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spravodajstvospravodajstvo22

Po úspešnom dokončení komplexnej rekon-Po úspešnom dokončení komplexnej rekon-
štrukcie ulice Terézie Vansovej v miestnej časti štrukcie ulice Terézie Vansovej v miestnej časti 
Horné Kočkovce sa mesto Púchov púšťa do ďal-Horné Kočkovce sa mesto Púchov púšťa do ďal-
ších dvoch veľkých rekonštrukcii ulíc a jednej ších dvoch veľkých rekonštrukcii ulíc a jednej 
„slávnej“ križovatky. „slávnej“ križovatky. 

Rekonštrukcia ulice pri Hydrocentrále v No-Rekonštrukcia ulice pri Hydrocentrále v No-
siciachsiciach

Prví sa môžu začať tešiť obyvatelia Nosíc a to na Prví sa môžu začať tešiť obyvatelia Nosíc a to na 
komplexnú rekonštrukciu ulice od Hydrocentrály komplexnú rekonštrukciu ulice od Hydrocentrály 
po križovatku smerom k Starej škole, v ktorej sídli po križovatku smerom k Starej škole, v ktorej sídli 
VMČ o celkovej dĺžke 280 metrov. Predkladanie VMČ o celkovej dĺžke 280 metrov. Predkladanie 
ponúk od uchádzačov vo verejnom obstarávaní ponúk od uchádzačov vo verejnom obstarávaní 
skončilo 8. októbra, pričom podpísanie zmluvy skončilo 8. októbra, pričom podpísanie zmluvy 
s víťazným uchádzačom prebehne po preklenu-s víťazným uchádzačom prebehne po preklenu-
tí zákonných lehôt začiatkom novembra. Celá tí zákonných lehôt začiatkom novembra. Celá 
rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca 
tohto roka. tohto roka. 

Rekonštrukcia križovatky ulíc Janka Kráľa  Rekonštrukcia križovatky ulíc Janka Kráľa  
a Komenskéhoa Komenského

Ďalšou vyhlásenou investíciou už v procese ve-Ďalšou vyhlásenou investíciou už v procese ve-
rejného obstarávania je rekonštrukcia križovatky rejného obstarávania je rekonštrukcia križovatky 
ulíc Janka Kráľa a Komenského (Staré pumpy). ulíc Janka Kráľa a Komenského (Staré pumpy). 
Bohužiaľ neskoršiu realizáciu tejto problémovej Bohužiaľ neskoršiu realizáciu tejto problémovej 
križovatky zapríčinilo niekoľko faktorov. Po prvé križovatky zapríčinilo niekoľko faktorov. Po prvé 
- dlhý proces stavebného povolenia, v ktorom - dlhý proces stavebného povolenia, v ktorom 
nám problémy narobili elektrikári a plynári so zdĺ-nám problémy narobili elektrikári a plynári so zdĺ-
havým procesom získania súhlasného stanoviska havým procesom získania súhlasného stanoviska 
na rekonštrukciu, keďže ide o bývalé pumpy, in-na rekonštrukciu, keďže ide o bývalé pumpy, in-
žinierskych sietí je tam skutočne požehnane. Po žinierskych sietí je tam skutočne požehnane. Po 
druhé - rozhodli sme sa upraviť projekt a doplniť druhé - rozhodli sme sa upraviť projekt a doplniť 
aj obnovu asfaltového povrchu medzi novovybu-aj obnovu asfaltového povrchu medzi novovybu-
dovanými chodníkmi. Proces verejného obstará-dovanými chodníkmi. Proces verejného obstará-
vania sme spustili 21. septembra, pričom predkla-vania sme spustili 21. septembra, pričom predkla-
danie ponúk bolo ukončené 15. októbra. Bohužiaľ danie ponúk bolo ukončené 15. októbra. Bohužiaľ 

sa nám žiadny uchádzač na túto rekonštrukciu sa nám žiadny uchádzač na túto rekonštrukciu 
neprihlásil?! Hoci plánom mesta Púchov bolo zre-neprihlásil?! Hoci plánom mesta Púchov bolo zre-
alizovať túto zákazku do dvoch mesiacov odo dňa alizovať túto zákazku do dvoch mesiacov odo dňa 
uzavretia Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom, uzavretia Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom, 
t.j. do konca roka 2021, musíme pristúpiť k opä-t.j. do konca roka 2021, musíme pristúpiť k opä-
tovnému vyhláseniu verejného obstarávania, kde tovnému vyhláseniu verejného obstarávania, kde 
vzhľadom na minimálne lehoty na predkladanie vzhľadom na minimálne lehoty na predkladanie 
ponúk pri podlimitných zákazkách určených zá-ponúk pri podlimitných zákazkách určených zá-
konom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  konom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nebude možné túto zákaz-neskorších predpisov, nebude možné túto zákaz-
ku zrealizovať do konca roka 2021, tak ako sme ku zrealizovať do konca roka 2021, tak ako sme 
plánovali. Náš predpoklad je úspešne dokončenie plánovali. Náš predpoklad je úspešne dokončenie 
rekonštrukcie križovatky Janka Kráľa do konca rekonštrukcie križovatky Janka Kráľa do konca 
marca 2022. Vzhľadom na prichádzajúce zimné marca 2022. Vzhľadom na prichádzajúce zimné 
mesiace ide o racionálne riešenie s reálnym termí-mesiace ide o racionálne riešenie s reálnym termí-
nom dokončenia.nom dokončenia.

Komplexná rekonštrukcia časti ulice Komen-Komplexná rekonštrukcia časti ulice Komen-
skéhoského

Treťou veľkou rekonštrukciou v meste s vyhláse-Treťou veľkou rekonštrukciou v meste s vyhláse-
ným verejným obstarávaním ešte tento rok bude ným verejným obstarávaním ešte tento rok bude 
komplexná rekonštrukcia časti Ulice Komenského komplexná rekonštrukcia časti Ulice Komenského 
od križovatky na Ulicu Kuzmányho po križovatku od križovatky na Ulicu Kuzmányho po križovatku 
na Ulicu Gorazdova. V tomto projekte sa v úvode na Ulicu Gorazdova. V tomto projekte sa v úvode 
počítalo len s realizáciou chodníka. Avšak táto počítalo len s realizáciou chodníka. Avšak táto 
frekventovaná vnútromestská komunikácia, ktorú frekventovaná vnútromestská komunikácia, ktorú 
využíva v rámci zabezpečovania verejnej dopravy využíva v rámci zabezpečovania verejnej dopravy 

ako naša mestská MHD, tak aj medzimestská SAD-ako naša mestská MHD, tak aj medzimestská SAD-
ka je v zlom technickom stave, preto sme sa roz-ka je v zlom technickom stave, preto sme sa roz-
hodli upraviť projekt na komplexnú opravu oboch hodli upraviť projekt na komplexnú opravu oboch 
pruhov komunikácie. Po dofinancovaní projektu, pruhov komunikácie. Po dofinancovaní projektu, 
úprave rozpočtu a dokončení potrebných po-úprave rozpočtu a dokončení potrebných po-
volení spúšťame tento týždeň proces verejného volení spúšťame tento týždeň proces verejného 
obstarávania. Celý proces vrátane samotnej reali-obstarávania. Celý proces vrátane samotnej reali-
zácie by sme chceli zvládnuť taktiež ako v prípade zácie by sme chceli zvládnuť taktiež ako v prípade 
križovatky Janka Kráľa do konca marca 2022.križovatky Janka Kráľa do konca marca 2022.

Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým kole-Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým kole-
gom poslancom z mestského zastupiteľstva, ktorí gom poslancom z mestského zastupiteľstva, ktorí 
veľmi aktívne spolupracujú pri investičných pro-veľmi aktívne spolupracujú pri investičných pro-
jektoch mesta a majú vždy záujem nájsť spoločný jektoch mesta a majú vždy záujem nájsť spoločný 
kompromis v prospech občanov mesta. Nežijeme kompromis v prospech občanov mesta. Nežijeme 
ľahkú dobu, taktiež ako rastú ceny energii závrat-ľahkú dobu, taktiež ako rastú ceny energii závrat-
ným tempom, v podobnom duchu rástli počas ným tempom, v podobnom duchu rástli počas 
leta ceny stavebných materiálov, vďaka čomu leta ceny stavebných materiálov, vďaka čomu 

sme museli prerábať rozpočty projektov. Avšak sme museli prerábať rozpočty projektov. Avšak 
vidíme svetlo na konci tunela, už pri verejnom ob-vidíme svetlo na konci tunela, už pri verejnom ob-
starávaní na rekonštrukcie komunikácii v Horných starávaní na rekonštrukcie komunikácii v Horných 
Kočkovciach a v Nosiciach vidíme výraznú úsporu Kočkovciach a v Nosiciach vidíme výraznú úsporu 
finančných prostriedkov oproti predpokladanej finančných prostriedkov oproti predpokladanej 
hodnote zákazky. Verím, že sa nám podarí pred-hodnote zákazky. Verím, že sa nám podarí pred-
metné rekonštrukcie v plánovanom časovom metné rekonštrukcie v plánovanom časovom 
harmonograme zvládnuť a že si všetci nové, bez-harmonograme zvládnuť a že si všetci nové, bez-
pečnejšie zrekonštruované ulice patrične užijeme. pečnejšie zrekonštruované ulice patrične užijeme. 

Lukáš Ranik, viceprimátor mesta Lukáš Ranik, viceprimátor mesta 

Spúšťame veľké infraštruktúrne rekonštrukcie v meste!
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MESTO PÚCHOV

v spolupráci
s Rímskokatolíckym farským úradom, 

Púchov a Evanjelickým farským úradom 
a.v., Púchov pozývajú občanov na

 

spomienkovú slávnosť
„Sviatok všetkých svätých“ 

a „Pamiatka zosnulých“,

ktorá sa uskutoční v pondelok

 1. novembra 2021 o 14.00 hod.

na Mestskom cintoríne v Púchove

Minulé dni boli plné pozitívnych správ pre naše Minulé dni boli plné pozitívnych správ pre naše 
mesto. Konečne sme sa dočkali. Zo Štátneho fon-mesto. Konečne sme sa dočkali. Zo Štátneho fon-
du rozvoja bývania (ŠFRB) a z Ministerstva do-du rozvoja bývania (ŠFRB) a z Ministerstva do-
pravy a výstavby SR sme po niekoľko mesačnom pravy a výstavby SR sme po niekoľko mesačnom 
úsilí i práci dostali informáciu o získaní podpory úsilí i práci dostali informáciu o získaní podpory 
v celkovej výške 994.590 eur a dotácie vo výš-v celkovej výške 994.590 eur a dotácie vo výš-
ke 622.040 eur, na výstavbu nájomných bytov  ke 622.040 eur, na výstavbu nájomných bytov  
a technickej vybavenosti. Mesto Púchov tak od a technickej vybavenosti. Mesto Púchov tak od 
minulého týždňa mohlo začať s rekonštrukciou minulého týždňa mohlo začať s rekonštrukciou 
objektov na Kolonke, ktorou vznikne 36 nájom-objektov na Kolonke, ktorou vznikne 36 nájom-
ných bytov. Po nových nájomných bytoch je zo ných bytov. Po nových nájomných bytoch je zo 
strany Púchovčanov stále veľký dopyt, a tak verím, strany Púchovčanov stále veľký dopyt, a tak verím, 
že o rok budeme môcť byty odovzdať do užívania že o rok budeme môcť byty odovzdať do užívania 
tým, ktorí na to už dlho čakajú. Poďakovanie patrí tým, ktorí na to už dlho čakajú. Poďakovanie patrí 
všetkým kolegom z mestského úradu, poslan-všetkým kolegom z mestského úradu, poslan-
com, ktorí tento projekt podporili a tiež externým com, ktorí tento projekt podporili a tiež externým 
dodávateľom – projektantom z STU v Bratislave, dodávateľom – projektantom z STU v Bratislave, 
Kataríne Smatanovej, Romanovi Múčkovi, Vrati-Kataríne Smatanovej, Romanovi Múčkovi, Vrati-
slavovi Vetrákovi. Zhotoviteľovi, spoločnosti Stroj-slavovi Vetrákovi. Zhotoviteľovi, spoločnosti Stroj-
stav, s.r.o., prajem veľa sily, trpezlivosti a pekného stav, s.r.o., prajem veľa sily, trpezlivosti a pekného 
počasia pri realizácii diela. počasia pri realizácii diela. 

Skvelou správou pre mesto bolo aj doručenie Skvelou správou pre mesto bolo aj doručenie 

Rozhodnutia o schválení našej žiadosti o nená-Rozhodnutia o schválení našej žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok, ktorým nám bol schvá-vratný finančný príspevok, ktorým nám bol schvá-
lený príspevok vo výške 408.000 eur na obdobie lený príspevok vo výške 408.000 eur na obdobie 
24 mesiacov na opatrovateľskú službu. Tento 24 mesiacov na opatrovateľskú službu. Tento 
príspevok výrazne pomôže pri tvorbe mestského príspevok výrazne pomôže pri tvorbe mestského 
rozpočtu pre ďalšie obdobie. Poďakovať sa chcem rozpočtu pre ďalšie obdobie. Poďakovať sa chcem 
všetkým zainteresovaným kolegom, najmä však všetkým zainteresovaným kolegom, najmä však 
Janke Vondrovej, Lenke Krásnej a Danke Gabrišo-Janke Vondrovej, Lenke Krásnej a Danke Gabrišo-
vej za vynaložené úsilie pri príprave tohto projek-vej za vynaložené úsilie pri príprave tohto projek-
tu.tu.

