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Nové stojiská polopodzemných kontajnerov na odpad
Púchov od roku 2017 postupne modernizuje kontajnery na separovaný Púchov od roku 2017 postupne modernizuje kontajnery na separovaný 

odpad. V uplynulých týždňoch v meste pribudlo 5 nových stojísk polopododpad. V uplynulých týždňoch v meste pribudlo 5 nových stojísk polopod
zemných kontajnerov v lokalitách na uliciach Obrancov mieru, Mojmírozemných kontajnerov v lokalitách na uliciach Obrancov mieru, Mojmíro

vej, Mládežníckej, Námestí slobody a Chmelinci. Vďaka tomuto riešeniu sa vej, Mládežníckej, Námestí slobody a Chmelinci. Vďaka tomuto riešeniu sa 
zefektívni odvoz separovaného odpadu a vzniknú nové parkovacie miesta. zefektívni odvoz separovaného odpadu a vzniknú nové parkovacie miesta. 

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Myslím, že niet Púchovčana, ktorý Myslím, že niet Púchovčana, ktorý 
by nepoznal naše Centrum voľného by nepoznal naše Centrum voľného 
času Včielka. Je to školské zariadenie času Včielka. Je to školské zariadenie 
mesta Púchov, ktoré pracuje pre deti, mesta Púchov, ktoré pracuje pre deti, 
rodičov – skrátka pre všetkých Vás po-rodičov – skrátka pre všetkých Vás po-
čas celého roka. Okrem zabezpečenia čas celého roka. Okrem zabezpečenia 
výchovnovzdelávacieho procesu vy-výchovnovzdelávacieho procesu vy-
pĺňa i záujmovú a rekreačnú činnosť pĺňa i záujmovú a rekreačnú činnosť 
detí, mládeže i rodičov. Každým rokom detí, mládeže i rodičov. Každým rokom 
je stále viac a viac rodičov, ktorí vyu-je stále viac a viac rodičov, ktorí vyu-
žívajú pre svoje deti a pre seba práve žívajú pre svoje deti a pre seba práve 
túto organizáciu, keďže má významné túto organizáciu, keďže má významné 
miesto v živote nášho mesta. Mož-miesto v živote nášho mesta. Mož-
no neviete, ale založené bolo 15. 10. no neviete, ale založené bolo 15. 10. 
1961 ako Dom pionierov a mládeže  1961 ako Dom pionierov a mládeže  
a práve teraz oslavuje nádherné jubile-a práve teraz oslavuje nádherné jubile-
um - 60 rokov svojej existencie. Svoje um - 60 rokov svojej existencie. Svoje 
stále miesto tú nájde Detské včelár-stále miesto tú nájde Detské včelár-
ske múzeum so Včelnicou, Púchovské ske múzeum so Včelnicou, Púchovské 
ekocentrum, Materské centrum Dro-ekocentrum, Materské centrum Dro-
bec, šachový klub, Hniezdočko pre bec, šachový klub, Hniezdočko pre 
mentálne i zdravotne postihnutých  mentálne i zdravotne postihnutých  
a mnoho ďalších voľnočasových akti-a mnoho ďalších voľnočasových akti-
vít. Medzinárodné úspechy dosahujú vít. Medzinárodné úspechy dosahujú 
naše mažoretky Nelly. V súčasnosti je naše mažoretky Nelly. V súčasnosti je 

veľkou oporou pre mesto Mládežníc-veľkou oporou pre mesto Mládežníc-
ky parlament mesta Púchov, ktorý je ky parlament mesta Púchov, ktorý je 
veľmi aktívny a svojou činnosťou robí veľmi aktívny a svojou činnosťou robí 
mestu česť vo všetkých smeroch. Vďa-mestu česť vo všetkých smeroch. Vďa-
ka svojej jedinečnosti, profesionalite  ka svojej jedinečnosti, profesionalite  
a kreativite je CVČ Včielka neodmysli-a kreativite je CVČ Včielka neodmysli-
teľnou súčasťou takmer každej mest-teľnou súčasťou takmer každej mest-
skej akcie a ich úspechy sa pretavili aj skej akcie a ich úspechy sa pretavili aj 
do pomenovania našich mestských au-do pomenovania našich mestských au-
tobusov – Púchovských včielok a včiel. tobusov – Púchovských včielok a včiel. 
Blahoželám, CVČ Včielka! Blahoželám, Blahoželám, CVČ Včielka! Blahoželám, 
pani riaditeľka Alenka Strýčková! Bla-pani riaditeľka Alenka Strýčková! Bla-
hoželám Vám, deti, mládež, pedagó-hoželám Vám, deti, mládež, pedagó-
govia i nepedagogickí pracovníci, ktorí govia i nepedagogickí pracovníci, ktorí 
ste súčasťou „Včielok“ k Vášmu výročiu. ste súčasťou „Včielok“ k Vášmu výročiu. 
Ďakujem za všetko! Za Vaše nasadenie, Ďakujem za všetko! Za Vaše nasadenie, 
zodpovedný prístup pri práci s deťmi  zodpovedný prístup pri práci s deťmi  
a mládežou, za Vaše profesionálne vý-a mládežou, za Vaše profesionálne vý-
kony, za celkovú spoluprácu. Do ďal-kony, za celkovú spoluprácu. Do ďal-
šieho obdobia vám prajem veľa ener-šieho obdobia vám prajem veľa ener-
gie, entuziazmu, nezabudnuteľných gie, entuziazmu, nezabudnuteľných 
zážitkov a skúseností, ktoré v živote zážitkov a skúseností, ktoré v živote 
mnohokrát zúročíte a priateľov, s kto-mnohokrát zúročíte a priateľov, s kto-
rými Vás budú viazať pevné putá. Je rými Vás budú viazať pevné putá. Je 
mi cťou s vami spolupracovať. Verím, mi cťou s vami spolupracovať. Verím, 
že sa nám podarí v blízkom období na-že sa nám podarí v blízkom období na-
sledujúceho roka splniť si spoločný cieľ sledujúceho roka splniť si spoločný cieľ 
a rozšíriť priestory pre Vašu rôznorodú a rozšíriť priestory pre Vašu rôznorodú 
činnosť.činnosť.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
sme po minulé obdobie (pred pan-sme po minulé obdobie (pred pan-
démiou) venovali aspoň jeden deň démiou) venovali aspoň jeden deň 
našim jubilantom, ktorým sme spolu  našim jubilantom, ktorým sme spolu  
s poslancami venovali kvietok a pekný s poslancami venovali kvietok a pekný 
kultúrny program. Tento rok sme zvolili kultúrny program. Tento rok sme zvolili 
trošku netradičnú formu, keďže epide-trošku netradičnú formu, keďže epide-
miologická situácia nám neumožňuje miologická situácia nám neumožňuje 
takúto akciu zorganizovať v budove takúto akciu zorganizovať v budove 
Divadla. A tak si naši jubilanti (ale nie-Divadla. A tak si naši jubilanti (ale nie-
len oni) na svoje prídu už vo štvrtok 21. len oni) na svoje prídu už vo štvrtok 21. 
10. od 16:30 hod. na Pešej zóne, kde je 10. od 16:30 hod. na Pešej zóne, kde je 
pre nich pripravený kultúrny program pre nich pripravený kultúrny program 
v podaní Štefana Hruštinca, ktorého v podaní Štefana Hruštinca, ktorého 

si môžete pamätať aj ako zábavného si môžete pamätať aj ako zábavného 
moderátora z XXII. Púchovského jar-moderátora z XXII. Púchovského jar-
moku, v sprievode hudobnej skupiny moku, v sprievode hudobnej skupiny 
Akropola, ktorí Vás, verím, nenechajú Akropola, ktorí Vás, verím, nenechajú 
chladnými a rozohrajú žilky v tele. Celá chladnými a rozohrajú žilky v tele. Celá 
akcia je organizovaná v režime OTP, akcia je organizovaná v režime OTP, 
preto si nezabudnite so sebou priniesť preto si nezabudnite so sebou priniesť 
aj COVID Pass, ktorý Vám poverení za-aj COVID Pass, ktorý Vám poverení za-
mestnanci Púchovskej kultúry, s.r.o. mestnanci Púchovskej kultúry, s.r.o. 
skontrolujú pri vchode do pavilónu skontrolujú pri vchode do pavilónu 
pod pódiom na Pešej zóne. Chránime pod pódiom na Pešej zóne. Chránime 
predovšetkým Vaše zdravie, a keďže predovšetkým Vaše zdravie, a keďže 
sme ako okres zafarbený na červeno, sme ako okres zafarbený na červeno, 
je nutné predchádzať akýmkoľvek ri-je nutné predchádzať akýmkoľvek ri-
zikám, ktoré so sebou prináša vírusové zikám, ktoré so sebou prináša vírusové 
ochorenie. Som však presvedčená, že ochorenie. Som však presvedčená, že 
Vám, milí Jubilanti, vynahradíme tým-Vám, milí Jubilanti, vynahradíme tým-
to kultúrno-spoločenským zážitkom to kultúrno-spoločenským zážitkom 
aspoň trochu to, na čo ste boli pred aspoň trochu to, na čo ste boli pred 
pandémiou zvyknutí a bude nám veľ-pandémiou zvyknutí a bude nám veľ-
kým potešením vidieť úsmev na Vašich kým potešením vidieť úsmev na Vašich 
tvárach, keď sa stretnete so svojimi tvárach, keď sa stretnete so svojimi 
priateľmi a vychutnáte si zážitok, ktorý priateľmi a vychutnáte si zážitok, ktorý 
Vám z celého srdca venujeme, z lásky Vám z celého srdca venujeme, z lásky 
k Vám, z úcty k Vašim životným skúse-k Vám, z úcty k Vašim životným skúse-
nostiam, ktoré sa menia na múdrosti. nostiam, ktoré sa menia na múdrosti. 

Najbližšia sobota sa opäť ponesie  Najbližšia sobota sa opäť ponesie  
v znamení veľkej lásky, a to hneď dvoj-v znamení veľkej lásky, a to hneď dvoj-
násobne, keďže mi bude cťou stáť opäť násobne, keďže mi bude cťou stáť opäť 
pri dvoch snúbeneckých pároch, ktoré pri dvoch snúbeneckých pároch, ktoré 
si povedia svoje ÁNO – áno láske, spo-si povedia svoje ÁNO – áno láske, spo-
ločnému životu, radostiam i strastiam, ločnému životu, radostiam i strastiam, 
pochopeniu, úprimnosti, úcte, pokore, pochopeniu, úprimnosti, úcte, pokore, 
objatiu, veľkolepej budúcnosti. Pre-objatiu, veľkolepej budúcnosti. Pre-
tože len ten, kto nájde lásku, nájde tože len ten, kto nájde lásku, nájde 
poklad, a o ten sa treba starať. Presne poklad, a o ten sa treba starať. Presne 
taký poklad našli aj snúbenci, ktorým taký poklad našli aj snúbenci, ktorým 
na spoločnej ceste životom osobne na spoločnej ceste životom osobne 
a vrúcne poprajem len to najkrajšie, a vrúcne poprajem len to najkrajšie, 
nech ich nič nezlomí a každý deň ich nech ich nič nezlomí a každý deň ich 
puto posilní. puto posilní. 

Veľmi ma teší, keď môžeme pomôcť Veľmi ma teší, keď môžeme pomôcť 
všetkým tým, ktorí sa nachádzajú  všetkým tým, ktorí sa nachádzajú  

v neľahkých sociálnych podmienkach v neľahkých sociálnych podmienkach 
a každý dar je pre nich vzácny. Presne a každý dar je pre nich vzácny. Presne 
v tom tkvie motto potravinovej zbier-v tom tkvie motto potravinovej zbier-
ky spoločnosti Lidl „Podeľ sa a pomôž“, ky spoločnosti Lidl „Podeľ sa a pomôž“, 
do ktorej sa Mesto Púchov zapojilo už do ktorej sa Mesto Púchov zapojilo už 
pred rokom a každý týždeň obetavé pred rokom a každý týždeň obetavé 
sociálne pracovníčky pripravujú potra-sociálne pracovníčky pripravujú potra-
vinové balíčky pre jedincov či rodiny vinové balíčky pre jedincov či rodiny 
z trvanlivých potravín, ktoré v nákup-z trvanlivých potravín, ktoré v nákup-
nom koši púchovskej predajne zane-nom koši púchovskej predajne zane-
chávate po svojom nákupe Vy. ĎAKU-chávate po svojom nákupe Vy. ĎAKU-
JEME ZA POMOC! Možno ste si aj sami JEME ZA POMOC! Možno ste si aj sami 
všimli v púchovskej predajni, že za ob-všimli v púchovskej predajni, že za ob-
dobie 10 mesiacov trvania projektu sa dobie 10 mesiacov trvania projektu sa 
podarilo pomôcť ľuďom potravinami  podarilo pomôcť ľuďom potravinami  
v hodnote 7.300 eur, čo svedčí o tom, v hodnote 7.300 eur, čo svedčí o tom, 
že Vám osudy našich spoluobčanov že Vám osudy našich spoluobčanov 
nie sú ľahostajné a máte srdcia otvore-nie sú ľahostajné a máte srdcia otvore-
né. V pomoci občanom pokračujeme né. V pomoci občanom pokračujeme 
aj naďalej, a to aj v spolupráci s Červe-aj naďalej, a to aj v spolupráci s Červe-
ným krížom a Charitou v Púchoveným krížom a Charitou v Púchove

K aktuálnemu stavu na prebiehajú-K aktuálnemu stavu na prebiehajú-
cich investičných akciách, opravách cich investičných akciách, opravách 
ako aj prácach na rozpočte mesta pre ako aj prácach na rozpočte mesta pre 
rok 2022 sa vrátim v budúcom čísle PN. rok 2022 sa vrátim v budúcom čísle PN. 
Čítala som, že Čítala som, že „ak druhému rozsvie„ak druhému rozsvie
tiš lampu, bude svietiť i tebe“.tiš lampu, bude svietiť i tebe“. Táto  Táto 
myšlienka je veľmi príznačná práve pre myšlienka je veľmi príznačná práve pre 
toto obdobie, keď sa snažíme pomá-toto obdobie, keď sa snažíme pomá-
hať rôznymi spôsobmi. Najnovšia po-hať rôznymi spôsobmi. Najnovšia po-
moc smeruje k zabezpečeniu toho naj-moc smeruje k zabezpečeniu toho naj-
dôležitejšieho – krvi. Dňa 3. 11. 2021 dôležitejšieho – krvi. Dňa 3. 11. 2021 
sa v budove Divadla Púchov uskutoční sa v budove Divadla Púchov uskutoční 
odber krvi mobilnou jednotkou Ná-odber krvi mobilnou jednotkou Ná-
rodnej transfúznej služby SR. Verím, že rodnej transfúznej služby SR. Verím, že 
sa zapojíte a opäť tak pomôžete tým, sa zapojíte a opäť tak pomôžete tým, 
ktorí to najviac potrebujú. ktorí to najviac potrebujú. 

Prajem vám veľa zdravia a pohody Prajem vám veľa zdravia a pohody 
počas celého týždňa. počas celého týždňa. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: 
Všetko najlepšie, Včielky!



Od pondelka 18. 10. 2021 sa siOd pondelka 18. 10. 2021 sa si
tuácia na Slovensku v COVID autotuácia na Slovensku v COVID auto
mate zhoršila, okres Púchov ostáva mate zhoršila, okres Púchov ostáva 
v červenej fáze. v červenej fáze. 

