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Mesto Púchov začína realizáciu projektu „Pamäť lesa“

Mesto Púchov v januári 2021 podalo žiadosť  Mesto Púchov v januári 2021 podalo žiadosť  
o poskytnutie nenávratného finančného príspev-o poskytnutie nenávratného finančného príspev-
ku v rámci malých projektov Operačného progra-ku v rámci malých projektov Operačného progra-
mu Interreg V-A Slovenská republika – Česká re-mu Interreg V-A Slovenská republika – Česká re-
publika. publika. 

Žiadosť Mesta Púchov bola schválená a mesto tak Žiadosť Mesta Púchov bola schválená a mesto tak 
v auguste podpísalo Zmluvu o poskytnutí finančné-v auguste podpísalo Zmluvu o poskytnutí finančné-
ho príspevku s celkovými oprávnenými výdavkami ho príspevku s celkovými oprávnenými výdavkami 
35.259,59 €, pričom spolufinancovanie mesta bude 35.259,59 €, pričom spolufinancovanie mesta bude 
vo výške 5%. Hlavnou aktivitou projektu je vybudo-vo výške 5%. Hlavnou aktivitou projektu je vybudo-

vanie náučného chodníka „Pamäť lesa“ za účelom vanie náučného chodníka „Pamäť lesa“ za účelom 
zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného de-zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného de-
dičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničné-dičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničné-
ho regiónu. Cieľom vybudovania cezhraničného pro-ho regiónu. Cieľom vybudovania cezhraničného pro-
jektu je zmapovanie a propagácia jubilejných lesov, jektu je zmapovanie a propagácia jubilejných lesov, 
hájov a stromov v území pohraničia a vybudovanie hájov a stromov v území pohraničia a vybudovanie 
náučného chodníka v jednom z nich - v Jubilejnom náučného chodníka v jednom z nich - v Jubilejnom 
háji v Púchove. V rámci projektu sa vybuduje info-háji v Púchove. V rámci projektu sa vybuduje info-
bod náučného chodníka Pamäť lesa s vyhliadkou, bod náučného chodníka Pamäť lesa s vyhliadkou, 
posedením, pamätným kameňom a informačnou ta-posedením, pamätným kameňom a informačnou ta-

buľou, čo bude tvoriť vstup do Lesoparku Lachovec,  buľou, čo bude tvoriť vstup do Lesoparku Lachovec,  
s Amfiteátrom Ilonka a s pokračovaním na Púchov-s Amfiteátrom Ilonka a s pokračovaním na Púchov-
skú skalu. Výsledný projekt zmapuje jubilejné lesy  skú skalu. Výsledný projekt zmapuje jubilejné lesy  
a stromy na oboch stranách hranice za účelom ich a stromy na oboch stranách hranice za účelom ich 
využitia ako turistickej atrakcie a voľnočasovej ak-využitia ako turistickej atrakcie a voľnočasovej ak-
tivity pre obyvateľov Slovenskej i Českej republiky. tivity pre obyvateľov Slovenskej i Českej republiky. 
Výstupy budú spracované do prehľadnej brožúry Výstupy budú spracované do prehľadnej brožúry 
viažucej sa k vybudovanému turistickému priestoru. viažucej sa k vybudovanému turistickému priestoru. 
Partnerom z českej strany je Sdružení měst a obcí vý-Partnerom z českej strany je Sdružení měst a obcí vý-
chodní Moravy zo Zlína.                   chodní Moravy zo Zlína.                   MsÚ Púchov MsÚ Púchov 
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Čítala som nádhernú myšlienku, Čítala som nádhernú myšlienku, 
ktorá vystihuje práve prebiehajúce ktorá vystihuje práve prebiehajúce 
obdobie: obdobie: „Krásni mladí ľudia sú hrač-„Krásni mladí ľudia sú hrač-
kou prírody, ale krásni starí ľudia sú kou prírody, ale krásni starí ľudia sú 
umelecké diela“.umelecké diela“. Október je totiž už tra- Október je totiž už tra-
dične spojený s úctou k starším. Práve  dične spojený s úctou k starším. Práve  
v tomto mesiaci sa vždy viac ako ino-v tomto mesiaci sa vždy viac ako ino-
kedy venujeme najmä našim senio-kedy venujeme najmä našim senio-
rom, ktorí si zaslúžia pozornosť, úctu rom, ktorí si zaslúžia pozornosť, úctu 
a poďakovanie, ale aj vlastný priestor a poďakovanie, ale aj vlastný priestor 
pre sebarealizáciu. Mesto Púchov sa pre sebarealizáciu. Mesto Púchov sa 
však nielen v októbri, ale aj počas celé-však nielen v októbri, ale aj počas celé-
ho roku snaží vytvárať podmienky pre ho roku snaží vytvárať podmienky pre 
aktívny a plnohodnotný život púchov-aktívny a plnohodnotný život púchov-
ských seniorov. ských seniorov. 

Život seniorov v našom meste nám Život seniorov v našom meste nám 
nie je ľahostajný, a tak pokračujeme  nie je ľahostajný, a tak pokračujeme  
v pomoci pre nich tam, kde začal pred-v pomoci pre nich tam, kde začal pred-
chádzajúci primátor Rastislav Henek  chádzajúci primátor Rastislav Henek  
s niektorými poslancami a na túto po-s niektorými poslancami a na túto po-
moc nadväzujeme ďalšími benefitmi. moc nadväzujeme ďalšími benefitmi. 
Najnovšou pomocou, ktorá sa stretáva Najnovšou pomocou, ktorá sa stretáva 
s veľkým pozitívnym ohlasom u obča-s veľkým pozitívnym ohlasom u obča-
nov, je poskytnutie služby „sociálneho nov, je poskytnutie služby „sociálneho 
taxíka“, ktorým sa môže nielen senior, taxíka“, ktorým sa môže nielen senior, 
ale aj občan so zdravotným znevýhod-ale aj občan so zdravotným znevýhod-
nením presunúť do zdravotníckeho nením presunúť do zdravotníckeho 
zariadenia alebo do domova sociál-zariadenia alebo do domova sociál-
nych služieb. Seniori v Púchove, ktorí nych služieb. Seniori v Púchove, ktorí 
sú poberatelia starobného alebo inva-sú poberatelia starobného alebo inva-
lidného dôchodku, alebo sú držiteľmi lidného dôchodku, alebo sú držiteľmi 
preukazu ZŤP, ZŤP/S a ktorým príjem preukazu ZŤP, ZŤP/S a ktorým príjem 
nepresahuje výšku 490 eur, majú mož-nepresahuje výšku 490 eur, majú mož-
nosť požiadať o príspevok na stravova-nosť požiadať o príspevok na stravova-
nie – obedy za 1 EURO v školských za-nie – obedy za 1 EURO v školských za-
riadeniach. I táto pomoc sa teší veľkej riadeniach. I táto pomoc sa teší veľkej 
obľube a záujmu o jej čerpanie. obľube a záujmu o jej čerpanie. 

Seniori nad 65 rokov, pokiaľ sú drži-Seniori nad 65 rokov, pokiaľ sú drži-
teľmi platnej dopravnej karty, cestujú teľmi platnej dopravnej karty, cestujú 
v našich autobusoch: Včielkach, Vče-v našich autobusoch: Včielkach, Vče-
lách, Žabke či Jašterkách ZADARMO, lách, Žabke či Jašterkách ZADARMO, 
čo z veľkej časti aj využívajú, pretože čo z veľkej časti aj využívajú, pretože 
cestovanie v autobusoch Autobuso-cestovanie v autobusoch Autobuso-
vej dopravy Púchov, a.s. je nielen vý-vej dopravy Púchov, a.s. je nielen vý-
hodné, ale hlavne bezpečné, keďže hodné, ale hlavne bezpečné, keďže 
sa na dezinfekciu vnútorných priesto-sa na dezinfekciu vnútorných priesto-
rov využívajú najmodernejšie trendy  rov využívajú najmodernejšie trendy  
v technológií 21. storočia, prinášajúce v technológií 21. storočia, prinášajúce 
vysokú a dlhodobú účinnosť dezinfek-vysokú a dlhodobú účinnosť dezinfek-
cie. Pokračujeme v poskytovaní dávok cie. Pokračujeme v poskytovaní dávok 
v hmotnej núdzi, ktoré sme navyšovali v hmotnej núdzi, ktoré sme navyšovali 

a počas pandémie sme začali poskyto-a počas pandémie sme začali poskyto-
vať príspevok i z transparentného účtu vať príspevok i z transparentného účtu 
mesta tým, ktorí boli postihnutí pan-mesta tým, ktorí boli postihnutí pan-
démiou. Práve pandémia nám ukázala démiou. Práve pandémia nám ukázala 
zraniteľnosť seniorov, osamelých ľudí  zraniteľnosť seniorov, osamelých ľudí  
i rodín, žijúcich vo finančnej núdzi. Pre-i rodín, žijúcich vo finančnej núdzi. Pre-
to sme sa v rámci prvej pomoci počas to sme sa v rámci prvej pomoci počas 
prvej i druhej vlny koronavírusu zame-prvej i druhej vlny koronavírusu zame-
rali práve na tieto skupiny obyvateľov rali práve na tieto skupiny obyvateľov 
a osobne v spolupráci s odhodlanými a osobne v spolupráci s odhodlanými 
dobrovoľníkmi, poslancami, pracov-dobrovoľníkmi, poslancami, pracov-
níkmi mestského úradu, sme roznášali níkmi mestského úradu, sme roznášali 
rúška, respirátory, dezinfekciu, vykoná-rúška, respirátory, dezinfekciu, vykoná-
vali a zabezpečovali nákupy. vali a zabezpečovali nákupy. 

Zapojili sme sa do pomoci vyhláse-Zapojili sme sa do pomoci vyhláse-
nej obchodným reťazcom, pre soci-nej obchodným reťazcom, pre soci-
álne slabé rodiny, rodiny v hmotnej álne slabé rodiny, rodiny v hmotnej 
núdzi, občanov bez domova v rámci núdzi, občanov bez domova v rámci 
projektu „Podeľ sa a pomôž“, aby sme projektu „Podeľ sa a pomôž“, aby sme 
distribuovali potravinové balíčky tým, distribuovali potravinové balíčky tým, 
čo to najviac potrebovali a nebolo ich čo to najviac potrebovali a nebolo ich 
málo. Aj vďaka Vašej spolupráci a po-málo. Aj vďaka Vašej spolupráci a po-
moci sa podarilo poskytnúť v tomto moci sa podarilo poskytnúť v tomto 
roku 200 balíčkov potravinovej po-roku 200 balíčkov potravinovej po-
moci. Pokračujeme aj v poskytovaní moci. Pokračujeme aj v poskytovaní 
monitorovacích zariadení – Náramkov monitorovacích zariadení – Náramkov 
záchrany - pre starších, osamelých či záchrany - pre starších, osamelých či 
zdravotne postihnutých spoluobča-zdravotne postihnutých spoluobča-
nov. Veľký úspech v našom meste má nov. Veľký úspech v našom meste má 
naša opatrovateľská služba, ktorá je naša opatrovateľská služba, ktorá je 
dotovaná mestom (len pre informá-dotovaná mestom (len pre informá-
ciu: za minulý rok boli ekonomicky ciu: za minulý rok boli ekonomicky 
oprávnené náklady vo výške 7,04 eur/oprávnené náklady vo výške 7,04 eur/
hod., z čoho naši opatrovaní občania hod., z čoho naši opatrovaní občania 
platia len sumu 1,20 eur/hod/osoba). platia len sumu 1,20 eur/hod/osoba). 
Na základe posúdenia odkázanosti Na základe posúdenia odkázanosti 
na sociálnu službu zabezpečujeme na sociálnu službu zabezpečujeme 
opatrovaným seniorom dovoz teplé-opatrovaným seniorom dovoz teplé-
ho jedla až domov. V čase pandémie ho jedla až domov. V čase pandémie 
sme boli iniciátorom zabezpečenia sme boli iniciátorom zabezpečenia 
očkovania pre všetkých v našom mes-očkovania pre všetkých v našom mes-
te, v čom i naďalej pokračujeme. Pre te, v čom i naďalej pokračujeme. Pre 
tých, ktorí nemohli prísť osobne, sme tých, ktorí nemohli prísť osobne, sme 
zabezpečili v spolupráci s TSK a NsP zabezpečili v spolupráci s TSK a NsP 
Považská Bystrica očkovanie priamo  Považská Bystrica očkovanie priamo  
v domácom prostredí. v domácom prostredí. 

Kultúrne podujatia sme museli počas Kultúrne podujatia sme museli počas 
predchádzajúceho obdobia vzhľadom predchádzajúceho obdobia vzhľadom 
na epidemiologickú situáciu obme-na epidemiologickú situáciu obme-
dziť, ale aj tak sa podarilo vďaka pra-dziť, ale aj tak sa podarilo vďaka pra-
covníkom Púchovskej kultúry, s.r.o. covníkom Púchovskej kultúry, s.r.o. 
a Oddeleniu školstva a sociálnych a Oddeleniu školstva a sociálnych 
vecí MsÚ Púchov zrealizovať zopár vecí MsÚ Púchov zrealizovať zopár 
kultúrnych akcií, ktoré potešili najmä kultúrnych akcií, ktoré potešili najmä 
vekovo zrelších občanov – vystúpe-vekovo zrelších občanov – vystúpe-
nie Moravanky či prvej slovenskej nie Moravanky či prvej slovenskej 
popovej speváčky Marcely Laiferovej popovej speváčky Marcely Laiferovej 
zanechali príjemné a hlboké dojmy  zanechali príjemné a hlboké dojmy  
v nás všetkých, ktorí sme sa týchto v nás všetkých, ktorí sme sa týchto 
koncertov zúčastnili. Určité podujatia koncertov zúčastnili. Určité podujatia 
pre vás máme pripravené aj do ďalšie-pre vás máme pripravené aj do ďalšie-
ho obdobia, a tak nám zostáva dúfať, ho obdobia, a tak nám zostáva dúfať, 
že sa epidemiologická situácia upokojí že sa epidemiologická situácia upokojí 
a bude nám umožnené ich zrealizovať. a bude nám umožnené ich zrealizovať. 
A aby som nezabudla, práve teraz –  A aby som nezabudla, práve teraz –  
v októbri majú seniori nad 65 rokov  v októbri majú seniori nad 65 rokov  
v našej Mestskej knižnici Vladimíra v našej Mestskej knižnici Vladimíra 
Roya odpustený registračný poplatok. Roya odpustený registračný poplatok. 

Skutočnosť, že naši seniori majú Skutočnosť, že naši seniori majú 
možnosť stretávať sa, rozvíjať svoje možnosť stretávať sa, rozvíjať svoje 
aktivity, vzdelávať sa, športovať, cesto-aktivity, vzdelávať sa, športovať, cesto-
vať, spoznávať nové miesta, tráviť svoj vať, spoznávať nové miesta, tráviť svoj 

voľný čas s inými priateľmi, ktorí potre-voľný čas s inými priateľmi, ktorí potre-
bujú sociálny kontakt, je faktom, ktorý bujú sociálny kontakt, je faktom, ktorý 
aj prostredníctvom Púchovských no-aj prostredníctvom Púchovských no-
vín prezentujú naši seniori z Denného vín prezentujú naši seniori z Denného 
centra seniorov mesta Púchov, ale aj centra seniorov mesta Púchov, ale aj 
z ostatných organizácií – spomeniem z ostatných organizácií – spomeniem 
aspoň niektoré: ZO Zväz zdravotne aspoň niektoré: ZO Zväz zdravotne 
postihnutých, Liga proti reumatiz-postihnutých, Liga proti reumatiz-
mu, organizácie Jednoty dôchodcov mu, organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska. Mesto sa snaží každý rok Slovenska. Mesto sa snaží každý rok 
tieto organizácie aj finančne podpo-tieto organizácie aj finančne podpo-
riť a pomôcť pri získavaní finančných riť a pomôcť pri získavaní finančných 
prostriedkov aj od iných subjektov  prostriedkov aj od iných subjektov  
v rámci dotačnej pomoci. Osobne sle-v rámci dotačnej pomoci. Osobne sle-
dujem činnosť seniorských organizácií dujem činnosť seniorských organizácií 
v meste a musím povedať, že je úžasné v meste a musím povedať, že je úžasné 
vidieť, ako okrem všetkých tých povin-vidieť, ako okrem všetkých tých povin-
ností okolo domu, rodiny, vnúčat, zá-ností okolo domu, rodiny, vnúčat, zá-
hradky stíhajú naši seniori aj rôzne zá-hradky stíhajú naši seniori aj rôzne zá-
ujmové združenia a aktivity. Hoci často ujmové združenia a aktivity. Hoci často 
ich zdravotný stav nie je úplne ideálny, ich zdravotný stav nie je úplne ideálny, 
stále majú chuť sa vzdelávať, zabávať stále majú chuť sa vzdelávať, zabávať 
a spoznávať nové veci - a to je naozaj a spoznávať nové veci - a to je naozaj 
obdivuhodné! Ďakujem Vám za to, i za obdivuhodné! Ďakujem Vám za to, i za 
Vaše vedomosti, poznatky, myšlienky Vaše vedomosti, poznatky, myšlienky 
a skúsenosti, ktorými nám pomáhate. a skúsenosti, ktorými nám pomáhate. 
Dovolím si jeden citát od C.S Lewisa: Dovolím si jeden citát od C.S Lewisa: 
„Nikdy nie si príliš starý na to, aby si si „Nikdy nie si príliš starý na to, aby si si 
vytýčil ďalší cieľ alebo začal snívať nový vytýčil ďalší cieľ alebo začal snívať nový 
sen.“ sen.“ 

Máme čarovné obdobie plné farieb  Máme čarovné obdobie plné farieb  
a dozrievajúcich plodov, a hoci zatiaľ a dozrievajúcich plodov, a hoci zatiaľ 
aj jesenné počasie je príjemné, prídu aj jesenné počasie je príjemné, prídu 

aj dni sychravé. Čítala som, žeaj dni sychravé. Čítala som, že „láska- „láska-
vosť je najlepší spôsob, ako priniesť sln-vosť je najlepší spôsob, ako priniesť sln-
ko do niekoho zamračeného dňa“,ko do niekoho zamračeného dňa“, a tak  a tak 
skúsme aj tie menej príjemné dni pre-skúsme aj tie menej príjemné dni pre-
žiť s úsmevom a láskavosťou. žiť s úsmevom a láskavosťou. 

Milí seniori, viem, že nie každý z Vás Milí seniori, viem, že nie každý z Vás 
si môže užívať pokojnú jeseň života  si môže užívať pokojnú jeseň života  
v zdraví, že nie každý žije v optimál-v zdraví, že nie každý žije v optimál-
nych životných podmienkach a veľa  nych životných podmienkach a veľa  
z Vás je osamelých. Som v myšlienkach z Vás je osamelých. Som v myšlienkach 
pri Vás, ktorí ste možno teraz v nemoc-pri Vás, ktorí ste možno teraz v nemoc-
nici a čakáte na operáciu ako jedna nici a čakáte na operáciu ako jedna 
moja pani učiteľka, ktorá mi stále do-moja pani učiteľka, ktorá mi stále do-
kazuje, že má zmysel bojovať a žiť pre kazuje, že má zmysel bojovať a žiť pre 
tých, na ktorých nám záleží. Buďme tých, na ktorých nám záleží. Buďme 
vďační za každé ráno, kedy sa zobudí-vďační za každé ráno, kedy sa zobudí-
me, uzrieme slnko, objímeme svojich me, uzrieme slnko, objímeme svojich 
blízkych, dáme si dobrý koláčik a kávu blízkych, dáme si dobrý koláčik a kávu 
s priateľmi. Tešme sa aj z maličkostí, s priateľmi. Tešme sa aj z maličkostí, 
pretože aj z nich môžu vzísť veľké veci. pretože aj z nich môžu vzísť veľké veci. 

