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Fotosúťaž o najkrajšiu letnú fotografiu mesta Púchov
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Od začiatku júla do konca septembra pre-
biehala na oficiálnej facebookovej stránke 
mesta Púchov súťaž o najkrajšiu letnú foto-
grafiu mesta Púchov.
Okrem vedenia mesta rozhodovali o víťazoch 
aj občania svojimi lajkami na fotografie vo  
facebookovom fotoalbume. Prinášame čitateľom 
fotografie, ktoré mali najväčší úspech. V ďalšom 
čísle Púchovských novín zverejníme aj ďalšie  
zaujímavé príspevky do súťaže.
Cena občanov:
Andrej Kozák (fotografia na titulnej strane)
Cena primátorky mesta: 
Tomáš Vido (fotografia č.1)
Špeciálne ocenenie, ktoré sa rozhodlo udeliť 
vedenie mesta Púchov na základe talentu,  
kreativity, kvality a citlivého oka fotografa: 
Viktor Svoboda (č.2) 
Jaroslava Kamenová (č.3) 
Miroslav Mikáč (č.4)
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Slovami primátorky:  
Núdzový stav - avšak nie v našich srdciach

Hoci na mape svieti pre Púchov už zelený semafor, 
platí na Slovensku núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda 
SR s účinnosťou od 1. októbra. S týmto termínom 
prišlo aj množstvo sprísnených obmedzení  
a opatrení, ktoré súvisia najmä s nosením rúšok, 
obmedzením množstva 50 osôb na hromadných 
podujatiach, skrátením otváracej doby i obmedzenie 
počtu osôb na jednotlivých prevádzkach. Viac sa 
dočítate aj v tomto vydaní Púchovských novín. 

Opatrenia boli prijaté aj pre školy a školské 
zariadenia, z ktorého dôvodu sme sa v piatok stretli 
na spoločnom zasadnutí s riaditeľmi materských 
a základných škôl, základnej umeleckej školy  
i centra voľného času a dohodli si postupy ďalšieho 
fungovania. Telocvične i krúžkové činnosti na 
základných školách sa zatiaľ po dobu 14 dní 
nebudú prevádzkovať. Závery z tohto stretnutia boli 
posunuté aj na zasadnutie krízového štábu, ktorý 
sa opäť konal v priebehu siedmych dní až dvakrát. 
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 10.

V minulom týždni sme na základe uznesenia  
z posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva 
podali žiadosť o finančnú výpomoc na sumu 412.948 
eur, ktorú plánujeme ešte do konca tohto roka 
využiť na pokrytie výdavkov na opravy niektorých 
miestnych komunikácií. Momentálne prebieha 
verejné obstarávanie na dodávateľa týchto prác a ja 
verím, že počasie nám umožní zrealizovať tieto práce 
v čo najkratšom čase.

Bolo mi potešením vybrať víťazov súťaže  
o najkrajšiu letnú fotografiu nášho mesta. Fotky, 
ktoré účastníci súťaže posielali, sú dôkazom toho, 
aké je mesto krásne a mojou snahou bude po 
jesennom a zimnom kole fotosúťaže odprezentovať 
najkrajšie fotky z celého roka do jednej publikácie, 
ktorá sa bude niesť v duchu „Púchov očami občanov“. 
Mená víťazov spolu s víťaznými fotografiami nájdete 
aj v dnešnom vydaní Púchovských novín spolu  
s ponukou a výzvou zúčastniť sa ďalšieho kola súťaže 
o najkrajšiu fotografiu Púchova v jeseni. V priebehu 
budúceho týždňa odovzdáme víťazom letnej súťaže 
ocenenia a samozrejme aj čitatelia Púchovských 
novín budú pri tom. Redakcia novín vám postupne 
v najbližších týždňoch predstaví niektoré fotografie 
mesta, ktoré nám boli doručené. 

O celoslovenskom projekte „Do práce na 
bicykli“, ktorý bol minulý týždeň ukončený, 

budeme informovať po vyhodnotení tejto súťaže  
v najbližšom vydaní Púchovských novín. Ďakujem 
všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do tejto najväčšej 
kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy 
na Slovensku a podporili tak aj myšlienku nášho 
„zeleného mesta“. 

Počas minulého víkendu nás potrápil prívalový 
dážď. V tejto súvislosti chcem poďakovať PTSM  
a DHZ Púchov za ich promptné riešenie tejto situácie.

Na zasadnutí Rady Regionálneho združenia miest 
a obcí, ktorá sa konala minulý týždeň, sme schválili 
nasmerovanie a podmienky Rady partnerstva, 
ktorej som členom a ktorej zásadný význam bude 
rozhodovať o eurofondoch v rámci obnovy regiónu 
v budúcom programovacom období 2021-2027. 

Po troch mesiacoch mi bolo opäť cťou privítať 
nových Púchovčanov medzi nami. Desať krásnych 
detičiek zavítalo do Zrkadlovej siene Župného domu 
spolu so svojimi rodičmi, kde si prevzali malý darček 
ale aj pamätný list na túto malú krásnu slávnosť. 
Malým Púchovčanom prajem hlavne veľa zdravia  
a lásky, a ich rodičom veľa trpezlivosti a potešenia zo 
svojich ratolestí. 

Mesiac október je už tradične spojený s úctou 
k starším. Práve v tomto mesiaci sme sa možno 

viac ako inokedy venovali najmä našim seniorom, 
ktorí si zaslúžia pozornosť, dôstojnosť a priestor 
pre sebarealizáciu. Teší ma, že mesto Púchov je 
miestom, ktoré dokáže vytvárať podmienky pre 
aktívny a plnohodnotný život seniorov. Zaručujem, 
že tomu tak bude aj naďalej. Nielen počas korony, 
ale i počas bežného života, lebo seniori sú naši aj 
so svojimi snami a túžbami po aktívnom živote. Aj 
mestský úrad a Púchovská kultúra plánovali pre 
nich mnoho akcií, ktoré by boli poďakovaním za 
všetko, čo robia pre spoločnosť. Všetky podujatia 
sme však, paradoxne, museli zrušiť najmä pre to, 
aby sme ich ochránili. Hnusné ochorenie COVID-19 
ohrozuje najmä tých najzraniteľnejších, ktorých 
telo už nie je tak pripravené sa brániť pred vírusmi. 
Možno je aj toto čas prejaviť im úctu nielen slovami 
vďaky, ale aj našou zodpovednosťou a solidaritou. 
Dodržiavajme to deklarované R.O.R. (rúško, odstup, 
ruky) a dokážme, že nám záleží nielen na sebe ale aj 
na druhých. 

Milí seniori, viem, že nie každému je dopriate 
užívať si dlhej a pokojnej jesene života v primeranom 
zdraví. Preto - buďme vďační za každé ráno, kedy sme 
sa zobudili a mohli tak opäť uzrieť slnko, vidieť svet, 
objať svojich blízkych a počuť všetko, čo je okolo nás. 
Každý človek si želá šťastný život. Úplné a dokonalé 
šťastie však neexistuje. Jednému chýba to, inému 
zasa čosi iné. Každý ľudský život je iný. Musíme ho 
prijímať, žiť ho, ale nevzdávať sa a častokrát sa boriť 
s prekážkami a ťažkosťami. Želám vám, aby ste sa 
dokázali tešiť aj z maličkostí. Pripomínajme si chvíle 
šťastia a radosti, ktoré sme prežili. Ja vám, milí seniori, 
prajem hlavne veľa zdravia a optimizmu, pretože ako 
povedal Antoine de Saint-Exupéry: „Predtým som 
mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, človek 
nikdy nestarne.“

Na Slovensku máme núdzový stav, ale naše srdcia sú 
stále, verím, plné lásky. A to je naša nádej, že porazíme 
nielen koronakrízu, ale aj krízu v medziľudských 
vzťahoch, ktorá je oveľa horšia, pretože liek na ňu 
nekúpite a nedá sa proti nej zaočkovať. „Práve v boji 
medzi dobrom a zlom tkvie zmysel života, a v nádeji, 
že dobro zvíťazí. A práve táto nádej je odpoveďou, 
ktorú hľadáme: dobro môže zvíťaziť. Zlo môže byť 
premožené jedine láskou.“ (Morgan Scott Peck). A aj 
preto vám v nasledujúcich dňoch prajem hlavne veľa 
lásky. 

Katarína Heneková 
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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
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Budova Divadla Púchov funguje už 
niekoľko rokov. Napriek výraznému 
predraženiu celej stavby oproti pôvod-
nému rozpočtu, v divadelnej sále a ani 
v kine nebola namontovaná klimati-
zácia, ktorá by zabezpečila príjemné 
tepelné prostredie pri sledovaní kul-
túrnych podujatí. Neraz neznesiteľné 
teplo v sálach počas horúceho leta 
skutočne kazilo nielen umelecký do-
jem, ale doslova vyháňalo záujemcov 
o prenájom priestorov Divadla na ko-
merčné a spoločenské akcie. 

Teraz sa konečne situácia zmení. 
Púchovská kultúra, s.r.o od začiatku 
roka napriek úsporným opatreniam  

a nižšej dotácii výrazne šetrí na nákla-
doch, čo umožnilo vypísať výberové 
konanie na dodanie a montáž klima-
tizácie pre potreby Divadla. Výberové 
konanie vyhrala púchovská firma KLI-
MACOLD, s.r.o, ktorá sa roky profesio-
nálne zaoberá montážami klimatizácii. 
Je to dobrá správa - realizácia diela 
miestnymi firmami má okrem podpo-
ry miestnych podnikateľov aj veľkú 
výhodu v prípade poruchy zariadenia, 
servis a odstránenie poruchy je vždy 
„po ruke“.

Konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Pa-
vol Pivko sa pre Púchovské noviny vy-
jadril: „Som veľmi rád, že tak významnú 

vec, ako je príjem-
né prostredie pri 
sledovaní kultúr-
nych podujatí, 
už budeme môcť 
zabezpečiť pre 
našich občanov 
a samozrejme aj 
účinkujúcich. Celú 
investíciu si platí-
me z ušetrených 
finančných prost-
riedkov. Teší ma aj 
vysúťažená cena 
22 tisíc eur, ktorá je 
približne o polovi-
cu nižšia ako bola 
v projekte. Rea-
lizačné práce za-
čnú od pondelka 
(5.10.) a budú trvať 
asi dva týždne.“

S. Flimmel

Nová klimatizácia v Divadle Púchov

V aktuálnom školskom roku sa  
v systéme duálneho vzdelávania (SDV) 
na stredných odborných školách  
v Trenčian skom kraji učí viac ako 1.340 
študentov. V porovnaní s minulým 
školským rokom ich počet narástol  
o 200. 

V rámci SDV má v školskom roku 
2020/2021 učebnú zmluvu uzavretú 
takmer 380 prvákov, a to na stred-
ných školách v územnej pôsobnosti 
Trenčian skeho samosprávneho kraja 
(TSK). „Tak ako v minulom školskom 
roku, sú medzi prvákmi najviac zastú-
pené odbory mechanik nastavovač 
(93), mechanik – mechatronik (55)  
a mechanik elektrotechnik (28). Čo sa 
týka ostatných ročníkov, učebnú zmlu-
vu má v druhom ročníku podpísanú 
445 študentov, v treťom 321 a vo štvr-

tom 203 študentov. Nebyť ochorenia 
COVID-19 predpokladáme, že by bol 
počet žiakov zapojených do SDV ešte 
vyšší,“ povedala vedúca Oddelenia 
školstva, kultúry, mládeže a športu 
Úradu TSK Eva Žernovičová. Doplni-
la, že niektorí zamestnávatelia využili 
zákonnú možnosť a podpíšu učebnú 
zmluvu so žiakmi neskôr. Termín majú 
do konca januára 2021.

Na území kraja je do SDV zapojených 
24 stredných škôl a 154 firiem. V čase 
epidémie koronavírusu sa výchovno-
-vzdelávací proces v škole aj prevádz-
kovanie praxe u zamestnávateľa riadi 
usmerneniami Úradu verejného zdra-
votníctva SR, regionálnych úradov ve-
rejného zdravotníctva a usmerneniami 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR.                Zdroj: TSK 

Potravinový reťazec spustil od štvrtka projekt 
potravinovej zbierky s názvom Podeľ sa a pomôž, 
do ktorého sa úspešne zapojilo i mesto Púchov. 

Zámerom predmetného projektu je kontinuálne 
pomáhať obyvateľom konkrétneho mesta, ohroze-
ných chudobou a sociálnym vylúčením. Púchovská 
predajňa LIDL je jednou zo 144 predajní v 92 mes-
tách na Slovensku, v ktorých bude projekt podpory 
občanov, pre ktorých je Potravinová zbierka venova-
ná, prebiehať počas 365 dní v roku. 

V mesiaci júl začala spolupráca Oddelenia školstva 
a sociálnych vecí na MsÚ v Púchove s organizačným 
tímom pripravovaného projektu Potravinovej zbier-
ky spoločnosti Lidl Slovenská republika. Za cieľ 
tohto krásneho projektu organizátori uvádzajú vo 
svojej oficiálnej tlačovej správe dlhodobú a pravi-
delnú podporu obyvateľov mesta Púchov, ktorí to 
najviac potrebujú – ohrození chudobou a sociálnym 
vylúčením. Zákazníci predajne LIDL budú mať mož-
nosť počas trvania projektu – 365 dní, po zaplatení 
svojho nákupu venovať časť nakúpených trvanlivých  
a suchých potravín do špeciálne označeného koša, 
ktorý je umiestnený priamo v predajni – v zóne za 
pokladnicami. Každý kôš je označený ako logom spo-
ločnosti, tak i názvom projektu „Podeľ sa a pomôž“. 
Naviac, každý, kto prispeje do Potravinovej zbierky, 
bude transparentne informovaný o tom, komu svo-
jou potravinovou podporou pomôže. Pre súčasnú si-
tuáciu na Slovensku a celkovú stratégiu spoločnosti 
Lidl Slovenská republika, boli vybrané organizácie, 
starajúce sa o deti a mládež zo znevýhodneného so-

ciálneho prostredia a osamelé a týrané matky, ďalej 
organizácie na pomoc pre seniorov, ľuďom bez do-
mova, so zdravotným znevýhodnením a ešte iným 
ohrozeným skupinám obyvateľstva. 

Zapojenie sa do Potravinovej zbierky približuje 
kontaktná osoba za Mesto Púchov, vedúca Oddele-
nia školstva a sociálnych vecí na MsÚ Púchov, Mgr. 
Daniela Gabrišová: „Nakoľko cez Oddelenie školstva 
a sociálnych vecí každý mesiac prechádzajú žiadosti 
o jednorazové sociálne dávky, žiadosti o príspevok  
z transparentného účtu, či žiadosti o mimoriad-
nu dávku v hmotnej núdzi, a zároveň disponuje-
me zoznamom občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi  
a neľahkej sociálnej situácii, rozhodli sme sa s vede-
ním mesta týmto ľuďom pomôcť ešte viac. Na zabez-
pečení potravinovej zbierky dlhodobo spolupracu-
jeme i so Slovenským červeným krížom, územným 
spolkom Žilina. Tento projekt spoločnosti Lidl Slo-
venská republika nás oslovil svojou transparentnos-
ťou, dlhodobou perspektívou pomoci, ktorej cieľom 
je pravidelná potravinová podpora obyvateľov ohro-
zených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. 
Veríme, že touto formou pomôžeme viacerým obča-
nom mesta. Primárne sa budeme orientovať na ľudí, 
ktorých spoločnosť Lidl kategorizovala, konkrétne 
podľa zoznamu, ktorý má k dispozícii Mesto Púchov.“

Každý štvrtok si zaregistrovaná organizácia či mes-
to vyzdvihnú darované potraviny na im pridelenej 
predajni. Prvé prebratie potravín z predajne prebe-
hne vo štvrtok 8.10.2020, v čase 9:00 – 19:00 hod. 
zodpovedné osoby sa na mieste budú preukazovať 

certifikátom, ktorý ich oprávňuje potraviny prevziať 
– priamo do veľkého nákupného vozíka, čo je mer-
nou jednotkou daného nákupu. V praxi to znamená, 
že počet vyvezených nákupných vozíkov týždenne 
je mernou jednotkou úspešnosti projektu. Preto 
sa odporúča nákupný košík naplniť vždy zarovno  
s okrajom. 

Neváhajte sa i Vy zapojiť do Potravinovej zbierky 
pre tých, ktorí to v súčasnosti ocenia ešte viac ako ke-
dykoľvek predtým. Nielen, že pomôžete, ale urobíte 
tým i radosť svojim spoluobčanom, ktorí to najviac 
potrebujú. O priebehu Potravinovej zbierky vás bu-
deme pravidelne informovať aj na webe a sociálnych 
sieťach Mesta Púchov.         Laura Krošláková

Púchov je súčasťou potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž

Počet študentov praxujúcich 
u zamestnávateľa rastie
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V poradí XXV. rokovanie župného parlamentu 
sa uskutočnilo v pondelok 28. septembra 2020  
v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za do-
držania všetkých hygienických opatrení a v prí-
tomnosti 44 poslancov. 

Zastupiteľstvo TSK volilo hlavného kontrolóra
V úvode pracovného programu septembrovej 

schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu  
z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIV. zasad-
nutí Zastupiteľstva TSK a Správu o kontrole vyba-
vovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 
2020. Nakoľko koncom októbra tohto roka uplynie 
šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra 
TSK Richarda Horvátha, krajský parlament v tajnom 
hlasovaní volil jeho nástupcu. Stal sa ním Pavol Zigo, 
ktorý má predchádzajúce bohaté pracovné skúse-
nosti z pôsobenia na Najvyššom kontrolnom úrade, 
expozitúre Trenčín. Do funkcie nastúpi deň po skon-
čení funkčného obdobia súčasného hlavného kont-
rolóra. Poslanci zároveň schválili hlavnému kontroló-
rovi odmenu za rok 2019 vo výške 30% súhrnu platov 
ustanovených zákonom o samosprávnych krajoch  
a poďakovali mu za dlhoročnú prácu v prospech kra-
ja. Následne župný parlament prerokoval a schválil 
15 návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK.

Župa využije možnosť finančnej výpomoci na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

Vážnosť situácie spôsobenej koronakrízou si uve-
domuje aj vláda SR, ktorá na svojom rokovaní 12. 
augusta 2020 schválila poskytnutie bezúročnej ná-
vratnej finančnej výpomoci subjektom územnej sa-
mosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. 
Financie môžu byť použité na krytie výdavkov samo-
správnych funkcií nehospodárskeho charakteru, ma-
ximálne do výšky výpadku dane z príjmov FO za rok 
2020 so štvrťročnou splatnosťou v rovnomerných 
ročných splátkach, prvá bude uhradená v roku 2024. 
Pre TSK je finančná pomoc určená maximálne do 
výšky 5 522 741 eur. Poskytnuté finančné prostriedky 
možno použiť do 31. decembra 2020.