Delta variant vírusu SARS-CoV-2 Delta variant vírusu SARS-CoV-2 
mal v mesiaci september v populácii mal v mesiaci september v populácii 
takmer výhradné zastúpenie. Labo-takmer výhradné zastúpenie. Labo-
ratóriá ho sekvenovaním potvrdili  ratóriá ho sekvenovaním potvrdili  
v 99,9 % analyzovaných pozitívnych v 99,9 % analyzovaných pozitívnych 
vzoriek. V septembri bolo úspešne vzoriek. V septembri bolo úspešne 
sekvenovaných celkovo 1.953 pozitív-sekvenovaných celkovo 1.953 pozitív-
nych vzoriek. Delta variant laboratóriá nych vzoriek. Delta variant laboratóriá 
identifikovali v 1.951 vzorkách. Alfa va-identifikovali v 1.951 vzorkách. Alfa va-
riant potvrdili vo dvoch vzorkách. Iný riant potvrdili vo dvoch vzorkách. Iný 
variant nebol v analyzovaných pozitív-variant nebol v analyzovaných pozitív-
nych vzorkách zaznamenaný.nych vzorkách zaznamenaný.

Od pondelka 18.10.2021 je v oran-Od pondelka 18.10.2021 je v oran-
žovej farbe 15 okresov, v červenej 37 žovej farbe 15 okresov, v červenej 37 
okresov, 22 okresov bude podľa COVID okresov, 22 okresov bude podľa COVID 
Automatu v bordovej farbe, v čiernej Automatu v bordovej farbe, v čiernej 
ich bude 5. ich bude 5. 

V okrese Púchov, ktorý je aj naďaV okrese Púchov, ktorý je aj naďa
lej červených, platia opatrenia:lej červených, platia opatrenia:

V interiéroch vrátane prostriedkov V interiéroch vrátane prostriedkov 
verejnej dopravy a taxíkov je povin-verejnej dopravy a taxíkov je povin-
ný respirátor. V exteriéri platí povinné ný respirátor. V exteriéri platí povinné 
prekrytie horných dýchacích ciest res-prekrytie horných dýchacích ciest res-

pirátorom, rúškom, šálom alebo šat-pirátorom, rúškom, šálom alebo šat-
kou na hromadných podujatiach.kou na hromadných podujatiach.

HROMADNÉ PODUJATIAHROMADNÉ PODUJATIA
- Zaočkovaní: bez kapacitného limitu - Zaočkovaní: bez kapacitného limitu 
- OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je ka-- OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je ka-

pacita určiteľná, max. 150 osôb pacita určiteľná, max. 150 osôb 
- Základ: max. 10 osôb- Základ: max. 10 osôb
ŠPORTOVÉ PODUJATIA  SÚŤAŽEŠPORTOVÉ PODUJATIA  SÚŤAŽE
- Zaočkovaní: bez kapacitného limitu- Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
- OTP: interiér 75 osôb na jeden sek-- OTP: interiér 75 osôb na jeden sek-

tor, exteriér 150 osôb na jeden sektortor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
- Základ (len tréningy): 10 osôb na - Základ (len tréningy): 10 osôb na 

sektorsektor
KULTÚRNE PODUJATIAKULTÚRNE PODUJATIA
- Zaočkovaní: bez kapacitného limitu- Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
- OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 - OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 

osôb v interiéri a do 500 osôb v exte-osôb v interiéri a do 500 osôb v exte-
riéririéri

- Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 - Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 
sediacich osôbsediacich osôb

BOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBY
- Zaočkovaní: bez kapacitného limitu- Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
- OTP: max. 25 % kapacity priestoru - OTP: max. 25 % kapacity priestoru 

(ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 
osôb)osôb)

- Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity - Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity 
priestorupriestoru

spravodajstvo / inzerciaspravodajstvo / inzercia44

Okres Púchov v COVID automate ostáva červený

Pozvánka na stretnutie VMČ č. 2
ktoré sa bude konať dňa 21. 10. 2021 o 14:30 hod.

Zraz členov bude pred budovou „Rubiconu - terasa Cofftee“

HARMONOGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA:
• Otvorenie – prezentácia členov VMČ č.2 a privítanie hostí

• Podnety a návrhy na zlepšenie od občanov mestskej časti

• Informácia o prebiehajúcich a ukončených investičných akciách  

v mestskej časti - mestská architekta Ing. arch. Danka Šicová

• Informácie o ďalších plánovaných aktivitách týkajúcich sa občanov  

mestskej časti - Ing. Raník, Mgr. Bučko, Ing. Kuchařová

• Kontrola stavu plnenia opatrení definovaných v predchádzajúcich  

zápisoch - Ing. arch. Lenka Kodadová

• Rôzne
Ing. Kuchařová, predseda VMČ č.2

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTUOBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU
- Zaočkovaní: bez kapacitného limitu- Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
- OTP: maximálne 25 % kapacity - OTP: maximálne 25 % kapacity 

priestorov hromadného podujatia, ak priestorov hromadného podujatia, ak 
nie je možné určiť kapacitu, najviac nie je možné určiť kapacitu, najviac 
150 osôb150 osôb

- Základ: 1 osoba na 15 m2 podlaho-- Základ: 1 osoba na 15 m2 podlaho-
vej plochy priestoru; pokiaľ je podla-vej plochy priestoru; pokiaľ je podla-
hová plocha menšia ako 150 m2,  hová plocha menšia ako 150 m2,  
v priestore sa v jednom okamihu môže v priestore sa v jednom okamihu môže 
nachádzať najviac 10 osôb.nachádzať najviac 10 osôb.

TAXISLUŽBYTAXISLUŽBY
- najviac dve osoby v jednom rade - - najviac dve osoby v jednom rade - 

vrátane vodičavrátane vodiča
OBCHODNÉ DOMYOBCHODNÉ DOMY
- najviac 1 osoba na 15 metrov - najviac 1 osoba na 15 metrov 

štvorcových, zatvorené sedacie sekcie  štvorcových, zatvorené sedacie sekcie  
a detské kútikya detské kútiky

REŠTAURÁCIEREŠTAURÁCIE
- Zaočkovaní: exteriér bez kapacit-- Zaočkovaní: exteriér bez kapacit-

ných obmedzení, interiér 4 osoby pri ných obmedzení, interiér 4 osoby pri 
jednom stole alebo osoby z jednej jednom stole alebo osoby z jednej 
domácnosti; v interiéri rozostup stolov domácnosti; v interiéri rozostup stolov 
najmenej 2 metre najmenej 2 metre 

- OTP: exteriér bez kapacitných ob-- OTP: exteriér bez kapacitných ob-
medzení, interiér 4 osoby pri jednom medzení, interiér 4 osoby pri jednom 
stole alebo osoby z jednej domácnos-stole alebo osoby z jednej domácnos-
ti; v interiéri rozostup stolov najmenej  ti; v interiéri rozostup stolov najmenej  
2 metre 2 metre 

- Základ: okienkový predaj a rozvoz- Základ: okienkový predaj a rozvoz
FITNESS CENTRÁFITNESS CENTRÁ
- Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo  - Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo  

1 zákazník na 15 m21 zákazník na 15 m2
- OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník - OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník 

na 25 m2na 25 m2
- Základ: zakázané- Základ: zakázané

Úrad verejného zdravotníctva SR Úrad verejného zdravotníctva SR 
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Slovenská pošta rozširuje zoznam 
služieb poskytovaných na tzv. in-
tegrovaných obslužných miestach 
(IOMO), v rámci ktorých po novom 
klienti vybavia na počkanie aj kópiu 
z katastrálnej mapy. 

Pošta tiež zvýšila kvalitu služby Vý-
pis z listu vlastníctva rovnako do re-
žimu na počkanie. Pôvodne bola do-
stupná v offline režime, kedy klient 
čakal na výpis aj niekoľko dní, podľa 
dostupnosti zamestnancov katas-
trálnych odborov. Uvedené služby 

sú dostupné na všetkých 600 poš-
tách, ktoré poskytujú služby štátu. 

 Okrem kópie z katastrálnej mapy 
a služby Výpis z listu vlastníctva  
v režime na počkanie si klienti môžu 
vo vybraných pobočkách pošty, 
rovnomerne rozmiestnených po 
celom Slovensku, vybaviť aj výpis  
z obchodného registra, výpis/odpis 
registra trestov, zaručené konverzie 
dokumentov z elektronickej do lis-
tinnej podoby, z listinnej do elektro-
nickej podoby a tiež osvedčovanie 

dokumentov zaručenou konverziou.  
Za posledný rok sa prostredníc-

tvom IOMO pracovísk uskutočnilo 
387.451 transakcií týchto služieb.  
V porovnaní s rovnakým obdobím  
v roku 2020 je v percentuálnom vy-
jadrení nárast záujmu nasledovný: 

- výpis z obchodného registra o 0,2 
%,

- výpis z listu vlastníctva o 36 %, 
- zaručená konverzia o  51 %,
- výpis z registra trestov zazname-

nal pokles o 4,5 % z dôvodov lock 

downov zo začiatku roka 2021.
Elektronickú platformu pre posky-

tovanie asistovaných služieb štátu, 
tzv. Integrované obslužné miesta 
spustila Slovenská pošta v roku 2012 
s cieľom priblížiť elektronické služby 
ľuďom a zjednodušiť im život. Po-
stupne tieto služby rozširovala. Služ-
by IOMO sú jedným zo strategických 
a úspešných projektov Slovenskej 
pošty, za čo tento projekt získal od 
svojho spustenia už niekoľko ocene-
ní.                      Slovenská pošta

Kópiu z katastrálnej mapy vybavíte aj na pošte

Plocha pred bytovým domom 1408 
na Námestí slobody dostala nový šat

Jednou z aktivít Výboru mestskej čas-
ti č. 3 Námestie sú aj návrhy na zlepšo-
vanie životného prostredia. Obyvatelia 
bytovky na Námestí slobody č. 1408 
požadovali odstrániť nízko rastúce krí-
ky v zelenom páse pred bytovkou, kto-
rá stojí súbežne s cestou do Kauflandu 
a uskutočniť novú parkovú úpravu. 
Dôvodom požiadavky odstránenia 
nízko rastúcich kríkov bol neporia-
dok, ktorý sa pod nimi držal a výskyt 
hlodavcov, pre ktoré boli výborným 
úkrytom. 

Zámer obyvateľov bol podporený 
členmi VMČ a tak požiadavka putovala 
ku kompetentným na mestský úrad, 
konkrétne Ing. Martine Knížatovej,  
z oddelenia výstavby, investícií, život-
ného prostredia a stavebného úra-
du, ktorej ďakujeme za to, že okolie 

domu je dnes naozaj záhradkou, ktorá 
spríjemňuje život nielen obyvateľom 
bytovky, ale aj ľuďom, ktorí tadiaľ pre-
chádzajú. Dnes, pri návšteve obchod-
ného domu Kaufland, prejdete popri 
upravenej ploche. Zamestnanci firmy 
RaR creative – Mgr. Rosina plochu od-
drnili, strhli plachtu, navozili substrát, 
previedli drobnú výsadbu na 5-tich 
plochách. Posadili skupinky tvorené  
z 1 ks ihličnanu jedľa srienistá (nízka 
forma) a 2 ks listnatých kríkov – bršle-
nov. Ako to krásne vyzerá vidieť na pri-
loženej fotografií.

Poďakovanie členov VMČ patrí aj ve-
deniu a zamestnancom firmy RaR cre-
ative – Mgr. Rosina. Som presvedčená, 
že o novú výsadbu sa obyvatelia by-
tovky budú starať a že prípadní vandali 
ju zďaleka obídu.

Irena Kováčiková, 
predsedkyňa VMČ č. 3 

Z činnosti Výboru mestskej 
časti č. 3 Námestie

Terénnu sociálnu službu „Sociálny ta-
xík“ spustilo Mesto Púchov 1. februára 
2021, pre všetkých občanov s preuka-
zom ŤZP, ale aj pre občanov/seniorov 
nad 65 rokov. Službu taktiež môžu 
využiť prijímatelia terénnej sociálnej 
služby v zmysle zákona poskytovanej 
na území mesta Púchov. 

Senior/občan nad vek 65 rokov - vrá-
tane osoby, ktorá v danom roku, kedy 
požiadala o prepravnú službu, dovŕši 
65 rokov. 

Pani Kupčová z Púchova sa stala  
v rámci služby v minulom týždni kli-
entkou, pri ktorej výjazd taxíka ab-
solvoval jazdu číslo 500! Ďakujeme 

za prejavenú dôveru, ktorú si vážime 
a rovnako veľké poďakovanie patrí  
i šoférovi sociálneho taxíka, ktorý Vás 
ochotne a s láskou vždy odvezie, kam 
potrebujete.

V prípade potreby volajte na 0904 
370 525.

Objednať sa na jazdu môžete deň 
vopred, vždy na telefónnom čísle šofé-
ra, ktorý tu pre vás bude denne v čase 
od 6:30 hod. do 14:30 hod. 

DARČEKOVÝ POUKAZ v hodnote  
5 eur si môžete zakúpiť priamo u šofé-
ra sociálneho taxíka, alebo v kancelárii 
prvého kontaktu - pokladňa MsÚ Pú-
chov.                                            MsÚ Púchov

Sociálny taxík v Púchove 
prekročil hranicu 500 jázd
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Mestská polícia
Zabudol zamknúť garáž
Hliadka mestskej polície preverovala krátko 

pred ôsmou hodinou večer telefonické oznáme-
nie, podľa ktorého bola na Okružnej ulici otvo-
rená garáž, oznamovateľ sa obával, aby ju niekto 
nevykradol. Mestskí policajti našli pri bytovom 
podniku otvorenú garáž, v ktorej boli hodnotné 
veci. Prostredníctvom Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru v Púchove zistili mestskí policajti 
majiteľa garáže. Na miesto sa krátko pred devia-
tou dostavil jeho brat, ktorý garáž skontroloval  
a zabezpečil jej uzatvorenie.

Zaspal pred školou
Mestskí policajti preverovali telefonické ozná-

menie, podľa ktorého ležal na chodníku pred 
vchodom do budovy ZŠ Slovanská opitý muž. 
Hliad ka našla na mieste muža z Horných Kočko-
viec. Policajti ho poučili, že sa dopustil priestupku 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta. 
Priestupok vyriešili napomenutím, muža násled-
ne z areálu školy vykázali.  

Psík zrážku s autom neprežil
Na požiadanie dispečingu Obvodného odde-

lenia Policajného zboru v Púchove preverovali 
mestskí policajti na Jilemnického ulici prípad 
zrazeného psa. Pes bol začipovaný, automobil 
ho zrazil na diaľničnom privádzači za železnič-
ným nadjazdom na pravom okraji cesty v smere 
na Belušu. Po preverení čipu zistili mestskí poli-
cajti majiteľku vozidla, bola ňou žena z Horných 
Kočkoviec. O výsledku informovala hliadka mest-
skej polície dispečing Obvodného oddelenia Poli-
cajného zboru v Púchove.  

Púchovskí mestskí policajti riešia takmer na den
nej báze porušovanie pravidiel parkovania.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ 
Púchov začal trestné stíhanie pre prečin krádeže. 
Mal sa jej dopustiť zatiaľ neznámy páchateľ tým, 
že dňa 12.10.2021 mal odcudziť nákladné moto-
rové vozidlo, odparkované v obci Lednické Rovne 
pred rodinným domom. 