Prajem vám, milí seniori, milí priate-Prajem vám, milí seniori, milí priate-
lia, hlavne veľa zdravia, chuti do života lia, hlavne veľa zdravia, chuti do života 
a optimizmu. Snívajte a užívajte si život a optimizmu. Snívajte a užívajte si život 
plnými dúškami a majte pozitívnu my-plnými dúškami a majte pozitívnu my-
seľ, pretože seľ, pretože „Kto je obklopený ušľach-„Kto je obklopený ušľach-
tilými myšlienkami, nikdy nie je sám.“tilými myšlienkami, nikdy nie je sám.“    
(J. Fletcher) Anglické príslovie hovorí, (J. Fletcher) Anglické príslovie hovorí, 
že „láska nepozná starobu a srdce ne-že „láska nepozná starobu a srdce ne-
pozná vrásky“. Moje posledné prianie pozná vrásky“. Moje posledné prianie 
pre Vás: Majte v srdci lásku. pre Vás: Majte v srdci lásku. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: 
Z úcty k starším nielen v októbri

Občianske združenie Skutočné obete 
a Mesto Púchov Vás pozývajú 

na Slávnostný akt výsadby spomienkovej lipy 
pre obete pandémie Covid-19 v Púchove

Kedy: 08.10.2021, 9:00 hod.
Kde: Mestský EUROPARK, Nábrežie slobody 
        552/1, 020 01 Púchov

pre obete pandémie Covid-19 v Púchove

Viac informácií o projekte: 
https://skutocneobete.sk/aktivita/zive-pietne-miesta-v-mestach-a-obciach-na-celom-slovensku/

Ďakujeme za Vašu účasť, ktorá je prejavom 
spolupatričnosti v tomto neľahkom období. 
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V stredu 29. septembra 2021 sa  
v Divadle Púchov zišlo mestské za-
stupiteľstvo, aby prerokovalo 18 bo-
dov svojho programu.

Rokovanie zastupiteľstva viedla pri-
mátorka mesta Katarína Heneková 
za účasti 16 poslancov z celkového 
počtu 19 (chýbali poslanci Ivan Kubiš, 
Daniel Lako, Rudolf Marman, ktorí sa 
ospravedlnili). Ako prvý bod zasadnu-
tia podľa rokovacieho poriadku boli 
zaradené Pripomienky a dopyty oby-
vateľov mesta, v ktorom vystúpili so 
svojimi požiadavkami občania Púcho-
va. Medzi podnetmi bola najvýznam-
nejšia požiadavka niektorých občanov 
Nosíc, ktorí nesúhlasia s projektom 
MŠK vybudovať v ich mestskej časti 
tréningové futbalové ihrisko s umelou 
trávou. Zástupca Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov František 
Krajčovič odovzdal primátorke mesta 
Pamätný list od Ústrednej rady SZPB  
v Bratislave. 

Po kontrole plnenia uznesení z pred-

chádzajúcich zasadnutí MsZ hlavná 
kontrolórka mesta Marta Kavecká 
predložila poslancom Správu o výsled-
ku kontroly hospodárenia s finančnými 
prostriedkami rozpočtu a vykonávania 
základnej finančnej kontroly a zve-
rejňovania povinne zverejňovaných 
informácií MŠ Chmelinec na vybratej 
vzorke dokladov z roku 2020.

Správa o plnení rozpočtu Mesta 
Púchov k 30.6.2021

Vedúca ekonomického oddelenia 
MsÚ Lucia Pružinská predložila zastu-
piteľstvu správu o plnení rozpočtu 
Mesta Púchov a monitorovaciu správu 
programového rozpočtu k 30.6.2021. 
Celkové plnenie rozpočtu je na príjmo-
vej strane vo výške 43,10%, na strane 
výdavkov 36,60%. Plnenie bežných prí-
jmov je na úrovni cca 48,25%, bežných 
výdavkov je vo výške 39,95%. Pri plne-
ní bežných príjmov došlo k časovému 
posunu z dôvodu predĺženia možnosti 
podať daňové priznanie k dani z neh-
nuteľností z 31.1. na 15.3.2021, preto 
bola posunutá lehota splatnosti dru-
hej splátky dane z 30.6. na 31.7.2021. 
Kapitálové výdavky sú realizované  

v zmysle schváleného plánu investícií  
a jeho úprav. Finančné príjmy sú plne-
né priebežným čerpaním rezervného 
fondu, finančné výdavky postupným 
splácaním úverov a v mesiaci jún 2021 
prebehlo majetkové vysporiadanie 
so spoločnosťou FIN.M.O.S. a rovnako 
boli odkúpené podiely spoločnosti 
ADP a.s., ktorá sa stala 100% spoloč-
nosťou mesta Púchov.

VZN o náhradnom zásobovaní vo-
dou a odvádzaní odpadových vôd 

Mestské zastupiteľstvo vyhovelo pro-
testu prokurátora č. Pd 94/21/3306-2 
proti VZN č. 2/2014 o spôsobe ná-
hradného zásobovania vodou a ná-
hradného odvádzania odpadových 
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. 
Poslanci schválili nové VZN č. 6/2021 
o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou, odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na 
území mesta Púchov, ktoré predložila 
prednostka MsÚ Iveta Brindzová. Tým 
sa zosúladilo VZN so zákonmi a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi podľa požiadavky prokuratúry.

Úprava rozpočtu Mesta Púchov – 
september 2021

V ďalšom bode rokovania vedúca 
ekonomického oddelenia Lucia Pru-
žinská predložila poslancom na schvá-
lenie úpravu rozpočtu Mesta Púchov 
a čerpanie rezervného fondu mesta. 
Išlo okrem iného o schválenie 15.035 
eur na umelý povrch ihriska v ZŠ Mlá-
dežnícka a 2.155 eur na dofinancova-
nie projektu Pamäť lesa. Z rezervného 
fondu mesta sa plánuje čerpať na pro-
jekt Pamäť lesa 18.693 eur, na rekon-
štrukciu stavebných konštrukcií domu 
smútku v Horných Kočkovciach 2.500 
eur a rekonštrukciu amfiteátra na Ilon-
ke 1.500 eur.

VZN o prevádzkovaní hazardných 
hier na území mesta Púchov 

Vedúca oddelenia dopravy a služieb 
Ivana Mikušcová predložila zastupi-
teľstvu návrh VZN č. 7/2021 o záka-
ze prevádzkovania hazardných hier 
na území mesta Púchov v určených 
dňoch v kalendárnom roku 2022, ktoré 
poslanci po diskusii schválili. Mesto 

môže svojim VZN regulovať prevád-
zkovanie hazardných hier, čo poslanci 
využili a prevádzkovanie týchto hier 
zakázali počas štátnych sviatkov.

Operačný plán zimnej údržby mes-
ta Púchov na roky 2021 – 2022

Konateľ Podniku technických služieb 
mesta, s.r.o. Miloš Svoboda predložil 
zastupiteľstvu na schválenie Operačný 
plán zimnej údržby Mesta Púchov na 
roky 2021 – 2022, ktorý je základným 
podkladom pre zabezpečenie zjazd-
nosti ciest a miestnych komunikácii 
vo vlastníctve mesta Púchov. Zimnou 
údržbou sa zmierňujú chyby v zjazd-
nosti a schodnosti miestnych komu-
nikácií a chodníkov spôsobených 
poveternostnými a klimatickými pod-
mienkami. Operačný plán zimnej údrž-
by je platný pre územie mesta Púchov 
a integrovaných miestnych častí Hošti-
na, Ihrište, Vieska - Bezdedov, Hrabov-
ka, Nosice a Horné Kočkovce.

Správa o plnení úloh Komunitné-
ho plánu sociálnych služieb mesta 
Púchov za rok 2020

Vedúca oddelenia školstva a soci-
álnych vecí MsÚ Daniela Gabrišová 
predložila poslancom na prerokova-
nie Správu o plnení úloh Komunit-
ného plánu sociálnych služieb mesta 
Púchov za rok 2020. Mesto Púchov 
v roku 2020 na základe Priorít z KPSS 
mesta poskytovalo alebo zabezpečo-

valo sociálne služby pre obyvateľov 
mesta. Opatrovateľská služba v roku 
2020 bola poskytovaná 90 obyvateľom 
mesta. V prípade potreby pre obyva-
teľov mesta stravovanie je zabezpe-
čené prostredníctvom registrovaného 
dodávateľa stravy. Mesto prispieva na 
čiastočnú úhradu stravy odkázaným 
a seniorom. Potravinová pomoc bola 
zabezpečená prostredníctvom Červe-
ného kríža v spolupráci s obchodným 
reťazcom Kaufland. Od 1.10.2020 cez 
celoslovenský projekt realizovaný ob-
chodným reťazcom Lidl pod názvom 
„Podeľ sa a pomôž“ zabezpečuje mes-
to potravinovú pomoc rodinám a jed-
notlivcom ohrozených rizikom chudo-
by a sociálneho vylúčenia. 

V rámci pomoci mesto podporovalo 
organizácie zdravotne postihnutých, 
novorodencov a študentov. Mesto  
v roku 2020 zamestnávalo 30 obyva-
teľov mesta prostredníctvom ÚPSVaR. 
Zabezpečilo tiež projektovú prípravu 
a následné žiadosť o prostriedky zo 
ŠFRB na výstavbu 36 nájomných by-
tových jednotiek v objektoch na Ko-
lonke, zároveň prostredníctvom MsBP 
pripravilo podklady k podpore obnovy 
bytového fondu vo vlastníctve mesta 
na uliciach Moyzesova a Moravská.

Plán dopravnej obslužnosti mesta 
Púchov

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. s kolektí-

Zastupiteľstvo rokovalo o investičných akciách
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a aktualizácii plánu dopravnej obslužnosti mesta
vom spolupracovníkov zo Žilinskej 
univerzity vypracovali a poslancom 
predstavili analytický materiál Dop-
lnenie a aktualizácia plánu dopravnej 
obslužnosti mesta Púchov. Pre pro-
gramové obdobie 2021-2027 štruk-
turálnych fondov EÚ sa počíta s pod-
porou mestskej hromadnej dopravy, 
integrovaných dopravných systémov 
a udržateľnej mobility v mestách EÚ  
a je potrebné využiť tieto možnosti pre 
zvýšenie kvality MAD v meste Púchov. 
Plán dopravnej obslužnosti mesta 
Púchov je strategický dokument a je 
potrebný aj pre budúce podanie pro-
jektov, napr. na rekonštrukcie zastá-
vok, obstaranie dopravných prostried-
kov MAD, tarifného a vybavovacieho 
systému vo väzbe na integrovaný do-
pravný systém.

Odborná štúdia rieši problematiku 
potenciálneho dopytu a súčasné-
ho stavu dopravnej obsluhy mesta 
Púchov. V návrhovej časti navrhuje 
usporiadanie liniek MAD, posudzuje 
koordináciu a súbežnosť MAD s ostat-
nými druhmi dopravy, a tiež potrebu 
investícií do dopravných prostriedkov 
a zastávok MAD. V zhrnutí k možnos-
ti úpravy cestovného v MAD analýza 
uvádza: „Vo väčšine porovnávaného 
cestovného sú ceny v meste Púchov 
na nižšej úrovni s porovnávanými 
mestami pri využití dopravnej karty  
a Púchovskej čipovej karty. Pri platbe 
v hotovosti sú ceny vo väčšine porov-
návaných skupín cestujúcich vyššie. Je 
tu jednoznačná snaha zo strany Mesta 
Púchov o podporu využívanie bezho-
tovostného platobného styku, ktorý 
má celý rad výhod a jeho výhody zvý-
razňujú aj protiepidemické opatrenia 
proti šíreniu koronavírusu COVID-19.“

Neodporúča zvyšovať cenu cestov-
ného v MAD. Pre podporu využívanie 
MAD odporúča zvážiť rokovanie s or-
ganizátorom IDS Trenčianskeho kraja 
o možnej tarifnej integrácií v rámci 
budovania Integrovanému doprav-
nému systému Trenčianskeho kraja  
s prepojením na Žilinský kraj. Od-

porúča zaviesť SMS lístok ako nástroj 
na pritiahnutie jednorazových cestujú-
cich do MAD. Oceňuje, že od 1.1.2020  
v MAD Púchov môžu obyvatelia a pra-
videlní návštevníci mesta (zamestnan-
ci podnikov, škôl, úradov atď.) využí-
vať časové predplatné cestovné lístky  
s platnosťou 30 až 365 dní.

Informácia o investičných akciách 
Mesta Púchov

Informáciu o investičných akciách 
Mesta Púchov zastupiteľstvu predlo-
žila prednostka MsÚ Iveta Brindzová, 
ktorá je zároveň poverená vedením 
oddelenia výstavby, investícií, život-
ného prostredia a stavebného úradu. 
Skolaudovaná bola akcia Stavebné 
úpravy ZUŠ (243.802 eur), kolaudácia 
prebieha pri akcii Stavebné úpravy KD 
Ihrište (5.000 eur). Zrealizované boli 
investičné akcie: Rekonštrukcia vežič-
ky Hasičskej zbrojnice Horné Kočkov-
ce (9.000 eur), Plot cintorín Hrabovka 
– rekonštrukcia (20.000 eur), Sanácia 
strechy DZH Púchov (35.346 eur), DK 
Hoština – kuchynka (6.000 eur). Re-
alizácia investičnej akcie prebieha: 
Rekonštrukcii zasadačky MsÚ (55.000 
eur), Rekonštrukcia komunikácie T. 
Vansovej (70.000 eur), 5 hniezd po-
lopodzemných kontajnerov (125.000 
eur), Rekonštrukcia sauny na plavárni 

(185.000 eur). Ďalšie investičné akcie 
sú v štádiu prípravy projektovej doku-
mentácie alebo už v procese verejné-
ho obstarávania dodávateľa, pričom 
predpoklad realizácie vo väčšine prí-
padov je do konca kalendárneho roka.

Záver rokovania mestského zastu-
piteľstva

Rokovanie poslancov tradične konči-
lo bodmi Predaj, kúpa, nájom a správa-
mi o činnosti mestských spoločností, 
mestskej polície a mestského úradu. 
Viceprimátor mesta Lukáš Ranik pred-
ložil zastupiteľstvu návrh Doplnku č. 
4 Zásad podpory individuálneho bý-
vania v Meste Púchov, ktorý poslanci 
schválili. Na základe uvedeného ob-
čania Púchov obdržia do 20.12.2021 
podporu na bývanie vo zvýšenej čiast-
ke. Mestské zastupiteľstvo schválilo 
tiež zriadenie komisie k riešeniu petí-
cie za odstránenie pódia z Pešej zóny 
pod vedením viceprimátora mesta 
Lukáša Ranika. 

Na návrh prednostky MsÚ Ivety 
Brindzovej poslanci schválili Dohodu 
o spolupráci partnerov na projekte 
v rámci programu Interreg V-A Slo-
venská republika – Česká republika s 
názvom “Park Rochus a Lesopark La-
chovec – společné přírodní a kultúrní 
dědictví“ v rámci Výzvy Interreg V-A 

SK-CZ/2021/13 medzi Mestom Uher-
ské Hradište ako vedúcim partnerom 
projektu a Mesto Púchov ako Hlavným 
cezhraničným partnerom projektu, na 
základe ktorej spolupráce by v prípade 
schválenia projektu, mohli byť refun-
dované mestu náklady na rekonštruk-
ciu amfiteátru. 

Zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedo-
mie Zmluvu o službách vo verejnom 
záujme v mestskej autobusovej do-
prave na území Mesta Púchov, medzi 
Mestom Puchov ako objednávateľom 
a Autobusovou dopravou Púchov, a.s. 
ako dopravcom. 

V úplnom závere rokovania mest-
ského zastupiteľstva viceprimátor 
Lukáš Ranik poďakoval v mene po-
slancov mestskému právnikovi JUDr. 
Antonovi Školekovi za jeho úspešné 
obhajovanie spoločnosti PTSM, s.r.o.  
v súdnom spore so spoločnosťou 
WOOD ENERGY. V súdnom spore hrozi-
lo našej mestskej spoločnosti, že bude 
musieť zaplatiť spoločnosti WOOD 
ENERGY viac ako 2 milióny eur (o kauze 
sme písali v minulom čísle PN) a JUDr. 
Školekovi sa podarilo na Krajskom súde  
v Trenčíne zvrátiť pre PTSM nepriazni-
vý prvoinštančný rozsudok Okresného 
súdu v Považskej Bystrici.

Slavomír Flimmel 

V sobotu 2.10.2021 prebehlo ďal-V sobotu 2.10.2021 prebehlo ďal-
šie kolo očkovania, tentokrát v bu-šie kolo očkovania, tentokrát v bu-
dove Divadla v Púchove. dove Divadla v Púchove. 

Očkovanie prebiehalo v čase 9:00 – Očkovanie prebiehalo v čase 9:00 – 
18:00 hodiny, pričom fungovali súbež-18:00 hodiny, pričom fungovali súbež-
ne dva očkovacie tímy zo zdravotnej ne dva očkovacie tímy zo zdravotnej 
spoločnosti Váš Lekár, s.r.o. Očkovalo spoločnosti Váš Lekár, s.r.o. Očkovalo 
sa vakcínou Comirnaty od spoločnosti sa vakcínou Comirnaty od spoločnosti 
Pfizer/BioNTech, pre osoby staršie ako Pfizer/BioNTech, pre osoby staršie ako 
16 rokov.16 rokov.

Občania mohli prísť aj bez predchá-Občania mohli prísť aj bez predchá-
dzajúcej registrácie a dať sa zaočkovať dzajúcej registrácie a dať sa zaočkovať 
prvou ako i druhou dávkou vakcíny. prvou ako i druhou dávkou vakcíny. 
Celkovo sa v sobotu došlo zaočkovať Celkovo sa v sobotu došlo zaočkovať 

294 občanov z okresu Púchov.294 občanov z okresu Púchov.

Ďalšie hromadné očkovanie, ktoré Ďalšie hromadné očkovanie, ktoré 
môžu využiť občania mesta Púchov môžu využiť občania mesta Púchov 
ako i občania z celého okresu, je naplá-ako i občania z celého okresu, je naplá-
nované na prvú novembrovú sobotu, nované na prvú novembrovú sobotu, 
6.11.2021 v budove Divadla Púchov  6.11.2021 v budove Divadla Púchov  
v rovnakom čase 9:00 – 18:00 hodiny. v rovnakom čase 9:00 – 18:00 hodiny. 

