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Výročný sprievod ku Dňom mesta Púchov
V nedeľu 20.9.2020 o 16. hodine začali oslavy 

Dní mesta Púchov výročným sprievodom ulica-
mi mesta od Divadla cez Štefánikovu, Požiarnu, 
Moravskú, Moyzesovu ulicu - s prezentáciou 
účinkujúcich súborov a Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Púchove pri príležitosti. 

Obyvatelia mesta oslavujú tento rok: 777. vý-
ročie prvej písomnej zmienky o Púchove, 550. 
výročie od udelenia mestských práv, 145. výro-
čie DHZ Púchov, 100. výročie púchovského fut-
balu a 50. výročie púchovského volejbalu. 

Oslavy zorganizovalo Mesto Púchov v spolu-
práci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. ako náhradu 
za zrušený každoročný mestský jarmok, ktorý 
sa nemohol konať pre hrozbu šírenia ochorenia 
Covid-19. Z tohto dôvodu sa tento rok program 
obmedzil na nevyhnutné minimum a neboli po-
volené predajné stánky a stánky s občerstvením.

O 17. hodine začal na pódiu pešej zóny kul-
túrny program osláv, ktorý moderoval konateľ 
Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko. Púchovča-
nov pozdravila primátorka mesta Katarína He-
neková a evanjelicky kňaz Dušan Cina. Katolícky 
kňaz Stanislav Stolárik sa ospravedlnil pre pra-
covné povinnosti.

V kultúrnom programe postupne vystúpi-
li Bubnová show RYTMIKA SK, CVČ Včielka 
Púchov, DFS Púchovček, FS Biela voda, DĽH La-
chovček, FS Váh, ĽH Váh, ženská spevácka skupi-
na Púchovčanka, silák Marcel Šéry a účastníčka 
Superstar 2020 pesničkárka Andy Loužecká. 

Okrem programu na pódiu sa predstavili cyk-
listi a motocyklisti z Trialklubu Kamikadze, ktorí 
predviedli vo vyhradenom priestore na pešej 
zóne svoju šou. Hasiči z DHZ Púchov sa už tra-
dične pochválili svojim veteránom - vozidlom 
Walter z roku 1932, ktoré zaujalo mnohých ma-
lých a aj väčších Púchovčanov.

Foto: Slavomír Flimmel
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Oslavy Dní mesta Púchov na pešej zóne



spravodajstvo4

V minulom týždni boli do schránok Púchovčanov 
distribuované letáky, v ktorých sa prezentuje bý-
valý poslanec Mestského zastupiteľstva v Púchove  
a v ktorých sa redakcia právne neexistujúcej orga-
nizácie venovala téme odpadov a zvyšovaniu po-
platkov v meste Púchov. Nepodpísaný autor článku 
poukazuje na to, že si mesto Púchov nesplnilo zá-
konnú povinnosť a nezverejnilo mieru triedenia na 
webovej stránke mesta, za čo mu môže byť udelená 
sankcia až do výšky 10.000 eur. Mesto Púchov tieto 
zverejnené údaje popiera, nakoľko sú nepravdivé 
a zavádzajúce, vzhľadom na to, že autor článku zjav-
ne nemá znalosť o publikovanej téme. Mesto si svo-
ju zákonnú povinnosť splnilo dňa 27.02.2020, kedy 
informáciu o výpočte miery separácie a poplatku za 
uloženie ZKO a DSO za rok 2019 na webovom sídle 
mesta Púchov zverejnilo – viď. príloha textu. 

Článok ďalej vyzdvihuje podrobný rozsah zverej-

nených informácií o výpočte vo väčšine samospráv 
a poukazuje na to, že v roku 2019 bolo zverejnené 
len percento separácie. Legislatíva však hovorí o tom, 
že musí byť zverejnená úroveň vytriedenia, teda len 
percento separácie. Mesto Púchov si uvedomuje, že 
miera separácie môže rásť len vtedy, ak budú občania 
riadne informovaní, a preto v správe o výpočte miery 
separácie za rok 2019 zverejnilo nad rámec zákona 
podrobný zoznam a množstvá vyprodukovaných 
odpadov, vzorec na výpočet miery separácie, ako aj 
tabuľku určujúcu poplatky pre tento rok. Postupovali 
sme v danom procese informovania tak, ako spomí-
naná väčšina samospráv, ktorým na znižovaní množ-
stva odpadu záleží. Autor sa ďalej odvoláva na fakt, 
že občania mali informáciu iba z Púchovských novín, 
citujeme: „Ak bude percento vytriedenosti v meste 
Púchov stále okolo 47%, tak v roku 2021 zaplatíme 
18 Eur za tonu.“ Bohužiaľ, ani táto informácia nie je 

pravdivá - spomínaný článok v Púchovských novi-
nách publikoval reálnu mieru separácie dosiahnutú 
za rok 2019, čo predstavovalo číslo 49,56%. 

Opakovanie je matka múdrosti a tak pripomíname 
občanom mesta Púchov aktuálnu situáciu triede-
nia odpadu i tú, ktorá nastane od roku 2021. V tejto 
súvislosti občanov pozývame na ďalšie a zároveň 
záverečné odovzdávanie kompostérov v Zbernom 
dvore PTSM, ktoré sa uskutoční prvý októbrový ví-
kend. Pre ďalšie podobné prípady máme za to, aby 
si autor podobných článkov detailne vypracoval re-
šerš z relevantných zdrojov a nemystifikoval občanov 
mesta zavádzajúcimi informáciami bez podložených 
dôkazov. V tomto prípade Mesto Púchov zvažuje 
uplatniť si ochranu svojich práv prostredníctvom 
orgánov činných v trestnom konaní či v občian-
skoprávnom konaní na príslušnom súde. 

MsÚ Púchov

Mesto Púchov informuje o šírení dezinformácií 
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Slovami primátorky: O Púchove v „červenom“, 
o Dňoch mesta a mestskom zastupiteľstve

Máme za sebou skrátený pracovný týždeň, ktorý 
však určite nezaostával z hľadiska prísunu informá-
cií a udalostí za predchádzajúcim obdobím. Práve 
naopak. 

V piatok som bola ako zástupca mesta prizvaná na 
zasadnutie Okresného krízového štábu v Púchove, 
kde bola zhodnotená celková situácia výskytu ocho-
rení COVID -19 v okrese Púchov a súčasne sme boli 
informovaní o tom, že okres Púchov bol zaradený 
do červenej zóny. Dôvodom tohto „začervenania“ 
bolo, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
(ďalej RÚVZ) so sídlom v Považskej Bystrici evidu-
je k 18.9.2020 výrazný nárast počtu osôb v okrese 
Púchov, ktorým bola potvrdená prítomnosť koro-
navírusu. Epidemiologická situácia v okrese Púchov 
bola orgánom verejného zdravotníctva vyhodnote-
ná ako riziková. Vzhľadom na uvedené bolo nevy-
hnutné vydať zo strany RÚVZ so sídlom v Považskej 
Bystrici „špeciálne“ opatrenia na ochranu verejného 
zdravia. 

V zmysle tohto nového opatrenia sa s účinnosťou 
od 21. septembra 2020 od 6:00 hod. do 4.októbra 
2020 do 24.00 hod v okrese Púchov zakazuje uspo-
radúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 
spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exterié-
roch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb ale-
bo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 
osôb. Stretnutia výborov mestských častí, rokovania 
komisií mestského zastupiteľstva ako aj zasadnutí 
mestského zastupiteľstva sa odporúča zvolávať iba  
v nevyhnutných prípadoch a zároveň sa odporúča 
vylúčenie verejnosti z ich rokovania. Verejní a ne-
verejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese 
Púchov sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v inte-
riéroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti. 
Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví v okrese 
Púchov bolo nariadené prijatie takých opatrení, aby 
sa minimalizovala možnosť šírenia nového korona-
vírusu pri organizovaní, cirkevných akcií a obradov/
úkonov. Neodporúča sa tiež organizovať hromadné 
podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek po-
čte ako aj obyvateľstvu organizovať rodinné oslavy  
a posedenia. Celé znenie opatrenia nájdete aj v tom-
to vydaní Púchovských novín.

Za posledných 7 dní zasadal na mestskom úrade 
Krízový štáb mesta Púchov dvakrát, a to v nadväz-
nosti na prijaté opatrenia zo strany Úradu verejného 
zdravotníctva, ale aj RÚVZ v Považskej Bystrici. Ich 
cieľom bolo zhodnotiť celkovú epidemiologickú si-

tuáciu v meste a na príslušných základných školách, 
oboznámiť sa s prijatými štátnymi i regionálnymi 
opatreniami a tiež schválenie jednotlivých postupov 
mesta a mestských spoločností pri predchádzaní ší-
renia koronavírusu v meste.

V minulom týždni sa podarilo ukončiť aj avizovanú 
investíciu výmeny svietidiel na zimnom štadióne,  
o ktorej sa dočítate viac aj v tomto čísle Púchovských 
novín. Bolo ukončené obstarávanie na realizáciu 
doplnenia troch bodov verejného osvetlenia, pri-
čom práce by mali byť realizované do konca októbra 
2020. Prebieha aj obstarávanie na dodávateľa prác na 
dobudovanie kolumbária na púchovskom cintoríne. 

V nedeľu sme si spoločne pripomenuli Dni mesta 
Púchov a teda veľké výročia: 777. výročie prvej zmi-
enky o meste Púchov, 550. výročie udelenia mest-
ských práv, 145. výročie DHZ Púchov, 100. výročie 
púchovského futbalu a 50. výročie púchovského 
volejbalu. Oslavy prebiehali formou prezentácie 
jednotlivých súborov, športových klubov a občian-
skych združení v krásnom sprievode po najfrekven-
tovanejších cestách v meste. V sprievode sme mohli 
vidieť úžasnú bubnovú show, ktorá udávala rytmus 
nielen našim skvelým Nellynkám – mažoretkám, ale 
aj púchovským športovcom – futbalistom, hokejis-
tom i volejbalistom. Púchovskí skauti dokázali svojou 
účasťou a disciplínou, že sú príkladom pre mnohých 

mladých ľudí. Svoj tanečný rytmus a chuť do života 
predviedli aj naši stúpenci folklóru – deti z Púchovče-
ka, Bielej vody a Lachovčeka ale aj naši zrelí folkloristi 
z FS Váh a Ľudovej hudby Váh. V sprievode sme videli 
aj novú seniorsku spevácku skupinu „Púchovčanka“  
a zástupcov seniorských organizácií v meste. Ne-
smeli chýbať ani naši dobrovoľní hasiči, oslávenci, 
ktorí sa po spustení sirény a podaní hlásenia zapojili 
do sprievodu za historickým vozidlom Walter, ktoré 
bolo určite potešením pre oko nielen pre športovcov 
– mladých hasičov, ktorí tiež boli súčasťou sprievodu 
ale aj pre vás. 

Na pešej zóne bol sprievod ukončený a obyvatelia 
mesta sa mohli pokochať krásnou výstavou historic-
kých fotografií mesta Púchov, ktoré nám pomohlo 
organizovať občianske združenie Puchovo dedič-
stvo, ale i pripraveným programom „S Púchovčan-
mi pre Púchovčanov“, kde okrem folklórnych a ma-
žoretkových vystúpení sme mohli vidieť aj siláka 
Marcela, deti z Trialklub Kamikadze a našu skvelú  
superstáristku Andy Loužeckú. Bolo krásne vidieť 
obyvateľov mesta na balkónoch a v oknách ale  
i na okolitých chodníkoch, ktorí si aspoň takto, keď-
že nemôžu ísť v plnom nasadení za kultúrou, prišla 
kultúra za nimi. Verím, že sa vám páčilo ako mesto 
na chvíľku ožilo a keďže počasie nám prialo, mali ste 
aj vy príjemný pocit z tejto malej pripomienky osláv 
nášho mesta. Ďakujem aj touto cestou všetkým vám, 
ktorí ste sa zapojili do organizácie tohto podujatia  
a tiež do sprievodu a samotného programu. Len 
vďaka vám, sme mohli aspoň na chvíľočku neriešiť 
ochorenia, ale potešiť si oči a možno aj dušu pohľa-
dom na vaše šikovné deti, či vnúčatá. 

V tomto týždni nás čaká okrem iného aj zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva (plánovaný program 
je zverejnený na tejto strane Púchovských novín). 
Vzhľadom na to, že zasadnutie MsZ prebieha vo 
vnútorných priestoroch a hlavne s poukazom na 
opatrenia RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici zo dňa 
20.9.2020 sa toto zasadnutie MsZ bude konať bez 
účasti verejnosti. 

V minulom týždni som mala tú česť zosobášiť päť 
krásnych zamilovaných párov a svadby nás čakajú aj 
v tomto týždni. Všetkým snúbencom ale i novoman-
želom prajem hlavne zdravie a veľa lásky. Vám všet-
kým želám úspešný týždeň a pozitívnu myseľ, pre-
tože „čím menej budeš reagovať na negatívne veci 
okolo, tým pokojnejší a radostnejší tvoj život bude.“

Katarína Heneková 

Primátorka mesta zvolala rokova-
nie mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa uskutoční v stredu 23. septembra 
2020 od 9:00 hod. v hlavnej sále Diva-
dla Púchov.