Toto mal zatiaľ nezisteným spôsobom naštar-
tovať a presunúť sa do miestnej štrkovne, kde  
s týmto  nákladným vozidlom zapadol a neostá-
valo mu nič iné, ako ho tam ponechať a z miesta 
činu utiecť.

Napriek tomu, že sa mu nakoniec nepodarilo vo-
zidlo odcudziť, svojím konaním spôsobil jeho ma-
jiteľovi škodu vo výške 3000 eur. Polícia na vypát-
raní páchateľa tohto skutku intenzívne pracuje. Za 

tento skutok hrozí jeho páchateľovi trest odňatia 
slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

KR PZ Trenčín 

S ukradnutým nákladným autom zlodej 
ďaleko nezašiel, zapadol v štrku

Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici 
hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo 
dňa 1. 10. 2021 v čase o 08.55 hod. v meste Púchov 
medzi vodičom osobného motorového vozidla  
a cyklistom. Cyklista jazdil po Ulici 1. mája v sme-
re od centra mesta Púchov na diaľničný privádzač  
a vodič osobného motorového vozidla jazdil po Ulici  
1. mája smerom na Lednické Rovne. K stretu vodiča 
a cyklistu došlo na križovatke Ulíc 1. mája a Vsetinská 
pri miestnom obchodnom centre.

Polícia žiada svedkov dopravnej nehody, najmä vo-
dičov osobných motorových vozidiel, ktorí v čase tej-
to nehody jazdili v jej okolí, aby sa prihlásili a uviedli 
informácie, ktoré by pomohli k jej objasneniu. Infor-
mácie je možné podať osobne na OR PZ v Považskej 
Bystrici alebo na známom čísle 158.     KR PZ Trenčín 

Polícia hľadá svedkov dopravnej 
nehody na Ulici 1. mája

Pokles úrovne rozpusteného kyslíka vo vode bol 
hlavnou príčinou minulotýždňového rozsiahleho 
úhynu rýb, najmä cenného zubáča, na štrkoviskách 
v Lednických Rovniach. 

„Bohužiaľ ani nám sa tento rok nevyhla kalami-
ta. Ide prevažne o generačné ryby, ktoré budú  
v budúcnosti chýbať pri prirodzenom nerese. Mo-

mentálne máme rozpracovaný projekt revitalizá-
cie spomenutého revíru, na ktorý zháňame prost-
riedky z externých zdrojov. Ak sa nám ich podarí 
akumulovať, projekt spustíme od budúceho roku  
a na nejaký čas by sme sa mohli vyhnúť podobným si-
tuáciám,“ informuje Miestna organizácia SRZ Púchov 
na sociálnej sieti.                                                                 (r) 

Na štrkovisku v Lednických Rovniach 
uhynuli generačné zubáče
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Z činnosti Podniku technických služieb mesta
V uplynulých dňoch pracovníci PTSM okrem obvyklého vývozu a separácie komunálneho odpadu a starost-V uplynulých dňoch pracovníci PTSM okrem obvyklého vývozu a separácie komunálneho odpadu a starost-

livosti o zeleň v meste betónovali základy pre nové autobusové prístrešky, rekonštruovali lavičky na Dvoroch, livosti o zeleň v meste betónovali základy pre nové autobusové prístrešky, rekonštruovali lavičky na Dvoroch, 
opravili cestu do záhradkárskej osady na Skalke, opravili plot na cintoríne v Horných Kočkovciach a spolupra-opravili cestu do záhradkárskej osady na Skalke, opravili plot na cintoríne v Horných Kočkovciach a spolupra-
covali so Správou ciest TSK pri oreze náletov pri krajnici cesty na Cérove.       covali so Správou ciest TSK pri oreze náletov pri krajnici cesty na Cérove.       PTSM PúchovPTSM Púchov
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NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 
OKULIAROVÉ SKLÁ

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

ZĽAVA
AŽ 70%

LEN U NÁS
MORAVSKÁ 11, PÚCHOV
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Na jeseň sa každoročne viac hovorí  
o duševnom zdraví. A to je v dobe ktorú 
žijeme je obzvlášť skúšané. 10.10. sme 
si pripomenuli Medzinárodný deň du-
ševného zdravia. Pripomenutím tejto 
témy sa rozširuje informovanosť spo-
ločnosti a cieľom je odbúravať pred-
sudky voči duševne chorým ľuďom.

Práve v tomto čase sa každoročne 
realizuje celonárodná zbierka „Nezá-
budka“ na podporu starostlivosti v re-
giónoch. Aj v našom meste v dňa 7.10. 
študenti gymnázia ponúkali nezábud-
ku za dobrovoľný príspevok. Vďaka po-
chopeniu a dobru verejnosti vyzbierali 
377,20 eur. 70 % z vyzbieranej sumy zo-

stáva v OZ Zdravá Duša, ktoré zbierku 
koordinovalo. Základ našej činnosti je 
v pravidelných tvorivých stretávkach. 
Našej psychike prospieva čas strávený 
v spoločnosti priateľov a čas strávený  
v prírode a to by sme chceli skvalitniť 
aj v budúcnosti. Naše Občianske zdru-
ženie je v činnosti takmer 20 rokov  
a členmi sú aj občania mesta Púchov  
a Ilava. Ponúkame možnosť rozšíriť 
naše rady a navštíviť náš klub. 

Záverom chceme poďakovať všet-
kým obyvateľom za príspevok do 
zbier ky a aj študentom za dôstojnú  
a zodpovednú realizáciu. 

Výbor OZ Zdravá Duša 

Na Slovensku vyrastá generácia, kto-
rej nie je ľahostajné životné prostredie, 
ani stav klímy, a svojou každodennou 
činnosťou robí konkrétne kroky, aby 
sme žili v lepšom a čistejšom svete. Je 
to aj vďaka environmentálnemu vzde-
lávaniu a nasadeniu nadšených peda-
gógov. Dňa 15. 10. získalo 40 ďalších 
škôl medzinárodný certifikát Zelená 
škola. Dovedna je teda na Slovensku 
takýchto materských, základných  
a stredných škôl už vyše 100.

„Program Zelená škola je určený pre 
školy, ktoré majú odvahu robiť envi
ronmentálnu výchovu reálne, nie formá
lne. Jej cieľom je robiť, čo učíme a zmeny 
v dennom fungovaní škôl robiť spoločne 
– učitelia, rodičia, školník, upratovačka 
a deti. Sme radi, že sa školám darilo aj 
v čase pandémie, keď to naozaj nebolo 
jednoduché,“ vysvetľuje manažérka 
programu Zuzana Gallayová.

Naše Zelené školy sú súčasťou med-
zinárodnej siete Ecoschool, do ktorej 
je zapojených vyše 70 krajín, 60.000 
škôl a milióny detí, učiteľov a rodičov 
po celom svete. Na Slovensku program 
funguje už 17. rok a koordinuje ho 

Centrum environmentálnej a etickej 
výchovy Živica bez podpory štátu.

„Zelené školy postupne menia, čo učia 
o životnom prostredí, ako učia o jeho 
problémoch a ich riešeniach. Kladú si 
otázky, čo v dennom chode školy môžu 
robiť inak v oblastiach ako odpady, 
voda, energia, potraviny, zeleň a ochra
na prírody, doprava a ovzdušie, zelené 
obstarávanie a nakupovanie. Denne 
robia kroky pre budúcnosť, vedú žiakov  
k angažovanosti a participácii na pre
menách škôl, čo ich pripravuje na fungo
vanie v demokratickej spoločnosti,“ pri-
bližuje Zuzana Gallayová a pridáva aj 
pár príkladov: „ZŠ Poproč napríklad zní
žila spotrebu energie o 17 %, Cirkevná ZŠ 
v Lučenci zistila pri rekonštrukcii školy, že 
majú na pozemku studňu a napojila na 
ňu toalety na splachovanie úžitkovou 
vodou. Mnohé školy na svojich pozem
koch chovajú včely alebo kosia priaznivo 
pre opeľovače.“

Získať certifikát Zelenej školy nie je 
vôbec jednoduché. Odborníčky a od-
borníci zo Živice totiž chodia do škôl 
na kontrolu a certifikát udelia len tým, 
ktoré si to naozaj zaslúžia. Musia robiť 

reálne zmeny a skutočne zapájať žia-
kov, ba čo viac - školáci sú v Zelených 
školách tí, ktorí vzdelávajú spolužia-
kov aj pedagógov. V programe je to-
tiž kladený veľký dôraz na rovesnícke 
vzdelávanie. K 40 novým školám, ktoré 
certifikát získajú zajtra, pribudne aj 7, 
ktoré dostanú diplom „Na ceste k Ze-
lenej školy“. Cieľom Živice je, aby boli 
zmeny v školách skutočne udržateľné.

„Tešíme sa, že aktuálne je do programu 

Zelená škola na Slovensku zapojených 
250 materských, základných a stredných 
škôl. Vyše 100 z nich je držiteľom medzi
národného certifikátu. Jeho platnosť 
je dva roky. Teší nás, že vyše 75 % škôl 
v programe pracuje dlhšie ako 4 roky  
a opakovane sa im podarilo získať certi
fikát,“ uzatvára Zuzana Gallayová.

Z púchovských škôl je do programu 
Zelená škola zapojené Gymnázium 
Púchov.    ŽIVICA 

Na Slovensku máme ďalších 40 Zelených škôl

Dni pre duševné zdravie v Púchove
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Poklesy teplôt na začiatku jesene pri-
niesli nástup ochorení dýchacích ciest, 
predovšetkým vírusového pôvodu. 
Nádchy, chrípky, bronchitídy, zápaly 
pľúc ale aj ďalšie ochorenia dýchacie-
ho aparátu sú najčastejšie sprevádza-
né intenzívnymi tvorbami hlienov. Pre 
úspešnú rýchlu liečbu je dôležité sa 
týchto hlienov zbaviť. Vhodným pro-
striedkom pomáhajúcim pri odhlieňo-
vaní a vykašliavaní je napr. minerálna 
voda Vincentka.

Nadmerná produkcia hlienov ško
dí

Hlien je hustá lepkavá látka, ktorú 
vylučujú sliznice dýchacieho systé-
mu. Jeho prirodzená produkcia chráni 
sliznice pred mikroorganizmami a tiež  
v nich udržiava prirodzenú vlhkosť  
a odolnosť. Nadmerná tvorba hlienov 
spôsobuje premnoženie mikroorgani-
zmov, vyvoláva zápaly a zníženú imu-
nitu. Práve pri boji organizmu proti in-
fekcii dochádza k nadmernej produkcii 
hlienov. Zvyčajne sa zhromažďujú  
v hrdle a hrudníku, kde spôsobujú 
upchatia a následne infekcie dýcha-
cích ciest. Nadbytočný hlien sa spája  
s prechladnutím, chrípkou, zapále-
nými dutinami alebo s nejakou inou 
vírusovou či bakteriálnou infekciou. 
Môže však byť spôsobený aj alergickou 
reakciou.

Čo je to nádcha

Nádcha (Rinitída, rhinnitis) je respi-
račné ochorenie, pri ktorom dochádza 
k ťažkostiam a nepriechodnosti dý-
chacích ciest. Akútna nádcha je veľmi 
časté vírusové ochorenie. Prejavuje 
sa zhoršeným dýchaním, zväčšením 
nosovej sliznice, kýchaním, upchatým  
a plným nosom. Liečba nádchy je 
zameraná na úľavu od jej hlavných 
príznakov čiže od upchatia a výtoku  
z nosa. Jedným z podporných prost-
riedkov na spriechodnenie dýchacích 
ciest je Vincentka. Pri akútnej nádche 
sa najčastejšie používa symptomatic-
ká liečba, keď sa do nosa aplikujú roz-
toky vo forme spreja či kvapiek, ktoré 
spôsobia zníženie prekrvenia nosovej 
sliznice (adstringentné roztoky). Po-
užívajú sa aj inhalácie, nahrievanie, 
pokojový režim. Antibiotiká sú indiko-
vané len pri vysokých teplotách alebo 
komplikáciách.

Liečba jesenných a zimných 
chorôb

Typické ochorenia, ktoré prichádzajú 
s jeseňou a zimou sú chrípky, zápaly 
priedušiek, zápaly priedušnice, angíny 
a rôzne chrípke podobné ochorenia. 
Sprievodným javom týchto ochorení 
je nádcha a stým spojené zanášanie 
dýchacích ciest hlienmi. Viete v čom  
a ako dokáže pomôcť Vincentka? 
Napríklad také inhalovanie prostred-
níctvom originálnych inhalátorov do-

stupných v lekárňach, ale aj na e-sho-
pe Vincentky dokáže výrazne uľaviť 
od problémov s dýchaním. Účinná je 
aj cez vyvíjač pary, ale pomáha aj im-
provizované vdychovanie ohriatej Vin-
centky nad hrncom 
s hlavou prekrytou 
uterákom a pobyt 
v kuchyni, kde ju 
dlhšie varíme v od-
krytom hrnci.

Prevencia
Najlepšou pre-

venciou je klok-
tanie ihneď po 
prebudení. Počas 
noci sa v hrdle na-
hromadia hlieny  
a kloktanie Vin-
centkou ich po-
máha rozpustiť 
tak, aby sa dali 
j e d n o d u c h š i e 
vykašľať. Aby sa 
predchádzalo ochoreniam je dobré 
nielen vykloktať hrdlo, ale aj preplách-
nuť nosné dutiny Vincentkou, alebo 
jej roztokom Vincentka Nasalis, aspoň 
dvakrát denne. Nie každý vie správne 
kloktať a správne preplachovať dutiny 
sa treba naučiť.

Čo je Vincentka?
Vincentka je silne mineralizovaná mi-

nerálna voda s vysokým obsahom fluo-

ridov a kyseliny boritej. Je to prírodná 
liečivá minerálna voda vyvierajúca  
v Kúpeľoch Luhačovice, pôvodom 
zvyšková morská voda z praveké-
ho treťohorného mora, ktorá ostala 

uväznená medzi vrstvami hornín pod 
Luhačovicami. Zo zemských hlbín 
ju obohacuje oxid uhličitý a riedi sa 
obyčajnou podzemnou vodou. Pri svo-
jej ceste na povrch prechádza rôznymi 
vrstvami hornín a rozpúšťa stopové 
prvky, takže nakoniec obsahuje takú 
širokú škálu prvkov ako máloktoré iné 
minerálne vody. 

Vincentka

Jesenné nádchy sú opäť tu, pomôže Vincentka

Na Slovensku je situácia v prípade 
besnoty priaznivá. Cestovatelia preto 
môžu mať falošný pocit bezpečia, že 
je to tak aj v iných krajinách. Väčšina 
európskych krajín je označených za 
„krajiny bez besnoty“, vrátane sused-
nej Českej republiky a Rakúska.

Na Slovensku sa od roku 1994 každo-
ročne uskutočňuje orálna vakcinácia 
líšok proti besnote. Za ostatné roky sa 

úsilie sústredilo na oblasti susediace  
s Poľskom a Ukrajinou, ktoré každý rok 
evidujú prípady nákazy besnotou. Od 
roku 2007 sa zároveň plní Národný 
eradikačný program pre eradikáciu 
besnoty, ktorý zahŕňa povinnú iden-
tifikáciu, registráciu, ako aj povinné 
očkovanie proti besnote u domácich 
vnímavých zvierat.

Posledný prípad besnoty u človeka 

bol evidovaný na Slovensku v roku 
1990 po pohryzení mačkou v okre-
se Rožňava. Naposledy bolo u zvie-
rat zaznamenaných v roku 2015 päť 
prípadov besnoty u uhynutých líšok  
v okrese Poprad a Stará Ľubovňa.