Obyvatelia, ktorí budú mať záujem Obyvatelia, ktorí budú mať záujem 
využiť túto službu, sa môžu registro-využiť túto službu, sa môžu registro-
vať elektronicky, cez online registračný vať elektronicky, cez online registračný 
formulár do 4.11.2021 do 12:00 hod., formulár do 4.11.2021 do 12:00 hod., 
ktorý je zverejnený na webe mesta. ktorý je zverejnený na webe mesta. 

MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Očkovanie proti COVID-19
pre mesto Púchov
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Mestská polícia

Poverený príslušník Okresného dopravného in-
špektorátu v Považskej Bystrici vzniesol obvinenie 47 
ročnému mužovi poľskej národnosti za prečin ohro-
zenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preu-
kázania viny mu hrozí za tento skutok trest odňatia 
slobody až na jeden rok.

Obvinený muž mal už počas doobedia viesť ná-
kladné motorové vozidlo v obci Dohňany v smere 
jazdy do Púchova, kde bol zastavený a kontrolovaný 
hliadkou Obvodného oddelenia PZ Púchov. Počas 
tejto kontroly bol podrobený dychovej skúške na 

prítomnosť alkoholu v dychu s výsledkom merania 
2,25 promile. Pri opakovanej dychovej skúške bol 
výsledok merania 2,27 promile. Muž bol umiestnený  
v cele policajného zaistenia.

Polícia upozorňuje vodičov, že požitím alkoho-
lických nápojov pred jazdou v motorovom vozidle 
ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov 
cestnej premávky. Polícia bude naďalej vykonávať 
kontroly na zistenie požitia alkoholu vodičmi v celom 
Trenčianskom kraji.

KR PZ Trenčín

Poliak mal v dychu viac ako dve promile
Dopravná nehoda, ktorá sa stala 30. septembra pri Športcentre v Púchove, si našťastie nevyžiadala vážne zrane-

nia.                        Foto: PTSM

Stredoslovenská distribučná (SSD) pripravuje 
počas tohto týždňa niekoľko väčších odstávok 
elektriny. Dokopy ich pocíti takmer štyritisíc do-
mácností v štyroch okresoch. Vo väčšine prípadov 
prebehne kontrola a údržba vedení vysokého na-
pätia. 

V okrese Púchov sa odstávka dotkne obce Lysá 
pod Makytou a okrajovo aj obce Lúky. Stredo-
slovenská distribučná naplánovala odstávku vo 
štvrtok 7. októbra 
od 7.30 do 16.30 ho-
diny. Dotkne sa asi 
tisícky odberných 
miest. Dôvodom je 
kontrola trafostaníc 
spojená s odstraňo-
vaním nedostatkov, 
ktoré by mohli ohro-
ziť plynulú a bez-
pečnú distribúciu 
elektriny. 

Odstávky elektriny 
sú nevyhnutné kvôli 
charakteru plánova-
ných prác a najmä 
bezpečnosti. Ak to 
okolnosti dovolia, 
pracovníci Stredo-
slovenskej distribuč-
nej môžu jednotlivé 
odstávky ukončiť aj 
v kratšom čase. Do-

tknutých obyvateľov však energetici žiadajú, aby 
sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpez-
liví. V prípade, že by sa údržbové práce na energe-
tických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by 
to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku. Zoznam 
všetkých odberných miest, ktorých sa odstávky 
týkajú, je dostupný na internetovej stránke Stre-
doslovenskej distribučnej www.ssd.sk v časti plá-
nované odstávky.                                                         SSD

Lysá pod Makytou a časť obce Lúky 
budú vo štvrtok bez elektriny

Ruže nepredával...
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme-

nie, že pred mestským úradom na Štefánikovej 
ulici trhajú bezdomovci ruže a údajne ich pre-
dávajú. Hliadka na mieste nikoho nenašla pre-
šla okolie a na Hoenningovom námestí boli na 
lavičke zastihnutí sediaci bezdomovci. Jeden  
z nich sa priznal, že odtrhol ruže, ale nič nepre-
dával, daroval ich kamarátke. Potvrdili mu to 
ďalší dvaja ľudia. Priestupok riešený napomí-
naním.   

Na ženu si dovolil, pred hliadkou 
zdupkal...

Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-
de telefonického oznámenia ženy zo Zdravie 
a.s., že pred nemocnicou v Púchove je muž, 
ktorý je zrejme pod vplyvom alkoholu alebo 
návykových látok a verbálne napáda ženu, 
ktorú priviezol na zubnú pohotovosť. Na mies-
te bolo zistené od zdravotného personálu, že 
neznámy muž na vozidle VW červenej farby  
s považskobystrickým evidenčným číslom pri-
viezol na zubnú pohotovosť ženu, zrejme svo-
ju manželku alebo družku a pritom jej nadával  
a vyhrážal sa jej. Tá údajne odišla do nemocni-
ce a o privolanie polície nestála. Neznámy muž 
od nemocnice odišiel a následne sa vrátil. Keď 
však zbadal hliadku, z miesta ušiel. Za ním sa 
vydala na miesto prichádzajúca hliadka Ob-
vodného oddelenia Policajného zboru Púchov. 
Hliadka MsP Púchov zotrvala na mieste asi 15 
minút, potom z miesta odišla.

Bránil v zásobovaní škôlky
Na základe telefonického oznámenia zasaho-

vala hliadka mestskej polície na Ulici 1. mája, 
kde bolo pred vstupnou bránou do areálu ma-
terskej školy zaparkované motorové vozidlo  
s bratislavskou poznávacou značkou. Automo-
bil bránil v zásobovaní a vo vývoze komuná-
lneho odpadu. Prostredníctvom Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove zistili 
mestskí policajti majiteľa vozidla, ktorý sa ku 
nemu po niekoľkých hodinách dostavil. Mest-
skí policajti ho poučili, že svojim konaním prie-
stupku. Mestskí policajti ho potrestali 50-euro-
vou pokutou. 
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Pri príležitosti 30. výročia vzniku Združenia ZPOZ 
Človek-človeku v Slovenskej republike bol dňa 24. 9. 
2021 v Banskej Bystrici ocenený kolektív Zboru pre 
občianske záležitosti (ZPOZ) pri MsÚ Púchov najvyš-
ším ocenením Združenia ZPOZ Človek-človeku v SR 
- ZLATÉ SRDCE, ktoré za skvelý kolektív všetkých ob-
radárok a obradárov, matrikáriek, recitátoriek, spevá-
čok, hudobníčok, zpozárov, učiteľov a žiakov zo ZUŠ 
v Púchove i šikovné deti z CVČ Včielka, prevzala pri-
mátorka mesta Katarína Heneková spolu s poslanky-
ňou MsZ v Púchove Irenou Kováčikovou, dlhoročnou 
obradárkou a vedúcou Oddelenia školstva a sociál-
nych vecí na MsÚ Púchov, zároveň členkou Ústrednej 
rady ZPOZ, Danielou Gabrišovou.

Slávnostné podujatie k 30. výročiu vzniku Združe-
nia Zborov pre občianske záležitosti Človek-človeku 
v Slovenskej republike (ďalej Z ZPOZ) sa konalo  
v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Okrem 
ocenených jednotlivcov a zástupcov kolektívov 
ZPOZ, prijali pozvanie i členovia Ústrednej rady 
ZPOZ, Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie, pred-
sedovia krajských a regionálnych rád Združenia 
ZPOZ Človek-človeku, predovšetkým predsedníčka 
ÚR Združenia ZPOZ Katarína Čižmárová.

Všetkých prítomných privítal na začiatku primátor 
mesta Banská Bystrica Ján Nosko: „V tejto chvíli bla-
hoželám k tomuto jubileu, tridsať rokov je vek zre-
lej dospelosti, očakávaní a preto by som Vám chcel 
popriať veľa energie do ďalšej práce, bez ktorej si 
my – ľudia, nedokážeme predstaviť jednotlivé obra-
dy patriace k nášmu životu. Myslím si, že obrovskou 
pridanou hodnotou je, aby si ľudia z jednotlivých 
podujatí, rozlúčok, odnášali spomienku, ktorá ich 
sprevádza celý život. Máte za sebou ťažké obdobie, 
počas ktorého ste to nevzdali a za to Vám patrí veľké 
poďakovanie za všetkých, ktorým ste jednotlivé ob-
rady svojou prítomnosťou spríjemnili, pomohli im 
vytvoriť nezabudnuteľné chvíle.“

So slávnostným príhovorom vystúpila predsed-
níčka ÚR Z ZPOZ Katarína Čižmárová, ktorá tak pri-
vítala všetkých vzácnych hostí. Uviedla, že obrady  
a slávnosti sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho  
a duchovného života spoločnosti a zároveň predsta-
vujú mieru pozornosti a starostlivosti štátu o občana. 
„Posilňujú občianske vedomie, vzťah k obci, regiónu, 
vlasti, ľudstvu, človeku. Prvé obrady vznikali na Slo-
vensku už v polovici minulého storočia, zamerané 
predovšetkým na zabezpečenie obradov k uzavretiu 
manželstva a neskôr aj na iné oblasti spoločenského 
života, postupne sa začali riešiť aj otázky materiá-
lneho zabezpečenia, vrátane výstavby obradných 
siení, domov smútku. V roku 1990 sa združenia ZPOZ 
dostali do pôsobnosti pod samosprávu a ich čin-
nosť bola dobrovoľná. Táto zmena priniesla mnohé 
problémy, avšak život potvrdil ich opodstatnenosť 
a potrebu v každodennom fungovaní samosprávy, 
najmä pri organizovaní nových podujatí kultúr-
nospoločenského charakteru,“ priblížila proces roz-
širovania činností združení Katarína Čižmárová. Prvá 
celoslovenská prehliadka činnosti ZPOZ sa konala  
v roku 1993 venovaná podujatiam pre seniorov, pri 
príležitosti Európskeho roku seniora. História pou-
kazuje na nezastupiteľnú činnosť ZPOZ v organizácii 
celoslovenských seminárov, zameraných na metodi-
ku a vzdelávanie v oblasti umeleckého slova, spevu, 
výberu hudby na obradoch a slávnostiach, využíva-
nia folklórnych tradícií, metodiku scenáristiky a dra-

maturgie, rétoriku hovoreného slova či spoločenské-
ho protokolu. V závere príhovoru Katarína Čižmárová 
uviedla, že verí v nájdenie nových perspektív činnosti 
Združenia ZPOZ a získa nových členov, pretože teraz 
je viac ako potrebné vytvoriť platformu pre spoluprá-
cu, vzájomné pochopenie a rozvoj kultúrnosti.

Zároveň bola predsedníčka Katarína Čižmárová 
ocenená ako jednotlivec – zpozár za svoju dlhoroč-
nú činnosť a prínos pre združenie, a všetci prítomní 
jej pogratulovali i k životnému jubileu, ktoré v tomto 
roku oslávila. O hudobné vstupy sa počas 
celého slávnostného podujatia postarali re-
gionálni umelci: Ingrid Poliaková, Soňa Han-
zl Kopčanová, Ivo Petrík, Libuša Mažgútová  
a Roman Buhovecký. Poďakovanie za celko-
vú organizáciu 30. výročia Združenia ZPOZ 
Človek-človeku patrí taktiež jeho členkám 
Viere Hudecovej, Božene Zázrivcovej.

Kolektív ZPOZ pri MsÚ Púchov získal 
ocenenie ZLATÉ SRDCE za dlhoročne aktív-
ny kolektív, pôsobiaci od obdobia, kedy 
združenie ZPOZ vzniklo, teda bol jedným zo 
zakladajúcich aktívnych členov združenia.  
„V histórii ZPOZ zohráva významnú úlohu, je 
výrazným ZPOZ-om nielen v regióne, kraji, 
ale aj na celoslovenskej úrovni, jeho členo-
via vykonávali a vykonávajú rôzne funkcie 
v Ústrednej rade ZPOZ Človek-človeku. Ko-
lektív ZPOZ zabezpečuje pre ľudí širokú šká-
lu podujatí pre všetky kategórie občanov, 
okrem tradičných obradov a slávností už 
každoročne organizuje netradičné poduja-
tie Slávnostné odovzdávanie maturitných 
vysvedčení pre absolventov stredných škôl 
v meste. Pravidelne sa zúčastňuje podujatí 
organizovaných Regionálnou radou ZPOZ 
okresu Púchov, Považská Bystrica, Ilava. Na 
vysokej úrovni sa pod jeho vedením usku-
točňujú regionálne prehliadky programov ZPOZ, 
regionálne konferencie, semináre, metodické dni. 
Na celoslovenských prehliadkach zaujme vždy zod-
povedným programom,“ stálo v nominácii kolektívu 
ZPOZ pri MsÚ Púchov.

ZLATÉ SRDCE za kolektív ZPOZ pri MsÚ Púchov pre-
vzala primátorka mesta Katarína Heneková, ktorá sa 
podpísala aj do Pamätnej knihy ZPOZ. „Bolo mi cťou 
a zároveň veľkým potešením prevziať toto významné 
ocenenie, ktoré je dokladom dlhoročnej práce všet-
kých srdcom zanietených pracovníkov a občanov, 
ktorých výsostným poslaním je pomôcť, spríjemniť, 
skrášliť a obohatiť významné udalosti v živote ob-
čanov mesta, detí, mládeže, škôl i samotného mes-
ta Púchov. Samospráva má významné postavenie  
v takýchto udalostiach, ktoré sa týkajú samotných 
občanov pri tak významných udalostiach, ako sú 
sobáše, pohreby, vítanie detí, oslavy životných jubileí, 
odovzdávanie maturitných vysvedčení, oslavy Dňa 
učiteľov či iných slávností a má jedinečnú možnosť 
svojim konaním pomôcť svojim občanom v takýchto 
chvíľach prežiť tieto dni tak, aby boli nezabudnuteľ-
nými. A „Zpozáci“ – Púchovčania to naozaj vedia a za 
to im patrí poďakovanie. Ďakujem touto cestou Da-
niele Gabrišovej, Zuzane Potočnej, Irene Kováčikovej, 
Janke Savarovej, Mariane Krásnej, Eve Drahniakovej, 
všetkým ďalším poslancom – obradárom: Petrovi Bí-
likovi, Miroslavovi Kubičárovi, Angele Lazorovej, Ľu-
bici Kuchařovej, Milade Vargovej, Lukášovi Ranikovi, 

Rudolfovi Marmanovi, Jozefovi Jankurovi, Františkovi 
Machovi, všetkým spevákom, recitátorom, účinkujú-
cim deťom zo ZUŠ v Púchove a z CVČ Včielka i z fol-
klórnych súborov. Všetkým, ktorí sa v súčasnosti a aj  
v minulosti zapájali do obradov a slávností, ktoré 
vždy znamenali pre občanov životnú zmenu. Toto 
ocenenie je pre Vás a pripomína Vaše zásluhy. Ja 
osobne hlboko prežívam každú slávnosť i obrad, kto-
rej som súčasťou a je mi cťou byť v danom okamihu 
pri Vás,“ dodala primátorka Katarína Heneková.

Okrem primátorky mesta bola na slávnostnom 
podujatí prítomná aj dlhoročná obradárka a poslan-
kyňa MsZ v Púchove Irena Kováčiková: „Som úprim-
ne rada, že ocenenie Zlaté srdce pre ZPOZ pri MsÚ 
Púchov bolo udelené počas funkčného obdobia 
primátorky mesta JUDr. Kataríny Henekovej. Vďaka 
jej aktívnej práci, jej obetavosti a osobnému vkladu, 
bolo realizovaných množstvo podujatí a slávností, 
ktoré významnou mierou prispeli k skvalitňovaniu 
občianskych obradov a spoločenských slávností pre 
občanov nášho mesta.“

Okrem kolektívu ZPOZ mesta Púchov získali ocene-
nie ZLATÉ SRDCE kolektív ZPOZ pri MsÚ Brezno  
a kolektív ZPOZ pri MsÚ Stará Ľubovňa. V kategó-
rii jednotlivcov boli ocenení: Eva Brucháčková, Ing. 
Ľuboš Anton, Ing. Alžbeta Sedliačiková, Doc. RNDR. 
Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. Iveta Hladká, PhDr. 
Anna Badínová, Mgr. Zlatica Kochanová, Edita Kyse-
lová. Pri ukončení slávnostného podujatia nesmela 
chýbať ani hymna Združenia ZPOZ „Zpozáci, chyťme 
sa za ruky“. Poďakovanie patrí i ďalším, ktorí svojou 
tvorivou a aktívnou činnosťou prispeli k progresív-
nym myšlienkam pre neustále zlepšovanie sa v orga-
nizácii rôznorodých podujatí, konajúcich sa v meste 
Púchov v réžii ZPOZ pri MsÚ Púchov. Mesto Púchov si 
vzácne ocenenie ZLATÉ SRDCE váži a ďakuje Ústred-
nej rade Združenia Zborov pre občianske záležitosti 
Človek-človeku v SR.

Laura Krošláková 

Najvyššie ocenenie Združenia ZPOZ 
v SR pre kolektív ZPOZ mesta Púchov
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„S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.“ „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.“ 
Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Pápež František, vlastným menom Jorge Mario 

Bergoglio, navštívil počas svojej 34. apoštolskej Bergoglio, navštívil počas svojej 34. apoštolskej 
cesty štyri slovenské mestá. Po troch návštevách cesty štyri slovenské mestá. Po troch návštevách 
Jána Pavla II. sme oficiálne už po štvrtýkrát priví-Jána Pavla II. sme oficiálne už po štvrtýkrát priví-
tali Svätého Otca na území Slovenskej republiky. tali Svätého Otca na území Slovenskej republiky. 
Na jeho bezpečnosti v Košiciach sa podieľala aj Na jeho bezpečnosti v Košiciach sa podieľala aj 
malá firma z Púchova. malá firma z Púchova. 

Tisícky ľudí pripravovali a monitorovali priebeh Tisícky ľudí pripravovali a monitorovali priebeh 
septembrovej návštevy najvyššieho predstaviteľa septembrovej návštevy najvyššieho predstaviteľa 
katolíckej cirkvi. Protiteroristická zásahová jednotka, katolíckej cirkvi. Protiteroristická zásahová jednotka, 
policajti, armáda – no aj moderná a spoľahlivá zabez-policajti, armáda – no aj moderná a spoľahlivá zabez-
pečovacia technika. Všetky tieto zložky mali na sta-pečovacia technika. Všetky tieto zložky mali na sta-
rosti bezproblémový chod celého programu. rosti bezproblémový chod celého programu. 

Rozprávali sme sa s majiteľom firmy Rozprávali sme sa s majiteľom firmy SECURE, s.r.o.,SECURE, s.r.o.,  
Ing. Michalom Janekom, ktorý nám prezradil detaily Ing. Michalom Janekom, ktorý nám prezradil detaily 
zo zákulisia a priblížil, ako táto udalosť vlastne pre-zo zákulisia a priblížil, ako táto udalosť vlastne pre-
biehala.biehala.

Ako sa vaša firma dostala k takej príležitosti, Ako sa vaša firma dostala k takej príležitosti, 
akou je ochrana Svätého Otca? Koľko ľudí sa na akou je ochrana Svätého Otca? Koľko ľudí sa na 
realizácii podieľalo? realizácii podieľalo? 

