starať žiaci na hodinách techni-
ky, inštalujeme pohodlné paletové sedenie a nádher-
né drevené vyrezávané lavičky od p. Húževku. Vďaka 

obetavosti rodičov a učiteľov pripravujeme priestor 
pre 3D model slnečnej sústavy, slnečných hodín  
i historickú os slúžiacu na hodinách dejepisu. Popras-
kaný asfalt čoskoro prekryjú namaľované herné plo-
chy, na ktorých si budú môcť žiaci zahrať, zaskákať 
a takisto načerpať nové vedomosti. Zaujímavými di-
daktickými pomôckami je už takmer hotový pocito-
vý chodník, ktorý je výborný na stimuláciu zmyslov, 
stabilitu a relaxáciu a takisto miniatúra Púchova od p. 
Duháčka. Vďaka projektu Gesto pre rodičov od Raif- 
feisen banky čoskoro pribudne v átriu exteriérová 
tabuľa s lavičkami.

Hoci nás čaká ešte veľa práce, sme plní energie, 
odhodlania a nových nápadov. Už teraz je pre nás 
najkrajšou odmenou úsmev na tvárach žiakov tešia-
cich sa z nových priestorov. Veľká vďaka za podporu 
nášho projektu patrí pani riaditeľke, pánovi školníko-
vi, všetkým skutočne zanieteným učiteľom, rodičom 
a sponzorom (p. Kozovému, p. Klinovskému, p. Pagá-
čovi, p. Janovcovi, p. Lomňančíkovi, p. Pojezdalovi,  
p. Duháčkovi, p. Vráblovi a p. Baškovi). Ďakujeme 
všetkým rodičom, že hlasovali za náš projekt Gesto 
pre rodičov a pomohli nám zvíťaziť.

Daša Ďurajková, Gabriela Klinovská, 
foto: Slavomír Flimmel

Srdce školy na Gorazdovej ulici už bije
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Život v sociálnom zariadení počas bežného roku 
plynie ako u každého z nás doma. Väčšinu vecí máme 
zautomatizované a berieme mnoho denných aktivít, 
plánov a povinností za samozrejmé. Od marca tohto 
roku sa nám veľa vecí zmenilo - predovšetkým po-
hľad na život, našu slobodu, životné priority a plány 
do budúcna. Prišla pandémia COVID-19 a od toho 
času sa veci, aktivity i vzťahy zmenili. Vzhľadom k pre-
trvávajúcej pandémii si čoraz viac uvedomujeme, akí 
sme každý jeden dôležitý pre toho druhého v súkro-
mí, ale hlavne v pracovnom prostredí.

V našom zariadení sme nemali mnoho času roz-
mýšľať ako ochrániť našich klientov, ktorí sú naozaj 
tou najzraniteľnejšou skupinou ľudí. Prioritou bolo 
v začiatkoch zamedziť riziku nákazy v zariadení  
a pretrváva dodnes. Život v zariadení sa nezastavil 
ani na chvíľku a všetky služby klientom sa poskytujú 
a sú šité na mieru individuálne podľa každého klienta 
bez ohľadu, či je krízový stav alebo nie. Všetky posky-
tované služby ako ošetrovateľská a opatrovateľská 
starostlivosť, stravovanie a zabezpečovanie voľno-
časových aktivít zamestnancami vedú k spokojnosti 
klienta. 

Asi najťažšie opatrenie pre klientov je zákaz náv-
štev. V ponímaní pandémie je toto opatrenie najú-
činnejšie, zároveň najbolestivejšie. Organizujeme 
veľa aktivít v zariadení, aby sme klientom vytvorili 
úsmev na tvári a zároveň ich myseľ zamestnali. Or-
ganizujeme opekačky, výlety do okolia, ručné práce 
v ergodielni, boli sme aj na hríboch. Zabezpečujeme 
telefonické kontakty s rodinami. Počas leta sa nám 
podarilo vytvoriť okrasnú záhradu v areály zariade-
nia. Pomohli nám dobrí ľudia z Lomu v Ladcoch, ktorí 
nám sponzorsky darovali a doviezli okrasné skaly  
a štrk. 

Navštívili sme viackrát kúpele v Nimnici, mesto 
Púchov, Lednické Rovne, chodíme do verejnej kniž-
nice a mnoho ďalších výletov do okolia. 

V septembri sme, žiaľ, opäť museli sprísniť opatre-
nia na zabránenie vzniku rizika nákazou COVID-19, 

keďže sa v našej oblasti začala zhoršovať epidemio-
logická situácia. Napriek nepriazni pandémie sa naše 
vzťahy v zariadení ešte viac utužili, s klientmi sa každé 
ráno stretávame na rannej komunite, kde sa preberá, 
čo sa bude diať v ten deň, či sú nové opatrenia, alebo 
čo by si priali kúpiť, čo im chýba a podobne. Ranná 
komunita je odrazový mostík pre zamestnancov, aby 
vedeli, čo kto aktuálne potrebuje, komu čo nakúpiť 
a ako sa počas dňa s klientmi zabaviť. Zamestnanci 
v zariadení sú pre mnoho klientov jedinou rodinou, 
ktorá im sprostredkúva lásku, objatie, pohladenie  
a mnoho krát vypočutie i poradenie. 

V zariadení máme vytvorené tímy, teda každý za-
mestnanec má na starosti určitý počet klientov,  
o ktorých sa stará, aby im nič nechýbalo. Týmto elimi-
nujeme pocit samoty u klientov a zároveň zastupuje-
me rodiny, keď nemôžu prísť, hlavne v krízových ob-
dobiach ako je aj teraz. Chápeme, že v tomto období 
sa rodinní príbuzní klientov musia plne spoľahnúť 
na nás zamestnancov a dôverovať nám vo všetkých 
oblastiach. Sme vďační za túto dôveru a veríme, že 
bude i naďalej pretrvávať. Našou snahou je, aby aj 
nie len rodiny klientov, ale aj verejnosť bola informo-
vaná o dianí v sociálnych zariadeniach v pandemic-
kom období. Väčšina sociálnych zariadení, ako aj to 
naše má vlastnú kuchyňu, kde varíme domácu stravu  
z čerstvých potravín, jedálny lístok je veľmi pestrý  
a samozrejme v ňom nechýbajú ovocie, zelenina a aj 
maškrta. 

Veríme, že aj druhú vlnu COVID-19 zvládneme aj 
vďaka rešpektovaniu našich opatrení zo strany ro-
dín a návštev. Najdôležitejšie je, aby návštevy prišli 
s rúškom, a aby prichádzali po nahlásení sociálnym 
pracovníčkam, aby nedošlo k stretu s inou návšte-
vou. Naše zariadenie poskytuje 50-tim klientom 
svoje služby a preto je našou snahou, aby sa mohli 
vystrie dať rodiny všetkých klientov bez ohrozenia 
šírenia COVID-19. Ďakujeme všetkým, ktorí chápu 
naše opatrenia a zodpovedne k nim pristupujú. 

Kolektív CSS - Kolonka

Život v CSS – Kolonka počas 
pandémie koronavírusu

Septembrové zasadnutie mestskej rady 
pôvodne plánované na 3. septembra bolo  
z dôvodu karanténnych opatrení na mestskom 
úrade presunuté na 10. septembra, dva týžd-
ne pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. 
Najdôležitejšími bodmi rokovania bola predo-
všetkým správa o plnení rozpočtu za prvý pol-
rok, prezentácia novej koncepcie kultúry i dva 
návrhy na aktualizáciu všeobecne záväzných 
nariadení, ktoré mestská rada odporučila na 
schválenie mestskému zastupiteľstvu. Zasad-
nutie MsZ sa uskutoční 23. septembra. 

Správa o plnení rozpočtu a bezúročná návratná 
finančná pomoc 

Z dôvodu pravidelného polročného vyhodno-
covania plnenia rozpočtu a stanovených cieľov  
k 30.6.2020 boli do septembrového zasadnutia 
mest skej rady vypracované monitoring rozpočtu  
a hodnotiaca správa z Ekonomického oddelenia MsÚ 
Púchov. Celkové plnenie rozpočtu na príjmovej stra-
ne tvorí 51,27%, na výdavkovej strane 37,52%. Bližšie 
informuje vedúca ekonomického oddelenia Lucia 
Pružinská: „Plnenie bežných príjmov je na úrovni cca 
53,08%, bežných výdavkov je vo výške 38,05%.“

Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2020 ide v inten-
ciách usmerneného čerpania s úsporou min. 10%, 
pričom plnenie príjmov predpokladá minimálne 
na strane podielových daní medziročný pokles cca 
10%.“ Z toho vyplýva, že príjem podielových daní od 
marca 2020 je nižší ako príjem za rovnaké obdobie za 
rok 2019 – čo je spôsobené predovšetkým koronakrí-
zou, ktorá nastala v súvislosti s výskytom infekčného 
ochorenia COVID-19. „V priebehu prvého polroka 
boli realizované predovšetkým bežné výdavky tak, 
aby bol zabezpečený najnutnejší chod mesta, dezin-
fekcia a ostatné opatrenia z dôvodu pandémie, čiste-
nie mesta, kosenie, vývoz a likvidácia odpadu a iné. 

Väčšina schválených investičných akcií bola v tomto 
období pozastavená,“ približuje Lucia Pružinská. 

Ministerstvo financií SR zároveň poskytuje na vy-
krytie výpadku podielových daní bezúročnú finanč-
nú výpomoc mestám a obciam vo výške tohto vý-
padku, podľa júnovej prognózy: „Pre Mesto Púchov 
to predstavuje približne 412.958 eur, podmienkou 
však je vyčerpanie finančnej pomoci do konca roka 
2020, ďalej neprekročenie stanoveného úverového 
zaťaženia a dlhovej služby,“ dodáva Lucia Pružinská. 
Splatnosť tejto finančnej pomoci je stanovená v ob-
dobí 2024 až 2027.“ Mesto túto pomoc plánuje vy-
užiť predovšetkým na asfaltovacie práce v súvislosti 
s opravou komunikácií v meste a prefinancovanie 
investícií realizovaných začiatkom roka či na vypra-
cované projektové dokumentácie. 

Nová koncepcia kultúry na obdobie 2020-2025
Koncepciu kultúry na obdobie až do roku 2025 vy-

pracovala vedúca Oddelenia školstva a sociálnych 
vecí MsÚ Púchov Daniela Gabrišová v spolupráci  
s členmi Komisie vzdelávania, kultúry, sociálneho 
zabezpečenia a mládeže. Koncepcia obsahuje okrem 
dôvodovej správy aj základné legislatívne východis-
ká, analytickú časť predstavujúcu kultúrne dedičstvo 
mesta Púchov a vymedzenie súčasného stavu kultú-
ry v meste, časť o strategickom rozvoji a prioritách, 
sústreďujúcu sa hlavne na dlhodobé ciele a závereč-
né ustanovenia. Víziou do ďalšieho obdobia je udržať 
si heslo „Púchov – mesto, kde to žije“. Interpretované 
ako „mesto kultúry, spoločenského vyžitia a aktívne-
ho oddychu“. Z toho dôvodu je dlhodobým cieľom 
koncepcie najmä zviditeľňovanie mesta Púchov v ce-
loštátnom, európskom i svetovom meradle. V rámci 
daného obdobia sú strategickými cieľmi napríklad 
rekonštrukcia amfiteátra na Lachovci, zlepšovanie 
priestorových možností pre činnosti ZUŠ a CVČ, 
dobudovanie zázemia Europarku pre organizáciu 
kultúrnych podujatí, taktiež postupné inovovanie 

hudobných nástrojov majetku ZUŠ či digitalizácia 
rozhlasov v miestnych častiach. 