Na rekonštrukciu ciest, investície do majetku či 
výkon samosprávnych pôsobností kraj použije 
bezúročný úver od štátu

Návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finan-
čných aktív schválila Trenčianskemu samospráv-
nemu kraju vláda SR uznesením č. 474 dňa 15. júla 

2020. Sumu 20 mil. eur župa využije na opravy a 
rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej 
cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície 
do majetku vo vlastníctve kraja určeného na výkon 
samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych 

služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, 
vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. S čerpa-
ním počíta v rokoch 2021-2022, pričom splácanie je 
rozdelené rovnomerne na dobu 10 rokov. Zvyšných 
päť krajov (NSK, ŽSK, BBSK, PSK, TTSK) možnosť čer-
pať úver využilo už v predchádzajúcom roku. 

Hlavným dôvodom 2. zmeny rozpočtu TSK na roky 
2020-2022 bolo zapracovanie výpadku v plnení da-
ňových príjmov a s ním súvisiace zapojenie finan-
čných operácií – bezúročnej návratnej finančnej 
výpomoci z rozpočtovanej kapitoly Ministerstva fi-
nancií SR na výkon samosprávnych pôsobností. 

Župa bude môcť pomáhať jazykovej škole  
a školským zariadeniam pri dopadoch koronakrízy

Krajský parlament schválil Všeobecne záväzné na-
riadenie TSK č. 33/2020, v rámci ktorého sa doplnila 
možnosť poskytnúť jazykovej škole alebo školským 
zariadeniam v pôsobnosti kraja či cirkevným alebo 
súkromným zriaďovateľom základnej umeleckej 
školy, jazykovej školy alebo školského zariadenia 
na základe rozhodnutia predsedu TSK mimoriadnu 
dotáciu pre príslušný kalendárny rok na pokrytie 
nevyhnutných výdavkov v prípade vyhlásenia vojny, 
vojnového, výnimočného alebo núdzového stavu či 
mimoriadnej situácie, platných aj pre územie samo-
správneho kraja. 

Ďalších päť stredných škôl vďaka národnému 
projektu skvalitní systém inkluzívnej vzdelávacej 
podpory

V rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie 
v edukácii detí a žiakov“ ponúklo Metodicko-pe-
dagogické centrum Bratislava priestor pre získanie 
školských špeciálnych pedagógov, školských psy-
chológov, sociálnych pedagógov i pedagogických 
asistentov, resp. asistentov učiteľa pre žiakov so zdra-
votným znevýhodnením. Po dobu trvania projektu 
bude MPC Bratislava týmto školám v plnom rozsa-
hu refundovať cenu práce prijatých zamestnancov. 
V rámci TSK bolo vyhodnotených ako úspešných 
ďalších 5 stredných škôl: Spojená škola, I. Krasku, 
Púchov, SOŠ obchodu a služieb Trenčín, SOŠ obcho-

du a služieb Púchov, Gymnázium Partizánske,  
Obchodná akadémia Trenčín. 

O príspevok na zmiernenie dopadov COVID-19 
sa uchádzajú všetky tri župné nemocnice

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská 
Bystrica aj NsP Myjava sú ako subjekty hospodárskej 
mobilizácie oprávnenými žiadateľmi o NFP z Integro-
vaného regionálneho operačného programu 2014 
– 2020 v rámci výzvy s názvom Zníženie dopadov 
pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skráte-
nie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia 
v zariadeniach ústavnej starostlivosti v postavení 
subjektov hospodárskej mobilizácie. V rámci pro-
jektu bude podporené financovanie potrebného 
materiálno-technického vybavenia nemocníc, nákup 
zdravotníckej techniky a prístrojového vybavenia za 
účelom diagnostiky, prevencie a liečby pacientov 
s diagnózou COVID-19, ale tiež nákupu osobných 
ochranných pracovných prostriedkov pre personál 
či zriadenie kontajnerového mobilného odberového 
miesta na diagnostiku. Celkové oprávnené výdavky 
sú pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1.742. 
925,88 eur, pre NsP Považská Bystrica 497 523,53 eur 
a NsP Myjava 332.590,59 eur, spolufinancovanie kra-
ja je vo výške 5 %. 

Župa podporí kandidatúru Trenčína na Európs-
ke hlavné mesto kultúry

Zastupiteľstvo TSK na svojom septembrovom za-
sadnutí schválilo uzatvorenie Deklarácie vzájomnej 
podpory vlajkovej kultúrnej iniciatívy Európskej únie 
– Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi mesta-
mi Trenčín a Trenčianske Teplice a Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom, ktorá vyjadruje spoločné úsilie 
a podporu pre získanie titulu Európske hlavné mesto 
kultúry pre rok 2026 kandidáta za SR mesto Trenčín. 
Kraj umožní kultúrnym zariadeniam vo svojej pô-
sobnosti zúčastňovať sa na aktivitách smerujúcich  
k získaniu tohto titulu a tiež aktivitách vyplývajúcich 
z prípadného udelenia titulu mestu Trenčín. 

V závere schválili dve dôležité uznesenia
Prvým Z TSK žiada vládu SR o predĺženie exekučnej 

amnestie nemocníc do konca roku 2025 a ministra 
zdravotníctva SR o zaradenie nemocníc v pôsobnosti 
samosprávnych krajov do pripravovaného procesu 
oddlžovania. Druhým žiada vládu SR o prehodnote-
nie plánu priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry 
do roku 2030, so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť 
výstavby rýchlostnej cesty R2 na území Trenčianske-
ho kraja, ministerstvo dopravy o urýchlené dopraco-
vanie štúdie uskutočniteľnosti ciest I/9 a I/64, ktoré 
prechádzajú krajom a upresnenie spôsobu financo-
vania cesty I/64 – obchvat Prievidze (II. etapa). 

Najbližšie poslanci zasadnú do svojich lavíc v pon-
delok 23. novembra 2020.    Zdroj: TSK

Hospodárenie Trenčianskeho kraja v prvom 
polroku výrazne ovplyvnila koronakríza



spravodajstvo6

Mestská polícia

Počet obetí dopravných nehôd sa v kraji  
v predchádzajúcom týždni nezvýšil 

Čivavu majiteľ neustrážil
Hliadka mestskej polície zasahovala dopolud-

nia na základe telefonického oznámenia na Va-
janského ulici, kde sa mal voľne pohybovať malý 
pes. Mestskí policajti našli na mieste psa – čivavu, 
ktorý bol nadmierne plachý. Oznamovateľ požičal 
mestským policajtom prenosnú tašku na malé 
zvieratá. Hliadka psa odchytila. Pes bol bez oboj-
ku, bez čipu a nebol zranený. Umiestnili ho na 
oddelenie mestskej polície. Popoludní psa vydali 
majiteľovi, priestupok proti všeobecne záväzné-
mu nariadeniu mesta vyriešili desaťeurovou po-
kutou.  

Obišiel s napomenutím
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie,  podľa ktorého sa na Mudroňovej 
ulici na detskom ihrisku váľa neznámy muž, ktorý 
tam popíjal alkohol. Oznamovateľ tiež informo-
val, že muža videl pred jedným z obchodných 
domov v Púchove, ako tam žobre a vulgárne na-
dáva zákazníkom. Hliadka po príchode na mieste 
našla ležiaceho muža, ktorý pri sebe nemal žiad-
ne doklady totožnosti. Mestskí policajti ho vyzva-
li, aby z priestoru odstránil odpad a fľašky, ktoré 
tam nechal. Hliadka ho predviedla na oddelenie 
mestskej polície na zistenie totožnosti. Priestupok 
znečisťovania verejného priestranstva vyriešili 
napomenutím.

Nevládala chodiť
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zá-

klade telefonického oznámenia na Nimnickej 
ceste, kde sa mala po ceste váľať neznáma žena. 
Hliadka na mieste zistila, že na ceste leží žena 
pod vplyvom alkoholu, ktorá vulgárne nadávala. 
Mestskí policajti ju vyzvali, aby priestor opustila, 
žena však bola tak opitá, že to nedokázala. Hliad-
ka ju preto naložila do služobného automobilu  
a odviezla do príbytku pri Váhu, kde si ju prevzala 
spolubývajúca. 

Pomohli...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého pred domom kultú-
ry leží neznámy muž, ktorý potrebuje pomoc. Po 
príchode na miesto našla hliadka na lavičke mier-
ne dezorientovaného muža z Lazov pod Makytou, 
ktorý sa podľa vlastných slov lieči na cukrovku  
a potrebuje lekársku pomoc. Mužovi poskytli 
prvú pomoc mestskí policajti, následne si ho pre-
vzali do opatery privolaní zdravotní záchranári.

Zabudol zavrieť
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zá-

klade telefonického oznámenia na Gorazdovej 
ulici, kde bolo pri pivárni odparkované osobné 
motorové vozidlo značky Škoda Fabia, na ktorom 
boli otvorené pravé zadné dvere. Po príchode na 
miesto zistili mestskí policajti majiteľa vozidla. 
Ten si po príchode vozidlo skontroloval a skonšta-
toval, že vozidlo je v poriadku a nebolo z neho nič 
odcudzené.

Aby do auta nenapršalo...
Na oddelenie mestskej polície oznámil jeden  

z púchovských taxikárov, že na Námestí slobody 
parkuje osobné motorové vozidlo značky Citroën 
C3, ktoré má otvorené okno spolujazdca. Pro-
stredníctvom štátnej polície zistili majiteľku vo-
zidla, ktorú sa však nepodarilo telefonicky skon-
taktovať. Hliadka zistila, že kľúč od vozidla má aj 
jej syn, ktorého informovali o otvorenom okne na 
aute. Ten informoval, že automobil príde zavrieť. 
Hliadka v prítomnosti svedka prekryla automobil 
tak, aby do neho netiekla voda.  

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v 39. kalendárnom týždni stalo 22 dopravných ne-
hôd.  Nikto pri nich neprišiel o život, traja ľudia utrpe-
li pri nehodách ťažké zranenia. 

Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja stalo 803 dopravných nehôd, čo 
je o 186 menej, ako v rovnakom období minulého 
roku. I keď počet dopravných nehôd na krajských 
cestách sa výrazne znížil, nedá sa to povedať o poč-
te obetí, ktoré si vyžiadali. V Trenčianskom 
samosprávnom kraji zomrelo v tomto roku 
pri dopravných nehodách už 23 ľudí, čo je 
o štyroch viac, ako v rovnakom období roku 
2019. Ťažké zranenia utrpelo pri dopravných 
nehodách v Trenčianskom kraji v tomto roku 
47 menej, čo je o desať menej, ako v rovna-
kom období minulého roku. 

Na cestách Slovenskej republiky sa v tomto 
kalendárnom roku stalo do 39. kalendárneho 
týždňa 8848 dopravných nehôd, čo je o 1176 
menej, ako v rovnakom období minulého 
roku. Zomrelo pri nich už 186 ľudí, čo je o 17 
viac, ako v rovnakom období minulého roku. 
Počet obetí dopravných nehôd stúpol na Slo-

vensku medziročne o desať percent. Pri dopravných 
nehodách na Slovensku utrpelo tento rok ťažké zra-
nenia 654 osôb (medziročný pokles o 115). 

Najviac obetí majú tento rok cesty Žilinského sa-
mosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách 
zomrelo už 39 ľudí, čo je o 16 viac, ako v rovnakom 
období minulého roku. Najmenej ľudí – 14, zomrelo 
tento rok pri dopravných nehodách na cestách Pre-
šovského samosprávneho kraja.     KR HaZZ Trenčín 

Dňa 26. septembra, krátko po pol jedenástej ho-
dine doobeda bol ohlásený požiar tunelbágra, ku 
ktorému došlo v západnom portáli staveniska tunela 
Milochov, v katastri mesta Považská Bystrica - časť 
Milochov.  

Na zásah boli postupne vyslaní piati príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Považskej Bystrice  
a Púchova s tromi zásahovými vozidlami.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo ziste-
né, že požiarom je zasiahnutý pracovný stroj, ktorý sa 
nachádzal cca 150 metrov od ústia tunela. Požiar sa  
v prvej fáze horenia neúspešne pokúšali uhasiť 
miest ni zamestnanci. V čase príchodu hasičov už 
boli všetci zamestnanci z tunela evakuovaní a prívod 

elektrickej energie do vnútorných priestorov tunela 
bol odstavený. 

Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch vytvorili 
hadicové vedenie od zásahových vozidiel, ktoré boli 
dislokované pred vchodom do tunela a za účelom li-
kvidácie požiaru nasadili jeden hasebný prúd. Súčas-
ne počas hasebných prác vykonávali monitorovanie 
požiariska prostredníctvom termovíznej kamery.

Po likvidácii požiaru, pred pol dvanástou hodinou 
naobed, bol postihnutý stroj postupne ochladzova-
ný a keď už nehrozilo žiadne ďalšie nebezpečenstvo 
bolo miesto udalosti odovzdané zisťovateľovi príčin 
vzniku požiarov a príslušníkom polície.

KR HaZZ Trenčín 

V železničnom tuneli Milochov horel 
bager, zasahovali aj púchovskí hasiči

V tuneli Milochov sa len pred pár dňami oslavovalo prerazenie tunela. V sobotu pred týždňom v ňom horel bager. 
Zasahovali aj púchovskí hasiči. 
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Nela Barková Alexandra 
Minárik

Juraj Číž Vanda Cíbiková

Alžbeta 
Flimmelová Samuel Šomko

Rebeka 
Ujmiaková

Eliška  
Paliesková

Ľuboš Hriadel Emily  Emily  
SedliakováSedliaková

S e p t e m b r o v é  
v í t a n i e  d e t í  
v  Ž u p n o m  d o m e 
V stredu 30. septembra 2020 v Župnom dome slávnostne 
privítala do života najmladších Púchovčanov primátorka 
mesta Katarína Heneková.

Foto: Slavomír Flimmel
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6 mesiacov
TV zadarmo
dá zabrať

k optickému 

internetu

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

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

Viac na swan.sk

LEKÁREŇ NA STAROM NÁMESTÍ PÚCHOV (POLIKLINIKA ZDRAVIE), 
POD LACHOVCOM 1727/55, 02001 PÚCHOV
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Dnešný Púchov vznikol pravdepodobne po zni-
čení slovanského hrádku a sídliska na Púchovskej 
skale. Prvá písomná zmienka o Púchove je z roku 
1243, kedy sa v darovacej listine uhorského kráľa 
Belu IV. spomína Puch z rovnomennej osady.  
Z osady Puch – Puchovej osady – sa vyvinulo 
dnešné pomenovanie Púchov.

Už v polovici 13. storočia bola osada rozdelená na 
dve časti. Popri majetku Pucha existovala druhá časť 
osady, väčšia a v budúcnosti oveľa významnejšia, 
ktorá bola súčasťou Lednického panstva. Obe časti 

osady používali v neskoršom období totožný názov 
– Púchov, no ich dejiny sa od seba veľmi líšili. Nielen 
tým, že mali rôznych zemepánov, ale aj rozdielnym 
spoločenským statusom svojich obyvateľov.

Prvým známym vlastníkom Lednického panstva  
a aj jeho časti – osady Puch – bol Marek z Lednice. 
Je spomínaný v listine kráľa Belu IV. z roku 1259. Ďal-
šia písomná zmienka z dejín Púchova je až z rokov 
1332 – 1337, kedy sa v skomolenej podobe Poho 
nachádza v účtoch výbercov daní pre avignonský 
pápežský dvor.

Na prelome 13. a 14. storočia bol majiteľom Lednic-
kého panstva Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti 
sa panstvo dostalo do kráľovských rúk. Za vlády kráľa 
Žigmunda postihla Púchov veľká pohroma. Žigmund 
sa do dejín strednej Európy zapísal dlhoročnými 
súbojmi s českými husitmi. Počas jednej z výprav  
v roku 1432 husiti vtrhli aj na Považie – dobyli Led-
nický hrad, vyplienili Považskú Bystricu a Púchovu sa  
v žiadnom prípade nemohli vyhnúť. Žigmundovi 
pravidelne chýbali financie, a tak založil panstvo  
v roku 1460 otcovi Václava Bielika z Kornice.

Udelenie mestských práv v roku 1470
Bielikov syn sa zapísal do dejín Púchova význam-

ným činom. Pravdepodobne v roku 1470 povýšil 
lednickú časť osady Púchov na mestečko – oppidum. 
Hoci sa k tejto udalosti nezachovala výsadná listina, 
je to zrejmé z toho, že v roku 1469 je Púchov v listi-
ne kráľa Mateja spomínaný ako dedina – possessio  
a v roku 1471 ho kráľ Matej už nazýva oppidum. 
Púchov tak získal v druhej polovici 15. storočia vý-
znamné postavenie mestečka.

Nový status priniesol aj zmenu v postavení obyva-
teľov lednickej časti Púchova. Získali nemalé výsady, 
ktorými sa odlišovali od poddaných rodiny Marczibá-
nyiovcov. Hoci dovtedy i potom žili obyvatelia oboch 
púchovských častí v tesnej blízkosti, ich postavenie 
bolo natoľko odlišné, že obidve časti mali úplne 

odlišné dejiny. Až na začiatku 18. storočia sa začali 
mestské časti k sebe približovať do takej miery, že 
došlo k ich spojeniu do jedného mestečka – Púchova 
v podobe, v akej ho poznáme dnes.

Marczibányiovská časť
Časť osady Puch, ktorá pôvodne patrila Pucho-

vi, má svoje dejiny skromnejšie. Jej obyvatelia boli  
v poddanskej závislosti od svojho zemepána. Veľký 
význam pre dejiny tejto časti obce má listina kráľa 
Mateja z roku 1469. Spomína sa v nej rodina Marczi-
bányiovcov. Podľa listiny vlastnila časť obce patriacu 

v minulosti Puchovi a je pravdepodob-
né, že ide o jeho potomkov. Vyplýva to 
z toho, že prví vlastníci z rodiny Mar-
czibányiovcov – Martin, syn Štefana  
a jeho synovia Ondrej a Štefan použí-
valo prímeno Púchovský. Marczibányi-
ovci ostali vlastníkmi tejto časti mesta 
až do likvidácie poddanstva v Uhorsku 
v roku 1848.