Spolu s našou partnerskou firmou sme boli oslove-Spolu s našou partnerskou firmou sme boli oslove-
ní agentúrou PS:Events, ktorá sa na tomto podujatí ní agentúrou PS:Events, ktorá sa na tomto podujatí 
starala o bezpečnosť. Na základe predošlej spoluprá-starala o bezpečnosť. Na základe predošlej spoluprá-
ce a dobrých referencií nás požiadali o zastrešenie ce a dobrých referencií nás požiadali o zastrešenie 
technického a personálneho vybavenia. Boli sme technického a personálneho vybavenia. Boli sme 
rozdelení na tri tímy, kde každý tím pozostával  rozdelení na tri tímy, kde každý tím pozostával  
z technického a operačného oddelenia. V praxi to z technického a operačného oddelenia. V praxi to 
znamená, že súčasne sme sa nachádzali v Prešove, znamená, že súčasne sme sa nachádzali v Prešove, 
v Košiciach na štadióne Lokomotíva a na Luníku IX. v Košiciach na štadióne Lokomotíva a na Luníku IX. 
Celkovo sme tvorili tím 9 ľudí. Celkovo sme tvorili tím 9 ľudí. 

Aké boli vaše prvotné pocity z tejto úlohy, bola Aké boli vaše prvotné pocity z tejto úlohy, bola 
to pre vás výzva? to pre vás výzva? 

Určité áno! Bolo pre nás cťou pracovať na poduja-Určité áno! Bolo pre nás cťou pracovať na poduja-
tí takejto veľkosti. Samozrejme, mali sme strach, kto tí takejto veľkosti. Samozrejme, mali sme strach, kto 
by nemal? To nás však neodradilo, dostali sme prí-by nemal? To nás však neodradilo, dostali sme prí-
ležitosť ukázať, čo vieme. Kolegovia z odvetvia, ale ležitosť ukázať, čo vieme. Kolegovia z odvetvia, ale 
museli riešiť viacero výpadkov zapríčinených silnou museli riešiť viacero výpadkov zapríčinených silnou 
búrkou. Tá sa prehnala východom Slovenska a po-búrkou. Tá sa prehnala východom Slovenska a po-
škodila ich kamerové systémy. V tom momente sme škodila ich kamerové systémy. V tom momente sme 
však pracovali za jeden tím a pri opravách sme sa im však pracovali za jeden tím a pri opravách sme sa im 
snažili pomôcť. Čas ubiehal veľmi rýchlo, každú chvíľ-snažili pomôcť. Čas ubiehal veľmi rýchlo, každú chvíľ-
ku sme očakávali príchod Svätého Otca a všetci sme ku sme očakávali príchod Svätého Otca a všetci sme 
boli pod veľkým stresom. Našťastie, nakoniec všetko boli pod veľkým stresom. Našťastie, nakoniec všetko 
dobre dopadlo. dobre dopadlo. 

Koľko trvala príprava a koľko kamier sa vlastne Koľko trvala príprava a koľko kamier sa vlastne 
použilo? použilo? 

Montážne práce sa začali v nedeľu ráno a pokračo-Montážne práce sa začali v nedeľu ráno a pokračo-
vali prakticky až do pondelkovej noci. Skôr sme začať vali prakticky až do pondelkovej noci. Skôr sme začať 
nemohli, keďže väčšina z kamier sa umiestňovala na nemohli, keďže väčšina z kamier sa umiestňovala na 
konštrukcie pódií, na ktoré sme museli čakať. Na mo-konštrukcie pódií, na ktoré sme museli čakať. Na mo-
nitoring sa použilo dohromady asi 18 kamier a viac nitoring sa použilo dohromady asi 18 kamier a viac 
ako 5 kilometrov kabeláže. No vzhľadom na to, že na ako 5 kilometrov kabeláže. No vzhľadom na to, že na 
prípravu sme mali len dva dni, boli sme pod veľkým prípravu sme mali len dva dni, boli sme pod veľkým 
tlakom. tlakom. 

Ako ste vedeli, ktoré priestory máte monitoro-Ako ste vedeli, ktoré priestory máte monitoro-
vať? vať? 

Po detailnej komunikácii s políciou a inými bezpeč-Po detailnej komunikácii s políciou a inými bezpeč-
nostnými zložkami agentúra PS:Events určila stra-nostnými zložkami agentúra PS:Events určila stra-
tegické miesta, kde a kedy sa bude pápež František tegické miesta, kde a kedy sa bude pápež František 
pohybovať. Tieto miesta boli pre nás kľúčové. Musím pohybovať. Tieto miesta boli pre nás kľúčové. Musím 
však spomenúť, že primárnym účelom inštalácie však spomenúť, že primárnym účelom inštalácie 
kamier nebolo len samotné sledovanie pápeža. Na-kamier nebolo len samotné sledovanie pápeža. Na-
šou úlohou bolo aj spoľahlivé informovanie o stave šou úlohou bolo aj spoľahlivé informovanie o stave 
chránených priestorov, pohybe osôb, plynulosti pre-chránených priestorov, pohybe osôb, plynulosti pre-
sunov v areáli, zabráneniu neželaným činnostiam, či sunov v areáli, zabráneniu neželaným činnostiam, či 
prípadným útokom. prípadným útokom. 

Môžete nám vysvetliť, ako vlastne takýto kame-Môžete nám vysvetliť, ako vlastne takýto kame-
rový systém funguje? rový systém funguje? 

Veľmi rád. Väčšina ľudí si nevie predstaviť ako ka-Veľmi rád. Väčšina ľudí si nevie predstaviť ako ka-
mery fungujú. Myslia si, že obraz je rovnako zlý ako mery fungujú. Myslia si, že obraz je rovnako zlý ako 
ten, ktorý vídajú v televízii. Treba však brať do úvahy ten, ktorý vídajú v televízii. Treba však brať do úvahy 
to, že technológie predbiehajú dobu. Záznamy z na-to, že technológie predbiehajú dobu. Záznamy z na-
šich kamier už môžu konkurovať tým z amerických šich kamier už môžu konkurovať tým z amerických 
seriálov. Používame najmodernejšiu techniku, vďaka seriálov. Používame najmodernejšiu techniku, vďaka 
ktorej dokážeme s obrazom hýbať do všetkých strán, ktorej dokážeme s obrazom hýbať do všetkých strán, 
približovať, zaostrovať, nahrávať, a samozrejmosťou približovať, zaostrovať, nahrávať, a samozrejmosťou 
je aj nočné videnie. Počas tohto podujatia sme muse-je aj nočné videnie. Počas tohto podujatia sme muse-
li kamery obsluhovať osobne, aby sa dali všetky tieto li kamery obsluhovať osobne, aby sa dali všetky tieto 
úkony robiť ihneď na mieste. úkony robiť ihneď na mieste. 

Priblížite nám ako prebiehali bezpečnostné Priblížite nám ako prebiehali bezpečnostné 
opatrenia v Košiciach? opatrenia v Košiciach? 

Náš deň začínal o 5:00 ráno, kedy sme odštartovali Náš deň začínal o 5:00 ráno, kedy sme odštartovali 
monitoring a končil o 21:00 večer . Počas tejto doby monitoring a končil o 21:00 večer . Počas tejto doby 
sme neustále sedeli v strehu. O pápežovu bezpeč-sme neustále sedeli v strehu. O pápežovu bezpeč-
nosť sa starala aj jeho ochranka priamo z Vatikánu, nosť sa starala aj jeho ochranka priamo z Vatikánu, 
no taktiež príslušníci policajného zboru a vojaci. no taktiež príslušníci policajného zboru a vojaci. 
Všetci boli špeciálne vyškolení niekoľko mesiacov Všetci boli špeciálne vyškolení niekoľko mesiacov 

dopredu. Kamerový systém tvoril veľmi dôležitú dopredu. Kamerový systém tvoril veľmi dôležitú 
súčasť celej operácie. Niektoré kamery boli nainšta-súčasť celej operácie. Niektoré kamery boli nainšta-
lované v 9 metrovej výške, a teda poskytovali oveľa lované v 9 metrovej výške, a teda poskytovali oveľa 
väčší rozhľad, keďže ľudskému oku môže uniknúť väčší rozhľad, keďže ľudskému oku môže uniknúť 
veľa podstatných detailov. Vďaka spomínanej no-veľa podstatných detailov. Vďaka spomínanej no-
vodobej technike sme napríklad mohli k osobám vodobej technike sme napríklad mohli k osobám 
ležiacim bez pohybu na trávniku vyslať záchranárov ležiacim bez pohybu na trávniku vyslať záchranárov 
alebo vystopovať majiteľa opusteného ruksaku. Po-alebo vystopovať majiteľa opusteného ruksaku. Po-
čas dňa za nami prišla samotná ochranka z Vatikánu, čas dňa za nami prišla samotná ochranka z Vatikánu, 
či polícia s požiadavkou na využitie jednej z našich či polícia s požiadavkou na využitie jednej z našich 
kamier. Napríklad, otočenie a priblíženie kamery na kamier. Napríklad, otočenie a priblíženie kamery na 

dieru v plote, čo bolo výrazne rýchlejšie ako vyslať na dieru v plote, čo bolo výrazne rýchlejšie ako vyslať na 
miesto človeka. miesto človeka. 

Ako vlastne vyzeralo vaše pracovisko? Ako vlastne vyzeralo vaše pracovisko? 
Každý areál mal svoj vlastný „control room“. Išlo  Každý areál mal svoj vlastný „control room“. Išlo  

o miestnosť, ktorá sa nachádzala vo vyhradenej o miestnosť, ktorá sa nachádzala vo vyhradenej 
zóne. Prístup do nej mali len osoby, ktoré prešli zvý-zóne. Prístup do nej mali len osoby, ktoré prešli zvý-
šenou kontrolou. Aby nás do miestnosti vpustili, mu-šenou kontrolou. Aby nás do miestnosti vpustili, mu-
seli sme prejsť skenermi, prehľadali naše osobné veci  seli sme prejsť skenermi, prehľadali naše osobné veci  
a každý člen dostal preukaz. V control roome sa spo-a každý člen dostal preukaz. V control roome sa spo-
lu s nami nachádzali aj členovia kriminálnej polície, lu s nami nachádzali aj členovia kriminálnej polície, 
zdravotníci, či členovia rôznych bezpečnostných zlo-zdravotníci, či členovia rôznych bezpečnostných zlo-
žiek. Práve pre týchto ľudí sme kamery obsluhovali, žiek. Práve pre týchto ľudí sme kamery obsluhovali, 
takže priestor sme nemohli opustiť. takže priestor sme nemohli opustiť. 

Podieľate sa len na zabezpečovaní takýchto Podieľate sa len na zabezpečovaní takýchto 
verejných podujatí, alebo sa venujete aj menším verejných podujatí, alebo sa venujete aj menším 
zákazkám? zákazkám? 

Zúčastniť sa udalosti, akou bola návšteva pápeža Zúčastniť sa udalosti, akou bola návšteva pápeža 
je samozrejme veľká pocta, no škála našich prác je je samozrejme veľká pocta, no škála našich prác je 
oveľa širšia. Kamerový systém vám dokážeme urobiť oveľa širšia. Kamerový systém vám dokážeme urobiť 
skutočne kdekoľvek, či už sa jedná o rodinný dom, skutočne kdekoľvek, či už sa jedná o rodinný dom, 
bytový dom, školu, firmu alebo sklad. Dôležitá je bytový dom, školu, firmu alebo sklad. Dôležitá je 
prvotná konzultácia a obhliadka daného priestoru. prvotná konzultácia a obhliadka daného priestoru. 
Vždy sa snažíme, aby sme odviedli čo najefektívnej-Vždy sa snažíme, aby sme odviedli čo najefektívnej-
šiu prácu a naši zákazníci boli spokojní. Odmenou sú šiu prácu a naši zákazníci boli spokojní. Odmenou sú 
kladné referencie. Tie nás poháňajú vpred a my tak kladné referencie. Tie nás poháňajú vpred a my tak 
môžeme na sebe pracovať, zlepšovať sa. Predsa len, môžeme na sebe pracovať, zlepšovať sa. Predsa len, 
doba sa stále mení, modernizuje a my nemôžeme, doba sa stále mení, modernizuje a my nemôžeme, 
ako sa ľudovo hovorí, zaspať na vavrínoch. Pre našich ako sa ľudovo hovorí, zaspať na vavrínoch. Pre našich 
zákazníkov chceme len to najlepšie. Viac detailov  zákazníkov chceme len to najlepšie. Viac detailov  
z návštevy pápeža nájdete na našej webovej stránke z návštevy pápeža nájdete na našej webovej stránke 
www.kamerypuchov.sk.www.kamerypuchov.sk.

SECURESECURE

Ako firma z Púchova zaisťovala bezpečnosť pápežovi
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Od vypuknutia pandémie COVID-19 
spoločnosť Autobusová doprava 
Púchov, a.s. (ADP) venuje veľké úsilie 
a nemálo prostriedkov na to, aby MHD 
bola maximálne bezpečná. 

Kvôli vyššej ochrane zdravia cestu-
júcich a vodičov a možnému šíreniu 
koronavírusy bolo v súvislosti s epi-
demiologickým situáciám rozhodnuté 
otestovať najnovšie trendy dezinfekcia 
prinášajúce vysokú a dlhodobú účin-
nosť. Za realizačnú firmu bola vybraná 
spoločnosť CleanShield CZ & SK s.r.o., 
výhradný zástupca dánskej spoločnos-
ti CleanShield Group pre Českú a Slo-
venskú republiku.

V júni 2021 bola vykonaná v dvoch 
vybraných autobusoch spoločnosti 
ADP, a.s. dezinfekcia vnútorných prie-
storov širokospektrálnym dezinfekč-
ným prostriedkom CleanShield Indor 
Coating s povrchovou ochrannou 
polymérovou vrstvou na likvidáciu 
až 99,9% vírusov a baktérií v priebe-
hu niekoľkých minút s cieľom pred-

chádzať riziku možného rozšírenia 
infekčného ochorenia. Po aplikácii 
získa ošetrený povrch dlhodobý sa-
močistiaci efekt. Dlhodobo odstraňuje 
prítomnosť nežiadúcich vírusov a bak-
térií, s ktorými si bežné dezinfekcia ne-
poradí. Stačí iba jediná aplikácia, ktorá 
preukázateľne udrží každý ošetrený 
povrch dlhodobo sterilný a hygienic-
ky nezávadný. Deklarovaný ochranný 
účinok polymérovej vrstvy je 12 mesi-
acov. Táto dezinfekcia je 100% prírod-
ná a 100% biologicky rozložiteľná, nie 
je teda zdraviu škodlivá. Prípravok má 
zdravotné atesty Štátneho zdravotné-
ho ústavu a spĺňa nielen príslušné štát-
ne, ale aj európske normy.

Verifikácia účinnosti a kontrolné me-
rania

Cieľom kontrolných meraní bolo 
overiť a preukázať dlhodobé dezin-
fekčné účinnosť prípravku. Deklaro-
vaná dlhodobá účinnosť nové tech-
nológie sa overuje prostredníctvom 
kontrolných sterov prevedením ATP 

(bioluminiscenčního) testu. Meranie je 
vykonávané pred procesom dezinfek-
cia a následne potom po vykonanom 
ošetrení v dohodnutých termínoch. 
Mernú hodnotu merania sú jednotky 
relatívneho svetla (RLU). Výstup testu 
sa potom hodnotí podľa počtu RLU. 
Čím vyššia hodnota RLU je, tým viac je 
testovaný povrch znečistený.

Prahové hodnoty ATP testu sú rozde-
lené do dvoch základných kategórií: 
čisté prostredie (0 - 100 RLU) a silne 
znečistené prostredie – varovanie 
(100+ RLU). Kontrolné meranie konta-
minácie povrchov po dvojmesačnom 
bežnej prevádzke autobusov, ktoré-
ho cieľom bolo overenie dlhodobé-
ho účinku dezinfekčný prostriedku 
CleanShield Indor Coating, bolo rea-
lizované v septembri 2021. Výsledky 
testu boli viac ako uspokojivé: autobus  
č. 1 - hodnoty ATP testu 11 RLU, auto-
bus č. 2 - hodnoty ATP testu 20 RLU. 
Súčasne bolo vykonané porovnávacie 
kontrolné meranie úrovne znečistenia 

autobusu, ktorý nebol ošetrený dez-
infekčným prostriedkom CleanShield 
Indor Coating (autobus č.3), u ktorého 
bol vykonávaný len bežný pravidelné 
upratovanie. Tu bolo namerané 1705 
RLU, tj. silne znečistené prostredie, 
teda prostredie s rizikom prenosov 
choroby COVID-19.

Výsledky meraní tak jednoznačne 
potvrdili deklarovaný dlhodobý dezin-
fekčný účinok prostriedku CleanShield 
Indor Coating. Využitie najmodernej-
ších trendov technológií 21. storočia, 
ktoré prinášajú vysokú a dlhodobú 
účinnosť dezinfekcie, môžu pomôcť 
udržať čistotu a hygienickú nezávad-
nosť vo všetkých prostriedkoch MHD. 
Okrem pozitívneho efektu pre cestu-
júcich i zamestnancov sú pridanou 
hodnotou bezpochyby aj dopady na 
existujúce upratovacie procesy, ktoré 
vďaka aplikácii novej technológie 
možno zefektívniť, zjednodušiť a v ko-
nečnom dôsledku znížiť celkové nákla-
dy.              ADP Púchov

Autobusy MHD sú bezpečné vďaka špeciálnej dezinfekcii

K už existujúcej budove zariadenia sociálnych 
služieb Trenčianska župa vybudovala štvorpod-
lažnú prístavbu, v ktorej sa nachádza únikové 
schodisko a evakuačný výťah. Protipožiarnu bez-
pečnosť centra ešte viac zvýši aj nainštalované za-
riadenie elektrickej požiarnej signalizácie.

Nový výťah zabezpečí rýchly a spoľahlivý presun 
imobilných klientov do bezpečia v čase ohrozenia 
ich života. Prepojením všetkých podlaží, vrátane 
jedného podzemného, im bezbariérovo sprístup-
ní aj celú budovu s vonkajším areálom. „Touto 
investíciou sa zvýši komfort klientov i zamestnan-
cov zariadenia. 

Je plne financovaná z rozpočtu Trenčianskej 
župy, a to v sume za viac ako 560 tis. eur s DPH. 
Ďakujem riaditeľke, zamestnancom aj klientom 
zariadenia za to, ako dobre zvládajú chod zaria-
denia počas rekonštrukcie,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška.

Vo všetkých priestoroch zariadenia bude nain-
štalovaná elektrická požiarna signalizácia a hlaso-

vá signalizácia požiaru. „Oceňujeme, že sa zväčšia 
vstupné priestory zariadenia, ktoré sa celkovo sta-
ne bezbariérovým. Táto prístavba je pre nás všet-

kých, veľmi sa z nej tešíme,“ doplnila riaditeľka CSS 
– Kolonka Púchov Barbora Orgoníková. 