PROGRAM: 
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí MsZ Púchov
3. Správa o výsledku kontroly č. 3/2020 vykonanej 
v Materskej škole 1. mája Púchov.
4. Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2020  
a monitorovacia správa programového rozpočtu 
k 30.6.2020
5. Zámer Mesta Púchov na odkúpenie akcií spo-
ločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s. a na 
uzatvorenie zmluvy na poskytovanie služieb  

vo verejnom záujme v MAD
6. Úprava rozpočtu Mesta Púchov - september 
2020
7. Schválenie návratnej finančnej výpomo-
ci (pôžičky) na kompenzáciu výpadku dane  
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vrátane pí-
somného stanoviska HK k návratnej finančnej vý-
pomoci
8. Návrh - VZN č. 7/2020 o zákaze prevádzkovania 
hazardných hier na území mesta Púchov v urče-
ných dňoch v kalendárnom roku 2021
9. Protest prokurátora č. 120/20/3306-2 proti VZN 
č. 13/2019, ktorým sa určujú pravidlá času preda-
ja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mesta Púchov, v znení VZN č. 2/2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 13/2019
10. Návrh - VZN č. 8/2020, ktorým sa nahrádza 
VZN č. 13/2019 a VZN č. 2/2020 pravidlá času pre-

daja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mesta Púchov
11. Zrušenie niektorých účinných VZN Mesta 
Púchov
12. Operačný plán zimnej údržby Mesta Púchov 
na roky 2020 – 2021
13. Vyjadrenie mesta k zaradeniu Školskej jedálne 
Miroslav Pojezdal, do siete škôl a školských zaria-
dení v SR
14. Informácia o investičných akciách Mesta 
Púchov
15. Dotácie
16. Predaj, kúpa
17. Nájom
18. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP 
a MsÚ
19. Rôzne
20. Interpelácie

Program Mestského zastupiteľstva Púchov
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Mestská polícia Polícia informuje

Po niekoľkých mesiacoch sa v okrese 
Púchov znížila miera nezamestnanosti

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evido-
val koncom augusta v Púchovskom okrese 1337 
uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 690 žien a 
92 uchádzačov so zdravotným postihnutím. Z cel-
kového počtu uchádzačov o zamestnanie bolo 85 
absolventov škôl, z nich 51 absolventov vysokých  
a 34 absolventov stredných škôl. V okrese Púchov 
po niekoľkomesačnom náraste v auguste klesla prie-
merná evidovaná miera nezamestnanosti o 0,13 per-
centa na úroveň 5,31 percenta.  

Z pohľadu vekovej štruktúry evidovali na úra-
de práce v okrese Púchov koncom augusta 351 
uchádzačov o zamestnanie mladších ako 30 rokov, 
čo predstavuje viac ako 26 percent z celkového 
počtu nezamestnaných. Viac ako 55 rokov malo  
v okrese 265 uchádzačov o zamestnanie. 

V samotnom meste Púchov evidovali na úrade prá-
ce v auguste 554 nezamestnaných. V ostatných ob-
ciach Púchovského okresu bol ich počet pochopiteľ-
ne nižší (počet obyvateľov). Počet nezamestnaných  
v obciach Púchovského okresu prinášame v grafe. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji klesla v au-

guste priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
medzimesačne o 0,07 percenta na úroveň 5,68 per-
centa. V auguste klesla nezamestnanosť vo všetkých 
okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja s vý-
nimkou okresu Nové Mesto nad Váhom, kde stúpla  
o 0,04 percenta a okresu Myjava, kde zostala na rov-
nakej úrovni ako v predchádzajúcom mesiaci. 

Najvyššia miera nezamestnanosti v Trenčianskom 
kraji bola v auguste v okrese Prievidza, kde dosiahla 
úroveň 7,09 percenta. Nasledovali okresy Považská 
Bystrica (7,01 percenta), Partizánske (6,26 percenta), 
Bánovce nad Bebravou (5,48 percenta), Púchov (5,31 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (5,10 percenta), 
Myjava (5,09 percenta), Ilava (4,61 percenta) a Tren-
čín (4,29 percenta).

Na Slovensku sa priemerná evidovaná miera ne-
zamestnanosti v auguste znížila o 0,05 percenta na 
úroveň 7,60 percenta.  Najvyššia nezamestnanosť na 
Slovensku bola v auguste v okrese Rimavská Sobota, 
kde dosiahla úroveň 20,54 percenta. Najnižšia neza-
mestnanosť – 3,64 percenta, bola v auguste v okrese 
Bratislava V.                         (r)

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obciach Púchovského okresu ku koncu augusta. 

Policajti z Púchova riešia prípad, kedy 
45-ročný muž z okresu Púchov  mal  jazdiť   
v utorok 15. septembra v čase cca o 07.00 
hod. na svojom horskom bicykli v Púchove, 
časť Vieska-Bezdedov, pričom bol policajnou 
hliadkou kontrolovaný a podrobený dycho-
vej skúške s pozitívnym výsledkom 0,59 mg/l 
(1,23 promile) alkoholu v dychu.  

Pre cyklistu, rovnako ako vodiča motoro-
vého vozidla platí zákaz požívania alkoholu. 
Avšak podľa zákona platí výnimka pre cyk-
listov, ktorí jazdia v zastavanom území obce 
alebo po cestičke pre cyklistov.  Množstvo 
alkoholu v ich organizme nesmie prekročiť 
hodnotu 0,24 mg/l (0,50 promile) vydýchnu-
tého vzduchu. Mimo týchto území je toleran-
cia nulová. Ak cyklista požil viac alkoholu ako 
je stanovená hodnota, hrozí mu pokuta až do 
výšky 800 eur, v blokovom alebo rozkaznom 
konaní do 650 eur.   KR PZ Trenčín 

Cyklista z okresu Púchov nafúkal 
ráno o siedmej 1,23 promile

Slušnosť sa vypláca
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, že na Ulici pod zábrehom  v Púcho-
ve za rodinným domom spaľujú odpad, čím zne-
čisťujú ovzdušie. Po príchode bolo zistené, že za 
rodinným domom spaľujú konáre zo stromov. Ná-
sledne sa k hliadke mestskej polície dostavil muž, 
ktorý oheň založil. Informoval, že  na záhrade mal 
konáre, ktoré na jar orezal zo stromov, preto ich 
páli. Nakoľko menovaný v prítomnosti hliadky 
oheň uhasil,  bol poučený, že svojim konaním sa 
dopustil priestupku - spaľovanie odpadu, mestskí 
policajti ho vyriešili napomenutím. 

Pomáhať...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

oznámenia pred jedným z obchodných domov  
v Púchove, kde mal na zemi ležať muž. Hliadka 
našla na mieste muža, ktorý informoval, že mu 
prišlo nevoľno a nie je zranený a nepotrebuje oše-
trenie. Keďže mal problémy s chôdzou, požiadal 
mestských policajtov, či by ho neodviezli domov. 
Hliad ka jeho požiadavke vyhovela. 

Hluk  za 30...
Hliadka mestskej polície zistila krátko pred pol 

druhou hodinou nadránom priestupok proti ve-
rejnému poriadku na Dvoroch, kde aj v pokročilej 
hodine znela hlasná hudba z jednej z kaviarní. 
Priestupku sa dopustila čašníčka z kaviarne tým, 
že hlasnou hudobnou produkciou v prevádzke 
rušila nočný pokoj a nedodržala prevádzkový čas 
podniku. Hliadka mestskej polície ju na mieste 
potrestala pokutou vo výške 30 eur.

Sprejer s telovým dezodorantom
Hliadka mestskej polície prijala telefonické od-

delenie, že na Mojmírovej ulici chlapci postriekali 
sprejom vchod do bytovky a nachádzajú na det-
skom ihrisku. Preverením oznámenia na mieste 
bolo zistené, že stenu pred vchodom postriekal 
maloletý chlapec písmeno J, ako svedkovia uda-
losti boli zistené dve dievčatá. Hliadka prípad 
oznámila na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru Púchov pre podozrenie z trestného činu 
poškodzovania cudzej veci. Hliadka zotrvala na 
mieste do príchodu štátnych policajtov, ktorý vec 
prevzali na mieste. Šetrením na mieste bolo ďalej 
zistené, že grafity maloletý nastriekal telovým de-
zodorantom, pričom nápis sa dal z fasády odstrá-
niť. Na miesto privolali zákonného zástupcu. Vec 
sa vedie len ako oznámenie, keďže nebolo zistené 
žiadne protiprávne konanie.

Začal spolupracovať...
Hliadku mestskej polície požiadali o pomoc 

štátni policajti, ktorí zasahovali na železničnej sta-
nici v Horných Kočkovciach, kde bol zranený muž 
pod vplyvom alkoholu. Na hlave mal tržnú ranu 
a odmietal lekárskej ošetrenie. Po príchode hliad-
ky na miesto bola pred domom sanitka zdravot-
ných záchranárov. Vodič informoval, že muž začal 
spolupracovať a asistencia mestskej polície nie je 
potrebná. O prípade informovali mestskí policajti 
svojich štátnych kolegov. 

Európsky pohár v cyklistike
Púchovskí mestskí policajti asistovali na zákla-

de požiadanie Obvodného oddelenie Policajné-
ho zboru v Púchove a okresného dopravného 
inšpektorátu na zabezpečení úplnej dopravnej 
uzávery medzi mestom Púchov a obcou Lednic-
ké Rovne. V rámci Európskeho pohára zrakovo  
a telesne postihnutých športovcov zabezpečovali 
mestskí policajti vyústenie Riečnej ulice a Streže-
nickú cestu.
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Prázdniny ubehli ako voda, školský rok sa začal  
a my sme sa s radosťou vrátili do lavíc a za katedry 
nielen po prázdninách, ale hlavne po niekoľko týž-
dňovej nútenej „koronaprestávke“. Vedeli sme, že to 
nebude ten typický poprázdninový návrat. Čakalo 
nás množstvo opatrení, nariadení, papierov a ...rúška. 
Tie musíme mať! Kvôli deťom, rodičom, sebe. 

Keďže našu školu navštevujú aj žiaci so stredným 
a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, žiaci  
s Downovým syndrómom, autizmom a inými perva-
zívnymi vývinovými poruchami, práve táto skupina 
je od nosenia rúšok oslobodená. Tí žiaci, ktorí rúška 
musia mať, sú však veľmi statoční a nosenia tejto „ne-
vyhnutnosti“ sa zhostili veľmi dobre. Sú zodpovední, 
tolerantní a vedia, že chránia nielen seba, ale aj svo-
jich spolužiakov. 

Spojená škola v Púchove s organizačnými zložkami 
špeciálna základná škola a praktická škola uskutoč-
ňuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých 
žiakov. V tomto školskom roku sa uskutočňuje výcho-
va a vzdelávanie v prípravnom až deviatom ročníku 

A variante a v prvom až desiatom ročníku B a C vari-
ante. Praktickú školu navštevujú žiaci, ktorí ukončili 
vzdelávanie v špeciálnej základnej škole a nepokra-
čujú v štúdiu v Odbornom učilišti v Ladcoch.

K dispozícii sú triedy pre ŠKD, telocvičňa, kuchynka, 
počítačová učebňa. Výchovné činnosti môžu prebie-
hať v areáli školy, kde sa nachádzajú hojdačky, pre-
liezačky, kolotoče, pieskovisko. Športovo nadanejšie 
deti majú k dispozícii doskočisko, stolnotenisový stôl 
a rôzne športové náčinie. Školský klub detí zabezpe-
čuje výchovu a vzdelávanie pre deti rôznych veko-
vých kategórii a stupňov postihnutia. 

V minulom školskom roku sme mali veľa plánov.  
A hoci bude výchovno-vyučovací proces a chod ško-
ly ovplyvnený aktuálnou situáciou neprestávame 
veriť, že čoskoro začneme realizovať naše plány, že 
opäť budeme organizovať rôzne akcie, znova chodiť 
na súťaže a že sa nám podarí osláviť okrúhle narode-
niny, ktoré naša škola tento rok oslavuje... Chceme 
veriť, že to tak bude. Držte nám palce! 

Eva Bieliková

Nový školský rok v Spojenej škole Púchov

Mestský úrad Púchov informuje, že je možné 
opäť priniesť svoje nepotrebné veci do Mest-
ského šatníka – Veci za úsmev, ktorými vyčaríte 
úsmev niektorým spoluobčanom, ktorí to skutoč-
ne potrebujú a ocenia.

S prichádzajúcim chladnejším jesenným obdo-
bím tak obohatíte ľudí v znevýhodnenej sociálnej 
situácii oblečením pre nadchádzajúce jesenné  
a zimné mesiace. Okrem odevov môžete do mest-
ského šatníka priniesť aj iné veci, ktoré už Vy ne-
využijete, ako napr. plienky, hračky, atp.

Veci za úsmev
V prípade, že sa rozhodnete pretriediť svoj šat-

ník, vyradené veci - odevy či hračky (vyprané/vy-
čistené a poskladané) môžete priniesť v nasledov-
né otváracie hodiny mestského šatníka:

Pondelok: 10:00 - 14:00
Utorok: 10:00 - 14:00
Streda: 13:00 - 17:00
Štvrtok: 10:00 - 14:00
Piatok: Z A T V O R E N É
Za všetky poskytnuté vecné dary do Mestského 

šatníka Veci za úsmev touto cestou vopred ďaku-
jeme.              -LK-

V júni 2020 bol spustený už druhý ročník projektu 
„Čerstvé hlavičky“, ktorý organizovala spoločnosť 
Kaufland. Cieľom tohto projektu bolo podporiť kon-
zumáciu ovocia a zeleniny u žiakov. Hlasovanie pre-
biehalo prostredníctvom registrácie pokladničného 

bloku z nákupu v ktorejkoľvek predajni Kaufland na 
Slovensku. Škola z najväčším počtom zaregistrova-
ných bločkov získala týždenný prísun ovocia a zele-
niny pre každého žiaka počas celého školského roka. 

Do tejto súťaže sa zaregistrovala aj naša Základná 
škola s materskou školou Slovanská. V Púchove sme 
súperili s ďalšími troma školami a podarilo sa nám ich 
v zbieraní pokladničných blokov predbehnúť a súťaž 
vyhrať. Žiaci sa tak môžu tešiť na jabĺčka, banány  
a iné ovocie či zeleninu počas celého školského roka.

Chceli by sme veľmi pekne poďakovať všetkým, 
ktorí aktívne registrovali pokladničné bloky a pod-
porili našu školu. Špeciálne by sme chceli poďakovať 
Mgr. Andrei Arnoldovej a žiačke Timei Kolárikovej za 
ich obetavosť pri zbieraní. Takisto ďakujeme pizzerii 
Hradisko, cukrárni Daniela, MŠ Nosice a obchodom 
Gel, Coop Jednota v Horných Kočkovciach a obchod 
v Nosiciach za ich podporu.