A dobrými správami pokračujeme, keďže v naj-A dobrými správami pokračujeme, keďže v naj-
bližších dňoch začnú práce na revitalizácii Amfi-bližších dňoch začnú práce na revitalizácii Amfi-
teátra Ilonka ako aj na prístupovom turistickom teátra Ilonka ako aj na prístupovom turistickom 
chodníku na Ilonku zo zadnej časti. Tento týždeň chodníku na Ilonku zo zadnej časti. Tento týždeň 
by mali byť ukončené rekonštrukčné práce na by mali byť ukončené rekonštrukčné práce na 
kanalizačnej prípojke vo vnútrobloku Ferka Ur-kanalizačnej prípojke vo vnútrobloku Ferka Ur-
bánka. Určite si pamätáte naše plány s vybudo-bánka. Určite si pamätáte naše plány s vybudo-
vaním mestských jaslí v Púchove, na ktorý účel vaním mestských jaslí v Púchove, na ktorý účel 
sme dali spracovať minulý rok projekt. Tešíme sa, sme dali spracovať minulý rok projekt. Tešíme sa, 
že konečne bola v minulých dňoch vyhlásená vý-že konečne bola v minulých dňoch vyhlásená vý-
zva, do ktorej sa môžeme v najbližších týždňoch zva, do ktorej sa môžeme v najbližších týždňoch 
zapojiť a tým získať finančné prostriedky na reali-zapojiť a tým získať finančné prostriedky na reali-
záciu. Len na pripomenutie uvediem, že zámerom záciu. Len na pripomenutie uvediem, že zámerom 
projektu je vybudovanie jaslí v areáli komplexu ZŠ  projektu je vybudovanie jaslí v areáli komplexu ZŠ  
s MŠ Slovanská pozostávajúcich z dvoch tried pre s MŠ Slovanská pozostávajúcich z dvoch tried pre 
najmenšie detičky. najmenšie detičky. 

Určite ste zaregistrovali práve prebiehajúcu vý-Určite ste zaregistrovali práve prebiehajúcu vý-
menu vodovodných a kanalizačných vpustí ako aj menu vodovodných a kanalizačných vpustí ako aj 
obnovu vodorovného značenia, a tiež niektorých obnovu vodorovného značenia, a tiež niektorých 
autobusových prístreškov a zastávok na území autobusových prístreškov a zastávok na území 
mesta a niektorých mestských častí. Do konca mesta a niektorých mestských častí. Do konca 
mesiaca predpokladáme dokončenie obnovy au-mesiaca predpokladáme dokončenie obnovy au-
tobusových prístreškov na ulici Gorazdova, Hollé-tobusových prístreškov na ulici Gorazdova, Hollé-
ho, Hoštínska, Vsetínska, Komenského, v Horných ho, Hoštínska, Vsetínska, Komenského, v Horných 
Kočkovciach (pri Hradisku) a tiež v Nových Nosi-Kočkovciach (pri Hradisku) a tiež v Nových Nosi-
ciach.ciach.

V súvislosti s projektom Pamäť lesa, ktorý pro-V súvislosti s projektom Pamäť lesa, ktorý pro-
jekt je v stave realizácie a prípravy, o čom sme už jekt je v stave realizácie a prípravy, o čom sme už 
viackrát informovali a bude umiestnený v blízkos-viackrát informovali a bude umiestnený v blízkos-
ti Amfiteátra Ilonka, je dôležité pripomenúť jeho ti Amfiteátra Ilonka, je dôležité pripomenúť jeho 
úzku spätosť s jubilejným hájom, ktorý bol vysa-úzku spätosť s jubilejným hájom, ktorý bol vysa-
dený na Lachovci v roku 1928, pri príležitosti osláv dený na Lachovci v roku 1928, pri príležitosti osláv 
10. výročia existencie 1. Československej republi-10. výročia existencie 1. Československej republi-
ky. Práve tento týždeň si dňa 28. 10. pripomenie-ky. Práve tento týždeň si dňa 28. 10. pripomenie-

me 103. výročie vzniku samostatného česko-slo-me 103. výročie vzniku samostatného česko-slo-
venského štátu (ČSR). venského štátu (ČSR). 

Už niekoľko dní sa zafarbujú naše cintoríny do Už niekoľko dní sa zafarbujú naše cintoríny do 
rôznych kvetových farieb, čo je znakom blížiacich rôznych kvetových farieb, čo je znakom blížiacich 
sa veľkých sviatkov „Dušičiek“, s ktorými sú spo-sa veľkých sviatkov „Dušičiek“, s ktorými sú spo-
jené návštevy cintorínov, ozdobovania hrobov, jené návštevy cintorínov, ozdobovania hrobov, 
pálenia sviečok a hlavne spomienok na našich pálenia sviečok a hlavne spomienok na našich 
blízkych zosnulých. Návšteva cintorínov na Všet-blízkych zosnulých. Návšteva cintorínov na Všet-
kých svätých patrí k najstabilnejším tradičným kých svätých patrí k najstabilnejším tradičným 
zvykom v našej spoločnosti. Pri príležitosti Sviatku zvykom v našej spoločnosti. Pri príležitosti Sviatku 
všetkých svätých a Pamiatky zosnulých organi-všetkých svätých a Pamiatky zosnulých organi-
zujeme v spolupráci s katolíckym i evanjelickým zujeme v spolupráci s katolíckym i evanjelickým 
farským úradom spomienkovú slávnosť, ktorá sa farským úradom spomienkovú slávnosť, ktorá sa 
bude konať v pondelok 1. 11. 2021 o 14:00 hod. bude konať v pondelok 1. 11. 2021 o 14:00 hod. 
na hlavnom cintoríne v Púchove, na ktorú Vás na hlavnom cintoríne v Púchove, na ktorú Vás 
týmto srdečne pozývam. Môžeme sa tak spoloč-týmto srdečne pozývam. Môžeme sa tak spoloč-
ne pokloniť aj pred hlavným krížom na cintoríne, ne pokloniť aj pred hlavným krížom na cintoríne, 
ktorý sme pred niekoľkými dňami obnovili. So ktorý sme pred niekoľkými dňami obnovili. So 
sviatkom Všetkých svätých je úzko spätý Púchov sviatkom Všetkých svätých je úzko spätý Púchov 
aj prostredníctvom katolíckeho kostola, ktorý ne-aj prostredníctvom katolíckeho kostola, ktorý ne-
sie rovnaký názov. Máme tak možnosť si pripome-sie rovnaký názov. Máme tak možnosť si pripome-
núť tieto sviatky a spomienky na našich blízkych núť tieto sviatky a spomienky na našich blízkych 
a známych, ktorí už nie sú s nami, a to nielen pri a známych, ktorí už nie sú s nami, a to nielen pri 
hroboch, ale aj v chrámoch alebo doma pri zasvie-hroboch, ale aj v chrámoch alebo doma pri zasvie-
tenej sviečke. tenej sviečke. 

