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Mestské zastupiteľstvo zasadalo v Divadle 
Púchov v stredu 23.9.2020 za účasti 16 poslancov, 
ktorí rozhodovali o schválení návratnej bezúroč-
nej finančnej výpomoci.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Púchove od-
hlasovali na šiestom zasadnutí v tomto roku schvá-
lenie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre 
Mesto Púchov, ktorá bude použitá na úhradu výdav-
kov pri realizácii vybraných investičných akcií. Tie 
boli predstavené v samostatnom bode zasadnutia. 
Ďalej boli v bodoch zasadnutia mestského zastupi-
teľstva prezentované protest prokurátora proti Všeo-
becne záväznému nariadeniu (ďalej VZN) č. 13/2019, 
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Púchov  
v znení VZN č. 2/2020 či udelenie dotácií pre športo-
vé kluby i sociálne zariadenia.

Návratná bezúročná výpomoc pre Púchov 
Rozhodli tak Uznesením č. 120/2020 - na kompen-

záciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 
2020 v sume 412.948 eur, poskytnutú od Minister-
stva financií SR zo štátnych finančných aktív v súlade 
s § 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravid-
lách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Púchov 
finančnú výpomoc využije konkrétne na pokrytie vý-
davkov na opravy miestnych komunikácií (napr.: ces-
ta Nábrežie slobody, chodník pred Základnou školou 
J.A.Komenského, časť Komenského ulice, chodník na 
Ulici športovcov, komunikácia pred ZŠ s MŠ sv. Mar-
gity), ktoré plánuje zrealizovať do konca roka 2020, 
ako aj na úhradu niektorých výdavkov, ktoré v tomto 
roku mesto vynaložilo na realizáciu vybraných inves-
tičných akcií. „Vláda SR Uznesením z 12.8.2020 schvá-
lila poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre 
samosprávy, z dôvodu negatívneho vývoja príjmov 
z daní fyzických osôb pre pandémiu COVID-19. Výška 
pomoci sa odvíja od prognózy Ministerstva financií 
SR, ktorú v júni 2020 zverejnilo jednotlivo pre každú 
samosprávu. Využitie necháva Vláda SR na rozhod-
nutie samosprávy,“ uviedla prednostka Mestského 
úradu Púchov JUDr. Iveta Brindzová.

Protest prokurátora k VZN č. 13/2020 v znení 
VZN č. 2/2020

Po septembrovom zasadnutí mestskej rady infor-
movalo vedenie mesta Púchov o proteste prokuráto-
ra proti VZN č. 13/2019 v znení VZN č. 2/2020, ktorým 
sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta Púchov. Predmetný 
protest odprezentovala prednostka Mestského úra-
du Púchov JUDr. Iveta Brindzová: „Všeobecne záväz-
né nariadenie bolo preskúmané v rámci plánovanej 
previerky okresného prokurátora, kedy bolo zistené, 
že naše VZN je nad rámec zákona a je potrebné jeho 
zosúladenie s platnými právnymi predpismi“. Dôvo-
dy vychádzajú z názoru prokurátora, ktorý tvrdí, že 
VZN ukladalo podnikateľom niektoré povinnosti 
nad rámec zákona (napr. povinnosť najneskôr 5 dní 
vopred oznámiť individuálnu zmenu prevádzkovej 
doby, povinnosť písomne oznámiť mestu ukončenie 
činnosti prevádzkarne). Mestské zastupiteľstvo pro-
testu prokurátora vyhovelo a zároveň zrušilo protes-
tom napadnuté VZN a prijalo nové VZN č. 8/2020 tak, 
aby bolo plne v súlade so zákonom.

Kontrola v Materskej škole Lienka 
Správou č. 3/2020 predložila hlavná kontrolórka 

Ing. Marta Kavecká závery z kontroly hospodárnosti, 
efektívnosti a účelnosti vykonanej v Materskej škole 
1. mája Púchov (MŠ Lienka, pozn. red.). Kontrola bola 
vykonaná na vybranej vzorke dokumentov z roku 

Šieste zasadnutie mestského zastupiteľstva v znamení
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Slovami primátorky: 
Človek človeku vlkom je... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katarína Heneková 

Stiahnite si novú aplikáciu 

www.spravyomeste.sk

Stiahnite si novú aplikáciu 

www.spravyomeste.sk

Púchov

schválenej návratnej finančnej výpomoci pre Púchov
2019. Hlavná kontrolórka k zisteným nedostatkom 
navrhla vedeniu MŠ Lienka desiatku odporúčaní na 
dopracovanie vnútorných smerníc, k dôslednému 
vykonávaniu základnej finančnej kontroly či zverej-
ňovaniu povinne zverejňovaných zmlúv a informácií 
o objednávkach. Kontrolou vybranej vzorky výdav-
kov nebolo zistené neoprávnené použitie rozpočto-
vých prostriedkov.

Investičné akcie mesta v roku 2020 
Vedúci Oddelenia výstavby investícií, životného 

prostredia a stavebného úradu na Mestského úradu 
Púchov Ing. Miroslav Svorada predložil prítomným 
členom mestského zastupiteľstva informácie o inves-
tičných akciách Mesta Púchov pre rok 2020. Dopo-
siaľ boli zrealizované investičné akcie ako rozšírenie 
kapacity MŠ Lienka, renovácia hasičskej zbrojnice 
Púchov, rekonštrukcia oplotenia okolo MŠ Nosice, 
vyriešenie havarijného stavu kanalizácie Základnej 
umeleckej školy Púchov či realizácia parkovacích 
miest na Ulici 1. mája vo vnútrobloku od Obrancov 
mieru. Z tých plánovaných do konca kalendárneho 
roka 2020 ešte ostávajú napríklad stavebné úpravy 
Základnej umeleckej školy v Púchove, doplnenie 
verejného osvetlenia či kolumbárium na cintoríne  
v Púchove.

Schválenie dotácií pre športovcov i sociálne za-
riadenia

Komisia vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpe-

čenia a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve Púchov 
odporučila celkom 10 žiadostí o dotáciu k preroko-
vaniu mestskému zastupiteľstvu, ktoré odporúčané 
dotácie schválilo v plne navrhnutej výške. Katarína 
Heneková uviedla: „Je našim cieľom prerozdeliť všet-
ky finančné prostriedky komisie športu i komisie 
vzdelávania a sociálnych vecí tak, aby sme vyhoveli 
požiadavkám žiadateľov a zabezpečili pomoc kaž-
dému jednému združeniu, ktoré spĺňa podmienky 
pre udelenie dotácie.“ Udelenie dotácií jednotlivým 
športovým klubom a sociálnym zariadeniam oceni-
li poslanci a zároveň členovia predmetných komisií 
Mgr. Miroslav Bučko a Mgr. Angela Lazorová. Tí po-
ďakovali vedeniu mesta, ktoré sa rozhodlo napriek 
koronasituácii dotácie medzi žiadateľov prerozdeliť 
a udržať trend priaznivých výsledkov progresívnej 
činnosti mesta.

Primátorka Katarína Heneková poďakovala všet-
kým prítomným za účasť a pohotovú súčinnosť na 
mestskom zastupiteľstve a popriala príjemné preži-
tie nasledujúcich dní. Záverečné siedme zasadnutie 
mestského zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku 
je plánované na december 2020.

Laura Krošláková, 
foto: Slavomír Flimmel 
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Dňa 22.9.2020 zaslal JUDr. Anton Školek vedeniu 
mesta a poslancom mestského zastupiteľstva svoje 
stanovisko k súdnemu sporu so spoločnosťou Wood 
Energy. Stanovisko poskytol aj Púchovským novinám 
a my ho v plnom znení zverejňujeme:

Vážená pani primátorka, vážené dámy, vážení páni,
na facebookovom profile Pali Crkoň bola uverejne-

ná správa, citujem: „Priatelia, nemám pre Vás dobré 
správy. Naša mestská spoločnosť Podnik technických 
služieb dnes na Okresnom súde prehrala súdny spor, 
o ktorej možnej prehre som písal už v októbri 2019. 
Čo je ale smutné, okrem možnej straty peňazí je to, 
že rozsudok si neprišiel vypočuť ani konateľ a ani jej 
právny zástupca. Pýtam sa je to z ich strany zbabelosť 
alebo arogancia moci ... „ koniec citátu.

Vzhľadom na to, že nebudem prítomný na mest-
skom zastupiteľstve dovoľujem si reagovať týmto 
spôsobom na hore uvedené tvrdenie Paliho Crkoňa, 
teda, predpokladám, JUDr. Pavla Crkoňa. 

Je pravdou, že na Okresnom súde v Považskej Bys-
trici bol vo veci žalobcu Wood Energy proti žalova-
nému: Podnik technických služieb mesta o zaplate-
nie 112.000,32 € s prísl. vyhlásený rozsudok, ktorým 
súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 88.936,90 
€ s prísl. Uvedené rozhodnutie súdu je nezákon-
né, vykazuje znaky svojvôle konajúceho sudcu a je  
v zásadnom rozpore s rozhodovacou praxou súdov  
v SR v obdobných veciach, na čo som na jednotlivých 
pojednávaniach sústavne upozorňoval. Z týchto 
dôvodov podám proti rozhodnutiu okresného súdu 
v zákonnej lehote odvolanie, pretože som, v zhode 
s právnickými autoritami SR, s ktorými celú vec kon-
zultujem, presvedčený, že v spore bude v odvolacom 
konaní Podnik technických služieb úspešný. 

Vyhlásenia rozsudku som sa spolu s konateľom 
spoločnosti nezúčastnil, súdu som sa vopred riadne 
ospravedlnil a súhlasil som s vyhlásením rozsudku  
v mojej neprítomnosti. Rovnaký postup zvolila aj 
strana žalobcu, ktorú však JUDr. Crkoň nekritizuje. 
Obe strany sporu využili zákonný postup a svojou 
neúčasťou na vyhlásení rozsudku neumožnili súdu 
doručiť im rozsudok priamo na pojednávaní pri vy-

hlásení rozhodnutia súdu. 
Rozhodnutie súdu mi 
bude doručené elektro-
nickou poštou a na jeho 
prevzatie mám lehotu 15 
dní. Po jeho prevzatí ply-
nie ďalšia zákonná lehota 
na podanie odvolania.

V žiadnom prípade sa 
teda v mojom postu-
pe nejedná o zbabelosť  
a ani o aroganciu moci, ale  
z mojej strany išlo o prag-
matický procesný postup 
v súlade so zákonom, vý-
sledkom čoho je, že na 
podanie kvalifikovaného 
odvolania mám k dispo-
zícii dlhší časový priestor. 
Jedná sa totiž o závažný 
a komplikovaný spor, kto-
rý môže veľmi negatívne 
ovplyvniť situáciu v Pod-
niku technických služieb 
mesta a tiež samotné 
mesto Púchov a jeho ob-
čanov.

Pokiaľ by JUDr. Crkoň 
uvažoval pragmaticky  
a odborne a neriadil by sa nenávisťou a zlobou voči 
mne, voči konateľovi spoločnosti, voči primátorke 
mesta a ostatným orgánom mesta, musel by aj ako 
právnik uznať, že môj postup v konaní bol vecne aj 
procesne správny.

Nie je to totiž po prvý krát, keď pán JUDr. Crkoň 
prezentuje neodôvodnené, vymyslené a neodborné 
útoky voči mne, ktoré sú pravdepodobne výsledkom 
jeho osobnej frustrácie z jeho doterajšieho neúspeš-
ného pôsobenia v Meste Púchov – niekoľko násobné 
odmietanie jeho osoby občanmi Púchova v primá-
torských voľbách, jeho blamáž pri posudzovaní od-
volávania hlavného kontrolóra mesta atď.

Už viackrát som bol negatívne prekvapený jeho 
„odbornými“ právnymi názormi, preto si záverom 
dovolím navrhnúť JUDr. Crkoňovi, aby sa radšej ve-
noval svojej práci súdneho exekútora, ktorej predpo-
kladám, že rozumie a moje právne postupy so mnou 
radšej prekonzultoval skôr, ako ma pred verejnosťou 
nepravdivo osočí.

K stanoviskám JUDr. Crkoňa v tomto konaní by 
som mohol mať ešte viac odborných pripomienok, 
napríklad tú, ako zavádza púchovskú verejnosť, že 
je účastníkom vyššie spomenutého konania, ale to 
by som JUDr. Crkoňovi venoval viac času ako mám 
v úmysle. 

JUDr. Anton Školek

Stanovisko JUDr. Antona Školeka k sporu s Wood Energy

Krízový štáb mesta Púchov zasadal v pondelok, 
21. 9. 2020 už po trinástykrát, a to z dôvodu nových 
opatrení vydaných Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva v Považskej Bystrici, platných pre mes-
to Púchov od 21.9.2020 do 4.10.2020.

Dvanástykrát zasadal Krízový štáb mesta Púchov  
v piatok 17. 9. 2020 v dopoludňajších hodinách. Čle-
novia sa na ňom oboznámili s vtedajšou situáciou 
ohľadne opatrení proti šíreniu koronavírusu na Slo-
vensku a zvlášť v meste. V tom čase sa mesto Púchov 
nachádzalo na semafore v oranžovej farbe s počtom 
35 nakazených osôb v okrese. Členovia krízového 
štábu boli oboznámení s aktuálne platnými opatre-
niami Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Vzhľadom na to, že v piatok popoludní informo-
vala Mgr. Renáta Beníková, MPH z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici 
(ďalej RÚVZ) vedenie mesta o zaradení Púchova do 
červenej zóny, s oficiálnou platnosťou od pondelka 
21.9.2020, a s tým spojenými novými opatreniami 
pre mesto, bolo zvolané zasadnutie Krízového štá-
bu mesta Púchov na tento deň v poludňajších ho-
dinách.

Následné pondelkové trináste zasadnutie mest-
ského krízového štábu za prítomnosti riaditeliek ZŠ 
v Púchove sa nieslo v duchu aktualizácií prijatých 

opatrení na predchádzajúcom stretnutí krízového 
štábu, platných pre mesto, mestský úrad a mestské 
spoločnosti. Aktuálny stav počtu nakazených bol 
deklarovaný v počte 39 osôb v okrese Púchov a za-
radenie do červenej zóny. 

V zmysle platného Rozhodnutia regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej 
Bystrici platí zákaz usporadúvať hromadné podu-
jatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľ-
vek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu  
v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom 
okamihu v počte nad 250 osôb. Stretnutia výborov 
mestských častí, rokovania komisií mestského zastu-
piteľstva ako aj zasadnutí mestského zastupiteľstva 
sa však odporúča zvolávať iba v nevyhnutných prí-
padoch a zároveň sa odporúča vylúčenie verejnosti 
z ich rokovania. 

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych 
služieb v okrese Púchov sú v zmysle predmetné-
ho rozhodnutia povinní zabezpečiť zákaz návštev 
v interiérových priestoroch pobytových zariadení 
sociál nej starostlivosti. Neodporúčajú sa organi-
zovať hromadné podujatie určené pre seniorov  
v akomkoľvek počte. Obyvateľstvu sa neodporúča 
organizovať rodinné oslavy a posedenia a naopak 
odporúča sa absolvovať očkovanie proti sezónnej 

chrípke a bakteriálnym pneumóniám.
Krízový štáb mesta na základe opatrenia RÚVZ v Po-

važskej Bystrici v období od 21.9.2020 do 4.10.2020 
odporučil prehodnotenie uskutočnenia niektorých 
plánovaných športových súťaží a turnajov, konanie 
MsZ bez prítomnosti verejnosti, upraviť regulovaný 
vstup do budovy mestského úradu – jedna stránka 
do jednej kancelárie, určiť kapacitu ľudí pri spolo-
čenských obradoch v interiéri (sobáše max. 30 osôb, 
pohreby v dome smútku max. 10 osôb).