Marczibányiovskú časť Púchova 
môžeme umiestniť do dnešnej čas-
ti mesta medzi Komenského ulicou  
a Námestím slobody. Rodina Marc-
zibányiovcov žila pravdepodobne  
v kúrii, okolo ktorej ležali domy pod-
daných. Tí si plnili svoje povinnosti 
voči svojim zemepánom, ktorým sa 
zväčša nepodarilo dosiahnuť význam-
nejšie postavenie v stoličnej či župnej 
samospráve. Výnimkou bol Imrich 
Marczibányi, ktorý v roku 1795 nechal 

po svojom zvolení za podžupana Trenči-
anskej stolice postaviť v Púchove Župný 

dom. Je to jedna z mála historických pamiatok, ktorá 
sa v meste zachovala a dnes je sídlom Archeologické-
ho múzea púchovskej kultúry a miesto v nej majú aj 
reprezentačné priestory mesta.

Lednická časť
Väčšina významných a neraz i búrlivých udalostí 

sa odohrala práve v lednickej časti mesta. Nepokoje 
prinieslo 16. storočie, kedy po bitke pri Moháči zavlá-
dol v Uhorsku chaos. Boje Jána Zápoľského s Ferdi-
nandom Habsburským o kráľovskú korunu využívali 
rôzni lúpežní rytieri. Takými boli aj bratia Podmanickí, 
ktorí sa zmocnili Lednického hradu. Po čase sa hrad 
s celým panstvom vrátil do rúk Ferdinanda Habsbur-
ského, ktorý ho daroval Imrichovi Telekešimu. Neskôr 
ho odkúpil župan Tekovskej stolice František Dobó, 
ktorého vnučka Zuzana si celé panstvo ako veno od-
niesla do rodiny Rákocziovcov. A keďže Juraj Rákoc-
zi I. bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov 
uhorskej protestantskej šľachty, niet divu, že sa na 
Lednickom hrade usadili exulanti z Čiech. Rákoczi 
bol aj vodcom neúspešného povstania, na čo Púchov 
doplatil tým, že ho cisárske vojská v krátkom slede 
trikrát vyplienili. V roku 1648 panstvo zdedil Juraj Rá-
koczi II. a neskôr jeho brat František Rákoczi I. Počas 
jeho vlády postihla Púchov ďalšia pohroma – turecké 
pustošenie v roku 1663. Turci vtedy povraždili alebo 
odvliekli z Púchova viac ako 1.000 osôb.

Moravská ulica
Po bitke na Bielej hore a následnej násilnej reka-

tolizácii mnoho českých vzdelancov hľadalo exil  
v zahraničí. Časť z nich sa usadila aj v oblasti Púcho-
va. Ako prví prišli do Púchova evanjelickí remeselníci 
a súkenníci. Zachovali sa kompletné odpisy privilégií 
Juraja Rákocziho I. z roku 1646 i jeho manželky Zuza-
ny Lórantffyovej z roku 1650, v ktorom potvrdzovala 
a rozširovala artikuly evanjelickej cirkvi. Juraj Rákoczi 
určil na stavbu domov českých exulantov zemepan-
ský pozemok susediaci s Púchovom a tam neskôr 

vznikla Moravská ulica. Vznikla tak tretia časť mesta, 
úplne nezávislá od marczibányiovskej a lednickej 
časti.

Moravská ulica získala také rozsiahle samospráv-
ne právomoci, že postavenie českých a moravských 
exulantov bolo v mestečku najlepšie. Osobitné po-
stavenie v rámci Moravskej ulice mal cech súkenní-
kov. Moravská ulica mala špeciálne privilégiá – viedla 
si účty sirôt a vdov, ktoré mala pod svojou ochranou, 
vydávala ochranné listy pre dedičov a mala právo 
schvaľovať právne úkony a vydávať rôzne potvrde-
nia pre obyvateľov ulice. Na rozdiel od ostatných 
Púchovčanov mali obyvatelia Moravskej ulice aj prá-
vo slobodného sťahovania a slobodného predaja 
domov.

Obdobie reformácie a protireformácie
Od polovice 17. storočia začali v celom Uhorsku 

náboženské spory, ktorým sa nevyhol ani Púchov.  
V Púchove načas zanikla správa evanjelickej farnosti 
– k opätovnému obnoveniu evanjelickej cirkvi došlo 
až počas stavovských povstaní. Uhorské stavy na 
čele so šľachtou sa búrili proti habsburgským cent-
ralizačným snahám a obmedzovaniu náboženských 
slobôd. Púchovskí evanjelici využili úspechy povsta-
nia Imricha Tököliho a v rokoch 1680 – 1681 obnovili 
cirkev. O dva roky neskôr však Tököli utiekol z kraji-
ny a porážka jeho povstania mala dopad aj na život  
v Púchove. V roku 1685 bol evanjelikom opäť odo-
bratý kostol. Spory sa ešte vyostrili po odchode ná-
božensky tolerantných Rákocziovcov z Lednického 
hradu v roku 1700, ktorí celé panstvo odovzdali do 
zálohy nitrianskemu biskupovi Ladislavovi Maťašov-
skému. Evanjelická cirkev bola obnovená po tretí 
raz o štyri roky neskôr počas veľkého stavovského 
povstania Františka Rákocziho II. Náboženské spory 
neustávali a trvali až do druhej polovice 18. storočia. 
V tom čase už rekatolizačné snahy slabli a definitívne 
ustali po vydaní tolerančného patentu Jozefom II.

Zjednotenie mestských častí
Koncom 18. storočia exulanti žijúci na Moravskej 

ulici postupne splývali s ostatnými Púchovčanmi. 
Obyvatelia sa postupne miešali a aj Moravania sa 
cítili stále viac aj Púchovčanmi. Splynutie prebehlo 
vďaka majetkovej previazanosti Moravanov s ostat-
ným Púchovom. Obyvateľstvo Moravskej ulice bolo 
zámožnejšie a postupne získavalo majetky aj v iných 
častiach mesta.

V tomto období bolo celé Lednické panstvo rozde-
lené fakticky na dve časti. Rákocziho polovicu pan-
stva skonfiškovala uhorská komora. Druhá polovica 
panstva patrila rodine Matiaškovcov. Do rúk potom-
kov Júlie Rákocziovej sa panstvo opäť dostalo v roku 
1766, keď ho jej vnuk Ján d´Aspremont celé vypla-
til. Jeho vnučka Mária sa vydala za Juraja Erdödyho  
a Erdödyovci sa tak stali novými vlastníkmi Lednické-
ho panstva. Ich vláda nad mestečkom Púchov trvala 
až do roku 1848. Po zrušení poddanstva sa skončila 
aj závislosť obyvateľov Púchova a Moravskej ulice od 
lednických zemepánov.

Po porážke maďarského povstania nastala konso-
lidácia politických pomerov, ktorú predstavoval tzv. 
Bachov absolutizmus. Bol charakteristický budova-
ním silného mocenského aparátu. Nové úrady sa 
vytvorili aj v Púchove. Vznikol okresný komisariát, 
žandárska stanica a dočasný okresný súd. V novej po-
litickej situácii sa mohlo konečne prikročiť k spojeniu 
mestských častí. Najskôr sa lednická časť mestečka 
zjednotila s marczibányiovskou. Samospráva Morav-
skej ulice zanikla na konci roku 1851 a od 1. januára 
1852 bola celá obec zlúčená do jedného celku – mes-
tečka Púchov, ktoré podľa sčítania z roku 1869 malo 
1.426 obyvateľov.                         Zdroj: visitpuchov.sk

Púchov oslavuje 777 rokov prvej písomnej zmienky

Darovacia listina uhorského kráľa Belu IV. z roku 1243.
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V pondelok 5.10.2020 zasadal na radnici už 15. 
krízový štáb mesta Púchov. 

Primátorka Katarína Heneková informovala kona-
teľov mestských spoločností a vedúcich pracovní-
kov mestského úradu o aktuálnej situácii v meste  
a okrese Púchov. Od začiatku koronakrízy bolo po-
zitívne testovaných na Covid-19 v okrese Púchov 90 
obyvateľov, v súčasnosti je pozitívnych 25 prípadov. 
Okres Púchov sa od piatku 2.10.2020 opäť nachádza 
v zelenej zóne.

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení 

pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu po-
čas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením  
Covid-19:

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov 
opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľa-
du na farbu semaforu predmetnej školy odporúča 
nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou: 
rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov a rady 
školy, všetky zasadnutia a stretnutia študentských 
organizácií (študentský parlament, študentský senát, 
rady študentov a iné).

Nad rámec opatrení vyplýva-
júcich z manuálov opatrení pre 
školy a školské zariadenia sa 
bez ohľadu na farbu semaforu 
predmetnej školy neodporúča 
realizovať: organizáciu škôl  
v prírode a lyžiarskych výcvikov, 
a to ani dennou formou, orga-
nizácia kultúrnych, umeleckých  
a tanečných aktivít mimo po-
vinného výchovno-vzdeláva-
cieho procesu (napr. stužková, 
venčeky, besiedky a pod.), krúž-
kovú činnosť pre deti a žiakov.

Obrady (sobáš, pohreb a pod.) 
bude mesto vykonávať v roz-

sahu ako určil štát svojimi opatreniami pri dodržaní 
hygienických opatrení a určených rozostupoch, prí-
padne sa uplatní šachovnicové sedenie pri svadbách, 
kde platí zásada 10m²/ účastníka.

Zasadnutia orgánov mesta (rokovanie mestského 
zastupiteľstva, komisií a VMČ) sa budú organizovať 
bez prítomnosti verejnosti a pri dodržaní hygienic-
kých opatrení. Púchovská kultúra, s.r.o. a MŠK sú po-
vinné informovať ľudí o presunutých a zrušených po-
dujatiach a tréningoch na webe a prostredníctvom 
mestských novín.

Spoločnosť PTSM pokračuje vo zvýšenej dezinfekcii 
priestorov v meste - hlavne detských ihrísk, lavičiek 
a priestorov pred školami. Podnik ADP pokračuje  
v pravidelnej dezinfekcii autobusových zastávok, vo-
diči aj cestujúci nosia rúška podľa platných opatrení.

K 1.10.2020 bol vyhlásený núdzový stav, počas kto-
rého mestský krízový štáb odsúhlasil dodávku pitnej 
vody pre marginalizované skupiny na Kolonke. Zatiaľ 
bol krízový stav vyhlásený len na 45 dní, ale nie je 
vylúčené jeho predĺženie. Všetko bude závisieť od 
stavu počtov nakazených a podľa toho ako sa bude 
štátu dariť znížiť počty nakazených prijatými opatre-
niami.

Opatrenia mestského krízového štábu sú platné do 
15.10.2020, prehodnotia sa na plánovanej porade 
16.10.2020.                  (SF)

Pri poslednom výdaji kompostérov, ktorý pre-
behol v sobotu 3. 10. 2020, rozdalo mesto 150 
kusov kompostérov. 

Kompostéry Mesto Púchov dostalo v rámci pro-
jektu Podpora kompostovania v Meste Púchov  
z operačného programu Kvalita životného prostre-
dia. Tento projekt má prispieť k zníženiu množstva 
skládkovaného biologického odpadu. Analýza od-
padu v Púchove ukázala, že až 58,4 % objemu zme-
sových košov tvorí práve biologický odpad. Odpad 
zo zmesových košov je likvidovaný skládkovaním  
- a práve biologický odpad ukladaný na skládku 
má za následok tvorbu skládkoveho plynu, ktorého 
majoritnou zložkou je metán, spôsobujúci globálne 
otepľovanie. Veríme, že priložený návod, ktorý bol 
spolu s kompostérom občanom vydaný, pomôže 
občanom správne kompostovať. Správne komposto-
vanie je alfou a omegou k zabezpečeniu dostatočne 
rýchleho rozkladu organického materiálu v kom-
postéroch, čím si zabezpečia dostatočnú kapacitu  
a kompostér si nezaplnia.

Domáce kompostovnaie má niekoľko výhod:
- používaním kompostérov dochádza k odstráne-

niu biologického odpadu zo zmesových košov, čo 

má za následok zníženie tvorby skládkových plynov,

- ide o likvidáciu odpadu na mieste vzniku, čo je 
považované za najekologickejšie riešenie, keďže nie 
je potrebné odpad prevážať,

- správnym kompostovaním nám vznika veľmi kva-
litný kompost, ktorý po zapracovaní do pôdy pôsobí 
ako hnojivo. 

V prípade, že majú obyvatelia Púchova nadbytok 
biologického materiálu (tráva, lístie, konáre, ovocie  
a i.), je možné tento odpad ZADARMO priviesť na 
Zberný dvor v areáli PTSM. Upozorňujeme, že aj ulo-
ženie akéhokoľvek biologického odpadu do lesa, ko-
ryta rieky či na iný pozemok, je protizákonne a ide  
o založenie čiernej skládky. Pokuta za nelegálne ulo-
ženie odpadu na čiernej skládke sa môže vyšplhať až 
na sumu 1.500 eur. 

Vzhľadom na to, že sa blíži čas jesenného uprato-
vania, radi by sme upozornili na skutočnosť, že aj 
spaľovanie akéhokoľvek biologického odpadu je 
protizákonne. Spaľovanie je taktiež veľmi škodlivé, 
keďže ide o dym, ktorý je produktom nedokonalého 
spaľovania, obsahujúci dioxíny, oxid uhoľnatý a iné 
škodlivé plyny a látky.

Veronika Hantáková, MsÚ

Záverečný októbrový výdaj kompostérov v PTSM Púchov

Mesiac október už tradične vnímame aj ako Me-
siac úcty k starším, ktorý vznikol v 70. rokoch 20. 
storočia v USA a odvtedy sa rozšíril do celého sveta. 
V rámci tohto mesiaca si pripomíname oveľa viac 
prítomnosť, dôležitosť, lásku a úctu k našim starším 
obyvateľom, starým rodičom a iným ľuďom v našom 
okolí, ktorí prežívajú svoju jeseň života. Vzhľadom na 
situáciu, aká v súčasnosti pretrváva, nie je možné zor-
ganizovať bežné podujatia, ktoré Mesto Púchov pre 
seniorov každoročne pripravuje. Vedenie mesta však 
verí, že po skončení núdzového stavu a tejto neľah-
kej koronasituácii to bude môcť seniorom v meste 
vynahradiť inou alternatívou. Dovtedy prajeme všet-
kým seniorkám a seniorom hlavne veľa zdravia, tr-
pezlivosti, príjemných naplnených dní, obklopených 
svojimi najbližšími a ešte veľa radosti do nasledujú-
ceho obdobia.                   (LK)

Október - mesiac úcty k starším 

Za uplynulých sedem dní zasadal krízový štáb dvakrát

Výsledky volieb  
vo Visolajoch

V obci Visolaje sa dňa 3.10.2020 konali voľby 
starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. 

Zo 766 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 
511 občanov, ktorí zvolili (212 hlasmi) nového 
starostu Petra Janíka. Ostatní kandidáti na 
starostu získali: Ľubomíra Chlebanová 126, 
Miroslav Trnka 91, Ľubomír Palkech 32, Marian 
Meliš 22 a Michal Janek 21 hlasov. 

Za poslancov kandidovalo 12 kandidátov,  
z ktorých boli zvolení štyria: Martin Kabzan, Jozef 
Krško, Miroslav Moško a Rudolf Osrman.

Zdroj: visolaje.sk
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Slovenské národné múzeum – Múzeum Sloven-
ských národných rád v spolupráci s výtvarníkom 
Adamom Novotom, herným vývojárom Matejom 
Novotným a obyvateľmi obce Košariská predstavuje 
pozoruhodný multimediálny projekt M. R. Štefánik 

/ TIME AFTER TIME. Verejná prezentácia rozpraco-
vanosti tohto diela sa uskutočnila v utorok 29. sep-
tembra 2020 v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách. 
Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na 
podporu umenia.

„Komunitný multimediálny projekt – interaktívna hra, 
prezentuje informácie o živote a osudoch M. R. Štefá-

nika formou nového atraktívneho spracovania. So 
Štefánikom sa návštevníci zoznámia cez špecificky vy-
tvorené virtuálne prostredie. Virtuálna prehliadka obce 
Košariská a múzea M. R. Štefánika je vytvorená kom-
bináciou laserového skenovania a fotogrametrie. Prie-

story, do ktorých sa návštevník 
,premiestni´ pomocou rôznych 
artefaktov, aby sledoval Štefáni-
kove cestovateľské dobrodruž-
stvá, sú spracované virtuálnou 
maľbou. Rôznorodosť priestorov, 
množstvo informácií a možnosti 
interakcie, napríklad aj s virtuál-
nymi obyvateľmi Košarísk, sľubujú 
nezvyčajný a komplexný zážitok,“ 
povedala na margo chystanej 
interaktívnej hry riaditeľa SNM 
– Múzea Slovenských národných 
rád v Myjave Alena Petráková.

Iniciátorom projektu je vý-
tvarník Adam Novota

Doktorand Vysokej školy Vý-
tvarných umení v Bratislave, 
ktorý sa osobnosťou M. R. Štefá-
nika zaoberá už niekoľko rokov. 

Až doposiaľ zrealizoval množstvo výstavných aktivít, 
workshopov, performance, diskusií a pod. Autori die-
la o Štefánikovi sa v diele zaoberajú aj významom 
a rolou utópie v súčasnom kontexte, čím reagujú 
na víziu M. R. Štefánika osídliť neobývané ostrovy  
v Južnom Pacifiku slovenskými rodinami. V rámci prí-
pravy projektu bolo už zrealizovaných niekoľko akcií 

v spolupráci s obyvateľmi Štefánikovej rodnej obce 
Košariská, ako napríklad Teneite tangata puhuru 
alebo Nezvyčajné záujmy mladého generála – per-
formance uskutočnená v spolupráci so ZVONKO-
HROU Košariská – Priepasné, Rekonštrukcia osady na 
ostrove – Snenie vs. Realita - workshop: kolektívne 
plánovanie utopického ostrova obyvateľmi Košarísk 
alebo M. R. Štefánik Utopian Start-up Fashion Store 
and Manufacture – virtuálna dielňa Košarišťanov – 
spoločné navrhovanie odevov.

Hra ponúka možnosť netradičným spôsobom spo-
znávať osobnosť M. R. Štefánika. Po nasadení head-
setu (špeciálnych okuliarov na virtuálnu realitu) sa 
návštevník ocitne v Štefánikovom rodnom dome, 
teda vo virtuálnom múzeu M. R. Štefánika, kde sa 
môže ľubovoľne pohybovať, čítať texty, dotýkať sa aj 
interaktívnych artefaktov, ktoré prenesú návštevníka 
na miesta, s ktorými sú prepojené. Napríklad, keď sa 
účastník hry dotkne Štefánikovho cestovného ďale-
kohľadu, ocitne sa v observatóriu na vrcholku Mont 
Blanc a podobne. Každá z miestností virtuálneho 
múzea ponúka vstup do ďalšej dimenzie Štefáni-
kovho osudu, dokresleného aktivitami obyvateľov 
Košarísk (plánovanie osady na ostrove Tupai v Juž-
nom Pacifiku,...).

