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... a je to naozaj pravda, hoci niekedy ... a je to naozaj pravda, hoci niekedy 
slová majú oveľa väčšiu silu. Minulý slová majú oveľa väčšiu silu. Minulý 
týždeň sme dokončili ďalšie projekty týždeň sme dokončili ďalšie projekty 
z rozbehnutých investícií. Nové po-z rozbehnutých investícií. Nové po-
lopodzemné stojiská boli dokončené  lopodzemné stojiská boli dokončené  
a verím, že budú prínosom pre obyva-a verím, že budú prínosom pre obyva-
teľov sídliska na Chmelinci, Obrancov teľov sídliska na Chmelinci, Obrancov 
mieru, Mojmírovej ulici, na Námestí mieru, Mojmírovej ulici, na Námestí 
slobody i Mládežníckej ulici. Verím, že slobody i Mládežníckej ulici. Verím, že 
vybudovaním týchto stojísk v spojení vybudovaním týchto stojísk v spojení 
so zabezpečením špeciálneho vozidla so zabezpečením špeciálneho vozidla 
na zber odpadu z týchto polopod-na zber odpadu z týchto polopod-
zemných kontajnerov zo strany Pod-zemných kontajnerov zo strany Pod-
niku technických služieb, s.r.o., dôjde  niku technických služieb, s.r.o., dôjde  
k efektívnejšiemu zberu komunálneho k efektívnejšiemu zberu komunálneho 
i separovaného odpadu. Zlúčením via-i separovaného odpadu. Zlúčením via-
cerých stojísk do jedného veľkého sto-cerých stojísk do jedného veľkého sto-
jiska s polopodzemnými kontajnermi jiska s polopodzemnými kontajnermi 
vznikne zároveň priestor k úprave za-vznikne zároveň priestor k úprave za-
niknutých stojísk, a to na vznik nových niknutých stojísk, a to na vznik nových 
parkovacích miest. Dôležité je už len parkovacích miest. Dôležité je už len 
vyhadzovať odpad do správnych ná-vyhadzovať odpad do správnych ná-
dob a separovať. Aj týmto spôsobom dob a separovať. Aj týmto spôsobom 
môžeme ovplyvniť výšku poplatku za môžeme ovplyvniť výšku poplatku za 
komunálny odpad a zároveň prispieť  komunálny odpad a zároveň prispieť  
k ochrane životného prostredia. V prie-k ochrane životného prostredia. V prie-

behu najbližších týždňov plánujeme behu najbližších týždňov plánujeme 
zakúpiť aj nádoby na separáciu oleja  zakúpiť aj nádoby na separáciu oleja  
a tiež zakúpiť špeciálne vrecká do a tiež zakúpiť špeciálne vrecká do 
„hnedých“ kontajnerov na bioodpad, „hnedých“ kontajnerov na bioodpad, 
ktorým postupom by sme chceli zame-ktorým postupom by sme chceli zame-
dziť ďalšiemu úniku možných tekutín  dziť ďalšiemu úniku možných tekutín  
z týchto odpadových nádob.z týchto odpadových nádob.

Ukončené boli práce aj na rekon-Ukončené boli práce aj na rekon-
štrukcii Ulice Terézie Vansovej v Hor-štrukcii Ulice Terézie Vansovej v Hor-
ných Kočkovciach. Táto ulica spolu ných Kočkovciach. Táto ulica spolu 
so svojimi obyvateľmi už dlhodobo so svojimi obyvateľmi už dlhodobo 
„trpela“ obrovskými kalužami na ne-„trpela“ obrovskými kalužami na ne-
stabilnej ceste. Rekonštrukciou tejto stabilnej ceste. Rekonštrukciou tejto 
cesty došlo nielen k položeniu asfaltu, cesty došlo nielen k položeniu asfaltu, 
ale aj k odvodneniu a vyrovnaniu celej ale aj k odvodneniu a vyrovnaniu celej 
komunikácie. komunikácie. 

Koncom tohto týždňa by malo dôjsť Koncom tohto týždňa by malo dôjsť 
aj k ukončeniu rekonštrukcie Domu aj k ukončeniu rekonštrukcie Domu 
smútku v Horných Kočkovciach, kde smútku v Horných Kočkovciach, kde 
sa realizácia prác predĺžila z dôvodu sa realizácia prác predĺžila z dôvodu 
doplnenia ďalších opráv, vedúcich  doplnenia ďalších opráv, vedúcich  
k zlepšeniu a skrášleniu celého ob-k zlepšeniu a skrášleniu celého ob-
jektu. V nadväznosti na problematiku jektu. V nadväznosti na problematiku 
pietnych miest by som rada upozor-pietnych miest by som rada upozor-
nila, že sme sa dali do malej obnovy nila, že sme sa dali do malej obnovy 
a úpravy hlavného kríža na hlavnom a úpravy hlavného kríža na hlavnom 
cintoríne v Púchove. Aj preto na mest-cintoríne v Púchove. Aj preto na mest-
skom cintoríne momentálne kríž ne-skom cintoríne momentálne kríž ne-
nájdete. Ale len dočasne. Verím, že nájdete. Ale len dočasne. Verím, že 
obnovený kríž už bude dominantou obnovený kríž už bude dominantou 
cintorína pre blížiace sa sviatky Všet-cintorína pre blížiace sa sviatky Všet-
kých svätých a Pamiatky zosnulých. kých svätých a Pamiatky zosnulých. 
V rámci ekumenickej slávnosti, ktorá V rámci ekumenickej slávnosti, ktorá 
tradične prebieha 1. 11. na cintoríne, tradične prebieha 1. 11. na cintoríne, 
plánujeme jeho požehnanie od oboch plánujeme jeho požehnanie od oboch 
duchovných otcov ako zástupcov ka-duchovných otcov ako zástupcov ka-
tolíckej i evanjelickej cirkvi. A pri cinto-tolíckej i evanjelickej cirkvi. A pri cinto-
rínoch ešte chvíľku ostanem, nakoľko rínoch ešte chvíľku ostanem, nakoľko 
chcem informovať, že je naším záuj-chcem informovať, že je naším záuj-
mom v najbližších dňoch začať s verej-mom v najbližších dňoch začať s verej-
ným obstarávaním na opravu komu-ným obstarávaním na opravu komu-
nikácií a verejných priestranstiev pred nikácií a verejných priestranstiev pred 
cintorínom v Horných Kočkovciach  cintorínom v Horných Kočkovciach  
i Nosiacich. Veľmi zložitá rekonštrukcia i Nosiacich. Veľmi zložitá rekonštrukcia 
kanalizačnej prípojky vo vnútrobloku kanalizačnej prípojky vo vnútrobloku 

Ferka Urbánka je už v realizácii, ale Ferka Urbánka je už v realizácii, ale 
verím, že po jej uskutočnení sa histo-verím, že po jej uskutočnení sa histo-
ricky už dlhotrvajúca problematika ricky už dlhotrvajúca problematika 
kanalizácie v tejto oblasti vyrieši. Stále kanalizácie v tejto oblasti vyrieši. Stále 
ešte prebiehajú práce na rekonštrukcii  ešte prebiehajú práce na rekonštrukcii  
a obnove sauny na plavárni. a obnove sauny na plavárni. 

Podnik technických služieb mesta  Podnik technických služieb mesta  
v spolupráci s Oddelením dopravy  v spolupráci s Oddelením dopravy  
a služieb momentálne pracujú na a služieb momentálne pracujú na 
oprave cesty vedúcej do záhradkárskej oprave cesty vedúcej do záhradkárskej 
oblasti pri Púchovskej skale, ktorá už oblasti pri Púchovskej skale, ktorá už 
bola naozaj v havarijnom stave. Mo-bola naozaj v havarijnom stave. Mo-
mentálne je cesta uzavretá, o čom boli mentálne je cesta uzavretá, o čom boli 
vlastníci dotknutých nehnuteľností in-vlastníci dotknutých nehnuteľností in-
formovaní. V havarijnom stave je aj ko-formovaní. V havarijnom stave je aj ko-
munikácia vedúca do Cérova, kde tiež munikácia vedúca do Cérova, kde tiež 
plánujeme opravu a tiež zabezpečuje-plánujeme opravu a tiež zabezpečuje-
me prostredníctvom Správy ciest TSK me prostredníctvom Správy ciest TSK 
úpravu zelene, ktorá bráni prejazdu úpravu zelene, ktorá bráni prejazdu 
vozidiel po danej komunikácii. Ukon-vozidiel po danej komunikácii. Ukon-
čené bolo verejné obstarávanie na čené bolo verejné obstarávanie na 
rekonštrukciu turistického chodníka rekonštrukciu turistického chodníka 
na Ilonku zo zadnej časti, kde je pred-na Ilonku zo zadnej časti, kde je pred-
poklad ukončenia prác do konca toh-poklad ukončenia prác do konca toh-
to kalendárneho roka. Taktiež ostatné to kalendárneho roka. Taktiež ostatné 
investičné akcie, ktoré sú momentálne investičné akcie, ktoré sú momentálne 
v štádiu realizácie verejného obstará-v štádiu realizácie verejného obstará-
vania dodávateľa – rekonštrukcia ko-vania dodávateľa – rekonštrukcia ko-
munikácie Nosice, cesty Komenského, munikácie Nosice, cesty Komenského, 
križovatky „Staré pumpy“, úprava verej-križovatky „Staré pumpy“, úprava verej-
ného priestranstva pred hasičskou sta-ného priestranstva pred hasičskou sta-
nicou v Horných Kočkovciach či napr. nicou v Horných Kočkovciach či napr. 
budovanie parkovacích miest na Šte-budovanie parkovacích miest na Šte-
fánikovej ulici, plánujeme zrealizovať fánikovej ulici, plánujeme zrealizovať 
do konca tohto roka. Celkovú si tuáciu do konca tohto roka. Celkovú si tuáciu 
nám veľmi komplikuje všeobecná si-nám veľmi komplikuje všeobecná si-
tuácia nielen na slovenskom trhu - so tuácia nielen na slovenskom trhu - so 
stavebnými materiálmi, kde sa ceny  stavebnými materiálmi, kde sa ceny  
v priebehu roka niekoľkokrát navy-v priebehu roka niekoľkokrát navy-
šovali, čo malo nepriaznivý vplyv na šovali, čo malo nepriaznivý vplyv na 
poslancami odsúhlasené investičné poslancami odsúhlasené investičné 
akcie.akcie.

V piatok sme si v Europarku so zakla-V piatok sme si v Europarku so zakla-
dateľkami OZ Skutočné obete, záchra-dateľkami OZ Skutočné obete, záchra-
nárom z prvej línie, niektorými poslan-nárom z prvej línie, niektorými poslan-

cami MsZ, kolegami z mestského cami MsZ, kolegami z mestského 
úradu, študentmi gymnázia, seniormi, úradu, študentmi gymnázia, seniormi, 
ale aj občanmi priamo zasiahnutými ale aj občanmi priamo zasiahnutými 
stratou blízkeho, spoločne pripomenu-stratou blízkeho, spoločne pripomenu-
li uplynulé neľahké obdobie súvisiace li uplynulé neľahké obdobie súvisiace 
so šírením ochorenia COVID-19 a jeho so šírením ochorenia COVID-19 a jeho 
následky - obete na životoch. Pripojili následky - obete na životoch. Pripojili 
sme sa k ďalším samosprávam, ktoré sme sa k ďalším samosprávam, ktoré 
sú súčasťou celoslovenského projektu sú súčasťou celoslovenského projektu 
Živé pietne miesta a Púchovská spo-Živé pietne miesta a Púchovská spo-
mienková lipa je treťou v poradí, ktorá mienková lipa je treťou v poradí, ktorá 
bola vysadená na počesť obetiam víru-bola vysadená na počesť obetiam víru-
su. Vysadenú mladú lipu sme spoločne su. Vysadenú mladú lipu sme spoločne 
poliali a slávnostne osadili pamätnú poliali a slávnostne osadili pamätnú 
tabuľu venovanú ľuďom, ktorí podľah-tabuľu venovanú ľuďom, ktorí podľah-
li tomuto ochoreniu. Som veľmi rada, li tomuto ochoreniu. Som veľmi rada, 
že práve v priestoroch mestského Eu-že práve v priestoroch mestského Eu-
roparku, kde si okrem iného pripomí-roparku, kde si okrem iného pripomí-
name najvýznamnejšie míľniky dejín name najvýznamnejšie míľniky dejín 
nášho mesta, bude vyrastať táto krás-nášho mesta, bude vyrastať táto krás-
na lipa ako živý pomník obetiam pan-na lipa ako živý pomník obetiam pan-
démie a pripomienka tohto smutného démie a pripomienka tohto smutného 
obdobia, ktoré zasiahlo viac-menej obdobia, ktoré zasiahlo viac-menej 
každého z nás.každého z nás.

Určite poznáte Materskú školu na Určite poznáte Materskú školu na 
Mládežníckej ulici, ktorá si v týchto Mládežníckej ulici, ktorá si v týchto 
dňoch pripomína jubileum, keďže už dňoch pripomína jubileum, keďže už 
40 rokov sa intenzívne a s láskou stará 40 rokov sa intenzívne a s láskou stará 
o najmladších Púchovčanov. Blahože-o najmladších Púchovčanov. Blahože-
lám tejto škôlke, jej pedagógom, pani lám tejto škôlke, jej pedagógom, pani 
riaditeľke a všetkým pracovníkom toh-riaditeľke a všetkým pracovníkom toh-
to zariadenia a prajem do ďalších rokov to zariadenia a prajem do ďalších rokov 
hlavne veľa zdravia, lásky, trpezlivosti hlavne veľa zdravia, lásky, trpezlivosti 
a spokojných detí i rodičov. Určite aj a spokojných detí i rodičov. Určite aj 
ich poteší informácia, že v najbližších ich poteší informácia, že v najbližších 
dňoch by mali byť zo strany investora dňoch by mali byť zo strany investora 
ukončené práce súvisiace s úpravou ukončené práce súvisiace s úpravou 
verejného priestranstva a parkoviska verejného priestranstva a parkoviska 
pred touto škôlkou. pred touto škôlkou. 

Do ďalších dní sa rozlúčim citátom, Do ďalších dní sa rozlúčim citátom, 
ktorý je najmä v súčasnosti naozaj ak-ktorý je najmä v súčasnosti naozaj ak-
tuálny a pravdivý: tuálny a pravdivý: „Snaž sa nešíriť tŕne „Snaž sa nešíriť tŕne 
po ceste. Možno sa po nej budeš naboso po ceste. Možno sa po nej budeš naboso 
vracať.“vracať.“  Prajem Vám krásny týždeň!  Prajem Vám krásny týždeň!

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: 
Najkrajšie slová sú skutky...
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Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky informuje, že vo 
vestníku vlády SR vyšli aktualizované 
vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa stanovuje:

REŽIM NA HRANICIACH od 15. 10.
- Registrácia cez eHranicu bude pri 

vstupe na SR povinná pre osoby nad 
12 rokov a 2 mesiacov veku. 

- Dĺžka karantény po vstupe do SR 
sa zjednocuje s vnútroštátnou dĺžkou 
izolácie, pri bezpríznakovom priebehu 
karantény po vstupe na Slovensko sa 
končí uplynutím 10. dňa. Dĺžka karan-
tény sa končí aj získaním negatívneho 
výsledku PCR testu vykonaného naj-
skôr v 5. deň.

- Status plne zaočkovanej osoby je 
po novom pri vstupe na územie SR 
potrebné preukazovať buď COVID 
preukazom EÚ alebo iným národným 
certifikátom tretej krajiny, ktorý musí 
obsahovať údaje o mene a priezvis-
ku, dátume narodenia, názve vakcíny  
a jej výrobcov, poradí očkovania a cel-
kovom počte očkovaní danou látkou  
a dátum posledného očkovania. Ná-
rodný certifikát musí byť opatrený 
pečiatkou k tomu poverenému orgá-
nu danej krajiny alebo elektronicky 
overiteľný a musí byť vyhotovený aj  
v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je 
schopná takto sa preukázať, sa nepo-
važuje za plne zaočkovanú osobu.

- Na základe rokovaní s Minister-
stvom dopravy SR sa povinná karan-

téna po novom nebude vzťahovať 
na osoby, ktoré vstupujú na územie 
SR za účelom nevyhnutných úkonov 
potrebných na získanie pracovného 
povolenia a dokladov s tým súvisia-
cich pre povolanie vodiča hromadnej  
a kamiónovej dopravy v SR a sú schop-
né preukázať sa pri vstupe na územie 
SR potvrdením o tejto skutočnosti. Ti-
eto osoby musia zároveň disponovať 
negatívnym výsledkom PCR testu nie 
starším ako 72 hodín.

ČINNOSŤ PREVÁDZOK od 11. 10. 
- Hodiny vyhradené pre seniorov  

a ŤZP sa po novom rušia. Doteraz bolo 
potrebné, aby seniorské hodiny vyčle-
nili prevádzky v bordových a čiernych 
okresoch v režime “základ”.

- Medzi kompletne zaočkované oso-
by sa pre potreby vyhlášky považujú 
deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku. 

- Explicitne sa uvádza, že pri vstupe 
do prevádzky je povinné zvoliť si re-
žim, mať o tom na viditeľnom mieste 
oznámenie a zabezpečiť vstup do prie-
storov len účastníkom v zvolenom re-
žime (základ, OTP, kompletne zaočko-
vaní).