Dva návrhy aktualizácie VZN
Oba návrhy predkladala nová vedúca Oddelenia 

dopravy a služieb MsÚ Púchov Ivana Mikušcová. Prvý 
sa týka VZN o zákaze prevádzkovania hazardných 
hier na území mesta Púchov, ktorého účelom je vo 
verejnom záujme regulovať prevádzkovanie hazard-
ných hier a účasti na nich zákazom prevádzkovania 
hazardných hier v určených dňoch v kalendárnom 
roku 2021. Okrem vymedzených sviatkov vyplý-
vajúcich zo zákona ustanovuje ďalšie dni aj Mesto 
Púchov, nad dodržiavaním VZN bude vykonávať do-
zor MsP Púchov a poverení zamestnanci mesta. 

Druhý návrh sa viaže k VZN č. 8/2020 Pravidlá času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Púchov. K aktualizácii VZN sa vyjadrila 
prednostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová: „Okresná 
prokuratúra Považská Bystrica podľa schváleného 
plánu úloh na rok 2020 preskúmavala zákonnosť 
všeobecne záväzných naradení pri určovaní pra-
vidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb (VZN) orgánov územnej samosprávy v okre-
se. V rámci tejto previerky bolo zistené, že niektoré 
ustanovenia VZN platných na území mesta Púchov 
nie sú v súlade so zákonom a preto bol proti tomu-
to VZN podaný protest prokurátora. Mestská rada sa 
po oboznámení sa s protestom stotožnila s dôvod-
mi, pre ktoré bol podaný a odporučila MsZ, aby pro-
testu vyhovelo, následkom čoho teraz platné VZN  
č. 13/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja  
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Púchov v znení VZN č. 2/2020 sa musí zrušiť a schváliť 
nové VZN, upravujúce túto oblasť tak, aby bolo plne 
v súlade so zákonom.“ Oba návrhy VZN sú zverejnené 
na webovej stránke mesta.

Laura Krošláková 

Mestská rada rokovala o materiáloch pre MsZ
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V objekte župného domova sociálnych služieb 
panuje čulý stavebný ruch od októbra 2019, kom-
plexná rekonštrukcia by mohla byť ukončená  
v aktuálnom kalendárnom roku.

K stavebným úpravám DSS Púchov - Nosice pri-
stúpil kraj z dôvodu prevádzkových problémov  
v zariadení a podmienok, ktoré vyplynuli z auditu 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva či 
Hasičského záchranného zboru v Považskej Bys-
trici. „Podľa platných noriem pripadá na každého 
klienta viac metrov štvorcových obytnej plochy, 
objekt musí spĺňať minimálne požiadavky požiar-
nej ochrany pre daný typ zariadenia. Na základe 
uvedeného sme pristúpili k ich odstráneniu. Ide 
o prístavbu trojposchodovej budovy s prízemím 
k existujúcemu objektu. Na najvyššom pos-
chodí, kde budú umiestnení klienti s najťažším 
zdravotným obmedzením, bude v bezbariérovej 

kúpeli nielen im, ale najmä zamestnancom slúžiť 
aj závesný zdvíhací systém pre imobilných. V za-
riadení prebieha starostlivosť o najťažšie prípady 
zdravotne znevýhodnených mladých obyvateľov 
nášho kraja a preto si myslím, že nové, komfort-
nejšie priestory si centrum naozaj zaslúži,“ pove-
dal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

V rámci investície za približne 1 milión eur bude 
z dôvodu zabezpečenia potrebných prevádzko-
vých priestorov DSS zmodernizovaná kotolňa, 
vybudujú sa nové ubytovacie jednotky, rozšíri sa 
administratívna aj rehabilitačná časť a pribudnú 
tiež nové vstupné priestory či návštevné miest-
nosti pre verejnosť, ako aj odkladacie priestory 
na umiestnenie vozíkov či podporných chodítok 
klien tov. „Hlavným prínosom je pre nás určite 
nový evakuačný výťah, ktorý nám uľahčí prevoz 
imobilných klientov nielen k lekárovi,“ dodala ria-
diteľka zariadenia Gabriela Hrončeková.              

Zdroj: TSK

Slovensko sa aj tento rok zmení na krajinu dob-
rých skutkov. Od 16. septembra štartuje Týždeň 
dobrovoľníctva, do ktorého sa môže zapojiť nao-
zaj každý až do 22. septembra.

Počas Týždňa dobrovoľníctva je možné vybrať si  
z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých 
budú môcť jednotlivci alebo skupiny (kamaráti, fir-
my, školy) nezištne pomôcť organizáciám v jednot-
livých krajoch Slovenska. Ako sa dá do Týždňa dob-
rovoľníctva zapojiť vysvetľuje prezidentka Platformy 
dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Broz-
manová Gregorová: 

„Organizácie z celého Slovenska sa môžu prihlásiť 
cez stránku www.tyzdendobrovolnictva.sk. Musia 
uviesť základné údaje o svojej organizácii a informá-
ciu o tom, kto bude aktivity koordinovať. Ďalej si zvo-
lia aktivitu, ktorou sa chcú do Týždňa zapojiť – môže 
ísť o Deň otvorených dverí, dobrovoľnícku aktivitu 
alebo o rôzne workshopy na tému dobrovoľníctva, 
ktorými zvýšia povedomie o dobrovoľníctve.“ Orga-
nizácie sa mohli na celom Slovensku na Týždeň dob-
rovoľníctva prihlasovať do 30. augusta 2020.

Pre širokú verejnosť sa prihlasovanie na dobrovoľ-
nícke aktivity spustí od konca augusta tiež na strán-
ke www.tyzdendobrovolnictva.sk. Bude si naozaj  
z čoho vyberať. „Väčšinou ide o jednoduché aktivity 
ako je napríklad úprava prostredia, zariadenia, buď 
exteriéru alebo interiéru, ďalej maľovanie, kosenie či 
hrabanie. Neraz ide aj o prácu s klientmi organizácií – 
rôzne tvorivé dielne, aktivity, vychádzky a stretnutia 
s klientmi. Treba to chápať ako takú ochutnávku dob-
rovoľníctva – aké to je ísť si „zadobrovoľničiť.“

Každý sa môže zapojiť
Týždeň dobrovoľníctva je určený pre všetkých, ktorí 

by radi venovali svoj čas pomoci iným. Počas Týždňa 
dobrovoľníctva sa dobrovoľníci zoznámia s novými 
ľuďmi a zostane v nich dobrý pocit z toho, že po-
mohli tým, ktorí to potrebujú. Týždeň dobrovoľníctva 
prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú 
verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či 
máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom.

Týždeň dobrovoľníctva 2020 sa uskutoční v dňoch 
16.–22. septembra 2020, od stredy do utorka. Počas 
týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníc-
kych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. 
Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, spre-

Prístavba v DSS Púchov - 
Nosice zvýši kvalitu života 
klientom aj zamestnancom

vádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení oko-
lia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, do-
prevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci 
pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách. 
Súčasťou kampane Týždeň dobrovoľníctva 2020 je aj 
podujatie Naše Mesto.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v roku 2019 pomoh-
li so skrášlením okolia, maľovaním plotov, uprato-
vaním, zobrali seniorov aj ľudí so znevýhodnením 
na prechádzku a kávu. Vyzbierali odpadky, vyrábali 
darčeky a pomohli s výrobou dekoratívnych sviečok 
v chránenej dielni. Do Týždňa dobrovoľníctva sa za-
pojilo 6.846 ľudí. Dobrovoľnícky program pripravilo 
pre širokú verejnosť viac ako 400 organizácií a spolu 
dobrovoľníci nezištne odpracovali neuveriteľných 
14.513 dobrovoľníckych hodín. 

Dni otvorených dverí v CVČ Včielka
Do Týždňa dobrovoľníctva sa prihlásilo aj Centrum 

voľného času Včielka Púchov. Dobrovoľníci sa zapoja 
pri príprave a realizácii Dní otvorených dverí v CVČ, 
pomôžu pri registrácii a sprevádzaní nových záu-
jemcov o záujmové útvary, nachystajú si prezentáciu 
svojej činnosti, aby zaujali svojich rovesníkov a zmo-
tivovali ich pridať sa k Mládežníckemu parlamentu 
mesta. 

Zdroj: tyzdendobrovolnictva.sk

Na Slovensku v stredu odštartuje 
Týždeň dobrovoľníctva 2020
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Slovenské komorné divadlo Martin uviedlo  
v roku 2019 v slovenskej premiére autorský diva-
delný projekt - hudobnú biografiu Karola Ducho-
ňa v réžii renomovaného českého režiséra Jiřího 
Havelku. Púchovskí diváci môžu projekt vidieť  
a počuť 20.10.2020 v Divadle Púchov.

Autorom projektu sú Róbert Mankovecký a Jiří Ha-
velka, dramaturgiu a hudbu vytvoril Róbert Manko-
vecký, scénu Lucia Škandíková, kostýmy Tereza Ko-
pecká. Ako herci sa predstavia členovia Slovenského 
komorného divadla Martin: Tomáš Grega, František 
Výrostko, Eva Gašparová, Barbora Palčíková, Alena 
Pajtinková, Tomáš Mischura, Marek Geišberg, Daniel 
Žulčák, Róbert Mankovecký a Marián Frkáň.

Karol Duchoň 
Jeden z najväčších talentov slovenskej populárnej 

hudby sedemdesiatych rokov minulého storočia sa 
narodil 21. apríla 1950 v Galante. Prirovnávali ho ku 
Karlovi Gottovi, označovali ho za slovenského Toma 
Jonesa. Svoj talent zdedil pravdepodobne po matke 
Oľge, ktorá pochádzala z dolnozemského Báčskeho 
Petrovca v bývalej Juhoslávii a bola vraj výbornou 
speváčkou. Po pár rokoch sa rodina presťahovala do 
Jelenca neďaleko Nitry, kde Karol prežil celé svoje 
detstvo a mladosť. Bol výborným športovcom, hrával 
futbal a hokej, prišla však puberta a šport vytlačila 
hudba. Svoju prvú hudobnú skupinu založil spolu so 

svojim bratrancom Ladislavom Zlatňanským v Jelen-
ci. Na želanie otca nastúpil na strojárske odborné 
učilište do Partizánskeho, kde však vydržal iba chvíľu 
a prešiel do školy v Zlatých Moravciach, kde začal 
účinkovať s mládežníckou hudobnou skupinou The 
Ice Boys v podnikovej učňovke Calexu Zlaté Moravce. 

Ako osemnásťročný sa prihlásil do speváckej súťaže 
o Zlatú vločku Calexu, ktorú s piesňou Petra Nováka 
vyhral. Tam sa začala jeho kariéra. Odišiel zo školy  
a začal spievať so skupinou Dušana Dolinského v ne-
ďalekej Nitre. Po pár mesiacoch odišiel s orchestrom 
Jaroslava Mikulu do Nemecka. Po neslávnom návra-
te zo zahraničia, keď údajne v Nitre predával dede-
rónové košele a langoše, sa stali dva malé zázraky. 
Najskôr ten, že za pomoci priateľov sa stal spevákom  
v Orchestri Vlada Hronca, kde spievala Eva Máziková, 
druhý zázrak prišiel vzápätí, keď nahradil chorého 
speváka Dušana Ružičku pri nahrávaní piesne Nála-
dy (Uber pary), ktorá sa v okamihu stala obrovským 
hitom. 