Čo je to besnota a aké má prejavy
Besnota je akútne zápalové ocho-

renie centrálneho nervového systé-
mu, ktoré bez adekvátnej profylaxie 
takmer 100 % končí úmrtím (!). Ide  
o vírusovú nákazu, ktorá sa na človeka 
prenáša slinami teplokrvných cicav-
cov. Najčastejšie ide o prenos psami, 
mačkami, líškami a netopiermi.

Príznaky ochorenia sa u člove-
ka môžu objaviť za 10 dní, ale aj  
o niekoľko mesiacov od poranenia 
zvie raťom. Klinický obraz besnoty 
je spočiatku nešpecifický (horúčka, 
slabosť, bolesť hlavy) a trvá približne 
týždeň. Nasleduje fáza postihnutia 
nervov, ktorá je excitačného (hyper-
aktívne a neprimerané správanie – sli-
nenie, hryzenie) a paralytického cha-
rakteru (ochrnutie). Chorý v priebehu 
pár dní zomiera v dôsledku poruchy 
funkcie dýchacieho systému.

Besnota každý rok zapríčiňuje úmrtie 
60.000 ľudí, najmä z krajín Ázie a Afri-
ky. Najčastejšími obeťami sú deti vo 
veku 5 až 14 rokov.

Liečba a prevencia besnoty
Bezprostredne po uhryznutí podozri-

vým zvieraťom je veľmi dôležité rýchle 
lokálne ošetrenie rany. Odporúča sa 
vymytie rany veľkým množstvom vody 
a mydla niekoľko minút s následnou 
aplikáciou 70-percentného alkoholu, 
prípadne jódového roztoku.

Dôležité je vyhľadať lekára, ktorý 
aplikuje očkovaciu látku proti besnote 
spolu s antirabickým sérom. Na pre-
venciu ochorenia je dôležité aplikovať 
tieto látky čo najskôr od pohryznutia 
zvieraťom.

V mnohých krajinách, ktoré majú 
problém s besnotou, je však nedosta-
tok špecifických vakcín a imunoglobu-
línu proti besnote. Preto sa odporúča 
radšej vyhýbať sa kontaktu s neznámy-
mi alebo uhynutými zvieratami.

Výskyt besnoty v zahraničí
Proti besnote sa dá pred vycestova-

ním do rizikových krajín zaočkovať. 
Podľa údajov Európskeho centra pre 
prevenciu a kontrolu chorôb v rokoch 
2006 až 2019 bolo v európskych kra-
jinách zaznamenaných 18 prípadov 
besnoty súvisiacich s cestovaním. Všet-
ky prípady končili úmrtím. 

Prípady boli infikované v Ázii (India, 
Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny), v Afrike 
(Maroko, Mali, Guinea-Bissau, Tanzá-
nia, Južná Afrika) a v Karibiku (Haiti). 
Väčšina prípadov bola pohryzená 
psom, dva prípady mačkou.

ÚVZ SR 

Pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia
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V tomto čase máme úspešne za 
sebou niekoľko týždňov školského 
roka. Privykanie na nové povinnosti 
bolo občas aj ťažké, ale toľko vecí sa 
nám v škole páči! Spoznali sme svo-
je pani učiteľky, našli sme si v trie-
de obľúbené miesto a zoznámili sa  
s novými spolužiakmi. Tešíme sa na 
každú jednu hodinu, na nové a zaují-
mavé vecí, ktoré sa dozvieme.

Najväčšiu radosť máme z pozná-
vania nových písmeniek, dokonca 
už píšeme atramentovým perom. 
Šlabikár aj s Mimom sú naši najväč-
ší kamoši. So zatajeným dychom 
počúvame rozprávky a básničky  
o písmenkách a snažíme sa všetky 
si zapamätať. Počítanie na matema-
tike zvládame hravo a interaktívna 
tabuľa je tiež super. 

Naše pani učiteľky nám už ukázali 
skoro všetky miestnosti v škole. Naj-
viac sa nám páčilo u pani riaditeľky, 
ale krásne sú aj všetky herne, počíta-
čové učebne a telocvične. 

V tomto čase máme v škole výstav-
ku Plody jesene. Na chodbách nás 

ráno vítajú tekvičkoví svetlonosi, 
gaštanové postavičky, zeleninové 
zvieratká a ovocné košíky.

Keď je pekné počasie, trávime nie-
ktoré hodiny aj v srdci našej školy –  
v átriu. Pani učiteľky hovoria, že je to 
oáza oddychu. Nám sa toto miesto 
veľmi pozdáva, veď vždy si vyberie-
me z množstva zaujímavých činnos-
tí, ktoré nám ponúka. Hrávame sa 
veľké Človeče, nehnevaj sa, skáčeme 
po farebných hadoch, cupkáme po 
pocitovom chodníčku, obdivujeme 
obrovskú maketu našej školy, od-
dychujeme na super sedačkách...

Na dnešný deň, 14.október, bu-
deme ešte dlho spomínať.  V tento 
slávnostný deň sme mali dôležitú 
udalosť – imatrikuláciu prvákov. 
Veľké deviatačky pre nás pripravili 
úlohy, ktoré sme úspešne zvládli. 
Troška sme sa zapotili pri zaväzovaní 
šnúrok, triafaní krúžkov na cieľ, ale 
triedenie odpadkov do správnych 
nádob nám išlo výborne. Predviedli 
sme sa pri recitovaní básničiek, tie 
nás veľmi bavia.

S iskričkami v očkách sme opako-
vali po pani učiteľke prvácky sľub. 
Sľúbili sme, že budeme dávať na 
hodinách pozor, riadne sa pripraví-
me na vyučovanie, vždy zjeme celú 
de siatu, písmenká budeme písať 
perom a aj správnym smerom, do-
držíme slušné správanie a budeme 
spolu všetci kamaráti. 

Prisahali sme na svoju prvácku 
česť.

Boli sme takí šťastní a hrdí, keď nás 
pani zástupkyňa pasovala obrov-
skou ceruzkou za rytierov žiacke-

ho cechu. Deviatačky nás ozdobili 
krásnymi čiapkami, darovali nám 
imatrikulačnú listinu, odznak Goraz-
ďáčik a sladkú odmenu. To ešte nie 
je všetko. Každý prvák odtlačil svoju 
dlaň a s pani vychovávateľkami sme 
vytvorili spoločný strom, ktorý nám 
bude v triede pripomínať tento sláv-
nostný okamžik. 

Na záver sme zaspievali prvácku 
hymnu My sme smelí prváci, dnes už 
naozaj hrdo a smelo. Tak nám držte 
palce, aby sa nám každý deň dobre 
darilo.                  Prváci z Gorazdovky 

Okrúhle 100. výročie vzniku sloven-
skej kinematografie si pripomenieme 
slávnostnou projekciou legendárneho 
filmu režiséra Karela Plicku Zem spieva 
z roku 1933, ktorý uvedieme so živým 
hudobným sprievodom skomponova-
ným ZUŠ Púchov. Súčasťou podujatia 
bude aj prednáška o dejinách sloven-
ského filmu s odborníkom.

PROGRAM:
18:00 Prednáška a diskusia o deji

nách slovenského filmu s odborní
kom Václavom Macekom

Prof. Václav Macek, CsC (1952), je 
profesorom na Vysokej škole múzic-
kých umení v Bratislave. Absolvoval 
štúdium filmovej a divadelnej vedy 

na Karlovej univerzite v Prahe (1982), 
v druhej polovici 80. rokov bol vedú-
cim vedeckého tímu spracovávajúce-
ho rôzne aspekty vývoja slovenské-
ho filmu. Je autorom viacerých kníh  
z prostredia slovenského dokumentár-
neho filmu. Od roku 1993 je vedúcim 
katedry filmovej vedy a multimédií na 
Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

19:00 Projekcia filmu Zem spieva  
s hudobným sprievodom ZUŠ 
Púchov.

Predpredaj lístkov je v pokladnici 
Divadla Púchov hodinu pred každým 
predstavením a v knižnej kaviarni Po-
divný barón. Podujatie podporil Fond 
na podporu umenia.    Podivný barón

Medialni partneri:

Zem spieva
(rež. Karel Plicka, 1933)

100. výročie slovenskej kinematografie

Program
18:00 Prednáška prof. Václava Maceka o dejinách slovenskej 

kinematografie

19:00 Projekcia filmu Zem spieva so živým hudobným 
sprievodom ZUŠ Púchov

Vstupné: 5 €

27. 10. 2021  Divadlo Púchov

Zem spieva s hudobným 
sprievodom ZUŠ Púchov

Základná škola Gorazdova: Už sme smelí prváci!
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KURZY 
Pondelok  25.10.  tanečná sála 18.30 h
Streda  20.10., 27.10.  tanečná sála 18.30 h   
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... Info na č.t. 0908 718 662, 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR. 1 vstup 3 €

Utorok  19.10.,  26.10.  tanečná sála  17.20 h
Štvrtok  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 20.10.,  27.10. tanečná sála 17.00 h   
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný 
napríklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť 
uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 042/285 2401. Poplatok sa 
hradí dvojmesačne, 1 h/3,50. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Streda  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.

KULTÚRA
Štvrtok 21.10. pešia zóna  16.3018.00 h MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
V našom meste sa už stalo tradíciou, že každoročne pre svojich občanov pri-
pravujeme kultúrny program pri príležitosti mesiaca október: Mesiac úcty  
k starším. Úctu treba prejavovať počas celého roka, nájdime si preto čas, vľúdne 
slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Ceníme si Vaše skúse-
nosti, životné múdrosti, vážime si Vaše vrásky, vlasy postriebrené šedinami, teplo 
v srdci, odovzdanosť dlane. Verte, že krásu a pôvab Vášmu životu budú dodávať 
jedinečné okamihy šťastia, ktoré budeme prežívať spolu s Vami, našimi rodičmi, 
starými rodičmi. Každý z Vás je milovaný, každý z Vás je potrebný. Mesto Púchov 
a Púchovská kultúra, s.r.o. pri tejto príležitosti - zároveň všetkým jubilantom 
mesta v tomto roku - VENUJE koncert hudobnej skupiny AKROPOLA, hosť ŠTE-
VO HRUŠTINEC. Vstup voľný. Informácie na osobitných plagátoch. Info o konaní 
podujatia s aktuálne platnými opatreniami vzhľadom na nový COVID Automat 
na osobitných plagátoch, www.kultura.puchov.sk, www.puchov.sk, facebooku 
Divadla Púchov a Mesta Púchov!

Nedeľa 24.10.  veľká sála  16.00 h 
NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: KALUNIÁDA
Najveselšia a najfarebnejšia rozprávka! Zažite bláznivé klaunské varieté o povola-
niach! Uvidíte klaunky Vendelínu a Valentínu v príbehu plnom poučenia, humoru, 
farieb, kúziel a pesničiek o niektorých profesiách. Klaunka Valentína sa jedného 
dňa rozhodne zmeniť svoje klaunské povolanie za iné, ako to dopadne, sa necha-
jte prekvapiť... Dĺžka predstavenia 45 minút (Divadlo zo šuflíka – Žilina). Vstupné 
4 €, predpredaj vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk od 14.10.
Info o konaní podujatia vzhľadom na covid automat na osobitných plagátoch, 
www.kultura.puchov.sk, facebooku Divadla Púchov! PODUJATIE v režime 
ZÁKLAD!

KINO
Štvrtok  21.10. 17:30 h   DUNA
Veľkolepé sci-fi dobrodružstvo prichádza! Paul Atreides je mladý muž s výnimočným 
darom, ktorému bol predurčený osud, akému nemôže celkom porozumieť. Musí sa 
dostať na najnebezpečnejšiu planétu vesmíru, aby zaistil bezpečnú budúcnosť pre 
svoju rodinu a svoj ľud. Práve tam je možné nájsť vzácnu komoditu – korenie, ktoré 
dokáže odomknúť plný potenciál človeka. Paul a jeho rod však nie sú jedinými, kto si 

Svadby a oslavy 
v divadle

Firemné večierkyKongresyRodinné oslavyStužkové
tel.: +421 905 807 292, +421 42 2852 402

e-mail: sprava@puchovskakultura.sk     web: www.kultura.puchov.sk

robí na planétu a jej zásoby nárok. Črtá sa konflikt, v ktorom prežijú len tí, čo dokážu 
čeliť svojmu strachu. MP od 12 rokov – Continentalfilm – 155 min. – USA – sci-fi, dobro-
družný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.  

Piatok 22.10. 17:30 h  RÓN MÁ CHYBU
Filmové štúdiá 20th. Century Studios a Locksmith Animation Vám prinášajú animovaný 
film Ron má chybu, príbeh medzi čudáckym školákom Barneym a jeho novým cho-
diacim, hovoriacim a trochu neustále kaziacim sa digitálnym robotom –kamarátom 
Ronom. Ronove neustále poruchy spúšťajú kopec veselých príhod a zážitkov, ktoré 
utužujú rodiace sa skutočné priateľstvo medzi chlapcom a umelou inteligenciou. MP – 
Cinemart – 101 min. – USA – animovaný, komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Piatok 15.10. 19:45 h   HALLOWEEN ZABÍJA
Niektoré netvory je nemožné zabiť. Michael Myers, legendárny tichý zabijak s bielou 
maskou, úspešne uniká už vyše štyridsať rokov. Horor Halloween zabíja je ďalšou kapi-
tolou v úspešnej a mimoriadne húževnatej sérii. MP od 15 rokov – Cinemart – 105 min. 
– USA – horor – titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 
4 €.

Nedeľa 24.10. 17:45 h  SUPERNOVA
Sam a Tusker cestujú po Anglicku vo svojom starom karavane, aby navštívili priateľov, 
rodinu a miesta zo svojej minulosti. Keďže Tuskerovi pred dvoma rokmi diagnostikova-
li demenciu, ich spoločný čas je to najdôležitejšie, čo majú. A od tej chvíle im nezáleží 
na ničom inom, ako byť spolu. Počas ich cesty sa však postupne ukazuje, že ich pred-
stava o budúcnosti sa začína značne líšiť. Tajomstvá sú odkryté, súkromné plány odha-
lené a ich vzájomná láska prechádza najťažšou skúškou, akú doposiaľ zažila. Nakoniec 
sa obidvaja musia postaviť otázke, čo skutočne znamená láska a čo všetko sme jeden 
pre druhého ochotní spraviť. MP od 12 rokov – Continentalfilm – 93 min. - VB– dráma. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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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: 19.10. 
Polievka: Kapustová-kopaničiarska 
1. Hrbatý morčací rezeň, ryža/opekané 
zemiaky,obloha
2. Údená krkovička, zemiakový šalát  
s majonézou
Streda: 20.10.
Polievka: Fazuľová na kyslo so sušenými 
slivkami 
1. Hovädzia frankfurtská roštenka, ryža
2. Roľnícke zemiaky s mletým mäsom, 
kyslá uhorka 
Štvrtok:21.10.
Polievka: Zeleninová-mliečna
1. Hovädzia varené, sviečková omáčka, 
knedľa
2. Roľnícke zemiaky s mletým mäsom, 
kyslá uhorka
Piatok: 22.10.
Polievka: Hŕstková
1. Bravčové rebierko “Róbert”, ryža
2. Mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, 
uhorka 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 19. 10. 
Polievka: Krúpková s údeným kolenom, 
chlieb
1. Bravčový plátok, volské oko, dusená 
ryža, kyslá uhorka
2. Rizoto z tarhone s kuracím mäsom  
a zeleninou

3. Kuracie nugetky, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
Streda: 20. 10.  
Polievka: Hov. vývar s mäsom a cestovinou
1. Vyprážané vykostené kuracie stehno, 
pučené zemiaky s cibuľkou, uhor.šalát
2. Hovädzí burger v žemli, hranolky
3. Kuracie nugetky, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
Štvrtok: 21. 10. 
Polievka: Strúčková na sladko-kyslo, 
chlieb
1. Hovädzie na hubách, slovenská ryža, 
paradajkový šalát
2. Špenátové halušky s nivovou  
omáčkou a slaninkou
3. Kuracie nugetky, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
Piatok: 22. 10. 
Polievka: Zeleninová minestrone, chlieb
1. Bravčový závitok záhorácky, varené 
zemiaky
2. Zapekané tvarohové palacinky
3. Kuracie nugetky, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 19.10.
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny  
Marinovaný kurací steak, ½ ryža,  
½ opekané zemiaky, zeleninová príloha 
Viedenské zapekané palacinky  
s tvarohom a hrozienkami 
Streda: 20.10.