- Režim na vstupe do prevádzky 
si nie sú povinné označiť esenciá-
lne prevádzky a služby vymenované  
v § 2 predmetnej vyhlášky. Ide naprí-
klad o potraviny, drogérie, lekárne, 
očné optiky a predajne zdravotníc-
kych pomôcok, kúpele poskytujúce 

procedúry na základe návrhu lekára, 
predajne novín a tlačovín, predajne 
s krmivom pre zvieratá a veterinárne 
ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, 
opravovne a servis elektroniky strojov, 
služby STK a emisnej kontroly a po-
dobne.

HROMADNÉ PODUJATIA od 11. 10. 
- Medzi kompletne zaočkované oso-

by sa pre potreby vyhlášky považujú 
deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku. 

- Explicitne sa uvádza, že pri vstupe 
na hromadné podujatie (HP) je povin-
né zvoliť si režim, mať o tom na viditeľ-
nom mieste oznámenie a zabezpečiť 
vstup do priestorov HP len účastníkom 
v zvolenom režime (základ, OTP, kom-
pletne zaočkovaní).

- Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú 
situáciu sa explicitne zakazuje kom-
binovanie rôznych režimov pre jedno 
hromadné podujatie.                  ÚVZ SR

Aktuálne opatrenia súvisiace s nákazou COVID-19

Najlepšou ochranou pred chrípkou 
ostáva očkovanie, a to aj počas pandé-
mie covidu-19. Očkovania proti obom 
ochoreniam možno absolvovať v je-
den deň, odborníci však radia urobiť 
si medzi nimi aspoň krátku prestávku.

Zdravotná poisťovňa Dôvera hradí 
tento druh prevencie v plnom rozsahu. 
To znamená, že z verejného zdravot-
ného poistenia prepláca svojim pois-
tencom očkovaciu látku aj samotné 
zaočkovanie u lekára. 

Vakcína proti chrípke nemôže nahra-
diť očkovanie proti covidu-19, ale platí, 
že sa s ním ani nevylučuje. Podľa imu-
nológa Miloša Jeseňáka sa nemusia 

obávať očkovania proti bežnej chrípke 
ľudia, ktorí sa dali zaočkovať proti covi-
du, ani tí, ktorí ho prekonali.

„Vo vzťahu k očkovaniu proti covi-
du-19 nie je obmedzenie pre poda-
nie vakcíny proti chrípke, pričom obe 
očkovania možno realizovať aj naraz, 
s podaním vakcín do rôznych miest  - 
do pravej a ľavej ruky,“  vysvetlil prof. 
MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, 
Dott.Ric., MHA, FAAAAI. Ak to čas 
umožňuje, odborník odporúča dodr-
žať medzi úkonmi odstup 4 až 7 dní.

Pomôže aj umelá inteligencia
Na odlíšenie covidu od „obyčajnej“ 

chrípky ponúka zdravotná poisťovňa 
Dôvera svojim 
p o i s t e n c o m 
d o m á c e h o 
medicínskeho 
poradcu. Sa-
m o d i a gn o s -
tický nástroj 
od spoločnos-
ti Infermedica, 
ktorý rozli-
šuje viac ako 
800 diagnóz, 
majú poisten-
ci bezplatne 
p r í s t u p n ý 
v mobilnej 
aplikácii pois-
ťovne alebo  

v Elektronickej pobočke. Po novom 
pomáha aj rodičom pri vyhodnocova-
ní príznakov u detí – od novorodencov 
až po tínedžerov. 

„Systém funguje na princípe umelej 
inteligencie. Vyhodnocuje príznaky 
pacienta, určí pravdepodobnú diagnó-
zu vrátane ochorenia covid-19 a odpo-
ručí ďalší postup. Od začiatku októbra 
dokáže plnohodnotne poradiť všet-
kým pacientom bez ohľadu na vek, 
keďže sme ho rozšírili aj o pediatrický 
obsah,“ hovorí hovorca Dôvery Matej 
Štepianský. 

Tri vakcíny
Ak sa poistenec rozhodne pre očko-

vanie proti sezónnej chrípke, na Slo-
vensku sú v sezóne 2020/2021 do-
stupné tri druhy vakcín proti chrípke.  
„V lekárňach Dr.Max máme v súčasnos-
ti k dispozícii vakcínu Influvac, vakcína 
Vaxigrip bude podľa informácií z dis-
tribučnej siete dostupná od začiatku 
októbra. Treťou vakcínou bude Fluenz 
Tetra,“ informoval hovorca siete lekární 
Dr.Max Peter Sedláček. Lekárnici ešte 
na jar vyslovili pre tento rok predpo-
klad o zvýšenom záujme pacientov 
o tento druh očkovania, a to až o 20 
percent. 

Vychádzali z vysokého záujmu  
o očkovanie proti chrípke z minulého 
roku a taktiež na základe preverovania 
záujmu zo strany praktických lekárov. 

Vlani, keď ešte nebola k dispozícii ži-
adna vakcína proti covidu-19, sa dalo 
podľa údajov Úradu verejného zdra-
votníctva zaočkovať viac ako 300-tisíc 
ľudí, čo bolo zhruba o tretinu viac ako 
v sezóne pred pandémiou. 

Odborníci aj tento rok odporúčajú 
očkovanie najmä najzraniteľnejším 
skupinám pacientov: deťom už od 6. 
mesiaca, tehotným ženám, chronicky 
chorým ľuďom či onkologickým pa-
cientom, seniorom, ale napríklad aj 
zdravotníkom a ľuďom v príbuzných 
profesiách. 

Ako získať vakcínu?
Záujemcovia o očkovanie si vakcíny 

proti chrípke podobne ako po minu-
lé roky môžu vyzdvihnúť v lekárni. 
Najjednoduchšia cesta, ako sa dostať 
k vakcíne, je osloviť svojho všeobec-
ného lekára, čo sa dá urobiť mailom 
alebo telefonicky, a nechať si vystaviť 
elektronický recept. Pacient si tak ušet-
rí jednu cestu k lekárovi.

Zaočkovať môže poistenca všeobec-
ný lekár pre dospelých alebo pediater, 
ale aj akýkoľvek lekár špecialista, ktoré-
ho navštevuje. Je to výhodné riešenie 
napríklad pre mamičky, ktoré nemusia 
navštíviť všeobecného lekára. Zaočko-
vať ich môže aj gynekológ na pravide-
lnej prehliadke.

Dôvera, foto: pixabay

Odborníci odporúčajú očkovanie proti chrípke
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Ďalšia krásna lipa na ďalšom krásnom mies-Ďalšia krásna lipa na ďalšom krásnom mies-
te pribudla ako živá spomienka na všetky obe-te pribudla ako živá spomienka na všetky obe-
te pandémie, tentoraz v Púchove. Mesto si  te pandémie, tentoraz v Púchove. Mesto si  
8. októbra slávnostne uctilo obete koronavírusu 8. októbra slávnostne uctilo obete koronavírusu 
jedinečným pietnym aktom. V spolupráci s ob-jedinečným pietnym aktom. V spolupráci s ob-
čianskym združením Skutočné obete vysadilo na čianskym združením Skutočné obete vysadilo na 
pamiatku všetkých ľudí, ktorí prišli o život v pan-pamiatku všetkých ľudí, ktorí prišli o život v pan-
démii, výnimočnú spomienkovú lipu. Pripojilo sa démii, výnimočnú spomienkovú lipu. Pripojilo sa 
tak do celoslovenského projektu Živých pietnych tak do celoslovenského projektu Živých pietnych 
miest, ktorý organizuje OZ Skutočné obete. Lipa miest, ktorý organizuje OZ Skutočné obete. Lipa 
v Púchove je zatiaľ tretia na Slovensku. Unikátny v Púchove je zatiaľ tretia na Slovensku. Unikátny 
strom vysadili v mestskom verejne prístupnom strom vysadili v mestskom verejne prístupnom 
parku Europark.parku Europark.

„Na tragédiu pandémie a jej obete nesmieme nikdy „Na tragédiu pandémie a jej obete nesmieme nikdy 
zabudnúť. Svoj boj o život prehrali na Slovensku tisíce zabudnúť. Svoj boj o život prehrali na Slovensku tisíce 
ľudí. Stratili sme mamy, otcov, manželky, manželov, ľudí. Stratili sme mamy, otcov, manželky, manželov, 
súrodencov, starých rodičov, a to za mimoriadne dra-súrodencov, starých rodičov, a to za mimoriadne dra-
matických okolností. Lipa, ktorú sme v Púchove vysadi-matických okolností. Lipa, ktorú sme v Púchove vysadi-
li, bude symbolicky žiť a dýchať za zosnulých. Zároveň li, bude symbolicky žiť a dýchať za zosnulých. Zároveň 
je tento strom odkazom a mementom aj pre mnohé je tento strom odkazom a mementom aj pre mnohé 
ďalšie generácie po nás. Pripomína nám, ako rýchlo sa ďalšie generácie po nás. Pripomína nám, ako rýchlo sa 
dokáže náš život zmeniť a ako veľmi záleží na vzájom-dokáže náš život zmeniť a ako veľmi záleží na vzájom-
nej ohľaduplnosti a pomoci,“ nej ohľaduplnosti a pomoci,“ povedala Lenka Straková  povedala Lenka Straková  
z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje 
pozostalých.pozostalých.

Na pietnom akte sa zúčastnili primátorka Pú-Na pietnom akte sa zúčastnili primátorka Pú-
chova Katarína Heneková, poslanci mestského chova Katarína Heneková, poslanci mestského 
zastupiteľstva a ďalší zástupcovia mesta.zastupiteľstva a ďalší zástupcovia mesta.

„Už druhý rok prežívame obdobie strachu, úzkosti  „Už druhý rok prežívame obdobie strachu, úzkosti  
a hnevu, ale i neutíchajúcej nádeje. Pandémia aj v na-a hnevu, ale i neutíchajúcej nádeje. Pandémia aj v na-
šom meste a v celom regióne nechala stopy zármutku šom meste a v celom regióne nechala stopy zármutku 
zo straty blízkej osoby či z trvalých následkov na zdra-zo straty blízkej osoby či z trvalých následkov na zdra-
ví. Nepriaznivé ekonomické dopady pandémie pocítili ví. Nepriaznivé ekonomické dopady pandémie pocítili 
viaceré rodiny, podnikatelia i samospráva. Je to však aj viaceré rodiny, podnikatelia i samospráva. Je to však aj 

obdobie, kedy sme spojili sily a najmä v sociálnej oblas-obdobie, kedy sme spojili sily a najmä v sociálnej oblas-
ti hľadali možnosti pomoci pre tých najzraniteľnejších. ti hľadali možnosti pomoci pre tých najzraniteľnejších. 
Pomoc občanom smerovala najskôr zabezpečením  Pomoc občanom smerovala najskôr zabezpečením  
a roznosom ochranných rúšok, respirátorov, dezinfek-a roznosom ochranných rúšok, respirátorov, dezinfek-
cie, následne rozvozom obedov, zabezpečovaním ná-cie, následne rozvozom obedov, zabezpečovaním ná-
kupov, distribúciou potravinových balíčkov, v ktorých kupov, distribúciou potravinových balíčkov, v ktorých 
činnostiach ešte pokračujeme. Zriadením transparent-činnostiach ešte pokračujeme. Zriadením transparent-
ného účtu vďaka pravidelným darcom prispievame ného účtu vďaka pravidelným darcom prispievame 

rodinám, ktoré pocítili nepriaznivé finančné následky rodinám, ktoré pocítili nepriaznivé finančné následky 
tejto krízy už rok a pol. Hoci nemáme nemocnicu, veľmi tejto krízy už rok a pol. Hoci nemáme nemocnicu, veľmi 
rýchlo a účinne sme zorganizovali testovania i očkova-rýchlo a účinne sme zorganizovali testovania i očkova-
nia pre občanov tak, aby neboli obmedzení pri možnos-nia pre občanov tak, aby neboli obmedzení pri možnos-
ti nástupu do práce, cestovať, športovať, a samozrejme ti nástupu do práce, cestovať, športovať, a samozrejme 
preto, aby sme chránili ich zdravie. Spolupráca s Mlá-preto, aby sme chránili ich zdravie. Spolupráca s Mlá-
dežníckym parlamentom mesta Púchov, dobrovoľník-dežníckym parlamentom mesta Púchov, dobrovoľník-
mi, niektorými poslancami či jednotlivými občanmi, mi, niektorými poslancami či jednotlivými občanmi, 
ktorí sa neboja pomáhať, je dôkazom, že stále máme ktorí sa neboja pomáhať, je dôkazom, že stále máme 
nádej to spoločne zvládnuť. Som veľmi rada, že práve nádej to spoločne zvládnuť. Som veľmi rada, že práve 
v priestoroch mestského Europarku, kde si okrem iné-v priestoroch mestského Europarku, kde si okrem iné-
ho pripomíname najvýznamnejšie míľniky dejín nášho ho pripomíname najvýznamnejšie míľniky dejín nášho 
mesta, bude vyrastať táto krásna lipa ako živý pomník mesta, bude vyrastať táto krásna lipa ako živý pomník 

obetiam pandémie a pripomienka tohto smutného obetiam pandémie a pripomienka tohto smutného 
obdobia, ktoré zasiahlo viac-menej každého z nás. obdobia, ktoré zasiahlo viac-menej každého z nás. 
Ďakujem touto cestou OZ Skutočné obete za možnosť Ďakujem touto cestou OZ Skutočné obete za možnosť 
si udalosti týchto dní pripomínať nielen dnes, ale aj  si udalosti týchto dní pripomínať nielen dnes, ale aj  
v budúcnosti. Poďakovanie jednoznačne patrí všet-v budúcnosti. Poďakovanie jednoznačne patrí všet-
kým zdravotníkom a ostatným osobám z prvej línie, kým zdravotníkom a ostatným osobám z prvej línie, 
ktorí neváhali aj napriek zložitej situácii zachraňovať ktorí neváhali aj napriek zložitej situácii zachraňovať 
životy a priamo zabezpečovali základné   životné   po-životy a priamo zabezpečovali základné   životné   po-

treby   jednotlivcom i celým rodinám. S veľkou túžbou treby   jednotlivcom i celým rodinám. S veľkou túžbou 
a nádejou sa pozerám do budúcnosti a verím, že táto a nádejou sa pozerám do budúcnosti a verím, že táto 
kríza čoskoro skončí a na toto obdobie budeme spomí-kríza čoskoro skončí a na toto obdobie budeme spomí-
nať ako na memento udalostí, ktoré vedia zvrátiť život nať ako na memento udalostí, ktoré vedia zvrátiť život 
z minúty na minútu. Všetkým prajem do nasledujúcich z minúty na minútu. Všetkým prajem do nasledujúcich 
dní hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a odhodlanosti. Zo-dní hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a odhodlanosti. Zo-
staňme naďalej zodpovednými,“staňme naďalej zodpovednými,“ uviedla primátorka  uviedla primátorka 
Púchova Katarína Heneková.Púchova Katarína Heneková.

Svoje skúsenosti s prácou v plnom nasadení po-Svoje skúsenosti s prácou v plnom nasadení po-
čas oboch vĺn pandémie opisuje záchranár Viktor čas oboch vĺn pandémie opisuje záchranár Viktor 
Barančík: Barančík: „Prvá, ale hlavne druhá vlna pandémie nám „Prvá, ale hlavne druhá vlna pandémie nám 
ukázala, ako ľahko sa môže život otočiť naruby. Mnohí ukázala, ako ľahko sa môže život otočiť naruby. Mnohí 
sa pýtajú, či sa na také niečo dá pripraviť? Čas ukáže, sa pýtajú, či sa na také niečo dá pripraviť? Čas ukáže, 
čo sa dalo a čo sa mohlo robiť inak. Práve čas je to, čo čo sa dalo a čo sa mohlo robiť inak. Práve čas je to, čo 
sme nemali my - zdravotníci, moji kolegovia v prvej línii sme nemali my - zdravotníci, moji kolegovia v prvej línii 
a čas je to, čo chýbalo mnohým obetiam, aby sa dožili a čas je to, čo chýbalo mnohým obetiam, aby sa dožili 
dnešných dní, možnosti zaočkovať sa proti ochore-dnešných dní, možnosti zaočkovať sa proti ochore-
niu Covid-19, žiť ďalej bez strachu. S mojimi kolegami niu Covid-19, žiť ďalej bez strachu. S mojimi kolegami 
sme celé hodiny nejedli, nepili, potili sa v overaloch  sme celé hodiny nejedli, nepili, potili sa v overaloch  
a často išli až za hranice možného, ktoré ešte ďalej po-a často išli až za hranice možného, ktoré ešte ďalej po-
súval zdravotnícky personál v nemocniciach, často to súval zdravotnícky personál v nemocniciach, často to 
však nestačilo a končilo tragicky, boli sme svedkami však nestačilo a končilo tragicky, boli sme svedkami 
vymierania celých rodín, starých aj mladých. Poučme vymierania celých rodín, starých aj mladých. Poučme 
sa, prosím, z minulosti a nedovoľme aby sa opakovala sa, prosím, z minulosti a nedovoľme aby sa opakovala 
v prítomnosti.“v prítomnosti.“

OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé piet-OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé piet-
ne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, ne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, 
obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Výsadba obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Výsadba 
bude ďalej pokračovať v Čadci, Košiciach, Senci, Pre-bude ďalej pokračovať v Čadci, Košiciach, Senci, Pre-
šove, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, Micha-šove, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, Micha-
lovciach, Trenčíne. Ďalší záujemcovia sa môžu nahla-lovciach, Trenčíne. Ďalší záujemcovia sa môžu nahla-
sovať cez www.skutocneobete.sk.sovať cez www.skutocneobete.sk.

Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na vý-Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na vý-
sadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnej-sadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnej-
ším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá ším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá 
do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa 
má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri 
ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol 
celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvate-celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvate-
lia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné sym-lia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné sym-
bolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť bolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť 
a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový 
obrad.obrad.

OZ Skutočné obete, foto: Slavomír FlimmelOZ Skutočné obete, foto: Slavomír Flimmel

Spomienková lipa pripomína tragédiu 
pandémie Covid-19 
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Hasičský a záchranný zbor

Mestská polícia

V priebehu mesiaca september 2021 uskutočnili 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 244 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac - 87 výjazdov k doprav-
ným nehodám. Nasledovalo 60 technických zásahov, 
41 výjazdov k požiarom a 19 ekologických zásahov. 
Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca 
vykonali 33 požiarno-previerkových cvičení a 4 vý-
jazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať 

nemuseli.
Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 

mesiac september vyčíslené na takmer 190.000 eur.
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 1.270.000 eur.

KR HaZZ Trenčín 

Prehľad zásahovej činnosti jednotiek HaZZ 
v Trenčianskom kraji za september

Na cestách Púchovského okresu sa od začiatku roka 
do konca septembra stalo 62 dopravných nehôd, čo 
je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku 
o 20 dopravných nehôd viac. Zomreli pri nich dvaja 
ľudia, ťažké zranenia utrpelo šesť osôb, ľahké zra-
nenia utrpelo 15 ľudí. V desiatich prípadoch zavinili 
dopravné nehody na cestách Púchovského okresu 
vodiči pod vplyvom alkoholu.   

V rovnakom období došlo na cestách v Trenčian-
skom samosprávnom kraji  
k 830 dopravným nehodám 
(+5), z toho s následkom na 
živote alebo zdraví bolo 308 
dopravných nehôd (-24). Pri 
dopravných nehodách bolo 17 
osôb usmrtených (-7), 38 osôb 
bolo ťažko zranených (-17)  
a 314 ľahko zranených (-10).

Najviac dopravných nehôd 
sa za trištvrte roka stalo v Tren-
čianskom kraji v okrese Prie-
vidza (92), najmenej v okrese 
Myjava (25). Najviac obetí si vy-
žiadali cesty Ilavského okresu, 
kde za trištvrte roka prišli pri 
dopravných nehodách o život 
štyria ľudia.    

Požitie alkoholu bolo u vinní-

kov dopravných nehôd zistené v 108 prípadoch (-1). 
Pri týchto dopravných nehodách boli 3 osoby usmr-
tené (-6), 3 osoby boli ťažko zranené (-2) a 39 osôb 
bolo ľahko zranených (+9). 

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom 
alkoholu 96 dopravných nehôd (+3), vodiči nemo-
torového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu 11 
dopravných nehôd (-1) a chodci 1 dopravnú nehodu 
(-3).                    KR PZ Trenčín

Na okresných cestách sa za trištvrte roka stalo 62 
dopravných nehôd, zomreli pri nich dvaja ľudia

Lúpež na Štefánikovej ulici
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého bol pri mliečnom auto-
mate na Štefánikovej ulici zranený muž, ktorého 
mali zbiť neznáme osoby. Hliadka mestskej polí-
cie našla na mieste sedieť muža z Púchova, ktorý 
mal na pravej strane hlavy krvavé zranenie. Muž 
hliadku informoval, že ho fyzicky napadli nezná-
mi muži, ktorí ho dokopali, spôsobili mu zranenia 
celého tela a ukradli mu mobilný telefón, peniaze 
a doklady. Muž bol pod vplyvom alkoholických 
nápojov. Pri ňom bol muž, ktorý privolal hliadku 
mestskej polície a aj zdravotných záchranárov. Pre 
dôvodné podozrenie, že došlo k zločinu lúpeže, 
privolali mestskí policajti hliadku Obvodného od-
delenia Policajného zboru v Púchove. Zraneného 
muža previezli zdravotní záchranári na ošetrenie 
do považskobystrickej nemocnice. Na základe 
dostupných informácií sa hliadka mestskej polície 
dozvedela aj mená dvoch údajných páchateľov, 
informovala o tom štátnu políciu. 

Nezmestil sa do kože...
Hliadku mestskej polície privolali do pohostin-

ského zariadenia na Továrenskej ulici v Púchove, 
kde sa mal muž evidentne pod vplyvom alkoholu 
správať neslušne a bol agresívny. Keďže muž od-
mietol mestským policajtom preukázať svoju to-
tožnosť, správal sa vulgárne a bol agresívny, pred-
viedla ho hliadka na oddelenie mestskej polície. 
Tam zistili, že ide o muža z Horných Kočkoviec. 
Orientačnou dychovou skúškou namerali mest-
skí policajti v dychu mužovi takmer 1,7 promile 
alkoholu. Následne ho odovzdali synovi v mieste 
bydliska. Priestupok vyriešili mestskí policajti blo-
kovou pokutou vo výške 10 eur. 

Poškodil papuču i blatník
Upozornenie o umiestnení technického prost-

riedku na zabránenie odchodu automobilu (pa-
puča) nerešpektoval na Hoštínskej ulici v Púcho-
ve muž z Nimnice. Napriek nasadenej papuči sa 
pohol, čím došlo k poškodeniu vnútornej časti 
blatníka automobilu a poškodeniu technické-
ho prostriedku na zabránenie odchodu vozidla. 
Hliad ka na mieste vyhotovila fotodokumentáciu, 
priestupok potrestala pokutou vo výške 20 eur. 
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Vernisáž výstavy Stretnutie priateľov
Vo štvrtok 7. októbra sa v Púchovskom divadle Vo štvrtok 7. októbra sa v Púchovskom divadle 

uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Stretnutie uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Stretnutie 
priateľov. Vystavujúci umelci sa zúčastnili XVIII. me-priateľov. Vystavujúci umelci sa zúčastnili XVIII. me-
dzinárodného sympózia v Belušských Slatinách, aby dzinárodného sympózia v Belušských Slatinách, aby 
tematicky zachytili historické a geografické symboly tematicky zachytili historické a geografické symboly 
malebného prostredia Slatinskej doliny. malebného prostredia Slatinskej doliny. 

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii Školia-Napriek nepriaznivej pandemickej situácii Školia-
ce stredisko Slovenskej pošty privítalo výtvarníkov ce stredisko Slovenskej pošty privítalo výtvarníkov 
z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Svoje dojmy z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Svoje dojmy 
opísal Andrzej Fronczak: opísal Andrzej Fronczak: „Okrem profesionálnej úrov-„Okrem profesionálnej úrov-
ne organizácie podujatia a priateľskej atmosféry ma ne organizácie podujatia a priateľskej atmosféry ma 
nadchla najmä okolitá mystická príroda. Rozprávkové nadchla najmä okolitá mystická príroda. Rozprávkové 
kopce ponorené v hmle, ktoré už dlhšie maľujem, som kopce ponorené v hmle, ktoré už dlhšie maľujem, som 
zrazu mohol vidieť a zažiť a budem z tohto pobytu ešte zrazu mohol vidieť a zažiť a budem z tohto pobytu ešte 
dlho čerpať inšpiráciu.“ dlho čerpať inšpiráciu.“ 

Vernisáž podporila aj primátorka mesta pani Kata-Vernisáž podporila aj primátorka mesta pani Kata-
rína Heneková, ktorá sa ujala recitácie jednej z básní rína Heneková, ktorá sa ujala recitácie jednej z básní 
Jaroslava Martiša, organizátora a účastníka sympó-Jaroslava Martiša, organizátora a účastníka sympó-
zia. Pani primátorka spoločne s výtvarníčkou Elzbie-zia. Pani primátorka spoločne s výtvarníčkou Elzbie-
tou Grosseovou pri tejto príležitosti pokrstili zbierku tou Grosseovou pri tejto príležitosti pokrstili zbierku 
básní Teplo dlane od rovnakého autora. Hudobne básní Teplo dlane od rovnakého autora. Hudobne 
akciu doplnili žiaci Základnej umeleckej školy v Pú-akciu doplnili žiaci Základnej umeleckej školy v Pú-
chove Gabriela Kubiritová, Andrej Peter Cíbik, Emma chove Gabriela Kubiritová, Andrej Peter Cíbik, Emma 
Michalcová a Matej Jurašík.Michalcová a Matej Jurašík.

Výstava potrvá do 8.11.2021.Výstava potrvá do 8.11.2021.
Petra Martišová, foto: Slavomír FlimmelPetra Martišová, foto: Slavomír Flimmel
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40. výročie Materskej školy Mládežnícka 1438/13
Prišiel september a brány škôl sa opäť otvorili  Prišiel september a brány škôl sa opäť otvorili  

a prijali deti do školských lavíc i do materských a prijali deti do školských lavíc i do materských 
škôl. Ani my sme neboli výnimkou. Nechýbal však škôl. Ani my sme neboli výnimkou. Nechýbal však 
plač najmenších, ale aj takých, ktorí už do mater-plač najmenších, ale aj takých, ktorí už do mater-
skej školy chodili, ale mali dlhšie prázdniny a ťaž-skej školy chodili, ale mali dlhšie prázdniny a ťaž-
ko sa im po nich začínalo bez mamičky, bez ocka, ko sa im po nich začínalo bez mamičky, bez ocka, 
alebo starých rodičov. Vždy im niekto chýbal, alebo starých rodičov. Vždy im niekto chýbal, 
pre koho bol dôvod smútiť. Prešiel však mesiac  pre koho bol dôvod smútiť. Prešiel však mesiac  
a situá cia sa zlepšila. Niektorí sú už veselší, niekto-a situá cia sa zlepšila. Niektorí sú už veselší, niekto-
rým sa u nás začalo páčiť a niektorí ešte slzičky ro-rým sa u nás začalo páčiť a niektorí ešte slzičky ro-
nia stále. Vždy sa ich snažíme zaujať, aby zabudli nia stále. Vždy sa ich snažíme zaujať, aby zabudli 
na svoje žiale, ale nie vždy sa nám to podarí.na svoje žiale, ale nie vždy sa nám to podarí.

V tomto období oslavuje naša materská ško-V tomto období oslavuje naša materská ško-
la jubilejné výročie – 40 rokov od svojho vzniku. la jubilejné výročie – 40 rokov od svojho vzniku. 
Keď sa 7. 9. 1981 otvorili brány našej školy, 120 Keď sa 7. 9. 1981 otvorili brány našej školy, 120 
detí bolo prijatých do materskej školy a 35 detí detí bolo prijatých do materskej školy a 35 detí 
jaselského veku prechádzalo novými priestormi. jaselského veku prechádzalo novými priestormi. 
História sa však neustále opakuje, a tak ako vtedy História sa však neustále opakuje, a tak ako vtedy 
padali slzičky smútku za rodičmi, plačeme aj po 40 padali slzičky smútku za rodičmi, plačeme aj po 40 
rokoch. rokoch. 

Mnohé pani učiteľky i mnohí nepedagogickí Mnohé pani učiteľky i mnohí nepedagogickí 
zamestnanci už odišli do dôchodku, ale sú medzi zamestnanci už odišli do dôchodku, ale sú medzi 
nami aj takí, ktorí sme školu otvárali a pracujeme nami aj takí, ktorí sme školu otvárali a pracujeme 
v nej doposiaľ. Žiaľ, ale s niektorými sme sa rozlú-v nej doposiaľ. Žiaľ, ale s niektorými sme sa rozlú-
čili v smútku a navždy. I keď nie sú medzi nami, čili v smútku a navždy. I keď nie sú medzi nami, 
spomíname na nich. Vieme, že prešlo veľa vody, spomíname na nich. Vieme, že prešlo veľa vody, 
veľa rokov, veľa udalostí a znenazdajky oslavuje-veľa rokov, veľa udalostí a znenazdajky oslavuje-
me štyridsiatku.me štyridsiatku.

V živote človeka je to ešte pekný vek, má už V živote človeka je to ešte pekný vek, má už 
každý niečo za sebou, ale v živote školy je to už každý niečo za sebou, ale v živote školy je to už 
riadna história. Za toto dlhé obdobie prešla ško-riadna história. Za toto dlhé obdobie prešla ško-
la rôznymi zmenami. Začínali sme ako spoločné la rôznymi zmenami. Začínali sme ako spoločné 
zariadenie Jasle a materská škola Mládežnícka Pú-zariadenie Jasle a materská škola Mládežnícka Pú-
chov, ale v roku 1994 sme zostali len materskou chov, ale v roku 1994 sme zostali len materskou 
školou. Koniec deväťdesiatych rokov priniesol ťaž-školou. Koniec deväťdesiatych rokov priniesol ťaž-
šie obdobie, prihlásených detí bolo menej, a tak šie obdobie, prihlásených detí bolo menej, a tak 
sme pracovali len v piatich triedach. To trvalo do sme pracovali len v piatich triedach. To trvalo do 
začiatku rokov po vstúpení do nového tisícročia.začiatku rokov po vstúpení do nového tisícročia.

Situácia sa vtedy zlepšila populácia detí stúpala Situácia sa vtedy zlepšila populácia detí stúpala 
a dve triedy sme opäť otvorili. Máme sedem tried, a dve triedy sme opäť otvorili. Máme sedem tried, 
jednu triedu s poldennou starostlivosťou a sú jednu triedu s poldennou starostlivosťou a sú 
plne obsadené. Sú tu už aj deti našich odchovan-plne obsadené. Sú tu už aj deti našich odchovan-
cov. A tak sa stretávame s rodičmi našich detí, kto-cov. A tak sa stretávame s rodičmi našich detí, kto-
rí už v živote stoja na vlastných nohách. História je rí už v živote stoja na vlastných nohách. História je 
neúprosná. Stovky, ba tisícky detí prešli, obrazne neúprosná. Stovky, ba tisícky detí prešli, obrazne 
povedané, našimi rukami, mnohí z nich dosiahli  povedané, našimi rukami, mnohí z nich dosiahli  
v živote vynikajúce úspechy. Niektorí sa stali na-v živote vynikajúce úspechy. Niektorí sa stali na-
šimi kolegami, z niektorých sú lekári, právnici, šimi kolegami, z niektorých sú lekári, právnici, 
inžinieri, zdravotné sestry ale aj kuchári, stavbári, inžinieri, zdravotné sestry ale aj kuchári, stavbári, 
taxikári a pod. taxikári a pod. 

Postupne niektoré z nás opustia brány školy  Postupne niektoré z nás opustia brány školy  
a odídu na zaslúžený odpočinok. Neostáva nám a odídu na zaslúžený odpočinok. Neostáva nám 
nič iné, len popriať škole ďalšie plodné roky, veľa nič iné, len popriať škole ďalšie plodné roky, veľa 
šikovných a dobrých detí, úspešné a kreatívne šikovných a dobrých detí, úspešné a kreatívne 
pani učiteľky, dobré pani kuchárky, bez ktorých pani učiteľky, dobré pani kuchárky, bez ktorých 
by sme nemohli byť, dobré pani upratovačky, by sme nemohli byť, dobré pani upratovačky, 
ktoré sa nám starajú o hygienu prostredia a ostat-ktoré sa nám starajú o hygienu prostredia a ostat-
ným, ktorí ešte po nás budú dlhé roky vychovávať ným, ktorí ešte po nás budú dlhé roky vychovávať 
deti, aby boli z nich trpezlivé, dobré, druhé mamy  deti, aby boli z nich trpezlivé, dobré, druhé mamy  
a vychovali generáciu, ktorá nám bude robiť ra-a vychovali generáciu, ktorá nám bude robiť ra-
dosť nielen doma, ale i vo svete.dosť nielen doma, ale i vo svete.

Na záver konštatujem: Čas tak rýchlo letí, koľko Na záver konštatujem: Čas tak rýchlo letí, koľko 
nám ešte prejde rukami detí?... Milá naša mater-nám ešte prejde rukami detí?... Milá naša mater-
ská škola, máme ťa radi, sme tu radi, prajeme ti  ská škola, máme ťa radi, sme tu radi, prajeme ti  
k narodeninám len to najlepšie, čo sa dá. Veríme, k narodeninám len to najlepšie, čo sa dá. Veríme, 
že slzy budú na stretnutiach a pri spomienkach že slzy budú na stretnutiach a pri spomienkach 
stekať po tvárach mnohých z nás, keď sa stretne-stekať po tvárach mnohých z nás, keď sa stretne-
me po rokoch, pri ďalšom krásnom jubileu. me po rokoch, pri ďalšom krásnom jubileu. 

Daniela Valentínyová, riaditeľka MŠDaniela Valentínyová, riaditeľka MŠ



školstvoškolstvo 99

Chorvátsko, Bulharsko, Španielsko, Taliansko či 
Grécko – dovolenkové destinácie, kam si chodí ka-
ždoročne oddýchnuť množstvo Slovákov, sa tento 
rok stali hlavnou témou Európskeho dňa jazykov. 
Uskutočnil sa vo štvrtok 30. septembra a zapojili sa 
doň žiaci druhého ale i prvého stupňa. Cieľom nášho 
projektového vyučovania bolo, aby žiaci jednotli-
vých ročníkov spoločne vytvorili reklamnú brožúru  
a video, ktoré predstavia ich vybranú krajinu v tom 
najlepšom svetle. Fantázii a tvorivosti sa medze ne-
kládli, a tak vznikli pôsobivé písomné i audiovizuálne 
diela. Popri vedomostiach a kreativite si žiaci pre-
cvičovali aj potrebné životné zručnosti – napríklad 
zodpovednosť, trpezlivosť, tímovú prácu, vyskúšali 
si aké dôležité je akceptovať názory iného človeka 
a primerane presadiť aj svoj vlastný nápad. Jednot-
livé práce mali možnosť pozrieť si všetci žiaci školy 
a svojím hlasom rozhodnúť o víťaznom projekte.  
V kategórii reklamnej brožúrky získali prvé miesto ži-
aci 8. A, ktorí prezentovali Chorvátsko, druhé miesto 
v počte hlasov patrilo 6.A a ich brožúrke o Španielsku, 
a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 9.A s brožúrkou  
o Grécku. Grécko si zároveň získalo najväčšiu priazeň 
divákov v kategórii videí. Žiaci všetkých ročníkov 
druhého stupňa sa usilovne zapojili do spoločných 
aktivít, s pomocou vyučujúcich vytvorili fantastickú 

pracovnú aj tvorivú atmosféru a prispeli k uskutoč-
neniu ďalšieho úspešného ročníka nášho celoškol-
ského podujatia.