TSK

Bezpečnejšie a bezbariérové bude aj CSS Kolonka
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Mlieko chutí stále skvelo, posilňu-Mlieko chutí stále skvelo, posilňu-
je kosti, telo…je kosti, telo…

Dňa 29.9.2021 sme si pre deti ma-Dňa 29.9.2021 sme si pre deti ma-
terskej školy v ZŠ s MŠ Slovanská pri-terskej školy v ZŠ s MŠ Slovanská pri-
pravili zážitkovú aktivitu “Svetový deň pravili zážitkovú aktivitu “Svetový deň 
mlieka v školách“. Deti si pripomenuli mlieka v školách“. Deti si pripomenuli 
odkiaľ mlieko pochádza, prečo je pre odkiaľ mlieko pochádza, prečo je pre 
naše zdravie potrebné, aké výrob-naše zdravie potrebné, aké výrob-
ky sa z neho vyrábajú. Keďže sa naša ky sa z neho vyrábajú. Keďže sa naša 
materská škola zapojila aj do projektu materská škola zapojila aj do projektu 
„Adoptuj si kravičku”, virtuálne sme sa „Adoptuj si kravičku”, virtuálne sme sa 
o ňu postarali a zahrali sa s ňou hry. o ňu postarali a zahrali sa s ňou hry. 
Najviac sa deťom páčilo, že si každé Najviac sa deťom páčilo, že si každé 
mohlo kravičku „podojiť”. Na záver sme mohlo kravičku „podojiť”. Na záver sme 
si pripili pohárom mlieka a za odmenu si pripili pohárom mlieka a za odmenu 
si deti odniesli domov medaile, ktoré si deti odniesli domov medaile, ktoré 
im budú dnešný deň pripomínať.im budú dnešný deň pripomínať.

Žiaci ZŠ s MŠ Slovanská sa podelili Žiaci ZŠ s MŠ Slovanská sa podelili 
s výhrous výhrou

Už druhý rok sa podarilo ZŠ s MŠ Už druhý rok sa podarilo ZŠ s MŠ 
Slovanská vyhrať v hlasovacej súťaži Slovanská vyhrať v hlasovacej súťaži 
ovocie a zeleninu na celý školský rok. ovocie a zeleninu na celý školský rok. 
Tento rok však prebiehalo hlasovanie Tento rok však prebiehalo hlasovanie 
troška iným spôsobom ako po minulé troška iným spôsobom ako po minulé 
roky, avšak spravodlivým pre všetky roky, avšak spravodlivým pre všetky 
školy. Každý deň sme mohli dať hlas, školy. Každý deň sme mohli dať hlas, 
ktorý bol prepočítaný na počet bodov ktorý bol prepočítaný na počet bodov 
podľa počtu žiakov na škole. Škola  podľa počtu žiakov na škole. Škola  
s najväčším počtom bodov získala s najväčším počtom bodov získala 
každý týždeň čerstvé ovocie alebo ze-každý týždeň čerstvé ovocie alebo ze-
leninu.leninu.

Do súťaže boli zapojené viaceré školy Do súťaže boli zapojené viaceré školy 
v Púchove. Do jednej z nich chodia aj v Púchove. Do jednej z nich chodia aj 
žiaci, medzi ktorými bola aj Špeciálna žiaci, medzi ktorými bola aj Špeciálna 

základná škola v Púchove. A to nám základná škola v Púchove. A to nám 
vnuklo myšlienku podeliť sa s nimi vnuklo myšlienku podeliť sa s nimi 
o výhru. Všetci sme sa dohodli, že im o výhru. Všetci sme sa dohodli, že im 
ovocie z jedného týždňa darujeme. ovocie z jedného týždňa darujeme. 
Pripravili sme si program, vyrobili malý Pripravili sme si program, vyrobili malý 
darček a spolu s ovocím sme túto ško-darček a spolu s ovocím sme túto ško-
lu navštívili. Žiaci v škole boli veľmi milí  lu navštívili. Žiaci v škole boli veľmi milí  
a zdvorilí. Náš spev a divadielko odme-a zdvorilí. Náš spev a divadielko odme-
nili potleskom a s vďačnosťou prijali nili potleskom a s vďačnosťou prijali 
drobné darčeky, ktoré sme priniesli. drobné darčeky, ktoré sme priniesli. 
Naša návšteva bola krátka, ale odnášali Naša návšteva bola krátka, ale odnášali 
sme si z nej veľa. Byť ľudskí, vďační za sme si z nej veľa. Byť ľudskí, vďační za 
všetko čo máme a hlavne byť vďační za všetko čo máme a hlavne byť vďační za 
svoje zdravie.svoje zdravie.

ZŠ s MŠ Slovanská 

Aktivity v Základnej škole s materskou školou Slovanská

Prácu hasičov veľmi často kompliku-Prácu hasičov veľmi často kompliku-
jú problémy s parkovaním. Niekedy je jú problémy s parkovaním. Niekedy je 
príjazd dokonca absolútne nemožný, príjazd dokonca absolútne nemožný, 
upozorňuje na to Hasičský a záchran-upozorňuje na to Hasičský a záchran-
ný zbor (HaZZ) na svojich sociálnych ný zbor (HaZZ) na svojich sociálnych 
sieťach. Poukazuje na stúpajúci počet sieťach. Poukazuje na stúpajúci počet 
áut a blokovanie zásahových ciest.  áut a blokovanie zásahových ciest.  
V centrálnych mestských zónach do-V centrálnych mestských zónach do-
chádza k problému prístupu vozidiel ha-chádza k problému prístupu vozidiel ha-
sičských a záchranných zborov, najmä  sičských a záchranných zborov, najmä  
v pracovných dňoch počas dopolud-v pracovných dňoch počas dopolud-
nia, na sídliskách sa to zase prejavuje nia, na sídliskách sa to zase prejavuje 
popoludní, večer a cez víkend.popoludní, večer a cez víkend.

Čoraz častejšie sa hasiči stretávajú  Čoraz častejšie sa hasiči stretávajú  
s problémom prejazdnosti miestnych s problémom prejazdnosti miestnych 
komunikácií pri zásahoch v bytových komunikácií pri zásahoch v bytových 
domoch, čo značne predlžuje čas domoch, čo značne predlžuje čas 
účinného zásahu. Najzložitejšia si-účinného zásahu. Najzložitejšia si-
tuácia je v mestách s hustou zástavbou  tuácia je v mestách s hustou zástavbou  
a panelovými sídliskami, kde neboli  a panelovými sídliskami, kde neboli  
v minulosti projektované kapacity par-v minulosti projektované kapacity par-
kovacích miest v takom rozsahu, ako si kovacích miest v takom rozsahu, ako si 
to vyžaduje dnešná doba. Mnohí vo-to vyžaduje dnešná doba. Mnohí vo-
diči si neuvedomujú riziko, že v prípa-diči si neuvedomujú riziko, že v prípa-
de zásahu hasičov môžu nevhodným de zásahu hasičov môžu nevhodným 
zaparkovaním svojho auta zablokovať zaparkovaním svojho auta zablokovať 
príjazd hasičskej jednotky a znemožniť príjazd hasičskej jednotky a znemožniť 
tak plynulosť a účinnosť zásahu. Inicia-tak plynulosť a účinnosť zásahu. Inicia-
tíva OZ Hasiči Košice „3 metre k životu“ tíva OZ Hasiči Košice „3 metre k životu“ 
vytvorila plagát a facebookovú stránku vytvorila plagát a facebookovú stránku 
na rozširovanie osvety v radoch parku-na rozširovanie osvety v radoch parku-
júcich vodičov. Ich cieľom je neagresív-júcich vodičov. Ich cieľom je neagresív-

nou formou poukázať na problém pre-nou formou poukázať na problém pre-
jazdnosti a zdôrazniť nutnosť zanechať jazdnosti a zdôrazniť nutnosť zanechať 
minimálnu šírku komunikácie 3 metre. minimálnu šírku komunikácie 3 metre. 
V hasičskom aute je množstvo technic-V hasičskom aute je množstvo technic-
kých pomôcok, a čím bližšie sa dosta-kých pomôcok, a čím bližšie sa dosta-
nú s technikou k miestu zásahu, tým nú s technikou k miestu zásahu, tým 
účinnejší a rýchlejší zásah vykonajú.  účinnejší a rýchlejší zásah vykonajú.  

Hasiči odporúčajú vodičom a vlast-Hasiči odporúčajú vodičom a vlast-
níkom vozidiel:níkom vozidiel:

• neparkovať v križovatkách a vo • neparkovať v križovatkách a vo 
vzdialenosti kratšej ako 5 metrov;vzdialenosti kratšej ako 5 metrov;

• neparkovať pred vchodom do byto-• neparkovať pred vchodom do byto-
vého domu;vého domu;

• neparkovať na a v blízkosti uzáverov • neparkovať na a v blízkosti uzáverov 
podzemných a nadzemných hydran-podzemných a nadzemných hydran-
tov;tov;

• neparkovať na nástupných plo-• neparkovať na nástupných plo-
chách pre hasičské vozidlá a na komu-chách pre hasičské vozidlá a na komu-
nikáciách k nim vedúcich;nikáciách k nim vedúcich;

• parkovať podľa možnosti iba v jed-• parkovať podľa možnosti iba v jed-
nom jazdnom pruhu;nom jazdnom pruhu;

• parkovať tak, aby bola zabezpečená • parkovať tak, aby bola zabezpečená 
trvalo voľná šírka 3 metre;trvalo voľná šírka 3 metre;

• v zákrutách parkovať tak, aby bola • v zákrutách parkovať tak, aby bola 
zabezpečená trvalo voľná šírka komu-zabezpečená trvalo voľná šírka komu-
nikácie minimálne 4 metre.nikácie minimálne 4 metre.

Oddelenie organizačné  Oddelenie organizačné  
a vnútornej správy, a vnútornej správy, 

MsÚ Púchov MsÚ Púchov 

Prístup hasičov k bytovým domom 
– Iniciatíva „3 metre k životu“
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Je slnečný jesenný deň, čas spoločného nedeľného 
obeda s rodinou, no členovia Záriečanky veru dnes 
nemyslia na jedlo. Všetci sa svorne ponáhľajú do blíz-
keho mesta Púchov, kde si chcú ešte preskúšať svoj 
dlho a precízne pripravovaný program pod vedením 
Peťa Chovanca. Myšlienky účinkujúcich sa sústreďujú 
na jediný cieľ „Nech len vystúpenie dobre dopadne.“

Stretali sme sa takmer 2 mesiace každý týždeň. Kým 
prialo počasie ste nás mohli počuť na letnom amfite-
átri a keď sa schladilo, tak sme skúšali v KD Mestečko. 
Naše skúšky boli plné veselých príhod, zábavy, spevu 
a tanca. 

A je tu náš „Veľký deň“. Deň, kedy si chceme spo-
ločne s našimi priateľmi a fanúšikmi folklóru pripo-
menúť 25. výročie založenia FSk Záriečanka a uviesť 
do života naše nové CD a DVD na slávnostnej akadé-
mii vo veľkej sále Divadla Púchov. Ozýva sa príjemný 
hlas konferencierky Janky Vozárovej, ktorá uvádza 
náš prvý vstup. Začíname našou hymnou „Tí Záriec-
ke zvony prekrásne zvonia...“, kto pozná našu dedinu  
a silu zvuku zvonov vie, o čom táto pieseň je. Po 
úvodnej piesni všetkých prítomných pozdravili krát-
kymi príhovormi hostia: za Považské osvetové stre-
disko Mgr. Daniela Čižmárová, za mesto Púchov pani 
Irena Kováčiková, riaditeľ divadla Mgr. Pavol Pivko  
a starosta obce Záriečie Ing. Jozef Kollár. 

A už nastupuje na scénu FSk Ľubovník. Rúče ženy 
s krásnymi hlasmi, ktoré spievajú z ľúbosti a veria, 
že spev uzdravuje, preto sa volajú Folklórna skupina 
ĽUBOVNÍK. Po spevavých žienkach sa predstavila FSk 
Bukoviny z Brvníšť, ktorí potešili divákov originálny-
mi spevom a hrou na píšťaly.

Mohutné hlasy chlapov z Brvníšť sme vystriedala 
my zo vstupom „Regrútske pásmo“, ktoré prenieslo 
účinkujúcich, ale aj hľadisko do ťažkého obdobia  
v živote dediny, kedy mladí muži odchádzajú na voj-
nu a lúči sa s nimi celá dedina, matky a milé žialili, 

no neraz aj tvrdí chlapi vyronili slzu za odchádzajú-
cimi synmi, veď ich vyprevádzajú v ústrety neistému 
osudu. 

Na scénu nastupuje FS Váh, s pásmom tancov  
a spevov z Púchovskej doliny. Krepčiace nôžky a toči-
ace sa sukienky nenechali v kľude sedieť ani jedného 
diváka.

A sme tu my s druhým vstupom „Pracovné a pasác-
ke pásmo“. Pri ťažkej práci si naši predkovia pomáhali 
piesňou, s nôtou na perách sa im ľahšie kráčalo do 
chotára za kravami na pašu a ľahšie sa držalo kosa 
v ruke. „Ej pojme zaspievajme, pole rozveseľme...“ 
chytľavá melódia sa niesla sálou. Tieto pásma sme 
ukončili krásnou piesňou: „K horám súnečko k ho-
rám...“. 

Po našom vstupe javisko patrilo skupinke mladých 
tanečníkov z FS Vršatec, ktorí svojou pozitívnou ener-
giou rozjasali celé hľadisko. Spev a tanec majú členo-
via Vršatca hlboko v srdci, čo bolo cítiť aj z ich preja-
vu. Možno ste nevedeli, že folklórno-tanečný súbor 
Vršatec vznikol už v roku 1953 ako neveľká spevácka 
skupina, ktorá sa postupne začala rozrastať o taneč-
nú a hudobnú zložku. 

A je tu posledný vstup Záriečanky: „Pijácke pásmo“. 

Veselé pásmo plné vtipných melódií a prekáravých 
pesničiek nás vrátilo do minulosti, kedy sa naši pred-
kovia okrem tvrdej práce vedeli aj zabávať a často pri 
tom nechýbala fľaša dobrej pálenky. Pri uvoľnenej at-
mosfére sme sa dostali až ku záveru podujatia, kedy 
boli na javisko prizvaní hostia pán Ing. Gardoň Ján  
a Miroslav Lóci zo Salíb, ktorí spoločne s vedúcou FSk 
Záriečanka p. Annou Beňovou uviedli do života nové 
CD s názvom „V tej Záriečskej šepleci“ a DVD „Zo srd-
ca Púchovskej doliny – Záriečie vo zvykoch a tradíci-
ách“, ktoré sme vydali v roku 2020. 

Na to, aby sa mohlo podujatie uskutočniť sú po-
trebné financie. Veľké poďakovanie patrí preto všet-
kým sponzorom, ktorí nás podporili: Ján Trník, MUDr. 
Vladimír Hluchý, Ing. Ľubica Halačová, Raiffeisen 
banka a Trenčiansky samosprávny kraj. Poďakovanie 
patrí aj všetkým členom FSk Záriečanka za trpezli-
vosť a obetovaný voľný čas, hudbe, ktorá napriek ne-
malej vzdialenosti, ktorá ich delí od Záriečia si nájde 
čas a sprevádza nás na našich vystúpeniach a ďaku-
jeme aj členkám našej skupiny za výborné a bohaté 
občerstvenie. 

Zuzana Ostrochovská, členka FSk Záriečanka 
Foto: Slavomír Flimmel

FSk Záriečanka oslávila 25 rokov od svojho vzniku

V roku 2021 sa Mesto Púchov zapojilo s projektom 
„Hravo a zdravo na detskom ihrisku“ medzi žiada-

teľov o dotáciu z Participatívneho-komunitného roz-
počtu TSK. Vďaka úspešnému verejnému hlasovaniu 

sme získali dotáciu 
2.200€, ktoré sme 
použili na nákup 
nových hracích prv-
kov. Celková suma 
za nákup, montáž 
a dodanie hracích 
prvkov bola v sume 
6.300€. Dofinanco-
vanie bolo realizo-
vané z rozpočto-
vých prostriedkov 
Mesta Púchov.

Detské ihrisko 
bolo doplnené  
o nové pieskovisko 
s posuvným kry-
tom, reťazovú dvoj-
hojdačku so zatráv-
ňovacími rohožami, 
kresliacu tabuľu  
s počítadlom do 
100 a informač-

nou tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Dodávku  
a montáž hracích prvkov zabezpečila spoločnosť 
Veríme v Zábavu s.r.o.

Okrem odborných pracovníkov a firiem bola do 
revitalizácie detského ihriska s aktívnou pomocou 
poslanca za miestu časť zapojená aj verejnosť. Oby-
vatelia miestnej časti Nové Nosice na dobrovoľníc-
kej báze ošetrili zostávajúce pôvodné hracie prvky  
a novým náterom sa potešili aj lavičky. Do budúcna 
sa nového náteru dočká betónové oplotenie ihriska.

Všetkým obyvateľom, ktorí sa zapojili do procesu 
hlasovania za projekt Hravo a zdravo na detskom 
ihrisku i tým, ktorí pomáhali pri dobrovoľníckych 
aktivitách ďakujeme a veríme, že detské ihrisko  
v Nových Nosiciach bude miestom pre stretávanie sa 
viacerých generácií a deti budú môcť vymeniť kon-
takt s kamarátmi cez počítač či mobil za stretnutie  
v príjemnom prostredí detského ihriska.

ODaS MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel 

Revitalizácia detského ihriska v miestnej časti Nové Nosice
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KURZY 
Pondelok  4.10., 11.10., 18.10., 25.10.    tanečná sála   18.30 h
Streda  6.10., 13.10., 20.10., 27.10.   tanečná sála   18.30 h   
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba.Info na č.t. 0908 718 662, 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR. 1 vstup 3 €.

Utorok  5.10., 12.10., 19.10., 26.10.   tanečná sála   17.20 h
Štvrtok  7.10., 14.10., 21.10., 28.10.  tanečná sála   17.20 h    
PILATES
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, 0903543246. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR

Streda 6.10., 13.10., 20.10., 27.10.   tanečná sála   17.00 h   
ORIENTÁLNY TANEC 
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.

Streda 6.10., Utorok 12.10., Streda 20.10.   veľká sála   18.30 h   
MODERNÁ KALANETIKA  
Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej postavy. Hodina kalanetiky je 
výdatná ako 20 hodín aerobiku. Dá Vám do poriadku chrbticu, vráti vám svižnú 
postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. Lektorka kurzu Lenka Dašková. 
1 lekcia 3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude 
v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Štvrtok 14.10.    zasadacia miestnosť    15.30 h   
KREATÍVNE KURZY  
1/ Enkaustika pre začiatočníkov.
2/ Paverpol pre začiatočníkov. 
3/ Pletenie z papiera pre začiatočníkov. 4/ Jesenné dekorácie. 
Do kurzov  je nutné prihlásiť do 12.10. sa na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@pucho-
vskakultura.sk. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. Kurz bude v zmysle opatrení 
ÚVZ SR.