Rajčinová s mušličkami 
Pečené kuracie stehno, ryža, ovocný 
kompót
Bulgur s údeným tofu a zeleninou, kyslá 
uhorka 
Štvrtok: 21.10.
Brokolicová krémová, chlebové krutóny  
Vyprážaný kurací rezník so sezamom, 
zemiak.pyré, parad. šalát s cibuľkou 
Miešaný zeleninový šalát s tuniakom  
a vajíčkom, dresing, pečivo 
Piatok: 22.10.
Zeleninová s bylinkovými haluškami 
Kotlíkový br.-hovädzí guláš, chlieb  
Grilovaný encián, americké zemiaky, 
brusnice, zel. príloha  

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 19.10.
Polievka: Gulášová polievka, chlieb
Hovädzí vývar, pečeňové halušky
1. Kurací steak s anglickou zeleninou, 
ryža
2. Hovädzí maďarský guláš, domáca 
knedľa  
3. Kysnutý jablkový koláč s posýpkou  

Streda: 20.10.
Polievka: Dubáková krémová so slanink-
ou, krutóny
Hydinový vývar s drobnou cestovinou
1. Kurací gyros, tortila, dip, hranolky, 
zeleninové obloženie    
2. Bravčový stroganov, varená cestovina  
3. Grilovaný hermelín na listovom šaláte, 
brusnicová omáčka, pečivo  
Štvrtok: 21.10.
Polievka: Sedliacka krúpová, chlieb  
Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami
1. Kuracie Chili Con Carne, ryža 
2. Jelenie stehno na šípkovej omáčke, 
karlovarská knedľa
3. Koložvárska kapusta, varené zemiaky  
Piatok: 22.10.
Polievka: Fazuľová s údeným mäsom, 
chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací plátok Melba, ryža, zeleninové 
obloženie
2. Bravčový plátok na dijónskej horčici, 
tarhoňa  
3. Vyprážaný Argus, maslové zemiaky, 
kyslá uhorka 
Jesenná špecialita na tento týždeň:
Grilovaná zelenina s Tofu syrom

                                             “Prajeme dobrú chuť.”
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Na siedmich železničných staniciach trenčianskeho 
regiónu v stredu 13.10. a vo štvrtok 14.10. prišla kul-
túra priamo k cestujúcim a okoloidúcim. V priesto-
roch staníc v Trenčíne, Trenčianskej Teplej, Púchove, 
Považskej Bystrici, Novom Meste nad Váhom, Parti-
zánskom a na Myjave odohral svoje krátke divadel-
né predstavenie „Pri kase“ obľúbený herec a rodák  
z Trenčína Pavol Seriš. 

Podujatie na podporu kandidatúry Trenčína na Eu-
rópske hlavné mesto kultúry 2026 malo za cieľ uká-
zať, že kultúra nám nemusí byť vzdialená a v prípade 
získania titulu pozitívne ovplyvní aj mestá v trenči-
anskom regióne. Na stanice Seriš priniesol humor  
v podobe svojej autorskej komédie “Pri kase” z pro-
stredia supermarketov. Predstavenie je zmesou 
stand-up comedy a pohybového herectva zo sveta 
obchodu, bez návštevy ktorého si pomaly nevieme 
predstaviť ani deň.

Divadelné predstavenia na staniciach zrkadlia pro-
gram kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mes-
to kultúry 2026. “Vystúpenia na staniciach ukazujú, 
že kultúra je pre všetkých a môže prísť bližšie tam, 
kde sú ľudia. A tiež, že program Európskeho hlav-
ného mesta nie je len o kultúre v centre Trenčína. 
Naopak, siaha za hranice krajského mesta a prepája 
Trenčín s celým regiónom,” vysvetľuje Lucia Dubačo-
vá, manažérka projektu Trenčín 2026 a dodáva: “Pri-
nášame teda do Trenčína a okolia kultúru v pohybe, 
aby si ľudia vedeli predstaviť, čo ich po získaní titulu 
čaká.”

Tím Trenčín 2026 tiež verí, že získanie titulu priláka 
do Trenčína aj úspešných rodákov. Herec Pavol Seriš 
začal hrať divadlo už počas štúdia na trenčianskom 
gymnáziu. Teraz pôsobí najmä v Českej republike, 
kde spolupracuje s mnohými divadlami a učí na Ja-
náčkovej akadémii múzických umení v Brne. Rád sa 
však vracia do svojho rodného mesta, kde sú jeho 
predstavenia veľmi obľúbené.

„Teším sa, že v rámci projektu Trenčín 2026 privezie-
me trochu divadla na miesta, kde zrejme divadlo ešte 
nikdy nebolo,“ hovorí Seriš a dopĺňa: „I keď som po 
štúdiu zakotvil v Brne, často a rád sa do Trenčína vra-
ciam. Tu som sa narodil, tu som absolvoval základnú 

i strednú školu, tu mám rodičov a mnohých kamará-
tov. Kandidatúru Trenčína na Európske hlavné mesto 
kultúry plne podporujem. Táto mimoriadna udalosť 
by Trenčínu i celému kraju určite priniesla mnoho no-
vých impulzov v oblasti kultúry a turizmu.” 

Dnes už vieme, že jedno zo slovenských miest získa 
titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Či to bude 
Trenčín, Nitra alebo Žilina rozhodne odborná medzi-
národná porota v decembri tohto roku.

Pavol Seriš je rodák z Trenčína a absolvent trenči-
anskeho Gymnázia Ľudovíta Štúra. Žije autorským 
divadlom, v ktorom mieša stand-up comedy, fyzic-
ké divadlo, absurdný humor, pantomímu či tanec. 
Vo svojej tvorbe skúma možnosti a hľadá hranice 
divadla jedného herca. Vyštudoval Filozofickú fakul-
tu Masarykovej univerzity v Brne a Ateliér fyzického 
divadla na Janáčkovej akadémii múzických umení  

v Brne, kde absolvoval i doktorské štúdium. Od roku 
2018 pôsobí na JAMU ako pedagóg. Pravidelne vedie 
workshopy fyzického divadla a robí pohybové spo-
lupráce k činohre; napr. pre Národní divadlo Brno, 
Slovácke divadlo v Uherskom Hradišti, Švandovo 
divadlo, Divadlo F.X.Šaldy v Liberci alebo Městská 
divadla pražská. 

Pri kase je autorská komédia jedného herca z pro-
stredia supermarketov, hypermarketov, megamarke-
tov a gigamarketov. Paródia na dnešnú konzumnú 
spoločnosť je zmesou stand-up comedy a pohybo-
vého herectva zo sveta obchodu, bez návštevy ktoré-
ho si pomaly nevieme predstaviť ani deň. Inscenácia 
získala Cenu diváka na 31. ročníku festivalu netradič-
ných divadiel Kopřiva 2017 v Česku. 

Trenčín 2026, 
foto: Slavomír Flimmel

Herec Pavol Seriš vystúpil na železničnej stanici

Druhý týždeň novembra Trenčín ožije dobrodruž-
stvom, úžasnými športovými výkonmi a splnenými 
cestovateľskými snami. Festival dobrodružných fil-
mov HoryZonty otvorí svoje brány 11. – 13. 11. 2021.

Online projekcia zaujala nielen na Slovensku
Počas troch festivalových dní organizátori plánujú 

ponúknuť aj v roku 2021 divákom výber toho najlep-
šieho zo sveta outdoorového filmu, chýbať nebudú 
ani diskusie s hosťami. „V prípade, že podmienky 
pre organizáciu verejných podujatí nebudú priazni-
vé, festival budeme opäť realizovať v online verzii,“ 

hovorí riaditeľka festivalu Mária Dutková. „Uvažuje-
me aj nad kombináciou klasického programu v ki-
nosále s jeho online verziou, vďaka ktorej je festival 
prístupnejší aj divákom vo vzdialenejších miestach 
Slovenska a zahraničia. Minulý rok sme zaznamenali 
množstvo pozitívnych diváckych ohlasov,“ dodáva  
a uvádza, že festival si pozreli diváci celkovo v desia-
tich krajinách, najďalej dokonca v Austrálii.

Hlavný festivalový program v znamení dvoch 
významných jubileí

Tento ročník festivalu bude okrem iného venovaný 
aj dvom jubileám. Jedným je 
100. výročie verejného uvede-
nia slovenského dlhometráž-
neho filmu a druhým 100 ro-
kov od založenia Slovenského 
horolezeckého spolku JAMES. 
Pri tejto príležitosti organizáto-
ri do programu zaradia viacero 
podujatí - filmové projekcie  
s tematikou horolezectva, be-
sedy, výstavy. Svoju účasť v 
štvrtkovom festivalovom pro-
grame potvrdil Róbert Gálfy, 
horolezec, horský vodca a 
priekopník slovenského súťaž-

ného skialpinizmu. K zvučným menám slovenských 
horolezeckých legiend, ktoré poctili festival svojou 
návštevou v minulosti, pribudne tento rok aj Marián 
Šajnoha, bývalý predseda Slovenského horolezecké-
ho spolku JAMES, účastník viacerých medzinárod-
ných expedícií a vedúci horolezeckej expedície na 
severný vrchol Nanga Parbatu v roku 1978. Spolu  
s ním sa na pódiu predstaví aj Martin Heuger, lezec  
a predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES. V posled-
ný festivalový večer, v sobotu 13. novembra, sa bude 
s oboma hosťami na pódiu rozprávať Martinov ka-
marát a spolulezec, Trenčan Jaroslav Dutka.

Nebudú chýbať tradičné súťaže
Festival dobrodružných filmov HoryZonty je úspeš-

né podujatie, ktoré je na trenčianskej kultúrnej scéne 
už 15 rokov. Záujem návštevníkov z radov fanúšikov 
dobrodružných a dokumentárnych filmov, outdoo-
rových športovcov, turistov a cestovateľov si Hory-
Zonty získali nielen svojím obsahom, kvalitou pro-
gramu, ale aj neustálym rozširovaním sprievodných 
aktivít, medzi ktoré patria bežecké preteky, nosičská 
časovka po drevených Farských schodoch, či detská 
Tour de HoryZonty na pumptrackovej dráhe. Orga-
nizátori vyhlásili aj tradičnú fotosúťaž, tentoraz na 
tému „Bez hraníc“. Svoje fotografie môžu súťažiaci 
posielať do 24. októbra.                    www.horyzonty.sk

Festival dobrodružných filmov HoryZonty 2021 Trenčín
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MESTO PÚCHOV 
v zmysle § 5, ods. 3 zákona  

č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov Mesto Púchov

v y h l a s u j e
výberové konanie na funkciu 

vedúceho Oddelenia výstavby, 
investícií, životného prostredia  
a stavebného úradu Mestského 
úradu Púchov

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

(získané v odbore stavebníctvo, ar-
chitektúra, enviromentalistika , život-
né prostredie – výhodou)

• prax minimálne 5 rokov,

Znalostné a iné predpoklady:
• znalosť zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v platnom zne-
ní, zákona č. 311/2001Z.z. Zákon-
ník práce, zákona č. 552/2003 Z. z.  
o výkone práce vo verejnom záujme, 
stavebného poriadku  zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku a vykonávacie pred-
pisy), právnych predpisov na úseku 
životného prostredia a nakladania  
s odpadmi, VZN a zásad mesta,

• Znalosti a skúsenosti z oblasti in-
vestičnej výstavby, územného pláno-
vania , projektovania stavieb, staveb-
ného poriadku, životného prostredia 
a nakladania s odpadmi

• Znalosť práce s PC (Microsoft Offi-
ce – Excel, Word, PowerPoint, Outlo-
ok ).

Iné výhody:
• Manažérske, organizačné a komu-

nikačné schopnosti,
• Nadobudnutá odborná spôso-

bilosť ( napr. na výkon stavebného 
dozoru, na zabezpečenie činnosti 
stavebného úradu. )

• Prax v oblasti územnej samosprá-
vy alebo štátnej správy,

• Skúsenosti s riadením kolektívu,
• Znalosť anglického jazyka, prípad-

ne iného cudzieho jazyka na použí-
vateľskej úrovni,

• Odolnosť voči stresu a časovej tie-
sni

• Schopnosť teamovej práce,
• Samostatnosť, flexibilita,
• Vodičský preukaz skupiny „B“

Uchádzači k žiadosti o zaradenie 
do výberového konania doložia:

• Profesijný životopis,
• Motivačný list,
• Potvrdenie o dĺžke praxe,
• Kópie dokladov o splnení kvalifi-

kačných predpokladov,

• Koncepciu riadenia Oddelenia vý-
stavby, investícií, životného prostre-
dia a stavebného úradu v rozsahu 
max. 2 strán formátu A4,

• Písomný súhlas s použitím 
osobných údajov v zmysle zákona  
č. 18/2018 Z.z. o osobných údajoch  
v platnom znení.

Výška funkčného platu: najme
nej 1.300 € brutto (podľa zákona 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov vo vý
kone práce vo verejnom záujme) + 
ďalšie výhody

Termín podania písomnej ži
adosti do výberového konania  
s požadovanými dokladmi je do 
05.11.2021 do 12:00 hod. – rozho-
dujúci je dátum doručenia písomnej 
prihlášky, nie dátum podania na poš-
te. Uchádzač, ktorý nepredloží k svo-
jej žiadosti všetky požadované do-
klady v stanovenom termíne, bude  
z výberového konania vyradený.

Predpokladaný termín nástupu: 
01.12.2021

Písomnú žiadosť s požadovanými 
dokladmi do výberového konania 
zasielajte v zalepenej obálke s ozna-
čením

„Výberové konanie vedúci Odde
lenia výstavby, investícií, životné
ho prostredia a stavebného úradu 

MsÚ Púchov – NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Mesto Púchov, Štefáni

ková 821/21, Púchov 020 18 alebo 
osobne do podateľne Mestského 
úradu Púchov

Termín a miesto výberového kona-
nia bude uchádzačom, ktorí splnili 
podmienky, oznámené písomnou 
formou.

Mesto Púchov si vyhradzuje prá-
vo neprizvať na osobný pohovor 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky 
vyššie uvedené kritéria a požiadavky 
alebo nedoručia vyššie uvedeným 
spôsobom a v termíne požadované 
doklady. O termíne a mieste usku-
točnenia osobného pohovoru budú 
uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných 
údajov podľa článku 13 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov  
a o voľnom pohybe takýchto úda-
jov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.  
o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov sú 
zverejnené na webovom sídle pre-
vádzkovateľa www.puchov.sk a na 
úradnej tabuli v priestoroch prevád-
zkovateľa. 