Jeho profesionálna spevácka kariéra sa rozbehla 
naplno. Zvíťazil na festivale Oravské synkopy, pravi-
delne sa zúčastňoval na Bratislavskej lýre. Vystriedal 
mnoho orchestrov a skupín, hral u Braňa Hronca, 
Juraja Velčovského, Emila Frátrika, Ľuba Beláka, Vla-
da Valoviča, či Pavla Zajačka. Založil vlastnú hudob-

nú skupinu Prognóza. V roku 1973 získal striebornú 
Bratislavskú lýru za pieseň Chvála humoru, ktorú na-
spieval s Evou Kostolányiovou. Duetá tiež naspieval 
so Zdenou Studénkovou, Marcelou Laiferovou, či 
svojím najlepším priateľom Dušanom Grúňom. Vr-
chol prišiel v roku nasledujúcom, keď na Lýre zvíťazil 
s piesňou Zem pamätá. Po úspechoch sa Karol Du-
choň stal dobrým vývozným artiklom socialistickej 
kultúry, absolvoval turné po Nemecku, Sovietskom 
zväze, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, či Juhoslávii. 
Azda najdôležitejšími zahraničným angažmánom 
bolo vystúpenie v japonskom Tokiu a francúzskom 
Cannes. Pre západonemeckú firmu RCA naspieval 
zopár singlov, ale na rozdiel od Karla Gotta sa v za-
hraničí výraznejšie nepresadil. 

V súkromnom živote sa oženil s Elenou Šurákovou, 
narodila sa im dcéra Danka. Manželský život však 
trpel predovšetkým jeho pracovnou vyťaženosťou  
a zčasti tiež vplyvom Karolovej matky, ktorá sa o jedi-
ného syna starala i v jeho dospelosti. Nemalú mieru 
v komplikácii vzťahu zohral i alkohol, ktorý spôsobil 
nastupujúce zdravotné problémy. Manželstvo s Ele-
nou napokon po viac ako desiatich rokoch strosko-
talo, v januári 1985 ho súd rozviedol a Karol sa iba 

desať dní po rozvode opäť oženil. Jeho druhou man-
želkou sa stala Alena Čermáková, s ktorou však strávil 
iba pár mesiacov. V septembri 1985 ho hospitalizova-
li a 5. novembra 1985 vo veku 35 rokov zomrel. 

Je paradoxné, že mnohí poslucháči populárnej 
hudby mladšej, ale i strednej generácie, považujú 
Duchoňa za generačne staršieho speváka ako slávne 
ikony slovenskej popmusic zo skupín Elán, Modus či 
Collegium musicum. Janko Lehotský, Pavol Hammel, 
Marián Varga či Fedor Frešo boli od Duchoňa starší, 
Marika Gombitová, Miroslav Žbirka, Jožo Ráž a Vašo 
Patejdl len o pár rokov mladší. Duchoň naozaj pôso-
bil starší, život žil naplno a veľmi rýchlo sa opotrebo-
val. 

Najväčším jeho problémom však nebol alkohol, 
ten bol iba dôsledkom skutočnosti, že sa mladý  
a talentovaný človek, z veľmi jednoduchého vi-
dieckeho prostredia, nedokázal vyrovnať so slávou  
a úspechom. Súčasnosť Karolovi Duchoňovi praje. 
Jeho piesne sa vrátili do rádií, vzniklo mnoho cover 
verzií, vrátil sa na diskotéky, počúvajú ho teenageri. 
V interpretácii martinského divadla prichádza ako 
zaujímavá dramatická postava na divadelné javisko. 

Zdroj: skdmartin.sk

Martinské Slovenské komorné divadlo predstaví 
v púchovskom Divadle hru Zem pamätá
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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

Predpredaj vstupeniek: www.kultura.puchov.sk a v pokladni kina.
Vstupné: 12 € / 11 € balkóny. Vstupenku potrebuje každý divák.

DIVADLO PÚCHOV
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KINO
Piatok 18.9. 17:30 h AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU
Filmovými hviezdami nabitá rodinná komédia o neľútostnej vojne vnuka a jeho 
starého otca, ktorého hrá Robert De Niro. Peter toho so svojím starým otcom  
prežil veľa, vždy mali k sebe blízko a obaja sa pôvodne tešili, že budú bývať spolu. No 
trochu sa prepočítali. Dedkovi má totiž Peter prepustiť svoju izbu – svoje teritórium, 
svoje výsostné kráľovstvo. Staré priateľstvo je v okamihu zabudnuté a z deda sa 
stáva nepriateľ číslo jeden, ktorý musí za každú cenu preč z domu.  Peter vyhlási 
vojnu bez zľutovania a nachystá na svojho dedka sériu majstrovsky naplánovaných 
pascí. Väčšina starých otcov by sa po toľkých kanadských žartíkoch radšej pobrala 
do domova dôchodcov, ale tento dedo je tvrdší, ako vyzerá.
MP 12 rokov – USA – Bontonfilm – 100 min. – komédia, rodinný – slovenský 
dabing. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. Rok 
výroby: 2017, USA, Portugalsko, vstupné 5,00 €

Piatok 18.9. 19:45 h NOVÍ MUTANTI
Rahne Sinclairová (Williamsová), Illyana Rasputinová (Taylor-Joyová), Sam 
Guthrie (Heaton) a Roberto De Costa (Zaga) sú štyria mladí mutanti, ktorých drží v 
odľahlej nemocnici dr. Cecilia Reyesová (Bragaová) za účelom ich psychiatrického 
pozorovania. Je presvedčená, že títo mladí ľudia predstavujú nebezpečenstvo 
sami sebe aj celej spoločnosti. Má ich neustále na očiach a snaží sa ich naučiť 
ovládať ich mutantské schopnosti. Keď sa však osadenstvo rozrastie o Danielle 
“Dani” Moonstarovou (Huntová), začnú sa v nemocnici diať zvláštne veci. 
Pacientov začnú ovládať halucinácie a spomienky z minulosti. Nepotrvá dlho 
a ich mutantské schopnosti a vzájomné priateľstvo podstúpi skúšku, pri ktorej 
budú musieť bojovať o to, aby prežili. 
MP 12 rokov – Cinemartfilm – 94 min. – akční, sci-fi horor - titulky. Vstupné  
5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Nedeľa 20.9.17:30 h ŠŤASTIE JE KRÁSNÁ VEC 
Výhra balíka peňazí v lotérii človeku rozhodne zmení život. Otázka je ako. Čenda 
s Janou to nemajú v živote jednoduché. Obaja sú nezamestnaní, Čenda má dlhy 
všade, kam sa pozrie, a najčastejšou návštevou u nich doma je exekútor. Toto 
všetko ale zmení farárom požehnaný tiket do lotérie. Rozprávková výhra 176 
miliónov korún im otvára dvere do veľkého sveta neobmedzených možností, ale 
aj k hromade nových kamarátov, ktorí by si radi z výhry odkrojili poriadny kus. A 
hoci sa to niektorým podarí a vzťah dvojice sa naruší, nakoniec predsa len zistia, 
že najväčšou výhrou v živote je láska. Nová česká komédia Šťastie je krásna vec 
je plná situačného humoru a vypointovaných dialógov. Režisér Tomáš Svoboda 
obsadil do hlavných úloh Petru Hřebíčkovú a Karla Zimu, v ďalších úlohách sa 
objavia Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar, Zdeněk Godla, 
Tomáš Jeřábek, Eva Leinweberová, Petr Vaněk, Markéta Hrubešová, Leoš Noha, 
David Novotný a ďalší. 
MP 15 rokov – ČR – Continentalfilm – 99 min. – komédia – originálna verzia. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 20.9.19:45 h FATIMA 
PREDSTAVENIE PRIDANÉ pre veľký záujem. 
Strhujúca historická dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje 
príbeh detí, ktoré sa stali svedkami zázraku. Desaťročná pastierka Lucia spolu so 
sesternicou 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...

Pondelok 21.9.19:30 h MALÉ ŽENY – KINO ZA BABKU!
Jo, Meg, Amy a Beth sú štyri dospievajúce sestry, ktoré snáď ani nemôžu byť viac 
odlišné. Ich otec bojuje vo vojne, preto žijú len s matkou a napriek tomu, že ich 
život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej ani chuť žiť najlepšie, ako vedia, 
no hlavne – po svojom. V dojímavej i veselej novinke sa v hlavných úlohách pred-
stavia Emma Watson, Saoirse Ronan a Timothée Chalamet. 
MP 12 rokov – USA – Itafilm – 134 min. – romantický - titulky. Vstupné 2 €.

KULTÚRA
Nedeľa 20.9. Divadlo Púchov, ulice mesta, pešia zóna 
od 16.00 h DNI MESTA PÚCHOV „S PÚCHOVČANMI 
PRE PÚCHOVČANOV“
MESTO Púchov Vás pozýva spríjemniť si nedeľné popoludnie výročným 
sprievodom ulicami mesta a bohatým programom na pešej zóne. Viac informácií 
na osobitnom plagáte. V prípade zmeny počasia alebo nových opatrení z ÚVZ 
SR môže dôjsť k zrušeniu podujatia alebo k zmene programu.

VÝSTAVY
10.9.- 7.10.2020 - ARTFORMÁCIE (ČR,SR)
Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby... Všetkých milovníkov umenia 
srdečne pozývame na prezentáciu tvorby súčasných púchovských, regionálnych 
i zahraničných umelcov a výtvarníkov . Vstup voľný.

KURZY 
Do 21.9.2020 prijímame prihlášky do pohybových, výtvarných, kreatívnych kurzov 
pre deti a dospelých a následne bude prebiehať otvorenie všetkých kurzov pre nový 
školský rok. 

Pondelok 21. veľká sála 18.00 h DDŠ OCHOTNÍČEK
Základný princíp fungovania Ochotníčka ostáva rovnaký a dal by sa vtesnať 
do vety: „Divadlo nie je cieľom, ale prostriedkom.“ Detské divadelné štúdio 
Ochotníček pozýva nových záujemcov na prvé organizačné stretnutie  
v doprovode zákonného zástupcu.

Streda 23.9. zasadacia miestnosť 9.00 h KURZ ŠITIA 
PRE MAMIČKY NA MATERSKEJ DOVOLENKE
Pozývame všetky mamičky na materskej dovolenke na jednorázový štvorhodi nový 
kurz šitia. Chcete sa naučiť základy šitia? Neváhajte. Sme tu pre Vás... Nemáte šijací 
stroj? V cene kurzu 17 € je i bezplatné zapožičanie šijacého stroja! Do kurzu 
je nutné sa prihlásiť do 21.9. emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.sk,  
alebo 0908 718 662. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR

Streda 23.9. zasadacia miestnosť 15.45 h KURZ ŠITIA 
PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Zahájenie kurzu a zároveň  prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako zaplátať, 
zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. Či už sa chcete naučiť 
iba základy a spríjemniť si voľný čas, alebo sa šitiu chcete vážne venovať, táto 
ponuka je ako „šitá“ priamo pre vás! Navliecť niť do ihly, vedieť správne ovlá-
dať šijací stroj, vybrať vhodný materiál. A samozrejme z látky vedieť vyrobiť to, 
čo vám doma práve chýba alebo to, čo si už dlhšiu dobu túžite na seba obliecť.  
2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť do 21.9. emailom: 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662. Kurzový poplatok na 
mesiac september je 34 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Streda 23. tanečná sála18.00 h ORIENTÁLNY TANEC 
PRE ZAČIATOČNÍČKY A POKROČILÉ 
Prvé informačné stretnutie! Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdra-
votný stav. Je vhodný napríklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento 
tanec dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať telo.
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 042/285 2401. Poplatok sa 
hradí dvojmesačne, 1 h/3,50. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Štvrtok 24.9. kinosála 17.30 h PILATES
Jeden z hlavných cieľov tohto cvičenia je posilnenie centra tela (oblasti brucha, 
panvy, zadku a chrbta), ktoré je dôležité nielen pre správne sedenie, ale aj pre 
celkové držanie tela. Prvé organizačné stretnutie pre nové členky. 
Prihlášky a info: 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude 
v zmysle opatrení ÚVZ SR.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20€
Streda: 16.9.
Polievka: Hríbová s cestovinou 
1. Fajná bravčová krkovička, štuchané 
zemiaky, uhorka
2. Hovädzie soté Stroganov, ryža,  
červená repa 
Štvrtok:17.9.
Polievka: Horniacka- fazuľová 
1. Kuracie prsia exlusív  
(šunka, šampión, niva), ryža
2. Francúzske zemiaky,  
kapustovo-mrkvový šalát
Piatok: 18.9.
Polievka: Pórková s opekaným chlebom
1. Prešporský rezeň z údenej krkovičky, 
zemiakový šalát s majonézou
2. Kurací stehenný steak, ½ anglická 
zelenina/ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Ponuka týždňa:
3. Prírodný kurací plátok, ryža, kompót
Streda: 16. 9. 2020
Polievka: Cuketová polievka s opekaným 
chlebom, chlieb 
1. Bravčové partizánske rebierko,  
kapustové halušky
2. Bratislavské cestovinové rizoto  
(z tarhone), červená repa  
Štvrtok: 17. 9. 2020
Polievka Cesnaková „Richtárska“, chlieb
1. Hovädzie dusené v keli, varené zemiaky
2. Bryndzové halušky so slaninkou, zákvas
Piatok: 18. 9. 2020
Polievka: Pórová so zemiakmi, chlieb
1. Morčacia roláda, zemiaková kaša, 
kapustové obloženie
2. Francúzske zemiaky s údeninou,  
sterilizovaná uhorka

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu od 4,00 €
Ponuka týždňa:
4. Šalát s grilovanými kuracími prsiami, 
mangom, so špenátom a kešu orieškami 
Streda: 16.09. 2020
Polievka: 
a) Šošovicová so smotanou a klobásou
b) Brokolicová so zemiakmi a syrom
1. Kur. prsia v sezamovo-mandľovej  
kruste, var. zemiaky, smot.- bylinkový dip 
2. Bravčové pliecko na hubách, tarhoňa/
dus. ryža (výber), kyslá uhorka 
3. Tagliatelle so šunkou, fazuľou  
a parmezánom 
Štvrtok: 17.09. 2020
Polievka: 
a) Syrovo-pórová s bravčovým mäsom
b)Tukožrútska kapustová  
1. Sviečková na smotane s brusnicami, 
kysnuté knedle  
2. Kuracie plnené rolky (marhule,  
slanina), ½ dus. ryža, ½ zem. krokety) 
3. Domáce slivkové guľky s makom  
Piatok: 18.09. 2020
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom a rezancami
b) Cícerová s mrkvou
1. Filet zo pstruha s hubovým ragú, baby 
zemiaky s pažítkou
2. Bravčový steak s dubákovou omáčkou, 
dusená ryža
3. Pečené gazdovské zemiaky (eidam, 
slanina, cibuľka, oregano), zakysanka

Reštaurácia u Jakuba
cena menu od 5,60 €
Ponuka týždňa: 
Kačacie hody 
Streda: 16.09.20
Polievka: Hokaido krém so zázvorom  
a praženými tekvicovými semienkami

1. Vyprážaný pastiersky syr, varené  
zemiaky, tatárska omáčka
2. Hovädzie mäsko so šampiňónmi, 
tarhoňa, kyslá uhorka
India: Špenátové kuracie mäsko (PALAK), 
cesnakový chlieb NAAN, zel. šalát
Štvrtok: 17.09.20
Polievka: Zeleninová s krupicovými 
haluškami
1. Zemiaková baba s krúpkami a údeným 
mäskom, acidofilné mlieko
2. Segedínsky guláš, varená knedľa
Tibet: Kuracie mäsko ´´HUNAN´´,  
kukuricová ryža basmati
Piatok: 18.09.20
Polievka: Zemiaková nakyslo s vajíčkom 
a kôprom, chlieb
1. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom a lesným ovocím, toping
2. Kurací černohorský rezeň, varené 
zemiaky, čalamáda
Tibet: Pizza s kúskami bravčového mäska 
a chili 

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60€
Ponuka týždna:
1. Hydinový rezeň v panko strúhanke  
s ľanovými semienkami, hranolky  
a tatárska omáčka
2. Vyprážaný syr so sezamom, steakové 
hranolky a domáca tatárska omáčka
3. Cestoviny farfale s paradajkovou  

omáč kou, mozzarellou, olivami a bazalkou
Streda:16.9
Polievka: Slovenská kapustnica s mäsom, 
klobáskou a hubami
1. Pomaly dusené hovädzie lýtko  
s koreňovou zeleninou, zelerové pyré  
a vínová omáčka
2. Krémové rizoto so šampiňónmi  
a rukolou, pečené cherry paradajky  
a parmezán
3. Listovo - zeleninový šalát s pikantnými 
rezancami z roštenky, dresing  
a bylinková bagetka
Štvrtok: 17.9
Polievka: Francúzska s mušličkami
1. Gratinované morčacie mäso s 
čerstvým ananásom a syrom pecoríno, 
zelenina a dusená ryža
2. Zapekané čokoládové palacinky 
plnené tvarohom, omáčka z lesného 
ovocia a čerstvá mäta
3. Miešaný zeleninový šalát s fetta syrom, 
hruškou a bielym pečivom
Piatok: 18.9.
Polievka: Karfiolová so zeleninou a orechmi
1. Steak z lososa s limetkovou omáčkou,  
hráškové pyré a pečená zelenina
2. Slovenské rizoto z tarhone s mäsom  
a zeleninou, sypané údeným syrom, 
kyslá uhorka
3. Pestrý šalát so zeleniny s medovými 
kuracími kúskami, jogurtový dresing, toast

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!
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Do súťaže  Do práce na bicykli sa 
každoročne zapájajú aj zamestnanci 
Mestského úradu v Púchove, ktorí aj 
tentokrát súťažia v troch tímoch – MsÚ 
1, MsÚ 2 a MsÚ 3. V tomto roku je ter-
mín celomesačnej cyklistickej súťaže 
z dôvodu koronavírusu presunutý na 
september. Od 1.9.2020 tak okrem 
tímov z mestského úradu šliape do 
pedálov o prvenstvo ešte 24 iných 
púchovských tímov. Do práce na bi-

cykli dobicyklovali okrem primátorky 
mesta Kataríny Henekovej aj ďalší zá-
stupcovia tímu MsÚ 1: Vladimír Ozimý 
z Oddelenia dopravy a služieb a Danie-
la Gabrišová – vedúca Oddelenia škol-
stva a sociálnych služieb. Za tím MsÚ 2 
najazdila už zopár desiatok kilometrov 
aj Emília Palmeová z Oddelenia organi-
začného a vnútornej správy. Všetkým 
cyklistom želáme veľa úspešných kilo-
metrov!                          -msú-

Nedávno vysadená lipa na Ulici 
1. mája padla za obeť neznámemu 
vandalovi. Nejde o prvý prípad, 
keď pravdepodobne alkoholom 
potužený silák si svoje komplexy 

riešil na okrasnej zeleni. Torzo stro-
mu zlikvidovali pracovníci podniku 
technických služieb a bude nahra-
dený novým stromčekom. 

Zdroj: PTSM

Vo štvrtok 10.9.2020 sa po polroč-
nej nútenej prestávke vrátilo do Di-
vadla Púchov výtvarné umenie. Za 
veľkej účasti milovníkov umenia sa 
konala vernisáž výstavy PÚCHOVSKÉ 
ARTFORMÁCIE. Výstavu otvoril ko-
nateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol 
Pivko a po krátkom kultúrnom pro-
grame ZUŠ kurátorka výstavy Anna 
Jakubíková predstavila všetkých vy-
stavujúcich umelcov. 

Tretieho ročníka ARTFORMÁCIÍ sa 
zúčastnili: Roman Rocco Burgan, 

Anna Crkoňová, Bohuslav Dermišek, 
Lucia Dianová, Anna Jakubíková, Ele-
na 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 a Milada Ždrnja. 

Výstava vo vestibule Divadla potr-
vá do 7.10.2020. 

Foto: Slavomír Flimmel

Vernisáž výstavy PÚCHOVSKÉ ARTFORMÁCIE 2020

Do práce na bicykli aj na 
mestskom úrade v Púchove

Vandal si liečil komplexy na 
okrasnej zeleni na Ulici 1. mája



oznam16

wWW.triedImE.sk wWW.envipak.sk wWW.vezmisI.ma

AK SPRáVNE

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM

Majte nA pAmäTi Nasledovné praVidlá 
a informujte O nich aj svoJich Občanov.

3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa: 
sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým 
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle: 

...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.4.

2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí, 
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

Obal oznAčeNý  patrí do TRieDEného zbEru. 

5.

6.

ČO NEPATRÍ DO TRIEDeNÉHO ZBeRU
POZoR NA ČASTÉ CHYBy 

ZDRAVOTNÍCKY a INFEKČNÝ MATERIÁL
Použité jednorazové rúška, respirátory ani 

rukavice nepatria do triedeného zberu. Vložte 
ich do plastovej tašky alebo vreca, pevne ho 

uzavrite a vyhoďte do zmesového odpadu.

Inzulínové perá a injekčné striekačky sú považo-
vané za nebezpečný odpad, s ktorým nemožno ďalej 
manipulovať. Je potrebné ich odovzdať v  lekárni. 
To isté platí pre nespotrebované lieky po exspirácii. 
Na triediacej linke pracujú ľudia, ktorí sú vystavení 
priamemu styku s  odpadom a  hrozí  im riziko 
poranenia alebo nákazy. Buďme k nim ohľaduplní.

PLAST – čo dOň nepatrí
Aj keď sa niekedy môže zdať, že ide o plastový odpad, 
zamyslime sa, či naozaj patrí do triedeného zberu 
plastov. Nepatria tam napríklad odevy ani obuv, i keď 
sú vyrobené z  plastu. Rovnako tak žalúzie, hadice 
od vysávača, maliarske potreby, kolieskové korčule, 
koberce ani vence z cintorína. Všetok tento odpad
je potrebné odniesť na zberný dvor. 

PApIER – čo dOň nepatrí
Jednorazové plienky, ale ani mastný mokrý či 
znečistený papier nepatria do triedeného zberu 

papiera. Môžu totiž znehodnotiť 
ostatný vytriedený obsah, ktorý sa 
už nebude dať spracovať.

ZVYŠKY OLEJoV A PoTRaVÍN
Odpad síce netreba umývať, ale mal by obsahovať čo 
najmenej nečistôt. Kuchynský olej je možné odovzdať 
na čerpacích staniciach, rastlinné zvyšky potravín sa 
dajú kompostovať, alebo odovzdať v  rámci  zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu. 

AUTOODPAD
Opotrebované pneumatiky, akumulátory, 
autobatérie a disky z  áut je potrebné 
odniesť na zberný dvor alebo na miesto 
určené obcou. Pneumatiky môžete 
vrátiť predajcovi alebo distribútorovi 
pneumatík. 

VEĽKOOBJEMoVÝ a STAvEBNÝ ODPaD 
Drobný stavebný odpad (napr. betón, tehly, dlaždice) 
a  veľkoobjemový odpad (starý nábytok, umývadlá, 
koberce a  pod.) patria na zberný dvor, prípadne si 
treba počkať na zber veľkoobjemového odpadu.