KULTÚRA
Štvrtok 7.10.   vestibul divadla   18.00 h  STRETNUTIE PRIATEĽOV  
Vernisáž výstavy „Stretnutie priateľov“ po skončení 18.medzinárodného výtvarného 
sympózia v Belušských Slatinách, na ktorom sa zúčastnia umelci z Čiech, Poľska  
a Slovenska.Súčasťou vernisáže bude krst knihy „Teplo dlane“, básne Jaroslava Martiša 
s ilustráciami Zdeňka Netopila. Výstava potrvá do 8.11.2021. Vstup voľný. Podujatie sa 
uskutoční v zmysle platných opatrení ÚVZ SR - len pre zaočkovaných!

Piatok 8.10.   veľká sála   19.30 h   RND: PÁN STROM 
Z dôvodu zaradenia okresu Púchov od 4.10. do 10.10.2021 do červenej farby 1.stupeň 
ohrozenia podľa COVID automatu  - prekladáme predstavenie na štvrtok 24.2.2022  
o 19.30 h. Divák, ktorému nový dátum nevyhovuje, môže vstupenku vrátiť. Kontaktu-
jte nás emailom na kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

KINO
Štvrtok 7.10. 17:30 h, Nedeľa 10.10.   17:45 h    ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a všetkými obľúbený pediater Zdeněk (Jiří Bartoška) odchádza do dôchod-
ku. Celý život bol uznávaným lekárom nemocnice a teraz sa teší na zaslúžený oddych. 
Ešte viac sa na neho teší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), ktorá sa 
už nemôže dočkať, že sa bude môcť o neho starať, rovnako ako aj jeho dcéra Zuza-
na, ktorej sa manželstvo s Karlom (Jiří Langmajer) nedávno rozpadlo. Najviac nadšená 
je však jeho vnučka Aneta (Martina Czyžová), ktorá dedka vždy považovala za svoj 
veľký vzor a píše o ňom seminárnu prácu do školy. Ibaže Zdeněk nie je taký dokonalý, 

ako sa zdá. Má jedno veľké tajomstvo. Už takmer 40 rokov udržuje milenecký pomer  
s ortopédkou Danou (Ivana Chýlková). A tá, samozrejme, očakáva, že na ňu bude mať 
konečne viac času. Na Zdeňka tak čakajú pekne horúce chvíľky a rozhodne nie bezsta-
rostná pohoda, ktorú si plánoval. MP 15 rokov – Continental – 98 min. – ČR – komédia. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €

Štvrtok  7.10.  19:45 h, Piatok 8.10.   19:45 h   NIE JE ČAS ZOMRIEŤ
James Bond, agent 007, skončil aktívnu službu a užíva si zaslúžený oddych na Jama-
jke. Pokoj však nemá dlhé trvanie – objaví sa totiž jeho starý priateľ Felix Leiter z CIA 
a požiada ho o pomoc. Misia na záchranu uneseného vedca sa ukáže byť oveľa zrad-
nejšou, ako spočiatku vyzerala. Bond sa počas nej dostane na stopu nevyzpytateľného 
zločinca, ktorý disponuje nebezpečnou a veľmi ničivou novou technológiou. MP od 15 
rokov – Forumfilm – 163 min. – USA – akčný, thriller. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Štvrtok 14.10.  17:30 h   POSLEDNÝ SÚBOJ
Filmové štúdio 20.the Century Studios a legendárny režisér Ridley Scott Vám prináša-
jú epicky historický film “Posledný duel”, pútavý príbeh zrady a pomsty na pozadí 
temného a brutálneho stredovekého Francúzska 14. storočia. MP od 12 rokov – Cin-
emart – 152 min. – USA – historický, dráma – titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Piatok 15.10.  17:30 h, Nedeľa 17.10.  15:30 h    VLK A LEV
Vzrušujúce a neobyčajné dobrodružstvo vlka a leva. V kanadskej divočine zvedie osud 
dokopy mladé dievča s mláďatami dvoch obávaných šeliem a na svete je priateľstvo, 
aké nemá páru. Snímku režíroval tvorca úspešného filmu Mia a biely lev, Gilles de Mais-
tre, a je výnimočná tým, že sa opäť natáčala so skutočnými zvieratami a zaobišla sa 
bez digitálnych trikov. MP – Bontonfilm – 99 min. – FR – rodinný. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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8. 10. 2021 o 19.30 hod. 
Dom kultúry Púchov

Príbehy 
o živých 
a našich

STANISLAV 
ŠTEPKA

STROM
PÁN

GENERÁLNI PARTNERI

8.10.2021 | 19:30 | DIVADLO PÚCHOV 
Vstupné 19 €, prístavky, balkóny 18 €. Predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk

Predstavenie sa PRESÚVA NA 24.2.2022 o 19.30 h!
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Vernisáž sa uskutoční  v režime „Kompletne zaočkovaní”.

30.10.2021 | 19:00

Predstavenie bude v zmysle opatrení ÚVZ SR len pre zaočkovaných divákov.
Zmena programu je vyhradená. Predpredaj vstupeniek na www.kultura.puchov.sk 

alebo v pokladni kina od 27.8.2021. Vstupné 17 €, balkóny, prístavky 16 €.

Lukáš LatinákJozef Vajda

Lord NortonLord Norton

Divadlo Púchov

 a sluha James (po dvadsiatich rokoch...)

ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

OKT 2021

28. 17/00 h, čitáreň Župného domu

JESENNÉ POTVORINY/OZ POTVORA/   
ZAMASKUJTE SA DO JESENEšt

vr
to

k

Príďte zažiť tvorivú jeseň v župáku. Témou bude maska,
maskovanie pomocou jesenných prírodnín a vašej 
fantázie. Lektor: Elena Toporová. Je potrebné sa prihlásiť 
na potvora.puchov@gmail.com.

Vstupné: 6 € dospelý, 8 € dospelý a 1 dieťa, 11 € dospelý a viac detí.

9. 14/00 - 18/00 , podkrovie Župného domu

EKOFASHION JESEŇ 2021
Obľúbený SWAP oblečenia prinášame aj túto jeseň.
Tentokrát bude obohatený o prednášku na tému 
“Kompostovanie v našom meste” v podaní Ing. 
Natálie Janíčkovej, referentky odpadového hospo-
dárstva mesta Púchov.

so
bo

ta

Vstupné: 3 €.

15. 20/00 h, podkrovie Župného domu

KONCERT: TOMÁŠ GREGOR &
ROMAN FÁBIAN (FOLK)pi

at
ok

Na jeseň spomaľujeme hudobné tempo. Pozývame vás 
na včerný koncert plný gitarových melódii s podma-
nivými textami piesní. 

Vstupné: 5 €.

9. 17/00 h - 18/00, čitáreň Župného domu

BURZA PLATNÍ:

so
bo

ta

Vstup voľný.

Tradičná burza LPčiek / vinylov / gramoplatní, ale aj 
singlov, DJ-ských maxisinglov, CDčiek, DVD a hudob-
ných časopisov a kníh (iba s hudobnou tématikou).

27. 18/00 - 20/00 h, veľká sála Divadla
100. VÝROČIE SLOVENSKEJ
KINEMATOGRAFIE: ZEM SPIEVAst

re
da

Toto výročie si pripomenieme �lmom režiséra Karela
Plicku “Zem spieva” z r. 1933, ktorý uvedieme so živým
doprovodom skomponovaným ZUŠ Púchov. Súčasťou 
bude aj prednáška o dejinách slovenského �lmu. Vstupné: 5 €.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 5.10. 
Polievka: Fazuľová s rezancami 
1. Hovädzie varené, uhorková omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Morčacie na mandliach, dusená ryža, 
obedový šalát
Streda: 6.10.
Polievka: Cesnačka 
1.Vyprážaný bravčový rezeň,  
zemiakovo-cibuľový šalát 
2.Kotlíkový guláš, chlieb
Štvrtok:7.10.
Polievka: Kapustová so šošovicou  
a mäsom 
1. Košická hovädzia roštenka, ryža
2. Bravčové soté s brokolicou,  
zemiakovo-karotkové pyré
Piatok: 8.10.
Polievka: Kalerábová s pohánkou 
1. Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa, 
červená repa
2. Plnený kapustný list, zemiaková kaša, 
uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 5.10. 
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Vyprážaná krkovička, zemiakový šalát 
slovenský
2. Špagety s bravčovým mäsom,  
sypané syrom
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Streda: 6.10. 
Polievka: Gulášová so zemiakmi, chlieb
1. Kurací závitok so syrom a šunkou, 
pečené zemiaky, červená repa

2. Bravčové rizoto so zeleninou a syrom, 
uhorkový šalát
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
Štvrtok: 7.10. 
Polievka: Šošovicová na sladko-kyslo, 
chlieb
1. Pečené bravčové výpečky, dusená 
kapusta, kysnutá knedľa
2. Zemiaková baba, zakysanka
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
Piatok: 8.10. 
Polievka: Kelová s údenou slaninkou  
a zemiakmi, chlieb
1. Štefánská sekaná, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka
2. Jablková žemľovka s tvarohom
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 5.10.
Zeleninová s krupicovými haluškami 
Morčací plátok so syrovou omáčkou,  
½ ryža, ½ americké zemiaky 
Palacinky s džemom, zmrzlinou  
a šľahačkou, toping 
Streda: 6.10.
Hubová  so zeleninou a rajbaničkou   
Plnená bravčová roláda, pučené zemiaky 
s cibuľkou, čalamáda 
Caesar šalát s kuracím mäskom,  
opekaná bagetka   
Štvrtok: 7.10.
Šošovicová krémová  
Bratislavské pliecko, knedľa 
Pizza šunkovo-kukuricová     
Piatok: 8.10.
Kapustnica s klobáskou, chlieb  
Kurací rezeň v sezame, zemiakové pyré, 

coleslaw šalát 
Domáce lekvárové pirohy s makom  
a maslom    
PONUKA TÝŽDŇA:
Pečené kačacie stehno, 2ks knedľa, 2ks 
lokša, dusená červená kapusta 
Jablkový závin, vanilková zmrzlina, 
šľahačka, toping 

Alexandra Šport Hotel
menu od 5,30 €, aj rozvoz
Utorok: 5.10.
Polievka:  Fazuľová na kyslo, chlieb
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami
1. Kurací plátok „Hawai“, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa    
3. Šunkovo-syrový špíz, varené zemiaky, 
tatárska omáčka   
Streda: 6.10.
Polievka: Zemiakový krém so slaninou, 
chlebové krutóny
Slepačí vývar s cestovinou
1. Kurací steak „Rossiniʺ, dusená ryža       
2. Bravčový rezeň, zemiaková kaša, kyslá 

uhorka    
3. Parené buchty s čučoriedkami    
Štvrtok: 7.10.
Polievka: Liptovská kapustnica, chlieb   
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami
1. Kurací rezeň „Černohorʺ, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka  
2. Divinový mexický guláš, dusená ryža
3. Lasagne Bolognese    
Piatok: 8.10.
Polievka: Paradajková so syrom
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami  
1. Kuracia rolka na prírodno so šunkou 
a syrom, dusená ryža, zel. obloženie
2. Mletý bravčový rezeň so syrom, zemia-
ková kaša, čalamáda   
3. Cestovinový šalát so zeleninou 
a kuracím mäsom     
Špecialita husacie kačacie hody na 
tento týždeň:
Kačacie prsia, dusená kapusta, karlo-
varská knedľa

- Prajeme dobrú chuť -

PRACUJETE S 
POČÍTAČOM, 
TABLETOM 

ČI MOBILOM? 

                                                                    WWW.DROPTIC.SK                                                                      WWW.DROPTIC.SK  

CHRÁŇTE SI  SVOJE OČI 
ŠPECIÁLNYMI OKULIAROVÉ SKLAMI  UV 420  Blue Cut

50%
 Chráni zdravie očnej šošovky a sietnice pred negatívnymi vplyvmi modrého svetla.
  Vhodné i do okuliarov  bez dioptrií. 
  Poskytuje maximálny vizuálny komfort.

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV

Z
Ľ
A
V
A
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Októbrová akcia „Jesenné upratovanie mesta“
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Vesmír podľa J. M.

Poslednými dvomi septembrovými podujatiami Poslednými dvomi septembrovými podujatiami 
sme ukončili aktívny mesiac september v Mestskej sme ukončili aktívny mesiac september v Mestskej 
knižnici Vladimíra Roya. V piatok 24. septembra sa knižnici Vladimíra Roya. V piatok 24. septembra sa 
v koncertnej sieni Malého župného domu konala v koncertnej sieni Malého župného domu konala 
beseda so spisovateľom Oliverom Huntom. Prišiel beseda so spisovateľom Oliverom Huntom. Prišiel 
čitateľom predstaviť svoj prvý sci-fi román Libertas: čitateľom predstaviť svoj prvý sci-fi román Libertas: 
Vzorec času. Počas besedy v príjemnej komornej at-Vzorec času. Počas besedy v príjemnej komornej at-
mosfére bolo pre návštevníkov pripravené aj autor-mosfére bolo pre návštevníkov pripravené aj autor-
ské čítanie a tiež podpis knihy, ktorú nájdete zarade-ské čítanie a tiež podpis knihy, ktorú nájdete zarade-
nú medzi novinkami u nás v knižnici. nú medzi novinkami u nás v knižnici. 

Uplynulú stredu na deti rovnako v podkroví Malé-Uplynulú stredu na deti rovnako v podkroví Malé-
ho župného domu čakalo pripravené zážitkové číta-ho župného domu čakalo pripravené zážitkové číta-
nie o zvieratách zo všetkých kútov sveta. Popri na-nie o zvieratách zo všetkých kútov sveta. Popri na-
pínavých príbehoch z viacerých kontinentov sa deti pínavých príbehoch z viacerých kontinentov sa deti 
mohli zabaviť aj pri interaktívnych hrách a uhádnuť mohli zabaviť aj pri interaktívnych hrách a uhádnuť 
viaceré hádanky. viaceré hádanky. 

Na október, mesiac úcty k starším, pripravujeme Na október, mesiac úcty k starším, pripravujeme 
registráciu zadarmo pre všetkých seniorov nad 65 registráciu zadarmo pre všetkých seniorov nad 65 
rokov a zaujímavú výzvu s názvom „Pošli dobro  rokov a zaujímavú výzvu s názvom „Pošli dobro  
v obálke“. Viac informácii o tejto a iných aktivitách v obálke“. Viac informácii o tejto a iných aktivitách 
sa môžete dozvedieť na našom facebooku a tiež na sa môžete dozvedieť na našom facebooku a tiež na 
osobitných plagátoch. osobitných plagátoch. 

Mestská knižnica Vladimíra RoyaMestská knižnica Vladimíra Roya

Paralela
Možno vznikla náhodne,

v každom prípade však rozhodne
podobá sa ako oko oku,

spredu, zozadu, aj zboku,
nevidieť tam žiadny rozdiel,

originál poslúžil mu ako model.
 

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Lukáš Fialka

Ukončenie septembra v Mestskej knižnici V. Roya 

Svetový deň učiteľov si pripomíname každo-Svetový deň učiteľov si pripomíname každo-
ročne 5. októbra. V druhom roku pandémie CO-ročne 5. októbra. V druhom roku pandémie CO-
VID-19 sa tohtoročný Svetový deň učiteľov za-VID-19 sa tohtoročný Svetový deň učiteľov za-
meria na podporu, ktorú učitelia potrebujú, aby meria na podporu, ktorú učitelia potrebujú, aby 
mohli plne prispieť k procesu obnovy vzdeláva-mohli plne prispieť k procesu obnovy vzdeláva-
nia.nia.

Svetový deň učiteľov si pripomíname každoročne Svetový deň učiteľov si pripomíname každoročne 
5. októbra už od roku 1994 pri príležitosti výročia 5. októbra už od roku 1994 pri príležitosti výročia 
prijatia odporúčania ILO/UNESCO z roku 1966 o po-prijatia odporúčania ILO/UNESCO z roku 1966 o po-
stavení učiteľov. Toto medzinárodné odporúčanie stavení učiteľov. Toto medzinárodné odporúčanie 
stanovuje práva a zodpovednosti učiteľov, ako aj stanovuje práva a zodpovednosti učiteľov, ako aj 
štandardy pre ich vzdelanie, ďalší profesionálny roz-štandardy pre ich vzdelanie, ďalší profesionálny roz-
voj, nábor, zamestnanie a podmienky výučby a vzde-voj, nábor, zamestnanie a podmienky výučby a vzde-
lávania. Svetový deň učiteľov pripomína aj Odporú-lávania. Svetový deň učiteľov pripomína aj Odporú-
čanie UNESCO o postavení vysokoškolských učiteľov.čanie UNESCO o postavení vysokoškolských učiteľov.

V druhom roku pandémie COVID-19 sa tohtoročný V druhom roku pandémie COVID-19 sa tohtoročný 
Svetový deň učiteľov zameria na podporu, ktorú uči-Svetový deň učiteľov zameria na podporu, ktorú uči-
telia potrebujú, aby mohli plne prispieť k procesu ob-telia potrebujú, aby mohli plne prispieť k procesu ob-
novy vzdelávania. Oslavy Svetového dňa učiteľov sa novy vzdelávania. Oslavy Svetového dňa učiteľov sa 
budú konať po celom svete s hlavným cieľom upria-budú konať po celom svete s hlavným cieľom upria-

miť pozornosť vlád a medzinárodného spoločenstva miť pozornosť vlád a medzinárodného spoločenstva 
na situáciu učiteľov na celom svete a výzvy, ktorým na situáciu učiteľov na celom svete a výzvy, ktorým 
učiteľská profesia čelí. Na oslavách Svetového dňa učiteľská profesia čelí. Na oslavách Svetového dňa 
učiteľov sa aktívne zúčastnia vlády, miestne úrady, učiteľov sa aktívne zúčastnia vlády, miestne úrady, 
učitelia z rôznych kontextov a profesionálnych pro-učitelia z rôznych kontextov a profesionálnych pro-
stredí, médiá, študenti, rodičia a širšia verejnosť.stredí, médiá, študenti, rodičia a širšia verejnosť.

Pokiaľ ide o fázu obnovy po pandémii, je nevyhnut-Pokiaľ ide o fázu obnovy po pandémii, je nevyhnut-
né obnoviť úlohu učiteľov ako kľúčových aktérov pri né obnoviť úlohu učiteľov ako kľúčových aktérov pri 
obnove adaptabilnejších systémov vzdelávania, kto-obnove adaptabilnejších systémov vzdelávania, kto-
ré sú odolné voči budúcim šokom, a zaistiť rovnosť  ré sú odolné voči budúcim šokom, a zaistiť rovnosť  
a začlenenie pre všetkých študentov za každých a začlenenie pre všetkých študentov za každých 
okolností. Preto ministerský segment „Svetového okolností. Preto ministerský segment „Svetového 
stretnutia o vzdelávaní“ stanovil ako prioritu posky-stretnutia o vzdelávaní“ stanovil ako prioritu posky-
tovanie podpory všetkým učiteľom a školskému per-tovanie podpory všetkým učiteľom a školskému per-
sonálu ako pracovníkom v prvej línii. Aj preto UNES-sonálu ako pracovníkom v prvej línii. Aj preto UNES-
CO, UNICEF a Svetová banka spustili spoločnú misiu: CO, UNICEF a Svetová banka spustili spoločnú misiu: 
Obnovenie vzdelávania v roku 2021, zameranú na Obnovenie vzdelávania v roku 2021, zameranú na 
podporu učiteľov, ktorá všetkým žiakom umožní vrá-podporu učiteľov, ktorá všetkým žiakom umožní vrá-
tiť sa do školy a doplniť si zameškané učivo.tiť sa do školy a doplniť si zameškané učivo.