Krízový štáb neodporučil do 4.10.2020 spustenie 
verejného korčuľovania a ani organizovanie pla-
veckých a korčuliarskych výcvikov pre deti zo zá-
kladných škôl. Mesto bude i naďalej pokračovať v 
dezinfekcii detských ihrísk, lavičiek, verejných pries-
torov pred materskými a základnými školami. Štatu-
tárni zástupcovia základných škôl deklarovali, že ZŠ  
v Púchove sú v súčasnosti na semafore v zelenej 
farbe, žiadna trieda nie je v karanténe, všetky ZŠ už 
spustili rannú i popoludňajšiu prevádzku ŠKD.

O ďalších prípadných opatreniach sa rozhodne 
podľa vývoja situácie opäť od 5.10.2020 po uplynutí 
platnosti terajších opatrení vydaných Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bys-
trici. Občanov budeme včas informovať o všetkých 
aktualizovaných nariadeniach.                      (LK)

V priebehu jedného týždňa zasadal mestský krízový štáb dvakrát
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Slovami primátorky:  
Záverečné septembrové fragmenty

Posledné dni minulého týždňa nám 
svojim sychravým počasím dali najavo, 
že leto je už za nami a o slovo sa hlási 
jeseň. Jesenná rovnodennosť nám 
priniesla aj pozitívne správy, hoci na 
Slovensku denné počty pozitívne 
testovaných na COVID - 19 stúpajú, 
v tomto čase už pre Púchov svieti na 
pandemickom semafore oranžová 
farba. Polepšili sme si a ja verím, že 
bude ešte lepšie, pretože napriek 
rozdielnym pohľadom jednotlivcov 
nám všetkým ide o jedno - aby sme 
boli zdraví. Preto musíme vydržať  
a ešte zabojovať, a to hlavne svojou 
zodpovednosťou – nosením rúšok, 
dodržiavaním rozostupov, umývaním 
rúk a používaním dezinfekcie, tak ako 
pri prvej vlne, ktorú sme ako mesto 
zvládli bravúrne. 

Z pohľadu novo prijatých opatrení zo 
strany Vlády Slovenskej republiky nás 
tento týždeň čaká aj ďalšie zasadnutie 
krízového štábu mesta, ktorého 
úlohou bude zhodnotiť aktuálny stav 
v meste, oboznámiť sa s prijatými 
opatreniami Ústredného krízového 
štábu a tieto aplikovať do podmienok 
nášho mesta. 

Tento týždeň ukončíme súťaž  
o najkrajšiu letnú fotku nášho mesta 
a musím povedať, že sme získali 
naozaj krásne fotky, s ktorými sa aj 
prostredníctvom Púchovských novín 
budeme s vami priebežne deliť.  
V budúcom čísle Púchovských novín 
oznámime víťazov a zároveň budeme 
informovať o spustení jesennej 
fotografickej súťaže. 

Viackrát sme vás informovali  
o tom, že v septembri prebieha nielen  
v našom meste, ale na celom Slovensku 
projekt „Do práce na bicykli“. Aj ja 
som sa stala súčasťou jedného tímu  
s kolegami z mestského úradu, ktorí 
sme využili ešte pekné počasie  
a zapojili sa tak do tejto najväčšej 
kampane podporujúcej rozvoj 
cyklistickej dopravy na Slovensku. 

V minulom týždni sme absolvovali 
zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa však s poukazom na opatrenia 

Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Považskej Bystrici 
konalo bez účasti verejnosti. Za 
prítomnosti 16 poslancov sa podarilo 
schváliť návratnú bezúročnú výpomoc 
pre mesto ako kompenzáciu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb  
v roku 2020 v sume 412 948 eur. 
Poskytnutú finančnú výpomoc od 
Ministerstva financií SR v dôsledku 

pandémie infekcie COVID-19 mesto 
Púchov využije konkrétne na pokrytie 
výdavkov na opravy miestnych 
komunikácií, ktoré plánujeme 
zrealizovať ešte do konca tohto 
roka. Pôjde napr. o opravu cesty na 
Nábrežie slobody, chodník pred ZŠ 
J.A.Komenského, časť Komenského 
ulice, chodník na Ulici športovcov, 
komunikáciu pred ZŠ s MŠ sv. 

Margity. Viac o zasadnutí mestského 
zastupiteľstva sa dočítate na stranách 
2 a 3 tohto vydania Púchovských 
novín.

Zasadala aj celoslovenská Rada 
Združenia miest a obcí, na ktorom 
zasadnutí sme sa venovali viacerým 
dôležitým témam. Napríklad sociálnym 
službám, cestovnému ruchu, ale aj 
zmenám v príprave blížiaceho sa 

31. snemu ZMOS. Rada ZMOS tiež 
uznesením žiada Ministerstvo vnútra 
SR o urýchlené vyplatenie finančných 
prostriedkov spojených s opatreniami 
prijatými v čase pandémie COVID-19 
a zároveň zmeniť formu úhrady 
nákladov na paušálny príspevok 
vo výške 5 eur na jedného občana. 
Generálny riaditeľ Štátneho fondu 
rozvoja bývania Juraj Kvetko, ktorý 

bol na zasadnutí prítomný, najskôr 
prezentoval zámery štátneho fondu  
a o tejto téme diskutoval s členmi Rady 
ZMOS. Veľké vášne vyvolala diskusia 
súvisiaca s prerokovaním plánovaných 
zmien v oblasti odpadového 
hospodárstva. 

Týždeň bol bohatý aj na športové 
podujatia, ktoré sa konali za dodržania 
všetkých protiepidemiologických 
opatrení a ja som aspoň v tréningovom 
procese mohla podporiť naše 
dievčatá – volejbalistky z 1. VK Púchov  
a mladých florbalistov na ich domácom 
zápase.

V piatok sme sa spolu s niektorými 
poslancami a zástupcami mestského 
úradu zúčastnili krásne pripravenej 
akcie - slávnostného otvorenia 
Klubovne Aktívnej mládeže. Mládežníci 
ako aj Alenka Strýčková, riaditeľka 
CVČ Včielka a zároveň koordinátorka 
práce s mládežou, predstavili svoje 
predchádzajúce aktivity, ktorých sa 
zúčastnili a predstavili svoje plány  
a ciele, ktoré pomôžu podieľať sa na 
napredovaní nášho krásneho mesta. 
Viac sa o tejto téme dočítate na 8. 
strane Púchovských novín. Ďakujem 
opäť touto cestou za krásny projekt 
a nadšenie, ktorým sa naša mládež 
zapojila do zlepšovania života ľudí  
v Púchove. 

Pred nami je čarovné obdobie plné 
farieb a dozrievajúcich plodov. Dni sa 
začínajú skracovať a viac času začneme 
tráviť doma. Je to však aj obdobie 
jesenných prechladnutí, ktoré práve 
v týchto dňoch pandémie môžu byť 
komplikáciou. Možno nepotrebujeme 
veľa, aby sme tieto chmáry odohnali, 
a tak skúsme si nájsť čas na teplý 
bylinkový čaj, zabalenie sa do teplej 
deky a zahriať tak svoju dušu. A viete 
čo pomáha mne? Odpoveď je v tomto 
citáte: „Tajomstvo skutočného šťastia 
je ignorovať negatívne hlasy vo vašej 
hlave... bez ohľadu na to, ako zlé sa veci 
zdajú byť, budú vždy ešte lepšie!“

Katarína Heneková 
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Mestská polícia

Polícia informuje

Ani upozornenie o zákaze parkovania na trávniku neodradilo vodiča automobilu s bratislavskou poznávacou 
značkou od spáchania priestupku.                      FOTO: MsP Púchov

V 37. kalendárnom týždni sa na cestách Púchov-
ského okresu nestala ani jedna smrteľná dopravná 
nehoda. Podobne priaznivá bilancia dopravnej ne-
hodovosti bola v rovnakom týždni aj na cestách Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Stalo sa na nich 27 
dopravných nehôd, nikto pri nich neprišiel o život, 
traja ľudia utrpeli ťažké zranenia. 

Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja stalo 755 dopravných nehôd, čo 
je o 188 menej, ako v rovnakom období minulého 
roku. V rovnakom období utrpelo pri dopravných 
nehodách ťažké zranenia 40 osôb, čo je o 17 menej, 
ako v rovnakom období roku 2019. Tragickejšia je 
tohtoročná bilancia úmrtí na krajských cestách. Od 
začiatku roka prišlo o život pri dopravných nehodách 
v kraji už 23 ľudí, čo je o päť viac, ako v rovnakom ob-
dobí minulého roku. Počet obetí dopravných nehôd 
stúpol v Trenčianskom samosprávnom kraji medzi-

ročne o 28 percent. 
Na slovenských cestách sa od začiatku tohto roku 

stalo 8300 dopravných nehôd, čo je o 1157 menej, 
ako v rovnakom období roku 2019. Dopravné neho-
dy na slovenských cestách si v tomto roku vyžiadali 
už 174 ľudských životov, čo je o 20 viac, ako v rovna-
kom období minulého roku. Počet obetí dopravných 
nehôd stúpol na Slovensku medziročne o 13 percent. 
Ťažké zranenia utrpelo pri dopravných nehodách na 
celom Slovensku 606 osôb, čo je o 115 menej, ako  
v rovnakom období minulého roku. 

Najviac obetí má tento rok Žilinský samosprávny 
kraj, kde pri dopravných nehodách zomrelo už 37 
osôb. V porovnaní s minulým rokom je to o 15 viac 
(nárast o 68 percent). Najmenej obetí dopravných 
nehôd – 12, má v tomto roku Prešovský samospráv-
ny kraj.

 Ilustračné foto: KR PZ Trenčín 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho 
kraja zomrelo v tomto roku už 23 ľudí

Ohrozenie verejného zdravia
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie od personálu predajne potravín 
na Moravskej ulici v Púchove, podľa ktorého sa  
v predajni pohybuje muž bez rúška a nereaguje 
na výzvy predavačiek, aby si nasadil rúško. V pre-
dajni našla hliadka muža z Hornej Breznice, ktorý 
bol vyzvaný na prekrytie horných dýchacích ciest, 
čo však odmietol s tým, že sa mu cez rúško zle 
dýcha, ale nemá o tom lekárske potvrdenie. Ná-
sledne bol vyzvaný na opustenie prevádzky a vec 
bola telefonicky oznámená na Obvodné odde-
lenie Policajného zboru Púchov pre podozrenie  
z porušenia opatrenia Úradu verejného zdravot-
níctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorého 
nerešpektovanie je správnym deliktom. Prípad na 
mieste prevzala hliadka štátnej polície.  

Na tráve sa neparkuje
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Hoštínskej ulici, kde 
parkoval automobil na trávniku. Mestskí policajti 
našli na uvedenom mieste osobné motorové vo-
zidlo, ktoré parkovalo na tráve. Priestupok vyrieši-
li blokovou pokutou vo výška 20 eur. 

Zákon na neho nemá...
Hliadka mestskej polície zistila na Moyzesovej 

ulici priestupok proti verejnému poriadku. Do-
pustil sa ho maloletý Púchovčan, ktorého mestskí 
policajti predviedli na oddelenie mestskej polície. 
Tam mu pri orientačnej dychovej skúške namera-
li takmer jedno promile alkoholu (0,98 promile). 
Maloletého si onedlho prevzala matka. Keďže  
v čase spáchania priestupku nedovŕšil pätnásty 
rok svojho veku, mestskí policajti vec v zmysle 
zákona odložili. 

Holič nie je zadarmo
Na oddelenie mestskej polície zatelefonova-

la vedúca jedného z púchovských kaderníctiev, 
kde zákazník odmietol zaplatiť za úpravu vlasov. 
Hliadka mestskej polície našla na mieste muža  
z Kvašova, ktorý nechcel zaplatiť. Hliadka ho infor-
movala, že svojim konaním sa dopúšťa priestup-
ku, za ktorý môže byť na mieste sankcionovaný. 
Muž napokon dohováranie mestských policajtov 
poslúchol a za vykonanú službu v kaderníctve za-
platil. 

MsP Púchov
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Cieľom gymnaziálneho štúdia je príprava na vyso-
koškolské štúdium a poskytnutie priestoru na rozvoj. 
Pričom nedefinujeme akým smerom, aby sme neob-
medzili potenciál žiadneho študenta. 

Ctiac princíp napredovania sme v spolupráci so 
Sliezskou univerzitou v Opave, ktorá sa špecializuje 
na fyziku a astronómiu, s Hvezdárňou a planetáriom 
M.R. Štefánika v Hlohovci a s naším partnerským 
Gymnáziom Valašské Klobouky podali a zrealizo-
val projekt SCINET zameraný na získavanie nových 
technických kompetencií študentov. Materiálnym 
výstupom tohto projektu bolo vybudovanie školskej 
astronomickej pozorovateľne. Z prostriedkov nášho 
zriaďovateľa Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa nám podarilo zrekonštruovať podkrovné pries-
tory pôvodnej budovy gymnázia a vytvoriť učebňu 
astronómie. Z projektu sme zriadili špecializovanú 
knižnicu fyzikálnej a astronomickej literatúry s viac 
ako 100 titulmi, nakúpili fotoaparát na kvalitnú astro-
fotografiu, počítače na spracovanie pozorovaných 
objektov, techniku na tlač a väzbu.

Na budovu sme umiestnili automatizovanú pozo-
rovaciu kupolu s možnosťou diaľkového ovládania 
otáčania kupoly a sledovania vesmírnych objektov.

Tri nové ďalekohľady sú určené na pozorovanie:
- jasných objektov, planét a Mesiaca,
- vzdialených objektov, hmlovín a galaxií,
- Slnka.
Účelom hvezdárne je popularizácia astronómie 

medzi žiakmi gymnázia. Spolupracujeme tiež s Cen-

trom voľného času Včielka Púchov, ktoré u nás pod 
vedením pána Mariána Rečičára organizuje krúžok.

Pozorovanie budeme, po doznení COVID19 krízy, 
ponúkať aj pre verejnosť ako občasnú, nie pravidel-
nú činnosť.

Pevne veríme, že nájdeme v radoch našich žiakov 
nadšencov pre fyziku, vesmír, pre pozorovanie, skú-
manie a spracovanie získaného obrazu. Tak prispe-
jeme k napĺňaniu našej školskej vízie a „dosiahneme 
vyššie“.                   Miroslav Kubičár, riaditeľ školy 

Gymnázium má novú astronomickú pozorovateľňu

Deti z materskej školy v ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, 
Púchov čakalo prekvapenie na školskom dvore. Vy-
maľovali sme altánok, kúpili doň koberec, aby sme 
odstránili prašnosť, zakúpili nové lavičky na sedenie 

a tabule na kreslenie. Ale najväčšou zmenou prešlo 
pieskovisko. Vymenili sme v ňom piesok a zabezpeči-
li kryt, ktorý piesok ochráni pred znečistením. Keďže 
to bolo finančne náročné a z nášho rozpočtu by sme 
to nezvládli, pomohlo nám ako už viac krát predtým 
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Slovanská. Veľké 
poďakovanie patrí hlavne jej predsedníčke, pani Ing. 
Miroslave Obšivanovej a firme GOMS, ktorá nám kryt 
zhotovila. Taktiež poďakovanie patrí aj firme Mach 8, 
s.r.o., ktorá nám UNC strojom navozila piesok do dvo-
ra a pánovi školníkovi Kalmovi, za pomoc pri prácach 
na dvore. Ďakujeme aj Výboru MČ č. 7 v Horných 
Kočkovciach, ktorý sponzorsky prispel na lavičky  
a tabule. 