MsÚ Púchov

Výberové konanie 
na funkciu vedúceho Oddelenia výstavby, 

investícií, životného prostredia a stavebného 
úradu Mestského úradu Púchov

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 
1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom nehnuteľnosti – pozemok 

parcela registra „C“ č. 525/2, trvalý trávny porast o výmere 5740 m2 v kata-
strálnom území Hoštiná, zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vydanom Okres-
ným úradom Púchov, katastrálny odbor. 

2. Súťažiaci ponúkne cenu za ročný prenájom pozemku, špecifikované-
ho v bode 1. 

3. Účel nájmu je užívanie pozemku na poľnohospodárske účely, doba 
nájmu 3 roky. 

4. Súťažiaci zaplatí prvé nájomné najneskôr do jedného mesiaca od vy-
hodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

5. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa 
bodu 4. nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o vy-
užití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§ 344 a § 349 
Obchodného zákonníka). 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
6. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne JUDr. Iveta Brindzová, 

tel. +421 42 465 08 19, e-mail: iveta.brindzova@puchov.sk, na uvedených 
kontaktoch je možné dohodnúť obhliadku nehnuteľnosti. 

7. Návrhy na uzavretie zmluvy v 4 exemplároch podávajte písomne na 
adresu „Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov“ v zalepenej 
obálke a s výrazným označením „Súťaž: Prenájom pozemku Hoštiná“. 
Túto obálku vložte do druhej obálky s označením „Prihláška do súťaže: 
Prenájom pozemku Hoštiná“, kde okrem spomínanej zalepenej obálky  
s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi  
o osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo, IČO  
a kontakt; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo a kon-
takt). Vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne 
náležitosti platného návrhu zmluvy, je k dispozícii na webovom sídle Mes-
ta Púchov www.puchov.sk. 

8.  Lehota na predkladanie návrhu zmlúv končí dňa 19.11.2021 o 10:00 
hod. 

9. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej 
5 člennú komisiu menovanú Mestským zastupiteľstvom Púchov. Komisia 
je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná 
väčšina jej členov (najmenej traja členovia). Vyhodnotenie návrhov ob-
chodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 7 dní odo dňa ukončenia lehoty 
na podávanie ponúk. Komisia určí víťaza a poradie ostatných účastníkov, 
pričom kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvhodnejší ná-
vrh z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, resp. účelnosti  
a najmä najvyššia ponuka ročného nájomného za predmet obchodnej 
verejnej súťaže. 

10. V prípade rovnosti ponúk je rozhodujúci dátum a hodina doručenia 
ponuky. 

11. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písom-
nou správou odoslanou najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia podaných 
návrhov. 

12. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. 
13. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. 
14. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový 

návrh z hľadiska vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v sta-
novenej lehote na predkladanie návrhov. 

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ná-
vrhy a zrušiť súťaž. 

16. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich 
účasťou v súťaži. 

17. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká 
ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil. 

V Púchove, dňa 19. 10. 2021 
JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 

Mesto Púchov 
vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka obchodnú 

verejnú súťaž na 
prenájom nehnuteľnosti 

s týmito podmienkami:
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Kto môže darovať krv?
každá duševne a fyzicky zdravá osoba vo veku od 18 do 60 rokov 
(pri pravidelnom darovaní do 65. roka) a váži viac ako 50 kg                    

osoba, ktorá neprekonala infekčnú žltačku typu B, C a nebola posledných 6 mesiacov 
v styku s chorými na toto ochorenie (iné vážne infekčné ochorenia treba konzultovať 
s lekárom transfúziologického pracoviska)

osoba, ktorá nie je nosičom  HIV (vírus spôsobujúci ochorenie AIDS) nemala 
v poslednom roku sexuálneho partnera HIV pozitívneho nepatrí k rizikovým 
skupinám prenosu HIV, a to:
- narkomani podávajúci si drogy vnútrožilovo alebo vnútrosvalovo
- mužskí a ženskí prostitúti  
- jedinci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky

osoba, ktorá nie je závislá na alkohole a drogách a drogy neužívala v minulosti

osoba, ktorá je: 
- 4 týždne po doužívaní ATB (antibiotík)
- 2 týždne  bez hnačky, bez horúčky
- 1 týždeň po zubnom ošetrení (extrakcia zuba)
- aktuálne bez herpesu
- aktuálne mimo menzes (+/- 3 dni), tehotenstvo a dojčenie
- 6 mesiacov po väčšom operačnom zákroku
- 6 mesiacov po akupunktúre  
- 6 mesiacov po tetovaní alebo piercingu 
- 6 mesiacov po  transfúzii krvi alebo plazmy
- 6 mesiacov po endoskopickom vyšetrení 
- 6 mesiacov po pôrode alebo ukončení gravidity a nekojí
- 4 týždne po návrate z Kanady, Egyptu, Portugalska  (West Nile virus)
- 4 týždne po návrate z oblasti výskytu vtáčej chrípky (juhových. Ázia)   
- 6 mesiacov po návrate z tropických oblastí

osoba, ktorá neužíva pravidelne dlhodobo lieky, dovolené sú:
vitamíny, hormonálne antikoncepcia, postmenopauzálna a substitučna 
hormonálna liečba, hypnotiká užívané príležitostne pred spaním, 
príležitostne užívané analgetiká

ODBER KRVI MOBILNOU JEDNOTKOU 
NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY

dňa 3.11.2021 v priestoroch Divadla Púchov,
so začiatkom od 8:00 do 10:00 hod.

Čo robiť pred odberom?
- večer a ráno piť čo najviac tekutín
- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie
- pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu
- nezabudnite občiansky preukaz a kartu poistenca

Ako bude prebiehať odber?
- vyplníte dotazník,
- lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv,
- odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie,
- ak sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi
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V Starej Ľubovni sa konali otvorené 
majstrovstvá Slovenska v klasickom 
tlaku na lavičke. Za AMONREI PÚCHOV 
súťažili Jozef Trnka a Jakub Kvasnička. 
Obaja v kat. do 66 kg (open, bez roz-
dielu veku).

Nestarnúci Trnka vytvoril v kat. mu-
žov M1 do 66 kg (nad 40 rokov) národ-
ný rekord výkonom 102,5 kg. Ten istý 
výkon sa mu započítal aj do kat. mas-
ters M3 (nad 60 rokov), ktorý je takisto 
národným rekordom.

Spolu s ním sa súťaže zúčastnil aj 
mladý junior Jakub Kvasnička. Takis-
to si počínal veľmi dobre. Jeho útok 

na ďalší národný rekord mu nevyšiel 
(100,5 kg) a výkonom 95 kg aj tak zví-
ťazil vo svojej kategórii. 

Keďže to boli otvorené majstrovs-
tvá Slovenska mužov a obaja súťažili 
v rovnakej váhovej kat. do 66 kg bez 
rozdielu veku v absolútnom poradí 
skončil Trnka na 3. mieste a Kvasnička 
hneď za ním na 4. mieste. Trnka ziskom 
2 medailí (zlato a bronz) a Kvasnička 1x 
zlato si rozšírili svoju zbierku medailí 
vo svojich vitrínach. Obidvom preteká-
rom gratulujeme k výbornej reprezen-
tácií športového klubu AMONREI PÚ-
CHOV.                                      Marián Prekop 

Skvelý Trnka a národné rekordy, Kvasnička opäť prvý

5. liga: Slovan PB A – Horná Brezni-
ca 9:9, Tománek 3, P. Gálik, Šuba po 2, 
Hlubina 1, 1 štv. – Tomanica 4, Lipták 
3, Kocúr 1, 1 štv., Dohňany A – Beluša A 
9:9, R. Baška, M. Baška,. Junga, Gajdoš 
po 2, 1 štv. – M. Konrád, Ľ. Hrevuš po 
4, 1 štv.,

6. liga: Slovan PB B – JoLa Dubnica 
9:9, Višenka 3, P. Gálik, J. Gálik po 2, Ba-
bušík 1, 1 štv. – Švikruha 4, Rojkovič 3, 
J. Lalinský 1, 1 štv.

7. liga
 Papradno A – Dohňany B 11:7, Říčko-

vá, Mart. Žilinčík po 4, Záhorec 2, 1 štv. 
– Štrbák, Riško po 2, Hološko, Marman 
po 1, 1 štv., Červ. Kameň – TTC PB C 9:9, 

Ľ. Dohňanský, Bajzík po 3, M. Dohňan-
ský, Rydlo po 1, 1 štv. – D. Kulich 4, To-
mášek 2, Kotačka, Adamčík po 1, 1 štv., 
Pružina B – Púchov A 5:13, Čelko ml. 3, 
Sádecký, Petrovič po 1 – Lefko 4, Miko 
3, Gerhardt, Sitár po 2, 2 štv.

8. liga
Lednica – Dol. Kočkovce C 7:11, V. 

Pilný st., V. Pilný ml. po 2, Matejíček, Mi-
ček po 1, 1 štv. – Kutlík, Hudec, Hurta 
po 3, M. Majdán 1, 1 štv., Papradno B – 
Beluša B 2:16, Urbanovský 2 – Vyhnič-
ka, Ochotnický po 4, Barcík, A. Hrevuš 
po 3, 2 štv., TTC PB D – Nová Dubnica 
B 4:14, F. Kulich 4 – Veselka, Kulina, Ci-
coň, Prachár po 3, 2 štv.           (hl)

STOLNÝ TENIS

Miroslav Kvaššay triumfoval v 16. roč-
níku jesenných rybárskych pretekov na 
Vodnej nádrži Ihrište. Podujatie, ktoré 
je tradične aj Memoriálom Petra Cipku, 
pripravila Miestna organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Púchove pre 
svojich členov i pre členov iných rybár-
skych organizácií. 

Víťaz pretekov ulovil 30 pstruhov 
dúhových, za ktorých získal v zmysle 
pravidiel pretekov 900 bodov. Na dru-
hom mieste skončil s minimálnou dva-
násťbodovou stratou Marek Šedý, kto-
rý ulovil 16 kaprov a jedného pstruha 

dúhového. Na bronzovej priečke skon-
čil Jozef Rusňák, ktorý za 14 kaprov  
a troch pstruhov dúhových získal 795 
bodov. Štvrtá priečka patrí Lukášovi 
Lovíškovi (25 pstruhov dúhových – 
750 bodov) a piatu priečku obsadil 
Tomáš Levko (21 pstruhov dúhových 
– 630 bodov). 

Celkovo sa na pretekoch ulovilo 625 
kusov pstruha dúhového, z tohto po-
čtu si rybári privlastnili 362 pstruhov. 
Rybári ulovili aj 73 kusov kapra rybnič-
ného, sedemnásť kusov si privlastnili. 

MO SRZ Púchov, foto: M. Mikáč

Memoriál Petra Cipku na vodnej 
nádrži Ihrište vyhral M. Kvaššay

V sobotu 16. októbra sa na krytom 
bazéne v Nových Zámkoch uskutočnili 
tradičné plavecké preteky O Pohár Del-
fína. Išlo už o 26.ročník, ktorý bol ob-
sadený pretekármi zo 17 plaveckých 
klubov SR.

PK Matador reprezentovalo 5 špor-
tovcov, ktorí sa rozhodne nestratili  
a získali niekoľko medailových umie-
stnení. Matej Kucej zvíťazil vo svojej 
kategórii v disciplínach 50m prsia  
a 50m znak. Druhé miesto vyplával  
v disciplíne 100m prsia a 3.miesto na 
100m znak. Jeho oddielový kolega 
Marek Hanták vylovil z novozámocké-
ho bazéna 2 strieborné medaile, a to  
v disciplínach 50m motýlik a 50m pr-
sia. Trojicu medailistov doplnila Ivanka 

Šmigurová - najmladší člen výpravy, 
ktorá bola druhá na 50m znak a tre-
tia v závodoch na 50m voľný spôsob  
a 100m polohové preteky. Zvyšní dva-
ja reprezentanti nášho klubu Klárka 
Labudíková a Jakub Šmigura taktiež 
potešil zlepšením vlastných osobných 
výkonov. Všetci spomínaní pretekári 
smerujú svoje úsilie k zimným Majst-
rovstvám SR, kde budú mať možnosť 
skonfrontovať svoju výkonnosť s naj-
lepšími plavcami Slovenska. Všetkým 
ďakujeme za vzornú reprezentáciu 
-trénerom za ich prípravu - rodičom 
za ich podporu a želáme im veľa tré-
ningového úsilia a zdravia do zvyšku 
sezóny.

PK Matador

Úspechy plaveckých nádejí
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2. liga muži
3. kolo: 
HK Iskra Partizánske – MŠK Púchov 0:6 (0:2, 0:0, 

0:4), 2. Deneš (Hrušík), 20. Brňák (Zúbek, Minárik), 55. 
Šedivý (Kanaet, Jakúbek), 58. Zemko (Minárik), 58. 
Kanaet (Božík), 60. Deneš (Hrušík)

Strely na bránku: 24:36, presilové hry: 9/0 – 7/0, 114 
divákov

Púchovčania sa ujali vedenia už v druhej minúte 
gólom Deneša, na 0:2 zvyšoval v záverečnej minúte 
prvého dejstva Brňák. V druhej tretine diváci gól ne-
videli. V záverečnom dejstve chceli domáci zlikvido-
vať dvojgólové manko, púchovská obrana a brankár 
im to nedovolili. Hokejisti MŠK Púchov definitívne 
rozhodli v záverečnej päťminútovke, kedy po góloch 
Šedivého, Zemka, Kanaeta a Deneša zlomili odpor 
domácich. 