UNESCOUNESCO

5. október - Svetový deň učiteľov 
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11. kolo: 

Námestovo - MŠK Púchov 0:4 (0:2)
Góly: 18. Patrik Mráz 0:1, 20. vlastný (Vladyslav Te-

rentiev) 0:2, 62. Jakub Pavlovič 0:3, 89. Jakub Pavlovič 
0:4. Žlté karty: 31. Marek Žákovič, 35. Marián Čiernik, 
63. Norbert Brodziansky - 24. Ondřej Ullman, 80. Sta-
nislav Lacko.

Rozhodovali: Tomáš Batiz - Tomáš Vorel, Marián 
Jankovič

V zápase posledných dvoch celkov Púchovčania 
ukázali, že ich miesto je vzhľadom na výkonnosť na 
vyšších priečkach tabuľky. Počiatočné nadšenie do-

mácich Púchovčania schladili už v 18. minúte, kedy 
sa do streleckej listiny zapísal Patrik Mráz. Upokoju-
júci gól padol už o dve minúty, keď si Terentiev zrazil 
loptu do vlastnej siete – 0:2. V 35. minúte mal tutovku 
na kopačke D. Pilný a v závere polčasu zblízka netra-
fil Ullman. Polčasový výsledok bol tak pre domácich 
milosrdný. Ani v druhom polčase nedali Púchovča-
nia domácim ani najmenšiu šancu pomýšľať na 
zvrat. Boli lepším mužstvom a svoje vedenie zveľa-
dili vďaka dvom gólovým hlavičkám Pavloviča v 62.  
a v predposlednej minúte – 0:4. Futbalisti MŠK tak 
potvrdili minulotýždňové víťazstvo nad Šamorínom 
a prekvapiť budú môcť už cez víkend v Komárne...

Zostava MŠK Námestovo: 
Matúš Greššák - Vladyslav Terentiev (46. Martin 

Buckulčík), Ľubomír Jaššo, Martin Habiňák, Michal 
Čiernik - Norbert Brodziansky - Matúš Snovák, Sa-
muel Farský, Csaba Biricz, Marián Čiernik (71. Patrik 
Svetlošák) - Marek Žákovič. Tréner: Vladimír Cifranič

Zostava MŠK Púchov: 
Kristián Strelčík - Tomáš Kopiš (61. Slavomír Kapus-

niak), Jakub Pavlovič, Adrián Kopičár, Juraj Martinček 
- Stanislav Lacko, Matej Loduha, René Holáň (77. An-
drej Chupáň), Ondřej Ullman (46. Patrik Krčula) - Pa-
trik Mráz (77. Sunday Kolawole Afolabi), Daniel Pilný 
(88. Samuel Ludha). Tréner: Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 11. kola:
Skalica – Dubnica nad Váhom 4:1, Šamorín – Ko-

márno 1:2, Banská Bystrica – Žilina B 3:2, Humenné 
– Slovan Bratislava B 1:0, Podbrezová – Trebišov 3:0 
1. B. Bystrica 11 8 2 1 25:8 26
2. Podbrezová 11 8 0 3 23:12 24
3. Humenné 10 7 2 1 14:5 23
4. Komárno 11 7 2 2 17:9 23
5. Skalica 9 6 2 1 12:4 20
6. Petržalka 9 5 1 3 17:8 16
7. Žilina B 11 4 3 4 26:18 15
8. Košice 10 4 2 4 21:15 14
9. Trebišov 10 4 2 4 8:12 14
10. Šamorín 11 4 1 6 20:18 13
11. Dubnica 11 3 3 5 17:20 12
12. Rohožník 10 3 1 6 12:22 10
13. MŠK Púchov 11 2 3 6 13:16 9
14. Slovan B 11 2 2 7 8:24 8
15. Bardejov 9 1 3 5 10:14 6
16. Námestovo 11 0 1 10 5:43 1

Program 12. kola:  
Komárno – MŠK Púchov (9. 10. o 15.00), Humen-
né – Namestovo, Bardejov – B. Bystrica, Dubnica 
nad Váhom – Podbrezová, Trebišov – Košice, Žilina 
B – Skalica, Slovan Bratislava B – Rohožník, Petržalka 
- Šamorín 

Futbal - 2. liga muži

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

3. liga muži

6. liga muži 7. liga muži

Púchovčania sa na Orave strelecky prebudili

V druhom polčase druholigového stretnutie v Námestove sa do streleckej listiny dvakrát zapísal obranca Púchova 
Jakub Pavlovič (na snímke s číslom 3). Púchovčania sa strelecky prebudili a v tabuľke poskočili o dve priečky. 

FOTO: Milan Švába 

9. kolo: Beluša – V. Ludince 3:0, P. Bystrica – Lednic-
ké Rovne 1:0, Šaľa – Malženice 3:0, Nitra – Kalná nad 
Hronom 1:3, Častkovce – Galanta 3:0, Nové Mesto 
nad Váhom – Levice 3:0, Marcelová – Imeľ 2:0, Parti-
zánske – Nové Zámky 0:3, Myjava – Zl. Moravce B 5:1
1. P. Bystrica 11 9 2 0 23:4 29
2. Beluša 11 8 2 1 23:9 26
3. Myjava 11 6 3 2 21:9 21
4. N. Zámky 11 6 1 4 19:13 19
5. Kalná 11 5 4 2 19:15 19
6. Malženice 11 4 5 2 16:12 17
7. Marcelová 11 4 4 3 13:9 16
8. V. Ludince 11 4 4 3 19:16 16
9. Šaľa 11 4 3 4 23:13 15
10. Častkovce 11 4 2 5 20:14 14
11. Galanta 11 4 2 5 16:20 14
12. Nové Mesto 11 4 1 6 17:14 13
13. Imeľ 11 3 4 4 10:14 13
14. Nitra 11 4 0 7 12:20 12
15. L. Rovne 11 3 1 7 6:13 10

16. Partizánske 11 2 3 6 12:25 9
17. Levice 11 1 3 7 7:32 6
18. Zl. Moravce B 11 1 2 8 10:34 5

9. kolo: Udiča – K. Podhradie 12:0, Lysá – Papradno 
1:0, D. Kočkovce – Streženice 2:0, Visolaje – Tuchyňa 
4:0, Dohňany – Podmanín 4:2, Sverepec – N. Dubnica 
2:2, Šebešťanová – Mikušovce 4:1
1. D. Kočkovce 9 6 0 3 19:16 18
2. Šebešťanová 9 5 2 2 20:12 17
3. Udiča 9 4 3 2 28:9 15
4. N. Dubnica 9 4 3 2 24:14 15
5. Podmanín 9 5 0 4 21:13 15
6. Streženice 9 5 0 4 20:20 15
7. Tuchyňa 9 3 4 2 18:16 13
8. Dohňany 9 4 0 5 18:23 12
9. Mikušovce 9 4 0 5 12:19 12
10. Sverepec 9 3 2 4 11:18 11
11. Visolaje 9 4 1 4 23:20 10
12. Papradno 8 2 3 3 14:14 9

13. Lysá 8 2 2 4 15:15 8
14. K. Podhradie 9 1 0 8 6:40 3

9. kolo: FC Púchov – Ka,meničany 5:2, Dulov – led-
nica 4:2, Praznov – Vrchteplá 3:1, Kolačín – Pružina 
3:1, Tŕstie – Orlové 2:0, Č. Kameň – Bodiná 1:2
1. Praznov 9 8 1 0 36:7 25
2. Tŕstie 9 8 0 1 40:8 24
3. Bodiná 9 8 0 1 36:12 24
4. Horovce 8 6 0 2 21:9 18
5. Kolačín 9 5 0 4 39:18 15
6. Dulov 9 4 1 4 24:24 13
7. Lednica 9 4 0 5 27:20 12
8. Pružina 9 3 3 3 27:24 12
9. FC Púchov 9 4 0 5 27:49 12
10. Vrchteplá 9 3 1 5 21:26 10
11. Prejta 8 2 1 5 17:35 7
12. Orlové 9 2 0 7 16:37 6
13. Č. Kameň 9 1 1 7 14:32 4
14. Kameničany 9 0 0 9 5:49 0
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže 
2. liga dorast U19 4. liga starší žiaci - SEVER

2. liga dorast U17

6. liga dorast

4. liga starší žiaci - JUH

4. liga mladší žiaci

10. kolo: Myjava – MŠK Púchov 0:2 (0:1), Chupáň, 
Hudek,  Trnava – Zlaté Moravce 0:2, Inter – Krakovany 
1:0, Domino – Komárno 2:2, Nitra – Piešťany 4:0, Se-
nec – Partizánske 0:1, Karlova Ves – Šamorín 3:3
1. Zl. Moravce 9 7 1 1 28:9 22
2. Skalica 9 7 1 1 24:13 22
3. Komárno 10 6 3 1 25:12 21
4. MŠK Púchov 10 6 1 3 26:16 19
5. Nitra 10 5 2 3 22:16 17
6. Dubnica 9 5 2 2 17:12 17
7. Inter 10 5 2 3 10:10 17
8. Myjava 10 3 2 5 13:12 11
9. Šamorín 9 3 2 4 20:21 11
10. Domino 10 2 5 3 12:13 11
11. Trnava 10 3 1 6 6:12 10
12. Partizánske 10 3 1 6 13:25 10
13. Karlova Ves 8 2 2 4 7:13 8
14. Senec 9 1 4 4 8:14 7
15. Piešťany 10 2 0 8 7:26 6
16. Krakovany 9 0 3 6 2:16 3

6. kolo: FK Senica – MŠK Púchov 1:3 (1:2), Choch-
lík – Veteška 2, Talda, Prievidza – Dubnica 3:4, Skalica 
– Domino 3:1, Dunajská Streda – Karlova Ves Brati-
slava 1:0
1. D. Streda 5 5 0 0 30:0 15
2. Trnava 5 4 0 1 25:6 12
3. Karlova Ves 6 3 2 1 15:2 11
4. Trenčín 4 3 1 0 20:4 10
5. MŠK Púchov 6 3 1 2 9:11 10
6. Slovan 4 3 0 1 18:4 9
7. Dubnica 6 3 0 3 15:14 9
8. Domino 6 3 0 3 14:19 9
9. Petržalka 4 2 1 1 14:3 7
10. Nitra 5 2 1 2 12:11 7
11. Prievidza 6 2 1 3 15:17 7
12. Senica 5 2 0 3 11:7 6
13. Inter 5 1 1 3 6:21 4
14. Skalica 5 1 0 4 3:31 3
15. Levice 5 0 0 5 1:27 0
16. Zl. Moravce 5 0 0 5 3:34 0

I. liga starší žiaci - U15

I. liga starší žiaci - U14

6. kolo: FK Senica – MŠK Púchov 0:2 (0:1), Ďur-
nek, Bielik, Prievidza – Dubnica 1:1, Levice – Inter 0:8, 
Skalica – Domino 1:3, D. Streda – Karlova Ves 5:0
1. Domino 6 5 1 0 19:7 16
2. D. Streda 5 5 0 0 57:1 15
3. Slovan 4 4 0 0 22:0 12
4. Trnava 5 4 0 1 24:5 12
5. Trenčín 4 4 0 0 18:1 12
6. Karlova Ves 6 4 0 2 12:10 12
7. Dubnica 6 3 1 2 18:9 10
8. Nitra 5 3 0 2 14:10 9
9. MŠK Púchov 6 2 1 3 7:11 7
10. Inter 6 2 1 3 13:18 7
11. Petržalka 4 2 0 2 25:6 6
12. Zl. Moravce 5 1 0 4 2:30 3
13. Prievidza 6 0 1 5 3:24 1
14. Levice 6 0 1 5 1:52 1
15. Senica 5 0 0 5 1:20 0
16. Skalica 5 0 0 5 2:34 0

7. kolo: Udiča- D. Mariková 2:1, Plevník – Papradno 
14:3, Beluša – Domaniža 2:4
1. Plevník 4 4 0 0 29:5 12
2. Jasenica 6 4 0 2 26:6 12
3. Domaniža 3 3 0 0 23:2 9
4. Beluša 5 3 0 2 13:17 9
5. Udiča 5 2 0 3 6:20 6
6. Papradno 4 1 0 3 6:25 3
7. Prečín 3 0 1 2 1:11 1
8. D. Mariková 6 0 1 5 4:22 1

7. kolo: 
Bolešov – Košeca 2:4, Nová Dubnica – Ladce 8:0

1. FC Púchov 5 5 0 0 40:7 15
2. N. Dubnica 5 4 1 0 28:4 13
3. Mikušovce 6 4 0 2 15:15 12
4. Košeca 6 3 1 2 19:19 10
5. Dubnica B 5 3 0 2 18:10 9
6. Ladce 6 1 0 5 9:44 3
7. Lysá 5 0 1 4 8:21 1
8. Bolešov 6 0 1 5 14:31 1

7. kolo: 
Horná Poruba – Fan Club Púchov 1:4, Beluša – Pre-

čín 0:0
1. Plevník 5 5 0 0 28:3 15
2. Ilava 5 3 1 1 12:6 10
3. Prečín 5 3 1 1 9:12 10
4. Domaniža 4 3 0 1 18:18 9
5. FC Púchov 5 2 2 1 12:8 8
6. Beluša 7 1 3 3 19:20 6
7. Praznov 5 2 0 3 13:15 6
8. H. Poruba 7 0 2 5 11:24 2
9. Sverepec 5 0 1 4 7:23 1

10. kolo: Myjava – MŠK Púchov 3:1 (1:1), Plaskoň 
2, Pešta – Vavrík, Lokomotíva Trnava – Zl. Moravce 
0:1, Inter – Krakovany 7:0, Domino – Komárno 0:0, 
Nitra  - Piešťany 1:3, Senec – Partizánske 4:1
1. Inter 10 8 1 1 32:8 25
2. Zl. Moravce 9 6 3 0 19:2 21
3. Komárno 10 6 2 2 24:11 20
4. Trnava 10 6 1 3 20:11 19
5. Šamorín 9 6 1 2 16:11 19
6. Dubnica 9 5 3 1 24:10 18
7. Domino 10 4 4 2 19:11 16
8. Karlova Ves 8 4 2 2 18:13 14
9. Piešťany 10 4 1 5 19:20 13
10. Senec 9 3 3 3 11:9 12
11. MŠK Púchov 10 2 3 5 12:20 9
12. Nitra 10 2 2 6 11:24 8
13. Skalica 9 1 4 4 5:13 7
14. Krakovany 9 1 2 6 8:28 5
15. Myjava 10 1 1 8 10:32 4
16. Partizánske 10 0 1 9 9:34 1

I. liga mladší žiaci - U13

5. kolo: Prievidza – MŠK Púchov 3:4 (1:0), Szi-
billa, Sedláček, Petic – Prekop 4, Petržalka – Karlova 
Ves Bratislava 4:1, Zlaté Moravce – Domino 2:2, Seni-
ca – Trenčín 2:12, Levice – Dunajská Streda 0:8, Inter 
Bratislava – Dubnica nad Váhom 2:3
1. Trnava 4 4 0 0 48:2 12
2. D. Streda 4 4 0 0 37:2 12
3. Dubnica 5 4 0 1 31:10 12
4. Trenčín 5 4 0 1 26:12 12
5. Petržalka 5 3 1 1 24:13 10
6. Karlova Ves 5 3 1 1 21:10 10
7. Slovan 4 3 0 1 26:8 9
8. Levice 5 2 1 2 19:24 7
9. Inter 5 2 0 3 14:17 6
10. MŠK Púchov 5 2 0 3 11:20 6
11. Zl. Moravce 5 1 2 2 8:21 5
12. Domino 4 1 1 2 6:19 4
13. Nitra 3 0 0 3 10:17 0
14. Prievidza 5 0 0 5 9:24 0
15. Senica 4 0 0 4 3:25 0
16. Skalica 4 0 0 4 1:70 0

I. liga mladší žiaci - U12

5. kolo: Prievidza – MŠK Púchov 13:6 (6:2), Pše-
nák, Prekop, Bělej, Urban, Nitra – Trnava 3:13, Skalica 
– Slovan 6:7, Petržalka – Karlova Ves Bratislava 13:5, 
Zlaté Moravce – Domino 9:6, Senica – Trenčín 3:27, 
Levice – Dunajská Streda 3:18, Inter – Dubnica9:6
1. Trnava 4 4 0 0 101:20 12
2. D. Streda 4 4 0 0 87:21 12
3. Trenčín 5 4 0 1 61:18 12
4. Inter 5 4 0 1 48:46 12
5. Nitra 3 3 0 0 79:14 9
6. Slovan 3 3 0 0 63:12 9
7. Dubnica 5 3 0 2 51:20 9
8. Petržalka 5 3 0 2 59:49 9
9. Zl. Moravce 4 2 0 2 30:48 6
10. Domino 5 1 1 3 36:51 4
11. MŠK Púchov 4 1 0 3 16:37 3
12. Senica 5 1 0 4 38:77 3
13. Karlova Ves 5 1 0 4 31:73 3
14. Prievidza 4 0 1 3 14:77 1
15. Skalica 4 0 0 4 24:87 0
16. Levice 5 0 0 5 17:105 0

7. kolo: 
Dolná Mariková – Podmanín 0:0, Dolné Kočkovce - 

Brvnište 1:5
1. Brvnište 7 5 1 1 41:6 16
2. D. Mariková 6 5 1 0 28:1 16
3. Podmanín 7 3 2 2 17:12 11
4. D. Kočkovce 6 3 0 3 21:17 9
5. Kvašov 6 1 0 5 21:24 3
6. Streženice 6 0 0 6 4:72 0



športšport2020

Hokej

2. liga muži
1. kolo: 
MŠK Púchov – HC Lučenec 13:2 (6:1, 4:0, 3:1), 4. 