Za pekný a radostný pobyt na školskom dvore Vám 
všetkým spomenutým ďakujú deti a kolektív MŠ Slo-
vanská, Púchov 

Školský dvor v MŠ a ZŠ Slovanská v novom šate

Mestská polícia od začiatku septembra každý 
pracovný deň znovu pomáha pri priechodoch pre 
chodcov pred púchovskými základnými školami, kde 
je najväčšia automobilová premávka. Ide zvyčajne  
o štyroch policajtov, ktorí regulujú dopravu v čase od 
7:20 do 7:50 pred ZŠ J. A. Komenského a na priecho-
doch pre chodcov na Štefánikovej ulici pri mestskom 
úrade a pred Základnou školou Gorazdova               (r)

Mestská polícia chráni žiakov na priechodoch pre chodcov
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Púchove 
schválili minulý rok pre členov Aktívnej mládeže 
Centra voľného času Včielka, k užívaniu priestory bý-
valej Púchovskej televízie v budove SOV na Námes-
tí slobody, kde sa odteraz budú môcť aktívni mladí 
Púchovčania stretávať pri rôznych diskusiách, tvorení 
projektov a iných kultúrno-spoločenských udalos-
tiach. Pozvanie na slávnostné otvorenie prijali okrem 
primátorky mesta JUDr. Kataríny Henekovej i niektorí 
poslanci MsZ a Ing. Silvia Štefániková, koordinátor-
ka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. 

Piatkové slávnostné otvorenie klubovne Aktívnej 
mládeže v priestoroch bývalej Púchovskej televízie 
prebiehalo za dodržiavania všetkých bezpečnost-
ných a hygienických podmienok. Na úvod sa slova 
ujala PaedDr. Alena Strýčková, riaditeľka CVČ Včiel-
ka a zároveň koordinátorka práce s mládežou, ktorá 
v minulom kalendárnom roku vytvorila Koncepciu 
práce s mládežou aj Akčný plán práce s mládežou. 
„Dovoľte mi, aby som Vás privítala v našej klubovni, 
ktorú vďaka iniciatíve našich dobrovoľníčok a dob-
rovoľníkov a poslancom mestského zastupiteľstva, 
môžeme dnes slávnostne otvoriť. Je to znakom toho, 
že mladí chcú niečo pre Mesto Púchov robiť, a že  

i poslanci vnímajú túto skutočnosť a dajú im pries-
tor. Ďakujeme za účasť i zástupkyni Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorá sem prišla za Regionálne 
centrum mládeže a Krajské centrum voľného času, 
zároveň koordinátorke práce s mládežou, Silvii Šte-
fánikovej.“ 

Alena Strýčková srdečne privítala primátorku mes-
ta Katarínu Henekovú a zúčastnených poslancov 
Mgr. Petra Bílika, Ing. Jána Riška a PaedDr. Miroslava 
Kubičára. Za Oddelenie školstva a sociálnych vecí na 
MsÚ Púchov sa slávnosti zúčastnila vedúca oddele-
nia, Mgr. Daniela Gabrišová, ktorá za Mesto Púchov 

odovzdala malý dar, ale i koordinátorka žiackej škol-
skej rady ZŠ Komenského. Aktívna mládež nadviaza-
la spoluprácu aj s nedávno založeným OZ Potvora – 
„Poď tvoriť“, za ktorú sa otvorenia klubovne zúčastnili 
Daniela Medvecká a Elena Toporová. Spoločne s Ale-
nou Strýčkovou vedie prácu s mládežou od tohtoroč-
nej jari i Mgr. Marek Mikušec. Ako ďalej uviedla riadi-
teľka CVČ, členovia Žiackeho mestského parlamentu 
sa stretli už začiatkom septembra, aby dali hlavy do-
kopy a naplánovali projekty na nasledujúce obdobie, 
i s ohľadom na stále pretrvávajúcu koronasituáciu. 
Zatiaľ sú posedenia v klubovni plánované k debatám 
o súčasnom spoločenskom dianí či odreagovaní sa 

pri spoločenských hrách. 
Slovo dostala i Silvia Štefániková z TSK, ktorá po-

priala aktívnym mládežníkom veľa energie, entu-
ziazmu a inšpirácie v tom, čo ich baví a na čom chcú 
naďalej pracovať tak, aby sa stali súčasťou progresu 
nielen Žiackeho mestského parlamentu, ale i Mesta 
Púchov. 

Mládežníci predstavili svoje predchádzajúce aktivi-
ty, ktorých sa zúčastnili, napríklad školenie Aktiv, pro-
stredníctvom ktorého zistili, akým spôsobom môžu 
dobrovoľníci pomôcť či podieľať sa na napredovaní 
mesta, v ktorom žijú. Ďalej predstavili myšlienku roz-
voja záujmu o street workout v meste Púchov, roz-
šíriť obzory mladým Púchovčanom. Vedenie mesta 
na predmetné myšlienky reagovalo veľmi pozitívne, 
o čom svedčala i otvorená diskusia s dobrovoľníkmi 
o tom, ako funguje púchovská samospráva. Katarína 
Heneková v závere tejto debaty skonštatovala, že in-
vestícia do mládeže a vzdelania je na nezaplatenie: 
„Nemusí byť vidieť dnes, hneď, ale s odstupom času, 
pretože krok po kroku získaných skúseností a využi-
tých príležitostí dokazuje, že nová generácia, ktorá 
prichádza a chce sa vzdelávať, nie je stratená.“ 

Za pozvanie poďakovala i primátorka Katarína He-
neková: „Chcem sa v prvom rade poďakovať, vážená 
pani riaditeľka, vážení hostia aj vy všetci, dobrovoľ-
níci. Som veľmi rada, že sme to dotiahli dnes až sem 
a podarilo sa nám projekt uskutočniť. Od začiatku 
sme s pani Strýčkovou úzko spolupracovali ohľadne 
Koncepcie práce s mládežou, a neubehol ani rok a je 
to tu. Úžasné je, kam ste to dotiahli. Zásluhu na tom 
máte i vy a vaše svieže myslenie, nápady. Pre mňa 
je to znak toho, že deti a mládež majú aj iné záujmy  
a vaše iniciatívy tým smerujú oveľa ďalej. Viem, že 
keď potrebujeme pre mesto nejakú pomoc, môžeme 
sa na vás ako dobrovoľníkov vždy obrátiť. Ďakujem 
vám za to. Prajem vám veľa inšpirácie, nezabudnu-
teľných zážitkov a šťastia, aby sa vám tu darilo. Pokiaľ 
budem vedieť, akým spôsobom môžeme pomôcť  
i my vám, bude to pre nás ako mesto potešením.“

Po ukončení prvej otváracej debaty nadišlo k sláv-
nostnému prestrihnutiu červenej stuhy, po ktorom 
sa rozprúdila ďalšia podnetná diskusia medzi hosťa-
mi a dobrovoľníkmi. Vedenie mesta prijalo pozvanie 
na budúce diskusie, do ktorých sa radi zapoja či už 
poslanci MsZ alebo zamestnanci MsÚ, aby dobrovoľ-
níkom priniesli svoje poznatky a skúsenosti z bežnej 
praxe. 

Laura Krošláková

Otvorenie novej klubovne Aktívnej mládeže CVČ Včielka 

Portál SLOVAKREGION.SK opäť spustil súťaže  
o Naj mesto/obec Slovenska a tiež Naj primátor/-
-ka či starosta/starostka Slovenska, pre rok 2020. 

Tento rok však s novinkou – hlasovacím webovým 
formulárom, v ktorom bude rozhodovať váš názor na 
to „Naj“, čo viete napísať o svojom meste, v ktorom 
bývate a o tom, kto je v jeho vedení. Dvanásty roč-
ník súťaže o Naj mesto a obec Slovenska prebieha  
v termíne od 01.05.2020 (od 12:00 hod.) do 
31.10.2020 (do 12:00 hod.).

Podmienky pre hlasovanie v tejto súťaži:
Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem 

podporiť mestá a obce Slovenska. Do súťaže sa majú 
právo prihlásiť osoby prostredníctvom internetu 
na www.slovakregion.sk. Pomocou hlasovacieho 
banera, ktorý sa nachádza pod prezentáciami miest 
a obcí, odovzdáte svoj podporný hlas mestu/obci. 
Súťaží sa v kategóriách NAJ mesto Slovenska 2020  
a NAJ obec Slovenska 2020. Zvíťazí mesto/obec, 
ktoré získa najviac podporných hlasov. Odmenených 
bude až 10 miest a 10 obcí.

Zároveň prebieha deviaty ročník súťaže o Naj pri-
mátor/starosta Slovenska, v termíne od 01.04.2020 
(od 12:00 hod.) do 31.10.2020 (do 12:00 hod.). Súťaží 
sa v kategóriách Primátor Slovenska 2020 a Starosta 
Slovenska 2020.

Ak máte záujem podporiť svojho primátora/sta-
rostu, zašlite krátky popis s kladnými aktivitami  
a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre Vaše mes-
to/obec. Podporný hlas je možné zaslať pomocou 
banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentá-
ciou mesta/obce.

Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných popi-
sov – podporných hlasov vybratý primátor a staros-
ta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi 
najviac prispeli k rozvoju svojho mesta alebo obce.

Výsledky oboch súťaží budú zverejnené 
05.11.2020 o 12:00 hod. 

Víťazných 10 miest a 10 obcí získa:
1. - 3. MIESTO
- celoslovenskú propagáciu v médiách
- sadu kvetináčov
- Cestovný lexikón Slovenskej republiky
- grafický banner o meste/obci na portáli SLO-

VAKREGION.SK v sekcii mestá/obce po dobu 4 me-
siacov

- propagačné materiály
- diplom
 4. - 10. MIESTO
- celoslovenskú propagáciu v médiách
- propagačné materiály

- rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION.
SK

- diplom

Víťazný Primátor a Starosta získa:
- celoslovenskú propagáciu v médiách
- propagačné materiály
- Cestovný lexikón Slovenskej republiky
- rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION.

SK
- pohár pre víťaza
- diplom

Zapojte sa i Vy a podporte Mesto Púchov v súťa-
ži, napíšte, prečo tu radi bývate a čo máte na meste 
najradšej. O všetkých novinkách vás budeme konti-
nuálne informovať prostredníctvom sociálnej siete  
a webovej stránky mesta.

Zdroj: slovakregion.sk

„NAJ mesto Slovenska 2020“ a „Primátor Slovenska 2020“ 
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Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície
REFERENT TECHNICKEJ PRÍPRAVY na Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, so zameraním na stavebnú, technickú, prípadne ekonomickú oblasť,  prax v oblasti 
verejnej správy alebo územnej samosprávy skúsenosti s prácou v stavebníctve, prípravy stavieb a ich realizácie výhodou, odborná spôsobilosť v oblasti investičnej 
výstavby alebo stavebného inžinierstva, skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov výhodou, bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita a kreativita, organizačné  
a komunikačné zručnosti, zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie, aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami, znalosť cudzie-
ho jazyka je výhodou.
Znalostné a iné predpoklady: znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, znalosť 
všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, inžinierske činnosti pre prípravu a realizáciu stavieb, stavebný zákon, zákon o štátnej správe pre 
územné plánovanie, Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Púchov a Územný plán mesta Púchov, zákon o slobodnom prístupe k informá-
ciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), vysoká znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook ), 
vodičský preukaz skupiny „B“, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Uchádzači k žiadosti doložia: Profesijný životopis, Motivačný list, Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, Písomný súhlas s použitím osobných 
údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch v platnom znení.
Iné výhody: samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť, odolnosť voči 
stresu, organizačné a komunikačné zručnosti, časová flexibilita.
Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.
Predpokladaný termín nástupu: 15.10.2020, prípadne dohodou
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:  
„Obsadenie pracovnej pozície REFERENT TECHNICKEJ PRÍPRAVY na Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu 
– N E O T V Á R A Ť“ na adresu: 
Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchov najneskôr do 05.10.2020 do 12:00

Každoročne udeľuje Mesto Púchov študentom, 
ktorí si o to požiadajú prostredníctvom formulá-
ra, mestské štipendium za účelom podpory vzde-
lávania študentov, v zmysle Zásad o podmienkach 
poskytovania mestského štipendia. Vzhľadom 
na uplynulé obdobie a prerušené či obmedzené  
vzdelávacie procesy, lehota na podanie si žiados-
ti bude predĺžená až do 30. 9. 2020. Sponzori, 
ktorí majú záujem podporiť mladé talenty, môžu 
svoj príspevok poukázať do 31. 10. 2020. 

Mesto Púchov i v roku 2020 poskytne mladým ta-
lentovaným študentom denného (prezenčného) 
štúdia stredných a vysokých škôl v SR či v zahrani-
čí finančnú podporu. Podmienkami sú, že študenti 
žiadajúci o finančné prostriedky sú občanmi mesta 
Púchov a získané finančné prostriedky vynaložia na 
úhradu nákladov spojených s ubytovaním, cestova-
ním alebo zabezpečením pomôcok a školských po-
trieb (týkať sa to môže aj nákladov spojených so za-
pojením sa do vedomostných či talentových súťaží).  
V prípade, ak študent v čase podania žiadosti nedo-
vŕšil vek 18 rokov, musí ho zastúpiť jeho zákonný zá-
stupca. Zároveň Mesto Púchov upozorňuje, že podať 
si žiadosť o mestské štipendium počas svojho štúdia 
môžu študenti opakovane, celkovo len TRIKRÁT. Na 

poskytnutie mestského štipendia nie je právny ná-
rok. 

Tento rok, s ohliadnutím na mimoriadnu situáciu 
spojenú s koronavírusom, rozhodlo vedenie mesta  
o predĺžení lehoty na podanie si žiadosti, ktorá je  
z termínu 31.7.2020 posunutá na termín 
30.9.2020. Prispieť na vzdelávanie a pevnú 
budúcnosť našich detí – študentov, ktorí sú občanmi 
Púchova, môžu aj podnikatelia, ktorým touto cestou 
vopred ďakujeme za (už) poskytnuté finančné prost-
riedky. 

Žiadosť o mestské štipendium musí obsahovať:  
Identifikáciu žiadateľa, Informácie o škole a štu-
dijnom odbore, Možnosti uplatnenia po ukončení 
štúdia, Požadovanú výšku štipendia s odôvodnením 
a rozpisom použitia, Prehlásenie so súhlasom na 
spracovanie osobných údajov.

Súčasťou žiadosti sú: Výpis z registra trestov (s vý-
nimkou maloletých osôb), Vysvedčenie z ukončené-
ho predchádzajúceho ročníka, v inom prípade matu-
ritné vysvedčenie, Študenti VŠ doklad o prospechu 
a správaní.

O poskytnutí mestského štipendia a finančnej výš-
ke rozhoduje následne komisia, menovaná primá-
torkou mesta, Katarínou Henekovou, z radov členov 

komisií MsZ a príslušných odborníkov. Komisia na 
stretnutí rozhoduje formou hlasovania, prípadne aj 
na základe osobného stretnutia a pohovoru so žia-
dateľom. 

Každý žiadateľ je následne informovaný písomnou 
formou o schválení mestského štipendia a jeho fi-
nančnej výške, zároveň je pozvaný na odovzdanie 
Listiny o udelení mestského štipendia. 

Žiadateľ je povinný nakladať s poskytnutým mest-
ským štipendiom hospodárne a účelne vždy do 30. 
júna kalendárneho roka, tzn. že predkladá doklady  
k vyúčtovaniu finančného príspevku do uvádzaného 
termínu 30. 6. a súčasne vytvára podmienky pre kon-
trolu jeho čerpania. 

Podnikatelia i fyzické osoby (sponzo-
ri), ktorí majú záujem podporiť mladé štu-
dujúce a reprezentujúce talenty v Púcho-
ve, môžu poukázať svoj príspevok na účet:  
SK93 7500 0000 0040 2331 8976, a to až do 
31.10.2020. 