V ZŠ s MŠ sv. Margity to žilo lekárskym svetom
Tento týždeň (4. a 5. októbra 2021) sa niesol v du-

chu medicíny a lekárskeho povolania. Púchovská le-
kárka Monika Bersihand si pre žiakov Základnej školy 
s materskou školou sv. Margity v Púchove pripravila 

motivačné prezentácie. Prezentácia bola 
podaná v každej triede zvlášť, aby sa do-
siahol čo najosobnejší prístup k deťom,  
a aby mali dostatočne veľa príležitostí na 
otázky. Pani doktorka dokonca neobišla 
ani triedy v materskej škole. Prezentácia 
bola robená praktickou formou. Pani dok-
torka sa hneď od začiatku venovala tomu, 
čo deti najviac zaujímalo - chytiť si do ruky 
nejakú lekársku pomôcku. Často sa mu-
seli aktívne zamýšľať, na čo daný nástroj 
lekári používajú. Otázky boli štylizované 
tak, aby si žiaci dokázali predstaviť, že sú 
doktormi, a z dizajnu nástroja museli lo-
gicky usúdiť, na čo pravdepodobne môže 
slúžiť. Najväčší záujem bol zrejme o kla-
divko na koleno. To si mohli žiaci chytiť do 
ruky a naučiť sa ako sa správne drží, pod 
akým uhlom sa používa, ako ďaleko stáť 

od pacienta, kde presne má kladivko dopadnúť na 
koleno pacienta a aký výsledok majú čakať od zdra-
vého dobrovoľníka alebo chorého pacienta. Bolo že 
to radosti, keď sa každému žiakovi podarilo dosiah-
nuť dobrý kolenný reflex! Žiaci si mohli vyskúšať ako 
si správne nasadiť fonendoskop, ako fonendoskop 
funguje najlepšie a na ktoré štyri miesta ho priložiť, 
aby počuli zvuky srdca. Niektoré deti dokonca vedeli 
správne logicky usúdiť, že fonendoskop sa dá využiť 
aj pri vyšetrení krku. Podobne prešiel rukami žiakov 
tlakomer, trubica na meranie sily dýchania, ihly od 
tej najdrobnejšej až po tú najdlhšiu - 9 centimetro-
vú, kyslíkové masky, baterka na vyšetrenie reflexu 
šošovky, hadička do žalúdka a mnoho ďalších ná-
strojov. Milým bodom bolo, keď sa niektorý zo žiakov 
obliekol do kompletného chirurgického oblečenia  
a pomáhal v simulovanej operácii, vrátane zašívania 
kože. Tu si neraz pani doktorka Bersihand namiesto 
kože zvolila zašívanie toho, čo bolo po ruke - naprí-
klad mäkkej časti peračníka. Vo vyšších ročníkoch bol 
celý rozhovor so žiakmi vedený v angličtine, aby sa 
do tohto už aj tak mimoriadne zaujímavého školenia 
vniesla ďalšia edukačná dimenzia. Keď pani doktorka 
odchádzala, žiaci vrelo ďakovali, prosili o ďalšiu pre-
zentáciu v budúcnosti a pri otázke koľkí z nich sú te-
raz motivovaní stať sa lekármi, sa zdvihli viaceré ruky.

Katarína Huťová, ZŠ s MŠ sv. Margity 

Dňa 1. októbra 2021 pripravila Žiacka školská 
rada, Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
v Púchove, prezentáciu a aktivity týkajúce sa Eu-
rópskeho dňa jazykov. 

Pri príprave tohto významného dňa sa naši žiaci 
inšpirovali aj brožúrkou poslanca Európskeho parla-
mentu Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD. - Spoznaj slo-
venské regióny od západu po východ cez zabudnuté 
recepty starých mám, ktorá im poslúžila ako cenný 
študijný materiál. Pripravili učebňu v ľudovom štýle 
s ochutnávkou jedál slovenskej kuchyne a „priraďo-
vačkou“ v duchu ľudových pochúťok. Taktiež pri-
chystali učebňu s rôznymi aktivitami v cudzích jazy-
koch, kde si žiaci mohli za sladkú odmenu otestovať 
svoje vedomosti. 

Našu školu poctila svojou návštevou aj pani Vier ka 
Čeplíková, asistentka pána poslanca, ktorý sa kvô-
li pracovnej vyťaženosti nemohol Európskeho dňa 
jazykov v našej škole zúčastniť. Pani Čeplíková hod-
notila prácu Žiackej školskej rady a pripravenú akciu 
veľmi kladne. Tlmočila radosť a spokojnosť pána 
Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD., že jeho brožúrka  
o zabudnutých receptoch spĺňa svoj účel. Žiacku 
školskú radu a všetkých našich študentov potešil aj 

jeho osobný video pozdrav, v ktorom sa všetkým 
prihovoril a prisľúbil návštevu našej školy a stretnutie 
so študentmi v diskusii na zaujímavé témy. 

Žiacka školská rada bola veľmi potešená, že celá 

akcia sa niesla v priateľskom duchu a že vyučujúci  
i študenti sa mohli v pokoji stretnúť a porozprávať pri 
netradičnej forme vzdelávania. 

Ivana Tarabová 

Európsky deň jazykov na SOŠ obchodu a služieb Púchov

Európsky deň jazykov v ZŠ s MŠ sv. Margity dal bodku za letom
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Stalo sa vám, že ste dostali na tanieri zákusok krás-
ne ozdobený kvetmi, ocenili ste jeho výzor, no kvet 
ste odložili bokom? To nemusíte robiť, pokojne ho 
nabudúce zjedzte. Existuje množstvo kvetov, ktoré je 
možné bez obáv konzumovať.

Jedlé kvety boli trendom už v dávnej histórii gast-
ronómie, v Európe zažívali popularitu už počas rím-
skych čias a svoj vrchol dosiahli počas viktoriánskej 

éry vo Veľkej Británii. Vo využití kvetov však nezao-
stávala ani Čína a východné krajiny. Aj dnes sa obja-
vujú na dezertoch, v nápojoch, prípadne v šalátoch. 
Možno vás prekvapí, koľko druhov kvetov môžete 
použiť na dochutenie sladkých aj slaných pokrmov  
a ešte aj s pozitívnym účinkom na vaše zdravie. Sk-
úste napríklad kvety begónie, sedmokrásky, chryzan-
témy, ruže, fialky, Echinacey, frézie, papuľky, ibišteka, 
ľaliovky, aksamietnice, muškátu, tymianu, materinej 
dúšky, slnečnice, tulipánu, nevädze, kvety cesnaku  
a pažítky. Výborná je aj baza, levanduľa, nechtík aj or-
gován. Mnohé z nich sú zároveň liečivými bylinkami.

Jedlé kvety sú rovnako ako bylinky plné vitamínov, 
minerálov, enzýmov a antioxidačných látok. Nie sú 
iba dekoráciou, ale ich konzumácia je prínosná aj 
pre naše zdravie. Niektoré posilňujú imunitný sys-
tém, iné podporujú trávenie, chuť do jedla, alebo 

môžu pomôcť pri eliminácii rozličných zdravotných 
problémov. Kvety určené na tanier by mali byť bez 
chemického ošetrenia, ideálne dopestované doma  
v záhradke.

Kvety sedmokrásky
V sedmokráske nájdete saponíny, viaceré orga-

nické kyseliny, inulín prospievajúci tráveniu, alebo 
flavóny s antioxidačným účinkom. Sedmokráska sa 

využíva pri problémoch dýchacích 
ciest, pomáha hojiť rany a pod-
poruje činnosť pečene. Použiť ju 
môžete na dozdobenie chlebíčkov 
i zákuskov, ale možno ju pridať aj 
do kúpeľa, pretože má relaxačné 
účinky.

Kvety nechtíka lekárskeho
Nechtík lekársky krásne vynikne 

napríklad na zákusku, ale je to lie-
čivá rastlina, ktorá prinesie úľavu 
pri tráviacich problémoch, pod-
porí tvorbu žlče, činnosť pečene 
a priaznivo vplýva na žalúdok. Ak 
máte napríklad žlčové kamene  
a neodoláte mastnejšiemu pokr-
mu, doprajte si k jedlu niekoľko 
kvetov nechtíka lekárskeho. Táto 
rastlinka je významným prírod-
ným antibiotikom a vyznačuje sa 
taktiež protizápalovými, antivíru-
sovými a protiplesňovými účinka-

mi. Ozdobiť ním môžeme šaláty, nátierky, dochutiť 
ryžu, omeletu, alebo dokonca jogurt.

Kvety ruže
Kvety ruže obsahujú významné množstvo vitamínu 

C a betakaroténu, sú v nich tiež zastúpené vitamíny 
zo skupiny B a draslík. Lupene ruží môžete podľa 
vlastnej fantázie využiť pri príprave narodeninovej 
torty, ale výborne sa hodia do zeleninového aj ovoc-
ného šalátu.

Kvety kapucínky
Ak máte problémy s močovým ústrojenstvom, po-

môže vám kapucínka. Zaradená je tiež do kategórie 
prírodných antibiotík s imunostimulačným účinkom. 
Výborná je v kombinácii s listovou zeleninou, doko-
nale doplní chuť chlebíčkov s rôznymi nátierkami. 
Na dezerty sa veľmi nehodí pre jej mierne pikantnú 
chuť, namiesto toho ju využite skôr do smoothies.

Kvety fialky
Fialka je jedna z liečivých bylín, o ktorej máme za-

chované najstaršie záznamy. Už Kelti oceňovali jej 
účinky na pleť a v starom Ríme sa liečili bolesti hlavy 
privoniavaním k fialke. V stredoveku bola s obľubou 
používaná ako preháňadlo pre deti. Nájdeme v nej 
účinné látky ako sú flavonoidy, saponíny a vitamín C. 
Keďže má jemne sladkú chuť, hodí sa skôr do slad-
ších pokrmov. Jediný typ fialky, ktorý sa nevyužíva 
ani na tanieri ani ako liečivá bylinka, je fialka okras-
ná, ktorá kvitne v kvetináči v interiéroch. Fialkové 
kvietky krásne pôsobia zmrazené v kockách ľadu a aj 
výborne doladia chuť letných osviežujúcich nápojov.

Kvety cesnaku
Kvety cesnaku pažítkového sú bohatým zdrojom 

alicínu – táto sírna zlúčenina má antibakteriálny, an-
tivírusový a protiplesňový účinok.

Kvety nevhodné na konzumáciu:
S kvetmi na tanieri je to podobné ako s hubami – 

konzumujte iba tie, ktoré naozaj poznáte. Vyhýbať by 
ste sa celkom určite mali kvetom narcisu, ľalie, kon-
valinky, rododendronu, azalky, náprstníku, hortenzie, 
oleandra, durmana či ponikleca.

Pozor, nie vždy sú všetky časti kvetín jedlé. Naprí-
klad zimolez a fialky sú jedlé úplne, avšak ruže, ne-
chtíky, tulipány, chryzantémy, juka a levanduľa majú 
jedlé iba okvetné lístky. Pri týchto kvetoch použite na 
varenie len lupienky, zvyšok rastliny zlikvidujte. Ruže, 
ako aj klinčeky, anglické sedmokrásky, nechtík lekár-
sky a chryzantémy majú na spodnej časti okvetných 
lístkov bielu plochu, kde sa pripájajú k stonke. Túto 
časť odstráňte, pretože má nepríjemnú horkú chuť.

Zásady pre správny zber a použitie kvetov v gast-
ronómii:

• vyhnite sa kvetinárstvam a kvetom hnojeným pes-
ticídmi,

• nezbierajte ich pri cestách v blízkosti veľkej pre-
mávky,

• zbierajte a jedzte len tie kvety, ktoré poznáte a vie-
te, že sú vhodné na konzumáciu,

• pozor dajte, ak trpíte alergiami, aby ste neriskovali 
alergickú reakciu,

• najlepšie je jesť kvety, ktoré ste si sami vypestovali,
• jedzte len okvetné lístky; tyčinky a piestiky kvôli 

horkej chuti nekonzumujte. 
Národné centrum zdravotníckych informácií, 

foto: pixabay

Kvety ako súčasť jedálnička: Ktoré sú jedlé?

Matúšova veža, ktorá má túto pomyselnú čapi-
cu nasadenú, prešla rekonštrukciou strechy. Nová 
krytina púta pohľady už z diaľky. Dôvodom je ruč-
ne štiepaný šindeľ, ktorý je zatiaľ bledý, no časom 
stmavne.

Materiál na novú strešnú krytinu nebolo ľahké 
dopraviť až do cieľa. Pomôcť museli štvorkolky aj 
elektrická kladka. Výsledkom úsilia je nová, zatiaľ 
na pohľad bledšia strecha na Matúšovej veži. Kon-
trast oproti ostatným hradným strechám spôso-
buje materiál dreveného, ručne štiepaného šindľa, 
z ktorého je „čapica“ vytvorená. Ten však časom 
stmavne a krajská dominanta – Trenčiansky hrad 
bude opäť v plnej vážnosti lákať ďalších a ďalších 
návštevníkov na prehliadky, ktorých súčasťou je, 
samozrejme, aj Matúšova veža s novou strechou 
ošetrenou aj proti drevokaznému hmyzu. Dov-
tedy bude pohľady Trenčanov, ale aj ostatných 
turistov pútať „ryšavá čapica“ niekdajšieho sídla 
Matúša Čáka.                                                                   TSK

„Ryšavá čapica“ na najvyššie položenej streche v krajskom meste
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Trojdňová Konferencia v rámci projektu Asociá-
cie CVČ SR Podpora mládežníckych parlamentov 
v dňoch 29.9. - 2.10. 2021 v Púchove je úspešne za 
nami. Zúčastnili sa jej zástupcovia mládežníckych 
parlamentov miest Púchov, Stará Ľubovňa, Nová 
Baňa, Považská Bystrica, Šaľa, Senica, Košice, Prievi-
dza, členky Žiackej školskej rady mesta Gbelce a svo-
jou návštevou nás poctili i místostarosta mesta Kyjov 
Daniel Čmelík a zástupca Rady mládeže z českého 
mesta Kyjov. Veľa sme pracovali a diskutovali, pozva-
nie prijali vo štvrtok i vzácni hostia, aby sme mohli 
debatovať o postavení mladých ľudí v spoločnosti, 
v miestnej samospráve, ale i podpore v rámci štátu. 
Pozvanie prijal podpredseda parlamentu pán Gábor 
Grendel, naša pani primátorka Katka Heneková, tiež 
viceprimátor mesta Lukáš Ranik  vedúca Komisie 
školstva, sociálneho zabezpečenia a mládeže pri MsÚ 
Irena Kováčiková a vedúca Oddelenia školstva MsÚ  
v Púchove Daniela Gabrišová. Veľmi pekne ďakujeme 
i riaditeľom stredných škôl v meste, ktorí prijali naše 
pozvanie - riaditeľovi Gymnázia Púchov Miroslavovi 
Kubičárovi a riaditeľke Spojenej strednej odbornej 

školy I. Krasku Lenke Jancíkovej. Konferencia mala 
nabitý program, časť z nej bola v CVČ a časť v aule 
SSOŠ I. Krasku. Ďakujeme Marte Hanečákovej za prí-

ležitosť vymeniť si skúsenosti a odprezentovať svoju 
prácu. Veríme, že bude spolupráca ďalej pokračovať. 

FB Mládežnícky parlament mesta Púchov

Konferencia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov

Najväčší školský futbalový turnaj McDonald‘s Cup 
je po dlhších „pandemických prázdninách“ naspäť  
a navyše ešte vo väčšom štýle. Základné školy moh-
li svoje vybrané tímy zložené z malých futbalistov 
a futbalistiek prihlasovať do konca septembra. Do 
celonárodného turnaja sa napokon prihlásilo 682 
základných škôl, ktoré v školskom roku 2021/22  
a v 23. ročníku McDonald‘s Cupu zabojujú o titul maj-
stra Slovenska.

McDonald‘s Cup oficiálne vyhlásilo pre aktuálny 
školský rok 2021/22 Ministerstvo školstva, vedy, výs-
kumu a športu SR v spolupráci so Slovenským futba-
lovým zväzom a hlavným partnerom, spoločnosťou 
McDonald‘s. Patronát si v novom ročníku rozdelia 
po prvýkrát dve známe futbalové tváre Róbert Bo-
ženík a Mária Korenčiová, hráči slovenskej mužskej 
a ženskej futbalovej A reprezentácie. „McDonald’s 
Cup sa po pandemickej pauze vracia vo väčšom štýle  
a veríme, že v závere ročníka aj so stovkami úspešne 
odohraných turnajov. Tešíme sa, že sa s futbalistami  
i futbalistkami opäť stretneme na zelených trávni-
koch a zažijeme po dlhšom čase skutočnú športovú 
atmosféru. Registrácia škôl sa uskutočnila v priebehu 
septembra a dnes máme prihlásených 682 základ-
ných škôl z celého Slovenska,“ hovorí Lucia Poláčeko-
vá, PR supervízorka pre McDonald‘s na Slovensku. 