Lucia Húževková 

ZŠ s MŠ Slovanská bola úspešná 
v súťaži Čerstvé hlavičky

Mestský šatník - Veci za 
úsmev je tu vždy pre vás
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Úrad verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky z dôvodu pandémie ocho-
renia COVID-19 nariaďuje tieto opatrenia:

A) S účinnosťou od 18. septembra 2020 do od-
volania sa všetkým prevádzkovateľom zariade-
ní nariaďuje dodržiavať nasledovné hygienické 
opatrenia:

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s pre-
krytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šat-
ka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na 
konzumáciu nápojov a pokrmov,

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na 
ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť 
oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hy-
gienické opatrenia,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky  
a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových 
plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, pou-
žívaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezin-
fekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym 
účinkom,

- potravinárske predajne, prevádzky zariadení spo-
ločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym ob-
čerstvením a iným ambulantným predajom potravín, 
pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpeče-
nie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, 
ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného 
sanitačného režimu prevádzky,

- odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb 
minimálne 2 m,

- odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke 
v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden 
zákazník na 10 m² z predajnej plochy prevádzky ur-
čenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje 
na deti; odporúča sa dodržiavať odstup medzi jed-
notlivými zákazníkmi minimálne 2 metre; v prevád-
zkach verejného stravovania sa odporúča dodržať 
odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými 
pre zákazníkov.

V záujme zabezpečenia kvality a neškodnosti 
ovzdušia v budovách sa odporúča:

- v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to pre-
vádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často 
a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetra-
ním prostredníctvom otvorených okien (aj v budo-
vách s núteným vetraním),

- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým 
zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo 
všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzdu-
chotechnického zariadenia,

- vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok 
vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky  
a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po 
skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je použí-
vaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádz-
ke pri nižšom prietoku vzduchu,

- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch 
mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť 
vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením 
minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,

- vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú od-
vetrávané núteným vetraním,

- nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa 
uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňo-
vali prienik odpadového vzduchu do privádzaného 
vzduchu,

- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod 
vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,

- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA 
filter,

- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrá-
vania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchyn-
ských priestoroch,

- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať po-
mocou bežných ochranných opatrení vrátane ochra-
ny dýchacích ciest.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových 
a iných umeleckých predstavení sú súčasne po-
vinné dodržiavať nasledovné:

- zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti vý-
konným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní au-
diovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u 
nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,

- odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že 
medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto 
neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest 
musí v radoch alternovať.

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vyba-
vené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení ka-
ždú hodinu,

- pred každým predstavením vykonávať dezinfek-
ciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

B) S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvo-
lania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým oso-
bám – podnikateľom a právnickým osobám zaka-
zuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, 
kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy 
v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 
1.000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu  
v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných 
podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do 
uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v 
obecenstve.

Zároveň sa s účinnosťou od 18. septembra 2020 
do odvolania všetkým fyzickým osobám, fyzic-

kým osobám – podnikateľom a právnickým oso-
bám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia 
kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy 
(diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach 
verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné 
kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, 
smútočných posedení (karov) a krstín do 150 
osôb. Skutočnosť, že sa jedná o hromadné podujatie 
patriace do tejto výnimky je organizátor povinný byť 
schopný spoľahlivo preukázať. Toto obmedzenie sa 
netýka bežného poskytovania stravovacích služieb  
v prevádzkach verejného stravovania.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, 
ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hro-
madného podujatia disponovať negatívnym výsled-
kom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším 
ako 12 hodín.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je po-
trebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia 
umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cesta-
mi (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne 
dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené teku-
tým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alko-
holovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. 
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povin-
nosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného 
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dý-
chanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informá-
ciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho re-
spiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kon-
taktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto 
hromadného podujatia, zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri 
príchode a odchode z priestorov hromadného podu-
jatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m me-
dzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej 
domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športo-
vú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú čin-
nosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby ško-
liace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu 
hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup 
medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sede-
nie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti 
tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno 
miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia 
sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach 
športového charakteru je organizátor povinný za-
bezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom 
rade,

- v prípade hromadných podujatí športového  
a kultúrneho charakteru nie je možné podávať ob-
čerstvenie,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preu-

kázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hro-
madnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné 
podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných 
v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor 
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a vý-
stup.

Ján Mikas, hlavný hygienik SR
(redakčne krátené)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Podnik technických služieb mesta Púchov pravidelne 
dezinfikuje lavičky a detské ihriská.
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Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva so sídlom v Považskej Bystrici naria-
ďuje tieto opatrenia:

S účinnosťou od 21. septembra 2020 od 6:00 
hod. do 4.októbra 2020 do 24.00 hod. sa nariaďu-
je dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

1) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám 
– podnikateľom a právnickým osobám v okrese 
Púchov zakazuje usporadúvať hromadné podujatia 
športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej 
povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte 
nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu  
v počte nad 250 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, 
ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hro-
madného podujatia disponovať negatívnym výsled-
kom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 
12 hodín. Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia  
a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej sa-
mosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutoč-
ňujú na základe zákona.

Pri konaní ich zasadnutí a schôdzí sa ukladá 
plnenie nasledovných povinností:

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povin-
nosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného 
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dý-
chanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov  
a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alko-
holovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. 
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami 
pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgá-
nov územnej samosprávy,

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vyba-
vené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informá-
ciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respirač-
ného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vo-
dou, následne ruky utierať do jednorazových papie-
rových obrúskov,

- zákaz podávania rúk;

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kon-
taktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: 
kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných 
predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefó-
ny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostried-
kom s virucídnym účinkom.

Stretnutia výborov mestských častí a rokova-
nia komisií mestského zastupiteľstva sa však od-

porúča zvolávať iba v nevyhnutných prípadoch 
a zároveň sa odporúča vylúčnie verejnosti z ich 
rokovania.

2) Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych 
služieb v okrese Púchov sú povinní zabezpečiť zákaz 
návštev v interiérových priestoroch pobytových zari-
adení sociálnej starostlivosti s výnimkou návštev kňa-
zov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko 
chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko 
chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného 
dodržiavania protiepidemických opatrení.

3) Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví v okrese 
Púchov nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa mi-
nimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu 
pri organizovaní, cirkevných akcií a obradov/úkonov.

4) Neodporúča sa organizovať hromadné poduja-
tie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

5) Prevádzkovateľom výrobných prevádzkarní sa 
odporúča vypracovanie krízového plánu so zapraco-
vaním príslušných opatrení vydaných ÚVZ SR vzťa-
hujúcich sa na výrobné prevádzky.

6) Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodin-
né oslavy a posedenia.

7) Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie 
proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.

Odôvodnenie:
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zá-

kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskor-
ších predpisov počnúc dňom 12.3.2020 od 6:00 hod. 
mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného 
zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej 
organizácie vyhlásil dňa 11.3.2020 pandémiu ocho-
renia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účin-
nosťou od 18.9.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 
zo dňa 17.9.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce 
sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa 
bodu C) uvedeného opatrenia môže regionálny úrad 
verejného zdravotníctva príslušného územného ob-
vodu na základe epidemiologickej situácie v regióne 
v prípade potreby vydať podľa § 48 alebo § 12 zá-
kona č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia. RÚVZ so 
sídlom v Považskej Bystrici eviduje k 18.9.2020 výraz-
ný nárast počtu osôb v okrese Púchov, ktorým bola 
laboratórnym vyšetrením metódou RT-PCR potvr-
dená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2. Epide-
miologická situácia v okrese Púchov bola orgánom 
verejného zdravotníctva vyhodnotená ako riziková 
(červená farba celoštátneho semaforu pandémie 
ochorenia COVID-19).

Vzhľadom na uvedené bolo nevyhnutné vydať opa-
trenia na ochranu verejného zdravia nad rámec opa-
trenia ÚVZ SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.9.2020, 
ktoré boli uložené aj na základe záverov zasadnu-
tia krízového štábu Okresného úradu Púchov dňa 
18.9.2020, kde bola zhodnotená celková situácia 
výskytu ochorení COVID -19 v okrese Púchov a ktoré 
sú dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ocho-
renia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-
-CoV-2) a vzniku nového ohniska epidémie.

Renata Beníková, regionálna hygienička
(redakčne krátené)

Oznam
Mesto Púchov oznamuje, že na základe rozhod-

nutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  
v Považskej Bystrici zo dňa 20.9.2020 č. A/2020/1781-
1/RH Krízový štáb mesta Púchov na svojom rokovaní 
vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii 
rozhodol, že od pondelka 21. septembra 2020 budú 
v rámci pôsobnosti samosprávy platiť sprísnené opa-
trenia na predchádzanie šírenia koronavírusu, medzi 
ktoré patrí aj opatrenie, že zasadnutie mestského 
zastupiteľstva sa dňa 23.9.2020 uskutoční bez prí-
tomnosti verejnosti. Zo zasadnutia bude k dispozícií 
štandardný obrazovo-zvukový záznam, ktorý po za-
sadnutí vyhotoví a sprístupní TV Považie. Ďakujeme 
za pochopenie.

MsÚ Púchov

Opatrenia úradu verejného zdravotníctva pre okres Púchov
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Výnimočné osobnosti Trenčianskeho kraja hľadáme už len 
do konca septembra
Ak ste nestihli nominovať inšpiratívnu  
osobnosť s významným životným dielom na 
najvyššie ocenenie kraja, čas máte už len do 
konca mesiaca. 
Trenčianska župa už štvrtým rokom hľadá 
laureátov na verejné uznanie v podobe Ceny 
predsedu TSK a Ceny TSK. Ak vaše okolie 
ukrýva osobnosť, ktorá sa svojím osobným 
prínosom a činmi pre kraj zapísala do pove-
domia obyvateľov alebo regionálnej histórie, 
dajte nám o nej vedieť. 
Návrh nominácie jednotlivca alebo kolektívu 
musí obsahovať:
- titul, meno, priezvisko, dátum a miesto naro-
denia, zdôvodnenie návrhu nominácie laureáta,
- pri kolektíve je potrebné uviesť jeho názov, 
sídlo a zdôvodnenie nominácie,
- údaje o navrhovateľovi spolu s dátumom  
a jeho vlastnoručným podpisom.

Námet na laureáta prijímame:
- poštou na adresu župného úradu v Trenčíne,
- e-mailom na adresu info@tsk.sk,
- osobne na podateľni Úradu Trenčianskeho  
   samosprávneho kraja,
- najneskôr do 30. septembra 2020. 

Všetky potrebné informácie nájdete na 
webovom sídle župy, v sekcii Samospráva/
verejné uznania.   

Autobusom z hornej Nitry do krajského mesta za hodinu a 20 minút 
Trenčianska župa, ako objednávateľ 
výkonov vo verejnom záujme, pridala 
nové autobusové spojenia medzi horno-
nitrianskym regiónom a Trenčínom. 

Dopravné spojenie medzi Trenčínom a Prievidzou 
je od 1. septembra posilnené. K už existujúcim 
štyrom párom spojov, ktoré denne premávajú  
z krajského mesta cez Bánovce nad Bebravou 
až do regiónu hornej Nitry, pribudli ďalšie tri. 
Ich prevádzku zabezpečujú zmluvní doprav-
covia SAD Trenčín a SAD Prievidza. „Vychá-
dzame v ústrety cestujúcej verejnosti, najmä 
tým, ktorí z regiónu hornej Nitry dochádzajú 
za prácou do Trenčína. Modré autobusy budú 
po novom na trase premávať od skorého rána 
do ôsmej večer,“ povedal vedúci Odboru do-
pravy Úradu TSK Radovan Hladký.
Cestujúci sa tak rýchlo a pohodlne dostanú 
do práce i z práce, naviac, ekologickejšou  

dopravou. „Veríme, že život v regióne sa tak stane  
o niečo jednoduchší a ubudnúť by mohlo aj pár 
osobných áut z preplnených ciest,“ vyzdvihol po-
zitíva generálny riaditeľ SAD Trenčín Vladimír 
Zachar. „Som rád, že Trenčiansky samosprávny 
kraj schválil náš návrh na posilnenie spojov, ktorý 
vznikol ako reakcia na podnety od občanov pra
videlne cestujúcich za prácou mimo Prievidzu,“ 
doplnil generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal 
Danko. Namiesto stresu za volantom tak župa 
v spolupráci s dopravcami ponúka alterna-
tívu jednoduchého a pohodlného cestovania  
klimatizovaným autobusom s wifi pripojením.   
/(Lenka Kukučková)

Vonkajšia prestavba objektu župnej knižnice 
v Považskej Bystrici vrátane rekonštrukcie jej 
vnútorných priestorov je ukončená. Pre vere-
jnosť by mala fungovať už začiatkom novem-
bra.  
Bibliotéka na severe kraja sa v rámci svojej 
modernizácie dočkala nielen novej farebnej 
úpravy fasády, kompletne vymenený bol aj jej 
krov či strešná krytina. Rekonštrukcia zahŕňa-

la aj vytvorenie podkrovných priestorov či 
nového hlavného vstupu. Novovybudované 
priestory v podkroví budú využívané detskými 
návštevníkmi knižnice, ale tiež aj ako zázemie 
pre zamestnancov. „Modernizácia Považskej 
knižnice bola plánovaná skoro 20 rokov. Verím, 
že po znovuotvorení priláka verných i nových 
čitateľov,“ povedal trenčiansky župan Jaro-
slav Baška s tým, že v súčasnosti sa vybavu-
jú povolenia ku kolaudácii, ktorá prebehne  
v septembri. 
Do prestavby objektu knižnice investovala 
Trenčianska župa viac ako 730 tisíc eur, re-
konštrukcia vnútorných priestorov a elektro     -
inštalácie si zo župného rozpočtu ukrojila 
viac ako 170 tisíc eur s DPH. „Za moje kole
gyne a kolegov môžem povedať, že sa tešíme 
na úspešné ukončenie všetkých stavebných 
prác a návrat čitateľov do vynovených priesto
rov,“ uviedla riaditeľka Považskej knižnice  
v Považskej Bystrici Ivana Knappová. 
/(Barbora Jánošková)

Z budovy Považskej knižnice je krásavica v novom šate Správa ciest TSK je vyzbro-
jená novou technikou
Z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) bolo na nákup novej techniky  
na zimnú i letnú údržbu ciest v kraji už 
druhým rokom vyčlenených 2,5 mil. eur. 
Prvú časť novej techniky zakúpenej v roku 
2020 si zamestnanci jednotlivých stredísk 
prevzali z rúk trenčianskeho župana.