„Súčasný návštevník múzea je náročný, preto je po-
trebné venovať pozornosť novým technológiám a spô-
sobom prezentácie, medzi ktoré nepochybne patria zá-
žitkové a interaktívne prvky. Novovznikajúci projekt je 
pre múzeum dôležitý práve preto, že prezentuje Štefá-
nika novým, invenčným a originálnym spôsobom,“ do-
dala Alena Petráková.    Zdroj: Múzeum SNR Myjava

Milan Rastislav Štefánik – ako ho (ne)poznáme

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spo-
ločnosť SLS spolu s ďalšími odbornými autoritami 
vyhlásila 1. október za Deň očkovania proti chrípke, 
aby tak oficiálne začala sezónu očkovania. Na chríp-
ku zomrie na Slovensku každý rok približne 800 ľudí.

Zdravotnícki pracovníci patria do rizikovej sku-
piny s najvyššou prioritou očkovania proti chrípke  
v tejto sezóne. Cieľom je minimalizovať ich absencie  
v práci, obmedziť šírenie ochorenia v zdravotníckych 
zariadeniach, zabrániť prenosu chrípky na pacienta 
a, predovšetkým, zbytočným úmrtiam. Vakcinácia 
môže pomôcť aj v boji s pandémiou COVID-19. Keď 
totiž ochoriete na chrípku, oslabíte si imunitu a ľahšie 
sa nakazíte koronavírusom.

Zvyčajne trvá 10 až 14 dní po očkovaní, kým sa 
vytvorí imunitná odpoveď a ochrana. Väčšina krajín 
preto začína s imunizáciou začiatkom jesene. Kaž-
doročná chrípková sezóna začína v októbri, končí až 
koncom apríla nasledujúceho roka. Epidémia chríp-
ky postihuje Slovensko najčastejšie koncom januára 
a trvá až do konca februára. Ochrana po očkovaní 
trvá najmenej jednu chrípkovú sezónu, množstvo 
protilátok sa časom znižuje. Z toho dôvodu sa od-
borné autority prikláňajú k posunu začiatku očkova-
nia až na neskoršiu jeseň. Ideálny čas je až v októbri 
– novembri. „Najmä starší ľudia nad 60 rokov by sa 
mali očkovať neskôr, ideálne v novembri, aby im pro-
tilátky vydržali do konca chrípkovej sezóny. Mladým 
ľuďom klesá hladina protilátok pomalšie, takže sa 
môžu zaočkovať už teraz,“ hovorí prof. MUDr. Zuza-
na Krištúfková, PhD., MPH., predsedníčka Slovenskej 
epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS.

Do osvetového projektu „Chránime našich pacien-
tov, očkujeme sa proti chrípke“ sa zapája aj Klinika 
detskej hematológie a onkológie LF a NÚDCH v Bra-
tislave. „K najohrozenejším nákazou chrípky od zdra-
votníckeho personálu patria aj naši pacienti – deti 

s onkologickými ochoreniami,“ hovorí doc. MUDr. 
Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky det-
skej hematológie a onkológie LF a NÚDCH. „Samotné 
nádorové ochorenie je faktor znižujúci imunitu paci-
enta a pridaním ďalších faktorov, najmä protinádoro-
vej liečby, sa ešte výrazne prehlbuje. Takíto pacienti 
sú vnímavejší na vznik infekcií než bežná populácia 
a zároveň vystavení riziku komplikovaného priebehu 
infekcie. Očkovanie zdravotníckych pracovníkov pre-
to vnímame ako mimoriadne dôležité opatrenie, aby 
sme minimalizovali riziko prenosu chrípky na našich 
pacientov,“ dodáva Kolenová.

Očkovanie je podľa Svetovej zdravotníckej organi-
zácie (WHO) najefektívnejšou ochranou proti chríp-
ke. Prevencia je nevyhnutná najmä v zdravotníckych 
zariadeniach, kde sa nachádzajú pacienti s chronic-
kými ochoreniami, ale aj v domovoch dôchodcov  
a v zariadeniach sociálnych služieb. „Je povinnosťou 
lekára chrániť pacientov pred chorobami, ktorým 
dokáže dnešná medicína predchádzať. Očkovanie 
zdravotníckeho personálu dáva pacientov a profe-
sionálnu etiku nad osobné preferencie. Očkovaný 
zdravotník chrípku na pacienta neprenáša,“ hovorí 
profesorka Krištúfková. V niektorých štátoch je zave-
dená povinnosť takéhoto očkovania. Podľa dostup-
ných údajov z roku 2013 dosiahlo napríklad Fran-
cúzsko úroveň zaočkovanosti zdravotníkov 76,9 %, 
Holandsko 63 % a v USA 96 % na pracoviskách, kde 
bolo toto očkovanie požadované zamestnávateľom.

Lekári chcú motivovať aj rodinných príslušníkov  
a ostatné blízke kontakty chronicky chorých pacien-
tov, aby sa zaočkovali. Princípom ochrany je vytvá-
ranie bariéry pred šírením ochorenia, a tým zníženie 
rizika infekcie od osôb žijúcich s chorým v jednej 
rodine alebo kolektíve. Jednoznačne sa odporúča 
očkovanie rodinných príslušníkov nielen chronicky 
chorých, onkologických pacientov, ale i tehotných 

žien a rodín s malými deťmi alebo seniormi. Očko-
vaciu látku plne hradia všetky zdravotné poisťov-
ne, predpíše vám ju váš lekár. Očkovacie látky proti 
chrípke sú neživé, obsahujú usmrtené vírusy, preto  
z očkovania nemôžete ochorieť.

Kto by sa mal dať zaočkovať proti chrípke:
Diabetici
• Dostanú chrípku ľahšie a častejšie ako ľudia bez 

cukrovky,
• chrípka u nich spôsobuje vysoké hodnoty cukru  

v krvi a jej kolísanie, zvyšuje sa riziko infarktu myo-
kardu, cievnej mozgovej príhody, bakteriálnych in-
fekcií či iných akútnych komplikácií ochorenia,

• hrozí im 6x častejšia hospitalizácia a 2x častejšie 
úmrtia pre komplikácie chrípky.

Astmatici a ľudia s chronickou bronchitídou
• Na chrípku sú náchylnejší, a to aj vtedy, keď sa lie-

čia. Dôvodom sú zapálené a citlivejšie dýchacie ces-
ty, čo zvyšuje riziko vzniku zápalu pľúc,

• majú vyššie riziko hospitalizácie alebo úmrtia  
v súvislosti s chrípkou.

Pacienti s ochorením ciev a srdca
• V porovnaní so zdravým človekom je kardiak po 

prekonaní chrípky ohrozený na živote až 52-násob-
ne,

• majú vysokú pravdepodobnosť rozvinutia nebez-
pečných infekcií, ako je napríklad zápal pľúc,

• hrozí im 2x vyššie riziko infarktu aj niekoľko týžd-
ňov po ochorení na chrípku,

• majú 435x vyššie riziko úmrtia v dôsledku kom-
plikácií chrípky, ak pacient trpí súčasne aj pľúcnym 
ochorením.

Medzi ďalšie rizikové skupiny patria všetci seniori  
a tiež ľudia s ochoreniami pečene či obličiek, meta-
bolickými, neurologickými a neuromuskulárnymi 
chorobami a celkovo s oslabeným imunitným systé-
mom.                        Zdroj: npz.sk

O očkovanie proti chrípke je veľký záujem
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ŽUPNÝ DOM

Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

13. 18/00 h, čitáreň Župného domu, vstupné: 7€

KREATÍVNY WORKSHOP
- DEZODORANTY

U
T

Jemné, účinné, voňavé, bez chémie... Také si vyrobíme. 

17. 14/00 h - 18/00 h, podkrovie Župného domu, vstupné: 3€

EKOFASHION: SWAP OBLEČENIA 
S PREDNÁŠKOU O KOMPOSTOVANÍ 
V NAŠOM MESTE

SO

Obľúbený SWAP aj túto jeseň! Tentokrát s prednáškou 
Veroniky Hantákovej – referentky odpadového hospo-
dárstva a investičnej činnosti mesta Púchov.

OKT 2020

22. 18/00 h, čitáreň Župného domu, vstupné: dobrovoľné

MYŠLIENKOVO: 
HOLOKAUST V NAŠOM OKOLÍ

ŠT

Púchovčan Pavol Makyna, ktorý pracuje v Ústave 
pamäti národa, si pre nás pripravil prednášku o rasovo motivovaných perze-
kúciách na Slovensku v r. 1939 - 1945 s dôrazom na región Púchova.

24. 20/00 h, čitáreň Župného domu, vstupné: 3€

KONCERT: TOMÁŠ GREGORSO

Hudobník z Prievidze debutovým albumom “Na zemi” ešte 
v r. 2016 obohatil slovenskú hudobnú scénu o tvorbu pocti-
vého pesničkárstva. Jeho skladby sú zmesou žánrov coun-
try, blues a baladického pop-rocku.

31. 18/00 h, podkrovie Župného domu, vstupné: dobrovoľné

HERNÝ VEČERSO

Kultový herný večer pod taktovkou MŔTVEJ KOSTI je späť! 
Pre obmedzenie počtu je nutné prihlásiť sa e-mailom 
na hernyvecerpu@centrum.sk 
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Streda 14.10. zasadacia miestnosť 9.00 h KURZ ŠITIA 
PRE MAMIČKY NA MATERSKEJ DOVOLENKE
Pozývame mamičky na materskej dovolenke na jednorázový štvorhodinový kurz 
šitia. Chcete sa naučiť základy šitia? Neváhajte. Sme tu pre Vás.Nemáte šijací stroj? 
V cene kurzu 17 € je i bezplatné zapožičanie šijacého stroja! Do kurzu je nutné 
sa prihlásiť do 12.10. emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 0908 
718 662. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

KALANETIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Štvrtok 15.10., 22.10., 29.10. tanečná sála 18.30 h
Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej a pevnej postavy. Dá Vám do poriadku 
chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. Prvá 
hodina.1 lekcia 3 €. 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.

KINO
Streda 7.10. 17:30 h Salto je kráľ
Najvyššie vodopády sveta a ich zlaňovanie. Čo si pod tým predstaviť? Neskutočnú 
scenériu, adrenalínový zážitok alebo div sveta, ktorý bežný smrteľník nepresiahne? 
A predsa existuje partia kamarátov, fanatikov a bláznov, ktorá nepostihnuteľnú kate-
góriu ovláda takmer dokonale. Ich spoločnou výzvou je objaviť, dosiahnuť a splynúť 
s nespútanými vertikálnymi živlami. Cesta k nim predstavuje často výpravy do nezná-
ma, kde ani najdôslednejšia príprava negarantuje tušený cieľ. Jedinou ich istotou je 
sila priateľstva, maximálna dôvera a cit spolupatričnosti. Bude to však stačiť na prej-
denie najvyšších vodopádov sveta? MP 12 rokov – SR – ASFK – 64 min. dokument. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 9.10.17:30 h After: Sľub
Osudová láska Tessy a Hardina prejde divokým vývojom i zradou a čaká ju naozajstná 
skúška ohňom. Po nečakanom odhalení už ich život a vzťah nebude nikdy taký ako 
predtým. Po úspešnom filme After: Bozk prichádza do kín pokračovanie s názvom 
After: Sľub. Slušné dievča Tessa a tajomný rebel Hardin prepadli vzájomnej osudovej 
láske. Na ničom inom nezáleží a ani jeden z nich nemá čo stratiť. Až na to, že môžu 
stratiť jeden druhého, teda vlastne úplne všetko. A práve takéto nebezpečenstvo hrozí 
vo chvíli, keď sa Tessa dozvie o stávke, ktorá ich vzťahu predchádzala, a o jednom 
Hardinovom škaredom tajomstve z minulosti. Hardin býval krutý a nespútaný, často 
dievčatá využíval a potom ich odkopol. Teraz je to on, kto by mohol skončiť so zlo-
meným srdcom. Urobil obrovskú chybu, pre ktorú sa môže láska jeho života skončiť.
Dokáže prekonať tiene minulosti a vybojovať svoju lásku späť? MN 15 – USA – Bon-
tonfilm - romantický, dráma – 105 min. – titulky. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Piatok 9.10. 19:45 h Posledný úkryt
V katastrofickom thrilleri POSLEDNÝ ÚKRYT sa ľudstvo snaží prežiť a zachrániť sa pred 
ničivou kométou, ktorá sa nezadržatelne rúti k Zemi. John Garrity (Gerard Butler), 
jeho manželka Allison (Morena Baccarin) a malý syn Nathan sa vydavajú na strasti-
plnú cestu, aby sa dostali na posledné bezpečné miesto na svete. Zo všetkých strán 
prichadzajú desivé správy o škodách, ktoré spôsobujú úlomky kométy. Tie fyzické 
však nie sú najhoršie – ľudí sa zmocńuje panika, prestávajú platiť základné princípy 
%ludskosti a všade vládne bezprávie. Šanca na záchranu sa zmenšuje každou 
minútou a nikto nechce pomáhať druhým, pretože v poslednom úkryte nie je dosť 
miesta pre všetkých  MN 12 – USA – Forumfilm - akčný, thriller – 119 min. – titulky. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 11.10. 17:30 h Nádej
Silná dráma Nádej dáva svojej hlavnej hrdinke iba slabú nádej, keď lekári deň pred 
Vianocami zistia, že má nevyliečiteľný nádor. Zo života jej zrazu zostáva už iba smiešne 
málo a tá najväčšia skúška čaká vzťah s jej mužom. Šanca na prežitie nie je takmer 
žiadna, majú však nejakú nádej aspoň oni dvaja? Aj vo chvíli, keď sú vaše šance min-
imálne, nádej vždy existuje... MN 12 rokov – Nórsko, Švédsko – Bontonfilm – 126 
min. – dráma, romantický - titulky. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

KULTÚRA
Streda 7.10.  veľká sála  17.00 h SPIEVANKOVO  
A ZÁZRAČNÝ POKLAD
Predstavenie presunuté na február 2021. Termín oznámime dodatočne. Vstu-
penky ostávajú v platnosti.

Štvrtok 8.10.  veľká sála 16.30 h, 19.30. h 
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: MUŽSKÉ ODDELENIE 
Predstavenie presunuté na 20.2. 2021. Vstupenky ostávajú v platnosti.

Utorok 20.10. veľká sála 19.00 h  ZEM PAMÄTÁ 
Predstavenie presunuté na marec 2021. Termín oznámime dodatočne. Vstupen-
ky ostávajú v platnosti.

Streda 21.10. STC športová hala 19.00 h  
WEST SIDE STORY 
Predstavenie presunuté na 4.6. 2021. Vstupenky ostávajú v platnosti.

Utorok 27.10. veľká sála 19.00 h  
ZDENĚK IZER NA PLNE COOLE PO SLOVENSKU! 
Predstavenie presunuté na 31.3. 2021. Vstupenky ostávajú v platnosti.

KURZY 

PILATES
Utorok 6.10., 13.10., 20.10., 27.10 tanečná sála  17.20 h
Štvrtok 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.  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
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba. 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. 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, pri-
hlášky a info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude 
v zmysle opatrení ÚVZ SR.

ORIENTÁLNY TANEC 
Streda 7.10., 14.10., 21.10., 28.10. tanečná sála 17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť  
a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: kino.
kurzy@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 042/285 2401. Poplatok sa hradí 
dvojmesačne, 1 h/3,50. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

ŠPORTOVÁ KARDIO KALANETIKA 
Pondelok 12.10., 19.10., 26.10. veľká sála 17.00 h
Kalanetika dokáže veľa! Pohyby, ktoré sa vykonávajú v rámci cvičenia, sú síce 
pomalé, ale presné. Zameriavajú sa hlavne na spevnenie svalov, zvyšujú svalovú 
silu, rovnováhu a flexibilitu. Sú pomerne jednoduché a vhodné pre všetky vekové 
skupiny. Prvá hodina.1 lekcia 3 €. 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:  6.10.
Polievka: Kapustová- hlávková
1.Bravčový rezeň „Izabel“ , štuchané 
zemiaky, červená repa
2. Kuracie prsia s ananásom  
a hermelínom, ryža

Streda: 7.10.
Polievka: Šošovicová na kyslo s údeným 
mäsom
1. Hovädzia roštenka „Stroganov“, 
dusená ryža
2. Mletý súkennícky rezeň, zemiaková 
kaša, uhorka

Štvrtok: 8.10.
Polievka: Slepačí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Trnavský kurací závitok, ryža, obedový 
šalát
2. Važecká pochúťka s bravčovým 
mäsom v zemiakovej placke

Piatok: 9.10.
Polievka: Rajčinová s cestovinou  
1. Vyprážaný pastiersky syr, zemiaky, 
tatarská omáčka
 2.Kuracie „Kung-pao“, ryža/hranolky
 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 6.10.
Polievka: Zeleninová so strúhaním, 
chlieb   
1. Zabíjačkový tanier, varené zemiaky, 
dusená kyslá kapusta
2. Kurací gyros, dusená ryža, kapustový 
šalát, cesnakový dresing
3. Prírodný bravčový plátok, zemiakové 
hranolky, zeleninová obloha
4. Pizza Diavola  

Streda: 7.10. 
Polievka: Kuracia vývarová s cestovinou, 
chlieb   
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
kysnutá knedľa
2. Žemľovka s jablkami a hrozienkami
3. Prírodný bravčový plátok, zemiakové 
hranolky, zeleninová obloha
4. Pizza Hradisko

Štvrtok: 8.10. 
Polievka:  Hrachová s párkom a opek. 
chlebovými krutónmi, chlieb   
1. Bravčový rezeň v pivnom cestíčku, 
varené zemiaky s maslom, st. uhorka
2. Kurací špíz (slanina, cibuľa, paprika), 
dusená ryž
3. Prírodný bravčový plátok, zemiakové 
hranolky, zeleninová obloha
4. Pizza Klasika

Piatok: 9.10. 
Polievka: Paradajková s cestovinou, 
chlieb
1. Rybie filé na masle, zemiakové pyré, 
paradajka
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
3. Prírodný bravčový plátok, zemiakové 
hranolky, zeleninová obloha
4. Pizza Toscana