„Ak máte jasne stanovené hodnoty, rozhodo-„Ak máte jasne stanovené hodnoty, rozhodo-
vanie je ľahké.“ Táto myšlienka nepotrebuje veľa vanie je ľahké.“ Táto myšlienka nepotrebuje veľa 
slov. Je len na nás ako sa v živote rozhodneme slov. Je len na nás ako sa v živote rozhodneme 
konať, čo však záleží od hodnôt, ktoré uznávame  konať, čo však záleží od hodnôt, ktoré uznávame  
a podľa ktorých sme si zvolili životnú cestu. Niekto a podľa ktorých sme si zvolili životnú cestu. Niekto 
si vybral cestu nenávisti a k tomu využíva všetky si vybral cestu nenávisti a k tomu využíva všetky 
prostriedky: šírenie klamstva, hnevu, ohovárania, prostriedky: šírenie klamstva, hnevu, ohovárania, 
zosmiešňovania. A niekto si vybral inú cestu. Jed-zosmiešňovania. A niekto si vybral inú cestu. Jed-
no je isté - a povedal to už Aristoteles: „Keby na no je isté - a povedal to už Aristoteles: „Keby na 
zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony.“zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony.“

Prajem Vám do nasledujúcich dní veľa zdravia Prajem Vám do nasledujúcich dní veľa zdravia 
a pohody. Budúci víkend nás čaká aj každoročná a pohody. Budúci víkend nás čaká aj každoročná 
zmena času, a tak si v nedeľu ráno o hodinu dlh-zmena času, a tak si v nedeľu ráno o hodinu dlh-
šie pospíte. Zostaňte, prosím, opatrní nielen na šie pospíte. Zostaňte, prosím, opatrní nielen na 
cestách, ktoré Vás čakajú v súvislosti s jesennými cestách, ktoré Vás čakajú v súvislosti s jesennými 
prázdninami a návštevami cintorínov, ale aj pri prázdninami a návštevami cintorínov, ale aj pri 
dodržiavaní epidemiologických opatrení a dávaj-dodržiavaní epidemiologických opatrení a dávaj-
te si, prosím, na seba pozor. Pekný týždeň! te si, prosím, na seba pozor. Pekný týždeň! 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Ľady sa pohli 
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Zmeny CP MAD Púchov 
Na základe podnetov od občanov a farnosti upravujeme CP od 1.11.2021 na-Na základe podnetov od občanov a farnosti upravujeme CP od 1.11.2021 na-

sledovne:sledovne:

• zachádzanie na železničnú stanicu spoja č. 10 s odchodom zo železničnej sta-• zachádzanie na železničnú stanicu spoja č. 10 s odchodom zo železničnej sta-
nice o 14:08 hod. linky MAD 6š v čase školského vyučovania,nice o 14:08 hod. linky MAD 6š v čase školského vyučovania,

• posunutie nedeľných a sviatočných spojov č. 4 a č. 5 linky MAD 6 o 20 min. skôr.  • posunutie nedeľných a sviatočných spojov č. 4 a č. 5 linky MAD 6 o 20 min. skôr.  

Autobusová doprava Púchov, a.s.Autobusová doprava Púchov, a.s.

Zmeny v DR ADP a MŠK
Členstva v dozorných radách mestských spoločností sa vzdali dvaja poslanci Členstva v dozorných radách mestských spoločností sa vzdali dvaja poslanci 

mestského zastupiteľstva: Emil Filo v DR Autobusová doprava Púchov, a.s. a Ru-mestského zastupiteľstva: Emil Filo v DR Autobusová doprava Púchov, a.s. a Ru-
dolf Marman v MŠK Púchov, s.r.o., obaja tak urobili bez udania dôvodu. Funkcia dolf Marman v MŠK Púchov, s.r.o., obaja tak urobili bez udania dôvodu. Funkcia 
člena dozornej rady všetkých mestských spoločností je v meste Púchov od roku člena dozornej rady všetkých mestských spoločností je v meste Púchov od roku 
2020 vykonávaná bez finančného ohodnotenia.             2020 vykonávaná bez finančného ohodnotenia.             redred

Konzílium odborníkov pred Konzílium odborníkov pred 
blížiacim sa Sviatkom všetkých blížiacim sa Sviatkom všetkých 
svätých a Pamiatkou zosnulých svätých a Pamiatkou zosnulých 
prináša v súvislosti s pandémiou prináša v súvislosti s pandémiou 
COVID-19 niekoľko odporúčaní.COVID-19 niekoľko odporúčaní.

1. Počas predĺženého víkendu si 1. Počas predĺženého víkendu si 
nájdite čas na pobyt v prírode a zo-nájdite čas na pobyt v prírode a zo-
stávajte iba v kruhu najbližšej rodiny.stávajte iba v kruhu najbližšej rodiny.

2. Do čierneho a bordového okresu 2. Do čierneho a bordového okresu 
cestujte len v nevyhnutných prípa-cestujte len v nevyhnutných prípa-
doch.doch.

3. V prípade, že cestovať musíte, 3. V prípade, že cestovať musíte, 
preferujte individuálnu dopravu  preferujte individuálnu dopravu  
a dodržiavajte základné preventívne a dodržiavajte základné preventívne 
opatrenia – noste rúško alebo respi-opatrenia – noste rúško alebo respi-
rátor, zachovajte si odstup od ľudí rátor, zachovajte si odstup od ľudí 
mimo Vašich blízkych a dodržujte mimo Vašich blízkych a dodržujte 
hygienu rúk.hygienu rúk.