ELeKTROODPAD
Nepotrebné domáce spotrebiče (televízory, elektrické 
náradie a pod.) patria na zberný dvor, alebo ich môžete 
odovzdať v  predajniach elektrospotrebičov, prípadne 
do zberných nádob na to určených. 

OBLEČeNIE
Odev, obuv, handry a plyšové hračky môžete vytriediť 
do kontajnerov určených na oblečenie alebo odniesť 
na zberný dvor.

PLASTY

PAPIER
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Štyridsaťpäť rokov je v živote človeka po-
merne dlhý životný úsek. Človek si zažije vše-
ličo. Podobné je to aj v prípade, ak sa také-
hoto veku dožije aj nejaká akcia - podujatie.  
V Púchove sa vďaka členom Klubu sloven-
ských turistov môžeme pochváliť, že jedno 
takéto výnimočné podujatie máme. Je ním 
turistický pochod Púchovský okruh za zdra-
vím – Memoriál MUDr. Vadoviča, ktorého 45. 
ročník sa uskutočnil v nedeľu 6.9.2020.

Za tú dlhú dobu, čo púchovskí turisti organizujú 
toto podujatie, si zažili všeličo. Žiaľ, žijeme mo-
mentálne v zvláštnej dobe a zažívame niečo, čo 
zažil asi málokto z nás. Organizátori z púchovské-
ho KST by veru vedeli o tom rozprávať. Do posled-
nej chvíle nebolo jasné, či sa vôbec bude môcť 
akcia uskutočniť. Bolo treba riešiť rôzne opatrenia 
súvisiace s koronakrízou, ktoré boli nariadené 
len pár dní pred konaním akcie a do toho prišla 
aj nepriaznivá predpoveď počasia. Veru, párkrát 
padla otázka, či to nezrušíme. Ale púchovskí tu-
risti opäť ukázali svoje odhodlanie, nezlomnosť  
a súdržnosť.

Napriek všetkému bolo deň pred konaním ak-
cie všetko pripravené. Trasy vyznačené, tombola 
nachystaná, jednoducho všetko tak, ako má byť. 
Prišla však nočná búrka a upršané skoré ráno. Ne-
zostávalo nič iné, len vyraziť opäť na trasy a znova 
značiť. Pripraviť všetko podľa obmedzení a naria-
dení a čakať, či vôbec niekto príde. Potom to však 
prišlo. S ubúdajúcimi kvapkami dažďa začalo pri-
búdať turistov. Jednoducho skalní turisti opäť raz 
nesklamali a ukázali, že keď máš rád prírodu, tak 
nie je čo riešiť a nezastaví ťa ani nejaký nepodare-
ný vírus či zlé počasie. Nakoniec sa nazbieralo viac 
ako 140 takýchto skalných a hlavne fantastických 
ľudí. 

A tak ste v Púchove mohli stretnúť turistov nielen 
z Púchova a blízkeho okolia, ale aj z Bratislavy, Ži-
liny, Modry, Sobotišťa, Nového Mesta nad Váhom 

a Starej Turej. Do Púchova prišli turisti i z takých 
miest Slovenska ako Veľký Klíž, Spišské Vlachy či 
Liptovská Teplá. Dokonca vďaka jednej turistke  
z Valašských Klobouk mala naša akcia aj punc 
medzinárodnosti. Svojich púchovských kamará-
tov prišla podporiť aj skvelá partia turistov z KST 
Grinava, ktorá chodieva do Púchova na tradičné 
otvorenie sezóny, ktoré bolo tento rok so zná-
mych dôvodov zrušené. Túto skvelú akciu pri-
šli podporiť aj rodinky s malými deťmi a našli sa  
i štvornohí účastníci.

A čo si pripravili púchovskí turisti tento rok? 
Opäť to boli tradičné trasy dlhé 25 a 15 km, ktoré 
viedli okolím Púchova cez Lachovec, Holíš, Hviez-
du a Hradisko, a nechýbala ani tradičná a obľúbe-
ná kočíková 10 km trasa z Púchova na nimnický 
salaš a späť. Aj tento rok na účastníkov čakala 
tradičná bohatá tombola a skvelý turistický guláš, 
ktorý si mohli vychutnať pri skvelej trampskej mu-
zike a pri tanečnom vystúpení členov Denného 
centra seniorov. V cieli každý dostal pekný odznak 
a pamätný list. Tento rok si mohli turisti z Púchova 
odniesť aj pekné magnetky či nášivky.

Čo povedať na záver? Možno len to, že napriek 
zložitej situácii sa jednalo o ďalšiu vydarenú akciu 
púchovských turistov. Určite sa aj tentoraz obja-
vili nejaké chyby a nedostatky, ale ako sa hovorí, 
kto nič nerobí, nič nepokazí. Rozumný človek sa 
stále učí, a vedia to aj púchovskí turisti. Členovia 
púchovského KST by chceli poďakovať všetkým 
skvelým ľuďom, ktorí pomáhali pri organizácii 
tohtoročného púchovského okruhu, tiež mes-
tu Púchov za finančnú a organizačnú pomoc  
a všetkým prispievateľom, ktorí nám napriek tejto 
ťažkej dobe venovali ceny do tomboly. Obrovské 
poďakovanie však patrí všetkým vám, ktorí ste to 
nevzdali a prišli ste medzi nás. Boli ste úžasní! Tak-
že, ahoj o rok.    

Vladimír Jadrníček, KST Púchov 

Púchovský okruh za zdravím - Memoriál 
MUDr. Vadoviča: Skalní opäť nesklamali...
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Prvoligový bronz pre púchovských „muškárov“

O nečakaný, no o to zaslúženejší úspech sa 
postarali rybári Miestnej organizácie Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Púchove. V kráľov-
skej rybárskej disciplíne – love rýb udicou, 
kategória mucha, vybojovali pre púchovskú 
organizáciu prvoligový bronz. 

Ako nováčik elitnej prvej ligy nepatrili Púchovča-
nia medzi favoritov, no dokázali naplno využiť 
dokonalú znalosť „domácej“ vody a na rieke Váh 
sa dokázali postaviť na stupne víťazov hneď za 
favorizovaných muškárov z Liptovského Mikuláša 
a Dolného Kubína. Pri troške šťastia mohli byť 
Púchovčania dokonca strieborní, keď od druhého 
Dolného Kubína ich delil jediný bod (súčet umie-
stnení). 

O vyrovnanosti súťaže svedčí aj skutočnosť, 
že štvrtá Gelnica mala rovnaký súčet umiestne-
ní ako Púchovčania, o bronz pred rybárov spod 
Lachovca rozhodli CIPS body (väčšia hmotnosť 
nachytaných rýb počas celých dvojdňových pre-
tekov). Paradox om je, že Púchovčania nachytali 
najviac rýb, dokonca viac ako víťaz ligy. Pravidlá 
pre športové súťaže v love rýb udicou však hovo-
ria jasne – prvoradým kritériom je súčet umiestne-
ní všetkých pretekárov družstva v sektoroch. 

O historický úspech púchovských muškárov sa 
zaslúžilo kvarteto Miloš Šerý, Robert Piška, Ma-
rián Hrenák a Ľudevít Kodaj. Jedno prvenstvo 
však predsa len v Púchove zostalo. Postaral sa oň 
Marián Hrenák, ktorý v konkurencii 36 elitných 
muškárov z celého Slovenska vyhral počas oboch 
dní svoj sektor a zaslúžene sa stal najúspešnejším 
rybárom ligy. Aj v prípade jeho víťazstva rozhodol 
pri rovnakom súčte umiestnení väčší počet ulove-
ných rýb, ako druhý Šveda z Bradejova.

Podobne, ako pod iné športové aktivity, aj pod 
prvú ligu v love rýb udicou – kategória mucha, 
sa podpísala pandémia nového koronavírusu.  
Z pôvodne štyroch kôl ligy (dvoje dvojdňové pre-
teky) sa uskutočnili iba tie v Púchove. Nič to však 
nemení na skutočnosti, že Púchovčania sa do 
análov kráľovskej rybárskej disciplíny zapíšu ako 
bronzový tím v roku 2020. 

Celkové poradie družstiev:
1. Liptovskýn Mikuláš (súčet umiestnení 32, CIPS 

body 17.120)
2. Dolný Kubín A (35, 14.620)
3. Púchov (36, 17.600)
4. Gelnica (36, 13.560)
5. Brezno (39, 11.800)
6. Bardejov (43, 11.180)
7. Vranov nad Topľou (46, 13.300)
8. Žilina (47, 11.460)
9. Spišská Nová Ves (55, 7000)

Jednotlivci:
1. Marián Hrenák (Púchov) – súčet umiestnení 2
2. Kristián Šveda (Bardejov) – 2 
3. Vladimír Ligda (Liptovský Mikuláš) – 3 
4. Štefan Kováč (Vranov nad Topľou) – 4 
5. Marek Mäsiar (Dolný Kubín) – 4 
6. Igor Lukášik (Liptovský Mikuláš) – 5 
7. Ivan Nosko (Brezno) – 5 
8. Kamil Križo (Dolný Kubín) – 6 
9. Martin Poljak (Spišská Nová Ves) – 6 
10. Ján Hruška (Brezno) – 6,
15. Ľudevít Kodaj (Púchov) – 10
21. Robert Piška (Púchov) – 12 
25. Miloš Šerý (Púchov) – 12. 

(pok)    

Púchovčania na stupňoch víťazov 
v kráľovskej rybárskej disciplíne

Marián Hrenák - Púchov A - víťaz jednotlivcov (na snímke vpravo), rozhodca Kristián Šveda - Bardejov - tretí na 
39. MS v LRU-mucha 2019 v Tasmánii a púchovský muškár  Filip Mrážik, ktorému zabránilo chytať zranenie. 

FOTO: Pavol Kadlec.

Maximálne sústredenie, znalosť domácej vody i ne-
sporné rybárske umenie vyniesli Mariána Hrenáka až 
na piedestál medzi jednotlivcami. 

Púchovčan Robert Piška v akcii. Aj on mal svoj podiel 
na nečakanom, ale zaslúženom ligovom bronze. 