V poradí 23. ročník turnaja a jeho pokračovanie 
víta aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a rovnako aj Slovenský futbalový zväz. „S novou 

koncepciou školského športu sa chceme pozrieť na 
pohybové a športové aktivity žiakov na školách kom-
plexne a vytvoriť viac priestoru, nápadov a inšpirácie, 
ktoré podporia aktívny životný štýl školákov. Vytvori-
li sme priestor pre zmysluplnú spoluprácu minister-
stva, národných športových zväzov, ako je napríklad 
Slovenský futbalový zväz, a súkromného sektora, aká 
funguje aj v zahraničí. Príklad futbalovej súťaže pre 
najmenších - McDonald‘s Cup - je výbornou ukážkou 
úspešnej spolupráce. Veríme, že zároveň napomôže 
aj zlepšeniu a zjednodušeniu práce samotných uči-
teľov a trénerov. Chceme vytvárať dostatočné množ-
stvo pohybových aktivít pre žiakov pred, počas a po 
skončení vyučovacieho procesu, priniesť viac pohy-
bu na školy, vytvoriť lásku a vzťah k pohybu či aktív-
ne využívanie voľného času.“ povedal Pavol Smutný 
z kancelárie štátneho tajomníka pre šport z Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

McDonald‘s Cup je dlhoročne súčasťou Grassroots 
programu Slovenského futbalového zväzu a ako ho-
vorí Peter Palenčík, generálny sekretár SFZ: „McDo-
nald‘s Cup je významným podujatím, kde príkladná 
spolupráca zainteresovaných organizácií a jednotliv-
cov vyúsťuje do futbalových aktivít – školskej súťa-
že pre deti prvého stupňa základných škôl z celého 
Slovenska. Verím, že v 23. ročníku McDonald’s Cupu 
opäť nadviažeme na úspešné ročníky, v ktorom sa 
do súťaže zapojilo množstvo účastníkov a z projek-
tu nám vyrástlo viacero reprezentantov - futbalistov  

a futbalistiek šíriacich dobré 
meno slovenského futbalu.“ 

McDonald‘s Cup je postu-
pový turnaj s jednoduchým 
mechanizmom: jednotlivé 
futbalové družstvá odohrá-
vajú vlastné školské kolá, 
ďalej postupujú cez kvali-
fikačné kolá do okresných, 
prípadne regionálne, kôl. 
Víťazi okresov sa stretnú  
v ôsmich krajských kolách. 
Vyvrcholením McDonald‘s 
Cup-u je Finále – Majst-
rovstvá Slovenska, kde sa 
rozhodne o absolútnom 
víťazovi turnaja. Noví malí 
majstri Slovenska každoroč-

ne získajú atraktívnu hlavnú cenu, napr. zahraničný 
výlet spojený so zaujímavým futbalovým zápasom. 

Žezlo patróna po Marekovi Hamšíkovi prebral v mi-
nulom ročníku turnaja Róbert Boženík, jeden z naj-
mladších hráčov slovenskej A reprezentácie. Novou 
posilu do McDonald’s Cup tímu a zároveň motivá-
ciou pre malé futbalistky je brankárka ženskej A re-
prezentácie Slovenska Mária Korenčiová: „Šport ako 
taký, a špeciálne futbal, bol neoddeliteľnou súčasťou 
môjho detstva. Každý jeden turnaj či školská súťaž 
bola nezabudnuteľným zážitkom. McDonald’s Cup 
je bezpochyby už dlhé roky jedným z nich. Som 
preto rada, že sa môžem stať jeho súčasťou.“ Mária 
ako dieťa začínala hrať futbal v chlapčenských druž-
stvách, jej láska k futbalu a obrovská chuť a snaha 
priniesli ovocie, dnes je úspešnou hráčkou talians-
keho klubu AC Miláno. Za rok 2020 získala ocenenie 
Futbalistka roka. „Budem šťastná, ak aj s mojou po-
mocou, budú na Slovensku vyrastať nové dievčenské 
a ženské futbalové talenty, s ambíciou presadiť sa aj  
v reprezentačných výberoch, ale hlavne s láskou  
k futbalu a športu,“ dodáva na záver.

Novinka pre deti v podobe športového krúžku 
Po škole s McDonald‘s Cupom 

Ďalšou novinkou 23. ročníka bude spustenie pi-
lotného projektu školského športového krúžku Po 
škole s McDonald‘s Cupom: „Radi by sme základným 
školám, ktoré do turnaja prihlásili svoje tímy, ponúkli 
možnosť zapojiť sa do nášho nového projektu. Po 
škole s McDonald‘s Cupom bude športovo- futbalo-
vý krúžok, do ktorého sa môžu triedy, či jednotlivci 
zapojiť aj po vyučovaní. Je to príležitosť pre školy, 
ktoré napríklad nepostúpia v hracích kolách ďalej, 
aby sa športu a futbalu venovali ďalej počas celé-
ho školského roka. V pilotnom ročníku počítame so 
zapojením 30 škôl z troch krajov Slovenska a podľa 
aktuálnej situácie by sme radi spoločne s učiteľmi 
krúžok pravidelne organizovali,“ hovorí L. Poláčeková 
z McDonald‘s na Slovensku a dodáva: „Pre zapojené 
školy do McDonald‘s Cupu sme pripravili hodnotné 
športové darčeky, ktoré im aj doručíme. Pre tých, 
ktorí sa turnajov nezúčastnia, no chcú s nami tréno-
vať, môžu využívať seriál online tréningových videí 
na našej webstránke. V tomto ročníku sa tešíme na 
nové zážitky, priateľstvá a samozrejme nových maj-
strov Slovenska.“

McDonald‘s Cup 

McDonald‘s Cup sa vracia do škôl, dokonca s novinkou
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KURZY 
Pondelok  18.10.,  25.10.  tanečná sála 18.30 h
Streda  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.

Utorok  19.10.,  26.10.  tanečná sála  17.20 h
Štvrtok 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 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.

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. Kontaktujte nás emailom na kino.kurzy@puchovskakultura.sk

Utorok 12.10. 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.

Streda  13.10.  zasadacia miestnosť  16.00 h
Streda  20.10.  zasadacia miestnosť  16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH  
Zahájenie kurzu a zároveň prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako zaplátať, 
zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. Či už sa chcete naučiť 
iba základy a spríjemniť si voľný čas, alebo sa šitiu chcete vážne venovať, táto 
ponuka je ako „šitá“ priamo pre vás! Do kurzu je nutné sa prihlásiť emailom: kino.
kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662. Kurzový poplatok na mesiac ok-
tóber je 34 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR..

KINO
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 €.

Piatok 15.10. 19:45 h   VENOM 2: CARNAGE PRICHÁDZA
Viac ako po roku sa novinár Eddie Brock snaží prispôsobiť životu hostiteľa, nebez-
pečného mimozemského symbionta, ktorý mu prináša nadľudské schopnosti. Svoju 

kariéru chce obnoviť rozhovorom so sériovým vrahom Cletusom Kasadym, ktorému 
sa ale podarí utiecť z väzenia a sám sa stáva ďalším hostiteľom. MP od 15 rokov – Itafilm 
– USA – akčný, sci-fi. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
NOC v KINE
Sobota 16.10. 17:30 h   BABY ŠÉF:RODINNÝ PODNIK 
Sobota 16.10. 19:45 h   PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 
Sobota 16.10. 22:00 h   MINÚTA VEČNOSTI

Nedeľa 17.10. 17:45 h   LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Príbeh romantickej komédie Láska na špičkách je zasadený do malého mesta a oko-
lia Broumovska. Dramatická krajina korešponduje s náladami hlavnej hrdinky Terezy 
(36), bývalej primabaleríny Národného divadla, ktorá po úraze skončila kariéru profi 
tanečnice a presťahovala sa s manželom Petrom a sedemročnou dcérou Maruškou do 
opusteného mlynu, ktorý zdedila po babičke. MP – Continentalfilm – ČR – romantický, 
komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Pondelok 18.10. 19:45 h   ZNÁMI NEZNÁMI  - KINO ZA BABKU
Komédia o skupine priateľov, ktorí sa o sebe počas jedného večera dozvedia viac, než 
za celý svoj doterajší život. Adaptácia svetoznámej predlohy PERFECT STRANGERS z 
pera českého scenáristu filmov Pelišky, Želary, Občiansky preukaz a Učiteľka, Petra 
Jarchovského. O skupine československých priateľov, ktorá sa schádza osláviť príchod 
Nového roku v Prahe. Poznajú sa už roky a aj toto stretnutie by sa nieslo v duchu kla-
sickej silvestrovskej oslavy, keby… keby sa nezrodil zdanlivo nevinný nápad: dať mobil-
né telefóny na stôl a zdieľať každú SMS aj každý prichádzajúci hovor. Koľko toho o sebe 
nesmieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi…? 
V priebehu jedného večera sa ukáže, že až príliš mnoho. Aj tí, ktorých poznáme, môžu 
byť totiž úplnýmu cudzincami. MP od 12 rokov – Itafilm – SR – 95 min. – komédia, 
dráma. Vstupné 2 €.
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Mesto Púchov 
a Púchovská kultúra, s.r.o. pri príležitosti 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
 a všetkým JUBILANTOM mesta v tomto roku 2021 

VENUJE koncert hudobnej skupiny AKROPOLA, hosť ŠTEVO HRUŠTINEC. 

Podujatie bude v režime OTP (OČKOVANÍ - TESTOVANÍ - PO PREKONANÍ COVID19).
Pri vstupe na podujatie  je potrebné  odovzdať na lístku: kontaktné údaje návštevníka hromadného 

podujatia (meno, priezvisko, telefonický kontakt). Účel spracúvania osobných údajov: Evidovanie 
osobných údajov návštevníka hromadného podujatia pre účely epidemiologického vyšetrovania vo 

vzťahu k ochoreniu COVID-19. Návštevník je povinný riadiť sa platnými nariadeniami Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky platnými v deň konania hromadného podujatia. 

V prípade nových opatrení ÚVZ SR môže dôjsť k zrušeniu podujatia!

ŠTVRTOK 21.10.  PEŠIA ZÓNA V PÚCHOVE  16.30 - 18.00 H
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...)
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 12.10. 
Polievka: Strúčkova na kyslo 
1. Maďarský hovädzí guláš, kys. knedľa
2. Faraónove morčacie prsia, dusená ryža
Streda: 13.10.
Polievka: Hrachová s párkom 
1. Cigánske kuracie stehno, zemiaky, 
uhorka
2. Bravčové pliecko na cesnaku, tarhoňa, 
obedový šalát
Štvrtok:14.10.
Polievka: Slepačí vývar s mäsom  
a rezancami 
1. Hovädzia roštenka šťavnatá, ryža
2. Koložvárska kapusta, varené zemiaky
Piatok: 15.10.
Polievka: Rajčinová s cestovinou 
1. Kurací závitok so slaninou a slivkou, 
francúzska omáčka, ryža
2. Dvojičky z krkovičky, štuchané  
zemiaky s cibuľkou, uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 12. 10. 
Polievka: Frankfurtská s párkom  
a zemiakmi, chlieb 
1. Morčací plátok zapekaný  
so šunkou a syrom, dusená ryža,  
zeleninové obloženie
2. Bryndzové halušky, zákysanka
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
Streda: 13. 10. 

Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami
1. Vyprážaný kurací „Gordon“, varené 
zemiaky s maslom, cesnakový dresing
2. Lasagne s mäsom a syrom
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
Štvrtok: 14. 10. 
Polievka: Zemiaková kulajda, chlieb
1. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, 
kyslá uhorka
2. Čevabčiči, varené zemiaky s maslom, 
st.obloženie 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
Piatok: 15. 10. 
Polievka: Hŕstková s údeným mäsom, 
chlieb
1. Bravčový plátok temešvársky,  
slovenská ryža 
2. Moravské koláče
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zeleninové obloženie

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 12.10.
Kapustová so zeleninou  
Hamburger s morčacím mäskom, 
hranolky, dresing  
Kuracie kocky na smotane, varená 
cestovina  
Streda: 13.10.
Brokolicová krémová, chlebové krutóny    
Pečená sedliacka krkovička, kyslá kapus-
ta, knedľa   
Grécky šalát s feta syrom a olivami, 
pečivo, dresing   

Štvrtok: 14.10.
Zeleninová s rajbaničkou   
Pečené stehno, pečeňová plnka, ryža, 
ovocný kompót  
Vyprážaná  treska v celozrnnom cestíčku, 
zemiakové pyré, dresing  
Piatok:  15.10.
Gulášová s párkom, chlieb   
Kurací rezeň vyprážaný, varené zemiaky, 

colesaw šalát  
Zemiaková baba s krúpkami a údeninou, 
acidko    
Ponuka týždňa
Pečené kačacie stehno, 2ks knedľa, 2ks 
lokša, dusená červená kapusta 
Jablkový závin, vanilková zmrzlina, 
šľahačka, toping  

www.promediadigital.sk
info@promediadigital.sk

Veľ koformátová tlač

Digitálna reklama

Moderné webstránky

BaneryPolepy
Roll-up banery

Textil
Tapety na stenu

LED Billboard Facebook
Google Ads Instagram

E-commerce
Pokročilé SEO
Responzívny dizajn

Logá
Letáky

PlagátyBranding

Multi - jazyčné

Grafický dizajn

PROMEDIA 
Digital s.r.o.

Marketing - Reklama - Grafika - Video
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Výstava Pošta a poštár: Eugen Zen-
tal v poštových službách 1906 – 1948 
prináša príbeh pracovného života 
poštového úradníka z 1. polovice 20. 
storočia. Volal sa Eugen (Jenö) Zental 
(Zentál) a od roku 1906 až do roku 
1948 bol 42 rokov poštárom, presnej-
šie poštovým úradníkom. V poštových 
službách zažil tri rôzne politické reži-
my, cisársku Rakúsko-uhorskú monar-
chiu, demokratické Československo, 
ako aj vojnovú Slovenskú republiku. 

Eugen Zental sa narodil v roku 1888 
v Plevníku. Pochádzal zo zemianskeho 
rodu a do poštových služieb vstúpil 
podľa písomných prameňov pravde-

podobne už v roku 1906, ešte v čase 
panovania cisára Františka Jozefa I. V 
období prvej svetovej vojny bol ako 
poštový zamestnanec zaradený do C. 
a. k. Telegrafického zboru rakúsko-u-
horskej armády. Po vojne jeho kariéra 
poštového úradníka postupovala cez 
rôzne úradnícke pozície - poštový ak-
cesista, poštový adjunkt, vrchný poš-
tový adjunkt, poštový asistent až po 
prednostu poštového a telegrafného 
úradu v Púchove, kde pôsobil takmer 
celý svoj pracovný život.

Pôsobenie Eugena Zentala v poš-
tových službách je návštevníkom vý-
stavy sprostredkované cez rozmanité 

písomné dokumen-
ty, akými sú naprí-
klad úradné listy, 
menovacie dekréty, 
osvedčenia o vyko-
naní odborných sk-
úšok. Zastúpené sú 
aj niektoré osobné 
predmety Eugena 
Zentala, medzi nimi 
listový papier a obál-
ka s natlačenou hla-
vičkou, vizitka, poš-
társka tužka, spony 
na spisy, preukaz 
Spolku slovenských 
poštárov a viaceré 
ďalšie. Výstavu do-
pĺňajú vzácne fo-
tografie ukazujúce 
Eugena Zentala so 
spolupracovníkmi  
a ďalší obrazový 
materiál približujúci 
pohľady na budovu 
poštového a teleg-

rafného úradu v Púchove. Unikátny je 
záber zachytávajúci Eugena Zentala 
na prechádzke so svojím psom. Do-
minantným predmetom výstavy je 
úradnícky stôl amerického typu z 30. 
rokov 20. storočia používaný aj na vte-
dajších poštových úradoch. Na stole sú 
rozmiestnené rôzne predmety, ktoré 
veristicky vytvárajú predstavu o tom, 
ako vyzeral pracovný stôl poštové-
ho úradníka v období 30. – 40. rokov 
20. storočia. Návštevník uvidí dobovú 
stolnú lampu, písacie potreby, telefón, 
úradné pečiatky, spony na spisy a ďal-
šie drobné predmety.

Výstava je doplnená aj ďalšími zbier-
kovými predmetmi Poštového múzea, 
ktoré ukazujú poštársky život v období 
prvej polovice 20. storočia. Poštárska 
čiapka francúzskeho vzoru, starý ná-
stenný telefón, znak Československej 
pošty používaný na poštových do-
pravných prostriedkoch, ešte rakúska 
poštová schránka premaľovaná po 

roku 1918 do farieb novovzniknutej 
Československej republiky, model 
poštového voza prevážajúceho listové  
a balíkové zásielky, súbor listových váh 
rôzneho typu sú len niektorými z nich.

Eugen Zental bol poštový úradník, 
ktorý si dlhé roky plnil svoje náročné 
pracovné povinnosti. Keď zamestnanci 
Poštového múzea získali rozsiahlejšiu 
zbierku predmetov dokumentujúcich 
jeho pracovný život a spracovali ich, 
zamysleli sa nad ich ďalším využitím. 
Výsledkom je výstava, ktorá má ambí-
ciu vzdať hold tisícom ďalších pošto-
vých zamestnancov, ktorí celé storočia 
vytvárali a aj v súčasnosti tvoria histó-
riu pošty na území Slovenska, práve 
prostredníctvom konkrétneho život-
ného príbehu Eugena Zentala.