4. Stretnutia so širšou rodinou  4. Stretnutia so širšou rodinou  
a s priateľmi odložte na obdobie  a s priateľmi odložte na obdobie  
s priaznivejšou epidemiologickou si-s priaznivejšou epidemiologickou si-
tuáciou. Zvlášť rizikové sú stretnutia tuáciou. Zvlášť rizikové sú stretnutia 
s osobami, ktorým hrozí ťažký prie-s osobami, ktorým hrozí ťažký prie-
beh ochorenia Covid-19, a to najmä beh ochorenia Covid-19, a to najmä 
ak nie sú zaočkované. Sú to starší ľu-ak nie sú zaočkované. Sú to starší ľu-
dia, ľudia s chronickými ochoreniami dia, ľudia s chronickými ochoreniami 
a ľudia s oslabenou imunitou. a ľudia s oslabenou imunitou. 

5. Vyhýbajte sa miestam s vyso-5. Vyhýbajte sa miestam s vyso-
kou koncentráciou ľudí - nákupným kou koncentráciou ľudí - nákupným 
centrám, prostriedkom hromadnej centrám, prostriedkom hromadnej 
dopravy, hromadným podujatiam  dopravy, hromadným podujatiam  
a stretnutiam vrátane návštevy hro-a stretnutiam vrátane návštevy hro-
bov počas soboty a nedele, kde sa  bov počas soboty a nedele, kde sa  
z dôvodu očakávaného náporu zvy-z dôvodu očakávaného náporu zvy-
šuje riziko nakazenia.šuje riziko nakazenia.

health.gov.sk health.gov.sk 

OČKOVANIE PROTI 
COVID-19

II. dávka: 06.11.2021

Mesto Púchov informuje občanov, že v sobotu, dňa 06.11.2021, 
v čase 8:00 – 12:00 hod., bude zabezpečené očkovanie obyvateľov 

II. dávkou vakcíny od spoločnosti Comirnaty – Pfizer/Biontech, prostredníctvom
súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Váš Lekár, s.r.o.

 
ZAOČKOVAŤ SA PROTI KORONAVÍRUSU 

MÔŽU AJ DETI OD 12 ROKOV. 
 

Vakcínu proti ochoreniu COVID-19 môžu dostať aj deti od 12 do 17 rokov v sprievode
svojho zákonného zástupcu. Pri očkovaní dieťaťa bude prítomný pediater. 

V tom prípade sa, prosíme, registrujte vopred cez online registračný formulár
www.ockovanie.vaslekar.sk do 04.11.2021 do 9:00 hod.

ZÁROVEŇ JE MOŽNÉ ZAOČKOVAŤ SA AJ III. DÁVKOU VAKCÍNY všetkým, 
ktorí spĺňajú podmienky 

 
Prosíme obyvateľov, aby sa dostavili do budovy Divadla Púchov – veľká sála 

na prízemí, Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov. 
 

Presný čas Vám bude pridelený vopred a doručený SMS správou. 
Na očkovanie je potrebné priniesť si občiansky preukaz, preukaz poistenca 

a potvrdenie o očkovaní prvou dávkou.

MESTO PÚCHOV
VÁŠ LEKÁR, S.R.O.

Divadlo Púchov, 8:00-12:00 hod.

Päť rád k Sviatku všetkých 
svätých a Pamiatke zosnulých
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Môj prvý kontakt s rómskou komunitou datujem  
k ranným školským rokom. V pamäti mám, ako na 
Via nočné sviatky a Nový rok chodili so spevom vin-
šovať po rodinných domoch manželia Balážovci – Jo-
zef a Helena z Vŕšku. A tak ako pribúdali roky, čoraz 
viac som vnímal ich kolorit, temperament, potreby  
a správanie, vždy primerane k životným dekádam 
(nesmiem zabudnúť na vojenskú povinnú službu). 

Poznáte príslovie, že čo ťa nepáli, nehas. Asi taký 
bol môj postoj k riešeniu rómskej otázky, až do oka-
mihu, keď som sa v roku 2010 stal poslancom MSZ 
v Púchove. Určite si väčšina Púchovčanov pamätá 
bytovku na Ul. Ferka Urbánka, v blízkosti mestskej 
tržnice. Rokmi obývaná a zdecimovaná jej obyvateľ-
mi sa takpovediac z večera do rána vysťahovala pod 
rúškom ticha, bez akejkoľvek diskusie s verejnosťou. 
Časť z nich zakotvila v bytovke na adrese I. Krasku, 
Púchov – Kolonka. A začal problém s pitnou vodou, 
spôsobom platby za nájom, spaľovanie odpadu  
v sporákoch a opaľovanie káblov, neporiadok, vul-
gárne hádky na verejnosti, volanie polície...

Marginalizovaná rómska komunita tvorí osobitnú 
skupinu obyvateľov Púchova. Na šťastie od iných 
regiónov Slovenska tu nemáme rómske osady.  
V meste máme okrem neprispôsobivých Rómov 
(nízky stupeň vzdelania, nízky štandard bývania, 
nezamestnanosť, nízka úroveň uvedomenia a zod-
povednosti, alebo všeobecne zlý životný štýl ovplyv-
nený závislosťami), ktorí sú vylúčení zo sociálneho 
systému aj desiatky šikovných a vzdelaných Rómov, 
ktorí majú stabilné bývanie a prácu. Preto by som ich 
všetkých „nehádzal do jedného vreca“.

Ako občan a poslanec MsZ by som ocenil aktívnejší 
prístup pri riešení rómskej problematiky v Púchove. 
A to nielen zo strany mestského úradu, štátu (euro-
fondy), ale aj neziskových organizácií, dobrovoľníkov 
a samotných Rómov. Rómsky problém sa netýka 
len ich, ale pri hlbšom pohľade je to problém nás 
všetkých, teda majoritnej väčšiny. To, že Púchov 
pokrivkáva v riešení tohto problému už niekoľko 

volebných období 
nasvedčuje, že mes-
to nemá schválenú 
komplexnú straté-
giu riešenia rómskej 
problematiky, ktorá 
by nadväzovala na 
komunitný plán 
mesta a na sústa-
vu mestom prija-
tých dokumentov. 
Takýto dokument 
nestačí len schváliť, 
ale ho aj efektívne 
a zmysluplne imple-
mentovať do praxe.

Len spoluprácou 
na miestnej úrovni, 
medzi spomínaný-
mi subjektami, verejnosťou a za pomoci Rómov je 
možné identifikovať potreby, určiť priority pri riešení 
ich životných potrieb. Filozofiou riešenia je ponúknuť 
nielen jednorazovú pomoc rómskej komunite, ale 
posilnenie jej vlastnej zodpovednosti za riešenie 
svojej životnej situácie, dodržiavania pravidiel a po-
vinností, ktoré sú rovnaké a platia pre všetkých ostat-
ných obyvateľov (majoritu).