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu od 4,00 €
Ponuka týždňa: 
4. Zeleninový šalát s lososom  
a smotanovým dresingom

Utorok: 6.10.
Polievka: a) Ostro- kyslá kuracia
b) Hustá šošovicová
1. Kuracie medailónky s enciánom  
a brusnicami, dusená ryža
2. Diabolská pochúťka (brav., kur. mäso, 
syr) na chlebe
3. Kočkovská krúpna baba s údeným 

mäsom a zakysankou

Streda: 7.10.
Polievka: a) Boršč
b) Zeleninová s celestínskymi rezancami
1. Bravčová panenka na slivkovo-vínovej 
omáčke, ½ dus. ryža, ½ zem. hranolčeky
2. Pastiersky syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
3. Špagety ,,Carbonara´´ s parmezánom 
a rukolou, cherry paradajky 

Štvrtok: 8.10.
Polievka: a) Hovädzia s pečeňovými 
haluškami b) Kulajda
1. Pečená brav. krkovička na cesnaku, 
dus. kapusta, kysnuté knedle
2. Kurací steak s anglickou zeleninou  
a farebnou ryžou
3. Tvarohová žemľovka s jablkami  
a ovocnou polevou

Piatok: 9.10.
Polievka: a) Kuracia krémová s kukuricou
b) Pikantná pórová s bulgurom
1. Viedenský rezeň (teľ. mäso), baby 
zemiaky s maslom, uhorkový šalát
2. Rizoto s kuracím mäsom, suš. parada-
jkami, kaparami a parmezánom, zelenina
3.Hlivový perkelt s maslovými haluškami

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60€
Ponuka týždna:
1. Rezeň z bravčového stehna, petržle-
nové zemiaky, domáca tatárska omáčka
2. Pastiersky syr so šunkou a šampiňón-
mi, petržlenové zemiaky, domáca 
tatárska omáčka
3. Cestoviny pene s BOLOGNESE omáčk-
ou, hobľovaným parmezánom  
a čerstvou bazalkou  

Utorok: 6.10. 
Polievka: Jemná krémová kalerábová  
s bylinkami
1. Grilovaná bravčová panenka s 
čučoriedkovou omáčkou, štuchané 
zemiaky a brokolica    2. Zemiakové 
knedličky plnené údeným mäsom 
podávané s dusenou kapustou,  
zemiakom a cibuľkou
3. Na zelenom liste servírovaný  
cestovinový šalát s grilovanými  
kuracími dolnými stehienkami

Streda: 7.10.
Polievka: Šošovicová na kyslo
1. Hydinový gyros tanier so zeleninkou,  
hranolkami a jemne pikantným cesnako-
vo-jogurtovým dipom
2. Sladké dukátové buchtičky s 
vanilkovým krémom, lesným ovocím  
na karameli a víne, mäta
3. Pestrofarebný zeleninový šalát  
s pikantnými rezancami z roštenky, 
dressing a bylinková bagetka

Štvrtok: 8.10.
Polievka: Krémová cesnačka so syrom  
a krutonkami
1. Morčacie mäso v slaninke špikované 
mrkvou, pažitkovo-syrová omáčka, 
kurkumová ryža
2. Pečená zemiakovo-krúpková haruľa  
s údeným mäsom a slaninkou,  
sladko-kyslá čalamáda
3. Listovo-zeleninový šalát s tromi 
druhmi syra, jogurtová zálievka, hrozno 
a bagetka

Piatok: 9.10.
Polievka: Hubová polievka so zemiakmi 
a haluškami
1. Tilapia v kysnutom pivovom cestíčku, 
smotanové pyré a mrkvový šalátik  
s citrónom a čakankou
2. Zeleninová štrúdľa z grilovanej zelen-
iny so syrom, bazalkou a paradajkovým 
ragú s oreganom
3. Kapustový šalát COLESLAW s rezníkmi 
z vykosteného kuracieho stehna,  
grilovaná bagetka

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Utorok: 6.10.
Polievka: Hŕstková, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací rezník v syrovom cestíčku, 
pučené zemiaky kyslá uhorka
2. Čevapčiči, varené zemiaky, horčica, 
paradajka, cibuľka
3. Vyprážaný karfiol, varené maslové 
zemiaky, tatárska omáčka 
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr) 

Streda: 7.10.
Polievka: Paradajková so syrom
 Hovädzí vývar s drobnou cestovinou
1. Vyprážaný rezeň zo stehna, varené 
zemiaky, kyslá uhorka
2. Bravčová rolka so slaninkou  
a sušenými slivkami, pučené  
zemiaky, čalamáda
3. Zemiaková baba, kyslé mlieko
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr)

Štvrtok: 8.10.
Polievka: Sedliacka s krúpami, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací vyprážaný Cordon Bleu,  
zemiakové pyré, kyslá uhorka
2. Jelenie ragú, maslové halušky 
3. Penne „Carbonara“ Porcini, parmezán
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľka, syr)

Piatok: 9.10.
Polievka: Karfiolová krémová, chlebové 
krutóny 
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami
1. Morčací steak s kapary omáčkou, 
hrášková ryža, zeleninová príloha
2. Hovädzie soté „Stroganov“, maslové 
halušky
3. Grilovaný Zubáč, varené zemiaky, 

zeleninový šalát    cena: 6,30€
4. Pizza Siciliana (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, syr, syr niva)

Reštaurácia U Jakuba 
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 6.10.
Polievka: Minestrone
1. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
bryndzovo-smotanový dipp 
2. Hamburger s morčacím mäskom v 
žemli, hranolky, tatárska omáčka
3.Tibet: Kuracie mäsko GREEN THAI 
CURRY, basmati ryža

Streda: 7.10. 
Polievka: Hrachová s párkom
1. Langoše (2ks) s cesnakom a kečupom 
/ tatárskou omáčkou, strúhaný syr
2. Pečené kuracie stehno b.k. na kyslej 
kapuste so smotanou, knedľa
3. India: Morčacie mäsko ´´MASALA´´, 
cesnakový chlieb NAAN, zeleninový šalát 

Štvrtok: 8.10.
Polievka: Hydinový vývar s drožďovými 
haluškami a zeleninkou 
1. Jablková žemľovka s hrozienkami  
a škoricou  
2. Švédske mäsové guľôčky s brusnicami 
a hráškom, zemiakové pyré 
3. Tibet: Kuracie mäsko s omáčkou z 
čiernej fazule, vajíčková ryža basmati

Piatok: 9.10.
Polievka: Kulajda
1. Špagety bolognese, strúhaný syr
2. Obrátený bravčový rezeň, pučené 
zemiaky so slaninkou, uhorkový šalát 
3. India: Kuracia ´´TIKKA´´ rolka s cesna-
kovou omáčkou, zeleninový šalát  

- Prajeme Vám dobrú chuť -
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Plán európskeho harmonizovaného modelu pre 
separovanie, označovanie a zber odpadu je súčasťou 
európskej stratégie obehovej ekonomiky a aj Európ-
skej zelenej dohody. Jeho súčasťou je aj návrh na 
zjednotenie farby zberných nádob na odpad.

Plán predstaviť európsky harmonizovaný model 
pre separovanie, označovanie a zber odpadu je 
súčasťou európskej stratégie obehovej ekonomiky  
a tým aj Európskej zelenej dohody.

Európska komisia chce predstaviť nové usmernenia 
do roku 2022. Jednou z možností je spojiť to s úpra-
vou smernice o odpade z obalov, ktorý sa očakáva  
v júni 2021.

Európska komisia v prvej polovici tohto roka prijala 
nový akčný plán pre obehové hospodárstvo. Pred-
stavuje jeden z hlavných pilierov európskej zelenej 
dohody – nového európskeho programu pre udrža-
teľný rast. Nový akčný plán sa svojimi opatreniami 
počas celého životného cyklu výrobkov zameriava 
na to, aby naše hospodárstvo bolo pripravené na 
ekologickú budúcnosť a aby sa zvýšila naša kon-
kurencieschopnosť pri zabezpečení ochrany život-
ného prostredia a nových práv pre spotrebiteľov. 
Nový plán nadväzuje na úsilie vynakladané od roku 
2015 a zameriava sa na dizajn výrobkov a ich výrobu  
v kontexte obehového hospodárstva. Jeho cieľom 
je zabezpečiť, aby použité zdroje zostali čo najdlhšie  
v hospodárstve EÚ.

V akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, ktorý 
bol predložený ako súčasť priemyselnej stratégie EÚ, 
sa navrhujú tieto opatrenia:

Urobiť z udržateľných výrobkov v EÚ bežný štan-
dard. Komisia navrhne nové právne predpisy k po-
litike udržateľných výrobkov. Výrobky uvedené na 
trh EÚ budú navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie a aby 
sa dali jednoduchšie opraviť, recyklovať a viackrát 
použiť. Recyklovaný materiál v čo najväčšej miere 
nahradí primárne suroviny. Jednorazové výrobky sa 
obmedzia, bude sa riešiť problém predčasného za-
starávania a zakáže sa zničenie nepredaného trvan-
livého tovaru.

Posilniť postavenie spotrebiteľov. Spotrebitelia 
budú mať prístup k spoľahlivým informáciám o ta-
kých otázkach, ako sú opraviteľnosť a trvácnosť vý-

robkov, vďaka čomu budú môcť robiť rozhodnutia  
s dôrazom na udržateľnú ochranu životného pro-
stredia. Spotrebitelia budú môcť využívať skutočné 
„právo na opravu“.

Zamerať sa na sektory, ktoré využívajú najviac zdro-
jov, a teda majú vysoký potenciál obehovosti. Komi-
sia zavedie konkrétne opatrenia týkajúce sa týchto 
oblastí: 

• elektronika a IKT – iniciatíva pre elektroniku  
v obehovom hospodárstve predĺži životnosť výrobkov  
a zlepší zber a spracovanie odpadu,

• batérie a vozidlá – nový regulačný rámec pre ba-
térie posilní udržateľnosť a zvýši obehový potenciál 
batérií,

• nové povinné požiadavky o tom, čo sa na trhu EÚ 
povoľuje, vrátane zníženia (nadmerného) balenia,

• nové povinné požiadavky na recyklovaný obsah  
s osobitným dôrazom na mikroplasty, ako aj bio-
plasty a biologicky rozložiteľné plasty,

• textilné výrobky – nová stratégia EÚ pre textilné 

výrobky posilní konkurencieschopnosť a inovácie  
v tomto sektore a oživí trh EÚ s textilnými výrobkami 
z druhej ruky,

• stavebníctvo a budovy – komplexná stratégia pre 
udržateľné zastavané územia podporí zásady obeho-
vosti v prípade budov,

• nová legislatívna iniciatíva o ich opätovnom po-
užívaní, ktorej zámerom je nahradiť v stravovacích 
službách jednorazové obaly, stolový riad a príbory 
výrobkami na viacnásobné použitie.

Zabezpečiť menej odpadu. Dôraz sa bude klásť na 
samotné predchádzanie vzniku odpadu a jeho trans-
formáciu na kvalitné druhotné zdroje, z čoho môže 
ťažiť dobre fungujúci trh s druhotnými surovinami. 
Komisia preskúma stanovenie jednotného modelu 
pre triedený zber odpadu a označovanie v rámci ce-
lej EÚ. V akčnom pláne sa tiež navrhuje súbor opat-
rení na minimalizáciu vývozu odpadu z EÚ a riešenie 
jeho nezákonnej prepravy.

Zdroj: zmos.sk, foto: S. Flimmel

Návrh na zjednotenie farby zberných nádob na odpad

Dňa 26.9.2020 po výdatnom daždi znova začalo 
vytápať garáže vedľa predajne Mazda, kde hasiči 
DHZ Púchov na podnet občanov a primátorky mesta 
Púchov JUDr. Kataríny Henekovej v počte 1 + 2 prišli 

odčerpať vodu, ktorá ohrozovala majetok občanov. 
Na zásah použili dve plávajúce čerpadlá. Našťastie 
dážď potom ustal a jednotka už nemusela opakova-
ne zasahovať.              Jozef Ridzik, st.

Hasiči znova preverili čerpadlá
S príchodom chladného počasia sa začína vy-

kurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpe-
čenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia 
hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov  
k požiarom rodinných domov a v bytovom fonde.

Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných 
domoch a iných objektoch odporúčajú skontrolo-
vať stav vykurovacích telies ešte pred ich použi-
tím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na 
ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol 
do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy

Do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené 
palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov 
a horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.

Čisté komíny sú základom bezpečia. Každý 
majiteľ domu by si mal pravidelne nechať prehli-
adnuť a vyčistiť komínové teleso.

V tesnej blízkosti kotlov, kachieľ a krbov nesmú 
byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé 
častice pri kúrení môžu zapáliť drevo alebo papier 
uložený v tesnej blízkosti spotrebičov. Preto ne-
podceňujte nebezpečenstvo okolo vás a nebuďte 
ľahostajní ku svojmu okoliu! 

Zdroj: policiasr.eu, foto: pixabay

Hasiči varujú - začína sa 
vykurovacia sezóna
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Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR 
zverejnilo na svojom webovom sídle Hlavné zis-
tenia z dotazníkového prieskumu v základných  
a stredných školách o priebehu dištančnej výuč-
by v školskom roku 2019/2020. 

Materiál vypracoval Inštitút vzdelávacej politiky 
MŠVVaŠ SR.  Materiál obsahuje zásadné informácie, 
ako napríklad to, že 52 tisíc žiakov nebolo vôbec 

zapojených do dištančného vzdelávania v čase 
prerušenia prevádzky základných a stredných škôl  
z dôvodu krízy COVID-19, alebo že až 128 tisíc žiakov 
bolo bez výučby cez internet. Okrem týchto informá-
cií obsahuje veľa ďalších dôležitých informácií ako aj 
odporúčaní na lepšie zvládnutie druhej vlny krízy.

Zhrnutie výsledkov a odporúčania
Uzavretie škôl a vynútený prechod na dištančné 

vzdelávanie v dôsledku pandémie bolo bezprece-
dentnou situáciou minimálne v moderných deji-
nách slovenského školstva. Vzhľadom na podmienky  
a časové okolnosti je možné konštatovať, že mnohé 
školy túto situáciu v rámci svojich možností zvládli. 
Prechod na dištančnú výučbu podľa výsledkov prie-
skumu spustili školy najčastejšie v priebehu jedného 
týždňa a vo všeobecnosti boli schopné poskytovať 
aspoň čiastočnú náhradu bežnej výučby väčšine 
svojich žiakov a žiačok – napríklad k online výučbe 
malo podľa odhadov zo škôl prístup takmer 565.000 
žiakov a žiačok (81,5 % žiackej populácie). Zároveň 
sa však prejavili aj viaceré problémy, ktorých dôsled-
kom bolo, že tisícky žiakov a žiačok neboli do diš-
tančného vzdelávania zapojení, alebo mali k vzde-
lávaniu prístup v obmedzenej a neefektívnej forme.

Podľa prepočtov na základe riaditeľských odhadov 
a odhadov triednych učiteľov a učiteliek nebolo do 
dištančného vzdelávania zapojených 52.000 žiakov 
a žiačok základných a stredných škôl (7,5 % žiackej 
populácie). Takmer 128.000 žiakov a žiačok (18,5 % 
žiackej populácie) sa neučilo prostredníctvom inter-
netu (väčšia časť z nich sa pravdepodobne vzdeláva-
la inými formami dištančnej výučby, napr. prostred-
níctvom zasielania tlačených pracovných listov).

Ukázalo sa, že väčšina učiteľov a učiteliek kombi-
novala online a offline formy dištančnej výučby. Oba 
spôsoby síce hodnotili triedni učitelia a učiteľky za-
pojené do prieskumu ako menej efektívne v porov-
naní s bežnou, prezenčnou výučbou, no offline vý-
učbu hodnotili ako výrazne menej efektívnu. Triedne 
učiteľky a učitelia mali tiež podľa vlastných slov pri 
diaľkovom vzdelávaní problém dostatočne efektív-
ne vysvetľovať učivo, poskytovať žiačkam a žiakom 

spätnú väzbu a kontaktovať sa s nimi.
Pri online výučbe prevažovalo zasielanie zadaní 

emailom alebo inými komunikačnými kanálmi (tzv. 
asynchrónna výučba). Takýto spôsob online výučby 
pritom simuluje bežné vzdelávanie v menšej miere 
než synchrónna výučba, t. j. napríklad organizácia 
online hodín. Online hodiny pritom prevažovali ako 
spôsob online výučby len u čosi viac ako 20 % uči-

teliek a učiteľov zapojených 
do prieskumu. Online vzde-
lávanie sprevádzali podľa 
učiteliek a učiteľov najmä 
problémy súvisiace s nedo-
statočnými digitálnymi zruč-
nosťami žiačok a žiakov.

V rámci offline výučby síce 
takmer pätina dopytovaných 
učiteliek a učiteľov kombino-
vala zasielanie pracovných 
listov s telefonickým kontak-
tom, rovnako však približne 
pätina z nich výlučne zasie-
lala pracovné listy. Pri takejto 
forme výučby pritom nemajú 
žiaci a žiačky prístup k po-
trebnej pedagogickej podpo-
re nevyhnutnej pre zvládnu-

tie zadaní zo školy (napr. vysvetlenie učiva, pomoc 
pri vypracovávaní zadaní a pod.).

V prípade opätovného uzatvorenia škôl by sa po-
trebovalo v rôznych oblastiach dištančnej výučby 
vzdelávať takmer 80 % učiteliek a učiteľov zapoje-
ných do prieskumu. Hoci išlo o celkom novú situáciu 
a učiteľky a učitelia na Slovensku nie sú systematic-
ky pripravovaní na vzdelávanie v oblasti dištančnej 
výučby, počas uzatvorenia škôl absolvovala takéto 
vzdelávanie necelá polovica z nich.

Riaditeľky a riaditelia škôl by v prípade opätovného 
uzatvorenia škôl potrebovali podporu v sprístupňo-
vaní online výučby žiačkam a žiakom, poskytovanie 
internetových služieb a hlasových hovorov pre uči-
teľský zbor, ako aj dostupnosť kvalitných učebných 
materiálov pre dištančné vzdelávanie.