Výstava je prístupná až do 10. janu-
ára 2022 v pracovných dňoch od 8:00 
do 15:30 v Poštovom múzeu v Banskej 
Bystrici.    Slovenská pošta, 

                   postovemuzeum.sk 

Výstava v Poštovom múzeu o púchovskom prednostovi 
poštového a telegrafného úradu Eugenovi Zentalovi

Zbierkovým predmetom mesiaca 
október je pluh od pána L. Makaya 
z Mojtína, ktorý sa do múzea dostal 
kúpou v roku 1989. Pluh je do 17.12. 
2021 vystavený ako súčasť výstavy  Od 
šúpolia k umeniu v priestoroch Vlasti-
vedného múzea v Považskej Bystrici. 

Najstarším typom orného náradia na 
našom území bolo radlo. Oproti radlu 
bol pluh viac produktívnejší a dokona-
lejší, nakoľko pôdu len nerozrýval, ale 
aj prevracal, a tak napomáhal k jej pre-
vzdušneniu. S využívaním trojpoľné-
ho systému hospodárstva od 13. stor. 
nastal početnejší výskyt pluhov. Star-
šiu formu predstavoval drevený pluh  
s drevenou konštrukciou. Tento typ bol 
už od ranného stredoveku dopĺňaný 
súčiastkami zo železa. Typ dreveného 
pluhu bol jednostranný a dvojstran-
ný. Pri orbe s jednostranným pluhom 
sa používali dva postupy: rozorávanie 
a orba do skladu. Počas rozorávania 
sa oralo od krajov smerom do stredu, 

čiže posledná brázda sa tiahla stre-
dom poľa. Počas orania od skladu sa 
oralo od stredu smerom ku okrajom 
poľa, kde sa vyorali hraničné brázdy  
a v strede poľa ostala navŕšená pôda – 
sklad. Dvojstranným pluhom sa zvykli 
orať strmé polia po vrstevniciach, kedy 
pluh smeroval odoranú pôdu ku sva-
hu. Takto vznikali terasy polí. Proti zo-
suvu sa často vykladali kamením. Tým-
to spôsobom sa zmiernil sklon svahu, 
zabránilo sa vyplavovaniu vody a vý-
razne sa menil vzhľad kultúrnej krajiny. 
Pri extrémne strmých svahoch sa oralo 
dolu kopcom. Hĺbka orby pri dreve-
nom pluhu bola plytká, len kolo 10 cm. 
S využitím polo železných pluhov od 
konca 19. storočia nastala hlbšia orba, 
dokonalejšie prevrátenie pôdy a vyššia 
efektivita vykonanej práce. 

Orba bola dôležitou súčasťou života, 
čo sa odrazilo aj v tradičných zvykoch 
a magických praktikách. Podľa nich 
sa mala zabezpečiť bohatá úrodnosť. 

Do prvej vyoranej brázdy sa ukladali 
napríklad čerstvé vajcia, plodiny zo 
štedrovečerného stola, alebo bah-
niatka posvätené na Kvetnú nedeľu. 
Najviac rozšírené boli dve orby za rok. 

V niektorých horských lokalitách bola 
len jediná orba, na miestach, kde pest-
ovali jariny a archaické plodiny. 

Jozef Mihálik, 
Vlastivedné múzeum v P.  Bystrici

Pluh – zbierkový predmet mesiaca október 2021
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Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom tech-
nických služieb mesta, s.r.o. Púchov oznamuje 
občanom, že v rámci akcie „Jesenné upratovanie 
mesta“ sa bude rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov pre jednotlivé mestské časti na ulože-
nie objemového odpadu riadiť nižšie uvedeným 
harmonogramom. 

Individuálny zber nebezpečného a elektro-
nického odpadu bude uskutočnený na základe 
požiadavky formou objednávky cez zástupcov 
jednotlivých miestnych častí. Následný zber ne-
bezpečného a elektronického odpadu bude vyko-
naný individuálne v miestnej časti u nahlásených 
občanov.

MsÚ Púchov 

Jeseň je každoročne obdobím, keď si našich blíz-
kych zosnulých pripomíname viac aj návštevami 
cintorínov. Zapaľujeme sviečky, zdobíme hroby, 
nosíme kvety (často umelé). Tento spôsob spo-
mínania však nie je priateľský k životnému pro-
strediu, ak si nedáme pozor na to, čo na cintorín 
prinášame. Cintoríny sa každoročne stávajú mies-
tami, kde sa kopia obrovské množstvá nerecyklo-
vateľného odpadu. 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy 
Živica sa spolu s partnermi - mestským pohreb-
níctvom Marianum, spoločnosťou OLO a odbor-
níkmi na odpadové hospodárstvo zo spoločnosti 
JRK rozhodli názorne poukázať na tento fakt. Na 
bratislavskom Cintoríne Vrakuňa nazreli do odpa-
dových košov a spravili analýzu toho, čo tam našli. 

“Na slovenských cintorínoch máme tendenciu 
hroby prezdobovať množstvom umelohmotných 
dekorácií, od vencov cez plastové kahance až po 
LED sviečky. Toto všetko vytvorí ťažko separova-
teľný odpad a preto chceme ľudí inšpirovať k prí-
rode bližším alternatívam,“ vraví odborníčka na 

prírodné pohrebníctvo z projektu Živice Záhrada 
spomienok Monika Suchánska.

Zamestnanci mestskej organizácie Marianum 
vravia, že nerecyklovateľné odpady sú súčasťou 
cintorínov celoročne, no na jeseň je situácia priam 
alarmujúca. 

„Skúsenosti hovoria o tom, že krátko pred a po 
Sviatku všetkých svätých je miera návštevnosti na 
cintorínoch aj o 200% vyššia, ako počas iných ob-

dobí. S tým ruka v ruke súvisí aj navýšenie množ-
stva odpadu. V tomto období preto posilňujeme, 
resp. zvyšujeme počet našich zamestnancov, ktorí 
sa starajú o poriadok a vysýpanie kontajnerov. 
Keďže veľmi silno vnímame potrebu skvalitniť 
životné prostredie pre ďalšie generácie, jedna  
z ciest, ktorú považujeme za pomerne jednodu-
chú, je práve triedenie odpadu. Na to, aby sme 
mohli zvoliť optimálne a efektívne riešenia na zvý-
šenie miery triedenia na cintorínoch, je práve po-
trebné zistiť, čo všetko ľudia vyhadzujú do zmeso-
vých kontajnerov na našich cintorínoch a to sme 
vďaka dnešnej analýze zistili. Na mestských cin-

torínoch plánujeme preto postupne vytvoriť také 
stojiská odpadu, aby ľudia nemuseli rozmýšľať, čo 
kam vyhodiť, ale aby im to bolo ihneď jasné,“ do-
dáva riaditeľ organizácie Marianum Róbert Kováč.

Živca, Marianum a JRK počas 2,5-hodinovej ana-
lýzy na Cintoríne Vrakuňa v Bratislave zistili, že  
v koši sa nachádzalo 86,80 percent odpadu, ktorý 
by sa dal vytriediť. Až 57,3 percenta z toho bol ze-
lený kompostovateľný odpad.

„Viac ako 50 % tvoril bioodpad, ktorý tým, že 
končí v nádobe na zmesový odpad, sa dostáva do 
spaľovne alebo na skládku. Na skládke sa rozkladá 
bez prístupu vzduchu a výsledkom je produkcia 
skládkových plynov, najmä CO2 a metánu. Biood-
pad si jednoznačne zaslúži samostatné nádoby 
alebo priamo na cintoríne postavené komposté-
ry. Pretože je ohromným potenciálnym zdrojom 
živín a aplikáciou na pôdu zlepšuje jej kvalitu. Nuž 
a pôda, to je významný nástroj na zachytávanie 
uhlíka. Prírodný nástroj. Len ju musíme ozdraviť. 
A na to môže poslúžiť aj kompost z bioodpadu 
z cintorínov,“ vysvetlila riaditeľka JRK Slovensko 
Martina Gaislová. 

Cieľom Živice však bolo nielen zanalyzovať situ-
áciu, ale záujemcom tiež ukázať, ako sa to dá robiť 
inak. Na trhu totiž existuje množstvo náhrad za 
sviečky, kahance a iné predmety, ktoré ľudia na 
cintoríny nosia, a sú ekologickejšie. 

“Keď chcete na hrob niečo priniesť, skúste svieč-
ky z rastlinného alebo včelieho vosku, plastové 
kahance vymeňte za sklenené alebo zvoľte lucer-
ny. Vymeňte umelé kvety za živé. Nádobku na po-
lievanie kvetov tiež skúste radšej inú ako plastovú. 
Toto sú drobné zmeny, ktoré môžeme urobiť všet-
ci. V živici sa však snažíme o zmenu celého kon-
ceptu pohrebníctva. Vo Zvolene máme ekologic-
ký cintorín Záhrada spomienok, kde sa pochováva 
do rozložiteľných urien, nenájdete tam náhrob-
ky, hrobové miesta sú v trvalkových záhonoch  
a v okolí stromov. Sme radi, že je o tento druh 
pochovávanie stále väčší záujem, ďalší podobný 
cintorín čoskoro pribudne aj v Košiciach,“ uzatvá-
ra Monika Suchánska z CEEV Živica. Všetky tri or-
ganizácie apelujú na ľudí, ktorí sa chystajú v čase 
Dušičkovom na cintoríny, aby mali na mysli aj eko-
logickú stránku.                      Živica, foto: René Miko 

Na cintorínoch vzniká okolo Dušičiek obrovské 
množstvo nerecyklovateľného odpadu

Októbrová akcia „Jesenné upratovanie mesta“
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V uplynulých dňoch bola realizovaná investičná V uplynulých dňoch bola realizovaná investičná 
akcia mesta „Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej“ akcia mesta „Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej“ 
v miestnej časti Horné Kočkovce. Dodávateľom in-v miestnej časti Horné Kočkovce. Dodávateľom in-
vestície je Metrostav DS, a.s., Bratislava s predpokla-vestície je Metrostav DS, a.s., Bratislava s predpokla-
danou hodnotou zákazky 69.482 eur.    danou hodnotou zákazky 69.482 eur.    MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Rekonštrukcia komunikácie Terézie Vansovej

Pružinská Dúpna jaskyňa

V Chránenej krajinnej oblasti Strá-V Chránenej krajinnej oblasti Strá-
žovské vrchy sa nachádza viac ako 700 žovské vrchy sa nachádza viac ako 700 
jaskýň. Voľne prístupných pre verej-jaskýň. Voľne prístupných pre verej-
nosť je však len niekoľko z nich. Patrí nosť je však len niekoľko z nich. Patrí 
medzi ne napríklad Partizánska jaskyňa medzi ne napríklad Partizánska jaskyňa 
alebo Babirátka neďaleko Pružiny. Naj-alebo Babirátka neďaleko Pružiny. Naj-
známejšou je nepochybne Pružinská známejšou je nepochybne Pružinská 
Dúpna jaskyňa, ktorú odborníci ozna-Dúpna jaskyňa, ktorú odborníci ozna-
čujú za klenot Strážovských vrchov. čujú za klenot Strážovských vrchov. 
Osídlená bola už v praveku a označujú Osídlená bola už v praveku a označujú 
ju aj za jaskyňu pravekých šeliem. „Aj ju aj za jaskyňu pravekých šeliem. „Aj 
v súčasnosti v jej priestoroch bádajú v súčasnosti v jej priestoroch bádajú 
paleontológovia zo Zemského múzea paleontológovia zo Zemského múzea 
v Brne. Zistili, že kosti jaskynných med-v Brne. Zistili, že kosti jaskynných med-
veďov, jaskynných levov a najnovšie aj veďov, jaskynných levov a najnovšie aj 
jaskynných hyen, ktoré sa tu našli, sú jaskynných hyen, ktoré sa tu našli, sú 
staré približne 40-tisíc rokov,“ opisuje staré približne 40-tisíc rokov,“ opisuje 
predseda Jaskyniarskeho klubu Strá-predseda Jaskyniarskeho klubu Strá-

žovské vrchy Bohuslav Kortman. Časť žovské vrchy Bohuslav Kortman. Časť 
vzácnych nálezov majú na svojej zák-vzácnych nálezov majú na svojej zák-
ladni, ďalšie môže verejnosť obdivovať ladni, ďalšie môže verejnosť obdivovať 
priamo v jaskyni. Tá je voľne prístupná priamo v jaskyni. Tá je voľne prístupná 
od mája do konca októbra, jej náv-od mája do konca októbra, jej náv-
števu si však treba vopred dohodnúť. števu si však treba vopred dohodnúť. 
„Naším zámerom v najbližších rokoch „Naším zámerom v najbližších rokoch 
je zostaviť kostru jaskynného medve-je zostaviť kostru jaskynného medve-
ďa, a to priamo z kostí, ktoré sa našli ďa, a to priamo z kostí, ktoré sa našli 
v Pružinskej Dúpnej jaskyni,“ dodáva v Pružinskej Dúpnej jaskyni,“ dodáva 
Kortman. Jaskyniari by chceli vybudo-Kortman. Jaskyniari by chceli vybudo-
vať aj múzeum, ktoré by prezentovalo vať aj múzeum, ktoré by prezentovalo 
ich prácu, jaskynnú krásu i rozmanitosť ich prácu, jaskynnú krásu i rozmanitosť 
Strážovských vrchov. V tomto prípade Strážovských vrchov. V tomto prípade 
to však bude finančne náročný projekt, to však bude finančne náročný projekt, 
na ktorý sa pokúsia získať financie. na ktorý sa pokúsia získať financie. 

trencinregion.sktrencinregion.sk
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Plávanie

Stolný tenis

Po minuloročnej „covidovej“ pres-
távke sme v sobotu 2. októbra 2021 

na krytej plavárni privítali 200 plavcov  
z 18 slovenských klubov na 16. ročníku 
Veľkej ceny Púchova.

Preteky otvoril predseda PK Matador 
Púchov Ivan Hyžák, ktorý poprial všet-
kým plavcom veľa osobných rekordov 
v púchovskom bazéne a tiež vyjadril 
spokojnosť, že aj napriek všetkým pro-
tiepidemiologickým opatreniam sa 
nám VC podarilo uskutočniť.

19 disciplín v piatich kategóriách 
odštartoval hlavný rozhodca Miroslav 
Soško (rozhodca FINA) nultou rozplav-
bou najmenších púchovských nádejí, 
ktoré pripravovala trénerka Simona 
Rusnáková. 

Počas dvoch poldňov sa predstavi-

lo 36 plavcov z nášho klubu, ktorí si 
dohromady vyplávali až 95 osobných 
rekordov a 14 krát vystúpili na stupne 
víťazov. 

V juniorskej kategórií si odniesli:
Lea Kmošenová 1 x zlato ( 50 m voľný 

spôsob), 2 x striebro a 2 x bronz, 
Karin Šmigurová 2 x zlato (100 m a 50 

m prsia), 1 x bronz, 
Simona Ciesarová 1 x striebro a 1 x 

bronz, 
Natália Strašíková 1 x bronz
V žiackych kategóriách:
Lucia Jurgová 1 x bronz, 
Pavol Beňo 1 x bronz , 
Matej Kucej 1 x bronz
Tieto výkony sú aj super prezen-

táciou práce našich trénerov Dany 
Strelčíkovej, Petra Bílika a Petra Ru-
mana. Veľké poďakovanie za pomoc 
pri príprave a samotnej organizácií VC 
Púchova patrí rodičom našich zveren-
cov, mestu Púchov, zamestnancom 
MŠK a krytej plavárne a predovšetkým 

predsedovi PK Ivanovi Hyžákovi a pod-
predsedovi Igorovi Bradáčovi.

Už teraz sa tešíme na 17. ročník  

Veľkej ceny Púchova!
Dana Strelčíková, trénerka  

Foto: PK Púchov, Slavomír Flimmel

Veľká cena Púchova prilákala dvesto plavcov z 18 oddielov

4. liga muži
3. kolo: 
Dolné Kočkovce – Chocholná-Velčice 13:5, Lysá 

pod Makytou – Prusy B 5:13, Trenčianske Jastrabie 
– Trenčianske Bohuslavice 13:5, Dolný Moštenec – 
Lazany B 8:10, Ladce – Pruské 9:9

4. kolo: 
Lysá pod Makytou – Chocholná-Velčice 9:9, Dol-

né Kočkovce – Prusy B 8:10, Ladce – Nové Mesto 
nad Váhom C 5:13, Medeko Považská Bystrica – 
Lazany B 11:7
1. Prusy B 3 3 0 0 37:17 9
2. Lazany B 4 2 0 2 34:38 8
3. N. Mesto C 2 2 0 0 27:9 6
4. Ladce  3 1 1 1 25:29 6
5. Tr. Jastrabie 2 1 1 0 22:14 5
6. Medeko PB 2 1 1 0 20:16 5
7. Pruské 2 1 1 0 19:17 5
8. Lysá 4 0 1 3 26:46 5
9. D. Kočkovce 2 1 0 1 21:15 4
10. Chocholná 3 0 1 2 18:36 4
11. D. Moštenec 1 0 0 1 8:10 1

12. Tr. Teplá B 1 0 0 1 8:10 1
13. Tr. Bohuslavice 1 0 0 1 5:13 1
Začala sa dlhodobá súťaž družstiev v stolnom te-

nise. Podľa dodržania podmienok COVID 19, bolo 
odohraných niekoľko stretnutí, čiže neúplné kolo 
v 5. 6. 7. a 8. lige.