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Božík, Brňák, 
Zúbek, Minárik, Zemko – Kvocera, Vladimirov, Jakú-
bek, Šedivý, Kanaet – Haluška, Mičko, Hajský, Pšur-
ný, Hrušík – Húska, Deneš, Bajtala, tréner Miroslav 
Nemček

Ostatné výsledky 3. kola: Senica – Lučenec 9:2, 
Dolný Kubín – Detva 2:6, Hamuliakovo – Piešťany 7:6
1. MŠK Púchov 3 3 0 0 0 27:3 9
2. Hamuliakovo 3 2 0 1 0 26:15 7
3. Piešťany 3 1 2 0 0 17:12 7
4. Detva 3 2 0 0 1 16:8 6
5. Partizánske 3 1 0 1 1 9:15 4
6. Senica 3 1 0 0 2 11:16 3
7. D. Kubín 3 0 0 0 3 9:20 0
8. Lučenec 3 0 0 0 3 7:33 0

Program 4. kola: MŠK Púchov – MHK Autocar 
Dolný Kubín (23. 10. o 17.30), Lučenec – Piešťany, 
Detva – Hamuliakovo, Senica – Partizánske

1. liga juniori
11. kolo: HK Ružinov Bratislava – MŠK Púchov 

10:4 (3:3, 5:1, 2:0), 4. Moravanský (Jankovský), 8. 
Ladecký (Papán), 20. Mišák (Ladecký), 40. Papán (Vrá-
blik), HOBA Bratislava – Dubnica nad Váhom 4:0, Le-
vice – Považská Bystrica 4:1

12. kolo: HK Ružinov Bratislava – MŠK Púchov 
5:3 (1:0, 3:2, 1:1), 32. Jankovský (Urban, Ladecký), 
35. Jankovský (Ladecký, Urban), 44. Urban (Ťapko, 
Kľučka), HOBA Bratislava – Dubnica nad Váhom 5:3, 
Levice – Považská Bystrica 1:3
1. Ružinov 12 10 0 0 2 77:39 30
2. P. Bystrica 12 7 1 0 4 45:32 23
3. HOBA  10 5 1 1 3 39:27 18
4. Trnava 8 5 1 0 2 41:14 17
5. MŠK Púchov 10 5 0 1 4 36:43 16
6. Levice 10 1 0 1 8 21:52 4
7. Dubnica 10 0 0 0 10 18:70 0

Program 13. a 14. kola: MŠK Púchov – HOBA Bra-
tislava (23. 10. o 14.00 a 24. 10. o 11.00), Dubnica nad 
Váhom – Levice, Trnava – Ružinov Bratislava 

Extraliga dorast
13. kolo: MŠK Púchov – MMHK Nitra 2:3 (0:1, 0:1, 

2:1), 55. Lazkov (Svinčák), 60. Hazala (F. Pobežal)
Žilina – Zvolen 0:7, Skalica – Poprad 5:6, Michalov-

Hokej

Draci zlomili odpor Partizánskeho až 
v záverečnej päťminútovke

ce – Trnava 6:2, stretnutia Martin – Trenčín, Slovan – 
Spišská Nová Ves a Banská Bystrica – Košice odložili

14. kolo: MŠK Púchov – MMHK Nitra 1:2 (0:0, 
0:1,1:1), 52. Pišoja (Kohutiar, Hajas), 

Žilina – Zvolen 2:3, Skalica – Poprad 4:9, Michalov-
ce – Trnava 6:3, stretnutia Martin – Trenčín, Slovan – 
Spišská Nová Ves a Banská Bystrica – Košice odložili
1. Zvolen 14 8 2 1 3 61:35 29
2. Nitra 14 8 2 1 3 44:34 29
3. B. Bystrica 12 8 1 1 2 56:29 27
4. Slovan 12 7 2 0 3 46:31 25
5. Poprad 12 7 0 2 3 51:32 23
6. Trenčín 14 6 1 1 6 53:45 21
7. MŠK Púchov 12 6 1 0 5 30:26 20
8. Skalica 10 6 0 1 3 46:29 19
9. Košice 12 4 2 2 4 45:48 18
10. Trnava 14 5 0 0 9 42:65 15
11. Michalovce 12 3 2 1 6 28:35 14
12. Martin 12 3 1 2 6 41:61 13
13. Žilina 10 1 0 1 8 21:48 4
14. Sp. N. Ves 12 0 0 1 11 20:66 1

Program 15. a 16. kola: Gladiators Trnava – MŠK 
Púchov (23. 10. o 14.00 a 24. 10. o 10.30), Banská 
Bystrica – Skalica, Zvolen – Poprad, Košice – Trenčín, 
Nitra – Žilina, Martin – Slovan Bratislava, Spišská 
Nová Ves - Michalovce  

Kadeti
9. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica  

 odložené, Partizánske – Trenčín 2:7, Piešťany – To-
poľčany 7:8, Skalica – Senica – odložené
1. Trenčín 9 7 1 1 41:12 15
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 9 3 0 6 30:46 6
6. Piešťany 9 3 0 6 34:59 6
7. P. Bystrica 8 1 1 6 16:51 3
8. Topoľčany 8 1 1 6 30:74 3

1. liga starší žiaci
8. HT:
6. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 

4:3 (0:1, 3:2, 1:0), 8. Kučíková (Ľ. Putala), 27. Bajtala, 
38. Kučíková (Brindza)

Dolný Kubín – Altis Orava 5:8, Žilina – Martin 10:4, 
Dubnica – Ružomberok 4:6
1. Žilina 6 6 0 0 86:20 12
2. P. Bystrica 6 6 0 0 33:10 12
3. Altis 6 4 0 2 47:23 8
4. Martin 6 3 1 2 37:25 7
5. MŠK Púchov 6 2 0 4 22:36 4
6. Ružomberok 6 1 1 4 14:51 3
7. Dubnica 6 1 0 5 29:56 2
8. D. Kubín  6 0 0 6 17:64 0

Program 7. kola: MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica 
nad Váhom (23. 10. o 9.00), Altis Orava – Martin, Ru-
žomberok – Dolný Kubín, Považská Bystrica - Žilina  

7. HT:
6. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 

2:3 (2:0, 0:2, 0:1), 26. Weissabel (Plevák), 40. Weissa-
bel (Janíček, Vrabec), 45. Vrabec

Dubnica nad Váhom – Ružomberok 2:12, Žilina – 
Martin 4:9
1. Martin 6 5 1 0 64:15 11
2. Ružomberok 5 3 1 1 32:28 7
3. Žilina 6 3 0 3 62:30 6
4. Dubnica 5 2 1 2 22:55 5
5. MŠK Púchov 6 2 0 4 26:45 4
6. P. Bystrica 6 0 1 5 21:54 1

Program 7. kola: MŠK Púchov – Spartak Dubnica 
nad Váhom (23. 10. o 11.30), Ružomberok – Martin, 
Považská Bystrica – Žilina

1. liga mladší žiaci
5. HT:
MŠK Púchov – Dubnica nad Váhom 2:4, MŠK 

Púchov – Žilina 3:3, Žilina – Dubnica nad Váhom 2:4

Muži MŠK Púchov sa aj do tretice tešili z hladkého víťazstva.              Ilustračné foto: Miroslav Mikáč
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Futbal  2. liga muži

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov
3. liga muži

6. liga muži

7. liga muži

4. liga muži

13. kolo: 

MŠK Púchov – Petržalka 1:1 (0:0)
Góly: 80. Martinček – 61. Kelemen
ŽK: Lacko – Nagy, rozhodcovia: Micheľ – Weiss, 

Jánošík, 250 divákov
Na Púchovčanov 

čakal opäť kvalitný 
súper, ktorý už od 
úvodného hvizdu 
dokazoval, že miesto  
v hornej polovici ta-
buľky mu nepatrí 
náhodou. Už v piatej 
minúte pohrozili po 
dlhej nakopnutej lop-

te, kedy sa v pokutovom území dostal k lopte Hro-
nec, no v poslednej chvíli zachránil brankár Strel-
čík. Na druhej strane mohli ísť domáci do vedenia 
o šesť minút neskôr, no Loduhovu hlavičku za-
stavila pred bránkovou čiarou hosťujúca obrana.  
V závere polčasu hlavičkoval po rohovom kope 
domáci Afolabi, no lopta skončila tesne vedľa 
bránky. V druhom polčase sa ako prví z gólu teši-
li hostia, v 61. minúte po rohovom kope domáca 
obrana nechala trestuhodne voľného Kelemena, 

ktorý prudkou strelou prekonal Strelčíka – 0:1. 
Oživenie do domácej hry prinieslo dvojnásobné 
striedanie v 66. minúte. V 68. minúte mohol vy-
rovnať Holiš, no jeho výbornú individuálnu akciu 
skvele zlikvidoval hosťujúci brankár. Štvrť hodinu 
pred koncom poslal Martinček do pokutového 
územia pekný center, Mráza vychytal brankár 
Petržalky a následnú dorážku poslal Loduha nad 
bránku hostí. O päť minút neskôr už prišla zaslúže-
ná odmena za domácu aktivitu. Patrik Mráz poslal 
loptu z priameho kopu do pokutového územia  
a Martinček prízemnou strelou vyrovnal – 1:1. Do-
máci sa s remízou neuspokojili, už dve minúty po 
vyrovnávajúcom góle vystrelil Martinček z hrani-
ce pokutového územia, s jeho strelou si hosťujúci 
brankár poradil. Petržalčania potom už kúskovali 
hru, trikrát striedali, a tak si spod Lachovca od-
vážajú bod. 

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Lacko, Kopičár, 
Afolabi, Martinček, Kapusniak (66. Ozimý), Holáň 
(76. Kopiš), Loduha, Ullman (66. D. Pilný), Mráz (89. 
Krčula), Holiš, tréner Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 13. kola:
Rohožník – Humenné 0:1, Šamorín – Trebišov 

2:0, Skalica – Bardejov 2:0, Námestovo- Komárno 

0:2, Dubnica nad Váhom – Košice 1:2, Banská Bys-
trica – Slovan Bratislava B 1:0, Podbrezová – Žilina 
B 3:0
1. B. Bystrica 13 10 2 1 27:8 32
2. Humenné 13 9 3 1 17:5 30
3. Komárno 13 9 2 2 22:10 29
4. Podbrezová 12 9 0 3 26:12 27
5. Skalica 11 8 2 1 16:4 26
6. Košice 12 6 2 4 26:16 20
7. Petržalka 10 5 2 3 18:9 17
8. Šamorín 12 5 1 6 22:18 16
9. Žilina B 13 4 3 6 26:23 15
10. Trebišov 12 4 2 6 8:17 14
11. Rohožník 13 4 2 7 14:24 14
12. Dubnica 12 3 3 6 18:22 12
13. MŠK Púchov 13 2 4 7 15:20 10
14. Bardejov 13 1 5 7 11:18 8
15. Slovan B 13 2 2 9 8:26 8
16. Námestovo 13 0 1 12 5:47 1

Program 14. kola: 
Slavoj Trebišov – MŠK Púchov (23. 10.  

o 14.30), Humenné – Banská Bystrica, Slovan Bra-
tislava B – Skalica, Bardejov – Podbrezová, Žilina 
B – Košice, Dubnica nad Váhom – Šamorín, Petr-
žalka – Komárno, Rohožník – Námestovo

Remíza mrzí, škoda nepremenených šancí

11. kolo: 
Beluša – Marcelová 2:1 (1:0), Derka, Gáborík – Dok-

torík, Častkovce – Zlaté Moravce B 3:0, Levice – Ga-
lanta 0:0, Nitra – Malženice 4:2, Nové Mesto nad 
Váhom – Kalná nad Hronom 0:0, Partizánske – Imeľ 
0:0, Považská Bystrica – Nové Zámky 2:1, Šaľa – Veľké 
Ludince 3:0
1. P. Bystrica 13 11 2 0 27:5 35
2. Beluša 13 10 2 1 27:11 32
3. Kalná 13 6 5 2 21:16 23
4. Šaľa 13 6 3 4 29:13 21
5. Myjava 12 6 3 3 22:12 21
6. Malženice 13 5 5 3 21:17 20
7. Marcelová 13 5 4 4 16:11 19
8. N. Zámky 13 6 1 6 21:17 19
9. Galanta 13 5 3 5 18:21 18
10. Častkovce 13 5 2 6 24:16 17
11. V. Ludince 13 4 4 5 19:21 16
12. Nitra 13 5 0 8 16:25 15
13. Nové Mesto 13 4 2 7 18:16 14
14. Imeľ 12 3 5 4 10:14 14
15. L. Rovne 12 3 1 8 6:16 10
16. Partizánske 13 2 4 7 12:27 10
17. Z. Moravce B 13 2 2 9 13:37 8
18. Levice 12 1 4 7 7:32 7

11. kolo: 
Prečín – Častkovce 2:0, Dolné Vestenice – Hlohovec 

3:0, Kvašov – Radimov 2:1, Lehota pod Vtáčnikom – 
Jaslovské Bohunice 4:2, Horná Krupá – Domaniža 1:4, 
Vrbové – Piešťany 3:1, Boleráz – Ladce 6:1, Prievidza 

– Gbely 1:1, Bánovce nad Bebravou – Trenčianske 
Stankovce 0:1
1. Lehota 13 11 2 0 50:8 35
2. J. Bohunice 13 11 1 1 41:14 34
3. Boleráz 13 11 0 2 38:10 33
4. T. Stankovce 13 8 4 1 23:7 28
5. Vrbové 13 7 3 3 26:20 24
6. Piešťany 13 7 1 5 41:19 22
7. Domaniža 13 6 4 3 28:23 22
8. Horná Krupá 13 7 0 6 23:29 21
9. Prečín 13 6 1 6 21:14 19
10. Gbely 13 4 3 6 23:24 15
11. Radimov 13 4 2 7 21:23 14
12. Trebatice 13 3 4 6 20:24 13
13. Ladce 13 4 1 8 17:31 13
14. Kvašov 13 4 0 9 10:33 12
15. Prievidza 13 2 4 7 13:29 10
16. D. Vestenice 13 2 2 9 12:37 8
17. Bánovce 13 1 2 10 4:33 5
18. Hlohovec 13 1 2 10 9:42 5

11. kolo: 
Dolné Kočkovce – Udiča 2:1 (0:0), Pilát 2 – Drblík, 

Sverepec – Tuchyňa 1:3, Šebešťanová – Podmanín 
2:3, Mikušovce – Nová Dubnica 2:6, Lysá pod Ma-
kytou – Košecké Podhradie 16:0 (8:0), Brezničan 4, 
Drdák 2, Veteška 3, Augustín 2, Chodúr 2, Macko, 
Maslák, Kováč, Visolaje – Papradno 4:1 (0:0), Kujaník 
2, Bulejčík, Ondrašík, Váň (vlastný), Dohňany – Stre-
žnice 0:2 (0:1), Loduha 2
1. D. Kočkovce 11 8 0 3 24:18 24
2. Nová Dubnica 11 6 3 2 33:17 21
3. Podmanín 11 7 0 4 27:15 21
4. Streženice 11 7 0 4 25:22 21
5. Tuchyňa 11 5 4 2 27:17 19

6. Udiča 11 5 3 3 31:12 18
7. Šebešťanová 11 5 2 4 23:18 17
8. Mikušovce 11 5 0 6 17:26 15
9. Lysá 11 4 2 5 33:17 14
10. Visolaje 11 5 1 5 29:24 13
11. Dohňany 11 4 0 7 18:31 12
12. Sverepec 11 3 2 6 12:24 11
13. Papradno 11 2 3 6 16:22 9
14. K. Podhradie 11 1 0 10 7:59 3

11. kolo: Prejta – Vrchteplá 2:4, Tŕstie – Pružina 3:0, 
Horovce – Orlové 4:0 (2:0), Kebis 3, Vozár, Dulov – Ka-
meničany 7:0, Červený Kameň – Fan Club Púchov 2:2 
(0:0), Gažo, Monček – Velič 2, Praznov – Lednica 6:1 
(4:1), Klabník 3, Galát 2, M. Kostelanský – Zieba, Ko-
lačín – Bodiná
1. Praznov 11 10 1 0 43:8 31
2. Tŕstie 11 9 0 2 44:11 27
3. Horovce 11 8 1 2 31:13 25
4. Bodiná 11 8 0 3 36:17 24
5. Kolačín 11 7 0 4 45:19 21
6. Dulov 11 5 2 4 32:25 17
7. Pružina 11 4 3 4 31:29 15
8. FC Púchov 11 4 2 5 30:52 14
9. Lednica 11 4 1 6 29:27 13
10. Vrchteplá 11 4 1 6 26:30 13
11. Orlové 11 3 0 8 20:41 9
12. Prejta 11 2 2 7 24:46 8
13. Č. Kameň 11 1 3 7 17:35 6
14. Kameničany 11 0 0 11 5:60 0

Púchovské noviny 
aj na Facebooku
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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