Miloš Šerý a rozhodca, ktorý kontroluje úlovok. 
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Futbal - 2. liga muži

Rezervu Slovana rozobrali Púchovčania vďaka 
famóznej päťminútovke v druhom polčase

Delegačná listina ObFZ na 20. septembra
6. liga muži – 7. kolo o 15.30
Udiča – Šebešťanová (Koleno, Danihel), Dolné 

Kočkovce – Streženice (R, Kováčik), Tuchyňa – Pap-
radno (R, R), Jasenica – Lysá pod Makytou (Pastorek, 
Hikel), Dohňany – Mikušovce (Vojtík, Petrušek), Bo-
lešov – Košecké Podhradie (Ďuriš, Kapila), Sverepec 
– Visolaje (Folučka, Kováč)

7. liga muži Sever – 5. kolo o 15.30
Tŕstie – Orlové (R), Vrchteplá – Bodiná (Zvak), Pru-

žina – Fan Club Púchov (R), Praznov má voľno
7. liga muži Juh – 5. kolo o 15.30
Nová Dubnica – Prejta (v sobotu o 17.00 – Bezde-

da), Kameničany – Kolačín (Bagin), Červený Kameň 
– Lednica (R), Dulov – Horovce (R)

6. liga dorast – 5. kolo o 12.45
Dolné Kočkovce – Brvnište (Ďuriš), Dolná Mariková 

– Horná Poruba (o 14.00 – R), Podmanín – Lednica 
(Hikel, Pastorek), Kvašov, Domaniža a Lazy pod Ma-
kytou majú voľno

4. liga starší žiaci Sever – 1. kolo o 10.30

Beluša – Prečín (16. 9. o 16.00 – Proč), Papradno – 
Domaniža (16. 9. o 16.30 – B. Mihálik ), Jasenica – Dol-
ná Mariková (15. 9. o 10.30 – Koleno), Plevník-Drieno-
vé má voľno

4. liga starší žiaci Sever – 5. kolo o 10.30
Jasenica – Domaniža (R), Plevník-Drienové – Beluša 

(Danihel), Dolná Mariková – Prečín (R), Papradno má 
voľno

4. liga starší žiaci Juh – 5. kolo o 10.30
Dubnica nad Váhom B – Mikušovce (v sobotu – Hi-

kel), Nová Dubnica – Fan Club Púchov (o 10.00  Bez-
deda), Streženice – Košecké Podhradie (Ďuriš), Ladce 
– Košeca (R), Pruské má voľno, dohrávka 2. kola: Mi-
kušovce – Streženice (18. 9. o 16.30 – Kapila)

4. liga mladší žiaci – 1. kolo, 15. 9. o 10.30
Horná Poruba – Ilava (Kapila), Udiča – Prečín (R), Po-

važská Bystrica B – Beluša (o 12.30 – Rojko), Lysá pod 
Makytou – Domaniža (o 13.15 – Proč), Plevník-Drie-
nové – Nová Dubnica (o 13.30 – Koleno)

4. liga mladší žiaci – 5. kolo o 10.30

Beluša – Prečín (v sobotu o 9.15 – R), Nová Dubnica 
– Ilava (v sobotu o 10.00 – Kováčik), Považská Bystrica 
B – Horná Poruba (o 10.00 – R), Udiča – Domaniža (v 
sobotu – Ďuriš), Plevník-Drienové – Lysá pod Maky-
tou (o 12.30 – Koleno)

Prípravka  - 3. a 8. kolo – 19. 9. o 10.00 a 11.00
Skupina A
Dubnica nad Váhom B – Ilave (v nedeľu – Sklenár), 

Košeca – Horná Poruba (Škrovánek), Beluša – Ladce 
(R)

Skupina B
Pruské – Kvašov (Kapila), Lednické Rovne – Bolešov 

(v nedeľu  - M. Pecuš), Tuchyňa má voľno
Skupina C
Jasenica – Fan Club Púchov (R), Dolná Mariková – 

Šebešťanová (R), Bvrnište má voľno
Skupina D
Prečín – Podmanín (R), Domaniža – Visolaje (R), Sve-

repec – Praznov (R)

7. kolo: 

MŠK Púchov – Slovan B 2:0 (0:0)
Góly: 47. Varga, 51. Martinček
ŽK: Lacko – Bussenu, rozhodovali Holas, Súkení-

ková, Sluk, 360 divákov
Rezerva bratislavského Slovana je zatiaľ v druhej 

lige fackovacím panákom, v minulom kole dostala 
doma lekciu od postupovo naladeného Liptov-
ského Mikuláša. Liptáci vyhrali v Bratislave 5:1. 
Bratislavčania chceli ukončiť nelichotivú sériu pia-
tich prehier práve pod Lachovcom. Ani Púchovča-
nia nemali bodov na rozdávanie, a tak bolo ich 
povinnosťou bodovať naplno. O tom, že súťaž je 
mimoriadne vyrovnaná, sa domáci presvedčili  
v prvom polčase na vlastnej koži. Na ich kopač-
kách bolo až príliš veľa nervozity a nedokázali pre-
konať odhodlaného súpera.

 Výsledkom prvopolčasového trápenia oboch 
mužstiev tak boli len dve žlté karty – po jednej 
na každej strane. Cez polčasovú prestávku zrejme 
tréner Kaplan svojich zverencov správne namoti-
voval a ti za päť minút rozhodli o svojom víťazstve. 
Už v 47. minúte sa strelecky presadil Varga – 1:0. 
Belasí sa ešte nestačili z gólu spamätať a druhú 
ranu im zasadil striedajúci Martinček. Ten bol na 
trávniku len necelých päť minút, keď sa zapísal do 
streleckej listiny a zvýšil na 2:0. Druhý polčas pri-
niesol predsa len o niečo živší futbal. Púchovčania 
predviedli viac futbalového umenia a ukázali väč-
šiu vôľu po víťazstve.  Trojbodový zisk je absolútne 
zaslúžený. 

Zostava MŠK Púchov:
P. Pilný – Riška, Ozimý, Lacko, Varga, Rypák (76. 

Kopiš), Michlík, Kapusniak (46. Martinček), Mráz 
(76. Prekop), Loduha, Raffay (61. Štefanec), tréner 
Lukáš Kaplan

Zostava Slovan Bratislava B:
Rybár – Valentín, Laczkó, Tóth, Habodasz, Rigo, 

Lavrinčík, Haramia (56. Jackuliak), Castillo (70. 
Gies ser), Baláž (53. Lieskovský), Bussenu (46. Ma-

toš), tréner Stanislav Moravec
Ostatné výsledky 7. kola: 
Liptovský Mikuláš – Dubnica nad Váhom 3:0, 

Košice – Komárno 5:0, Bardejov – Šamorín 1:1, 
Podbrezová – Trebišov 2:0, Poprad – Banská Bys-
trica 1:4, Žilina B – Skalica 2:3
1. B. Bystrica 7 6 0 1 27:11 18
2. Skalica 7 6 0 1 19:10 18
3. Košice 6 5 1 0 12:2 16
4. Podbrezová 7 5 1 1 16:7 16
5. L. Mikuláš 7 5 0 2 14:4 15
6. Petržalka 6 3 0 3 6:11 9
7. Bardejov 6 2 1 3 5:7 7
8. Šamorín 6 2 1 3 6:11 7
9. MŠK Púchov 5 2 0 3 8:8 6
10. Dubnica 7 1 3 3 8:11 6

11. Komárno 5 2 0 3 6:11 6
12. Trebišov 6 1 2 3 5:13 5
13. Žilina B 6 1 1 4 13:15 4
14. Poprad 7 1 0 6 10:19 3
15. Slovan B 6 0 0 6 2:17 0

Program 8. kola:
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov (19. 9. 

o 15.30), Trebišov – Šamorín, Komárno – Barde-
jov, Slovan Bratislava B – má voľno, Banská Bys-
trica – Liptovský Mikuláš, Podbrezová – Žilina B, 
Skalica – Poprad, Petržalka - Košice

Na domácom trávniku sú Púchovčania zatiaľ stopercentní. Po Bardejove si v sobotu poradili aj s rezervou Slova-
na Bratislava.           Ilustračné foto: Slavomír Flimmel 

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk
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Výsledkový servis futbalových súťaží dospelých a dorastu

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

2. liga starší dorast U19

5. liga muži

7. kolo: 
Spartak Myjava – MŠK Púchov 2:1 (0:0), Kravárik, 

Kolárik – Chupáň, 
Zostava MŠK Púchov: 
Mihálik – Plšek, Bartoš (Brezina), Vaňovič, M. Šeroň, 

Milo, Hunana (Valík), L. Šeroň, Káčer, Chupáň, Prekop 
(Haviar), tréner Peter Mičic 

Inter Bratislava – Dubnica nad Váhom 4:1, Zlaté Mo-
ravce/Vráble – Komárno 2:3, Piešťany – Partizánske 
2:1, Domino – Krakovany 3:0, Lokomotíva Trnava – 
Karlova Ves Bratislava 9:0, Šamorín – Senec 2:0, Skali-
ca – Petržalka – odložené na 30. 9. 

7. kolo: 
Spartak Myjava – MŠK Púchov 2:2 (1:1), Mišík – 

Obšivan, Porubčan, vlastný, 
Zostava MŠK Púchov: 
Hořelica – Kutnár, Obšivan, Mozsi, Zlocha (Baláž), 

Bologa, Lacko (Panáček), Porubčan, Luliak (Knapec), 
Bielčik (Binka), Kľúčik, tréner Patrik Mynář 

Šamorín – Senec 2:1, Inter Bratislava – Dubnica nad 
Váhom 2:2, Zlaté Moravce/Vráble – Komárno 1:1, 
Piešťany – Partizánske 2:2, Domino – Krakovany 2:2, 
Lokomotíva Trnava – Karlova Ves Bratislava 4:0, Skali-
ca – Petržalka – odložené na 30. 9. 
1. Petržalka 6 5 1 0 27:2 16
2. Trnava 7 5 1 1 20:5 16
3. Domino 7 4 3 0 11:6 15
4. Dubnica 7 4 2 1 15:10 14
5. Inter 7 4 1 2 26:10 13
6. Skalica 6 4 0 2 10:5 12
7. Krakovany 7 3 2 2 9:9 11
8. MŠK Púchov 6 3 1 2 8:16 10
9. Zl. Moravce 6 2 3 1 8:5 9
10. Senec 7 2 3 2 14:16 9
11. Šamorín 7 2 1 4 10:9 7
12. Komárno 7 2 1 4 6:12 7
13. Piešťany 7 1 1 5 10:14 4
14. Myjava 7 1 1 5 4:16 4
15. K. Ves 7 1 0 6 4:13 3
16. Partizánske 7 0 1 6 3:37 1

4. kolo: 
Horná Poruba – Dolné Kočkovce 8:0, Lazy pod Ma-

kytou – Podmanín 9:0 (7:0), Štefánik 3, Ježovicz 3, Ma-
tej 2, Kres, Lednica – Domaniža 4:1 (3:0), Filo 2, Majer-
ko (pk), Červený – Králik, Kvašov, Dolná Mariková a 
Brvnište mali voľno
1. Kvašov 3 3 0 0 22:4 9
2. Lednica 3 3 0 0 15:2 9
3. Domaniža 3 2 0 1 13:6 6
4. H. Poruba 3 2 0 1 13:8 6
5. Lazy 4 1 2 1 14:6 5
6. D. Mariková 2 0 1 1 3:4 1
7. D. Kočkovce 3 0 1 2 2:19 1
10. Brvnište 2 0 0 2 1:6 0
11. Podmanín 3 0 0 3 3:31 0

1. Trnava 7 5 1 1 21:4 16
2. Dubnica 7 5 1 1 22:9 16
3. Domino 7 5 1 1 16:4 16
4. Myjava 7 5 1 1 14:9 16
5. Petržalka 6 4 2 0 18:0 14
6. Inter 7 4 2 1 16:7 14
7. Komárno 7 4 0 3 15:17 12
8. Skalica 6 3 1 2 14:10 10
9. Krakovany 7 3 1 3 7:9 10
10. MŠK Púchov 6 2 2 2 7:11 8
11. Partizánske 7 2 1 4 6:11 7
12. Šamorín 7 2 0 5 8:17 6
13. Zl. Moravce 6 1 1 4 6:9 4
14. Piešťany 7 1 0 6 7:21 3
15. K. Ves 7 1 0 6 8:28 3
16. Senec 7 0 0 7 4:23 0

6. kolo: Beluša – Marcelová 4:1 (2:0), Jánošík 2, 
Gáborík 2 – Speck, Veľké Ludince – Lednické Rovne 
2:0, Šaľa – Nové Zámky 8:1, Nové mesto nad Váhom – 
Malženice 0:1, Myjava – Galanta 1:0, Zlaté Moravce/
Vráble B – Kalná 2:0, Imeľ – Častkovce 0:1
1. Myjava 6 4 1 1 11:5 13
2. Malženice 5 3 2 0 11:4 11
3. Zl. Moravce B 5 3 2 0 8:2 11
4. P. Bystrica 5 3 1 1 12:5 10
5. Beluša 5 3 1 1 10:3 10
6. Marcelová 5 3 0 2 10:8 9
7. Nitra B 6 2 2 2 14:14 8
8. Galanta 6 2 1 3 8:9 7
9. Šaľa 5 2 0 3 11:6 6
10. Kalná 3 1 2 0 6:4 5
11. Častkovce 5 1 2 2 6:9 5
12. R. Rovne 5 1 2 2 6:10 5
13. N. Mesto 5 1 0 4 2:10 3
14. Nové Zámky 4 1 0 3 3:16 3
15. Imeľ 5 0 2 3 4:10 2
16. V. Ludince 5 0 2 3 0:7 2