Dostupný formulár na vyplnenie žiadosti o mestské 
štipendium nájdete na webe mesta Púchov. 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí  
MsÚ Púchov

Mestské štipendium udelí Mesto Púchov aj v roku 2020

Beseda s autorkou detských kníh Kristínou Baluchovou
Keď sa spojí lietanie a láska ku knihám, môže vznik-

núť niečo veľmi pekné. 
„Vyletieť“ cez riadky až k oblakom napadlo autor-

ke detských kníh, Kristíne Baluchovej, ktorá vďaka 
svojim zážitkom z čias strávených v lietadle ako le-
tuška vytvorila sériu detských kníh s názvom Kapitán 
Padák. Autorka prijala pozvanie aj do našej Mests-
kej knižnice Vladimíra Roya a deťom 3. ročníka zo 
ZŠ Komenského veľmi príjemnou a hravou formou 
porozprávala o dobrodružstvách Kapitána Padáka  
a jeho priateľov. Deti sa aktívne zapájali do diskusie  
o lietaní, knihách a o bežnom živote. Vyskúšali si 
čiapku naozajstného pilota lietadla a plné zážitkov sa 
opäť vrátili do školských lavíc. Knižky zo spomínanej 
série už nájdu detskí čitatelia v policiach mestskej 
knižnice a my sa tešíme na ďalšie knižné stretnutia, 
napríklad na októbrovú besedu, kde tentokrát priví-
tame prekladateľku detských kníh. 

Tamara Blašková 
Mestská knižnica Vladimíra Roya 
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Tento ročník však bude tak trochu iný. Jesenná fes-
tivalová tour po Slovensku je ovplyvnená aktuálnou 
spoločenskou situáciou a postupne si všetci zvyká-
me na „nový normál“.

Festival odštartoval už v septembri, kedy celý me-
siac navštevoval mestá, v ktorých musel svoju účasť 
na jar zrušiť. Nekonal sa ani hlavný súťažný festival. 
Ten bol preložený až na druhú polovicu októbra.

„Celá planéta funguje v obmedzenom režime.  
A vieme, že pre ňu je to fantastická dovolenka.  
Z tohto pohľadu považujem nasledujúce informácie 
za dobré správy. Napriek tomu, sa mi nasledujúci 
krok nerobil ľahko. Festival z mája posúvame o pár 
mesiacov. Jeho presný termín vám dáme vedieť čos-
koro. Ale prezradím Vám, že ho plánujeme presunúť 
na mesiac október. Korona vírus nán prekazil už 
dnes naplánované vynikajúce diskusie a zmyslupené 
prednášky. Tešil som sa na hostí z celého sveta, poro-
tu a samozrejme návštevníkov. Aj keď mám pozitívne 
nastavenie, čaká nás kopa práce nanovo. Osobne sa 
budem tešiť na každého z Vás,” vyjadril sa ešte na jar 
riaditeľ festival Peter Lím.

Filmový festival zavíta do Kina Púchov v utorok 
6.10.2020.

V Púchove tak budete mať možnosť vzhliadnuť 
medzi prvými výber filmov, ktoré majú svoju premié-
ru. Nenechajte si ujsť filmy, ktoré vám zmenia pohľad 
na svet. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom 
meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému 
prostrediu a vytvárať priestor k otvorenej diskusii  
o otázkach trvalo udržateľného rozvoja, a to pro-

stredníctvom fil-
mových premietaní  
a sprievodných disku-
sií.

Podujatie odštartuje 
už ráno premietaním 
pre vopred prihláse-
né základné a stredné 
školy. Junior festival 
sa zameriava na envi-
romentálnu výchovu 
detí, kde prostredníc-
tvom krátkych filmov 
učí k zodpovednosti 
voči nášmu prostrediu. 
Súčasťou bude sprie-
vodná interaktívna 
aktivita zameraná na 
tému Food waste, kto-
rá sa stáva stále aktuálnejšou.

Film Šanca prežiť 
Od 16:00 hodiny bude priestor kina patriť verej-

nosti, ktorá si bude môcť pozrieť výber najzaujíma-
vejších filmov aktuálneho ročníka festivalu. Medzi 
inými uvidíte aj slovenský film Šanca prežiť, v ktorom 
sa dozviete ako vyzerá rok v záchrannej stanici pre 
voľne žijúce zvieratá.

Jar rozkvitne a rozvonia aj chladnejšiu časť krás-
nej Oravy. Letné teploty dajú zabrať, no zároveň je 
to priestor na dlhší a pre mnohé zvieratá zaujíma-
vejší pobyt vonku. Jeseň zahalí rána do tajomnej  

a dychberúcej inverzie a sfarbí okolitú prírodu tak, že 
neviete kam sa skôr pozrieť. Zima tu býva taká, ako 
ju poznáme z pohľadníc. Je krásna, no studená a ná-
ročná pre všetkých.

Šanca prežiť otvára divákovi tri najsilnejšie príbehy, 
ktoré v záchrannej stanici zanechali nezmazateľnú 
stopu. Napísali ich orlica Zoja, medvieďatá Kvetka  
a Albert a vlčica Daisy. Film je rozdelený na štyri 
ročné obdobia a každé jedno nesie so sebou svo-
je špecifiká. Film Šanca prežiť je autentický, odžitý  
a podčiar knutý vlastnou skúsenosťou a láskou k prá-
ci.    Zdroj: ekotopfilm.sk

Filmový festival EKOTOPFILM/ENVIROFILM 
po roku opäť zavíta do mesta Púchov
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Keď členovia Divadelného súboru MAKYTA OZ dňa 
28.02.2020 úspešne odohrali premiéru divadelného 

predstavenie „Zbohom rodina“, nikto ani netušil aké 
časy nastanú. Pandémia začala postupne paralyzo-

vať celú spoločnosť a zmarila mnohé plány a zá-
mery na tento rok. Ťažké časy prišli aj na kultúru, 
zo strachu pred pandémiou sa začali hromadne 
rušiť plánované predstavenia. Postihnutá bola 
celá kultúrna oblasť, či už sa jedná o profesionálov 
alebo nás ochotníkov. 

Po čiastočnom ústupe pandémie však kultúra 
dostala druhú šancu a začala pomaly ožívať. Cho-
pili sme sa príležitosti a prihlásili sme súbor do 
oblastnej prehliadky ochotníckych divadelných 
súborov, ktorá na naše potešenie nebola v tomto 
roku zrušená. Dňa 19.9.2020 o 19:00 v divadelnej 
sále kúpeľov Nimnica odohrali členovia Divadel-
ného súboru MAKYTA OZ súťažné predstavenie 
„Zbohom rodina“ za účasti hodnotiacej poroty.

Z dôvodu dodržania prísnych bezpečnostných 
opatrení bolo predstavenie dostupné iba pre 
kúpeľných hostí. Divákov neodradila ani povin-
nosť mať počas celého predstavenia nasadené 
ochranné rúška. Zostáva iba dúfať a veriť, že tak 
ako sa pobavili diváci v divadelnej sále Kúpeľov 
Nimnica pobavila sa aj hodnotiaca porota a umož-
ní Makytákom postup do ďalšieho „kola“. 

Peter Ondrášik, 
predseda Divadelného súboru MAKYTA OZ

Prvý jesenný deň – deň rovnodennosti – pri-
padol tento rok na utorok 22. septembra. S prí-
chodom jesene sa zvyčajne rýchlo menia farby 
prírody: skoro všetko zelené postupne vysychá 
a odumiera. O to viac poteší pohľad na posledné 
tohtoročné kvety, ktorými sa môžeme potešiť, 
kým ich zima a mráz nezahubí.

O kvetinovú výzdobu sa v Púchove starajú pra-
covníci Podniku technických služieb mesta. Ne-
smieme však zabudnúť tiež na desiatky a možno 
stovky našich spoluobčanov, ktorí sa dobrovoľ-
ne a bez nároku na honorár starajú o skrášlenie 
okolia svojich príbytkov. Ide o krásne vyzdobené 
predzáhradky rodinných domov, ale aj starostlivo 
upravené minizáhradky pred mnohými panelový-
mi bytovkami, ako napr. pred bytovkou č.1152 na 
Ulici obrancov mieru.        Foto: Slavomír Flimmel

Jesenné kvety na 
Obrancov mieru 

Presvedčili Makytáci porotu?
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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 2.10. 17:30 h AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU
Filmovými hviezdami nabitá rodinná komédia o neľútostnej vojne vnuka a jeho 
starého otca, ktorého hrá Robert De Niro. Peter toho so svojím starým otcom prežil 
veľa, vždy mali k sebe blízko a obaja sa pôvodne tešili, že budú bývať spolu. No tro-
chu sa prepočítali. Dedkovi má totiž Peter prepustiť svoju izbu – svoje teritórium, svoje 
výsostné kráľovstvo. Staré priateľstvo je v okamihu zabudnuté a z deda sa stáva nepri-
ateľ číslo jeden. MN 12 rokov – USA – Bontonfilm – 100 min. – komédia, rodinný. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 2.10. 19:45 h Noví Mutanti
Twentieth Century Studios v spolupráci s Marvel Entertainment uvádzajú film “Noví 
Mutanti”, hororový thriller, ktorý režíroval Josh Boone a scenár napísal Josh Boone 
spolu s Knate Lee. Vo filme sa stretla pôsobivá plejáda nastupujúcich mladých hercov 
známych z populárnych sérií ako Stranger Things alebo Game of Thrones ako napr. 
Maisie Williamsová, Anya Taylor-Joyová, Charlie Heaton, Alice Bragaová, Henry Zaga 
a Blu Huntová.Rahne Sinclairová (Williamsová), Illyana Rasputinová (Taylor-Joyová), 
Sam Guthrie (Heaton) a Roberto De Costa (Zaga) sú štyria mladí mutanti, ktorých drží v 
odľahlej nemocnici dr. Cecilia Reyesová (Bragaová) za účelom ich psychiatrického po-
zorovania. Je presvedčená, že títo mladí ľudia predstavujú nebezpečenstvo sami sebe 
aj celej spoločnosti. Má ich neustále na očiach a snaží sa ich naučiť ovládať ich mu-
tantské schopnosti. Keď sa však osadenstvo rozrastie o Danielle “Dani” Moonstarovou 
(Huntová), začnú sa v nemocnici diať zvláštne veci. Pacientov začnú ovládať haluciná-
cie a spomienky z minulosti. Nepotrvá dlho a ich mutantské schopnosti a vzájomné 
priateľstvo podstúpi skúšku, pri ktorej budú musieť bojovať o to, aby prežili. MN 12 
rokov – USA – Cinemart – 94 min. -  akčný/sci-fi/horor. Vstupné 5 €. Študent, se-
nior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 4.10. 15:30 h Máša a Medveď: Mášine pesničky
Okúzľujúce animované príbehy nerozlučnej dvojice, ktorá si získala srdcia detí aj dos-
pelých na celkom svete. Máša je zvedavé, múdre a neposedné dievčatko, ktoré žije v 
starej železničnej stanici v lese. Jej najlepším kamarátom je medveď, ktorý je bývalým 
cirkusovým artistom. Máša miluje dobrodružstvo a pri svojom objavovaní sveta 
pôsobí doslova ako magnet na problémy. Starostlivý medveď máva preto plné labky 
práce s naprávaním jej šibalských kúskov. V 13 príbehoch sa s malou nezbednicou a 
trpezlivým chlpáčom vydáme do slnečného Talianska, užijeme si karnevalové rytmy, 
či objavíme kúzlo Paríža. Staneme sa šerifom na Divokom západe i Robinom Hoodom 
v anglických lesoch. Najmä s nimi však zažijeme hromadu dobrodružstiev, vyvedieme 
množstvo lapajstiev a zaspievame si. MP – Rusko – Continentalfilm – 90 min. – an-
imovaný, rodinný. Vstupne 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupne 4 €.

Nedeľa 4.10. 17:30 h Bábovky
Film Bábovky nakrútený podľa knižného bestselleru spisovateľky Radky Třeštíkovej 
rozpráva o tom, že všetci sme navzájom prepojení a vďaka tomu aj malé veci dokážu 
niekedy pohnúť svetom. Príbehy hrdinov filmu Bábovky nám ukážu, že niektoré stret-
nutia môžu navždy zmeniť život. Všetci sme totiž prepojení. Vzťahmi, prácou, náhoda-
mi, nenávisťou či láskou. Bábovky popisujú súčasné partnerské a rodinné vzťahy, uka-
zujú zábavné a trefné situácie z každodenného života, ktoré pozná a prežíva každý z 
nás.V hlavných postavách príbehu sa predstavia Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana 
Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák ml., Jiří 
Langmajer, ktorých doplnia aj predstavitelia nastupujúcej hereckej generácie Denisa 
Biskupová, Kristýna Podzimková a Brigita Cmuntová. Pod scenár k filmu sa podpísala 
autorka knihy Radka Třeštíková a režisér filmu Rudolf Havlík. Je to už ich druhá úspešná 
spolupráca / Po čom muži túžia/ O filme Bábovky prezradil: “Podarilo sa nám nakrútiť 
skvelý veľký český film. Hneď od začiatku sme venovali pozornosť každému detailu. 
Bábovky spájajú príbehy žien, ktoré sa snažia urobiť veľké životné rozhodnutie, ale do 
ich precíznych plánov nečakane zasiahne osud.  Z jednotlivých malých príbehov sa na-
koniec poskladá jeden veľký. Producent filmu Petr Erben (Teória tigra, Teroristka) jeho 
slova doplnil: „Film sa primárne snaží osloviť hlavne ženské publikum, rovnako ako kni-
ha. Sú v ňom však aj silné mužské postavy, ktoré svoje ženské polovičky vynikajúco 
dopĺňajú. Veríme, že film priláka do kín aj mužských divákov.” A Radka Třeštíková sa 
pripája: „Myslím si, že Bábovky sú pre každého, sú predsa o živote. Diváci sa môžu tešiť 
predovšetkým na emócie. Od smiechu až po plač. Presne tak s emóciami pracujem aj 
vo svojich knihách a verím, že sa to Rudolfovi podarilo preniesť aj na filmové plátno.” 
MN 12 rokov – ČR – Cinemart – 97 min. – komédia, dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

KULTÚRA
Utorok 6.10.  veľká sála EKOTOPFILM – ENVIROFILM
Regionálna tour festivalu Ekotopfilm – Envirofilm je celoročný projekt s cieľom 
priniesť do regiónov Slovenska najlepší výber dokumentárnych filmov zo sveta 
z aktuálneho filmového ročníka. Snahou festivalu je inšpiratívnym spôsobom 
meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor 
k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. 
Vstup voľný. Info na osobitných plagátoch.