12. kolo: KFC Komárno – MŠK Púchov – odlože
né na 10. 11., Karlova Ves Bratislava – Piešťany 5:1, 
Dubnica nad Váhom – Zlaté Moravce 1:3, Myjava – 
Krakovany 3:0, Domino – Skalica 5:0, Lokomotíva Tr-
nava – Partizánske 5:0, Inter Bratislava – Šamorín 5:2, 
Nitra – Senec- odložené na 20. 10.
1. Zl. Moravce 12 8 2 2 33:13 26
2. Skalica 12 8 1 3 29:21 25
3. Dubnica 12 7 2 3 23:15 23
4. Komárno 11 6 4 1 26:13 22
5. Inter 12 6 3 3 16:13 21
6. MŠK Púchov 11 6 2 3 28:18 20
7. Nitra 11 5 3 3 23:17 18
8. Karlova Ves 12 5 3 4 18:18 18
9. Domino 12 3 6 3 19:15 15
10. Myjava 12 4 2 6 18:17 14
11. Šamorín 12 3 4 5 27:31 13
12. Trnava 12 3 3 6 8:14 12
13. Senec 11 2 5 4 12:17 11
14. Partizánske 12 3 2 7 14:27 11
15. Piešťany 12 2 1 9 10:33 7
16. Krakovany 12 0 3 9 2:24 3
Program 13. kola:
MŠK Púchov – Čermáňsky FK Nitra (24. 10. o 

10.00), Skalica – Komárno, Krakovany – Domino, Ša-
morín – Dubnica, Senec – Karlova Ves Bratislava, Zla-
té Moravce – Myjava, Partizánske – Inter Bratislava, 
Piešťany - Trnava  

8. kolo: MFK Skalica – MŠK Púchov – odložené 
na 10. 11., Petržalka – Domino 3:0, Zlaté Moravce – 
Dubnica nad Váhom 0:1, Dunajská Streda – Slovan 
Bratislava 3:1, Karlova Ves – Trnava 1:6, Senica - Inter 
Bratislava 0:1, Nitra – Trenčín, Levice – Prievidza – od-
ložené
1. D. Streda 8 6 0 2 35:6 18
2. Trnava 7 6 0 1 34:9 18
3. Trenčín 7 5 2 0 28:8 17

8. kolo: MFK Skalica – MŠK Púchov – odložené 
na 10. 11., Petržalka – Domino 3:3, Zlaté Moravce – 
Dubnica nad Váhom 0:2, Dunajská Streda – Slovan 
Bratislava 2:0, Karlova Ves – Trnava 1:3, Senica - Inter 
Bratislava 0:2, Nitra – Trenčín, Levice – Prievidza – od-
ložené
1. D. Streda 8 7 0 1 67:6 21
2. Trenčín 7 7 0 0 45:2 21
3. Trnava 7 6 0 1 31:8 18
4. Domino 8 5 3 0 23:11 18
5. Slovan 6 5 0 1 28:2 15
6. Karlova Ves 8 5 0 3 17:13 15
7. Dubnica 8 4 1 3 22:12 13
8. Nitra 6 3 1 2 15:11 10
9. MŠK Púchov 7 3 1 3 8:11 10
10. Inter 8 3 1 4 15:21 10
11. Petržalka 7 2 1 4 29:21 7
12. Prievidza 7 1 1 5 6:24 4
13. Senica 8 1 0 7 4:28 3
14. Zl. Moravce 8 1 0 7 3:41 3
15. Levice 7 0 1 6 1:56 1
16. Skalica 6 0 0 6 2:49 0

7. kolo: Zlaté Moravce – MŠK Púchov 0:3 (0:1), 
Potáč, Prekop, Turza, Senica – Dubnica 0:4, Prievidza 
– Inter 2:1, Levice – Karlova Ves 5:2, Nitra – Domino 
4:2
1. Dubnica 7 6 0 1 40:13 18
2. D. Streda 6 5 1 0 47:3 16
3. Trnava 5 5 0 0 54:2 15
4. Slovan 6 5 0 1 52:8 15
5. Trenčín 6 5 0 1 37:13 15
6. MŠK Púchov 7 4 0 3 16:20 12
7. Petržalka 5 3 1 1 24:13 10
8. Karlova Ves 7 3 1 3 24:25 10
9. Levice 7 3 1 3 24:30 10
10. Inter 7 3 0 4 19:19 9
11. Domino 7 2 2 3 24:26 8
12. Zl. Moravce 7 1 2 4 9:35 5
13. Nitra 7 1 1 5 14:33 4
14. Prievidza 7 1 0 6 14:30 3
15. Senica 7 0 1 6 6:34 1
16. Skalica 6 0 0 6 1:101 0

7. kolo: Zlaté Moravce – MŠK Púchov 2:3 (1:2), 
Kozáček 2, Vavrek, Petržalka – Slovan Bratislava 5:16, 
Senica – Dubnica 8:7, Prievidza – Inter 5:16, Levice – 
Karlova Ves 3:4, Nitra – Domino 19:2
1. Slovan 6 6 0 0 102:27 18
2. Inter 7 6 0 1 82:51 18

9. kolo: Prečín – Udiča 7:0, Plevník – Dolná Mariko-
vá 19:0, Beluša – Papradno 8:2
1. Plevník 6 6 0 0 56:5 18
2. Domaniža 5 5 0 0 36:3 15
3. Beluša 7 5 0 2 26:21 15
4. Jasenica 6 4 0 2 26:6 12
5. Papradno 7 2 0 5 10:38 6
6. Udiča 7 2 0 5 6:35 6
7. Prečín 7 1 1 5 10:25 4
8. D. Mariková 7 0 1 6 4:41 1

9. kolo: Mikušovce – Košeca 2:1, Bolešov – Dubnica 
nad Váhom 1:4
1. FC Púchov 6 6 0 0 45:8 18
2. Dubnica B 7 5 0 2 22:12 15
3. Mikušovce 8 5 0 3 19:21 15
4. N. Dubnica 6 4 1 1 29:6 13
5. Košeca 8 4 1 3 25:23 13
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

9. kolo: FC Púchov – Prečín 2:0, Beluša – Ilava 4:1, 
Domaniža – Praznov 2:1
1. Plevník 6 6 0 0 34:3 18
2. Domaniža 7 6 0 1 28:20 18
3. FC Púchov 8 4 2 2 18:14 14
4. Prečín 7 4 1 2 10:14 13
5. Ilava 8 3 1 4 13:19 10
6. Beluša 8 2 3 3 23:21 9
7. Praznov 6 2 0 4 14:17 6
8. H. Poruba 8 0 2 6 11:25 2
9. Sverepec 6 0 1 5 8:26 1

12. kolo: Komárno – MŠK Púchov – odložené na 10. 
11., Karlova Ves – Piešťany 6:0, Dubnica – Zlaté Mo-
ravce 2:1, Domino – Skalica 3:2, Lokomotíva Trnava 
– Partizánske 9:1, Inter – Šamorín 2:1, Myjava – Kar-
kovany 1:0
1. Inter 12 9 1 2 35:11 28
2. Zl. Moravce 12 8 3 1 23:5 27
3. Dubnica 12 8 3 1 30:13 27
4. Karlova Ves 12 8 2 2 32:15 26
5. Trnava 12 7 2 3 29:12 23
6. Komárno 11 7 2 2 27:11 23
7. Domino 12 5 5 2 23:14 20
8. Šamorín 12 6 2 4 18:15 20
9. Piešťany 12 4 2 6 19:26 14
10. Senec 11 3 4 4 11:10 13
11. MŠK Púchov 11 2 4 5 13:21 10
12. Skalica 12 2 4 6 10:19 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 12 0 1 11 10:46 1

Program 13. kola: MŠK Púchov – Čermáňsky FK 
Nitra (24. 10. o 12.30), Skalica – Komárno, Krako-
vany – Domino, Šamorín – Dubnica, Senec – Karlova 
Ves Bratislava, Zlaté Moravce – Myjava, Partizánske 
– Inter Bratislava, Piešťany - Trnava  

4. Karlova Ves 8 4 2 2 23:8 14
5. Petržalka 7 4 1 2 19:8 13
6. MŠK Púchov 7 4 1 2 14:11 13
7. Slovan 6 4 0 2 24:7 12
8. Dubnica 8 4 0 4 17:16 12
9. Domino 8 4 0 4 15:22 12
10. Senica 8 3 1 4 14:10 10
11. Prievidza 7 3 1 3 19:18 10
12. Nitra 6 2 1 3 12:12 7
13. Inter 8 2 1 5 9:27 7
14. Skalica 6 1 0 5 4:35 3
15. Levice 7 1 0 6 3:35 3
16. Zl. Moravce 8 0 0 8 5:43 0

3. Trnava 5 5 0 0 114:23 15
4. D. Streda 5 5 0 0 100:23 15
5. Trenčín 6 5 0 1 73:18 15
6. Nitra 6 4 0 2 105:45 12
7. Dubnica 7 4 0 3 67:33 12
8. Petržalka 6 3 0 3 64:65 9
9. Senica 7 3 0 4 61:89 9
10. Domino 7 2 1 4 53:74 7
11. Zl. Moravce 6 2 0 4 32:63 6
12. MŠK Púchov 7 2 0 5 30:67 6
13. Karlova Ves 7 2 0 5 37:89 6
14. Prievidza 7 1 1 5 37:108 4
15. Skalica 6 0 0 6 34:109 0
16. Levice 7 0 0 7 20:127 0

9. kolo: 
Brvnište – Podmanín 1:0

1. D. Mariková 8 7 1 0 35:2 22
2. Brvnište 9 6 1 2 42:8 19

3. Podmanín 9 4 2 3 24:13 14
4. Kvašov 8 3 0 5 33:27 9
5. D. Kočkovce 8 3 0 5 23:28 9
6. Streženice 8 0 0 8 6:85 0
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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
Aj v dnešnej uponáhľanej a vírusovej dobe sa 
nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť. Veľká vďa-
ka patrí firme GOMS za zhotovenie 2 ks maxi 
svietnikov k pietnym miestam na mestskom cin-
toríne v H. Kočkovciach. Ďakujeme. 

Cyril Crkoň  

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

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

SPOMIENKA
„Smútok v  srdci stále máme, s veľkou láskou na 
Vás spomíname.“ Pripomenuli sme si 28. výročie 
úmrtia Františky Vozárovej a 10. výročie úmrtia 
MVDr. Jána Vozára. Kto ste ich poznali, pripojte 
sa k nám tichou spomienkou. Syn Alojz s rodinou 

a dcéra Veronika s rodinou.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie si 
medzi nami, no v  našich 
srdciach žiješ stále s nami.“ 
Dňa 18.10.2021 si pripomí-
name 4. smutné výročie, čo 
nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec, syn a brat 
Milan Chodúr. S  láskou 
a  úctou spomína manžel-
ka, deti s  rodinami, mama 
s priateľom, setry s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Márne Ťa naše oči hľa-
dajú, márne nám slzy po 
tvári stekajú. Ako Ti z očí 
žiarila láska a dobrota, tak 
veľmi nám chýbaš každý 
deň nášho života. Aj keď 
už nepočujeme Tvoj hlas, 
teraz nás chráň, veď v nebi 
stretneme sa zas.“ Dňa 
20.10.2021 si pripomíname 
1. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, ocko a dedko Rudolf Düreš. S láskou a úc-
tou spomína manželka Eva, synovia Marek, Michal 
a dcéra Jana s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 23.10.2021 si pripo-
míname 6. výročie úmrtia 
Štefana Gamboša zo Stre-
ženíc. „Odišiel si cestou, 
ktorou ide každý sám, len 
brána spomienok ostala 
dokorán. Ten kto Ťa poznal, 
si spomenie, a ten čo Ťa 
mal rád, nikdy nezabudne.“  
S láskou spomína manžel-
ka a synovia s rodinami. Kto ste ho poznali venujte 
mu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Sú cesty, z  ktorých niet 
návratu.“ Dňa 16.10.2021 
uplynulo 10 rokov, čo od 
nás navždy odišiel náš 
manžel, otec, svokor, 
dedko a  švagor Jaroslav  
Flašík. S láskou a  úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Zostali spomienky a  od-
kaz jediný, tak veľmi chýbaš 
nám v  kruhu rodiny.“ Dňa 
20.10.2021 uplynulo už dl-
hých 25 rokov, čo navždy 
odišiel od nás do večnosti 
náš milovaný manžel, otec, 
starý otec, svokor, švagor, 
pán Slavoj Kovář. S láskou 
a úctou spomínajú manžel-
ka Blanka, synovia Slavoj a Ivan s rodinami. Ak ste 
ho poznali, prosíme, spomínajte s nami.

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 byt v Púchove a okolí. Platím ihneď. Tel. č. 
0951 676 236
• Kúpim 3-izbový byt, č.t. 0905 979 142
RÔZNE

• Predám pozemok  lesný porast výmera 10 000 
m2, kataster obec Lúky. Info na tel: 0948 887 120
• 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
• Poskytnem opatrovateľské služby pre seniora večer 
po 18:00, tel: 0948 483 132
• Oznamujeme zákazníkom, že predajňa VČELA   
sa od 12.10.2021 presťahovala do priestorov na   
Moravskej ul. 682/3 - GM plus - bývalá budova 
Whirpoolu. Tešíme sa a Vašu  návštevu.
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
• SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 
Púchov prijme do pracovného pomeru kuchárku 
do školskej jedálne, termín nástupu dohodou. 
Žiadosti o zamestnanie zasielajte  na adresu školy 
alebo mailom adriana.budayova@sosospu.sk. Plat 
v zmysle Zákona č.553/2003 Z.z. Bližšie informácie 
na č.t. 042/4631409
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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



inzerciainzercia

469,90 € 

39,90 € / 1 ks.

36,90 € / 1 ks.

VYSÁVAČ 
18 lit, 1000W, na popol, HEPA �lter 
obj. kód: 119275

4,49 € / 1 ks.

DEMIŽÓN STELLA 
5 L
obj. kód: 30225009

14,90 € / 1 ks.

DEMIŽÓN  
10 L
obj. kód: 302110

STRIŠKA NAD DVERE 
80x100 cm, polykarbonátová  
obj. kód: 2212321

Akcia platí od 5.10 do 23.10.21 alebo do vypredania zásob.
Platí len pre Kinekus Púchov, Okružná 146/7, 020 01.

NAJVÄČŠIE DOMÁCE A ZÁHRADKÁRSKE 
POTREBY V OKRESE. VIAC AKO 20 000
PRODUKTOV PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ, 
ZÁHRADU A DIELŇU.

PO-PIA 7.00 - 18. 00 H.  |  SOBOTA 8.00 - 12.00 H.  |  NE - ZATVORENÉ
INFO: 042/4710303
INFO.PU@KINEKUS.SK

PLNIČKA NA 
KLOBÁSY 
A JATERNICE 
horizontálna, 4 kg, ručná   
obj. kód: 2211065

49,90 € / 1 ks.

6,90 € / 1 ks.

PREPRAVKA NA ZELENINU
15 kg, na zeleninu,ovocie...
obj. kód: 10547089 3,79 € / 1 ks.

MLYNČEK RUČNÝ NA OVOCIE
nerez, 7 lit.
obj. kód: 211972

84,90 € / 1 ks.

CHRYZANTÉMA 
VEĽKÁ MIX COLOR 
obj. kód: 513001

SPORÁK PANONIA 
Farba: krémová / bordová
Tepelný výkon: 10,54 kW
Energetická výkonnosť: 79,72 %
Výhrevný priestor: 60 m2

Dymovod: Ø120 mm
Sporák: 51x90x85 cm
Rúra na pečenie: 40x44x22 cm
Ohnisko: 24x41x31 cm
Prípustné palivá: drevo / 
drevené brikety
Hmotnosť: 111 kg