6. kolo:  Vrbové – Partizánske 0:0, Prievidza – Bá-
novce nad Bebravou 1:0, Prečín – Gbely 0:0, Bole-
ráz – Lehota pod Vtáčnikom 1:2, Trebatice – Dolné 
Vestenice 3:1, Domaniža – Hlohovec 5:0, Trenčianske 
Stankovce – Radimov 1:4, ŠK Blava – Kvašov 3:1
1. ŠK Blava 6 5 1 0 14:6 16
2. Radimov 6 4 1 1 18:11 13
3. Partizánske 6 4 1 1 14:8 13
4. Domaniža 6 4 0 2 14:9 12
5. Prievidza 6 4 0 2 11:7 12
6. Lehota 6 3 2 1 11:6 11
7. Boleráz 6 3 1 2 13:5 10
8. Gbely 6 2 2 2 9:10 8
9. Trebatice 6 2 1 3 12:11 7
10. Kvašov 6 2 1 3 6:10 7
11. Prečín 6 2 1 3 4:9 7
12. T. Stankovce 6 1 3 2 7:11 6
13. Hlohovec 6 2 0 4 6:16 6
14. Vrbové 6 0 3 3 6:9 3
15. D. Vestenice 6 1 0 5 8:15 3
16. Bánovce 6 0 1 5 1:11 1

6. kolo: Dežerice – Uhrovec 1:2, Chocholná-Velči-
ce – Veľké Uherce 1:2, Košeca – Melčice-Lieskové 2:2, 
Pruské – Horná Poruba 2:1, Brvnište – Kanianka 1:1, 
Podmanín – Ladce 4:0, Zemianske Kostoľany – Han-
dlová 2:1, Podolie – Plevník-Drienové - odložené
1. V. Uherce 6 5 0 1 18:6 15
2. Z. Kostoľany 6 5 0 1 15:7 15
3. Podmanín 6 4 1 1 17:7 13
4. Kanianka 6 4 1 1 15:9 13
5. Ladce 6 4 0 2 15:14 12
6. Melčice 6 3 2 1 17:16 11
7. Plevník 5 3 1 1 20:9 10
8. Košeca 6 2 4 0 12:8 10
9. Chocholná 6 3 0 3 14:13 9
10. Uhrovec 6 3 0 3 13:17 9
11. H. Poruba 6 1 2 3 12:19 5
12. Podolie 5 1 0 4 4:12 3
13. Pruské 6 1 0 5 9:19 3
14. Brvnište 5 0 1 4 6:10 1
15. Dežerice 6 0 1 5 8:16 1
16. Handlová 5 0 1 4 5:18 1

6. kolo: 
Šebešťanová – Sverepec 0:0, Visolaje – Bolešov 0:5, 

Košecké Podhradie – Dohňany 2:1 (0:0), Puček, Vla-
satý – Gajdošík, Mikušovce – Jasenica 1:1, Lysá pod 
Makytou – Tuchyňa 4:1 (2:1), Augustín 2, Veteška, 
Maslák – Bartoš, Papardno – Dolné Kočkovce 2:1 
(2:0), Galko, Kozáčik – Pilát
1. Bolešov 6 3 3 0 17:5 12
2. Tuchyňa 6 3 2 1 15:8 11
3. K. Podhradie 6 3 2 1 12:12 11
4. Streženice 5 3 1 1 15:9 10
5. D. Kočkovce 6 3 1 2 10:4 10
6. Lysá 6 3 1 2 13:11 10
7. Udiča 5 2 2 1 13:7 8
8. Papradno 6 2 2 2 11:11 8
9. Jasenica 6 2 2 2 14:15 8
10. Sverepec 6 2 2 2 9:13 8
11. Visolaje 6 2 1 3 7:16 7
12. Šebešťanová 6 1 2 3 11:15 5
13. Mikušovce 6 1 1 4 7:15 4
14. Dohňany 6 0 0 6 11:24 0

4. kolo: 
Praznov – Pružina 4:4, Fan Club Púchov – Vrchteplá 

1:5 (1:1), Bajza – Kuriš 3, Tomek, Novosad, Bodiná – 
Tŕstie 8:1, Orlové malo voľno
1. Praznov 4 3 1 0 14:9 10
2. Bodiná 4 3 0 1 18:7 9
3. FC Púchov 4 2 0 2 13:13 6
4. Pružina 3 1 2 0 9:5 5
5. Vrchteplá 3 1 0 2 7:10 3
6. Orlové 3 0 1 2 2:9 1
7. Tŕstie 3 0 0 3 3:13 0

4. kolo: 
Kolačín – Dulov 3:2, Horovce – Nová Dubnica 5:2 

(2:0), Páleš 3, Kebis, Kormendy – Tóth, Adamčík (pk), 
Prejta – Červený kameň 3:2, Lednica – Kameničany 
6:0 (1:0), Ilavský 4, Bezák, Kollman (pk)
1. Horovce 4 3 1 0 20:5 10
2. N. Dubnica 4 3 0 1 17:8 9
3. Prejta 4 3 0 1 9:11 9
4. Kolačín 4 2 1 1 11:6 7
5. Kameničany 4 1 0 3 7:16 3
6. Dulov 4 1 0 3 9:14 3
7. Lednica 4 1 2 1 11:6 5
8. Č. Kameň 4 0 0 4 4:22 0

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk
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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

Prípravka U111. liga starší žiaci U15 1. liga mladší žiaci U12
Skupina A
2. kolo: Ilava – Beluša 8:1 (3:0), Prekop 6, Mogora, 

Rendek – Martinka, Ladce – Košeca 5:3
7. kolo: Ilava – Beluša 11:0, Ladce – Košeca 2:1

1. Ilava 4 4 0 0 40:3 12
2. Dubnica B 2 2 0 0 16:3 6
3. Ladce 4 2 0 2 10:20 6
4. Košeca 4 1 1 2 13:13 4
5. Beluša 4 0 1 3 7:28 1
6. H. Poruba 2 0 0 2 2:21 0

Skupina B
2. kolo: Kvašov – Tuchyňa 0:0, Bolešov – Pruské 2:1, 

Lednické Rovne mali voľno
7. kolo: Kvašov – Tuchyňa 2:1 (1:0), L. Jurga 2 – Šte-

fanec
1. L. Rovne 2 2 0 0 16:1 6
2. Bolešov 2 2 0 0 4:2 6
3. Kvašov 2 1 1 0 2:1 4
4. Tuchyňa 4 0 1 3 2:18 1
5. Pruské 2 0 0 2 2:4 0

Skupina C
2. kolo: Fan Club Púchov – Dolná Mariková 2:5 (1:1), 

Fojtík, Kubena – Žbodáková, Hôrkový, Organík 2, M. 
Smižík

7. kolo: Fan Club Púchov – Dolná Mariková 2:2 
(0:1), Jancík, Pšenková – Žbodáková, Hôrkový, Brvniš-
te – Jasenica 6:2, Šebešťanová mala voľno
1. Brvnište 4 3 1 0 22:13 10
2. Šebešťanová 2 2 0 0 12:9 6
3. D. Mariková 2 1 1 0 7:4 4
4. FC Púchov 4 0 2 2 11:17 2
5. Jasenica 4 0 0 4 15:24 0

Skupina D
2.kolo: Visolaje – Prečín 3:2 (2:1), Dzurko 2, Kozák – 

Bútora, vlastný, Praznov – Domaniža 12:0
7. kolo: Visolaje – Prečín 3:4 (0:1), Dzurko 2, Kula – 

Birošík 2, Birošíková 2
1. Praznov 4 4 0 0 40:1 12
2. Podmanín 2 2 0 0 15:0 6
3. Sverepec 2 1 0 1 7:6 3
4. Visolaje 4 1 0 3 6:21 3
5. Domaniža 4 1 0 3 7:26 3
6. Prečín 4 1 0 3 6:27 3

Prípravka U9
1. kolo: Plevník-Drienové – FC Púchov 0:3 (0:2), Ku-

bena, Pšenková, Lednické Rovne – Nová Dubnica 2:5 
(0:1), Prezent 2 – Behanec 2, Trokan 2, Pajtinka, Ilava 
– Prečín 6:1

2. kolo: Fan Club Púchov – Prečín 5:0 (2:0), Jancík 2, 
Kubena 2, Pšenková, Ilava – Nová Dubnica 3:4, Plev-
ník-Drienové – Lednické Rovne 6:0

3. kolo: Lednické Rovne – Fan Club Púchov 0:5 
(0:3), Kubena 5, Ilava – Plevník-Drienové 2:3, Prečín 
– Nová Dubnica 0:4

4. kolo: Fan Club Púchov – Nová Dubnica 4:0(2:0), 
Kubena 4, Plevník-Drienové – Prečín 5:0, Ilava – Led-
nické Rovne 9:1 (6:0), Suchár 4, Gelien 2, Ďuriš, Han-
ko, Fulek – Prezent

5. kolo: Ilava – Fan Club Púchov 3:2 (1:1), Suchár 2, 
Hanko – Kubena, Oláh, Prečín – Lednické Rovne 0:1 
(0:0), Prezent, Nová Dubnica – Plevník-Drienové 2:3
1. FC Púchov 5 4 0 1 19:3 12
2. Plevník 5 4 0 1 17:7 12
3. Ilava 5 3 0 2 23:11 9
4. N. Dubnica 5 3 0 2 15:12 9
5. L. Rovne 5 1 0 4 4:25 3
6. Prečín 5 0 0 5 1:21 0

4. kolo: Domaniža – Beluša 7:0, Prečín – Nová Dub-
nica 0:3, Ilava – Plevník-Drienové 3:2, Horná Poruba 
– Udiča 1:1, Lysá pod Makytou – Považská Bystrica B 
1:8 (1:4), Lysý – Ovčík 2, Žabka 2, Možucha 2, Hoferi-
ca, Janek
1. Domaniža 4 3 1 0 24:1 10
2. P. Bystrica B 3 3 0 0 24:6 9
3. N. Dubnica 3 2 1 0 5:0 7
4. Plevník 4 2 0 2 17:11 6
5. Ilava 3 2 0 1 9:11 6
6. Udiča 3 1 1 1 6:5 4
7. H. Poruba 3 0 2 1 1:11 2
8. Lysá 3 0 1 2 1:10 1
9. Beluša 3 0 0 3 0:15 0
10. Prečín 3 0 0 3 4:21 0

4. kolo: Košecké Podhradie – Pruské 8:2, Mikušovce 
– Nová Dubnica 0:6, Fan Club Púchov – Ladce 0:4, Ko-
šeca – Streženice – odložené na 1. 10., Dubnica nad 
Váhom B mala voľno
1. N. Dubnica 2 2 0 0 21:0 6
2. Košeca 2 2 0 0 11:5 6
3. Ladce 1 1 0 0 13:0 3
4. Dubnica B 1 1 0 0 8:0 3
5. K. Podhradie 2 1 0 1 10:8 3
6. FC Púchov 2 1 0 1 6:5 3
7. Streženice 1 0 0 1 0:3 0
8. Mikušovce 2 0 0 2 0:19 0
9. Pruské 3 0 0 3 2:31 0