Celkom 14 kusov modernej techniky rozšíri 
vybavenie siedmich stredísk SC TSK, a to  
v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom,  
Myjave, Ilave, Prievidzi, Nitrianskom Rudne a 
Bánovciach nad Bebravou. Ide pritom o tech-
niku na letnú údržbu ciest v hodnote takmer 
850 tis. eur.  „Vďaka finančnému príspevku 
TSK sa nám podarilo obstarať 4 traktorové 
kosačky, tra ktorbager, vysokozdvižnú plošinu, 
kontajner na prevoz asfaltovej hmoty, malý  
nakladač s prídavným zariadením – frézou na  
asfalt,“ vysvetlil riaditeľ SC TSK Radovan Karkuš. 
„Do konca tohto roka ešte pribudnú 4 sypače,  
2 úžitkové automobily a zametacia nadstavba 
na Mercedes. Samozrejme tak, aby túto tech-
niku zamestnanci mohli používať už v blížiacej  
sa zimnej sezóne,“ povedal trenčiansky župan 
Jaroslav Baška. Zvyšná časť druhého balí-
ka techniky je v hodnote takmer 1,7 mil. 
eur a poputuje aj na ďalšie cestmajsterstvá  
v Púchove či Považskej Bystrici. 
Celkom 11 cestmajsterstiev SC TSK za-
bezpečuje údržbu na 344 kilometroch ciest  
II. triedy, 1 142 kilometroch ciest III., ale aj 296 
kilometroch ciest I. triedy. /(Lenka Kukučková)
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Obdobie karantény v súvislosti  
s COVID-19 zasiahlo dianie v kaž-
dej oblasti nášho života. Inak tomu 
nebolo ani vo fungovaní FS Váh. 

Keďže sme tréningy kvôli bezpečnosti mali zaká-
zané, snažili sme sa tento čas využiť produktívne  
a nezaháľať ani v činnostiach mimo tanečnú sálu. 
Tento čas sme využili na prípravu a výrobu kro-
jových súčiastok či plánovaním najbližšieho roka  
v súbore, ktorý bude prelomový, práve kvôli 
nadchádzajúcemu 50. výročiu našej existencie. 
Po uvoľnení opatrení sme hneď využili možnosť  
a zorganizovali trojdňové intenzívne sústredenie 
zamerané nielen na technicko-tanečné zdoko-
naľovanie nových členov, ale aj na vzdelávanie 
Váhistov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry for-
mou interaktívnych prednášok. 

Vystúpení v lete nebolo a začali sme sa venovať 
projektom regionálneho ale aj celoslovenského 
významu. Asi najdôležitejším míľnikom je spo-
lupráca na projekte Herbarium Populi Vagi, kto-
rého výstup bude ďalší kalendár na rok 2021 so 
zdokumentovanými variantami ľudového odevu 
Rajeckej doliny – Rajecká Lesná, Čičmany, Fačkov 
a i. V mesiacoch september a október prebieha 
aj nábor nových členov do speváckej, hudobnej 
a hlavne tanečnej zložky. Každý záujemca, či už 
úplný začiatočník alebo pokročilý je u nás vítaný. 

V nadchádzajúcom čísle Púchovských novín 
vám ponúkneme rozsiahlejšie informácie o pro-
jekte Herbarium Populi Vagi 2021 - čo stálo za jeho 
prípravou, kde ho bude možné zakúpiť a aký bude 
jeho prínos pre súbor, ale aj prezentáciu ľudovej 
kultúry regiónu v celoslovenskom kontexte. Tešiť 
sa môžete aj na zákulisný pohľad z jeho príprav 
a fotenia, kde modelmi boli členovia hudobnej  
a tanečnej zložky FS Váh Púchov. 

Adam Staňo

Folklórny súbor Váh pripravuje nový kalendár
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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 25.9. 17:30 h BÁBOVKY
Príbehy hrdinov filmu Bábovky nám ukážu, že niektoré stretnutia môžu navždy 
zmeniť život. Všetci sme totiž prepojení. Vzťahmi, prácou, náhodami, nenávisťou 
či láskou. Sme súčasťou komplikovanej siete, utkanej z emócií, medzi ktorými 
nechýba humor, irónia, bolesť, napätie a pochopiteľne láska a vášeň. Bábovky 
popisujú súčasné partnerské a rodinné vzťahy, ukazujú zábavné a trefné situácie 
z každodenného života, ktoré pozná a prežíva každý z nás.
MP 12 rokov – ČR – Cinemartfilm – 97 min. – komédia – česká verzia . Vstupné 
5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Nedeľa 27.9.15:30 h HURÁ DO DŽUNGLE 
Keď do hlbokej džungle zavíta návšteva z vesmíru, zvieratká sú nadšené, pretože 
im priniesol schopnosť rozprávať. Prečo však mimozemská návšteva skutočne 
prišla? Jedno kľudné ráno sa zvieratká v africkej džungli zobudia, no netušia, 
že sa im život obráti hore nohami. Najlepší kamaráti, opičiak Munki a slonica 
Trunk zistia, že z ničoho nič získali schopnosť rozprávať ľudskou rečou. Veľmi 
rýchlo odhalia príčinu tohto zázraku: V džungli pristál mimozemšťan! So sebou si 
priniesol prekladové zariadenie, vďaka ktorému zvieratká môžu rozprávať. Malý 
fialový návštevník menom Fneep bol vyslaný svojim otcom, krutým dobyvateľom 
vesmíru, obsadiť planétu Zem! Avšak Fneep je skôr rozkošné nemehlo, ktoré 
rozhodne nemá talent na dobíjanie nových svetov. Cnie sa mu po domove, so 
svojou vesmírnou loďou havaroval a teraz nutne potrebuje pomoc. Munki, Trunk 
a ich zvierací priatelia sa rozhodnú spojiť sily, aby malému dobyvateľovi pomohli 
dostať sa späť na materskú loď. Na ich spoločnej ceste zažijú veľa zábavy a Fneep 
zistí, že priateľstvo môže byť najväčšou silou vo vesmíre. Hurá do džungle je 
kúzelné animované dobrodružstvo pre celú rodinu.
MP – Veľká Británia – Magicbox – 88 min. – rozprávka – slovenský dabing. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda 30.9. kinosála 10.00 h STRETNUTIE SENIOROV 
PRI FILME: ŠPINDL 2
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SE-
NIOROV MESTA Púchov v spoluprácii s Púchovskou kultúrou, s.r.o.  pozýva 
seniorov za zvýhodnené vstupné 2 €  do kina v Púchove. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť na č.t. 0949 225 189. 

KULTÚRA
Pondelok 28.9. Veľká sála 17.00 h FÍHA TRALALA SO 
SKUPINOU BABY BAND 
Nová koncertná šou škriatka FÍHA sa z dôvodu opatrení ÚVZ SR prekladá, 
informácie s novým termínom zverejníme na osobitných plagátoch.

Utorok 29.9. Veľká sála 19.00 h MILENEC
Brilantná komédia svetoznámeho amerického autora Neila Simona, Last of Red 
Hot Lovers, vtipným spôsobom prevedie diváka svetom plným nástrah, ktoré 
čakajú na muža po 22 ročnom manželstve. Hlavný hrdina, usadený majiteľ 
reštaurácie (Martin Mňahončák), už nedokáže odolávať pokušeniu a vyberie sa 
na cestu do sveta milostných románov. Rozhodne sa čeliť nástrahám zakázanej 
nemanželskej lásky. Objektom jeho túžob sa postupne stávajú tri atraktívne 
ženy (Karin Haydu, Mirka Gális Partlová/Natália Puklušová, Dominika Žiaranová), 
s ktorými sa dostáva do víru komických aj pikantných situácií. Nezastaviteľný 
podprahový boj o nadvládu jedného alebo druhého pohlavia v spoločnosti 
autor dokonale zachytil no nechal na diváka nech si určí svojho víťaza. Hra je 
plná humorných situácií a dialógov. Režisérka Soňa Ferancová bravúrne využila 
priestor, ktorý jej autor hry ponechal pre vykreslenie jednotlivých charakterov  
a pohotových situačných gagov. Účinkujú: Karin Haydu, Mirka Gális Partlová/
Natália Puklušová, Dominika Žiaranová, Martin Mňahončák. Mládeži do 
15 rokov nevhodné. Dĺžka podujatia: 90 minút. Vstupné 17 €, predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk od 7.8.2020. 

VÝSTAVA
10.9.- 7.10.2020 - ARTFORMÁCIE (ČR,SR)
Všetkých milovníkov umenia srdečne pozývame na prezentáciu tvorby súčasných 
púchovských i mimopúchovských umelcov. Tretieho ročníka ARTFORMÁCIÍ sa 
zúčastnili: : Roman Rocco Burgan, Anna Crkoňová, Bohuslav Dermišek, Lucia 
Dianová, Anna Jakubíková, Elena Joachymstálová, Eva Kedroňová, Daniela 
Korvinová Klustová, Anna Kotvašová, Zuzana Kováčová, Martin Kremeň, Pavol 
Kurej, Jaroslav Martiš, Paulína Prekopová, Miloš Rác, Pavol Rác, Barbora Rácová, 
Vlado Šipoš, Daniela Valachová a Milada Ždrnja. 
Výstava vo vestibule Divadla potrvá do 7.10.2020.  Vstup voľný.

KURZY 

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.

Utorok 29. tanečná sála 15.15 h LATINO BUDDIES PRE 
DETI OD 7 DO 10 ROKOV
Latino pre deti je určená pre všetky detičky, ktoré sú temperamentné, energické 
a potrebujú vybiť svoju nadbytočnú energiu pohybom. A práve latino je to 
pravé! Je zábavné, kombinuje latinskoamerickú hudbu a latinsko-americké tance  
s aeróbnymi pohybmi. Latino a deti – skvelá tanečná kombinácia! Na hodinách sa 
deti naučia základné kroky tancov ako salsa, merengue, cha-cha-cha, a omnoho 
viac. Tiež sa naučia rôzne choreografie a zábavné variácie, pričom si užijú veľa 
pohybu a zábavy. To však nie je všetko! Vďaka Latino príprave si zlepšia aj svoju 
pohybovú koordináciu, vytrvalosť, spevnia svoje telo, zamilujú si latinsko-amer-
ické tóny a spoznajú veľa nových kamarátov. 
1x týždenne /1 hodina/2,50 €, platba dvojmesačne. Prihlášky a informácie 
do 21.9.2020 na kino.kurzy@puchovskakultura.sk, č.t. 0908 718 662.

Streda 29.9. tanečná sála 16.15 h LATINO DANCE 
FLOW OD 15 DO 25 ROKOV
Chceš tancovať latino? Túžiš po vytancovanej postave, krajšom držaní tela a lepšej 
kondícii? Potrebuješ sa po náročnom dni odreagovať? Latino je životabudič  
a choreografie, ktoré sa naučíme sú plné energie, rytmu a exotiky. Sú vyjadrením 
ženskosti, temperamentu, radosti z tanca a pohybu. 
1x týždenne /1 hodina/3  €, platba dvojmesačne. Prihlášky a informácie do 
21.9.2020 na kino.kurzy@puchovskakultura.sk, č.t. 0908 718 662
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20€
Utorok:  22.9.
Polievka: Frankfurtská s párkom 
1. Maďarský hovädzí guláš, knedľa
2. Kurací závitok so sušenou slaninou  
a slivkou, ryža
Streda: 23.9.
Polievka: Falošná držková z hlivy 
1. Kuracie rezne v pivno-syrovom 
cestíčku, zemiaková kaša,uhorka
2.Bojnická bravčová pochúťka  
s volským okom, ryža 
Štvrtok:24.9.
Polievka: Hovädzí vývar s rezancami
1. Španielský hovädzí vtáčik, ryža,  
obedový šalát
2. Bravčové výpečky, zemiaková kaša, 
obedový šalát
Piatok: 25.9.
Polievka:  Karfiolová s cestovinou
1. Gazdovské kuracie stehno pečené  
na kapuste, zemiaky
 2.Lasagne bolognesse s bračovým 
mäsom a syrom

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok:  22. 9. 
Polievka: Šošovicová na sladko-kyslo, 
chlieb
1. Údená krkovička, chrenová omáčka, 
kysnutá žemľová knedľa 
2. Zemiaková baba s údeným mäsom, 
zákysanka 
3. Zeleninový šalát s opekaným kuracím 
mäsom, dresing, toasty 
4. Pizza Diavola 490g
Streda:  23. 9. 
Polievka: Gulášová so zemiakmi, chlieb
1. Kurací Gordon blue, varené zemiaky, 
zeleninový šalát 
2. Boloňské špagety s hovädzím mäsom, 
strúhaný syr 
3. Zeleninový šalát s opekaným kuracím 
mäsom, dresing, toasty 
4. Pizza Hradisko 
Štvrtok:  24. 9. 
Polievka     Kuracia polievka s mäsom  
s cestovinou, chlieb
1. Hovädzí stroganov, dusená zeleninová 
ryža, sterilizovaná uhorka 
2. Gratinované zemiaky so syrom, 
paradajkový šalát s cibuľou 
3. Zeleninový šalát s opekaným kuracím 
mäsom, dresing, toasty 
4. Pizza Hawai 
Piatok:  25. 9. 
Polievka:   Kapustnica s údeným mäsom, 
chlieb 
1. Čevabčiči, varené zemiaky s maslom, 
sterilizované obloženie 
2. Ovocné guľky s maslom a makom 

3. Zeleninový šalát s opekaným kuracím 
mäsom, dresing, toasty
4. Pizza Klasika 

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu od 4,00 €
Ponuka týždňa:
4. Šalát s hovädzími kúskami, avokádom 
a so zelenou fazuľkou, 1 ks toast 
Utorok: 22.9. 
Polievka: a) Frankfurtská s párkom
b) Cesnaková s korbáčikom a krutónmi 
1. Obrátené bravčové rezne, opekané 
zemiaky 
2. Kuracie medailónky s grilovaným 
ananásom, dusená ryža 
3. Vyp. syrová ihla (eidam, údený syr, 
encián), var. zemiaky, tatár. omáčka
Streda: 23.9. 
Polievka: a) Oravská kapustnica 
b) Karfiolová s opečeným chlebom 
1. Černohorský bravčový rezeň,  
zemiaková kaša, paradajkový šalát 
2. Kuracie soté  Bambíno(tav. syr, šunka, 
šampiňóny, kukurica), dusená ryža 
3. Domáce lievance s lesným ovocím  
a šľahačkou 
Štvrtok: 24.9. 
Polievka: a) Hovädzia s mäsom a rezan-
cami b) Bryndzová 
1. Bravčová krkovička na rozmaríne  
s cícerovým šalátom a pečenými zemiakmi 
2. Zapečené kuracie rezne ( paradajka, 
špenát, mozzarella, olivy), dusená ryža 
3. Pečený baklažán s tagliatelle, cottage 
syrom s pažítkou
Piatok: 25.9. 
Polievka: a) Richtárska polievka 
b) Smotanový krém so zázvorom 
1. Pečený zubáč na masle a bielom víne, 
zemiakové pyré 
2. Bravčový stroganov, ½ dusená ryža,  
½ zemiakové hranolčeky 
3. Palacinky plnené bryndzou, šunkou  
a špargľou, preliate kyslou smotanou 