Zemko (Minárik, Brňák), 10. Kanaet (Hudík, Šedivý), 
11. Moravanský (Húska), 16. Kanaet (Šedivý), 19. Ja-
kúbek (Kanaet, Kvocera). 20. Hrušík, 30. Zúbek (Miná-
rik, Zemko), 35. Jakúbek (Kanaet), 36. Deneš (Hrušík), 
40. Hudík (Jakúbek, Hrušík), 41. Minárik (Brňák), 48. 
Deneš (Mišák), 52. Šedivý (Jakúbek, Kanaet)

Senica – Detva 1:6, Partizánske – Piešťany 4:5 sn, 
Hamuliakovo – Dolný Kubín 9:5
1. MŠK Púchov 1 1 0 0 0 13:2 3
2. Detva 1 1 0 0 0 6:1 3
3. Hamuliakovo 1 1 0 0 0 9:5 3
4. Piešťany 1 0 1 0 0 5:4 2
5. Partizánske 1 0 0 1 0 4:5 1
6. D. Kubín 1 0 0 0 1 5:9 0
7. Senica 1 0 0 0 1 1:6 0
8. Lučenec 1 0 0 0 1 2:13 0

Program 2. kola: Senica – Púchov (9. 10. o 18.00), 
Lučenec – Hamuliakovo, Piešťany – Dolný Kubín, 
Detva – Partizánske

Extraliga dorast
9. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 2:3 (1:1, 

1:0, 0:2), 5. Hajas, 57. Lezzani (Pobežal), 59. Ková-
čik (Lazkov, M. Pobežal), Martin – Skalica 0:4, Košice 
– Spišská Nová Ves 5:4 pp, Trnava – Banská Bystrica 
1:4, Zvolen – Slovan Bratislava 3:4, Nitra – Trenčín 2:6, 
Michalovce – Poprad 0:3

10. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 0:5 (0:0, 
0:2, 0:3), 22. Žemla (Pancza), 37. Lazkov (M. Pobežal), 
41. Kováčik (Lazkov, M. Pobežal), 47. F. Pobežal (M. 
Pobežal), 54. Pancza (Škultéty, Pišoja), Martin – Skali-
ca 3:8, Košice – Spišská Nová Ves 5:2, Trnava – Banská 
Bystrica 0:6, Zvolen – Slovan Bratislava 4:5 pp, Nitra 
– Trenčín 2:0, Michalovce – Poprad 2:1 sn
1. B. Bystrica 10 6 1 1 2 41:28 21
2. Slovan 8 6 0 0 2 30:18 20
3. MŠK Púchov 10 6 1 0 3 27:21 20
4. Skalica 8 6 0 1 1 37:14 19
5. Nitra 10 5 2 0 3 34:26 19
6. Zvolen 10 5 1 1 3 42:28 18
7. Poprad 10 5 0 2 3 36:23 17
8. Košice 10 4 1 1 4 32:35 15
9. Trnava 10 5 0 0 5 30:40 15

Muži MŠK Púchov na úvod dvojciferne

10. Trenčín 10 3 1 1 5 32:27 12
11. Martin 10 3 0 1 6 28:48 10
12. Michalovce 8 1 2 0 5 11:21 7
13. Žilina 8 1 0 1 6 19:38 4
14. Sp. N. Ves 10 0 0 1 9 19:51 1

1. liga juniori
7. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Trnava – Dubnica 

7:0, Ružinov – Považská Bystrica 4:3, HOBA Bratislava 
– Levice 7:0 

8. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Trnava – Dubnica 
8:1, Ružinov – Považská Bystrica 5:1, HOBA Bratislava 
– Levice 4:3 pp
1. P. Bystrica 7 5 0 0 2 33:17 15
2. Ružinov 7 5 0 0 2 37:24 15
3. MŠK Púchov 6 5 0 0 1 27:15 15
4. HOBA BA 7 4 1 0 2 29:20 13
5. Trnava 6 4 0 0 2 28:12 12
6. Levice 8 0 0 1 7 16:48 2
7. HK Dubnica 6 0 0 0 6 9:41 0

Kadeti
6. kolo: MŠK Púchov – Piešťany 17:2 (6:0, 6:1, 

5:1), 3. Paldan, 10. Hromada (Paldan, Plevák), 11. 
Luhový (Koncový, Červený), 11. Baroš (Červený, Kon-

cový), 13. Koncový (Baroš, Červený), 15. Koncový, 24. 
Baroš (Suchánek, Červený), 29. Seiler (Koncový), 29. 
Suchánek (Luhový), 34. Brindza (Koncový, Luhový), 
34. Bajtala (Brindza, Seiler), 37. Luhový (Červený, 
Koncový), 43. Suchánek (Červený, Hromada), 46. Su-
chánek (Palan, Luhový), 53. Cebo (Palan), 56. Konco-
vý (Červený, Luhový), 59. Baroš (Seiler, Bene), Trenčín  
- Považská Bystrica 5:1, Skalica – Partizánske 10:2, 
Senica – Topoľčany – odložené
1. Trenčín 6 5 1 0 30:6 11
2. Senica 5 4 0 1 26:9 8
3. MŠK Púchov 6 3 1 2 34:15 7
4. Partizánske 5 3 0 2 25:16 6
5. Skalica 5 3 0 2 21:13 6
6. P. Bystrica 6 1 1 4 13:35 3
7. Piešťany 6 1 0 5 21:50 2
8. Topoľčany 5 0 1 4 18:44 1
1. liga starší žiaci
8. HT: 
4. kolo: MŠK Púchov – MHK Ružomberok 6:2 

(0:1, 2:0, 4:1), 23. Brindza (Záborský), 31. Skybský, 
48. Seiler, 50. Bajtala (Dedič), 52. Hudák, 60. Zvonek 
(Paliesek, Seiler), Dubnica – Martin 2:13, Žilina – Dol-
ný Kubín 25:2, Považská Bystrica – Altis Orava 5:1   
1. Žilina 4 4 0 0 69:11 8
2. P. Bystrica 3 3 0 0 15:4 6
3. Martin 4 2 1 1 25:12 5
4. Altis 4 2 0 2 28:14 4
5. MŠK Púchov 4 2 0 2 14:25 4
6. Dubnica 3 1 0 2 19:35 2
7. Ružomberok 4 0 1 3 7:37 1
8. D. Kubín 4 0 0 4 9:48 0

7. HT: 
4. kolo: MŠK Púchov – Ružomberok 1:5 (1:2, 0:2, 

0:1), 10. Plevák, Martin – Žilina 4:3, Považská Bystrica 
– Dubnica 4:4
1. Martin 4 3 1 0 36:11 7
2. Ružomberok 4 2 1 1 19:21 5
3. Dubnica 4 2 1 1 22:36 5
4. Žilina 4 2 0 2 46:17 4
5. MŠK Púchov 4 1 0 3 19:31 2
6. P. Bystrica 4 0 1 3 12:38 1
1. liga mladší žiaci
5. HT:  Dubnica – MŠK Púchov 19:0, MŠK Púchov – P. 

Bystrica 5:1, Dubnica – Považská Bystrica 16:1

Muži MŠK Púchov v tohtoročnej druholigovej premiére rozdrvili Lučenec.            FOTO: Miroslav Mikáč
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Na Základnej škole Gorazdova sa dňa 25. 9. 2021 
stretli mladí hasiči z rôznych kútov Slovenska na po-
hárovej súťaži, aby si zmerali sily v požiarnom športe 
vo výstupe na hasičskú vežu a v behu na 60 m cez 
prekážky.

Súťaže sa zúčastnili aj reprezentanti Slovenska, ktorí 
reprezentovali na majstrovstvách sveta v Chorvatsku 
a Ruskom Kazachstane. Týmto sa úroveň súťaže skva-
litnila. Súťaž otvoril predseda DHZM Púchov Jozef 
Ridzik st. Potom sa súťaž rozbehla prípravkou, ktorá 
je s menším nábehom a zastavovaním spínacím za-
riadením i istením na bezpečnostnom lanku. Bolo sa 
na čo pozerať, kde aj rodičia zhodnotili činnosť na vy-
sokej úrovni. Po ukončení prípravky nastupovali pre-
tekári podľa medzinárodných pravidiel pre požiarny 
šport. Svoju rolu zohralo i počasie, ktoré prialo výbor-

ným výsledkom. Po ukončení súťaže sa ešte konalo 
sústredenie nádejných pretekárov pre budúcnosť 
reprezentácie Slovenska v požiarnom športe pod ve-
dením predsedu federácie pre po žiarny šport Jánom 
Borievkom a inštruktorom Richardom Bujnom. Za 
pomoci domáceho hasičské zboru mesta Púchov sa 
to podarilo. Taktiež je potrebné poďakovať domácim 
členom za výbornú organizačnú prípravu dráh, ako 
aj celý chod súťaže. 

Výstup na hasičskú vežu
Prípravka dievčatá: 1. Veronika Prípadová Veľký 

Lapaš 4,85; 2. Michaela Uričková Setechov 5,84;  
3. Lucia Pilková Veľký Lapaš 6,78

Prípravka chlapci: 1. Zak Chovanček Púchov 4,85; 
2. Max Chovanček Púchov 5,05; 3. Martin Mišianik 
Šuňava 5,10

Mladšie dorastenky: 1. Vanesa Danišová Šišov 
9,80; 2. Simona Sečkárová Púchov 11,27; 3. Klaudia 
Tamajková Šišov 12,43

Mladší dorastenci: 1. Daniel Ciesarik Hliník n. Vá-
hom 8,90; 2. Martin Baček Zlatniky 10,44; 3. Alexan-
der Ridzik Púchov 11,47

Stredné dorastenky: 1. Ema Litviková Hliník n. 
Váhom 9,20; 2. Petra Literová Hliník n. Váhom 9,70;  
3. Barbora Gughová Veľký Lapaš 9,98

Strední dorastenci: 1. Michal Rerko Spišská N. Ves 
9,39; 2. Damian Muranský Šuňava 10,33; 3. Andrej 
Krempaský Spišská n. Ves 10,60 

Starší dorastenci: 1. Radovan Nagy Spišská Teplica 
13,82; 2. Tomáš Stinčik Svit 14,77; 3. Vladimír Kaštan 
Kolarovice 24,00

Ženy: 1. Viktória Mravcová Kolarovice 10,70
Beh na 60 m cez prekážky
Prípravka dievčatá: 1. Ela Valachová Šišov 31,57
Prípravka chlapci: 1. Tomáš Valach Púchov 21,51; 

2. Vladimír Moravčik Púchov 21,60; 3. David Kovacs 
Púchov 25,69

Mladšie dievčatá: 1. Lucia Pilková Veľký Lapaš 
16,33; 2. Michaela Uričková Setechov 16,70; 3. Natália 
Danádiová Veĺký Lapaš 22,08

Mladší chlapci: 1. Max Chovanček Púchov 16,24;  
2. Jaroslav Pilka Veľký Lapaš 16,55; 3. Matej Svitač 
Veľký Lapaš 17,09

Staršie dievčatá: 1. Simoná Sečkárová Púchov 
14,05; 2. Veronika Pripadová Veľký Lapaš 14,23; 3. Ni-
kola Martinková Rosina 14,57

Starší chlapci: 1. Daniel Ciesarik Hliník n. Váhom 
14,39; 2. Damian Muranský Šuňava 15,08; 3. Martin 
Baček Zlatniky 16,60

Ženy: 1. Viktória Mravcová Kolarovice 13,35;  
2. Soňa Gombárová Nosice 14,94; 3. Daniela Galková 
Nosice Nedokokončené 

Jozef Ridzik st., predseda DHZM

Púchovské deti sa v požiarnom športe nestratili

Počas posledného septembrového víkendu sa 
konal najdlhší štafetový beh na Slovensku The 
Run Slovakia. Je to beh o celkovej dĺžke 524km  
a každoročne štartuje z Košíc a finišuje záve-
rečnou rovinkou na Hviezdoslavovom námestí  
v Bratislave. Prvý štartovací deň celých pretekov 
bol počas piatkového doobedia. Preteky pozostá-
vali zo 48 rôznych etáp, ktoré sa líšili či už nastúpa-
nými metrami alebo svojou dĺžkou. Keďže boli 
preteky štafetové, bežali sa nepretržite od piatka 
do nedele.

Pretekov sa zúčastnili aj Lišiaci z Považia. Tím sa 
skladal z 15 bežcov a každý z bežcov bežal určitý 
úsek trate. Od začiatku až po posledné etapy sme 
sa držali na popredných priečkach a nakoniec 
sa rozhodovalo až v cieli. Pričom sme sa ako tím 
nakoniec umiestnili na 2. mieste z celkových 33 
tímov. 

Náš tajný cieľ sme splnili a spoločne sme takto 
prebehli celým Slovenskom. Bol to víkend plný 
srandy, zážitkov, adrenalínu a zdravého hecovania 
sa so súpermi.

Zloženie tímu Lišiakov: 
Stanislav Capák, Michal Teplický, Kristán Škrap-

ko, Marián Ondrička, Lenka Sentkerestiová, Mário 

Klobučník, Anton Krpelan, Martin Pagáč, Alžbeta 
Kopačková, Lukáš Fekete, Adam Savara, Adam 

Drga, Tomáš Mikšík, Matej Klešč a Vladimir Šper-
ling.           Lišiaci z Považia

Lišiaci z Považia strieborní na najdlhšom 
štafetovom behu na Slovensku
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme 
radi poďakovali pohreb-
nej službe Advent za ich 
profesionálne a dostojné 
rozlúčenie sa s naším dra-
hým manželom, otcom 
a starým otcom Pavlom 
Solíkom dňa 21.9.2021 
v  Nosiciach. Zároveň ďa-
kujeme všetkým priateľom, známym, rodiným 
príslušníkom a susedom za ich účast pri rozlúčke. 
Manželka Paulína so synom Miroslavom a dcé-
rou Erikou a vnúčatá Zinka, Šimonko a Matýsek  
s rodinou.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 
drahou mamičkou pani Margitou Račkovou dňa 
23. septembra na cintoríne v Púchove, za prejavy 
úcty k zosnulej a sústrasti pozostalým, i za kve-
tinové dary. Naše poďakovanie patrí pánovi kap-
lánovi za povzbudivé slová nádeje, mužskému 
zboru, hudobnému doprovodu a pohrebnej služ-
be Advent za dôstojný priebeh obradu. Smútiace 
dcéry Janka a Danka s rodinou.

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983

SPOMIENKA
„Ťažko sa nám s Tebou lúči-
lo, ťažko bez Teba byť, láska 
však smrťou nekončí, v na-
šich srdciach budeš stále 
žiť.“ Dňa 26.9.2021 sme si 
pripomenuli 13. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka a pra-
dedka Jána Filiača. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
a  úctou spomínajú manželka, synovia s  rodinami 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Slza smútku tíško stečie 
po tvári, bolesť v srdci za-
bolí, no pekná spomien-
ka ako večný plameň 
v našich srdciach zahorí.“ 
Dňa 6. októbra si pripo-
menieme 8. smutné výro-
čie od smrti našej drahej 
manželky, mamy a babky 
Ľudmily Doleželovej. S láskou spomína man-
žel a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3.10.2021 uplynie  
1 rok, čo nás navždy náhle 
opustila Marta Bilíková,   
rod. Orgoníková  a v našich 
srdciach zanechala veľkú 
bolesť a hlboký žiaľ. „Nik-
dy na Teba nezabudneme,  
vždy budeš v našich srd-
ciach. Odpočívaj v pokoji, 
maminka naša!“ Božtek do neba posiela manžel 
Bohumír, synovia  Pavol a Peter s rodinou.

SPOMIENKA
„Sú chvíle, ktoré ťažko pre-
žívame, sú okamihy, na kto-
ré často spomíname. Osud 
je krutý, nevráti, čo vzal, už 
niet návratu ba ani nádeje, 
len cestička k  hrobu nás 
k  Tebe zavedie.“ Dňa 30.9. 
uplynulo 7. výročie úmrtia 
Janky Prekopovej, rod. 
Fujeríkovej z Mestečka. S láskou a úctou spomína 
celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami ti-
chú spomienku.

SPOMIENKA
1. septembra uplynulo 
25 rokov od úmrtia otca, 
dedka a pradedka Ľudo-
víta Jurovatého. S lás-
kou spomínajú dcéry, syn  
a vnúčatá.

SPOMIENKA
„Vrátiť tak čas, pohladiť 
Tvoju láskavú tvár a počuť 
Tvoj hlas. Čas nelieči bolesť 
ani rany, iba nás účí žiť bez 
toho, koho sme mali radi a 
veľmi sme milovali. Ďakuje-
me Ti, Bože, za roky šťastia, 
ktoré sme s ním prežili a za 
silu niesť bolesť vo chvíli, 
keď sme ho stratili.“ Dňa 11.10.2021 si so smútkom 
v srdci a veľkou bolesťou nad stratou dráhého a mi-
lovaného manžela, otca, dedka Miroslava Karasa  
z Hor. Kočkoviec, pripomenieme 1. veľmi smutné vý-
ročie, kedy nás navždy opustil. S láskou, úctou a veľ-
kou vďakou spomínajú a pokoj jeho duši a pamiatke 
želajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 9.10.2021 uplynie 15 
rokov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec, dedko a 
svokor Milan Tvarožek. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, s nami tichú 
spomienku. S  láskou a  úc-
tou spomínajú manželka, 
dcéry, vnúčatá a zaťovia.

SPOMIENKA
Dňa 10. októbra uplynie 20 
rokov od chvíle, kedy nás 
navždy opustila naša man-
želka a  matka PhDr. Jana 
Soboličová. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej, prosím, 
tichú spomienku. Manžel 
a synovia.

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 
Oznamujeme občanom, že inzertná 

kancelária Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK
od 8:00 -11:30    12.00 -16:00 hod.

Inzerciu a spomienky počas ostatných dní 
vybavíte emailom alebo telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL oproti Bille - matrace, paplóny, 
prikrývky, deky, obliečky, nepriepustné plachty, 
tkané koberce, angín aj ušitý, koženky, molitany, 
papuče, sedáky, utierky...  

• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302

• Akcia -20 % do 31.12.2021. 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

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168

• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155
POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

• Maľovanie, natieranie 0902356631

• Stavebné práce 090235663

• Ponúkame pomocné práce pri údržbe rodinných 
domov, kosenie trávy, orez stromov, t.č. 0903 697 247

KÚPA

• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937

• Kúpim byt v Púchove a okolí. Platím ihneď. Tel. č. 
0951 676 236

• Kúpim 3-izbový byt, č.t. 0905 979 142

RÔZNE

• Predám novú váľandu s  úložným priestorom 
a operadlom. PC 230 €, NC 120 €. 0949 343 066

• Darujem za odvoz obývačkovú stenu (tmavý 
mahagón), dlžka 3,6 m. 0902 266 586

• Dňa 29.9. bol na Štefánikovej ul. nájdený dámsky 
náramok z bieleho kovu. 042 4631 950

• Našli sa dioptrické okuliare. Info na inzercii PK.

PRÁCA

• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku v Púchove. Ide o prácu 
počas prac. týždňa v dopoludňajších hodinách v čase 
od 9:00 - 15:00 hod. a podľa potreby aj v sobotu. 
Náplň práce: pomoc v domácnosti, pri hygiene, 
obliekaní, varení, nakupovaní, cvičení a sprevádzaní 
pri voľnočasových aktivitách. Veľkou výhodou je VP. 
Najlepšie priamo z Púchova. Mzda od 700 do 900 €  
v čistom mesačne. Kontakt 0940 713 746

• Hľadám prácu ako upratovačka, opatera detí na 2 - 4 
hod. denne. 0944 341 880

• Hľadám brigádu v poobedňajších hodinách vhodnú 
pre muža. 0949 494 511

OZNAM ZO SZZP

ZO SZZP Púchov oznamuje záujemcom, že  
organizuje autobusový zájazd na „poľské trhy“  
do OŠKARDY pri Žiline dňa 9.10.2021. Odchod  
autobusu od bývalého TOPAMU o 6,30 hod. 

Poplatok 8,- eur na osobu
Kto má záujem, môže sa prihlásiť čím skôr  

u Jána Petra tel. 0948093551
Zo septembrových aktivít ZO SZZP Púchov:
27 členov ZO SZZP PÚCHOV bolo 25.9.2021 na 

HUSACÍCH HODOCH Slovenskom Grobe.
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