Situácia bola kritická predovšetkým v školách s vy-
sokým zastúpením žiakov a žiačok zo sociálne zne-
výhodneného prostredia a v špeciálnych základných 
školách. Podiel nezapojených detí a detí, ktoré sa ne-
učili prostredníctvom internetu, bol v týchto školách 
niekoľkonásobne vyšší oproti priemeru iných škôl. 
Učiteľky a učitelia v týchto školách častejšie hlásili 
problémy súvisiace s diaľkovým vzdelávaním a ria-
diteľky a riaditelia týchto škôl častejšie uvádzali, že 
by v prípade opätovného uzavretia škôl potrebovali 
podporu najmä v oblasti sprístupnenia prezenčné-
ho vzdelávania pre vybrané skupiny žiakov a žiačok 
(napríklad so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami) a v oblasti podpory offline vzdelávania 
(napr. podpora pri tlači a distribúcii pracovných lis-
tov).

Vzhľadom na prebiehajúcu druhú vlnu pandémie 
je reálnou možnosťou, že školy budú musieť opä-
tovne prerušiť prezenčnú výučbu. Aby sa zabezpečil 
prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov a žiačky  
a aby sa súčasne poskytla školám a vyučujúcim 
dos tatočná podpora pri takejto forme vzdelávania, 
Inštitút vzdelávacej politiky odporúča realizovať via-
ceré konkrétne opatrenia, ktoré vyplynuli z vyhodno-
tenia dotazníkového prieskumu.               

Zdroj: zmos.sk

Prieskum o priebehu dištančnej 
výučby v školách „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata...“ Leto, čo 

by šibnutím čarovného prútika skončilo a vlády sa 
ujala pani Jeseň. Príroda začala meniť šaty, farby 
do žlta, hneda, do červena a ponúka veľa jesen-
ných plodov. 

Ako každý rok, tak aj tento sme sa spojili v MŠ 
Kvašov s rodičmi pri zdobení interiéru a exterié-
ru. Vyzvali sme deti a rodičov k zhotoveniu „naj-
originálnejšieho svetlonosa MŠ“. Výtvormi sme 
si vyzdobili schodisko MŠ. Veď posúďte, nie sú 
„tekvičkovia“ rozkošní? Rodičia si našli čas spolu 
s deťmi tvoriť – čarovať... Deti mali radosť z pek-
ného výtvoru a pomáhania vďaka čomu máme 
pekne jesenne vyzdobenú MŠ. 

Že rodičia nie sú šikovní a kreatívni? Sú! Veď „te-
kvičkovia“ nás všetkých presvedčili. Ďakujeme.

Sylvia Pribišová, MŠ Kvašov 

Jesenné „tekvičkovanie“ 
v MŠ Kvašov
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Podnik technických služieb mesta Púchov pro-
mptne zareagoval na podnet poslanca z mestskej 
časti Ihrište Ivana Kubiša, na základe ktorého  vy-
čistili problematické rigoly na ceste k rybníkom. 
Najväčšie die ry na porušenej časti cesty v Ihriš-
ťoch  zamestnanci PTSM s. r. o. opravia použitím 
asfaltovej drte.

Zároveň reagovali i na podnet od obyvateľky mest-
skej časti, ktorá upozornila na zanesený rigol, ktorý 
bude prečistený v najbližšej dobe - pokiaľ dovolí 
počasie. Cestu, nachádzajúcu sa oproti detskému 

ihrisku, bude možné aj napriek strmšiemu stúpaniu 
pokryť novým asfaltovým povrchom v celej dĺžke,  
a to v rámci nadchádzajúcich investičných akcií Od-
delenia výstavby, investícií, životného prostredia  
a stavebného úradu.

Vedenie mesta i poslanec Ivan Kubiš touto cestou 
ďakujú za promptný prístup zamestnancov PTSM  
k predmetnej problematike a vyriešeniu podnetov  
k spokojnosti  obyvateľov miestnej časti Púchova. 

(LK)

V dňoch 22. -24. septembra 2020 sa v Múzeu 
Spiša v Spišskej Novej Vsi uskutočnil XXIV. roč-
ník celoslovenskej etnologickej konferencie Et-
nológ a múzeum s tematickým zameraním na 
modrotlač. 

Program zasadnutia bol rozdelený do štyroch pred-
náškových blokov, v ktorých múzejníci prezentovali 
nielen poklady svojich zbierkových fondov, ale aj 
prebiehajúce vedecké výskumy pracovníkov múzeí, 
pestrú výstavnú, vzdelávaciu a kultúrnu činnosť. 

Uvedeného stretnutia sa zúčastnili aj pracovníci 
Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Etnológ 
Mgr. Jozef Mihálik priblížil poslucháčom zbierku 
perrotinových modrotlačových foriem, ktoré múze-
um nadobudlo od rodiny Trnkovcov z Púchova. Okol-
nosti ich vzniku sú zatiaľ pre múzejníkov neznáme  
a sú predmetom ďalšieho skúmania. Časť foriem je 
napadnutá drevokazným hmyzom, preto sa J. Mihá-
lik v súčasnosti venuje aj ich ošetrovaniu a konzervo-
vaniu. Súbežne s výskumom a ošetrovaním prebieha 
katalogizácia foriem a ich digitalizácia – fotografova-
nie a archivácia snímok v elektronickej podobe. 

Štatutárna zástupkyňa múzea P. Rágulová prezen-
tovala na konferencii rôzne spôsoby sprístupňovania 
modrotlačiarskeho remesla verejnosti. V roku 2018 
usporiadalo múzeum výstavu Čaro modrotlače, po-
čas ktorej boli vystavené všetky druhy zbierkových 
exponátov – formy ručné i perrotinové, ukážky ľu-

dového odevu, interiérových doplnkov, odborná 
literatúra, či kraslice inšpirované modrotlačovou or-
namentikou. Múzeum usporiadalo aj dva workshopy 
s Petrom Trnkom, vnukom známeho púchovskeho 
farbiara Stanislava Trnku. V súčasnosti nadviazalo 
múzeum komunikáciu s pánom Martinom Trnkom, 
ktorý v Púchove založil občianske združenie Modrý 

dvor, snažiace sa revitalizáciu modrotlačovej dielne. 
Odbornej konferencie sa pod vedením Dr. Oľgy 

Danglovej, autorky poslednej ucelenej monografie  
o modrotlači, zúčastnilo viac ako päťdesiat múzej-
níkov a kultúrnych pracovníkov. Koncom roka by 
prednesené príspevky mali vyjsť v knižnej podobe.

Petronela Rágulová, 

Považskobystrickí múzejníci prezentovali púchovskú modrotlač

Rigoly a cesta v Ihrišti sa postupne riešia

Považskobystrická nemocnica vďaka spusteniu 
unikátneho projektu Automatizácie skladovania, 
výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu (ŠZM) zvýši efektívnosť, 
presnosť a kontrolovateľnosť ich skladovania a výda-
ja pre nemocničné oddelenia.

Automatické a poloautomatické skladovacie zaria-
denia vybavené klimatizovanými boxmi umožňujú 
dosiahnuť ekonomickú úsporu v mnohých oblas-
tiach. Od zníženia priestorových nárokov na skla-
dovanie, optimalizáciu stavu zásob liekov a zdravot-
níckeho materiálu, až po výrazné zníženie podielu 
ľudskej práce pri manipulácii so skladovými zásoba-
mi. Automatický systém zabezpečuje okrem iného 
aj sledovanie exspirácie liekov. Zjednodušene, liek, 
ktorý bol prvý naskladnený, bude aj prvý vyskladne-
ný. „O všetko sa stará systém. Nemocničný personál 
nemusí liek vyhľadávať. Efektivita práce s liečivami 
je tak omnoho vyššia a presnejšia. Dochádza takmer 
k nulovému pochybeniu naskladnenia,“ priblížil Sla-
vomír Spišiak z firmy Koval Systems. „Automatizácia 
skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov  
a špeciálneho zdravotníckeho materiálu je pre nás 
dôležitým projektom. Priamo nadväzuje na nemoc-
ničný informačný systém, ktorý sme u nás v nemoc-

Automatizácia výdaja liekov v považskobystrickej nemocnici

nici zaviedli. Vďaka tejto nadväznosti vieme sledovať 
cestu lieku prípadne materiálu od príchodu do ne-
mocnice až po posledný výdaj,“ uviedol riaditeľ Ne-
mocnice s poliklinikou Považská Bystrica Igor Steiner.

Posledným krokom, ktorý nemocnicu čaká, je úpl-
né prepojenie systému Automatizácie skladovania, 
výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM s nemoc-
ničným informačným systémom.                 Zdroj: TSK
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Ľadový hokej

5. liga
1. kolo: 
Sedmerovec A – Nozdrovice A 13:5, F. Barták 4, 

Zvoníček 3, Stranovský, M. Šelinga ml. po 2, 1 štv. – 
Zemanovič 3, Koštialik, Letko po 1, Dubnica – Dol. 
Kočkovce B odložené, TTC PB B – Dohňany A 7:11, 
Wallenfelsová 4, Kulichová, Čelko st. po 1, 1 štv. – M. 
Baška, Junga, R. Baška po 3, Gajdoš 1, 1 štv., Beluša 
A – Slovan PB A odložené, Hor. Breznica – N. Dub-
nica B 10:8, Tomanica, Lipták po 3, Brnák 2, Kocúr 1, 1 
štv. – Pšenková 4, Janiga 2, Palieska 1, 1 štv., Ladce B 
– Sedmerovec B 3:15, Hromek 2, V. Popelka 1 – Jurč, 
M. Šelinga st. po 4, Galko 3, Štefanec 2, 2 štv.
1. Sedmerovec B 1 1 0 0 15:3 3
2. Sedmerovec A  1 1 0 0 13:5 3
3. Dohňany  1 1 0 0 11:7 3
4. H. Breznica  1 1 0 0 10:8 3
5. N. Dubnica B 1 0 0 1 8:10 1
6. TTC PB B 1 0 0 1 7:11 1
7. Nozdrovice  1 0 0 1 5:13 1
8. Ladce B 1 0 0 1 3:15 1

Dubnica, Dolné Kočkovce B, Beluša a Slovan Považ-
ská Bystrica ešte nehrali.

6. liga
1. kolo: 
Udiča A – JoLa Dubnica 9:9, Peter Ignácik, Pavel 

Ignácik, Kostka po 2, Šuška 1, 2 štv. – Rojkovič, Švi-
kruha po 4, 1 štv., Zliechov – Milochov A 9:9, Topák 
4, J. Vicen 3, D. Mišík 1, 1 štv. – Kunovský 3, Lutišan, 

Balušík po 2, B. Mihálik 1, 1 štv., Pružina A – Medeko 
PB B odložené, Šebešťanová – Slovan PB B 3:15,   
Mitaš 2, 1 štv. – J. Gálik, P. Gálik po 4, Ľ. Višenka, Ce-
dzo po 3, 1 štv., Pruské B – Miracles Dubnica 15:3, 
Burdej 4, Černej, Janček po 3, J. Šatka 2, Cibík 1, 1 štv. 
– Jakuš 2, Heštera 1, Dol. Mariková B – Sedmerovec 
C odložené.
1. Slovan PB B 1 1 0 0 15:3 3
2. Pruské B 1 1 0 0 15:3 3
3. JoLa DCA  1 0 1 0 9:9 2
4. Zliechov  1 0 1 0 9:9 2
5. Milochov  1 0 1 0 9:9 2
6. Udiča  1 0 1 0 9:9 2
7. Miracles DCA  1 0 0 1 3:15 1
8. Šebešťanová  1 0 0 1 3:15 1 

Pružina, Medeko PB B, Dolná Mariková B a Sedmero-
vec C ešte nehrali. 

7. liga
1. kolo: 
3. ZŠ Dubnica – Červ. Kameň 1:17, Červeňan 1 – 

Bajzík, P. Dohňanský, Ľ. Dohňanský po 4, Rydlo 3, 2 
štv., Púchov B – Pružina B nenahlásený výsledok,  
TTC PB C – Papradno A 6:12, Kotačka 3, Kucharíko-
vá 2, 1 štv. – Říčková 4, M. Žilinčík 3, Grbál, Záhorec po 
2, 1 štv., Dohňany B – Púchov A 12:6, Hološko, Riško 
po 4, Štrbák 2, V. Baška 1, 1 štv. – Lefko, Sitár po 2, 
Gerhardt 1, 1 štv., Milochov B – Nozdrovice B 11:7, 
Horečný 3, Gazdík, Duško, M. Mihálik po 2, Maňák 1, 
1 štv. – Vavrík 4, Češko 2, 1 štv.

1. Č. Kameň  1 1 0 0 17:1 3
2. Dohňany B 1 1 0 0 12:6 3
3. Papradno  1 1 0 0 12:6 3
4. Milochov B 1 1 0 0 11:7 3
5. Nozdrovice B 1 0 0 1 7:11 1
6. Púchov  1 0 0 1 6:12 1
7. TTC PB C 1 0 0 1 6:12 1
8. ZŠ Dubnica  1 0 0 1 1:17 1

   8. liga
1. kolo: 
Sedmerovec D – Udiča B 10:8, Ferd. Štefanec, P. 

Minárik po 3, J. Mišík 2, Šelingová 1, 1 štv. – Beník, 
Turiak po 3, Hruška 1, 1 štv., N. Dubnica C – TTC PB D 
12:6, Kadora 4, Cicoň, Veselka po 2, Palček, Oravcová 
po 1, 2 štv. – M. Baláž, Sokolíková po 2, Garčaková, 
Butko po 1, Lednica – Papradno B 16:2, Jaroš, Bezák 
po 4, Matejíček, Kislan po 3, 2 štv. – Granec 2, Beluša 
B – Dol. Mariková B odložené, Dol. Kočkovce C – Pre-
čín 17:1, Domagalský, M. Majdán, Hudec po 4, Hurta 
3, 2 štv. – Políček 1.
1. D. Kočkovce C 1 1 0 0 17:1 3
2. Lednica  1 1 0 0 16:2 3
3. N. Dubnica C 1 1 0 0 12:6 3
4. Sedmerovec D 1 1 0 0 10:8 3
5. Udiča B 1 0 0 1 8:10 1
6. TTC PB D 1 0 0 1 6:12 1
7. Papradno B 1 0 0 1 2:16 1
8. Prečín  1 0 0 1 1:17 1

Beluša B a Dolná Mariková B ešte nehrali. 

Oblastné stolnotenisové súťaže

Extraliga dorast
Hokejoví rozhodcovia sa konečne dohodli so 

Slovenským zväzom ľadového hokeja na svojich 
odmenách, a tak mohla elitná dorastenecká súťaž 
odštartovať. Púchovskí dorastenci zvíťazili dvakrát 
na skalickom ľade a do tabuľky si pripočítali prvých 
päť bodov. 

5. kolo: 
MHKM Skalica – MŠK Púchov 3:4 pp (1:1, 1:1, 

1:1, 0:1), 18. Kováčik (T. Pobežal), 38. Papán (Šmigu-
ra), 45. Kováčik (Žemla, Lezzani), 64. T. Pobežal (Pišo-
ja, Papán)

Zostava MŠK Púchov: S. Urban – Lezzani, F. Po-
bežal, Sydoruk, Moravanský, Šmigura – Pišoja, Kraj-
čoviech, Papán, T. Pobežal, Kováčik – Druga, Švinčák, 
Mišák, Hajas, Lazkov – Škultéty, Kohutiar, Hudík, Pan-
cza, Žemla, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 5. kola: Martin – Spišská Nová 
Ves 5:3, Michalovce – Žilina 4:0, Slovan Bratislava – 
Poprad 6:3, Banská Bystrica – Nitra 2:5, Trenčín – Zvo-
len 4:3 pp

6. kolo: 
MHKM Skalica – MŠK Púchov 2:5 (0:1, 1:1, 1:3), 

14. M. Pobežal (Kováčik), 36. Mišák, 52. Mišák, 55. Ha-
jas, 58. Šmigura (S. Urban)

Zostava MŠK Púchov: S. Urban – Lezzani, F. Po-
bežal, Papán, Moravanský, Šmigura – Pišoja, Krajčo-
viech, M. Pobežal, T. Pobežal, Kováčik – Druga, Švin-
čák, Mišák, Hajas, Lazkov – Škultéty, Boroš, Hudík, 
Sydoruk, Žemla, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 6. kola: Martin – Spišská Nová 
Ves 5:2, Slovan Bratislava – Poprad 6:2, Trenčín – Zvo-
len 4:3, Michalovce – Žilina 0:1
1. Slovan 2 2 0 0 0 12:5 6
2. Martin 2 2 0 0 0 10:5 6
3. MŠK Púchov 2 1 1 0 0 9:5 5
4. Trenčín 2 1 1 0 0 8:6 5
5. Michalovce 2 1 0 0 1 4:1 3
6. Nitra 1 1 0 0 0 5:2 3
7. Žilina 2 1 0 0 1 1:4 3

8. Zvolen 2 0 0 1 1 6:8 1
9. Skalica 2 0 0 1 1 5:9 1
10. B. Bystrica 1 0 0 0 1 2:5 0
11. Sp. N. Ves 2 0 0 0 2 5:10 0
12. Poprad 2 0 0 0 2 5:12 0

Trnava a Košice ešte nehrali
Program 7. a 8. kola: MŠK Púchov – HK Mládež 

Michalovce (10. 10. o 14.00 a 11. 10. o 10.30), 
Spišská Nová Ves – Skalica, Trnava – Martin, Žilina – 
Slovan Bratislava , Nitra – Košice, Poprad – Trenčín, 
Zvolen – Banská Bystrica 

Kadeti
2. kolo:
MsHKM Žilina – MŠK Púchov 5:2 (1:0, 2:2, 2:0), 

25. Mikovič (Kľučka), 34. Toman, Partizánske – Prie-
vidza 3:1, Topoľčany – Levice 5:6, Trenčín – Nitra 1:1, 
Dubnica nad Váhom mala voľno
1. Žilina 1 1 0 0 5:2 2
2. Partizánske 1 1 0 0 3:1 2
3. Levice 1 1 0 0 6:5 2
4. Trenčín 1 0 1 0 1:1 1
4. Nitra 1 0 1 0 1:1 1
6. Topoľčany 1 0 0 1 5:6 0
7. Prievidza 1 0 0 1 1:3 0
8. MŠK Púchov 1 0 0 1 2:5 0
Dubnica nad Váhom ešte nehrala.
Program 3. kola: MŠK Púchov – HK Dukla Tren-

čín (11. 10. o 13.30), Levice – Žilina, Partizánske – 
Topoľčany, Dubnica – Prievidza, Nitra má voľno 

I. liga starší žiaci
8. HT
Púchovskí ôsmaci odohrali infarktový zápas,  

v ktorom ešte 45 sekúnd pred koncom stretnutia pre-
hrávali 6:7. Hazala však vyrovnal a tri sekundy pred 
koncom rozhodol Červený o víťazstve Púchovčanov.   