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60€
Ponuka týždna:
1. Bravčový rezeň v zemiakovom 
cestíčku, petržlenové zemiaky, jemne 
cesnakový dresing
2. Grilovaný údený syr, petržlenové 
zemiaky, jemne cesnakový dresing
3. Spagety alla CARBONARA so slani-
nkou, syrom a petržlenovou 
Utorok:22.9
Polievka: Bryndzová polievka DEMIKAT 
s cibuľkou
1. Morčacia roládka plnená syrom, zele-
ninou, syrová omáčka, dusená ryža  
a baby karotka

2. Bravčové výpečky s dusenou kyslou 
kapustou a kysnutou knedľou
3.Listovo-zeleninový šalát so syrovými 
kroketami, toastom a francúzskym 
dresingom
Streda:23.9
Polievka: Talianska polievka MINESTRONE
1. Jemne zaúdená bravčová panenka, 
opekané zemiaky, zeleninový šalátik  
a demiglace omáčka
2. Lievance s marmeládou preliate 
vanilkovou omáčkou s kyslej smotany, 
ovocie a čerstvá mäta
3. Zeleninový šalát s rolkami z riccoty  
a zeleniny, jogurtový dresing, bagetka
Štvrtok: 24.9
Polievka: Cviklová krémová polievka  
s krutonkami
1. Hydinový steak v slaninke, šípková 
omáčka s mätou, zemiakové pyré a 
brokolica
2. Mleté mäso čevapčiči s varenými 
zemiakmi s pažítkou, horčica a lahôd-
ková cibuľka
3. Pestrofarebný šalát s kúskami vyko-
steného kuracieho stehna, balsamico 
dresing a bagetka
Piatok: 25.9.
Polievka: Frankfurtská polievka s párkom 
a zemiakmi
1. Konfitované kačacie stehno, červená 
kapusta, pomarančová omáčka  
a žemlová knedľa
2. Vyprážané šampiňóny v panko 
strúhanke, petržlenové zemiaky, jemný 
jogurtovo-cesnakový dip
3. Cézar šalát s kúskami hydinového 
mäsa, slaninkou a krutonkami, bageta

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Utorok: 22.9.
Polievka: Kulajda, chlieb 
Cesnaková číra so šunkou a syrom, 

krutóny 
1. Grilované bravčové kocky s grilovanou 
zeleninou, dusená ryža
2. Kuracie ražničí Hawai, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
3. Žemľovka s tvarohom a jablkami 
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr) 
Streda: 23.9.
Polievka: Zelerová so slaninkou, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Morčacia roláda so slaninou  
a brokolicou, pórové pučené zemiaky
2. Zeleninový šalát s grilovaným  
lososom, pečivo 
3. Hovädzie námornícke mäso,  
dusená ryža, varené vajíčko 
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr) 
Štvrtok: 24.9.
Polievka: Karotkový krém s ďumbierom  
a Creme fraiche, chlebové krutóny
Zverinový vývar s pečeňovými  
haluškami a zeleninou
1. Pečený mladý diviak, opekané  
zemiaky, baranie rohy, kyslá uhorka 
2. Hydinová diabolská pochúťka, chlieb 
vo vajci 
3. Lievance s nutellou a šlahačkou
4. Pizza Siciliana (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, syr niva, syr)
Piatok: 25.9.
Polievka: Fazuľová s údeným mäsom, 
chlieb 
Hovädzí vývar s drobnou  
cestovinou a zeleninou 
1. Kuracie rezančeky na dubákovej 
omáčke, dusená ryža
2. Vyprážaný „channa argus“, maslové 
halušky, zeleninový šalát 
3. Penne s nivovou omáčkou 
4. Pizza Al Tono (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr)

 - Prajeme Vám dobrú chuť -

DOROTA NVOTOVÁ
KONCERT

3.  OKTÓBER 2020  20 :00  H.
ŽUPNÝ DOM, PÚCHOV

Vstupné: 5€
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Členovia mládežníckeho parlamentu 
mesta Púchov a mládežnícki dobrovoľ-
níci sa zapojili do aktivít v rámci týždňa 
dobrovoľníctva. Svojimi aktivitami po-
mohli zrealizovať Dni otvorených dverí 
v CVC Včielka, ktoré prebehli v tomto 
roku v termíne 16. a 17.9.2020. Napriek 
výrazným hygienickým opatreniam 
prišlo do Centra voľného času Včielka 
na zápis veľa nových i stálych členov 
záujmových útvarov. Mládežníci sa za-
pojili i do príprav priestorov v Župnom 
dome 18.9.2020, do ktorého sa načas 
presťahuje výtvarný odbor ZUŠ. Už od 

konca augusta si mladí aktívni ľudia 
mesta pripravujú pre seba priestor Klu-
bovne mládeže, ktorý získali od mesta 
Púchov pre svoje aktivity. Klubovňu 
využijú na svoje aktivity, stretnutia  
a plánovanie ďalších skvelých dob-
rovoľníckych projektov. Každý mladý 
človek vo veku od 13 rokov, ktorý chce 
urobiť niečo pre svoje okolie je medzi 
nami srdečne vítaný. Klubovňa bude 
slávnostne otvorená 25.9.2020. Tešíme 
sa na vás ako v CVČ Včielka, tak i pri 
mládežníckych aktivitách.

CVČ Včielka 

Mládežnícky parlament sa zapojil do týždňa dobrovoľníctva
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Začiatkom mesiaca september (2. 
9. 2020) začali zamestnanci mestskej 
spoločnosti Púchov servis, s. r. o. s vý-
menou 60 kusov svietidiel na zimnom 

štadióne v Púchove. Na osvetlenie zís-
kala mestská spoločnosť MŠK Púchov, 
s. r. o. dotáciu od Mesta Púchov, výme-

na osvetlenia bola plánovaná na 10 
pracovných dní, výsledkom inštalácie 
nového osvetlenia je predpokladaná 
úspora elektrickej energie až o 60 per-
cent. 

Mestská spoločnosť MŠK Púchov 
s. r. o. získala ešte začiatkom letného 
obdobia dotáciu od Mesta Púchov 
vo výške 30.000 eur na zabezpečenie 
a inštaláciu nového LED osvetlenia  
v celom objekte púchovského zimné-
ho štadióna, s termínom realizácie do 
polovice decembra 2020. O výmenu 
nového osvetlenia sa postarala mest-
ská spoločnosť Púchov servis, s. r. o. 
Inštalácia 60 kusov nových LED svetiel 
prebiehala v plánovanom období 10 
pracovných dní od 2. 9. 2020, v noč-
ných hodinách po ukončení prevádz-
kovej doby prenájmu ľadovej plochy.

Nové svietidlá sú v plnej prevádzke, 
preferencia nového LED osvetlenia 
spočíva predovšetkým v šetrení nákla-
dov na elektrickú energiu, úspora tvorí 
až 60% - z pôvodnej spotreby elektric-
kej energie 1000W sa teraz prechádza 
na spotrebu 400W, zároveň je v objek-
te zimného štadióna zabezpečená vyš-
šia svietivosť a rýchlosť rozsvietenia.

Poďakovanie za promptnosť a súčin-
nosť v riešení situácie patrí obom zú-
častneným mestským spoločnostiam. 
Veríme, že nové LED osvetlenie bude 
priaznivo slúžiť deťom, hokejistom, 
krasokorčuliarom i ostatným športov-
com, tráviacim čas na zimnom štadió-
ne. 

-lk-

Nové svietidlá na zimnom štadióne v Púchove 
ušetria takmer dve tretiny elektrickej energie 

Od 24. do 26. septembra sa v Kine Mier  uskutoč-
ní už 12. ročník snáď najviac etablovaného festi-
valu v Považskej Bystrici – Horomil Festu. 

Tento ročník festivalu je naozaj výnimočný, nakoľko 
sa do posledných týždňov nevedelo či opatrenia 
kvôli koronavírusu neobmedzia jeho kapacitu alebo 
sa toto podujatie nezruší úplne. Epidemiologická si-
tuácia v našom okrese za posledné dni však dovolila 
otvoriť brány ďalšiemu ročníku.

Pavol Barabáš opäť v kine Mier
Sobotný program Horomil Festu ovládne najvý-

znamnejší slovenský dokumentarista Pavol Barabáš. 
„Tento obľúbený filmár sa neobjavuje na festivaloch 
tohto typu často. Preto si veľmi ceníme, že na náš fes-
tival Paľo príde už po niekoľkýkrát a divákov znovu 
nadchne svojim rozprávaním z ďalekých ciest. Pavla 
Barabáša sme na festivale nemali už 6 rokov, je to pre 
nás veľká udalosť, že opäť zavíta do Považskej Bystri-
ce.“ teší sa na hosťa organizátor festivalu Martin Ho-
leš. Pavol Barabáš sa pre veľký záujem divákov pred-
staví v obidvoch sobotných blokoch. Večer uzatvorí 
nový film s hlavnou postavou, ktorá je tiež Horomil 
Festu blízka. Je ňou herečka a moderátorka Lenka 
Václavová, ktorá si siahla na svoje dno a prebehla 
cestu SNP. Film však zaznamenáva nielen jej výkon, 
ale snaží sa upozorniť aj na dôležité ženské osobnosti 
počas Slovenského národného povstania.

Súlovčanka Zuzana Smatanová 
Štvrtkový blok festivalu je už tradične venovaný 

rodákom z blízkeho okolia Považskej Bystrice. „Po 
minuloročnom úspechu s prezentáciou speváčky Si-
mony Martausovej nám prišlo na um, že máme v na-
šom regióne ešte jednu umelkyňu, ktorá rada cestuje 
a miluje hory. Speváčka Zuzka Smatanová pochádza 
z neďalekého Súľova, hory a skaly si nosí v srdci už 
od malička. Preto sme sa rozhodli Zuzku pozvať, aby 
porozprávala nielen o svojej obci, ale aj o svojich zá-
žitkoch zo sveta. Predovšetkým zo severnej Európy, 
ku ktorej má veľmi blízko. A samozrejme, že Zuzka 
aj niečo zahrá a zaspieva.“ dopĺňa ďalší z organizáto-
rov Juraj Lukáš. Vo štvrtok sa diváci môžu tešiť aj na 
prezentáciu Evky a Jána Mazanovcov, ktorí prešli celé 
Slovensko so svojimi troma deťmi na bicykloch. A zá-
roveň si môžeme pripomenúť okrúhle výročie - 20. 
rokov činnosti Speleoklubu Strážovské vrchy. 

Cestovateľský piatok 
Piatok na Horomil Feste patrí cestovateľom, ktorí 

pri svojich dobrodružstvách odmietajú luxus. Typic-
kým príkladom je manželská dvojica Hacko a Remča 
zo Žiliny. Tento pár prešiel na svojom Forde Bronco  
z roku 1991 celý Sibír a Mongolsko. Ďalšia dvojica 
Ľuba a Tomáš sa rozhodli prejsť na bicykloch z Ka-
nady do Argentíny a so sebou zobrali aj dvoch psov.  
A piatkový večer ukončí jeden z najznámejších 

súčasných slovenských cestovateľov Martin Navrátil. 
Po svete cestuje skoro 20 rokov, navštívil 181 krajín  
a divákom Horomil Festu prezradí viac o strastiplnom 
cestovaní Transibírskou magistrálou.

Opatrenia v kine Mier 
Kvôli pandémie koronavírusu bude tento ročník 

Horomil Festu mierne odlišný. „Divákov prosíme, aby 
využili predpredaj lístkov na náš festival na našej 
stránke: www.horomilfest.sk. Vyhneme sa tak tlače-
niciam pri pokladniach. Tie budú tento rok presu-
nuté do vonkajších priestorov kina Mier a zvýšime 
aj počet dobrovoľníkov, ktorí budú lístky predávať. 
V kinosále bude povinné rúško. Veríme, že situácia  
s koronavírusom v našom okrese bude priaznivá  
a nebudeme musieť okresať počet divákov. Veľmi by 
nám totiž bolo ľúto, keby sa niekto nemohol dostať 
dnu na film či prezentáciu, ktorú chcel vidieť. Veríme 
však, že ľudia nás podporia, prídu a ocenia náš pro-
gram.“ hovorí o opatreniach posledný z organizáto-
rov Marek Janičík.

Koronavírus stopol aj viaceré sprievodné podujatia. 
V nedeľu po festivale sa však môžu priaznivci Horo-
mil Festu tešiť na sprístupnenie Dúpnej jaskyne od 
10 hodiny. A v ten istý deň od 10 do 12 hodiny si 
môžu záujemci vyskúšať aj lezeckú stenu zadarmo, 
ktorá sa nachádza nad Kauflandom v centre mesta.

Zdroj: horomilfest.sk

Festival HOROMIL FEST pozýva na svoj 12. ročník
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Čitatelia Púchovských novín iste 
majú dostatok informácií o Covide 
19 a jeho dopade na šport, dopravu, 
cestovanie a ekonomiku. Hygienic-
ké predpisy majú osobitne tvrdý do-
pad na kontaktné športy ako judo, 
zápasenie alebo box.

Blízky kontakt, vysoké nasadenie  
a intenzívne dýchanie predstavujú pre 
účastníkov veľké riziko. Zdalo by sa že 
pre bojové umenia to znamená úplnú 

pauzu a športovcom zostane maximá-
lne posilovanie a aj to na voľnom prie-
stranstve. Pre tradičné karate a kobudo 
to tak úplne neplatí.

Súčasťou cvičenie karate, ale aj wu-
-šu či viet voo dao je cvičenie súbor-
ných cvičení. Karatisti ich nazývajú 

kata. V týchto cvičeniach je trénovaná 
obrana cvičenca proti rozličným úto-
kom. Starí majstri, ktorí ich zostavovali 
ešte v čase, keď karate a kobudo slúžilo 

predovšetkým ako obrana proti násil-
níkom alebo cudzím okupantom, do 
nich zaradili techniky, ktoré sa osved-
čili v reálnom boji. Tie, ktoré neboli 
účinné sa časom prestali trénovať. Tie 
účinné prežili.