Výsledkom by malo byť zlepšené spolunažívanie 
majority s minoritou, ktorá sa javí v kontexte celospo-
ločenskej situácie ako problematické. Dôkazom toho 
je aj doručená petícia obyvateľov z mestskej časti 
Kolonka vo veci problémového spolunažívania s Ró-
mami, alebo doručenie sťažnosti na bytovú komisiu 
ohľadne spolunažívania v mestských nájomných 
bytoch. Neriešenie problematiky rómskych sociálne 
odkázaných rodín, žijúcich prevažne v koncentro-
vaných zoskupeniach a v nevyhovujúcich podmi-
enkach, spôsobuje problémy všetkým obyvateľom 
daného mesta. 

Na riešenie spomenutej petície bola zvolená mest-

ským zastupiteľstvom zo dňa 29. 9. 2021 odborná 
komisia, ktorá už začala vo veci konať v prospech jej 
vyriešenia. Záverom chcem poukázať a vyzdvihnúť 
napriek mojej čiastočnej kritike, že mesto malo sna-
hu a konalo v minulosti, čoho svedkom je pracovný 
výjazd splnomocnenca vláda pre rómske komunity 
p. Abela Ravasza do Púchova, poskytovanie potra-
vinovej pomoci sociálne slabším rodinám, dodávky 
pitnej vody v cisterne, poskytnutie terénneho sociá-
lneho pracovníka pre styk s touto komunitou, pride-
lenie mestských nájomných bytov v zmysle zákona  
a mestského VZN, poskytnutie pomoci v súlade  
s proticovidovými opatreniami.

Proces rómskej socializácie a pomoci je kompliko-
vaný. Dôležité je, aby si Rómovia svojim životným 
štýlom, prezentáciou a zapojením sa do aktívneho 
ekonomického života sami sebe nehatili cestu k in-
tegrácii. Ostáva už len dúfať, že ďalšie roky so sebou 
prinesú riešenia a neprinesú prehlbovanie rozdielov 
a problémov či diskriminácie. Len tak sa zmenia za-
behnuté predsudky, ktoré ich sprevádzajú dlhé de-
saťročia.            Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Rómska problematika a jej riešenie

V poradí siedme pracovné zasadnutie VMČ č. 2 sa 
konalo dňa 21.10. 2021 v rozšírenom zložení, aj za 
prítomnosti občanov miestnej časti manželov Ga-
briely a Milana Hamárových, Juraja Vozára a Josefa 
Pěntku. Z radnice spolu s primátorkou mesta Katarí-
nou Henekovou prišla aj mestská architektka Daniela 
Šicová. 

V rámci programu zasadnutia dostala hneď v úvo-

de slovo pani primátorka, ktorá členov VMČ ako aj 
prítomných občanov informovala o práve prebie-
hajúcich, ale aj plánovaných investičných akciách  
v meste. 

Občania sa aktívne zaujímali aj o riešenie podne-
tov, ktoré boli v predchádzajúcom období na výbore 
prednesené. Referenciu k stavu ich plnenia im okrem 
pani primátorky poskytla aj mestská architektka Da-

niela Šicová a predseda VMČ Ľubica Kuchařová, ktorá 
členov výboru zároveň informovala, že do dnešného 
dňa bolo vďaka ich aktívnemu prístupu cez výbor za-
evidovaných viac ako 85 podnetov.

Z nedávno ukončených alebo aktuálne prebiehaj-
úcich investičných akcií miestnej časti, ktoré sa týkali 
najmä podnetov výboru, boli spomenuté napr. revi-
talizácia dvoch detských ihrísk s doplnením nových 
hracích prvkov, inštalácia nových hniezd polopod-
zemných stojísk kontajnerov na separovaný odpad, 
rozšírenie parkovacích plôch pri škôlke Mládežnícka 
a k nim vedúcich prístupových komunikácií, opravy 
chodníkov, ako i ďalšie menšie akcie. 

Z plánovaných akcií boli prítomní občania informo-
vaní pani primátorkou aj o rozšírení a oprave chod-
níka smerom od Kauflandu popri MŠ Mládežnícka,  
o vysprávke cesty na Samotách, rozšírení parkova-
cích plôch na Sedlišti, plánovanom vybudovaní no-
vého stojiska pri Kinekuse, revitalizácii pešej zóny od 
Rubikonu po ZŠ Mládežnícku, o rozšírení verejného 
osvetlenia, či inštalácií nových ping-pongových sto-
lov. 

Výbor mestskej časti ďakuje spoluobčanom za 
súčinnosť pri podávaní podnetov a vedeniu mesta 
za ich realizáciu a pomoc. Prajeme všetkým hodne 
zdravia a spokojnosti.

Ľubica Kuchařová, predseda VMČ č. 2 

Výbor mestskej časti č. 2 zasadal v rozšírenom zložení
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Mestská polícia
Antirúškar „pustil do gatí“
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého bol v predajni hračiek 
v Púchove muž, ktorý si odmietol nasadiť rúško 
alebo respirátor. Po tom, ako ho predavačka od-
mietla obslúžiť, sa mal muž začať správať agre-
sívne, hrubo sa vyjadroval a kričal. Dopustil sa 
tým priestupku proti verejnému poriadku. Hliad-
ka mestskej polície prišla do predajne preveriť 
oznámenie, muž tam však už nebol. Predavačky 
informovali, že muž bez rúška sa zľakol príchodu 
hliadky a radšej odišiel. 

Poškodený chodník
Hliadka mestskej polície zistila poškodenie časti 

chodníka v blízkosti kanalizačného poklopu na 
križovatke ulíc F. Urbánka a Požiarna. Zdeformo-
vanie časti chodníka spôsobil nákladný automo-
bil zo stavby bytového domu na Ulici F. Urbánka 
pri novej tržnici. Mestskí policajti poškodený 
chodník fotograficky zdokumentovali, prípad 
prerokovali so stavebným majstrom a nahlásili 
kompetentnej osobe. 

Automobil odstavil na poľnej ceste, 
vodičský preukaz má „v čistiarni“

Na oddelenie púchovskej mestskej polície prijali 
telefonické oznámenie, podľa ktorého v púchov-
skej mestskej časti v Horných Kočkovciach vedľa 
poľnej cesty k oddychovému a  reálu pod diaľnič-
ným privádzačom už asi desať dní parkuje osobné 
motorové vozidlo značky Peugeot čiernej farby. 
Mestskí policajti oznámenie preverili a zistili, že 
osobné motorové vozidlo bolo riadne uzamknu-
té, malo platnú emisnú aj technickú kontrolu. Pro-
stredníctvom Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Púchove zistili majiteľa vozidla. Bol ním 
muž z Púchova, ktorý má aktuálne uložený trest 
zákazu vedenia motorových vozidiel. Vozidlo ne-
bolo v pátraní. 