Streda 7.10.  veľká sála  17.00 h SPIEVANKOVO  
A ZÁZRAČNÝ POKLAD
Každá krajina ukrýva svoje tajomstvo. A krajina Spievankovo nie je výnimkou. 
Jednej peknej noci sa Spievanke a Zahrajkovi sníva nevšedný sen. Sen o truhlici 
s pokladom, ktorý je odložený iba pre nich. Je jasné, že ho musia nájsť. Čo však 
ukrýva tajomná truhlica? A ako poklad nakoniec využijú? Všetky tieto otázky 
nám zodpovie nové predstavenie plné zábavy a pesničiek. Okrem Spievanky a 
Zahrajka sa môžete tešiť aj na Krtka, Svetlušky, Mravcov hasičov, Mamu myš či 
Netopiera. A ako býva na koncertoch Spievankova zvykom, na pódiu si zahrajú 
aj niektoré deti z publika. Tešíme sa na vás. Vstupné 12 €, balkóny 11 €, každý 
divák musí mať vstupenku! Predaj vstupeniek v pokladni kina a na www.
kultura.puchov.sk

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

KURZY 

PILATES
Štvrtok  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.  tanečná sála  17.20 h
Utorok  6.10., 13.10., 20.10., 27.10.  tanečná sála  17.20 h
Pilates - cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším 
nohám, zlepší držanie tela a naučí vás správnemu dýchaniu. 1 vstup 4 €, info: kino.
kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Pondelok  5.10., 12.10., 19.10., 26.10.,  tanečná sála  18.00 h
Piatok  9.10., 16.10., 23.10., 30.10.  tanečná sála  18.00 h
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako 
klasické lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, 
je vhodná na cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň 
aspoň chvíľku len pre seba.Prvá lekcia kurzu je tu pre Vás. Prvá hodina.1 lekcia 3 
€. Do kurzu je nutné prihlásiť sa,  prihlášky a info na č.t. 0908 718 662, kino.
kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

JOGA 
Utorok  6.10., 13.10., 20.10., 27.10.  tanečná sála  18.30 h
S jogou sa ti podarí naštartovať metabolizmus, spevniť telo, natiahnuť stuhnuté 
svaly a prebudiť imunitu. Okrem toho, zabudneš na každodenné starosti a naučíš 
sa vypnúť myseľ a relaxovať. 
Prvá hodina. 10 lekcii, 1 lekcia t.j. 90 minút 4 €. Počet kapacitne obmedzený! 
Do kurzu je nutné prihlásiť sa, prihlášky a info na č.t. 0908 718 662, kino.
kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

V októbri pripravujeme: Kalanetika pre začiatoční-
kov a Športová kalanetika
Prihlášky a info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 
Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20€
Utorok: 29.9.2020
Polievka: Brokolicová s cestovinou 
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa
2. Novohradský bravčový plátok, 
zemiaky

Streda:30.9.2020
Polievka: Gulášová
1. Pečený bok, žemľová plnka,  
zemiaková kaša, uhorka
2. Francúzske kuracie stehno, ryža, uhorka

Štvrtok: 1.10.2020
Polievka: Zeleninová - jarná
1. Čiernohorský kurací stehenný rezeň, 
štuchané zemiaky
2. Roľnícke zapekané zemiaky s mletým 
mäsom

Piatok: 2.10.2020
Polievka: Cesnaková
1. Kuracie kapsa so strúčkami, syrom  
a slaninkou, ryža
2.Bravčové mäso v horčicovej omáčke, 
zemiaky 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 29. 9. 2020
Polievka: Hubová so strúhaním, chlieb 
1.Kurací plátok zapečený s broskyňou a 
syrom, dusená ryža
2.Bravčové soté v zemiakovej placke
3.Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
4.Pizza Diavola

Streda: 30. 9. 2020
Polievka: Fazuľová s klobásou a rezanca-
mi, chlieb
1. Štefánska sekaná pečienka, zemiakový 
prívarok
2. Vyprážané šišky s džemom, čaj
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
4. Pizza Hradisko

Štvrtok: 1. 10. 2020 
Polievka: Hovädzí vývar s cestovinou, 
chlieb  
1. Kuracie stehno pečené, varené  
zemiaky, dusená zelenina
2. Bravčová pečeň na cibuľke,  
dusená ryža, st.uhorka
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
4. Pizza Toscana

Piatok: 2. 10. 2020
Polievka: Zemiaková kulajda  
na sladko-kyslo, chlieb 
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový šalát  
s majonézou
2. Granadiersky pochod, cviklový šalát  
s chrenom
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 

tatárska omáčka
4. Pizza Hawai

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu od 4,00 €
Ponuka týždňa:
4.Cézar šalát s kuracím mäsom

Utorok: 29.09. 2020
Polievka: a) Šošovicová kyslá
b) Francúzska cibuľová
1. Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, syr, 
šampiňóny), zem. pyré, kapustový šalát
2. Bratislavské bravčové rizoto so syrom, 
kyslá uhorka
3. Zapekané cestoviny s tofu, suš. 
paradajkami, bazalkou a syrom, kukurica

Streda: 30.09. 2020
Polievka: a) Pikantná fazuľová s údeným 
kolenom
b) Hubová kyslá s kôprom
1. Pečené kačacie stehno na červ. kapus-
te, kys. knedle/lokše/var. zemiaky (výber)
2. Bojnická bravčová pochúťka, dusená 
ryža
3. Palacinky s tvarohom, kivi a mätovou 
posýpkou

Štvrtok: 01.10. 2020
Polievka: a) Hovädzia s mäsom a rezancami
b) Minestrone
1. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, 
kyslá uhorka
2. Mletý rezeň so syrom, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
3. Bryndzové pirohy s kyslou smotanou  
a slaninou /bez (výber),kefír

Piatok: 02.10. 2020
Polievka: a) Kelová s klobásou
b) Šampiňónová krémova
1. Vyp. nugetky z lososa na zeleninovom 
šaláte s dresingom a var. zemiakmi
2. Partizánske brav. rebierko na  
strapačkách z kyslej kapusty
3. Pohánkové rizoto s tekvicou  
a parmezánom

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60€
Ponuka týždna:
1. Rezeň z vykosteného kuracieho stehna, 
maslové zemiaky, pažítková majonéza  
s citrónom
2. Hermelín vyprážaný v kukuričných  
lupienkoch, zemiaky a pažítková  
majonéza s citrónom
3. Cestoviny fusilli so syrovou omáčkou, 
pečenými cherry paradajkami, bazalkou  
a parmezánom

Utorok:29.9.2020
Polievka: Hustá hŕstková polievka  
s údeninou a chlebom
1. Morčacie mäso gratinované s hruškou, 
šunkou a syrom, ryža a maslová zelenina

2. Cuketová placka plnená pikantnou 
mäsovou zmesou, 1/2 ryža a kyslý mix
3. Listovo-zeleninový šalát s medovo-záz-
vorovými mäsovými rezancami, grilovaná 
bagetka

Streda:30.9.2020
Polievka: Zeleninová číra polievka  
s vaječnými haluškami
1. Hovädzia roštenka s vínovou omáčkou, 
pečenými zemiakmi a rukolovo-parada-
jkovým šalátom
2. Parené buchty plnené čokoládou, 
vanilkový krém s malinami , šľahačka  
a mäta
3. Taliansky šalát CAPRESSE s olivami, 
čerstvou bazalkou a petržlenovým 
pestom, toast

Štvrtok: 1.10.2020
Polievka: Tradičný ruský boršč s troma 
druhmi mäsa
1. Kurací steak s hubovo-smotanovou 
omáčkou, mrkvové pyré a pečená cvikla 
s mätou
2. Ryžovo-mäsové guľky v paradajkovej 
omáčke so škoricou, parená knedľa
3. Pestrofarebný šalát s bryndzovými 
pralinkami, brusnicami a bylinkovou 
bagetou

Piatok: 2.10.2020
Polievka: Biela strúčková polievka  
na kyslo s kôprom
1. Pošírovaný losos s pažítkovou omáčkou 
na brokolicovom pyré, gratinovaná 
paradajka
2. Pečené kura na pomarančoch, dusená 
ryža, ovocný kompót a marinovaný 
polníček
3. Cviklový šalát s čakankou, mozzarellou 
a avokádom, celozrnné pečivo

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Utorok: 29.09.2020

Polievka: Kelová so zemiakmi
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou  
a zeleninou
1. Kuracia rolka plnená šunkou a syrom, 
dusená ryža, zel. príloha
2. Šťavnatá hovädzia roštenka na 
slanine, dusená ryža, zel. príloha 
3. Miešaný zeleninový šalát s tuniakom  
a čiernymi olivami, pečivo 
4. Pizza Lucifero (pomodoro, saláma, 
šampiňóny, cibuľka, syr) 

Streda: 30.09.2020
Polievka: Gulášová, chlieb
Slepačí vývar s fridátovými rezancami  
a zeleninou
1. Morčací plátok s maslovou fazuľkou, 
dusená ryža
2. Bravčové kocky na rozmaríne, varená 
cestovina
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
4. Pizza Margarita (pomodoro, mozzare-
lla, bazalka)

Štvrtok: 01.10.2020
Polievka: Cviklová krémová, chlebové 
krutóny 
Zverinový vývar „Risi Bisi“
1. Divinový kotlíkový guláš, chlieb
2. Vyprážaný kurací rezeň, varené  
zemiaky, kyslá uhorka 
3. Domáce šúlance s makom 
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodoro, 
syr, šunka, šampiňóny)

Piatok: 02.10.2020
Polievka: Dubákový krém so slaninkou, 
chlieb 
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou
1. Hydinový perkelt, varená cestovina
2. Lasagne Bolognese
3. Drevorubačský bravčový steak,  
½ dusená ryža, ½ americké zemiaky, 
chrumkavá cibuľka 
4. Pizza Di Spinaci (pomodoro, špenát,  
3 druhy syra) 

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!
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Členky Ligy proti reumatizmu - miestnej pobočky 
Púchov sú aktívne aj v čase koronakrízy. Tá im síce 
znemožnil pravidelné každotýždenné stretnutia v te-
locvični ZŠ Gorazdova, ale túžba po zdravom pohybe 
a stretávaní sa v komunite kamarátiek je silnejšia ako 
vírus choroby COVID-19. 

Namiesto v telocvični sa členky Ligy pravidelne 
stretávajú v Europarku alebo pri Váhu, kde si spo-
ločne zacvičia pod vedením skúsených cvičiteliek. 
Aktívne sa zúčastnili aj výročného sprievodu ku 
Dňom mesta Púchov, ktorý sa konal 20.9.2020.

(r) 

V stredu 16. septembra 2020 vláda SR schválila na 
základe komplexnej metodiky zoznam investičných 
priorít cestnej infraštruktúry predložený ministrom 
dopravy a výstavby SR, ktoré sa budú budovať v rela-
tívne najbližších rokoch. Ide vôbec o prvý zverejnený 
zoznam tohto charakteru na základe nie politických, 
ale výhradne odborných kritérií.

O to viac potešil fakt, že zo 100 zverejnených priorít 
sú v prvej dvadsiatke dve. Pod poradovým číslom 
14 je úsek rýchlostnej cesty R6 od štátnej hranice 
medzi SR a ČR po Mestečko. Predpokladané náklady 
na výstvabu 11,3-kilometrového úseku sú 221 mili-
ónov eur. Úsek je momentálne v štádiu posudzova-
nia vplyvov na životné prostrednie (EIA). Pod pora-
dovým číslom 17 je druhý úsek rýchlostnej cesty R6 
medzi mestečkom a Púchovom. Náklady na 11,2-ki-
lometrový úsek predpokladajú 181 miliónov eur. Mo-
mentálne sa pripravuje technikcá štúdia. 

Rýchlostná cesta R6 je  v koncepcii rozvoja cestných 
komunikácií Slovensklej republiky, ako súčasť transe-
urópskej dopravnej siete, ktorá prepojí diaľnicu D1 
cez púchovskú dolinu s hranicou ČR v katastrálnom 
území obce Lysá pod Makytou v časti Strelenka, kde 
sa spojí s českou D49. Nahradí tak pre tranzitnú do-
pravu súčasnú cestu I/49, ktorá už dlhodobo nevyho-
vuje svojimi parametrami hlavne enormne rastúcej 
kamiónovej doprave. Výrazne tiež zníži dopravné za-
ťaženie obcí Záriečie, Mestečko, Dohňany, ale aj Lúk, 
či Lysej pod Makytou a tiež dotknutých mestských 
častí Púchova. 

S plnou vážnosťou môžem povedať, že v púchov-
skej doline ide o ďalšiu investíciu storočia, ktorá 
zásadným spôsobom zmení charakter dopravnej 
infraštruktúry, podobne ako nedávno dokončená  
a do prevádzky odovzdaná investícia Železníc Slo-
vaneskej republiky súvisiaca s prechodom na vyššiu 

160km/hod prepravnú rýchlosť. RC R6 je navrhnutá 
ako dvojprúdová v troch variantoch. Podrobnejšie 
viď článok v Púchovských novinách č. 44 z decembra 
minulého roku. 

A prečo o tom píšem v tejto rubrike? Lebo aj v na-
šej mestskej časti dlhodobo a pravidelne riešime na 
lokálnej úrovni problémy vyplývajúce zo zhusťujúcej 

sa premávky  motorových vozidiel a rýchlostná cesta 
R6 odkláňa tranzitujúce MV z mestských komuniká-
cií, znižuje hlukové dopady na mestské časti a naprí-
klad v treťom kombinovanom variante umožňuje aj 
strategicky potrebné priame dopravné napojenie 
Lednických Rovní na diaľničnú sieť.  

Pavel Melišík, poslanec MsZ  

Rýchlostná cesta R6 medzi Púchovom a štátnou 
hranicou je medzi investičnými priroritami vlády

V sobotu, 03. 10. 2020, bude na Podniku Tech-
nických služieb prebiehať výdaj posledných kom-
postérov. Nárok na kompostér majú občania:

• s trvalým pobytom v rodinnom dome - je po-
trebné preukázať sa občianskym preukazom 

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

• občania, ktorých rozloha pozemku/záhrady 
presahuje 1000 m² a bol im vydaný len jeden 
kompostér. V tomto prípade je taktiež potrebné 
preukázať sa dokladmi ako je uvedené vyššie.

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

Na vydanie kompostéra NIE JE potrebná žia-
dosť, stačí v sobotu, 03.10.2020, v čase od 8:00 do 
12:00 hod., prísť na Zberný dvor PTSM a preuká-
zať sa potrebnými dokladmi. Kompostér je odo-
vzdávaný v demontovanom stave, zmestí sa teda 
i do osobného auta.

Kompostéry sú rozdávané zadarmo, ako pod-
pora predchádzania vzniku odpadu. Od 1. 1. 
2021 sa zmení legislatíva a triedenie biologického 
odpadu bude povinné, ak si občan neprevezme 
kompostér, musí si kompostovanie zabezpečiť na 
vlastné náklady. Od tohto dátumu nebude mož-
né vyhadzovať biologický odpad do zmesového 
koša. 

Púchovská Liga proti reumatizmu nezaháľa V sobotu rozdá mesto 
posledné kompostéry



inzercia16

MERANIE ZRAKU ZADARMO  A BEZ ČAKANIA 

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

MULTIFOKÁLNE
ŠOŠOVKY

2V1 - JEDNY OKULIARE  NA  VŠETKY PRÍLEŽITOSTI

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

UV 420 BLUE CUT 
ŠPECIÁLNA OKULIAROVÁ ŠOŠOVKA

CHRÁNI  OČI PRI PRÁCI S PC A TABLETOM 

 - 40%

IBA U NÁS
Z Ľ AV Y

Moravská 687/11
PÚCHOV

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

(budova pamätnej fary) 
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Dejiskom 23. ročníka Turnaja o Pohár primátorky 
mesta Púchov vo volejbale junioriek sa v sobotu 
26. 9. 2020 stala STC aréna v Púchov. Účasťou 12 
družstiev z celého Slovenska sa turnaj zaradil medzi 
najväčšie volejbalové turnaje tohto roka. Celý tur-
naj sa konal za sprísnených hygienických opatrení. 
Družstvá boli rozdelené do 3 základných skupín, kde 
odohrali vzájomné zápasy systémom každý s kaž-
dým na 2 hrané sety. Do skupiny o 1.-4. miesto po-
stúpili 3 víťazi základných skupín a najlepšie družstvo  
z 2. miesta. Ostatné družstvá boli podľa dosiahnu-
tých výsledkov zaradené do skupiny o 5. - 8. mies-
to alebo do skupiny o 9. - 12. miesto. V skupinách o 
umiestnenie sa hralo na 2 vyhraté sety formou semi-
finálových zápasov, víťazi si zahrali o 2. miesto v sku-
pine, porazené tímy hrali o 3.miesto v skupine. 