Výsledky:
5. liga
Beluša A – Slovan PB A 4:14, Ľ. Hrevuš 4 – Ze-

mančík, Šuba, Tománek, Hlubina po 3, 2 štv.
6. liga
Pruské B – Slovan PB B 13:5, Joz. Šatka 4, Čer-

nej, Burdej po 3, Cibík 2, 2 štv. – J. Gálik 2, P. Gálik, 
Babušík po 1, JoLa Dubnica – Miracles Dubni-
ca 11:7, Rojkovič, Švikruha po 4, Zajac 1, 2 štv. – 
Trenčan, Heštera, Jakuš po 2, Foldeši 1.

7. liga
Púchov A – Červený Kameň 6:12, Lefko 3, R. 

Fatrsík, Miko po 1, 1 štv. – Ľ. Dohňanský 4, Rydlo, 
Bajzík po 3, D. Dohňanský 1, 1 štv., Dohňany B - 
Púchov B 16:2, Riško, Hološko, Štrbák po 4, Gom-

bár 2, 2 štv. – Pecho, Kvasnička po 1.
8. liga
Nová Dubnica B – Papradno B 15:3, Kulina 4, 

Prachár, Veselka po 3, Kadora 2, Palieska 1, 2 štv. 
– Urbanovský, Granec, Palko po 1, Beluša B – Led-
nica 4:14, A. Hrevuš, Vyhnička po 2 – Bezák 4, Ma-
tejíček, Pilný ml. po 3, Pilný st. 2, 2 štv.

Oznámenie o odklade súťaže
ŠTK a Oblastný stolnotenisový zväz v Považ-

skej Bystrici oznamuje, že dlhodobé súťaže 5. 
6. 7. a 8. ligy v stolnom tenise sú odložené 
na neurčito (po návrat okresov do oranžovej 
farby) s tým, že družstvá pri dodržaní COVID 
podmienok a VZÁJOMNEJ DOHODE, môžu 
svoje stretnutia odohrať. Dohodu iniciuje 
DOMÁCE družstvo.

Doma nebudú hrať: Dolné Kočkovce, Lad-
ce, Pružina, Nová Dubnica, Dubnica, Dolná 
Mariková, Nozdrovice, Šebešťanová, Paprad-
no.
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Futbal - 2. liga muži

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov
3. liga muži

6. liga muži 7. liga muži

12. kolo: 

Komárno – MŠK Púchov 3:1 (2:0)
Góly: 5. Druga, 44. Németh, 48. Šimko – 79. Loduha
ŽK: Šmehyl, Tóth, Szocs, Šurnovský – Holáň, Afolabi, 

Martinček, D. Pilný, Kopičár, rozhodcovia: Libiak – Mi-
halík, Hrebeňár, 450 divákov

Po dvoch víťazstvách cestovali Púchovčania na 
juh Slovenska, kde narazili na ambiciózne Komárno, 
ktoré sa pohybuje v horných poschodiach druholi-
govej tabuľky. Domácim vyšiel úvod stretnutia, keď 
už v piatej minúte sa k odrazenej lopte dostal Druga  
a nekompromisne prestrelil Strelčíka v bránke 
Púchova – 1:0. O šesť minút mohli Púchovčania vy-
rovnať, Ullman však nedokázal spracovať presný cen-
ter do pokutového územia. V 24. minúte boli opäť 
blízko k vyrovnávajúcemu gólu hostia, keď rotovaná 
strela Kopičára z priameho kopu opečiatkovala brv-
no domácej bránky. Na druhej strane v 37. minúte 
mohli domáci svoj náskok zveľadiť. Domonskos pre-
konal Strelčíka, no loptu z bránkovej čiary poslal do 
bezpečia Afolabi. Päť minút pred koncom mal strie-
dajúci Kapusniak najväčšiu šancu Púchova v prvom 
polčase. Ullman posunul loptu Martinčekovi, ktorý 
na zadnej tyči našiel centrom Kapusniaka, no lopta 
z jeho hlavy letela nad bránku. Trest prišiel už o dve 
minúty, kedy Németh z priameho kopu prekvapil 
Strelčíka – 2:0.

Aj úvod druhého polčasu patril Komárnu, keď už po 
troch minútach sa po rohovom kope presadil Šim-
ko – 3:0. Púchovčania sa nevzdávali, no stihli už iba 
skorigovať, keď Holáňov center umiestnil do domá-
cej siete Loduha – 3:1. Púchovčania sa už strelecky 
presadiť nedokázali. I tentokrát podľahli kvalitnému 
súperovi aj vďaka nepremeneným príležitostiam.  

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Martinček (66. Ozimý), Kopičár, Afolabi, 

Lackov, Kopiš, Loduha, Holáň, Ullman (83. Chupáň), 
Mráz (32. Kapusniak), D. Pilný (66. Krčula), tréner Lu-
káš Kaplan

Ostatné výsledky 12. kola:
Slovan Bratislava B – Rohožník 0:1, Žilina B – Skalica 

0:2, Humenné – Námestovo 2:0, Bardejov – Banská 
Bystrica 0:1, Trebišov – Košice 0:3
1. B. Bystrica 12 9 2 1 26:8 29
2. Humenné 11 8 2 1 16:5 26
3. Komárno 12 8 2 2 20:10 26
4. Podbrezová 11 8 0 3 23:12 24
5. Skalica 10 7 2 1 14:4 23
6. Košice 11 5 2 4 24:15 17
7. Petržalka 9 5 1 3 17:8 16
8. Žilina B 12 4 3 5 26:20 15
9. Trebišov 11 4 2 5 8:15 14
10. Rohožník 12 4 2 6 14:23 14

11. Šamorín 11 4 1 6 20:18 13
12. Dubnica 11 3 3 5 17:20 12
13. MŠK Púchov 12 2 3 7 14:19 9
14. Slovan B 12 2 2 8 8:25 8
15. Bardejov 11 1 4 6 11:16 7
16. Námestovo 12 0 1 11 5:45 1

Program 13. kola: 
MŠK Púchov – Petržalka (16. 10. o 14.30), 

Podbrezová – Žilina, Námestovo – Komárno, Dub-
nica nad Váhom – Košice, Banská Bystrica – Slovan 
Bratislava B, Skalica – Bardejov, Šamorín – Trebišov, 
Rohožník – Humenné

Futbalisti MŠK Púchov (v červenom) po dvoch výhrach odišli v sobotu z Komárna naprázdno i napriek tomu, že 
niekoľko šancí si vypracovali.                  FOTO: Facebook KFC Komárno 

Z Komárna Púchovčania bod nepriviezli 

10. kolo: Nové Zámky – Beluša 1:2, Lednické Rov-
ne – Šaľa 0:3, Galanta – Nové Mesto nad Váhom 2:1, 
Zlyté Moravce B – Nitra 3:0, Veľké Ludince – Považská 
Bystrica 0:2, Kalná nad Hronom – Častkovce 2:1, Mar-
celová – Partizánske 2:0
1. P. Bystrica 12 10 2 0 25:4 32
2. Beluša 12 9 2 1 25:10 29
3. Kalná 12 6 4 2 21:16 22
4. Myjava 11 6 3 2 21:9 21
5. Marcelová 12 5 4 3 15:9 19
6. Nové Zámky 12 6 1 5 20:15 19
7. Šaľa 12 5 3 4 26:13 18
8. Malženice 11 4 5 2 16:12 17
9. Galanta 12 5 2 5 18:21 17
10. V. Ludince 12 4 4 4 19:18 16
11. Častkovce 12 4 2 6 21:16 14
12. Nové Mesto 12 4 1 7 18:16 13
13. Imeľ 11 3 4 4 10:14 13
14. Nitra 12 4 0 8 12:23 12
15. L. Rovne 12 3 1 8 6:16 10

16. Partizánske 12 2 3 7 12:27 9
17. Zl. Moravce B 12 2 2 8 13:34 8
18. Levice 11 1 3 7 7:32 6

10. kolo: Podmanín – Sverepec 3:0, Tuchyňa – Do-
hňany 6:0, Streženice – Visolaje 3:2, Papradno – Dol-
né Kočkovce 1:3, Udiča – Lysá 2:1, K. Podhradie – Mi-
kušovce 1:3, Nová Dubnica – Šebešťanová 3:1
1. D. Kočkovce 10 7 0 3 22:17 21
2. Udiča 10 5 3 2 30:10 18
3. N. Dubnica 10 5 3 2 27:15 18
4. Podmanín 10 6 0 4 24:13 18
5. Streženice 10 6 0 4 23:22 18
6. Šebešťanová 10 5 2 3 21:15 17
7. Tuchyňa 10 4 4 2 24:16 16
8. Mikušovce 10 5 0 5 15:20 15
9. Dohňany 10 4 0 6 18:29 12
10. Lysá 10 3 2 5 17:17 11
11. Sverepec 10 3 2 5 11:21 11
12. Visolaje 10 4 1 5 25:23 10

13. Papradno 10 2 3 5 15:18 9
14. K. Podhradie 10 1 0 9 7:43 3

10. kolo: Horovce – Tŕstie 3:1, Vrchteplá – Kolačín 
1:2, Bodiná – Praznov 0:1, FC Púchov – Dulov 1:1, Ka-
meničany – Orlové 0:4
1. Praznov 10 9 1 0 37:7 28
2. Tŕstie 10 8 0 2 41:11 24
3. Bodiná 10 8 0 2 36:13 24
4. Horovce 10 7 1 2 27:13 22
5. Kolačín 10 6 0 4 41:19 18
6. Dulov 10 4 2 4 25:25 14
7. FC Púchov 10 4 1 5 28:50 13
8. Lednica 9 4 0 5 27:20 12
9. Pružina 9 3 3 3 27:24 12
10. Vrchteplá 10 3 1 6 22:28 10
11. Orlové 10 3 0 7 20:37 9
12. Prejta 9 2 2 5 20:38 8
13. Č. Kameň 9 1 1 7 14:32 4
14. Kameničany 10 0 0 10 5:53 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

I. liga starší žiaci - U15

I. liga starší žiaci - U14

I. liga mladší žiaci - U13

I. liga mladší žiaci - U12

11. kolo: MŠK Púchov – Domino 2:2 (2:0), Hudek, 
Haviar, Partizánske – Karlova Ves 1:2, Z. Moravce – In-
ter 1:1, Komárno – Nitra 1:1, Krakovany – Dubnica 0:4, 
Šamorín – Loko. Trnava 2:2, Myjava – Skalica 2:5
1. Skalica 10 8 1 1 29:15 25
2. Zl. Moravce 11 7 2 2 30:12 23
3. Komárno 11 6 4 1 26:13 22
4. MŠK Púchov 11 6 2 3 28:18 20
5. Dubnica 10 6 2 2 21:12 20
6. Nitra 11 5 3 3 23:17 18
7. Inter 11 5 3 3 11:11 18
8. Karlova Ves 11 4 3 4 13:17 15
9. Šamorín 11 3 4 4 25:26 13
10. Domino 11 2 6 3 14:15 12
11. Myjava 11 3 2 6 15:17 11
12. Trnava 11 3 2 6 8:14 11
13. Senec 10 2 4 4 10:15 10
14. Partizánske 11 3 1 7 14:27 10
15. Piešťany 10 2 0 8 7:26 6
16. Krakovany 11 0 3 8 2:21 3

7. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce 5:0 (0:0), 
Veteška 2, Tvarožek, Kuciak, Ročiak, Trenčín – Skalica 
4:1, Trnava – Dunajská Streda 3:2, Domino – Nitra 1:0, 
Inter Bratislava – Prievidza 1:4, Slovan Bratislava – Pe-
tržalka 5:0, Karlova Ves – Levice 7:0
1. D. Streda 7 5 0 2 32:5 15
2. Trnava 6 5 0 1 28:8 15
3. Karlova Ves 7 4 2 1 22:2 14
4. Trenčín 6 4 2 0 25:6 14
5. MŠK Púchov 7 4 1 2 14:11 13
6. Slovan 5 4 0 1 23:4 12
7. Domino 7 4 0 3 15:19 12
8. Petržalka 6 3 1 2 16:8 10
9. Prievidza 7 3 1 3 19:18 10
10. Dubnica 6 3 0 3 15:14 9
11. Senica 6 2 1 3 12:8 7
12. Nitra 6 2 1 3 12:12 7
13. Inter 7 1 1 5 8:27 4
14. Skalica 6 1 0 5 4:35 3
15. Levice 7 1 0 6 3:35 3
16. Zl. Moravce 6 0 0 6 3:39 0

6. kolo: 
MŠK Púchov – Senica 2:0 (1:0), Beláčik, Prekop, 

Karlova Ves Bratislava – D. Streda 1:10, Dubnica 
nad Váhom – Prievidza 5:3, Slovan Bratislava – Nit-
ra 8:0, Domino – Skalica 13:0, Inter Bratislava – Le-
vice 4:0
1. D. Streda 6 5 1 0 47:3 16
2. Trnava 5 5 0 0 54:2 15
3. Slovan 6 5 0 1 52:8 15
4. Dubnica 6 5 0 1 36:13 15
5. Trenčín 5 4 0 1 26:12 12
6. Petržalka 5 3 1 1 24:13 10
7. Karlova Ves 6 3 1 2 22:20 10
8. Inter 6 3 0 3 18:17 9
9. MŠK Púchov 6 3 0 3 13:20 9
10. Domino 6 2 2 2 22:22 8
11. Levice 6 2 1 3 19:28 7
12. Zl. Moravce 5 1 2 2 8:21 5
13. Nitra 6 0 1 5 10:31 1
14. Senica 6 0 1 5 6:30 1
15. Prievidza 6 0 0 6 12:29 0
16. Skalica 6 0 0 6 1:101 0

6. kolo: 
MŠK Púchov – Senica 5:15 (3:7), Kozáček 2, 

Jakubech 2, Vavrek, Inter Bratislava – Levice 18:0, 
Domino – Skalica 15:4, Slovan Bratislava – Nit-
ra 16:4, Karlova Ves Bratislava – Dunajská Streda 
2:13, Dubnica nad Váhom – Prievidza 9:5
1. Trnava 5 5 0 0 114:23 15
2. D. Streda 4 4 0 0 87:21 12
3. Slovan 4 4 0 0 70:18 12
4. Trenčín 5 4 0 1 61:18 12
5. Dubnica 6 4 0 2 60:25 12
6. Inter 5 4 0 1 48:46 12
7. Nitra 4 3 0 1 82:27 9

8. kolo: 
Ladce – Bolešov 7:2, Fan Club Púchov – Lysá 5:1, 

Dubnica nad Váhom B – Nová Dubnica 2:1
1. FC Púchov 6 6 0 0 45:8 18
2. Dubnica B 7 5 0 2 22:12 15
3. N. Dubnica 6 4 1 1 29:6 13
4. Košeca 7 4 1 2 24:21 13
5. Mikušovce 7 4 0 3 17:20 12
6. Ladce 7 2 0 5 16:46 6
7. Lysá 7 0 1 6 10:28 1

8. Bolešov 7 0 1 6 16:38 1

8. kolo: 
Sverepec – Fan Club Púchov 1:3, Ilava – Doma-

niža 0:3
1. Plevník 6 6 0 0 34:3 18
2. Domaniža 5 4 0 1 21:18 12
3. FC Púchov 6 3 2 1 15:9 11
4. Ilava 7 3 1 3 12:15 10
5. Prečín 5 3 1 1 9:12 10
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 6 0 1 5 8:26 1

8. kolo: 
Udiča – Plevník-Drienové 0:8

1. Domaniža 5 5 0 0 36:3 15
2. Plevník 5 5 0 0 37:5 15
3. Jasenica 6 4 0 2 26:6 12
4. Beluša 6 4 0 2 18:19 12
5. Udiča 6 2 0 4 6:28 6
6. Papradno 5 1 0 4 7:30 3
7. D. Mariková 6 0 1 5 4:22 1
8. Prečín 5 0 1 4 3:24 1

11. kolo: MŠK Púchov – SDM Domino 1:1 (1:1), 
Jánovský – Fratrič, Komárno – Nitra 3:0, Partizánske – 
Karlova Ves Bratislava 0:3, Myjava – Skalica 1:2, Krako-
vany – Dubnica 1:2, Šamorín – Lokomotíva Trnava 0:0
1. Inter 10 8 1 1 32:8 25
2. Zl. Moravce 10 7 3 0 20:2 24
3. Komárno 11 7 2 2 27:11 23
4. Karlova Ves 11 7 2 2 26:15 23
5. Dubnica 10 6 3 1 26:11 21
6. Trnava 11 6 2 3 20:11 20
7. Šamorín 11 6 2 3 17:13 20
8. Domino 11 4 5 2 20:12 17
9. Piešťany 10 4 1 5 19:20 13
10. Senec 10 3 3 4 11:10 12
11. Skalica 10 2 4 4 7:14 10
12. MŠK Púchov 11 2 4 5 13:21 10
13. Nitra 11 2 2 7 11:27 8
14. Krakovany 11 1 2 8 10:33 5
15. Myjava 11 1 1 9 11:34 4
16. Partizánske 11 0 1 10 9:37 1

7. kolo: 
Púchov – Zlaté Moravce 1:0 (1:0), Medňanský, 

Trenčín – Skalica 15:0, Dubnica nad Váhom – Se-
nica 2:3, Trnava – Dunajská Streda 4:2, Domino 
– Nitra 1:1, Inter Bratislava – Prievidza 0:3, Slovan 
Bratislava– Petržalka 6:0, Karlova Ves Bratislava – 
Levice 4:0