Strieľali do nesvojprávneho človeka
Hliadka mestskej polície zistila na základe tele-

fonického oznámenia priestupok proti verejné-
mu poriadku. Opatrovateľka Centra sociálnych 
služieb Kolonka oznámila, že maloletí Rómovia 
vnikli na dvor CSS, kde guličkovou pištoľou strie-
ľali plastové guličky do klienta, ktorý sedel pri 
schodoch budovy a bol zbavený spôsobilosti na 
právne úkony. Klient sa za chlapcami rozbehol, 
následne spadol a utrpel zranenie nosa a ruky, 
ktoré si vyžiadali zásah a ošetrenie zo strany zdra-
votných záchranárov. Mestskí policajti všetkých 
štyroch chlapcov vypátrali, prípady však museli 
odložiť, pretože ani jeden z chlapcov nedovŕšil  
v čase spáchania skutku vek 15 rokov. O prípade 
informovali mestskí policajti rodičov, ale aj zod-
povednú pracovníčku Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny. 

Policajný vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polí-
cie z Považskej Bystrice začal trestné stíhanie vo 
veci zločinu „Poškodzovanie cudzej veci“.

Podľa doterajších zistení, doposiaľ neznámy pá-
chateľ v Púchove, časť Horné Kočkovce dňa 21. 
októbra o 3.00 hodine spôsobil požiar osobného 
vozidla BMW X1. Z tohto vozidla sa požiar rozšíril 
aj na vedľa stojace vozidlo Audi A5. Požiarom do-
šlo k úplnému poškodeniu oboch vozidiel. Okrem 
toho oheň spôsobil škodu na plynovej skrinke, 
skrinke elektromera a dvojdielneho okna. Ma-
jiteľovi áut a domu vznikla požiarom škoda cca 
26.600 eur. 

Požiar poškodil kovový plot vedľa stojaceho 

domu, ďalej dvojkrídlové okno a poštovú schrán-
ku so zvončekom. Majiteľovi vznikla škoda asi 600 
eur.

Považskobystrickí policajti po páchateľovi tohto 
skutku intenzívne pátrajú.

Ak ste si v čase, keď došlo k požiaru všimli po-
hyb podozrivej osoby, či osôb, prípadne by ste 
vedeli uviesť akékoľvek informácie k objasneniu 
uvedeného podpaľačstva, kontaktujte políciu na 
známom telefónnom čísle 158, osobne na kto-
romkoľvek útvare PZ, prípade na facebook: Polícia 
SR – Trenčiansky kraj.

Polícia SR - Trenčiansky kraj 
Foto: Slavomír Flimmel

Pomôžte polícii zistiť, kto podpálil 
dve autá v Horných Kočkovciach

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval 
koncom septembra v Púchovskom okrese celko-
vo 1145 uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 
597 žien, 77 občanov so zdravotným postihnutím 
a dvaja uchádzači o zamestnanie, ktorých pre-
pustili v rámci hromadného prepúšťania. Medzi 
nezamestnanými bolo aj 94 absolventov škôl,  
z toho 31 absolventov vysokých a 63 absolventov 
stredných škôl. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla v okrese Púchov v septembri medzimesač-
ne o 0,11 percenta na úroveň 4,62 percenta. Miera 
nezamestnanosti v Púchovskom okrese bola ku 
koncu septembra tretia najvyššia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji.  

Z pohľadu vekovej štruktúry uchádzačov o za-
mestnanie bolo 297 nezamestnaných v Púchov-
skom okrese mladších ako 30 rokov. Predstavuje 
to takmer 26 percent z celkového počtu neza-
mestnaných. Uchádzačov o zamestnanie starších 
ako 55 rokov bolo koncom septembra v okrese 
Púchov 240. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla v septembri v Trenčianskom samospráv-
nom kraji o 0,27 percenta na úroveň 4,64 percen-
ta. 

V septembri klesla priemerná nezamestnanosť 
vo všetkých deviatich okresoch TSK, najvýraznej-
šie – o 0,43 percenta v okrese Prievidza, najmenej 
(o 0,11 percenta) v okresoch Považská Bystrica  
a Púchov. 

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v sep-
tembri v Trenčianskom kraji v okrese Považská 
Bystrica, kde dosiahla úroveň 5,97 percenta. Na-
sledovali okresy Prievidza (5,88 percenta), Púchov 
(4,62 percenta), Partizánske (4,34 percenta), Myja-
va (4,01 percenta), Ilava a Nové Mesto nad Váhom 
(oba 3,81 percenta) a Trenčín (3,67 percenta). 

Na Slovensku klesla v septembri priemerná 
mie ra nezamestnanosti medzimesačne o 0,28 
percenta na úroveň 7,09 percenta. Najvyššia bola  
v okrese Rimavská Sobota (20,26 percenta), naj-
nižšia v okrese Nitra (3,40 percenta). 

Zdroj: ÚPSVaR

Nezamestnanosť v okrese Púchov bola 
v septembri tretia najvyššia v kraji
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Pešia zóna v Púchove bola vo štvrtok 21. októb-
ra rezervovaná pre púchovských jubilantov  
a dôchodcov, ktorým Mesto Púchov a spoločnosť 
Púchovská kultúra, s.r.o. pri príležitosti OKTÓBER 

– MESIAC ÚCTY K STARŠÍM pripravili koncert hu-
dobnej skupiny AKROPOLA s hosťom Števom 
Hruštincom. Popoludnie otvorili konateľ Púchov-
skej kultúry Pavol Pivko a primátorka Katarína He-

neková, ktorá všetkým seniorom popriala najmä 
veľa zdravia, lásky, pohody, trpezlivosti a krásnych 
dní jesene života.

Foto: Slavomír Flimmel

Od roku 2019 Mesto Púchov aktívne pracuje na re-
alizácii myšlienky výstavby nových nájomných bytov 
pre Púchovčanov s využitím prostriedkov na jeho 
podporu od štátu. Projekt nájomných bytov bude 
riešený rekonštrukciou dvoch objektov na Kolonke 
(mestská časť Horné Kočkovce), ktoré mesto odk-
úpilo od Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). 
Objekty pôvodne slúžili ako učebné priestory pre 
strednú školu. Následne boli odkúpené aj okolité po-
zemky pre výstavbu technickej vybavenosti a za úče-
lom možného rozvoja celého dotknutého územia.