Zápasy sa hrali súbežne na 3 ihriskách, celkovo sa 
odohralo 30 stretnutí veľmi dobrej volejbalovej úrov-
ne. Najmä zápasy skupiny o 1. - 4. miesto mali vysokú 
kvalitu, boli vyrovnané a plné nasadenia aj emócii. 
Tri zo 4 stretnutí tejto skupiny sa rozhodli až v kon-
covke tiebreaku. Domáce družstvo malo tento turnaj 
zaradený do svojej prípravy ako záverečnú previer-
ku na prvoligovú sezónu, ktorá by sa mala začať 10. 
októbra. Pre zdravotné problémy však púchovčan-
kám chýbali až 4 hráčky z plánovanej základnej zo-
stavy a svoju daň si vybrali aj chýbajúce tréningy pre 
uzavretie školských telocviční. Púchov tak nastúpil v 
omladenej zostave a príležitosť dostali aj úplne nové 
hráčky družstva. I napriek chybám z nezohratosti 
ukázali viacero pekných akcii, aj mladé hráčky ukáza-
li, že môžu byť v budúcnosti prínosom pre družstvo. 
A nakoniec len skóre lôpt rozhodovalo medzi 2. , 3.  
a 4. miestom v základnej skupine, keď všetky 3 druž-
stvá mali skóre setov 2:4. Škoda nevyužitého setbalu 
v zápase s Kežmarkom, zisk tohto setu by domácim 
zaistil 2.miesto v skupine.

Perspektívu potvrdila na poste nahrávačky Zojka 
Červená, stabilný výkon odviedla Vanda Chovancová 
i Betka Kostelánska. Zo striedajúcich hráčok príjem-
ne prekvapila Sára Kalusová. 

Zostava 1.VK Púchov : Vanda Valachová (kpt.), Zoja 
Červená, Mária Dubincová, Vanda Chovancová, Alž-
beta Kostelánska, Ema Malová, Ester Mikáčová (libe-
ro), striedali : Sára Kalusová, Kristína Sedláčková, San-
dra Čviriková, Simona Hamárová, Nina Panáčková, 
tréner Miroslav Klučka

 Prehľad výsledkov :
Skupina A: Prešov – Čadca 0:2(-20,11), Žiar – Slá-

via A 0:2(-15,-17), Žiar - Prešov 1:1(18,-23), Slávia A – 
Čadca 2:0(15,15), Slávia A – Prešov 2:0(18,17), Čadca 
– Žiar 2:0(21,23). 

Skupina B: Púchov – Žilina 0:2 (-13,-16), IMA Ba – 
Kežmarok 1:1(-17,23), IMA Ba – Púchov 1:1(16,-24), 
Kežmarok – Žilina 0:2 (-19,-22), Kežmarok – Púchov 
1:1(24,-22), Žilina – IMA Ba 2:0(18,17). 

Skupina C: Nitra – Martin 2:0 (15,19) , Pezinok –Slá-
via B 1:1(16,-23), Pezinok – Nitra 1:1(16,-17), Slávia B 
– Martin 2:0(17,12), Slávia B – Nitra 1:1(-22,20), Martin 
– Pezinok 0:2(-16,-13). 

Tabuľky skupiny A
1. Slávia A  6:0 150:97
2. Čadca   4:2 130:125
3. Žiar n. Hronom  1:5 124:143
4. Prešov  1:5 109:148
Tabuľka skupiny B
1. Žilina   6:0 150:105
2. Kežmarok  2:4 137:141
3. IMA BA  2:4 126:140
4. Púchov  2:4 120:147
Tabuľka skupiny C
1.Pezinok  4:2 140:111
2. Slávia A  4:2 138:122
3. Nitra   4:2 136:123
4. Martin  0:6 92:150  
Skupina o 9. - 12. miesto: semifinále Prešov – Mar-

tin 2:0 (24,13), Žiar – Púchov 2:0 (20,13),
o 9. miesto: Prešov – Žiar 2:1 (22,-18,8), o 11. miesto: 

Martin – Púchov 2:0 (22,18)
Skupina o 5. - 8. miesto: semifinále Kežmarok 

– Nitra 0:2 (-17,-19), IMA Ba – Čadca 0:2 (-13,-12), o 
5.miesto: Nitra – Čadca 2:0(12,22), o 7.miesto: Kežma-
rok – IMA Ba 2:1 (18,-24,12)

Skupina o 1. - 4. miesto: semifinále Pezinok – Slá-
via A 2:1(18,-21,11), Slávia B – Žilina 1:2 (23,-20,-13), o 
1. miesto: Pezinok – Žilina 1:2(22,-21,-13), o 3.miesto: 
Slávia A – Slávia B 2:0 (20,18) 

Konečné poradie :
1. Volleybal academy Žilina, 2. ŠVK Pezinok, 3. Slávia 

UK Bratislava A, 4. Slávia UK Bratislava B, 5. SŠŠ Nitra, 
6. Lokomotíva Čadca, 7. MŠK Kežmarok, 8. IMA Bra-
tislava, 9. Elba Prešov, 10. MŠK Žiar nad Hronom, 11. 
TASK Martin, 12. 1.VK Púchov 

Vyhlásené boli aj najlepšie hráčky turnaja: Viktória 
Gašparovičová (Pezinok), Klára Kováčiková (Žilina), 
Paulína Košíková (Slávia A), Rea Majerníková (Slávia 
B).  

Michal Suchánek

Volejbal - Pohár primátorky mesta Púchov

Pohár primátorky do Žiliny
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Ľadový hokej

Delegačná listina ObFZ na 4. októbra
6. liga muži – 9. kolo o 14.30
Dolné Kočkovce – Šebešťanová (R, Kapila), Tuchyňa 

– Udiča (R, Petrušek), Dohňany – Papradno (R, Hikel), 
Bolešov – Lysá pod Makytou (Pastorek), Sverepec – 
Mikušovce (Škrovánek, Kováč), Visolaje – Košecké 
Podhradie (Zvak, Danihel), Jasenica – Streženice (o 
15.00 – Folučka)

7. liga muži Sever – 7. kolo o 14.30
Vrchteplá – Orlové (R), Pružina – Tŕstie (Koleno), 

Praznov – Fan Club Púchov (Vojtík), Bodiná má voľno
7. liga muži Juh – 7. kolo o 14.30
Horovce – Prejta (v sobotu o 10.00 – Vojtík, Kováč), 

Nová Dubnica – Kameničany (v sobotu o 14.00 – Ko-
váčik, Petrušek), Červený Kameň – Kolačín (v sobotu 
– Pastorek, Kapila), Dulov – Lednica (Kováčik)

6. liga dorast – 7. kolo  o 11.45
Domaniža – Brvnište (v sobotu o 14.00 – Vojtík, 

Klinovský), Dolné Kočkovce – Kvašov (Kapila, Hikel), 
Podmanín – Horná Poruba (Kováč, Škrovánek), Lazy 
pod Makytou – Lednica (Vojtík, Klinovský)

4. liga starší žiaci Sever – 7. kolo o 9.45
Plevník-Drienové – Domaniža (Koleno), Dolná Ma-

riková – Beluša (R), Prečín – Papradno (Danihel), Ja-
senica má voľno

4. liga starší žiaci Juh – 7. kolo o 9.45
Ladce – Košecké Podhradie (Hikel), Pruské – Fan 

Club Púchov (Kapila), Nová Dubnica – Streženice (o 
10.00 – Bezdeda), Košeca – Dubnica nad Váhom B (o 
10.30 – Pastorek)

4. liga mladší žiaci – 7. kolo o 10.00
Beluša – Lysá pod Makytou (v sobotu o 9.15 - 

Rýdza), Považská Bystrica B – Domaniža (v sobotu 
– Mihálik), Nová Dubnica – Horná Poruba (v sobotu 
– Kováčik), Prečín – Ilava (v sobotu o 10.30 – Danihel), 

Plevník-Drienové – Udiča (o 12.00 – Danihel)
Prípravka U11 – 5. a 10. kolo, 3. 10. o 10. a 11.00
Skupina A
Košeca – Ilava (Rýdza), Beluša – Dubnica nad Vá-

hom B (Klinovský), Ladce – Horná Poruba (v ponde-
lok o 16.30 a 17.30 – Rýdza)

Skupina B
Lednické Rovne – Kvašov (M. Pecuš), Tuchyňa – 

Pruské (Kapila), Bolešov má voľno
Skupina C
Dolná Mariková – Jasenica (R), Šebešťanová – Brv-

nište (R), Fan Club Púchov má voľno
Skupina D
Domaniža – Podmanín (R), Sverepec – Prečín (Roj-

ko), Praznov – Visolaje (v nedeľu o 11.30 – R)
Prípravky U9: 6. – 10. kolo o 11.30
Turnaj v Novej Dubnici (Petrušek)

I. liga starší žiaci
8. HT
1.kolo: 
HK Brezno – MŠK Púchov 4:5 (0:2, 2:0, 2:3), 11. 

Plevák (Vrba, Luhový), 13. Baroš (Krejčí), 42. Baroš 
(Koncový), 47. Baroš (Koncový, Červený), 52. Červe-
ný (Baroš), Rimavská Sobota – Považská Bystrica 3:5, 
Martin – Liptovský Mikuláš 4:7, Altis Orava – Banská 
Bystrica 4:5, Dolný Kubín – Zvolen 3:9, Žilina – Prie-
vidza 10:2
1. Žilina 1 1 0 0 10:2 2
2. Zvolen 1 1 0 0 9:3 2
3. L. Mikuláš 1 1 0 0 7:4 2
4. P. Bystrica 1 1 0 0 5:3 2
5. MŠK Púchov 1 1 0 0 5:4 2
5. B. Bystrica 1 1 0 0 5:4 2
7. Altis 1 0 0 1 4:5 0
7. Brezno 1 0 0 1 4:5 0
9. R. Sobota 1 0 0 1 3:5 0
10. Martin 1 0 0 1 4:7 0

11. D. Kubín 1 0 0 1 3:9 0
12. Prievidza 1 0 0 1 2:10 0

  7. HT
1.kolo:  
Banská Bystrica – MŠK Púchov 19:2 (7:1, 5:0, 

7:1), 6. Skybský, 45. Hudák (Brindza), Martin – Považ-
ská Bystrica 3:6, Žilina –Dubnica nad Váhom 20:1
1. Žilina 1 1 0 0 20:1 2
2. B. Bystrica 1 1 0 0 19:2 2
3. P. Bystrica 1 1 0 0 6:3 2
4. Martin 1 0 0 1 3:6 0
5. MŠK Púchov 1 0 0 1 2:19 0
6. Dubnica 1 0 0 1 1:20 0

Dolný Kubín ešte nehral
I. liga mladší žiaci
6. HT
1. kolo: MŠK Púchov – Spartak Dubnica nad 

Váhom 3:4 (1:1, 2:2, 0:1), MŠK Púchov – MsHKM 
Žilina 6:3 (2:1, 4:0, 0:2), Dubnica nad Váhom – Po-
važská Bystrica 3:3, Považská Bystrica – Žilina 1:5

Žiacke ligy odštartovali úvodným kolom 

Hokejové akadémie pribudnú v každom kraji do 
konca roka 2023. Na ich výstavbu krajským samo-
správam, okrem trenčianskej, prispeje Ministerstvo 
financií SR. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) 
má v pláne i budovanie ďalšej potrebnej infra-
štruktúry.

„Veríme, že projekt hokejových akadémií je kľúčo-
vým pre budúcnosť nielen slovenského hokeja, ale 
vôbec športu. Veríme, že myšlienka spojiť vzdelanie 
a šport a ponúknuť mladým športovcom a rodičom 
inštitúciu, ktorá ich pripraví do života, je cieľom, kto-
rý by sme mali mať všetci spoločný,“ skonštatoval  
v piatok po rokovaní Združenia samosprávnych kra-
jov (SK8) v Bojniciach prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Vyzdvihol, že na plán hokejového zväzu reagovalo 
združenie SK8 pozitívne. Pripomenul, že s každým 
krajom má podpísané memorandum o spolupráci, 
pričom v každom kraji je projekt v inej fáze. „Načrtli 
sme ďalšie kroky postupnej spolupráce a že o nejaký 
čas vytvoríme takúto vzdelávaciu a športovú kostru 
pre slovenských občanov,“ dodal. 

„Veľmi sa tešíme, že naša spolupráca napreduje 
ďalej. Pretože to, aby mladí ľudia na Slovensku špor-
tovali, hýbali sa a mali možnosť kvalitného vzdelania 
je dôležité nielen pre hokejovú komunitu, ale aj pre 
všetkých v regiónoch. Takže si dovolím povedať, že 
táto spolupráca je pre nás prioritou,“ povedal výkon-
ný riaditeľ SZĽH Peter Kruľ.

Na výstavbu akadémií prispeje krajom štát. „Mini-
sterstvo financií SR deklaruje záväzok poskytnutia 
14 miliónov eur pre sedem krajov, pretože Trenčian-
sky kraj dotáciu už čerpá a dva milióny eur vznikajú 
ako záväzok pre roky 2021, 2022 a 2023 a musia ich  
v tomto čase kraje preinvestovať,“ vysvetlil predseda 
SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Visku-
pič s tým, že akadémie musia byť zrealizované naj-
neskôr do 31. decembra 2023.

Rezort školstva, SZĽH a samosprávne kraje potre-
bujú podľa neho vytvoriť i študijný program, aby 
mohli učebné odbory na športových akadémiách 
vzniknúť. „Podpísaním memoranda je tomu vytvore-
ný inštitucionálny rámec a môže sa to začať realizo-
vať,“ doplnil.

Hokejová akadémia v Trenčíne funguje už druhý 
rok, krajská samospráva plánuje vybudovať i ďalšiu 
infraštruktúru v podobe malého hokejového štadió-
na. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž, doplnil 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaro-
slav Baška.  

Hokejové akadémie pribudnú v každom kraji do konca roka 2023
Predsedovia 

s a m o s p r á v -
nych krajov 
plánujú roz-
víjať spolu-
prácu i so 
S l o v e n s k ý m 
olympi jsk ým  
a športovým 
v ý b o r o m 
(SOŠV), za tým-
to účelom pod-
písali v piatok 
v Bojniciach  
i memoran-
dum. „Toto je 
akýmsi zavŕ-
šením našich 
r o z h o v o r o v, 
ktoré sme  
v predchádzaj-
úcom období viedli a potvrdením toho, že spoločne 
pred nami stoja veľké výzvy. Iba na základe partici-
pácie, dialógu a hľadaním optimálnych riešení mô-

žeme čo najviac priblížiť šport občanom, športoviská 
mladým ľuďom, rodinám s deťmi,“ ozrejmil prezident 
SOŠV Anton Siekel.                     

Zdroj: SZĽH
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Futbal - 2. liga muži

Futbalisti MŠK Púchov podľahli na domácom trávniku v stredu lídrovi druhej ligy z Banskej Bystrice 0:3. Výsledok 
bol vzhľadom na predvedenú hru pre Púchovčanov až príliš krutý.            FOTO: Facebook Dukla Banská Bystrica

9. kolo:
MŠK Púchov – Banská Bystrica 0:3 (0:3)
Góly: 31. Prikryl, 34. Starší, 37. Polievka
Rozhodovali Choreň, Lauer, Tokoš, 450 divákov
Vo vzácne fair-play vedenom stretnutí hrali 

Púchovčania s najväčším ašpirantom na víťazstvo 
v súťaži dlho vyrovnanú partiu. V úvodnej dvad-
saťminútovke mali dokonca Púchovčania navrch, 
postupne sa však začali prejavovať väčšie herné 
skú senosti hostí. O prehre domácich rozdielom trie-
dy rozhodla šesťminútovka pred záverom prvého 
dejstva, kedy inkasovali všetky tri góly. V druhom 
polčase potom už skúsení Banskobystričania držali 
výsledok. Púchovčanom sa napriek niekoľkým príle-
žitostiam už prikrášliť výsledok nepodarilo. 