1. D. Streda 7 6 0 1 65:6 18
2. Trenčín 6 6 0 0 37:1 18
3. Domino 7 5 2 0 20:8 17
4. Slovan 5 5 0 0 28:0 15
5. Trnava 6 5 0 1 28:7 15
6. Karlova Ves 7 5 0 2 16:10 15
7. Dubnica 7 3 1 3 20:12 10
8. Nitra 6 3 1 2 15:11 10
9. MŠK Púchov 7 3 1 3 8:11 10
10. Inter 7 2 1 4 13:21 7
11. Petržalka 6 2 0 4 26:18 6
12. Prievidza 7 1 1 5 6:24 4
13. Senica 7 1 0 6 4:26 3
14. Zl. Moravce 6 1 0 5 2:31 3
15. Levice 7 0 1 6 1:56 1
16. Skalica 6 0 0 6 2:49 0

8. kolo: 
Podmanín – Streženice 7:0, Kvašov – Dolné 

Kočkovce 6:1, Brvnište – Dolná Mariková 0:2
1. D. Mariková 8 7 1 0 35:2 22
2. Brvnište 8 5 1 2 41:8 16
3. Podmanín 8 4 2 2 24:12 14
4. D. Kočkovce 8 3 0 5 23:28 9
5. Kašov 7 2 0 5 27:25 6
6. Streženice 7 0 0 7 4:79 0

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. Prievidza 6 1 1 4 32:92 4
12. MŠK Púchov 5 1 0 4 22:50 3
13. Senica 5 1 0 4 38:77 3
14. Karlova Ves 5 1 0 4 31:73 3
15. Skalica 5 0 0 5 30:94 0
16. Levice 5 0 0 5 17:105 0
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Hokej
2. liga muži
2. kolo: HK 91 Senica – MŠK Púchov 1:8 (1:2, 0:3, 

0:3), 2. Kvocera (Húska, Papán), 16. Hajský (Šedivý, 
Kvocera), 24. Brňák (Zúbek, Božik), 24. Šedivý (Kvo-
cera, Deneš), 31. Šedivý (Kvocera, Hudík), 44. Brňák 
(Zúbek, Minárik), 53. Zúbek (Minárik, Zemko), 56. Mi-
nárik (Zúbek, Zemko)

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Brňák, Božik, 
Zúbek, Minárik, Zemko – Kvocera, Hudík, Šedivý, 
Deneš – Haluška, Mičko, Hajský, Húska, Ladecký – Pa-
pán, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 2. kola: Lučenec – Hamuliakovo 
3:11, Piešťany – Dolný Kubín 5:2, Detva – Partizánske 
4:5
1. MŠK Púchov 2 2 0 0 0 21:3 6
2. Hamuliakovo 2 2 0 0 0 20:8 6
3. Piešťany 2 1 1 0 0 10:6 5
4. Partizánske 2 1 0 1 0 9:9 4
5. Detva 2 1 0 0 1 10:6 3
6. D. Kubín 2 0 0 0 2 7:14 0
7. Senica 2 0 0 0 2 2:14 0
8. Lučenec 2 0 0 0 2 5:24 0

Program 3. kola: HK Iskra Partizánske – MŠK 
Púchov (16. 10. o 18.00), Senica – Lučenec, Dolný 
Kubín – Detva, Hamuliakovo – Piešťany

1. liga juniori
9. kolo: MŠK Púchov – Gladiators Trnava 2:3 sn 

(1:0, 1:1, 0:1, 0:0), 13. Krajčoviech (Dvorský, Mora-
vanský), 33. Moravanský (Šmigura, Vráblik), Považská 
Bystrica – HOBA Bratislava 2:1, Dubnica nad Váhom 
– Ružinov 3:0

10. kolo: MŠK Púchov – Gladiators Trnava 0:10 
(0:1, 0:4, 0:5), Považská Bystrica – HOBA Bratislava 
5:4 pp, Dubnica nad Váhom – Ružinov Bratislava 4:11
1. Ružinov 9 7 0 0 2 51:28 21
2. P. Bystrica 10 6 1 0 3 41:27 20
3. Trnava 8 5 1 0 2 41:14 17
4. MŠK Púchov 8 5 0 1 2 29:28 16
5. HOBA BA 8 3 1 1 3 30:24 12
6. Levice 8 0 0 1 7 16:48 1
7. Dubnica 7 0 0 0 7 11:50 0

Extraliga dorast
11. kolo: MŠK Púchov – ŠKP Poprad 3:2 (1:0, 

1:0, 1:2), 13. Pancza (Hudík, Žemla), 22. Lazkov, 
41. Kováčik (M. Pobežal, Pancza), Banská Bystrica 
– Spišská Nová Ves 6:0, Trenčín – Trnava 4:2, Slo-

van Bratislava  - Nitra 1:2, Košice – Martin 7:8 sn, 
Michalovce – Zvolen 3:4 pp, Skalica – Žilina – od-
ložené

12. kolo: MŠK Púchov – ŠKP Poprad 2:6 (0:1, 
1:1, 1:4), 23. Žemla (Svinčák), 51. Lazkov (Pancza, 
Žemla), Trenčín – Trnava 9:5, Slovan Bratislava  - 
Nitra 4:3 sn, Košice – Martin 6:5 pp, Michalovce – 
Zvolen 2:5, Skalica – Žilina – odložené
1. B. Bystrica 11 7 1 1 2 47:28 24
2. Zvolen 12 6 2 1 3 51:33 23
3. Nitra 12 6 2 1 3 39:31 23
4. Slovan 10 6 2 0 2 35:23 22
5. MŠK Púchov 10 6 1 0 3 27:21 20
6. Skalica 8 6 0 1 1 37:14 19
7. Trenčín 12 5 1 1 5 45:34 18
8. Poprad 10 5 0 2 3 36:23 17
9. Košice 11 4 1 2 4 39:43 16
10. Trnava 12 5 0 0 7 37:53 15
11. Martin 11 3 1 1 6 36:55 12
12. Michalovce 10 1 2 1 6 16:30 8
13. Žilina 8 1 0 1 6 19:38 4
14. Sp. N. Ves 11 0 0 1 10 19:57 1
Kadeti
7. kolo: Iskra Partizánske – MŠK Púchov 0:9 (0:4, 

0:4, 0:1), 2. Koncový (Suchánek, Luhový), 10. Červe-

ný (Koncový, Luhový), 12. Hazala (Suchánek, Palan), 
14. Hazala (Palan, Seiler), 21. Gajdoš (Hazala), 33. Čer-
vený (Suchánek, Plevák), 38. Sosin (Hazala, Gajdoš), 
40. Sosin (Hazala), 47. Baroš (Červený, Suchánek), 
Piešťany – Trenčín 2:0, Topoľčany – Skalica 3:12, Po-
važská Bystrica – Senica 2:9

8. kolo: HC Topoľčany – MŠK Púchov 1:11 (1:3, 
0:3, 0:5), 3. Palan, 14. Palan (Gajdoš), 17. Palan (Čer-
vený), 29. Koncový (Suchánek, Baroš), 29. Suchánek 
(Koncový), 37. Koncový (Červený), 42. Baroš (Červe-
ný), 42. Koncový (Plevák, Červený), 46. Koncový (Ple-
vák, Suchánek), 52. Palan (Seiler, Suchánek), 59. Kon-
cový (Seiler), Trenčín – Senica 4:2, Považská Bystrica 
– Skalica 1:7, Partizánske – Piešťany 1:4
1. Trenčín 8 6 1 1 34:10 13
2. Skalica 8 6 0 2 50:19 12
3. MŠK Púchov 8 5 1 2 54:16 11
4. Senica 7 5 0 2 37:15 10
5. Partizánske 8 3 0 5 28:39 6
6. Piešťany 8 3 0 5 27:51 6
7. P. Bystrica 8 1 1 6 16:51 3
8. Topoľčany 7 0 1 6 22:67 1
1.liga starší žiaci
8. HT: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 5:7 (1:3, 4:1, 0:3), 4. 

Brindza, 25. Bajtala (Brindza), 26. Skybský, 28. Seiler, 
29. Putala

Altis Orava – Dubnica 11:4, Martin – Dolný Kubín 
8:3, Ružomberok – Považská Bystrica 1:10

1. Žilina 5 5 0 0 76:16 10
2. P. Bystrica 5 5 0 0 29:7 10
3. Martin 5 3 1 1 33:15 7
4. Altis 5 3 0 2 39:18 6
5. MŠK Púchov 5 2 0 3 19:32 4
6. Dubnica 5 1 0 4 25:50 2
7. Ružomberok 5 0 1 4 8:47 1
8. D. Kubín 5 0 0 5 12:56 0

7. HT:
5. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 4:12 (0:0, 

2:5, 2:7), 28. Kučíková, 33. Plevák, 44. Haluška (Ku-
šíková), 52. Weissabel (Michalides) Dubnica - Martin 
0:19, Ružomberok – Považská Bystrica 13:7
1. Martin 5 4 1 0 55:11 9
2. Ružomberok 5 3 1 1 32:28 7
3. Žilina 5 3 0 2 58:21 6
4. Dubnica 5 2 1 2 22:55 5
5. MŠK Púchov 5 1 0 4 23:43 2
6. P. Bystrica 5 0 1 4 19:51 1

Po dvojcifernom domácom víťazstve nad Lučencom si Púchovčania schuti zastrieľali aj na Záhorí. V Senici zvíťa-
zili 8:1 a usadili sa v čele tabuľky.        Ilustračná snímka: Miroslav Mikáč
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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
Ďakujeme všetkým pria-
teľom a  známym, ktorí 
prišli dňa 28.9.2021 na po-
slednej rozlúčke odpreva-
diť našu drahú Alžbetu  
Činčalovú, p. Irenke  
Kováčikovej za krásny  
príhovor, ktorým zmierni-
la náš smútok a pohrebnej  
službe Advent za dôstojnú rozlúčku a  ľudský 
a profesionálny prístup. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
S  hlbokým žiaľom ozna-
mujeme, že nás dňa 
21.09.2021 navždy opus-
tila vo veku 79 rokov 
naša milovaná mama, 
babka, prababka Božena  
Pechová, rod. Vršková 
z  Nimnice. Ďakujeme 
všetkým za prejavenú sú-
strasť. Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 12.10.2021 si pripomí-
name smutné 5. výročie,  
kedy nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, 
otec, dedko Jozef Jakubík  
z Nosíc. „Ťažko je nespomí-
nať, keď v očiach slza stojí, 
ťažko je zabudnúť, keď srd-
ce stále bolí.“ S láskou a úc-
tou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 26.9.2021 uplynulo  
8 rokov, čo nás opustil 
manžel, otec, dedko a ka-
marát Viliam Vojtovič.  
Ďakujeme za tichú spo-
mienku všetkým, ktorí na 
neho nezabudli. S láskou  
a úctou spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 29.9.2021 sme si pri-
pomenuli nedožitých 90 
rokov našej drahej mamy, 
babky a  prababky Vilmy 
Körmendyovej a  dňa 
13.10.2021 si pripomenie-
me smutné 7. výročie, čo 
nás navždy opustila. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku. S  láskou a úctou spomí-
najú dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Život už viac nevráti, čo nám vzal, spomienky 
vracajú len smútok a žiaľ. Už len kytičku kvetov 
Vám môžeme na hrob dať, sviečku zapáliť a na Vás  
v modlitbách spomínať.“ Dňa 4. októbra uplynulo 
13 rokov a 11. októbra 2 roky, čo nás navždy opustili 
rodičia, starí a prastarí rodičia, svokrovci Justín a 
Jožka Gabčovci z Nových Nosíc. S láskou, vďakou 
a úctou na nich spomína syn Tibor s manželkou 
Jarkou, vnučka Lucka s rodinou, vnuk Tomáš. Kto 
ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami 

tichú spomienku a modlitbu.

SPOMIENKA
Dňa 8.10.2021 si pripomíname 9. výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý Eduard Ižvolt a dňa 
27.2.2021 sme si pripomenuli smutné 4. výročie, čo 
nás navždy opustila naša drahá Mária Ižvoltová. 
S láskou spomínajú syn s rodinou a nevesta s rodinou.

SPOMIENKA
„Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba 
v našich srdciach nikdy ne-
zahynie.“ Dňa 14.10.2021 
si pripomíname smutné 
1. výročie úmrtia nášho 
drahého a  milovaného 
manžela, otca, dedka a pra-
dedka Milana Hudeca  
z Púchova. S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Spomienka na Teba  
v našich srdciach nikdy ne-
zahynie.“ Dňa 18.10. si pri-
pomíname smutné 5. vý-
ročie úmrtia manžela, otca  
a dedka  Jozefa - Mariana 
Čvirika. S láskou spo-
mínajú manželka, dcéra  
s rodinou, syn s priateľkou 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Ťažké sú kroky k  miestu, 
kde Ty navždy spíš, prešiel 
už prvý smutný rok a Ty sa 
k  nám už nikdy nevrátiš. 
Odišiel si tíško, žiadne lúče-
nie, ostalo nám len smutné 
spomínanie. Smútok v srd-
ci stále máme, s veľkou lás-
kou na Teba spomíname. 
Tam v  raji nebeskom pokoj večný maj, buď nám 
anjelom, na zemi nás chráň. Čas plynie, dni sa mí-
ňajú, spomienky na Teba zostávajú. Sú chvíle, ktoré 
ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spo-
míname. Márne Ťa naše oči všade hľadajú, stále po 
tvári slzy stekajú. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie 
byť, no v  našich srdciach budeš navždy žiť.“ Dňa 
11.10.2021 sme si s veľkou bolesťou v srdci pripo-
menuli 1. veľmi smutné výročie, kedy nás navždy 
opustil náš manžel, otec, dedko Miroslav Karas  
z Horných Kočkoviec. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku. Tá rana v srdci stá-
le bolí a zabudnúť nedovolí. V srdci Ťa stále majú 
a  s  láskou na Teba spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a ostatná rodina.

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 
Oznamujeme občanom, že inzertná 

kancelária Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK
od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 hod.
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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

SPOMIENKA
Dňa 6.10.2021 uplynu-
lo 1. výročie, čo nás na-
vždy opustil do večnosti 
náš drahý otec a  dedko  
Florián Podskalan z  No-
síc. Venujte mu s nami tichú 
spomienku a  modlitbu. 
S  láskou a  úctou spomína 
celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie si 
medzi nami, no v  našich 
srdciach žiješ stále s nami.“ 
Dňa 13.10.2021 si pripomí-
name 11. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý syn a  brat Peter  
Toráň. S  láskou a  úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 15.10.2021 si pripomí-
name 16. výročie úmrtia 
syna, brata a  otca Milana 
Panáča. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

BLAHOŽELANIE

K Vašim krásnym narodeninám, pani Eliška Marečková, 
Vám prajeme hlavne zdravie, pohodu, pozitívnu myseľ 
a veľa priateľov, ktorí budú stále pri Vás stáť - v dobrom 
i v zlom. 

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
• 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 RD Púchov a okolie do 100 000€. Platba v 
hotovosti. T.č. 0951 677 592
• Kúpim 3-izbový byt, č.t. 0905 979 142
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. 0902 711 161
• Kúpim garáž na Gorazdovej ul. Púchove, platba v 
hotovosti. Kontakt: 0944123150

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

• Hľadám na kúpu byt v pôvodnom stave. Bez 
hypotéky. Tel.: 0911 929 300. 

RÔZNE

• Predám pozemok - lesný porast výmera 10 000 
m2, kataster Obec Lúky. Info na tel: 0948 887 120
• 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
• Predám 40 litrový sud na kapustu. Cena dohodou, 
lacno. Kontakt: 0905 164 369
• Dám do prenájmu kompletne zariadený 
jednoizbový byt na adrese Svätoplukova 1466  
v Púchove . Prenájom ponúkam predbežne na 6 až 8 
mesiacov. Tel.0910 439 258
• Dám do dlhodobého prenájmu garáž v spoločných 
garážach na Moyzesovej ulici v Púchove, na prízemí. 
Cena dohodou. 0911 273 734
• Predám 2,5 - izb. byt 2 km od BA. 0905 433 234

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

Oznámenie - práce na vozovke v záhradkárskej oblasti SKALKA v dňoch 11.10. až 13.10.2021 
Mesto Púchov oznamuje, že v dňoch 11.10. až 13.10.2021 budú v záhradkárskej oblasti SKALKA  

prebiehať betonárske práce na vozovke.
Z tohto dôvodu bude uvedená komunikácia od polovice (t.j. od konca súvislého asfaltového povrchu) úplne 

uzavretá. Žiadame Vás o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.
Za pochopenie ďakujeme.



inzerciainzercia

  OPTIKADROPTIK                         DR.OPTIK_SK                         0915 378 744                         W W W.DROPTIC.SK

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC
MORAVSKÁ 11, PÚCHOV

(BUDOVA PAMÄTNEJ FARY)

V TIETO DNI OTVORENÉ: 8:30 - 18:00
A K C I A  S A  V Z Ť A H U J E  N A  V Š E T K Y  O K U L I A R O V É  Š O Š O V K Y  A  P L A T Í  P R I  Z A K Ú P E N Í  K O M P L E T N Ý C H  O K U L I A R O V .

14.-15.
OKTÓBER

ZĽAVA
50%

NA OKULIAROVÉ SKLÁ

IBA

Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

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

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15 %)

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

1/2 strany 204 x 134
100 x 270

85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87
65 x 270

60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134
204 x 64

50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

 CENNÍK REKLAMNÉHO PRIESTORU A OBČIANSKEJ INZERCIE V PÚCHOVSKÝCH NOVINÁCH:

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

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

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121, 
email: reklama@puchovskakultura.sk.  
Uzávierka pre inzerciu je do štvrtka do 16:00 hod.
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