Koncom 20. storočia začala éra špor-
tového karate a z cvičenia kata sa 
stala športová disciplína. So všetkými 
negatívami, ktoré to prináša. Rozšíre-
nie tréningu kata znamenalo aj jeho 
deformáciu, lebo dohľad úzkeho kru-
hu majstrových uči deši (najbližších 
žiakov okinavských majstrov), nad 
úrovňou cvičenie prakticky prestal exi-
stovať.

Kata zároveň pozmenili nároky spon-
zorov, médií a iná mentalita cvičencov 
mimo Okinawy. Bunkai - vysvetlenia, 
čo sa skrýva za nacvičovanými po-
hybmi  boli čím ďalej tým primitív-
nejšie. Znalosti o prvej pomoci, ale aj  
o nebezpečných zásahových plochách 
majstri z Okinawy „karate turistov“ 
prestali učiť úplne a aj slovenským 
inštruktorom, ktorí vďaka dlhoročnej 
spolupráci majú predsa len lepšiu po-
zíciu než bežní komerční karatisti, vý-
klady skôr iba potvrdzovali, keď sme 
na skutočnú funkciu nebezpečného 
úderu prišli, než aby nás učili, kde sú 
vitálne body. Ostatne tak isto postupu-
jeme aj my. Kata sa však snažíme učiť 
tak, aby cvičenci mohli techniky začať 
po náležitom vysvetlení používať aj na 
tvrdú a pre útočníkov nebezpečnú se-
baobranu. 

Vzhľadom na riziká spojené s pravi-
delným tréningom skrytých techník, 
tréningom prieraznosti techník, ktoré 
mnohé školy na Okinawe a v Japon-
sku doviedli na neuveriteľnú úroveň 
a s následným prechodom takýchto 
karatistov ku športovému zápasu – 
kumite, sa napríklad 
na Svetovom turnaji  
v Naha nesúťaží v tejto 
kategórii. Súťaží sa len 
kata a kobudo a na-
vyše len v tradičných 
okinavských štýloch  
a nie v „odkukaných“ 
japonských. Teda tra-
dičné karate sa dá 
cvičiť aj bez priameho 
kontaktu cvičencov.

V období pandémie 
Covidu 19 poskytli cvi-
čenia kata karatistom 
možnosť pokračovať 
v cvičení aj počas kri-
tických období. Na 
futbalovom ihrisku 
Nosiciach alebo pri 
ZŠ Gorazdova mohli 
Púchovčania vidieť 
cvičiť mladých kara-
tistov a pripravovať sa 
na súťaže a na skúšky 
technickej vyspelosti.

Okrem pekných vý-

sledkov v súťaži kata detí a dorasten-
cov organizovaných za pomoci video 
techniky Slovenskou federáciou karate 
a bojových umení, prebehli pre úspeš-

ne aj skúšky na majstrovské stupne  
1. Dan. V Púchove teda od tohto roku 
máme tri nové čierne pásy Máriu Fe-
dorovú, Martinu Černúchovú a Tomáša 
Černúcha.

Navyše obdobie obmedzení cvičenia 
by malo končiť a počínajúc 1.10.2020 
by mali v CVČ ZŠ Gorazdova začať tré-
ningy pod strechou aj pre začiatoční-
kov. Spoločné tréningy začiatočníkov 
a pokročilých budú po tomto termíne 
bývať v pondelky a piatky o 17,45 v te-
locvični (vchod odzadu z ulice Komen-
ského).

V stredu budú trénovať pokroči-
lí, ktorí už trénovali - o tom istom 
čase. Záujemcovia o tradičné karate  
a kobudo sú vítaní.  František Komora 

Púchovské tradičné karate v roku 2020
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Ľadový hokej

Delegačná listina ObFZ na 27. septembra
6. liga muži – 8. kolo o 15.30
Šebešťanová – Visolaje (Vojtík, Kováč), Košecké 

Podhradie – Sverepec (Hikel, Kováčik), Mikušovce 
– Bolešov (R, Kapila), Lysá pod Makytou – Dohňany 
(Zvak, Danihel), Papradno – Jasenica (Koleno, Petru-
šek), Streženice – Tuchyňa (R, M. Pecuš), Udiča – Dol-
né Kočkovce (Škrovánek, Pastorek)

7. liga muži Sever – 6. kolo o 15.30
Orlové – Praznov (R), Bodiná – Pružina (Folučka), 

Tŕstie – Vrchteplá (R), Fan Club Púchov má voľno
7. liga muži Juh – 6. kolo o 15.30
Kolačín – Horovce (R), Prejta – Dulov (R), Lednica – 

Červený Kameň (R), Kameničany – Červený Kameň 
(Bagin)

6. liga dorast – 6. kolo o 12.45
Horná Poruba – Domaniža (v sobotu o 15.30 – Hi-

kel, Kováčik), Kvašov – Lazy pod Makytou (Pastorek, 
Škrovánek), Brvnište – Dolná Mariková (V Paprad-
ne – Petrušek, Kováč), Lednica, Podmanín a Dolné 
Kočkovce majú voľno

4. liga starší žiaci Sever – 6. kolo o 10.30
Domaniža – Prečín (Danihel), Papradno – Dolná 

Mariková (R), Jasenica – Plevník (R), Beluša má voľno
4. liga starší žiaci Juh – 6. kolo o 10.30
Košeca – Nová Dubnica (Rýdza), Streženice – Ladce 

(Vojtík), Mikušovce – Pruské (o 11.30 – Kapila), Fan 
Club Púchov – Dubnica nad Váhom B (v Lúkach – Kli-
novský)

4. liga mladší žiaci – 6. Kolo o 10.30
Domaniža – Prečín (v sobotu – Danihel), Ilava – Be-

luša (o 10.00 – Hikel), Horná Poruba – Plevník-Drie-
nové (Pastorek), Udiča – Považská Bystrica B (R), Lysá 

pod Mayktou – Nová Dubnica (o 12.45 – R), dohrávka 
5. kola: Beluša – Prečín (25. 9. O 16.00 – Vojtík)

Prípravky U11  - 4. a 9. kolo – 26. 9. o 10. a 11.00
Skupina A
Ilava – Ladce (Hikel), Horná Poruba – Beluša (R), Ko-

šeca – Dubnica nad Váhom B (Rýdza), dohrávka 3. a 
8. kola: Beluša – Ladce (24. 9. o 16.30 a 17.30 – Rýdza)

Skupina B
Bolešov – Tuchyňa (Petrušek), Pruské – Lednické 

Rovne (Kapila), Kvašov má voľno
Skupina C
Brvnište – Dolná Mariková (R), Fan Club Púchov – 

Šebešťanová (o 14.00 a 15.00 v Lúkach - Klinovský), 
Skupina D

Podmanín – Praznov (R), Visolaje – Sverepec (Kli-
novský), Prečín – Domaniža (R)

 Hokejový turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev 
sveta hráčok do 18 rokov v Budapešti, kde mala od 
10. do 16. januára 2021 bojovať o návrat do elitnej 
skupiny aj slovenská reprezentácia, sa neuskutoční. 
Rozhodla o tom Medzinárodná hokejová federácia 
vzhľadom na odporúčania svojej expertnej skupiny v 
súvislosti s pandémiou koronavírusu. V kategórii žien 
do 18 rokov sa neuskutoční ani jeden z plánovaných 
šampionátov rovnako ako v mužskej kategórii do 20 
rokov okrem elitných MS juniorov v Kanade. 

Slovenské dievčatá do 18 rokov mali čakať v ma-
ďarskej metropole súperky z Japonska, Francúzska, 
Talianska, Nórska a domáceho Maďarska. Už po mi-
nulotýždňovom online mítingu šampionátových 
aktérov s IIHF však bolo zrejmé, že januárové MS sa 
neuskutočnia. „Je to škoda, hoci takýto verdikt sme 
očakávali vzhľadom na závery spomínaného stretnu-
tia. Máme v skupine Japonky, ktoré by pri súčasných 
nariadeniach či odporúčaniach nemohli vycestovať 
do Európy,“ povedala pre hockeyslovakia.sk Ľubo-
míra Kožanová, manažérka našich ženských hokejo-
vých reprezentácií.

Slovenské reprezentantky do 18 rokov sa v Maďar-
sku chceli pobiť o návrat do elitnej kategórie MS,  
z ktorej vypadli vlani v decembri na domácom šam-
pionáte v Bratislave. Rozhodnutím IIHF o zrušení tur-
naja A-skupiny I divízie MS neprídu len o túto príle-
žitosť, ale aj o medzinárodnú konfrontáciu. „Čo už... 
Zameriame sa na domáce výcvikové tábory, v rámci 
ktorých pravdepodobne zorganizujeme turnaj pre 

Pandémia opäť ruší hokejové šampionáty

Pre štrajk hokejových rozhodcov sa preložilo 1. kolo 
mládežníckych súťaží, extraligu dorastu posunuli aj 
pre koronavírus v tíme Skalice. Štvrťfinálové zápasy 
Kaufland Super Cup-u sa odohrajú podľa plánu, keď-
že tie organizujú kluby. Arbitri odmietajú pískať len 
zápasy, ktoré organizuje zväz. „Budem rád, ak sa re-
latívne skoro dohodneme, pomôže to všetkým. Deti 
chcú hrať hokej. Ale ak nie, určite budeme hľadať 
spôsoby, ako to vyriešiť. To znamená, že sa poob-
zeráme aj po zahraničí. My chceme komunitu zjed-
nocovať, nie veci takýmto spôsobom komplikovať,“ 

dodal Kruľ.
Po preložení 1. kola extraligy dorastu už zväz hľadá 

nový termín, alternatívu má. „Vzhľadom na to, že sme 
pred prípravnými zápasmi a pred začiatkom súťaží 
testovali hráčov, stalo sa nám to, že sme mali v ska-
lickom klube viacero pozitívnych testov vo viacerých 
kategóriách. Preto sme sa rozhodli preložiť prvé kolo 
dorasteneckej ligy. Ale s týmto sme počítali, náhrad-
ný termín na 1. kolo nájdeme. Pevne veríme, že pozi-
tívnych testov bude čo najmenej,“ uviedol generálny 
sekretár SZĽH Ivan Pulkert.                    Zdroj: SZHĽ

dievčatá do 18 rokov s prizvaním mladších hráčok. 
Uvidíme, či sa uskutoční Európsky olympijský fes-
tival mládeže (EYOF), ktorý sa má konať vo februári 
vo Fínsku. Isté však je, že nás čaká zmena programu. 
Na druhej strane si uvedomujeme, že z hľadiska bez-
pečnosti, zdravia a opatrení je zrušenie šampionátov 

jediné riešenie,“ doplnil Ľubomíra Kožanová.
Okrem všetkých MS v ženskej kategórii do 18 rokov 

zrušila IIHF aj všetky nižšie šampionáty v mužskej ka-
tegórii do 20 rokov vynímajúc elitnú skupinu, ktorú 
čaká tradičný turnaj od 26. decembra 2020 do 5. ja-
nuára 2021 v kanadských mestách Edmonton a Red 
Deer. Aj so slovenským výberom pod vedením tréne-
ra Róberta Petrovického. „Potreba hostiť šampionáty 
v bubline je pre organizátorov MS v nižších divízi-
ách len veľmi ťažko realizovateľná, viacerí z nich sú 
finančne zasiahnutí z dôvodu doterajších dopadov 
pandémie koronavírusu. A IIHF nemá zdroje potreb-
né na zabezpečenie bezpečného chodu všetkých 
šampionátov,“ povedal prezident IIHF Rene Fasel.

Šéf strešnej svetovej hokejovej federácie doplnil, že 
rozhodnutím o zrušení spomínaných podujatí bude 
možné predísť ešte väčším finančným stratám. „Fi-
nancie, ktoré by usporiadatelia míňali na organizá-
ciu týchto turnajov, pomôžu mnohým napríklad pri 
zabezpečovaní chodu domácich sezón,“ dodal Fasel.

Z oficiálneho komuniké IIHF tiež vyplýva, že šam-
pionáty v mužských a ženských divíziách, ako aj po-
dujatia v kategórii do 18 rokov, kam patrí tiež turnaj 
A-skupiny I. divízie MS „18“ v Spišskej Novej Vsi, zatiaľ 
ohrozené nie sú.    Zdroj: SZĽH, foto: Andrej Galica

Štart mládežníckych súťaží sa 
posúva pre štrajk rozhodcov 
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Futbal - 2. liga muži

Oblastné derby pre Púchov
Obrana Púchova bola pre Dubničanov neriešiteľným rébusom. I preto si Púchovčania odviezli z trávnika víťaza  

minuloročnej edície druhej ligy cenné víťazstvo.      FOTO: FB FK Dubnica - Peter Čačko 

8. kolo:   

Dubnica – MŠK Púchov 0:2 (0:0)
Góly: 54. Prekop, 82. Michlík
ŽK: Pagáč, Janco, Kružliak – Lacko, Kapusniak, ČK: 

Digaňa, rozhodovali Sučka, Vass, Hrebeňár, 710 divá-
kov

Po fiasku v podobne vypadnutia zo Slovnaft Cupu 
s účastníkom piatej ligy sa potrebovali Púchovčania 
rehabilitovať bodovým zápisom v oblastnom der-
by. I keď Dubničania súťaž v minulej sezóne vyhrali,  
v tomto roku zrejme podobné ambície mať nebudú. 
Odišlo im niekoľko kľúčových hráčov, no i tak nastu-
povali proti Púchovčanon s víťaznými ambíciami.  
V 16. minúte mal tutovku na kopačke domáci Dávi-
dík, no sám pred brankárom Pilným netrafil bránku. 
Päť minút pred koncom prvého polčasu vyrobili fa-
tálnu chybu domáci brankár a obranca a následnú 
šancu hostí zmaril nedovoleným zákrokom domáci 
brankár Digaňa. Rozhodca ho vylúčil a nariadil poku-
tový kop, Mrázovu penaltu však brankár chytil. 