4. kolo: Beluša – Jasenica 3:5 (3:2), Zaťko, Chleban, 
Kula – Vališík 3, Kaprálik, Lehocký, Domaniža – Dolná 
Mariková 16:1, Prečín mal voľno
1. Jasenica 3 3 0 0 22:5 9
2. Plevník 2 2 0 0 12:2 6
3. Domaniža 2 2 0 0 31:0 6
4. Papradno 2 1 0 1 14:14 3
5. Prečín 2 0 0 2 4:7 0
6. D. Mariková 2 0 0 2 0:24 0
7. Beluša 3 0 0 3 3:34 0

3. kolo: MFK Skalica – MŠK Púchov 2:17 (1:5), 
Nemčovič, Macejka, vlastný – Belák 3, Václavík 2, 
Loffler 2, Kubena 2, Prekop 2, Repka, Satina, Turza, 
Potač, Pavlis, Inter – Petržalka 6:7, Dubnica – Trenčín 
4:10, Levice – Prievidza 9:14, Senica – Trnava 2:21
1. Petržalka 3 3 0 0 70:11 9
2. Trnava 3 3 0 0 61:10 9
3. Trenčín 3 3 0 0 49:14 9
4. Prievidza 3 3 0 0 43:20 9
5. Nitra 2 2 0 0 47:7 6
6. D. Streda 2 2 0 0 29:22 6
7. Karlova Ves 1 1 0 0 12:3 3
8. Slovan 2 1 0 1 16:14 3
9. MŠK Púchov 3 1 0 2 27:30 3
10. Dubnica 3 1 0 2 18:25 3
11. Levice 2 0 0 2 22:30 0
12. Inter 3 0 0 3 15:40 0
13. Zl. Moravce 2 0 0 2 12:44 0

14. Domino 2 0 0 2 10:43 0
15. Senica 3 0 0 3 9:44 0
16. Skalica 3 0 0 3 6:89 0

3. kolo: Skalica – MŠK Púchov 1:3 (1:1), Špetta 
(pk) – Ďurnek, Mynář, Kozáček, Inter – Petržalka 1:2, 
Dubnica – Trenčín 2:6, levice – Prievidza 0:10, Senica 
– Trnava 2:6
1. Petržalka 3 3 0 0 18:2 9

2. Slovan 2 2 0 0 25:1 6
3. D. Streda 2 2 0 0 16:1 6
4. Nitra 2 2 0 0 12:1 6
5. Trnava 3 2 0 1 17:12 6
6. Domino 2 1 0 1 10:7 3
7. Prievidza 3 1 0 2 11:9 3
8. Karlova ves 1 1 0 0 3:1 3
9. Inter 3 1 0 2 8:12 3
10. Senica 3 1 0 2 6:10 3
11. Trenčín 2 1 0 1 6:13 3
12. MŠK Púchov 3 1 0 2 7:17 3
13. Dubnica 3 1 0 2 8:23 3
14. Zl. Moravce 1 0 0 1 1:10 0
15. Skalica 3 0 0 3 1:14 0
16. Levice 2 0 0 2 0:16 0

4. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 1:3 (1:3), 
Rischer – Veteška 3, Trenčín – Dunajská Streda 1:0, 
Senica – Nitra 4:5, Slovan Bratislava – Karlova Ves 3:1, 
Dubnica nad Váhom – Skalica 2:1, Levice – Trnava 
0:10, Zlaté Moravce/Vráble – Prievidza 4:1
1. Trnava 4 4 0 0 29:2 12
2. Nitra 4 4 0 0 26:7 12
3. Slovan 3 3 0 0 18:2 9
4. Trenčín 3 3 0 0 9:3 9
5. Petržalka 3 3 0 0 9:3 9
6. Prievidza 4 2 0 2 13:11 6
7. MŠK Púchov 4 2 0 2 9:7 6
8. K. Ves 4 2 0 2 10:9 6
9. Zl. Moravce 4 2 0 2 9:8 6
10. Senica 4 2 0 2 12:12 6
11. Dubnica 4 2 0 2 7:18 6
12. D. Streda 4 1 0 3 7:7 3
13. Domino 3 0 0 3 3:13 0
14. Skalica 4 0 0 4 4:16 0
15. Inter 4 0 0 4 4:27 0
16. Levice 4 0 0 4 2:26 0

4. kolo: 
Inter Bratislava – MŠK Púchov 3:2 (1:2), Mikita, 

Gbelský – Talda, Huňačka, vlastný, Trenčín – Dunajská 
Streda 2:0, Senica – Nitra 2:7, Slovan – Karlova Ves 1:2, 
Dubnica – Skalica 3:0, Levice – Trnava 1:8, Zl. Moravce 
– Prievidza 0:2, Domino – Petržalka 2:1
1. Nitra 4 4 0 0 28:3 12
2. Trnava 4 4 0 0 26:3 12
3. K. Ves 4 4 0 0 19:3 12
4. Petržalka 4 3 0 1 17:3 9
5. D. Streda 4 3 0 1 15:3 9
6. Trenčín 3 2 1 0 7:2 7
7. Prievidza 4 2 0 2 6:9 6
8. Domino 4 2 0 2 7:16 6
9. Dubnica 4 1 2 1 6:4 5
10. MŠK Púchov 4 1 1 2 9:11 4
11. Slovan 3 1 0 2 2:4 3
12. Senica 4 1 0 3 6:16 3
13. Inter 4 1 0 3 5:17 3
14. Zl. Moravce 4 0 0 4 3:20 0
15. Levice 4 0 0 4 3:24 0
16. Skalica 4 0 0 4 1:22 0
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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
Klesli ruky, ktoré pre nás 
pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali, zhasli 
oči, utíchol hlas, mal rád 
život a  všetkých nás. Dňa 
14.9.2020 uplynie 6 rokov, 
čo začal snívať svoj večný 
sen náš drahý manžel, 
otec, svokor a  starý 
otec Ivan Prostinák. S  láskou v  srdci spomínajú 
manželka, synovia a ostatní príbuzní.

SPOMIENKA
Očiam si odišla, v  srdci 
si zostala. Dňa 10.9.2020 
uplynul smutný 1 rok, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, 
matka, babka, prababka 
a sestra Milka Turiaková 
z  Udiče. S  láskou na ňu 
spomína celá rodina. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
drahým zosnulým. Ondrejom Martiškom, ktorý 
nás opustil vo veku 100 rokov. Ďakujeme za slová 
útechy a kvetinové dary. Zvlášť ďakujeme Mú  
v Púchove,  Oú Vydrná a ev. kňazovi zo Záriečia  
za slová súcitu. Veľké poďakovanie patrí aj 
pohrebnej službe ADVENT za prípravu dôstojnej 
rozlúčky. 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
• Ponúkame prácu pre zámočníkov, stavbárov  
v Púchove a okolí. Nástup: ihneď. Platové podmienky: 
živnosť (dohoda). Telefónne číslo:  0907 683 635

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

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 Hor. 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
• Prenajmem 3 izbový zariadený byt v Púchove. 
0903513878
• Ponúkam na dlhodobý   prenájom, čiastočne za-
riadený 3-izbový byt v Púchove, volny ihned.tel. číslo 
0908 721 600

ZO SZZP Púchov

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 
24.10.2020 poriada zájazd do Nového Targu 
na nákupy pred všetkými svätými. Poplatok 14 €  
/cesta, pripoistenie /. Odchod o 5,30 hod. od 
starého DK. Hlásiť sa môžete u Jána Petra do 
15.10.2020, tel. 0948093551 

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

Oznam

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov oznamuje, 
že vyhlasuje OVS č.2/2020 na prenájom 
nebytových priestorov v budove školy na 
prevádzkovanie školského bufetu. Predkladanie 
ponúk je do 2.10.2020 do do 12,00 hod. Celé 
znenie OVS je zverejnené na www.sospuchov.sk 
a www.tsk.sk.

Ospravedlňujeme sa za „tlačiarenského škriatka“, ktorý 
v článku Rozlúčka s Vierou Kuzmovou Džupovou v PN  
č. 31 prekryl časť textu plagátom FS Váh. Plný text článku 
nájdete na webovej stránke púchovskenoviny.sk. 

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

 Len vo ŠTVRTKY 8:00 - 16:00 hod.
Príjem spomienok a občianskej inzercie 

ZDARMA len 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:

Plošná inzercia: uvedené ceny sú bez DPH. Uzávierka pre inzerciu je vo štvrtok do 16.00 hod. Kontakt: Mgr. Paulína Luhová, 
Hoenningovo nám. 2002, Púchov (kancelária v Divadle). Tel.: +421 905 750 121, +421 42 2852 408,
Mail.: reklama@puchovskakultura.sk

PREDAJ
Predám garáž 18 m2, ul . Gorazdova pri Makyte. Cena 
13 500 €.  Tel.: 0915 770 817
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PONÚKAME OBČANOM
POMOC PRI ÚPRAVE ZÁHRAD

Kosenie, strihanie živého plota, natieranie plotu 
a iné pomocné práce pri dome podľa dohody.

Možnosť úhrady aj servisnými poukážkami 
(ktoré sa dajú zakúpiť v pokladni UPSVaR 
Považská Bystrica- 042/2440171)
Modrá servisná poukážka v sume 10 € 
pre všetkých občanov (je možné ich darovať)  
Ružová servisná poukážka v sume 10 €  
Zvýhodnený nákup pre občanov s rozhodnutím 
o odkázanosti na soc. službu – v sume 5 €

CONTI-eco s.r.o. Moravská cesta 1633/15, Púchov, 
t.č. 0903697247, 042 4635026

Sme tu pre Vás od 
6:00 do14:00 pondelok-piatok!

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície
referent kultúry, ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti) a správy Župného domu na oddelení školstva a sociálnych vecí

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, so zameraním na po-
žadovanú oblasť, prax v oblasti verejnej správy alebo územnej samosprávy, skúsenosti s prácou v oblasti kultúry, skúsenosti s organizáciou  
a účasťou na občianskych obradoch, slávnostiach a podujatiach, skúsenosti s propagáciou a marketingom, bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita 
a kreativita, organizačné a komunikačné zručnosti, zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie, aktívna práca s PC a inými bežne používanými komu-
nikačnými technológiami, znalosť cudzieho jazyka je výhodou.

Znalostné a iné predpoklady: znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme, znalosť VZN a zásad mesta Púchov, zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobo-
de informácií), všeobecný spoločenský prehľad, ovládanie pravidiel spoločenskej etikety a protokolu, vysoká úroveň znalosti slovenského jazyka 
a pravidiel slovenského pravopisu, vysoká znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook), vodičský preukaz skupiny „B“, 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, prax v oblasti kultúry a práce v ZPOZ výhodou, moderátorské schopnosti.

Uchádzači k žiadosti doložia: Profesijný životopis, Motivačný list, Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, Písomný súhlas  
s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch v platnom znení. 

Iné výhody: riadiace schopnosti, koncepčné myslenie, manažérske zručnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilnosť, príjemné 
vystupovanie, odolnosť voči stresu, organizačné a komunikačné zručnosti, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, kultúrne, sociál-
ne a estetické cítenie, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), samostatnosť, časová flexibilita (práca aj počas dní 
pracovného voľna a pokoja, sobota, nedeľa) 

Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2020, prípadná dohoda o termíne nástupu možná.

Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke  

označenej: „Obsadenie pracovnej pozície referent kultúry, ZPOZ a správy Župného domu na oddelení školstva  

a sociálnych vecí - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osobne do podateľne 

Mestského úradu Púchov najneskôr do 25.09.2020 do 12:00 hod. 
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