Zostava MŠK Púchov: Pilný – Riška, Ozimý, Lacko 
(81. Kopiš), Varga (62. Martinček), Michlík (46. Pavlo-
vič), Štefanec (81. Raffay), Prekop (46. Rypák), Mráz, 
Kapusniak, Loduha, tréner Lukáš Kaplan

Lukáš Kaplan, tréner MŠK Púchov: “Stretnutie sa 
mi hodnotí veľmi ťažko, nakoľko prehrať doma 0:3 
nie je dosť príjemné pre žiadne mužstvo. Aj keď si 
myslím, že tento zápas mohol skončiť aj trošku iným 
výsledkom. Minimálne sme to mohli trošku zdrama-
tizovať. Vypracovali sme si množstvo šancí, ktoré sme 
nedotiahli do konca. Zápas sme prehrali v priebehu  
6 – 7 minút. Na prvú situáciu, štandardku po rohu 
sme boli pripravení, vedeli sme, že Bystrica je veľmi 
silná v štandardkách, ale asi nie dosť dobre sme boli 
na ňu nachystaní. Druhý gól sme Bystrici pripravili 
sami po katastrofálnej chybe v defenzíve a tretí gól sa 
mi veľmi ťažko hodnotí. Každopádne chcem Bystrici 
zagratulovať k víťazstvu. Výsledok asi nie je spravod-
livý, ale určite to víťazstvo je zaslúžené.“

Ostatné výsledky 9. kola: Žilina B – Trebišov 2:2, 
Liptovský Mikuláš – Skalica 2:1, Košice – Slovan B 3:0, 
Bardejov – Petržalka 1:1, Šamorín – Komárno 0:1, Po-
prad – Podbrezová – presunuté na 21. 10.

10. kolo:
MFK Skalica – MŠK Púchov 1:1 (0:1)
Góly: 72. Šebesta (pk) – 5. Varga
ŽK: Ranko, Nečas, Mader, Škrovan – P. Pilný, Pavlo-

vič, Varga, Loduha, Mráz, Martinček, Michlík, ČK: Mar-
tinček (Púchov) po druhej žltej, rozhodovali Greško, 
Kmec, Špivák, 265 divákov

Po hladkej domácej prehre s lídrom súťaže cestovali 

v sobotu Púchovčania na trávnik druhej Skalice, kto-
rá má rovnako prvoligové ambície. Hostia šokovali 
Záhorákov už po necelých piatich minútach, kedy ich 
poslal Varga do vedenia – 0:1. Domáci zvýšili obrátky 
a až príliš úzkostlivý rozhodca Greško začal vyťaho-
vať karty ako pri mariáši. Púchovčania, ktorí patria 
medzi najslušnejšie mužstvá súťaže, ich za štyridsať 
minút videli šesť... V záverečnej minúte prvého pol-
času sa rozhodcovi podarilo vyšachovať Púchovčana 
Martinčeka, ktorý najskôr videl žltú za nedodržanie 
predpísanej vzdialenosti pri priamom kope a v tej 
iste minúte videl za faul aj červenú kartu. V druhom 
polčase držali Púchovčania senzačný výsledok až do 
72.minúty, kde domáci Šebesta z pokutového kopu 
vyrovnal na 1:1. Púchovčania potom ešte videli tri 
žlté, no loptu do svojej siete už ani napriek oslabeniu 
nepustili. Zo Skalice sa tak priviezli cenný bod. 

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Ozimý, Riška, Pav-
lovič, Lacko, Varga, Kapusniak (90. Kopiš), Loduha 
(80. Michlík), Mráz (60. Štefanec), Martinček, Rypák, 
tréner Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 10. kola: Trebišov – Komárno 
2:0, Dubnica nad Váhom – Košice 1:0, Podbrezová – 
Liptovský Mikuláš 1:2, Petržalka – Šamorín 1:2, Slo-
van Bratislava B – Bardejov 1:2, Žilina – Poprad – od-
ložené na 28. 10., Banská Bystrica mala voľno
1. B. Bystrica 9 7 1 1 34:15 22
2. L. Mikuláš 10 7 1 2 22:10 22
3. Skalica 10 7 1 2 24:13 22
4. Košice 9 6 2 1 16:4 20
5. Podbrezová 9 6 1 2 22:9 19
6. Trebišov 9 3 3 3 10:15 12
7. Komárno 8 4 0 4 8:13 12
8. Bardejov 9 3 2 4 8:10 11
9. Petržalka 8 3 2 3 8:13 11
10. MŠK Púchov 8 3 1 4 11:12 10
11. Dubnica 9 2 3 4 9:13 9
12. Šamorín 8 2 1 5 6:13 7
13. Žilina B 8 1 2 5 15:22 5
14. Poprad 8 1 0 7 10:22 3
15. Slovan 8 0 0 8 3:22 0

Program 11. kola: MŠK Púchov – Železiarne Podbre-
zová (3. 10. o 15.00), Poprad – Trebišov, Liptovský Mi-
kuláš – Žilina B, Košice – Banská Bystrica, Bardejov – 
Dubnica nad Váhom, Komárno – Petržalka, Šamorín 
– Slovan B 

Prehra doma s lídrom, cenný bod zo Skalice
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Výsledkový servis futbalových súťaží 

5. liga muži

7. liga muži SEVER

4. liga muži

3. liga muži

6. liga dorast

6. liga muži

8. kolo:
Beluša – Častkovce 1:0 (0:0)
Gól: 61. Cisár (pk)
ŽK: Holíček, Gáborík, rozhodovali Trnka, Fodor, To-

koš, 100 divákov
Zostava FK Beluša: 
Vangel – Nominler, Jánošík, Schiszler, Derka, Ga-

špar, Cisár, Holíček, Gáborík (86. Hrubo), Ďuriš (66. 
Bielik), Mišutka, tréner Dušan Kramlík

Lednické Rovne – Marcelová 1:2 (0:1)
Góly: 55. Púček – 27. Begáň, 59. Maliarenko
ŽK: Púček – Begáň, Luzin, rozhodovali Gašparovič, 

Obertová a Mokrý, 100 divákov
Zostava Lednických Rovní: 
Bačík – Kollár, Vajdík (63. A. Ambrož), Chmelík, 

Husár, Lipták, Radič, Červený, R. Ambrož (46. Pišta), 
Buček (75. Fabuš), tréner Stanislav Detko

Ostatné výsledky 8. kola:
Nové Mesto nad Váhom – Šaľa 4:2, Myjava – Kalná 

nad Hronom 1:0, Nitra B – Malženice 3:3, Zlaté Mo-
ravce/Vráble B – Nové Zámky 2:0, Imeľ – Považská 
Bystrica 0:0, Veľké Ludince – Galanta 2:0
1. Vion B 8 6 2 0 14:3 20
2. Beluša 8 6 1 1 17:5 19
3. Myjava 8 6 1 1 14:6 19
4. Malženice 8 5 3 0 22:10 18
5. Marcelová 8 4 1 3 13:13 13
6. P. Bystrica 7 3 2 2 13:7 11
7. Nitra B 8 2 3 3 18:19 9
8. V. Ludince 8 2 3 3 4:7 9
9. Nové Mesto 8 3 0 5 8:14 9
10. Častkovce 8 2 2 4 8:12 8
11. L. Rovne 8 2 2 4 8:14 8
12. Galanta 8 2 1 5 9:13 7
13. Šaľa 7 2 0 5 14:13 6
14. Kalná 7 1 3 3 8:12 6
15. N. Zámky 7 2 0 5 6:21 6
16. Imeľ 8 0 4 4 4:11 4

Program 9. kola: 
Šaľa – Nitra B, Častkovce – Veľké Ludince, Kalná nad 
Hronom – Beluša (3. 10. o 14.30), Považská Bystrica 
– Myjava, Mar celová – Nové Mesto nad Váhom, Ga-
lanta – Lednické Rovne (4. 10. o 14.30), Nové Zámky 
– Imeľ, Malženice – Zlaté Moravce/Vráble B 

8. kolo: 
Spartak Kvašov – Družstevník Radimov 1:4 (1:3)
Góly: 45. Bičan – 10. Ravas, 34. Dostál (pk), 43. Ku-

chta, 68. Šebesta
ŽK: Novosad, Vanák, Kováč, Amrich – Fruhau, roz-

hodovali Švolík, Hubinský, Ahmed, 100 divákov
Zostava Spartak Kvašov: 
Suchánek – Novosad, Kresánek, Vanák, Strapko (87. 

Mutala), Bičan. Pilát, Amrich, Líška, Kováč, Ocelík (63. 
Mička)

Ostatné výsledky 8. kola: 
Vrbové – Prečín 0:0, Prievidza – Gbely 1:3, Boleráz 

– Partizánske 1:2, Trebatice – lehota pod Vtáčnikom 
0:0, Domaniža – Bánovce nad Bebravou 1:0, Tren-
čianske Stankovce – Dolné Vestenice 5:1, Športové 
kluby Blava 1928 – Hlohovec 1:1
1. Radimov 8 6 1 1 24:12 19
2. Domaniža 8 6 0 2 19:11 18
3. Partizánske 7 5 1 1 17:10 16
4. ŠK Blava 7 5 1 1 14:8 16
5. Lehota 8 4 3 1 14:6 15
6. T. Stankovce 8 3 3 2 14:12 12
7. Gbely 8 3 3 2 13:12 12

8. Prievidza 8 4 0 4 12:13 12
9. Boleráz 7 3 2 2 14:6 11
10. Trebatice 8 2 2 4 12:17 8
11. Prečín 8 2 2 4 6:12 8
12. Vrbové 8 1 4 3 9:10 7
13. Kvašov 8 2 1 5 8:17 7
14. Hlohovec 7 2 0 5 6:18 6
15. Bánovce 8 1 1 6 7:12 4
16. D. Vestenice 8 1 0 7 11:24

Program 9. kola: 
Dolné Vestenice – Športové kluby Blava, Bánovce 
nad Bebravou – Trenčianske Stankovce, Partizánske 
– Prievidza, Radimov – Vrbové, Hlohovec – Kvanšov 
(4. 10. o 14.30), Lehota pod Vtáčnikom – Domaniža, 
Gbely – Trebatice, Prečín – Boleráz

8. kolo: 
Dežerice – Melčice-Lieskové 0:5, Handlová – K a-

nianka 0:0, Zemianske Kostoľany – Ladce 4:0, Košeca 
– Pruské 1:0, Horná Poruba – Chocholná-Velčice 3:0, 
Podolie – Uhrovec 2:1, Brvnište – Veľké Uherce 1:1, 
Podmanín – Plevník-Drienové 2:4
1. V. Uherce 8 6 1 1 21:8 19
2. Z. Kostoľany 8 6 0 2 19:14 18
3. Melčice 8 5 2 1 28:19 17
4. Kanianka 8 5 2 1 17:10 17
5. Košeca 8 4 4 0 20:8 16
6. Ladce 8 5 0 3 18:19 15
7. Plevník 7 4 1 2 25:14 13
8. Podmanín 8 4 1 3 20:13 13
9. Uhrovec 8 4 0 4 16:19 12
10. H. Poruba 8 3 2 3 17:20 11
11. Chocholná 8 3 0 5 14:18 9
12. Brvnište 8 1 3 4 10:12 6
13. Podolie 7 2 0 5 7:15 6
14. Pruské 8 1 0 7 12:26 3
15. Handlová 8 0 3 5 6:21 3
16. Dežerice 8 0 1 7 9:23 1

Program 9. kola:
Ladce – Košeca, Kanianka – Zemianske Kostoľany, 

Plevník-Drienové – Handlová, Veľké Uherce – Podma-
nín, Uhrovec – Brvnište, Horná Poruba – Podolie, Mel-
čice-Lieskové – Chocholná-Velčice, Pruské - Dežerice   

6. kolo: 
Brvnište – Dolná Mariková 3:0, Kvašov – Lazy pod 

Makytou 1:1 (0:1), Vybošťok – Ondrička, Lednica, 
Podmanín a Dolné Kočkovce mali voľno
1. Lednica 4 4 0 0 23:2 12
2. Kvašov 3 3 0 0 22:4 9
3. Domaniža 3 2 0 1 13:6 6
4. Brvnište 4 2 0 2 6:6 6
5. H. Poruba 4 2 0 2 13:14 6
6. Lazy 4 1 2 1 14:6 5
7. D. Mariková 4 1 1 2 9:7 4
8. D. Kočkovce 4 0 1 3 2:21 1
9. Podmanín 4 0 0 4 3:39 0

7. liga muži JUH
6. kolo:
Kolačín – Horovce 4:0, Prejta – Dulov 0:5, Kameniča-

ny – Červený Kameň 1:3
1. Kolačín 6 4 1 1 21:7 13
2. N. Dubnica 5 4 0 1 22:9 12
3. Horovce 6 3 1 2 21:13 10
4. Dulov 6 3 0 3 18:15 9
5. Prejta 6 3 0 3 10:21 9
6. Lednica 5 2 2 1 17:10 8
7. Kameničany 5 1 0 4 8:22 3
8. Č. Kameň 5 0 0 5 8:28 0

6. kolo: 
Orlové – Praznov 0:5, Bodiná – Pružina 2:2, Tŕstie – 

Vrchteplá 2:3, Fan Club Púchov mal voľno
1. Bodiná 6 3 1 2 21:11 10
2. Praznov 4 3 1 0 14:9 10
3. Pružina 5 2 3 0 16:10 9
4. Vrchteplá 5 3 0 2 12:13 9
5. FC Púchov 5 2 0 3 16:18 6
6. Tŕstie 5 1 0 4 8:17 3
7. Orlové 4 0 1 3 3:12 1

8. kolo: 
Šebešťanová – Visolaje 1:1 (0:1)
Góly: 86. Petrík (PK) – 22. Kujaník
Zostava Visolají: 
Kalma – Bednář, Kucharík, Moško, Pazdera, Hrubo, 

Baránek, Vavrík, Kujaník, Polacký, Bulejčík, striedali 
Šuly a Konečný

Košecké Podhradie – Sverepec 3:0 (1:0)
Góly: Antol, Turza, Staňo
Mikušovce – Bolešov 0:3 (0:2)
Góly: Hasidlo, Štefánek, Vavruš
Lysá pod Makytou – Dohňany 3:3 (1:0)
Góly: Augustín 2 (jeden z pk), Veteška – Vojtek, Ba-

ďura (pk), Zigo
Zostava Lysej: 
Fojtek – Kováč, M. janíček, Ľ. Janíček, Drdák, Pod-

horec, Panáček, Hošták, Macko, Veteška, Augustín, 
striedali Chodúr, Riedel, Lišaník

Zostava Dohnian: 
Scherk – Španko, Vojtek, Badura, Gajdošík, Bodzík, 

Zigo, Hanes, Martinko, Štrbák, Pavlis, striedali Kružík 
a Kozma

Papradno – Jasenica 4:0 (1:0)
Góly: Brezničan, Galko, Černošík, vlastný
Streženice – Tuchyňa 0:0 
Zostava Streženíc: 
Mácsai – Struhárňanský, Lamžo, Trník, Bernahuser, 

Hofierka, Loduha, Pastorek, Rypák, Petrušek, Šesták, 
striedali Vavrík a Hrišo

Udiča – Dolné Kočkovce 2:0 (1:0)
Góly: Strnad (pk), Kvasník
Zostava Dolných Kočkoviec: 
Kováč – Repáč, Púpala, L. Chobot, Garaj, Pokorný, 

Ondrašík. Rybanský, Mišík, Kmošena, Pilát, striedali 
Fano a A. Chobot
1. Bolešov 8 5 3 0 24:6 18
2. Streženice 8 5 2 1 22:13 17
3. Lysá 8 4 2 2 19:15 14
4. K. Podhradie 8 4 2 2 16:16 14
5. Tuchyňa 8 3 4 1 17:10 13
6. Udiča 8 3 3 2 20:13 12
7. Papradno 8 3 3 2 17:13 12
8. Sverepec 8 3 2 3 10:16 11
9. D. Kočkovce 8 3 1 4 11:9 10
10. Jasenica 8 2 2 4 15:22 8
11. Visolaje 8 2 2 4 8:18 8
12. Šebešťanová 8 1 4 3 14:18 7
13. Dohňany 8 1 1 6 16:27 4
14. Mikušovce 8 1 1 6 7:20 4
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2. liga starší dorast U19 1. liga starší žiaci U15

Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

4. liga starší žiaci Juh

4. liga mladší žiaci

Prípravka U11

1. liga starší žiaci U14

2. liga mladší dorast U17

4. liga starší žiaci Sever
9. kolo: 
Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov 1:0 (0:0), Wie-

senpacher, 
Zostava MŠK Púchov: 
Guga – Šeroň, Plšek, Vaňovič, Haviar, Milo, Chupáň, 

Valík, Prekop, Káčer, Brezina, striedali Hunana, Lezza-
ni, tréner Peter Mičic

Inter Bratislava – Šamorín 2:2, Zlaté Moravce/Vráble 
– Petržalka 1:6, Piešťany – Dubnica nad Váhom 2:2, 
Myjava – Komárno 0:0, Karlova Ves Bratislava – Kra-
kovany 0:2, Domino – Partizánske a Skalica – Senec 
– odložené
1. Trnava 9 7 1 1 24:4 22
2. Dubnica 8 6 1 1 25:10 19
3. Petržalka 8 5 3 0 24:1 18
4. Myjava 8 5 2 1 14:9 17
5. Inter 9 4 4 1 18:9 16
6. Domino 8 5 1 2 17:8 16
7. MŠK Púchov 9 4 2 3 13:14 14
8. Komárno 9 4 2 3 16:18 14
9. Krakovany 9 4 1 4 9:11 13
10. Skalica 6 3 1 2 14:10 10
11. Partizánske 7 2 1 4 6:11 7
12. Šamorín 8 2 1 5 10:19 7
13. Zl. Moravce 9 1 1 7 9:20 4
14. Piešťany 8 1 1 6 8:22 4
15. Karlova Ves 9 1 1 7 9:31 4
16. Senec 8 0 1 7 5:24 1

Program 10. kola: MŠK Púchov – Karlova Ves Bra-
tislava (4. 10. o 10.00), Dubnica nad Váhom – Myja-
va, Senec – Krakovany, Petržalka – Piešťany, Šamorín 
– Zlaté Moravce/Vráble, Skalica – Inter, Partizánske – 
Lokomotíva Trnava, Komárno – Domino

5. kolo:
MŠK Púchov – SDM Domino 1:0 (0:0), Vavrík, 

Dunajská Streda – Dubnica nad Váhom 6:1, Karlova 
Ves Bratislava – Trenčín 2:1, Petržalka – Senica 4:0, 
Nitra – Levice 12:0, Prievidza – Slovan Bratislava 0:6, 
Trnava – Zlaté Moravce/Vráble a Skalica – Inter Brati-
slava – odložené
1. Nitra 5 5 0 0 40:3 15

2. Karlova Ves 5 5 0 0 21:4 15
3. Trnava 4 4 0 0 26:3 12
4. Petržalka 5 4 0 1 21:3 12
5. D. Streda 5 4 0 1 21:4 12
6. Slovan 5 3 0 2 13:4 9
7. MŠK Púchov 5 2 1 2 10:11 7
8. Trenčín 5 2 1 2 8:9 7
9. Prievidza 5 2 0 3 6:15 6
10. Domino 5 2 0 3 7:17 6
11. Dubnica 5 1 2 2 7:10 5
12. Inter 4 1 0 3 5:17 3
13. Senica 5 1 0 4 6:20 3
14. Zl. Moravce 4 0 0 4 3:20 0
15. Skalica 4 0 0 4 1:22 0
16. Levice 5 0 0 5 3:36 0

5. kolo: 
MŠK Púchov – SDM Domino 3:2 (2:1), Janek, Ve-

teška (pk), Pavlík – Voška, vlastný, Dunajská Streda 
– Dubnica nad Váhom 2:1, Karlova Ves Bratislava – 
Trenčín 0:2, Petržalka – Senica 2:3, Nitra – Levice 8:0, 
Prievidza – Slovan Bratislava 1:4, Trnava – Zlaté Mo-
ravce/Vráble a Skalica – Inter Bratislava – odložené 
na október
1. Nitra 5 5 0 0 34:7 15
2. Slovan 5 5 0 0 26:4 15
3. Trnava 4 4 0 0 29:2 12
4. Trenčín 5 4 0 1 12:7 12
5. Petržalka 5 3 1 1 11:6 10
6. MŠK Púchov 5 3 0 2 12:9 9
7. Senica 5 3 0 2 15:14 9
8. D. Streda 5 2 0 3 9:8 6
9. Zl. Moravce 4 2 0 2 9:8 6
10. Prievidza 5 2 0 3 14:15 6
11. Karlova Ves 5 2 0 3 10:11 6
12. Dubnica 5 2 0 3 8:20 6
13. Domino 5 0 1 4 5:16 1
14. Skalica 4 0 0 4 4:16 0
15. Inter 4 0 0 4 4:27 0
16. Levice 5 0 0 5 2:34 0

6. kolo: 
Košeca – Nová Dubnica 1:9, Streženice – Ladce 1:11 

(1:1), Rádzik – Bielik 4, Koyš 3, Dudík 2, Čemeš 2, Mi-
kušovce – Pruské 5:1, Fan Club Púchov –Dubnica nad 
Váhom B 1:6 (1:2), Okrajek – Bagín, Gerhard, Kováč, 
Suchánek 2
1. Ladce 5 5 0 0 70:1 15
2. N. Dubnica 5 4 0 1 38:3 12
3. Dubnica B 4 4 0 0 20:2 12
4. Mikušovce 6 2 1 3 9:25 7
5. FC Púchov 6 2 0 4 18:28 6
6. Košeca 5 2 0 3 12:28 6
7. Streženice 4 1 1 2 12:17 4
8. K. Podhradie 4 1 0 3 13:29 3
9. Pruské 5 0 0 5 3:62 0

6. kolo: 
Domaniža – Prečín 21:0, Jasenica – Plevník-Drieno-

vé 1:12, Beluša mala voľno
1. Plevník 5 5 0 0 45:4 15
2. Domaniža 4 4 0 0 53:2 12
3. Jasenica 6 4 0 2 30:30 12
4. D. Mariková 3 1 0 2 9:19 3
5. Papradno 4 1 0 3 16:28 3
6. Prečín 5 0 1 4 11:36 1
7. Beluša 5 0 1 4 5:50 1

9. kolo: Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov 1:0 
(1:0), Beňuš, 

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

Panáček, Bologa, Lacko, Porubčan, Baláž, striedali Lu-
liak, Crkoň, Šurian, Bielčik, tréner Patrik Mynář

Inter Bratislava – Šamorín 5:1, Zlaté Moravce/Vráble 
– Petržalka 0:2, Piešťany – Dubnica nad Váhom 1:4, 
Myjava – Komárno 1:1, Domino – Partizánske a Skali-
ca – Senec – odložené na október
1. Trnava 9 6 2 1 21:5 20
2. Dubnica 9 6 2 1 25:11 20
3. Petržalka 8 6 1 1 30:5 19
4. Inter 9 6 1 2 34:12 19
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 9 3 3 3 10:14 12
9. MŠK Púchov 9 3 2 4 10:20 11
10. Senec 8 2 4 2 16:18 10
11. Komárno 9 2 3 4 8:14 9
12. Šamorín 8 2 1 5 11:14 7
13. Piešťany 9 1 2 6 12:19 5
14. Myjava 8 1 2 5 5:17 5
15. Karlova Ves 8 1 1 6 6:15 4
16. Partizánske 7 0 1 6 3:37 1

Program 10. kola: 
MŠK Púchov – Karlova Ves Bratislava (4. 10. o 
12.30), Dubnica nad Váhom – Myjava, Senec – Kra-
kovany, Petržalka – Piešťany, Šamorín – Zlaté Morav-
ce/Vráble, Skalica – Inter, Partizánske – Lokomotíva 
Trnava, Komárno – Domino

Skupina A
1. Ilava 6 6 0 0 54:7 18
2. Dubnica B 6 4 0 2 30:21 12
3. Ladce 6 3 0 3 13:23 9
4. Košeca 6 2 2 2 22:19 8
5. Beluša 6 1 1 4 10:31 4
6. H. Poruba 6 0 1 5 12:40 1

Skupina B
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
1. Brvnište 4 3 1 0 22:13 10

2. Šebešťanová 4 3 1 0 19:12 10

3. D. Mariková 4 1 2 1 10:11 5

4. FC Púchov 6 1 2 3 18:23 5

5. Jasenica 6 1 0 5 21:31 3

Skupina D
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

6. kolo: 
Ilava – Beluša 4:3 (1:3), Kis 3, Rendek – Zaťko, Be-

lobrad, Čamaj, Horná Poruba – Plevník-Drienové 0:0, 
Udiča – Považská Bystrica B 2:2
1. Domaniža 6 5 1 0 35:1 16
2. Plevník 7 4 1 2 21:11 13
3. P. Bystrica B 5 4 0 1 29:9 12
4. Ilava 6 4 0 2 23:21 12
5. N. Dubnica 5 3 1 1 10:5 10
6. Udiča 5 1 1 3 8:13 4
7. Beluša 5 1 0 4 6:19 3
8. Prečín 4 1 0 3 8:23 3
9. H. Poruba 6 0 3 3 3:22 3

10. Lysá 5 0 1 4 1:20 1

Piatkové a sobotné intenzívne prehánky sa ne-
gatívne podpísali aj na súťaže prípraviek U11 MIX. 
Premočené trávniky a zrážky mohlli mať nepriaznivý 
vplyv na zdravie detí, a tak kompetentní logicky roz-
hodli o odložení všetkých stretnutí. 

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk
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PONUKA PRÁCE
• Hľadám prácu ako upratovačka na 1 až 2 hodiny 
denne. 0944 341 880
• Muž hľadá brigádu v poobedňajších hodinách.
• 0949 4945 11

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 31. 12. 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

SPOMIENKA
Odišiel si tíško, ako  
odchádza deň. Zostala 
nám na teba spomien-
ka len. Dňa 24.9.2020 
uplynulo 12. rokov, čo  
nás navždy opustil náš  
drahý manžel, otec, 
dedko Jozef Šesták  
z Nosíc. S  láskou spomí-
najú manželka, synovia, nevesty a vnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 28.9. si pripomíname  
19. výročie úmrtia našej 
mamy, babky a  prabab-
ky Anny Nemčekovej 
zo Záskalia. S  láskou 
na ňu spomínajú dvaja  
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
30.9. si pripomenieme 
2. výročie úmrtia otca 
a dedka Jozefa Toráňa. 
Kto ste ho poznali venuj-
te mu spolu s nami tichú 
spomienku. Spomína 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 24.9.2020 uplynuli   
2 roky, čo odišiel náš 
otec a dedko František  
Jurovčík sprevádzať 
našu mamu Ivanu 
Jurovčíkovú na večnosť. 
S láskou myslia na Vás 
dcéra a synovia s deťmi. 

SPOMIENKA
Si tam, kam hviezdy cho-
dia plávať, kam hľadíme, 
keď nemôžeme spávať. 
Len krásne spomienky 
nám ostali na Teba, my 
tiché modlitby posiela-
me do neba. V  srdci Ťa 
stále máme a s láskou na 
Teba spomíname. 30.9. 
uplynie 6. výročie úmrtia Janky Prekopovej 
rod. Fujeríkovej z  Mestečka. S  láskou a  úctou 
spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte 
jej s nami tichú spomienku.

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

SPOMIENKA
Dňa 1.10.2020 si pripomí-
name 17. smutné výročie 
úmrtia mamy, babky, pra-
ba    bky Anny Ižvoltovej.  
S láskou a úctou spomína  
syn Vlado s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 9.10.2020 si pri-
pomíname 10. výročie 
odchodu do večnosti 
Ferdinanda Kováča zo 
Streženíc – Kéblia. S  lás-
kou a  vďakou spomína 
manželka, známi a  celá 
rodina. Prosím o  tichú 
spomienku a modlitbu.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

• 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
• Kúpim RD s väčším pozemkom, alebo STAVEBNÝ 
POZEMOK. RK nevolať! tel.: 0917102671

PREDAJ
• Predám 3-izbový byt - Námestie Slobody 1408, 
voľný od 1.11.2020. Cena 90 tis. €. Volať po 18.00 h. 
0903 653 501
• 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
• Predám slnečný rodinný dom na Lednických 
Rovniach. Bližšie informácie 0903 129 133

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 ihneď. 
Tel.č.: 0914 120 216
• Ponúkam do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt 
v centre mesta Púchov. Kontakt: 0905 711 122
• Prenajmem 3-izbový zariadený byt v Púchove. 
0903513878

INÉ:
• Darujem regálové zostavy a  predajný pult 
z  laminovanej drevotriesky, vhodné do garáže, 
pivnice, skladu, atď. Rušíme predajňu v  Pov. Bystrici. 
Tel. 0905 620 715

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

INZERTNÁ 
KANCELÁRIA

OTVORENÁ 
len vo ŠTVRTKY 

 od 8:00 do16:00 hod.



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 

Zrušené podujatie ZO SZZP 
Púchov 

Dňa 19.9.2020 malo byť dlho organizované 
POSEDENIE PRI GULÁŠI v areáli ihriska DK pri 
dodržaní nariadených doterajších všetkých 
hygienických nariadení. Bez hudby, alkoholu, 
na čerstvom vzduchu s konzumáciou gulášu 
uvareného vlastnými členmi. Všetci sa tešili na 
toto stretnutie a samozrejme debatu, kto ako 
prežil hektickú dobu obmedzení CORONY.

Týmto chaotickým rozhodnutím cca 150 
zdravotne postihnutých členov bolo sklamaných, 
nakoľko sa tešili na toto stretnutie v krásnom 
prostredí ihriska TJ Slovan Dolné Kočkovce na 
čerstvom vzduchu po polročných obmedzeniach 
stretávania pre CORONU.

Členovia ZO SZZP Púchov vynaložili veľa 
organizačného úsilia, času aj potrebného 
proviantu, ktoré bolo náhle „zmietnuté zo 
stola“ v sobotu ráno 19. septembra. Až priamo 
pri vykladaní proviantu v priestore areálu TJ 
zmätočným rozhodnutím starostu Dolných 
Kočkoviec údajným zákazom z okresu pre 
CORONU a akciu zrušil! Pritom ešte večer deň 
pred konaním akcie neboli od starostu DK žiadne 
námietky!

Zaiste došlo k omylu rozhodnutia, nakoľko na 
druhý deň sa v tomto areáli konal futbalový zápas 
bez obmedzenia za prítomností divákov. A v 
našom meste bol tiež v nedeľu pochod a oslavy 
DNÍ MESTA PÚCHOV! Sprísnené nariadenia boli 
podľa Semaforu s platnosťou až v pondelok 
21.9.2020.
Od starostu Dolných Kočkoviec očakávajú 
členovia ZO SZZP patričné ospravedlnenie, 
pretože zmýliť sa môže každý! 

Výbor ZO SZZP Púchov a predseda Ján Petro 
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Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

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

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15%)

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

1/2 strany 204 x 134 85 € 81 € 72 €

100 x 270 85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87 60 € 57 € 51 €

65 x 270 60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134 50 € 48 € 43 €

204 x 64 50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

Cenník reklamného priestoru a občianskej inzercie v Púchovských novinách:

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

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

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

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

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

NsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETI 
Po -Pia  16.00 -22.00
So - Ne  7.00 -22.00

ÚTULOK
OZ HAFKÁČI

hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci

TEL. 0911 290 983

Ukážka formátu rozmerov inzercie na strane PN.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁSLUŽBA

155

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

KRYTÁ PLAVÁREŇ 
MŠK PÚCHOV

Krytá plaváreň je otvorená 
od 7.9.2020

PRE INFORMÁCIE OHĽADOM KRYTEJ 
PLAVÁRNE VOLAJTE PROSÍM POKLADŇU: 

0918 651 179
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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!