V druhom polčase sa Púchovčania dočkali už po 
necelých desiatich minútach. Lacko potiahol loptu 
po ľavej strane, jeho presný center našiel v poku-
tovom území Prekopa a ten hlavou umiestnil loptu  
k tyči – 0:1. Po góle mali Púchovčania ešte dve vý-
borné príležitosti, skóre sa však nemenilo. Na druhej 
strane sa vyznamenal Pilný v bránke Púchova, ktorý 

zneškodnil strelu Šveca a o niekoľko minút aj hlavič-
ku Jančeka. V 82. minúte dostal presnú prihrávku 
pred pokutové územie Michlík, loptu poslal na ľavú 
stranu striedajúcemu Kopišovi, ktorý mu ju vrátil 
pred prázdnu bránku a Michlík spečatil zaslúžené ví-
ťazstvo Púchova – 0:2. 

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Riška, Ozimý, 
Lacko (75. Kopiš), Varga, 
Michlík (90. Raffay), Šte-
fanec, Prekop (90. Iheme), 
Mráz, Kapusniak (46. Mar-
tinček), Loduha, tréner Lu-
káš Kaplan       

Ostatné výsledky  
8. kola: Trebišov – Ša-
morín 1:0, Kománro – 
Bardejov 1:0, B. Bystrica 
– Liptovský Mikuláš 4:4, 
Podbrezová – Žilina B 5:0, 
Skalica – Poprad 3:0, Petr-
žalka – Košice 1:1, Slovan 
Bratislava B mal voľno

1. Skalica 8 7 0 1 22:10 21
2. B. Bystrica 8 6 1 1 31:15 19
3. Podbrezová 8 6 1 1 21:7 19
4. Košice 7 5 2 0 13:3 17
5. L. Mikuláš 8 5 1 2 18:8 16
6. Petržalka 7 3 1 3 7:12 10
7. MŠK Púchov 6 3 0 3 10:8 9
8. Komárno 6 3 0 3 7:11 9
9. Trebišov 7 2 2 3 6:13 8
10. Bardejov 7 2 1 4 5:8 7
11. Šamorín 7 2 1 4 6:12 7
12. Dubnica 8 1 3 4 8:13 6
13. Žilina B 7 1 1 5 13:20 4
14. Poprad 8 1 0 7 10:22 3
15. Slovan B 6 0 0 6 2:17 0

Program 9. kola: MŠK Púchov – Dukla Banská 
Bystrica (23. 9. o 15.30), Žilina B – Trebišov, Liptov-
ský Mikuláš – Skalica, Košice – Slovan Bratislava B, 
Bardejov – Petržalka, Šamorín – Komárno, Poprad – 
Podbrezová, Dubnica nad Váhom má voľno
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Výsledkový servis futbalových súťaží 

5. liga muži

7. liga muži SEVER

4. liga muži

3. liga muži

6. liga dorast

7. kolo: 
Bánovce nad Bebravou – Trebatice 6:0, Lehota pod 

Vtáčnikom – Prievidza 3:0, Partizánske – Prečín 3:2, 
Kvašov – Vrbové 1:3, Radimov – Športové kluby Bla-
va 1928 2:0, Hlohovec – Trenčianske Stankovce 0:2, 
Dolné Vestenice – Domaniža 2:4, Gbely – Boleráz 1:1
1. Radimov 7 5 1 1 20:11 16
2. Partizánske 7 5 1 1 17:10 16
3. ŠK Blava 7 5 1 1 14:8 16
4. Domaniža 7 5 0 2 18:11 15
5. Lehota 7 4 2 1 14:6 14
6. Prievidza 7 4 0 3 11:10 12
7. Boleráz 7 3 2 2 14:6 11
8. Gbely 7 2 3 2 10:11 9
9. Trebatice 7 2 1 4 12:17 7
10. Kvašov 7 2 1 4 7:13 7
11. Prečín 7 2 1 4 6:12 7
12. Vrbové 7 1 3 3 9:10 6
13. T. Stankovce 6 1 3 2 7:11 6
14. Hlohovec 6 2 0 4 6:16 6
15. Bánovce 7 1 1 5 7:11 4
16. D. Vestenice 7 1 0 6 10:19 3

Program 8. kola – 26. – 27. 9.:
Vrbnové – Prečín, Prievidza – Gbely, Boleráz – Par-

tizánske, Trebatice – Lehota pod Vtáčnikom, Doma-
niža – Bánovce nad Bebravou, Trenčianske Stankovce 
– Dolné Vestenice, Športové klub Blava 1928 – Hlo-
hovec, Kvašov - Radimov 

7. kolo:
Zemianske Kostoľany – Košeca 0:7, Ladce – Handlo-

vá 3:1, Kanianka – Podmanín 2:1, Plevník-Drienové 
– Brvnište 1:3, Veľké Uherce – Podolie 2:1, Uhrovec – 
Chocholná-Velčice 2:0, Horná Poruba – Dežerice 2:1, 
Melčice-Lieskové – Pruské 6:3
1. Kanianka 7 5 1 1 17:10 16
2. V. Uherce 6 5 0 1 18:6 15
3. Ladce 7 5 0 2 18:15 15
4. Z. Kostoľany 7 5 0 2 15:14 15
5. Melčice 7 4 2 1 23:19 14
6. Košeca 7 3 4 0 19:8 13
7. Podmanín 7 4 1 2 18:9 13
8. Uhrovec 7 4 0 3 15:17 12
9. Plevník 6 3 1 2 21:12 10
10. Chocholná 7 3 0 4 14:15 9
11. H. Poruba 7 2 2 3 14:20 8
12. Brvnište 7 1 2 4 9:11 5
13. Podolie 5 1 0 4 4:12 3
14. Pruské 7 1 0 6 12:25 3
15. Handlová 7 0 2 5 6:21 2
16. Dežerice 7 0 1 6 9:18 1

Program 8. kola – 26. – 27. 9.:
Dežerice – Melčice-Lieskové, Handlová – Kanianka, 

Zemianske Kostoľany – Ladce, Chocholná-Velčice – 
Horná Poruba, Košeca – Pruské, Podolie – Uhrovec, 
Brvnište – Veľké  Uherce, Podmanín – Plevník-Drie-
nové

6. liga muži
7. kolo: 
Udiča- Šebešťanová 2:2 (1:2)
Góly: Strnad (pk), Melicherík – Bielik 2, jeden z pk
Tuchyňa – Papradno 2:2 (0:0)
Góly: Štefula 2 – Černošík, Kozáčik
Jasenica – Lysá pod Makytou 1:3 (1:2)
Góly: Šterdas (pk) – Veteška, Panáček, Augustín
Zostava Lysej: 
Fojtek – Kováč, Hošták, Ľ. Janíček, Drdák, Veteška, 

Panáček, Augustín, Maslák, Chodúr, M. Janíček, strie-
dali Podhorec, Riedel, Lišaník, tréner Karol Barninec

Dohňany – Mikušovce 2:0 (1:0)
Góly: Badura (pk), Štrbák
Zostava Dohnian: 
Scherk – Španko, Hanes, Badura, Gajdošík, Bodzík, 

Behro, Zigo, Štrbák, Brun, striedali Šedík, Kružík
Bolešov – Košecké Podhradie 4:1 (2:1)
Góly: Veselý 2, Sameš 2 – Niko
Dolné Kočkovce – Streženice 1:3 (0:1)
Góly: Pokorný – Pastorek 3
Zostava Dolných Kočkoviec: 
J. Garaj – Šábik, Púpala, L. Chobot, L. Garaj, Pkorný, 

Ondrašík, Michálek, striedali Fano, Rybanský, A. Cho-
bot, Crkoň, Pagáč, tréner Lukáš Zapotoka

Zostava Streženíc: 
Mácsai – Struhárňanský, petrušek, Lamžo, Trník, 

Bernhauser, Loduha, Pastorek, Rypák, Petrušek, Šes-
ták, striedali Vavrík, Hofierka, Hrišo a Pšenák
1. Streženice 6 4 1 1 19:12 13
2. Bolešov 6 3 3 0 17:5 12
3. Tuchyňa 6 3 2 1 15:8 11
4. K. Podhradie 6 3 2 1 12:12 11
5. D. Kočkovce 6 3 1 2 10:4 10
6. Lysá 6 3 1 2 13:11 10
7. Udiča 6 2 2 2 16:11 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

5. kolo: 
Tŕstie – Orlové 3:1, Vrchteplá – Bodiná 2:1, Pružina – 

Fan Club Púchov 5:3 (3:1), Turza 3, Paulec, Ondrušek 
(pk) – Klučka, Velič, Kresánek, Praznov mal voľno
1. Praznov 4 3 1 0 14:9 10
2. Bodiná 5 3 0 2 19:9 9
3. Pružina 4 2 2 0 14:8 8
4. FC Púchov 5 2 0 3 16:18 6
5. Vrchteplá 4 2 0 2 9:11 6
6. Tŕstie 4 1 0 3 6:14 3
7. Orlové 4 0 1 3 3:12 1

7. kolo: 
L. Rovne – Nové Mesto nad Váhom 1:0 (0:0)
Gól: 52. Lipták
Zostava L. Rovní: Bačík – Kollár, Vajdík (82. Fabuš), 

Chmelík, Husár, Lipták, A. Ambrož (76. Pišta), Radič, 
Červený, R. Ambrož, tréner Peter Krivošík

Galanta – Beluša 1:2 (1:1)
Góly: 3. Horník – 27. Gáborík, 55. Cisár
Zostava Beluše: Vangel – Nomilner, Jánošík, 

Schiszler, Derka, Gašpar, Cisár (88. Bielik), Holíček, 
Gáborík (74. Ďuriš), Hrenák, Mišutka, tréner Dušan 
Kramlík 

Ostatné výsledky 7. kola:
Kalná nad Hronom – Imeľ 0:0, Považská Bystrica – 

Zlaté Moravce/Vráble B 1:2, Marcelová – Veľké Ludin-
ce 0:0, Častkovce – Myjava 1:2, Nové Zámky – Nitra B 
2:1, Malženice – Šaľa 3:1
1. Zl. Moravce B 7 5 2 0 12:3 17
2. Beluša 7 5 1 1 16:5 16
3. Myjava 7 5 1 1 13:6 16
4. Malženice 6 4 2 0 14:5 14
5. P. Bystrica 6 3 1 2 13:7 10
6. Marcelová 7 3 1 3 11:12 10
7. Nitra B 7 2 2 3 15:16 8
8. Častkovce 7 2 2 3 8:11 8
9. L. Rovne 7 2 2 3 7:12 8
10. Galanta 7 2 1 4 9:11 7
11. Šaľa 6 2 0 4 12:9 6
12. Kalná 5 1 3 1 6:6 6
13. V. Ludince 7 1 3 3 2:7 6
14. N. Mesto 7 2 0 5 4:12 6
15. Nové Zámky 6 2 0 4 6:19 6
16. Imeľ 7 0 3 4 4:11 3

Program 8. kola:
Beluša – Častkovce (27. 9. o 15.00), Lednické Rovne 

– Marcelová (27. 9. o 15.00), Nové Mesto nad Váhom 
– Šaľa, Myjava – Kalná nad Hronom, Nitra B – Malže-
nice, Zlaté Moravce/Vráble B – Nové Zámky, Imeľ – 
Považská Bystrica, Veľké Ludince - Galanta

5. kolo: 
Dolné Kočkovce – Brvnište 0:2, Dolná Mariková – 

Horná Poruba 6:0, Lazy pod Makytou, Domaniža a 
Kvašov 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 4 2 0 2 13:14 6
5. Lazy 4 1 2 1 14:6 5
6. D. Mariková 3 1 1 1 9:4 4
7. Brvnište 3 1 0 2 3:6 3
8. D. Kočkovce 4 0 1 3 2:21 1
9. Podmanín 3 0 0 3 3:31 0

Športovotechnická komisia Oblastného futba-
lového zväzu Považská Bystrica žiada všetky fut-
balové oddiely a kluby, aby zodpovedne sledovali 
uznesenia v Informačnom systéme slovenského 
futbalu (ISSF).              

ŠTK upozorňuje všetky kluby, že v zmysle rozpi-
su súťaží je potrebné všetky požiadavky  na zme-
nu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podáva-
júcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti 
súťažného ročníka), podať na športovotechnickú 
komisiu prostredníctvom elektronickej  podateľ-
ne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej 
dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred 
stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať 
žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu/hracej plo-
chy stretnutia“ v ISSF.

ŠTK upozorňuje všetky futbalové kluby, že  
v prípade ak je na MFS delegovaný oddielový R je 
domáci klub povinný:

a)  postupovať v zmysle SP čl. 75
b)  oba kluby sú povinné mať riadne uzatvorené 

nominácie v ISSF
c)  klubový alebo tímový manažér domácich 

sa prihlási v ISSF, prepne si zápis do režimu „Roz-
hodca/Laik“(klubový/tímový manažér domácich  
a za prítomnosti kapitánov u mládeže aj vedúcich 
družstiev uzavrie nominácie družstiev na MFS  
a priebežne uloží zápis o stretnutí

d)  po skončení stretnutia doplní všetky potreb-
né údaje: góly, striedania, karty a pod., do po-
známky uvedie osobu, ktorá predmetné stretnu-
tie rozhodovala a priebežne uloží zápis o stretnutí

Informácie športovotechnickej komisie
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2. liga starší dorast U19

1. liga mladší žiaci U13

Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

4. liga starší žiaci Juh

4. liga mladší žiaci

Prípravka U11

1. liga mladší žiaci U12
2. liga mladší dorast U17

Skupina A
3. kolo: Košeca – Horná Poruba 6:3, Beluša – Ladce 

– odložené na 24. 9.
8. kolo: Košeca – Horná Poruba 3:3, Beluša – Ladce 

– odložené na 24. 9. 
1. Ilava 4 4 0 0 40:3 12
2. Dubnica B 4 4 0 0 26:7 12
3. Košeca 6 2 2 2 22:19 8
4. Ladce 4 2 0 2 10:20 6
5. Beluša 4 0 1 3 7:28 1
6. H. Poruba 6 0 1 5 12:40 1

Skupina B
3. kolo: Pruské – Kvašov 3:1 (2:0), Tramita 2, Barták 

– Pavlis, Bolešov – Lednické Rovne 1:0, Tuchyňa mala 
voľno

8. kolo: Pruské – Kvašov 6:0, Bolešov – Lednické 
Rovne 1:2 (1:1), Šándor – Dubový 2, Tuchyňa mala 
voľno
1. L. Rovne 4 3 0 1 18:3 9
2. Bolešov 4 3 0 1 6:4 9
3. Pruské 4 2 0 2 11:5 6
4. Kvašov 4 1 1 2 3:10 4
5. Tuchyňa 4 0 1 3 2:18 1