2. kolo: MŠK Púchov – MHK Dolný Kubín 8:7 (1:3, 
5:2, 2:2), 9. Luhový (Baroš), 26. Seiler (Hazala), 30. Lu-
hový (Bajtala), 33. Hazala, 35. Koncový, 37. Baroš (Sei-
ler), 60. Hazala (Seiler, Krejčí), 60. Červený

Ostatné výsledky 2. kola: Zvolen – Altis Orava 5:6, 

Liptovský Mikuláš – Žilina 4:11, Považská Bystrica – 
Brezno 5:4, Prievidza – Rimavská Sobota 4:6, Banská 
Bystrica – Martin 3:3
1. Žilina 2 2 0 0 21:6 4
2. P. Bystrica 2 2 0 0 10:7 4
3. MŠK Púchov 2 2 0 0 13:11 4
4. B. Bystrica 2 1 1 0 8:7 3
5. Zvolen 2 1 0 1 14:9 2
6. Altis 2 1 0 1 10:10 2
7. R. Sobota 2 1 0 1 9:9 2
8. L. Mikuláš 2 1 0 1 11:15 2
9. Martin 2 0 1 1 7:10 1
10. Brezno 2 0 0 2 8:10 0
11. D. Kubín 2 0 0 2 10:17 0
12. Prievidza 2 0 0 2 6:16 0

Program 3. kola: MŠK Púchov – HKM Zvolen (10. 
10. o 9.00), Martin – Altis Orava, Rimavská Sobota – 
Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín – Považská Bystrica, 
Žilina – Banská Bystrica, Brezno – Prievidza

7. HT
2. kolo: MŠK Púchov – MHK Dolný Kubín 4:2 (1:1, 

1:1, 2:0), 15. Seiler (Brindza), 38. Dedič (Kučíková), 
42. Skybský (Žemla), 50. Skybský (Zvonek, Žemla)

Ostatné výsledky 2. kola:Dubnica nad Váhom – 
Martin 7:5, Považská Bystrica – Banská Bystrica 4:1
1. P. Bystrica 2 2 0 0 10:4 4
2. Žilina 1 1 0 0 20:1 2
3. B. Bystrica 2 1 0 1 20:6 2
4. MŠK Púchov 2 1 0 1 6:21 2
5. Dubnica 2 1 0 1 8:25 2
6. D. Kubín 1 0 0 1 2:4 0
7. Martin 2 0 0 2 8:13 0

Program 3. kola: 
MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad Váhom (10. 
10. o 9.00), Žilina – Banská Bystrica, Dolný Kubín – Po-
važská Bystrica 

I. liga mladší žiaci
5. HT
1. kolo: Žilina – MŠK Púchov 0:3, Žilina – Dubnica 

12:5, MŠK Púchov – Dubnica 6:4
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Futbal - 2. liga muži

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Na štíte Púchovčanov ďalší ašpirant na postup

2. liga starší dorast U19 2. liga mladší dorast U17
10. kolo:
MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Bratislava 2:2 

(1:1), Valík, Brezina – Závodský, Petržalka – Piešťany 
– odložené, Senec – Krakovany 3:1, Šamorín – Zlaté 
Moravce/Vráble 0:0, Skalica – Inter Bratislava 2:4, Par-
tizánske – Lokomotíva Trnava 1:2, Komárno – Domi-
no 2:2, Dubnica – Myjava – odložené na 14. 10.
1. Trnava 10 8 1 1 26:5 25
2. Dubnica 9 6 2 1 27:12 20
3. Domino 10 6 2 2 22:10 20
4. Inter 10 5 4 1 22:11 19
5. Petržalka 8 5 3 0 24:1 18
6. Myjava 8 5 2 1 14:9 17
7. MŠK Púchov 10 4 3 3 15:16 15
8. Komárno 10 4 3 3 18:20 15
9. Krakovany 10 4 1 5 10:14 13
10. Skalica 7 3 1 3 16:14 10
11. Šamorín 9 2 2 5 10:19 8
12. Partizánske 9 2 1 6 7:16 7
13. Vion 10 1 2 7 9:20 5
14. Piešťany 9 1 2 6 10:24 5
15. Karlova Ves 10 1 2 7 11:33 5
16. Senec 9 1 1 7 8:25 4

Program 11. kola:  
FK Krakovany – MŠK Púchov (10. 10. o 10.00), 

Domino – Dubnica nad Váhom, Karlova ves Bratisla-
va – Partizánske, Myjava – Petržalka, Lokomotíva Tr-
nava – Komárno, Piešťany – Šamorín, Zlaté Moravce/
Vráble – Skalica, Inter Bratislava - Senec 

10. kolo: 
MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Bratislava 0:1 

(0:1), Hlpka, Petržalka – Piešťany – odložené, Senec 
– Krakovany 0:1, Šamorín – Zlaté Moravce/Vráble 1:2, 
Skalica – Inter Bratislava 3:1, Partizánske – Lokomotí-
va Trnava 1:7, Komárno – Domino 0:6, Dubnica nad 
Váhom – Myjava – odložené na 14. 10.
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 10 6 1 3 35:15 19
5. Domino 9 5 4 0 21:8 19
6. Skalica 7 5 0 2 13:6 15
7. Krakovany 10 4 3 3 11:11 15
8. Vion 10 4 3 3 12:15 15
9. MŠK Púchov 10 3 2 5 10:21 11
10. Senec 9 2 4 3 16:19 10
11. Karlova Ves 10 3 1 6 9:16 10
12. Komárno 9 2 3 4 8:14 9
13. Šamorín 9 2 1 6 12:16 7
14. Piešťany 9 1 2 6 12:19 5
15. Myjava 8 1 2 5 5:17 5
16. Partizánske 8 0 1 7 4:46 1

Program 11. kola:  
FK Krakovany – MŠK Púchov (10. 10. o 12.30), 

Domino – Dubnica nad Váhom, Karlova ves Bratisla-
va – Partizánske, Myjava – Petržalka, Lokomotíva Tr-
nava – Komárno, Piešťany – Šamorín, Zlaté Moravce/
Vráble – Skalica, Inter Bratislava - Senec

MŠK Púchov – Podbrezová   1:0 (0:0)
Gól: 80. Michlík
Rozhodovali: Parilák – Vass, Poracký
Žlté karty: 45. Varga, 61. Kapusniak, 63. Pavlovič, 

90. Pilný – 9. Enzo Arevalo, 65. Galčík, 83. Pajer, 90. 
Ďatko

Hralo sa bez divákov.
Pikantériou súboja bol hosťujúci tréner Vladimír 

Cifranič, ktorý ešte v minulej sezóne sedel na lavičke 
MŠK Púchov. Púchovčania sa mu za jeho služby „odv-
ďačili“ nečakaným víťazstvom a po Skalici urobili škrt 
cez rozpočet ďalšiemu mužstvu z popredných prie-
čok druholigovej tabuľky. Mimochodom, za Podbre-
zovú v druhom polčase nastúpil aj bývalý púchovský 
kanonier Krčula. 

Podbrezová sa v posledných týždňoch výrazne po-
silinila a na Považie prišla s úmyslom bodovať napl-
no a udržať si kontakt s čelom tabuľky. Hostia začali 
aktívne, dokazovali, že ich postupové ambície nesto-
ja na hlinených nohách. Púchovčania mali s rýchlym 
a dôrazným súperom neraz plné ruky práce. Úvodný 
tlak hostí prehrmel, Púchovčania vysunuli hráčov 
vysoko na súperovu polovicu a napádanie už pri ro-
zohrávke robilo Podbrezovej problémy. Domáci sa 
dostali niekoľkokrát pred pokutové územie súpera, 
zakončiť však presne nedokázali. Naopak, na druhej 
strane sa vyznamenal po strele z hranice pokutového 
územia domáci brankár Pilný, ktorý vytlačil prízem-
nú strelu na roh. Hostia sa do streleckých príležitostí 
pokúšali dostať po kombináciách nakrátko, púchov-
ská obrana však stála tentokrát na pevných nohách. 
Podbrezová si vytvorila dve tri sľubné šance, strelec-
ky sa však nepresadila. Na druhej strane Púchovčania 
podnikali rýchle protiútoky po krídle, no vyloženej-
šiu šancu si nevypracovali. 

Púchovčania trpezlivo vyčkávali na svoju chvíľu. Tá 

prešla desať minút pred koncom, kedy striedajúci 
Daniel Pilný priťukol pred pokutovým územím loptu 
Michlíkovi, ten sa v šestnástke pohral s dvomi hos-
ťujúcimi zadákmi a rutinérsky prekonal hosťujúceho 
brankára - 1:0.  Po góle sa domáci nestiahli do ulity. 
Naopak, niekoľkokrát favoritovi nebezpečne podkú-
rili. Po Vargovej hlavičke štyri minúty pred koncom 
zastavil loptu hosťujúci obranca v pokutovom úze-
mí rukou, rozhodcova píšťaľka však zostala nemá. 
V predposlednej minúte zahrával priamy kop Mráz, 
jeho výbornú strelu k žrdi však hosťujúci gólman záz-

račne vytlačil.
Záverečné minúty sa odohrávali na polovici hostí, 

ktorí nedokázali nájsť dostatok pokoja na ohrozenie 
domáceho brankára. A dlhé nakopávané lopty bez-
pečne odvracali domáci obrancovia. Púchovčania  si 
pripísali cenné tri body a v tabuľke poskočili na ôsmu 
priečku. 

Zostava MŠK Púchov: Pilný – Riška, Pavlovič, Ozi-
mý, Lacko (76. Kopiš) – Kapusniak (65. Michlík), Lo-
duha, Varga – Mráz, Štefanec (90. Iheme), Rypák (76. 
Pilný), tréner Lukáš Kaplan

Zostava FK Železiarne Podbrezová: Ludha – Ko-
váčik, Pajer, Bartoš, Chvátal – Bakaľa, Ďatko, Pajer 
– Galčík (68. Breznanik), Pavúk (62. Micovčák), Enzo 
Arevalo (62. Krčula), tréner Vladimár Cifranič

Ostatné výsledky 11. kola: Poprad – Trebišov 1:3, 
Liptovský Mikuláš – Žilina B 2:1, Košice – Banská Bys-
trica 1:2, Bardejov – Dubnica nad Váhom 0:0, Komár-
no – Petržalka 1:0, Šamorín – Slovan Bratislava B 4:1, 
Skalica mala voľno
1. B. Bystrica 10 8 1 1 36:16 25
2. L. Mikuláš 11 8 1 2 24:11 25
3. Skalica 10 7 1 2 24:13 22
4. Košice 10 6 2 2 17:6 20
5. Podbrezová 10 6 1 3 22:10 19
6. Trebišov 10 4 3 3 13:16 15
7. Komárno 9 5 0 4 9:13 15
8. MŠK Púchov 9 4 1 4 12:12 13
9. Šamorín 10 4 1 5 12:15 13
10. Bardejov 10 3 3 4 8:10 12
11. Petržalka 10 3 2 5 9:16 11
12. Dubnica 10 2 4 4 9:13 10
13. Žilina B 9 1 2 6 16:24 5
14. Poprad 9 1 0 8 11:25 3
15. Slovan B 9 0 0 9 4:26 0

Program 12. kola: 
MŠK Žilina B – MŠK Púchov (10. 10. o 16.30), 

Slovan Bratislava B – Komárno, Trebišov – Petržalka, 
Dubnica nad Váhom – Šamorín, Banská Bystrica – 
Bardejov, Podbrezová má voľno, Poprad – Liptovský 
Mikuláš, Skalica - Košice 

Po rozhodujúcom góle do siete Dubnice sa Jakub Michlík (s číslom 10) postaral aj o jediný gól v sieti Podbrezovej. 
FOTO: Peter Čačko
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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

7. liga muži JUH

Delegačná listina ObFZ na 11. októbra
6. liga muži – 10. kolo o 14.30
Šebešťanová – Košecké Podhradie (Danihel, Kole-

no), Mikušovce – Visolaje (Pastorek, Petrušek), Lysá 
pod Makytou – Sverepec (R, Klinovský), Papradno – 
Bolešov (Zvak), Streženice – Dohňany (R, Kapila), Udi-
ča – Jasenica (R), Dolné Kočkovce – Tuchyňa (Vojtík, 
Kováč)

7. liga muži Sever – 8. kolo o 14.30
Orlové – Fan Club Púchov (R), Praznov – Bodiná 

(Folučka), Vrchteplá – Pružina (v sobotu o 14.00 – Ko-
leno)

7. liga muži Juh – 8. kolo o 14.30
Nová Dubnica – Červený Kameň (v sobotu o 14.00 

– Kováčik, Pastorek), Kolačín – Prejta (Švec), Horovce 
– Lednica (Kováčik), Dulov – Kameničany (Hikel)

6. liga dorast – 8. kolo o 11.45
Kvašov – Lednica (Pastorek), Brvnište – Podmanín 

(Danihel), Dolné Kočkovce – Dolná Mariková (Kováč, 
Vojtík), Horná Poruba, Lazy pod Makytou a Domaniža 
majú voľno, dohrávka 6. kola: Horná Poruba – Doma-
niža (v sobotu o 14.30  - Hikel, Kováčik)

4. liga starší žiaci Sever – 8. kolo o 9.45

Dolná Mariková – Jasenica (R), Domaniža – Paprad-
no (o 10.30 – R), Prečín – Beluša (o 10.30 – Koleno)

4. liga starší žiaci Juh – 8. kolo o 9.45
Košecké Podhradie – Mikušovce (Mazán), Košeca – 

Pruské (Rýdza), Streženice – Dubnica nad Váhom B 
(Kováč), Ladce – Nová Dubnica (Petrušek)

4. liga mladší žiaci – 8. kolo o 10.00
Domaniža – Ilava (v sobotu o 10.30 – Danihel, Udiča 

– Nová Dubnica (R), Horná Poruba – Beluša (o 10.30 
– Hikel), Lysá pod Makytou – Prečín (o 11.45 – Klinov-
ský), Plevník-Drienové – P. Bystrica B (o 12.00 – R)

7. kolo: Domaniža – Brvnište 0:1, Dolné Kočkovce – 
Kvašov 0:11, Lazy pod Makytou – Lednica 2:4, Dolná 
Mariková mala voľno
1. Lednica 5 5 0 0 27:4 15
2. Kvašov 5 4 1 0 34:5 13
3. Brvnište 5 3 0 2 7:6 9
4. Lazy 6 1 3 2 17:11 6
5. Domaniža 4 2 0 2 13:7 6
6. H. Poruba 4 2 0 2 13:14 6
7. D. Mariková 4 1 1 2 9:7 4
8. D. Kočkovce 5 0 1 4 2:32 1
9. Podmanín 4 0 0 4 3:39 0

7. kolo: Nová Dubnica – Kameničany 5:0, Červený 
Kameň – Kolačín 0:4, Dulov – Lednica 2:6 
1. Kolačín 7 5 1 1 25:7 16
2. N. Dubnica 6 5 0 1 27:9 15
3. Lednica 6 3 2 1 23:12 11
4. Horovce 6 3 1 2 21:13 10
5. Dulov 7 3 0 4 20:21 9
6. Prejta 6 3 0 3 10:21 9
7. Kameničany 7 1 0 6 9:30 3
8. Č. Kameň 7 1 0 6 11:33 3

7. liga muži SEVER7. liga muži SEVER
7. kolo: 
Vrchteplá – Orlové 2:2, Pružina – Tŕstie 0:0, Praznov 

– Fan Club Púchov 3:0, Bodiná mala voľno
1. Praznov 6 5 1 0 22:9 16
2. Bodiná 6 3 1 2 21:11 10
3. Pružina 6 2 4 0 16:10 10
4. Vrchteplá 6 3 1 2 14:15 10
5. FC Púchov 6 2 0 4 16:21 6
6. Tŕstie 6 1 1 4 8:17 4
7. Orlové 6 0 2 4 5:19 2

9. kolo: 
Šaľa – Nitra B 1:0, Častkovce – Veľké Ludince 2:1, 

Kalná nad Hronom – Beluša 1:1 (0:1), Silva (pk) – Ci-
sár (pk), Považská Bystrica – Myjava 1:1, Malženice – 
Zlaté Moravce/Vráble B 3:1, Marcelová – Nové Mesto 
nad Váhom 1:1, Galanta – Lednické Rovne 1:2 (0:0), 
Baša (pk) – Púček, Buček, Nové Zámky – Imeľ 1:2
1. Malženice 9 6 3 0 25:11 21
2. Beluša 9 6 2 1 18:6 20
3. Vion B 9 6 2 1 15:6 20
4. Myjava 9 6 2 1 15:7 20
5. Marcelová 9 4 2 3 14:14 14
6. P. Bystrica 8 3 3 2 14:8 12
7. Častkovce 9 3 2 4 10:13 11
8. L. Rovne 9 3 2 4 10:15 11
9. N. Mesto 9 3 1 5 9:15 10
10. Šaľa 8 3 0 5 15:13 9
11. Nitra B 9 2 3 4 18:20 9
12. V. Ludince 9 2 3 4 5:9 9
13. Kalná 8 1 4 3 9:13 7
14. Galanta 9 2 1 6 10:15 7
15. Imeľ 9 1 4 4 6:12 7
16. N. Zámky 8 2 0 6 7:23 6

Program 10. kola:
Nové Mesto nad Váhom – Nitra B, Marcelová – Ga-

lanta, Myjava – Nové Zámky, Zlaté Moravce/Vráble B 
– Šaľa, Imeľ – Malženice, Beluša – Považská Bystrica, 
Veľké Ludince – Kalná nad Hronom, Lednické Rovne 
– Častkovce

9. kolo:
Dolné Vestenice – Športové kluby Blava 1928 0:2, 

Partizánske – Prievidza 4:0, Hlohovec – Kvašov 2:2 
(2:1), Belica, Liso – Bičan, Líška, Lehota pod Vtáčni-
kom – Domaniža 5:1, Gbely – Trebatice 3:2, Prečín – 
Boleráz 1:2, Radimov – Vrbové a Bánovce nad Bebra-
vou – Trenčianske Stankovce - odložené
1. Partizánske 9 7 1 1 23:11 22
2. ŠK Blava 9 6 2 1 17:9 20
3. Radimov 8 6 1 1 24:12 19
4. Lehota 9 5 3 1 19:7 18
5. Domaniža 9 6 0 3 20:16 18
6. Gbely 9 4 3 2 16:14 15
7. T. Stankovce 8 3 3 2 14:12 12
8. Prievidza 9 4 0 5 12:17 12
9. Boleráz 8 3 2 3 15:8 11
10. Trebatice 9 2 2 5 14:20 8
11. Prečín 8 2 2 4 6:12 8
12. Kvašov 9 2 2 5 10:19 8
13. Hlohovec 9 2 2 5 9:21 8
14. Vrbové 8 1 4 3 9:10 7
15. Bánovce 8 1 1 6 7:12 4
16. D. Vestenice 9 1 0 8 11:26 3