Skupina C
3. kolo: Jasenica – Fan Club Púchov 4:3, Brvnište 

malo voľno
8. kolo: Jasenica – Fan Club Púchov 2:4, Brvnište 

malo voľno
1. Brvnište 4 3 1 0 22:13 10
2. Šebešťanová 2 2 0 0 12:9 6
3. FC Púchov 6 1 2 3 18:23 5
4. D. Mariková 2 1 1 0 7:4 4
5. Jasenica 6 1 0 5 21:31 3

Skupina D
3. kolo: 
Prečín – Podmanín 1:5, Domaniža – Visolaje 4:2 

(2:2), Lagin 3, Šuvara – Kula, Dzurko, Sverepec – Praz-
nov 0:9

8. kolo: 
Prečín – Podmanín 0:3, Domaniža – Visolaje 1:3 

(0:3), Svoboda – Dzurko 2, Kula, Sverepec – Praznov 
0:6
1. Praznov 6 6 0 0 55:1 18
2. Podmanín 6 6 0 0 31:3 18
3. Visolaje 6 2 0 4 11:26 6
4. Domaniža 6 2 0 4 12:31 6
5. Sverepec 6 1 0 5 9:29 3
6. Prečín 6 1 0 5 7:35 3

4. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 3:3 (2:2), 
Ďurnek, Bielik, Kozáček – Hullmen, Fialek, Adámik, 
Skalica – Dubnica 1:0, Karlova Ves Bratislava – Slovan 
0:0, Dunajská Streda – Trenčín 4:0, Nitra – Senica 4:0, 
Petržalka – Domino 2:3, Trnava – Levica 11:0
1. D. Streda 3 3 0 0 20:1 9
2. Trnava 4 3 0 1 28:12 9
3. Petržalka 4 3 0 1 20:5 9
4. Nitra 3 3 0 0 16:1 9
5. Slovan 3 2 1 0 25:1 7
6. Prievidza 4 2 0 2 16:10 6
7. Domino 3 2 0 1 13:9 6
8. Karlova Ves 2 1 1 0 3:1 4
9. Inter 4 1 1 2 11:15 4
10. MŠK Púchov 4 1 1 2 10:20 4
11. Senica 4 1 0 3 6:14 3
12. Trenčín 3 1 0 2 6:17 3
13. Skalica 4 1 0 3 2:14 3
14. Dubnica 4 1 0 3 8:24 3
15. Zl. Moravce 2 0 0 2 2:15 0
16. Levice 3 0 0 3 0:27 0

4. kolo:  MŠK Púchov - Inter Bratislava 10:3 (5:0), 
Kubena 2, Vričan 2, Barninec, Satina, Prekop, Belas, 
Stishovskyi, Beláčik – Bartovič, Polus, Kapusta, Skalica 
– Dubnica 2:28, Karlova Ves – Slovan 6:21, Dunajská 
Streda – Trenčín 9:15, Nitra – Senica 23:4, Petržalka – 
Domino 23:1, Prievidza – Zlaté Moravce31:5
1. Petržalka 4 4 0 0 93:12 12
2. Trnava 4 4 0 0 82:11 12
3. Prievidza 4 4 0 0 74:25 12
4. Trenčín 4 4 0 0 64:23 12
5. Nitra 3 3 0 0 70:11 9
6. Dubnica 4 2 0 2 46:27 6
7. Slovan 3 2 0 1 37:20 6
8. MŠK Púchov 4 2 0 2 37:33 6
9. D. Streda 3 2 0 1 38:37 6
10. Karlova Ves 2 1 0 1 18:24 3
11. Levice 3 0 0 3 23:51 0
12. Inter 4 0 0 4 18:50 0
13. Senica 4 0 0 4 13:67 0
14. Domino 3 0 0 3 11:66 0
15. Zl. Moravce 3 0 0 3 17:75 0
16. Skalica 4 0 0 4 8:117 0

5. kolo:  Streženice – Košecké Podhradie 10:2 (4:1), 
Lang 4, Suder 3, Líma 2, Šedivý – Daňo, Suchomel, 
Dubnica nad Víáhom B  Mikušovce 4:0, Nová Dubnica 
– Fdan Club Púchov 7:0, Ladce – Košeca 11:0
1. Ladce 4 4 0 0 59:0 12
2. Dubnica B 3 3 0 0 14:1 9
3. N. Dubnica 3 2 0 1 22:2 6
4. FC Púchov 4 2 0 2 17:15 6
5. Košeca 4 2 0 2 11:19 6
6. Streženice 3 1 1 1 11:6 4
7. Mikušovce 5 1 1 3 4:24 4
8. K. Podhradie 4 1 0 3 13:29 3
9. Pruské 4 0 0 4 2:57 0

5. kolo: 
Nová Dubnica – Ilava 5:4, Udiča – Domaniža 0:4, Po-

važská Bystrica B – Horná Poruba 5:0, Beluša – Prečín 
– odložené na 25. 9.

1. Domaniža 6 5 1 0 35:1 16

2. P. Bystrica B 5 4 0 1 29:9 12

3. N. Dubnica 5 3 1 1 10:5 10

4. Plevník 5 3 0 2 18:11 9

5. Ilava 5 3 0 2 19:18 9

6. Udiča 5 1 1 3 8:13 4

7. Beluša 4 1 0 3 3:15 3

8. Prečín 4 1 0 3 8:23 3

9. H. Poruba 5 0 2 3 3:22 2

10. Lysá 4 0 1 3 1:17 1

8. kolo: 
MŠK Púchov – SDM Domino 4:1 (1:1), Haviar, Va-

lík, Káčer, Hunana – Kravárik
Zostava MŠK Púchov: Mihálik – Šeroň, Plšek, Va-

ňovič, Haviar, Milo, Valík, Ľ. Šeroň, Káčer, Chupáň, 
Brezina, striedali Šimorka, Hunana, Lezzani, Drahuta, 
tréner Peter Mičic

Ostatné výsledky 8. kola: Senec – Karlova Ves 
Bratislava 1:1, Krakovany – Lokomotíva Trnava 0:2, 
Petržalka – Inter Bratislava 0:0, Komárno – Piešťany 
1:1, Dubnica nad Váhom – Zlaté Moravce/Vráble 3:1, 
stretnutia Partizánske - Myjava a Šamorín – Skalica sú 
odložené na 7. 10.   
1. Trnava 8 6 1 1 23:4 19
2. Dubnica 8 6 1 1 25:10 19
3. Domino 8 5 1 2 17:8 16
4. Myjava 7 5 1 1 14:9 16
5. Petržalka 7 4 3 0 18:0 15
6. Inter 8 4 3 1 16:7 15
7. MŠK Púchov 8 4 2 2 13:13 14
8. Komárno 8 4 1 3 16:18 13
9. Skalica 6 3 1 2 14:10 10
10. Krakovany 8 3 1 4 7:11 10
11. Partizánske 7 2 1 4 6:11 7
12. Šamorín 7 2 0 5 8:17 6
13. Zl. Moravce 8 1 1 6 8:14 4
14. Piešťany 8 1 1 6 8:22 4
15. Karlova Ves 8 1 1 6 9:29 4
16. Senec 8 0 1 7 5:24 1

5. kolo: Jasenica – Domaniža 1:10, Plevník-Drieno-
vé – Beluša 14:0, Papradno malo voľno
1. Plevník 4 4 0 0 33:3 12

4. liga starší žiaci Sever

2. Jasenica 4 4 0 0 28:8 12
3. Domaniža 2 2 0 0 22:1 6
4. Papradno 4 1 0 3 16:28 3
5. Prečín 3 0 1 2 6:9 1
6. Beluša 5 0 1 4 5:50 1
7. D. Mariková 2 0 0 2 3:14 0

8. kolo: 
MŠK Púchov – SDM Domino 1:1 (0:0), Šurian – 

Zajíc
Zostava MŠK Púchov: 
Minárech – Kutnár, Obšivan, Zlocha, Knapec, Mozsi, 

Panáček, Bologa, Lacko, Porubčan, Luliak, strieda-
li Baláž, F. Šurian, Klúčik, Binka, Bielčik, tréner Patrik 
Mynář

Ostatné výsledky 8. kola: 
Senec – Karlova Ves Bratislava 2:2, Krakovany -. Lo-

komotíva Trnava 0:0, Petržalka – Inter Bratislava 1:3, 
Komárno – Piešťany 1:1, Dubnica nad Váhom – Zlaté 
Moravce/Vráble  6:0, Partizánske – Myjava a Šamorín 
– Skalica odložené na 7. 10.
1. Trnava 8 5 2 1 20:5 17
2. Dubnica 8 5 2 1 21:10 17
3. Petržalka 7 5 1 1 28:5 16
4. Inter 8 5 1 2 29:11 16
5. Domino 8 4 4 0 12:7 16
6. Skalica 6 4 0 2 10:5 12
7. Krakovany 8 3 3 2 9:9 12
8. Zl. Moravce 8 3 3 2 10:12 12
9. MŠK Púchov 8 3 2 3 10:19 11
10. Senec 8 2 4 2 16:18 10
11. Komárno 8 2 2 4 7:13 8
12. Šamorín 7 2 1 4 10:9 7
13. Piešťany 8 1 2 5 11:15 5
14. Karlova Ves 8 1 1 6 6:15 4
15. Myjava 7 1 1 5 4:16 4
16. Partizánske 7 0 1 6 3:37 1



spomienky / inzercia22

 
 
Týždenník
Ročník: XX., ISSN 1339-9411
Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., 
Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01
IČO: 50 648 616
Registrácia: MK SR – EV 4570/12
Sídlo redakcie: Hoenningovo námestie č. 2002
Púchov 020 01
Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel,  
0905 758 491, flimmel@gmail.com
Športový, jazykový a grafický redaktor:
Ing. Milan Podmaník, 0905 886 627, 
milan.podmanik65@gmail.com
Tlač: MAFRAPRINT Olomouc,  
Turyna Petr, +420 734 517 178
Inzercia:  Mgr.  Paulína Luhová, 
0905 750 121, +421 42 2852 408, 
reklama@puchovskakultura.sk

Redakčná UZÁVIERKA pre inzerciu, spomienky, 
oznamy a nevyžiadané príspevky je vo štvrtok  
do 14:00 hod.

PONUKA PRÁCE
• Ponúkame prácu pre zámočníkov, stavbárov  
v Púchove a okolí. Nástup: ihneď. Platové podmienky: 
živnosť (dohoda). Telefónne číslo:  0907 683 635
• Hľadám pána/pani na doučovanie matematiky 
a geometrie pre 1.ročník dopravnej fakulty Žilinskej 
Univerzity. 0905 711 122

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 byt v PU. Tel. 0907 983 374

PREDAJ
• Predám stavebný pozemok v  Kébli – 420 m2. Na 
pozemku sa nachádza obytná maringotka s pivnicou 
a inžinierske siete. Tel.: 0907 788 114
• Predám 2-izbový byt + garáž v Púchove. Tel.: 0902 
756 261
• Predám 3-izbový byt - Námestie Slobody 1408, 
voľný od 1.11.2020. Cena 90 tis. €. Volať po 18.00h. 
0903 653 501

SPOMIENKA
Dňa 25. 09. 2020 uplynie 
rok, čo nás opustila 
mama, babka a prababka 
Mária Vajčnerová  
z Horných Kočkoviec.  
S láskou spomína 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 27.9.2020 uplynie 
7 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec 
a  dedko Dušan Lipták. 
Kto ste ho poznali, spo-
meňte si na neho spolu 
s  nami. S  láskou spomí-
najú manželka a  dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 30.9.2020 uplynie 10 
rokov, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
dedko Emil Kuchárik.  
Tí čo ste ho poznali,  
venujte mu s nami tichú 
spomienku. S láskou na 
neho spomínajú manžel-
ka, deti s rodinami a vnú-
čatá.

SPOMIENKA
Dňa 23.9. si pripomenie-
me 28. výročie úmrtia otca 
a brata Pavla Sýrneho.  
Spomínajú na neho bratia 
Jozef s dcérami a zaťom a 
Milan s rodinou. V tichej 
modlitbe si spomeňte 
spolu s nami.

SPOMIENKA
Klement Talčík *1935  +2016,  

Štefánia Talčíková rod. Sačková *1936  +2020. 
24. septembra 1960 -2020 si pripomíname 

nedožité 60 výročie svadby. 
S láskou a vďakou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Sú bolesti na ktoré nie 
je liek. Sú rozhodnutia,  
ktoré nevrátiš späť. Sú spo-
mienky, ktoré nevyma-
žeš. Sú ľudia, na ktorých  
nezabudneš. Utrite si slzy, 
opäť sa smejte, tak si to 
prajem, na mňa v dobrom 
spomínajte. Pošlite po-
zdrav každému, kto ma mal niekedy rád, mne sa 
už nikdy nerozodní, ja budem večný spánok spať. 
Dňa 18.9.2020 sme si pripomenuli 5.výročie úmr-
tia manžela, otca, dedka Vladimíra Luhového 
 z Horných Kočkoviec. S láskou a úctou spomína 
manželka Anna, dcéra, zať, vnučatá a  ostatná  
rodina.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

• V  obci Zubák predám bývalú predajňu potravín 
a pohostinstva. Zastavaná plocha 150 m2. Pozemok 
o  výmere 950 m2. Objekt vhodný na podnikanie 
alebo na prestavbu RD. Cena 40 tis. €. Prípadne dám 
do prenájmu. 0903 451 253

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
• Dám do prenájmu starší   rodinný dom s garážou 
v  Hrabovke, vhodný ako sídlo firmy. Cena 390,-€/
mesiac + energie.Tel.: 0902 326 054
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v centre mesta. Viac 
informácii na t.č. 0908149930
• Prenajmem 3-izbový zariadený byt v Púchove. 
0903513878

STRATY
• Našiel sa bicykel - dlhodobo uzamknutý pred 
Divadlom. Bližšie info na tel. č.: +421 905 807 292, 
+421 42 2852 402

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 

INZERTNÁ 
KANCELÁRIA

OTVORENÁ 

 Len vo ŠTVRTKY 

8:00 - 16:00 hod.
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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!
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6 mesiacov
TV zadarmo
dá zabrať

k optickému 

internetu

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

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

Viac na swan.sk