Program 10. kola: Vrbové – Boleráz, Prievidza – Pre-
čín, Kvašov – Dolné Vestenice, Trebatice – Partizán-
ske, Domaniža – Gbely, Trenčianske Stankovce – Le-
hota pod Vtáčnikom, ŠK 1928 Blava – Bánovce nad 
Bebravou, Radimov - Hlohovec 

9. kolo: Ladce – Košeca 2:0, Kanianka – Zemian-
ske Kostoľany 3:0, Plevník-Drienové – Handlová 4:1, 
Veľké Uherce – Podmanín 4:3, Uhrovec – Brvnište 
1:0, Horná Poruba – Podolie 3:1, Melčice-Lieskové – 
Chocholná-Velčice 1:1, Pruské – Dežerice 3:1
1. V. Uherce 9 7 1 1 25:11 22
2. Kanianka 9 6 2 1 20:10 20
3. Melčice 9 5 3 1 29:20 18
4. Z. Kostoľany 9 6 0 3 19:17 18
5. Ladce 9 6 0 3 20:19 18
6. Plevník 9 5 1 3 30:17 16
7. Košeca 9 4 4 1 20:10 16
8. Uhrovec 9 5 0 4 17:19 15
9. H. Poruba 9 4 2 3 20:21 14
10. Podmanín 9 4 1 4 23:17 13
11. Chocholná 9 3 1 5 15:19 10
12. Podolie 9 3 0 6 10:19 9
13. Brvnište 9 1 3 5 10:13 6
14. Pruské 9 2 0 7 15:27 6
15. Handlová 9 0 3 6 7:25 3
16. Dežerice 9 0 1 8 10:26 1

Program 10. kola: Handlová – Veľké Uherce, 
Zemian ske Kostoľany – Plevník-Drienové, Ladce – 
Kanianka, Chocholná-Velčice – Pruské, Košeca – De-
žerice, Podolie – Melčice-Lieskové, Brvnište – Horná 
Poruba, Podmanín  - Uhrovec

9. kolo:
Dohňany – Papradno 0:1 (0:1)
Gól: Brezničan
Zostava Dohnian: Scherk – Španko, Baranec, Koz-

ma, Gajdošík, Bodzík, Zigo, Pavlis, Hanes, Štrbák, 
Braun, striedali Martinko, Šedík, Jánoško

Bolešov – Lysá pod Makytou 1:1 (0:0)
Góly: Hasidlo – Macko
Zostava Lysej pod Makytou: Fojtek – Kováč, M. Janí-

ček, Ľ. Janíček, Drdák, Maslák, Panáček, Hošták, Mac-
ko, Veteška, Chodúr, striedali Riedl a Augustín

Sverepec – Mikušovce 2:1 (1:1)
Góly: Mikula, Illo – Sondor
Visolaje – Košecké Podhradie 5:1 (2:1)
Zostava Visolají: Štrbáň – Bednář, Moško, Pazdera, 

Vavrík, Hrubo, Baránek, Cíbik, Polacký, Bulejčík, Šuly, 
striedal Kalma

Góly: Polacký 3, Baránek (pk), Šuly – Antol
Jasenica – Streženice 1:1 (0:1)
Zostava Streženíc: Macsai – Struhárňanský, Vavrík, 

Lamžo, Bernhauser, Loduha, Pastorek, Rypák, Petru-

šek, Šesták, striedali Hrišo a Hofierka
Góly: Vadovský – Šesták

1. Bolešov 9 5 4 0 25:7 19
2. Streženice 9 5 3 1 23:14 18
3. Papradno 9 4 3 2 18:13 15
4. Lysá 9 4 3 2 20:16 15
5. K. Podhradie 9 4 2 3 17:21 14
6. Sverepec 9 4 2 3 12:17 14
7. Tuchyňa 8 3 4 1 17:10 13
8. Udiča 8 3 3 2 20:13 12
9. Visolaje 9 3 2 4 13:19 11
10. D. Kočkovce 8 3 1 4 11:9 10
11. Jasenica 9 2 3 4 16:23 9
12. Šebešťanová 8 1 4 3 14:18 7
13. Dohňany 9 1 1 7 16:28 4
14. Mikušovce 9 1 1 7 8:22 4
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1. liga starší žiaci U15

Výsledkový servis futbalových súťaží žiakov

4. liga mladší žiaci

Prípravka U11

1. liga starší žiaci U14

4. liga starší žiaci Sever

6. kolo:
FK Senica – MŠK Púchov – odložené, Domino – 

Skalica 6:0, Dunajská Streda – Karlova Ves Bratislava 
1:0, Zlaté Moravce/Vráble – Nitra 2:3, Dubnica nad 
Váhom – Inter Bratislava 3:1, Levice – Petržalka 0:5, 
Trenčín – Prievidza 13:1, Slovan Bratislava – Spartak 
Trnava – odložené na 21. 10.
1. Nitra 6 6 0 0 43:5 18
2. Petržalka 6 5 0 1 26:3 15
3. D. Streda 6 5 0 1 22:4 15
4. Karlova Ves 6 5 0 1 21:5 15
5. Trnava 4 4 0 0 26:3 12
6. Trenčín 6 3 1 2 21:10 10
7. Slovan 5 3 0 2 13:4 9
8. Domino 6 3 0 3 13:17 9
9. Dubnica 6 2 2 2 10:11 8
10. MŠK Púchov 5 2 1 2 10:11 7
11. Prievidza 6 2 0 4 7:28 6
12. Inter 5 1 0 4 6:20 3
13. Senica 5 1 0 4 6:20 3
14. Vion 5 0 0 5 5:23 0
15. Skalica 5 0 0 5 1:28 0
16. Levice 6 0 0 6 3:41 0

Program 7. kola:
MŠK Púchov – FK Slovan Levice (11. 10. o 10.00), 

Nitra – Slovan Bratislava, Spartak Trnava – Trenčín, 
Prievidza – Dunajská Streda, Skalica – Senica, Petr-
žalka – Zlaté Moravce/Vráble, Karlova Ves Bratislava 
– Dubnica nad Váhom, Inter Bratislava - Domino   

6. kolo:
FK Senica – MŠK Púchov – odložené, Domino – 

Skalica 6:0, Dunajská Streda – Karlova Ves Bratislava 
3:1, Zlaté Moravce/Vráble – Nitra 4:3, Dubnica nad 
Váhom – Inter Bratislava 2:1, Levice – Petržalka 0:4, 
Trenčín – Prievidza 13:3, Slovan Bratislava – Spartak 
Trnava – odložené na 21. 10.
1. Nitra 6 5 0 1 37:11 15
2. Slovan 5 5 0 0 26:4 15
3. Trenčín 6 5 0 1 25:10 15
4. Petržalka 6 4 1 1 15:6 13
5. Trnava 4 4 0 0 29:2 12
6. D. Streda 6 3 0 3 12:9 9
7. MŠK Púchov 5 3 0 2 12:9 9
8. Zl. Moravce 5 3 0 2 13:11 9
9. Senica 5 3 0 2 15:14 9
10. Dubnica 6 3 0 3 10:21 9
11. Karlova Ves 6 2 0 4 11:14 6
12. Prievidza 6 2 0 4 17:28 6
13. Domino 6 1 1 4 11:16 4
14. Skalica 5 0 0 5 4:22 0
15. Inter 5 0 0 5 5:29 0
16. Levice 6 0 0 6 2:38 0

Program 7. kola:
MŠK Púchov – FK Slovan Levice (11. 10. o 12.00), 

Nitra – Slovan Bratislava, Spartak Trnava – Trenčín, 
Prievidza – Dunajská Streda, Skalica – Senica, Petr-
žalka – Zlaté Moravce/Vráble, Karlova Ves Bratislava 
– Dubnica nad Váhom, Inter Bratislava - Domino

5. kolo: 
SDM Domino – MŠK Púchov 6:2 (4:0), Pecsuk 3, 

Gajdošík 2, Stadničiar – Dubový, Mynář (pk), Dubnica 
nad Váhom – Dunajská Streda 2:11, Inter Bratislava – 

1. liga mladší žiaci U13

Skalica 4:2, Slovan Bratislava – Prievidza 10:1, Trenčín 
– Karlova Ves Bratislava 1:2, Zlaté Moravce/Vráble – 
Trnava 0:7, Levice – Nitra 0:11, Senica – Petržalka 1:3
1. Nitra 5 5 0 0 32:2 15
2. D. Streda 5 5 0 0 32:3 15
3. Karlova Ves 5 4 1 0 23:3 13
4. Trnava 5 4 0 1 35:12 12
5. Petržalka 5 4 0 1 23:6 12
6. Slovan 5 3 1 1 35:3 10
7. Domino 5 3 0 2 20:16 9
8. Trenčín 5 2 0 3 17:20 6
9. Prievidza 5 2 0 3 17:20 6
10. Inter 4 1 1 2 11:15 4
11. MŠK Púchov 5 1 1 3 12:26 4
12. Senica 5 1 0 4 7:17 3
13. Skalica 4 1 0 3 2:14 3
14. Dubnica 5 1 0 4 10:35 3
15. Vion 5 0 0 5 3:43 0
16. Levice 5 0 0 5 1:45 0

Program 7. kola: Slovan Levice – MŠK Púchov (11. 
10. o 10.00), Dubnica nad Váhom – Karlova Ves Bra-
tislava, Dunajská Streda – Prievidza, Trenčín – Trnava, 
Slovan Bratislava – Nitra, Zlaté Moravce/Vráble – Pe-
tržalka, Senica – Skalica, Domino – Inter Bratislava

1. liga mladší žiaci U12
5. kolo: 
Dubnica nad Váhom – Dunajská Streda 6:5, Inter 

Bratislava – Skalica 24:2, Slovan Bratislava – Prievidza 
21:4, Trenčín – Karlova Ves Bratislava 6:5, Zlaté Mo-
ravce/Vráble – Trnava 5:33, Levice – Nitra 3:15, Senica 
– Petržalka 5:18
1. Trnava 5 5 0 0 115:16 15
2. Petržalka 5 5 0 0 111:17 15
3. Nitra 5 5 0 0 102:20 15
4. Trenčín 5 5 0 0 70:28 15
5. Prievidza 4 4 0 0 74:25 12
6. Dubnica 5 3 0 2 52:32 9
7. Karlova Ves 5 3 0 2 51:42 9
8. Slovan 3 2 0 1 37:20 6
9. MŠK Púchov 4 2 0 2 37:33 6
10. D. Streda 4 2 0 2 43:43 6
11. Inter 4 0 0 4 18:50 0
12. Levice 5 0 0 5 32:73 0
13. Domino 4 0 0 4 17:83 0
14. Senica 5 0 0 5 18:85 0
15. Vion 5 0 0 5 28:129 0
16. Skalica 4 0 0 4 8:117 0

Program 7. kola: Slovan Levice – MŠK Púchov (11. 
10. o 11.30), Dubnica nad Váhom – Karlova Ves Bra-
tislava, Dunajská Streda – Prievidza, Trenčín – Trnava, 
Slovan Bratislava – Nitra, Zlaté Moravce/Vráble – Pe-
tržalka, Senica – Skalica, Domino – Inter Bratislava

7. kolo: 
Ladce – Košecké Podhradie 8:0, Pruské – Fan Club 

Púchov 2:7 (0:3), Mojto,  Mikoláš – Mikuš 2, Martinka, 
Okrajek, Dovičin, Bednár, Kuchárik, Košeca – Dubnica 
nad Váhom B 1:10, Mikušovce mali voľno, Nová Dub-
nica – Streženice – odložené na 8. 10. 
1. Ladce 6 6 0 0 78:1 18
2. Dubnica B 5 5 0 0 30:3 15
3. N. Dubnica 5 4 0 1 38:3 12
4. FC Púchov 7 3 0 4 25:30 9
5. Mikušovce 6 2 1 3 9:25 7
6. Košeca 6 2 0 4 13:38 6
7. Streženice 4 1 1 2 12:17 4
8. K. Podhradie 5 1 0 4 13:37 3
9. Pruské 6 0 0 6 5:69 0

7. kolo:  
Beluša – Lysá pod Makytou 2:2 (1:1), Koncová, Zla-

toš – Panáček, Vrábel, Považská Bystrica B – Doma-
niža 2:4, Nová Dubnica – Horná Poruba 5:0, Plevník-
-Drienové – Udiča 3:1
1. Domaniža 7 6 1 0 39:3 19
2. Plevník 8 5 1 2 24:12 16
3. P. Bystrica B 7 4 1 2 33:15 13
4. N. Dubnica 6 4 1 1 15:5 13
5. Ilava 6 4 0 2 23:21 12
6. Udiča 7 1 2 4 11:18 5
7. Beluša 6 1 1 4 8:21 4
8. Prečín 4 1 0 3 8:23 3
9. H. Poruba 7 0 3 4 3:27 3
10. Lysá 6 0 2 4 3:22 2

Skupina A
5. kolo: Košeca – Ilava 4:4, Beluša – Dubnica B 0:8
10. kolo:  Košeca – Ilava 3:6, Beluša – Dubnica B 2:4

1. Ilava 10 9 1 0 75:15 28
2. Dubnica B 8 6 0 2 42:23 18
3. Košeca 8 2 3 3 29:29 9
4. Ladce 8 3 0 5 14:34 9
5. Beluša 8 1 1 6 12:43 4
6. H. Poruba 6 0 1 5 12:40 1

Skupina B
5. kolo: Lednické Rovne – Kvašov 4:0, Tuchyňa – 

Pruské 1:3
10. kolo: Lednické Rovne – Kvašov 4:2, Tuchyňa – 

Pruské 2:5
1. L. Rovne 6 5 0 1 26:5 15
2. Pruské 6 4 0 2 19:8 12
3. Bolešov 4 3 0 1 6:4 9
4. Kvašov 6 1 1 4 5:18 4
5. Tuchyňa 6 0 1 5 5:26 1

Skupina C
5. kolo: Dolná Mariková – Jasenica 2:2
10. kolo: Dolná Mariková – Jasenica 4:0

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
5. kolo: Domaniža – Podmanín 2:6
10. kolo: Domaniža – Podmanín 0:6

1. Podmanín 8 8 0 0 43:5 24
2. Praznov 6 6 0 0 55:1 18
3. Visolaje 6 2 0 4 11:26 6
4. Domaniža 8 2 0 6 14:43 6
5. Sverepec 6 1 0 5 9:29 3
6. Prečín 6 1 0 5 7:35 3

Aj na Facebooku
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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 30. 9. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek.  
Tel. 0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, 
maľovanie. Tel.: 0902 356 631
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim pojazdný motocykel značky Jawa typ 
250, 350 , 500 aj doklady alebo motor typ 250/353.  
Tel . kont. 0951 489 709

SPOMIENKA
Dňa 7. 10. si pripomína-
me smutných 10 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička 
Marta Totáčová, rod. 
Lencsésová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej  
tichú spomienku. S lás-
kou dcéry Jarmila a Eva 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 5. 10. si pripomína-
me 1. výročie, čo nás ná-
hle opustil náš syn, brat 
a otec Juraj Dolinský. 
S  láskou a úctou spomí-
najú rodičia, brat, sestra 
a  dcéra. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 9.10. si pripomína-
me 14. výročie, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec, dedko, svokor  
Milan Tvarožek. Kto ste 
ho poznali venujte mu 
s nami tichú spomienku. 
S  láskou a úctou spomí-
najú manželka, dcéry, 
zaťovia a vnúčatá.

SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo 
drahé nám bolo, osud 
vzal. Dňa 6. 10. uplynie 
7 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
Ľudmila Doleželová. 
Nič viac Ti nemôžeme 
dať, len kytičku kvetov  
a tíško na Teba spomí-
nať. S láskou spomína manžel a deti s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 8.10.2020 uplynie  
8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, 
dedko a  pradedko  
Eduard Ižvolt. S  láskou 
spomínajú syn Jozef 
s rodinou, nevesta Anna 
s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4.10. sme si pripo-
menuli 10. výročie úmrtia 
našej drahej mamy, bab-
ky a  prababky Viktórie 
Mrockovej z  Púchova. 
Kto ste ju poznali venuj-
te jej spolu s  nami tichú 
spomienku a  modlitbu. 
S  láskou spomína celá 
smútiaca rodina.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

• Kúpim garsónku, jednoizbový alebo dvojizbový 
byt v Púchove. Tel.kont. 0944 936 501
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374
• Kúpim RD s väčším pozemkom, alebo STAVEBNÝ 
POZEMOK. RK nevolať! tel.: 0917102671

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

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

ZO SZZP Púchov
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 

SOŠ obchodu a služieb,
ul. 1. Mája 1264, Púchov oznamuje, že vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž (ďalej OVS)  č.12/2020 
a č.13/2020 na prenájom nebytových priestorov 
(kancelárske priestory) v školskom pracovisku 
hotel Študent Považská Bystrica. OVS  budú  
prebiehať do 28.10.2020 do 12.00h.  Celé znenia  
OVS budú zverejnené na www.tsk.sk a www.
sosospu.sk

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s  našou 
drahou mamou, babkou 
a  prababkou Valériou 
Mešovou, ktorá nás 
opustila vo veku 90 ro-
kov. Ďakujeme za slová 
útechy a  kvetinové dary. 
Veľké poďakovanie patrí 
pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku 
a pánovi kaplánovi. Smútiaca rodina.

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ: 
Po -Pia  16.00 -22.00
So - Ne  7.00 -22.00
Tel. 042/ 46 05 319

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

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

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!

Krytá plaváreň 
MŠK Púchov

Plaváreň je otvorená od 
7.9.2020

INFORMÁCIE ohľadom 
krytej plavárne na tel. č. 

0918 651 179
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NAJVÝHODNEJŠÍ VERNOSTNÝ 
PROGRAM 
ARNICA

ZÁLEŽÍ NÁM NA VAŠOM ZDRAVÍ.

RREECCEEPPTT

EE--RREECCEEPPTT

VÝDAJNÉ 
MIESTO

Zľava z doplatku na lieky čiastočne hradené poisťovňou až do výšky 2€.

Zľava z doplatku sa poskytuje najviac do výšky 0,25€ za jedno balenie lieku.

Podmienky uplatnenia benefitov sa upravujú v zmysle platnej legislatívy.

Viac informácií nájdete v lekárni Arnica Púchov.

ZĽAVY AŽ 2€ ZA
E-RECEPT A RECEPT