Po niekoľkomesačných prácach na projektoch, ve-
rejnom obstarávaní, spracovaní žiadostí na Štátny 
fond rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR sa vynaložené úsilie vyplatilo a Mes-
to Púchov tak môže pristúpiť k samotnej realizácii 
diela. Na výstavbu nájomných bytov a technickú 
vybavenosť sa podarilo zabezpečiť podporu zo ŠFRB  
v celkovej výške 994.590 eur a dotáciu zo strany Mini-
sterstva dopravy a výstavby SR vo výške 622.040 eur. 
Pripomeňme si: po realizácii celého projektu vznik-
ne 36 nových nájomných bytov v dvoch objektoch 
a prislúchajúca technická vybavenosť (parkoviská, 
komunikácie, chodníky, inžinierske siete).

Stavenisko bolo v stredu 20. 10. 2021 dopoludnia 
odovzdané zhotoviteľovi spoločnosti Strojstav, spol. 
s.r.o. Práce na projekte začnú v najbližších dňoch, do-
končenie celého diela je tak stanovené presne o rok.

Primátorka mesta Katarína Heneková uviedla: „Som 
veľmi rada, že naše niekoľkoročné úsilie o realizáciu 
nových nájomných bytov, po ktorých je zo strany 
Púchovčanov stále veľký dopyt, naberá konečne reá-
lne kontúry. Informácia o schválení podpory zo stra-
ny ŠFRB bola svetlým bodom v súčasnej dobe a dáva 
nám nádej, že sa podarí naplniť túžby viacerých žia-
dateľov o byty v meste. Teším sa, že veľké úsilie, ktoré 
tomuto projektu venovalo množstvo kolegov z úra-

du, niektorých poslancov i externých spolupracovní-
kov, medzi ktorými spomeniem Ing. Romana Múčku, 
ktorým touto cestou ďakujem, začne prinášať ovocie. 
Máme totiž spoločný cieľ: pomôcť mestu a jeho ob-
čanom k zlepšeniu kvality života a umožniť komfort-
né bývanie nielen mladým rodinám ale aj tým, ktorí 
nemajú možnosť si zakúpiť vlastný byt. Potvrdili sme 
si, že vieme pracovať tímovo a spoločne prekonávať 

všetky prekážky pre dosiahnutie stanoveného cieľa. 
Naša ďalšia úloha je nastaviť strategický program 
rozvoja výstavby nájomných bytov s podporou štá-
tu v meste pre najbližšie roky. Zhotoviteľovi stavby 
prajem pekné počasie a veľa zdravia všetkým jeho 
pracovníkom, aby sme mohli o rok odovzdávať byty 
do užívania.“ 

MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel

Mesto Púchov začína s výstavbou bytov na Kolonke

Október - Mesiac úcty k starším na pešej zóne
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Nové autobusové prístrešky v meste a mestských častiach
Oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov pokračuje s výmenou autobuso-Oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov pokračuje s výmenou autobuso-

vých prístreškov. Pre skvalitnenie služieb a spríjemnenia času čakania tak vých prístreškov. Pre skvalitnenie služieb a spríjemnenia času čakania tak 
nájdete postupne celkom 9 nových autobusových prístreškov na uliciach nájdete postupne celkom 9 nových autobusových prístreškov na uliciach 

Gorazdova, Hollého, Hoštínska, Vsetínska, Komenského (pri mliekarni), ďa-Gorazdova, Hollého, Hoštínska, Vsetínska, Komenského (pri mliekarni), ďa-
lej v Horných Kočkovciach (pri reštaurácii Hradisko) a v Nových Nosiciach.lej v Horných Kočkovciach (pri reštaurácii Hradisko) a v Nových Nosiciach.

MsÚ, foto: Slavomír FlimmelMsÚ, foto: Slavomír Flimmel

Rekonštrukcia kríža na mestskom cintoríne v Púchove
Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úra-Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úra-

du MsÚ Púchov zabezpečilo v uplynulých dňoch rekonštrukciu kríža na du MsÚ Púchov zabezpečilo v uplynulých dňoch rekonštrukciu kríža na 
mestskom cintoríne v Púchove. Pôvodný kríž, ktorý bol už v havarijnom mestskom cintoríne v Púchove. Pôvodný kríž, ktorý bol už v havarijnom 

stave, nahradili novým krížom vyrobeným stolárstvom Michala Špánika.  stave, nahradili novým krížom vyrobeným stolárstvom Michala Špánika.  
Cena rekonštrukcie: 1.470 eu s DPH.Cena rekonštrukcie: 1.470 eu s DPH.

MsÚ, foto: Slavomír FlimmelMsÚ, foto: Slavomír Flimmel
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Zamestnanci púchovskej predajne 
spoločnosti Kaufland zorganizova-
li 15.9.2021, v nadväznosti na Mes-
to Púchov, čistenie mesta - okolie 
púchovskej predajne, kedy spoločne 
vyzbierali odpadky a iný neporiadok 
v meste. V rámci profesionálnej spo-
lupráce venovala spoločnosť Mestu 
Púchov HMYZÍ HOTEL ako znak vďaky 
a progresívnej podpory biodiverzity 
v meste, ktorý vo štvrtok 21.10.2021 

inštalovala spoločnosť ZGM, s.r.o., tej 
taktiež ďakujeme za priateľský prístup. 

Osadenia hmyzieho hotela sa zú-
častnili primátorka mesta Katarína 
Heneková a referentka odpadového 
hospodárstva Natália Janíčková. Od 
štvrtku si môžete hmyzí hotel prezrieť 
v Europarku, kde bude natrvalo osade-
ný a určený pre vybraný hmyz, ktorý  
v ňom nájde svoj domov.      

MsÚ Púchov
Aj tento rok sa v našej materskej 

škole ukázala JESEŇ v plnej kráse. Deti 
priniesli rôzne jesenné výtvory, či oz-
dobené tekvice, ktoré vyrábali spolu  
s rodičmi. Tieto krásne výtvory nám 
zdobili priestory materskej školy aj 

spríjemnili celé jesenné obdobie. Kaž-
dé dieťa za svoju aktivitu bolo odme-
nené okrem dobrého pocitu aj diplo-
mom a spoločnou výstavou všetkých 
prác. Ďakujeme rodičom, ktorí sa zapo-
jili do tvorivej akcie.        MŠ Slovanská 

S príchodom jesene sa mení aj 
príroda. Stromy a kry sa chystajú na 
odpočinok, opadávajú z nich listy  
a konáre zostanú holé. Ale ešte pred-
tým sa ukáže v plnej farebnej nádhe-
re. Na poliach a v záhradách dozreli 
plody a zem sa chystá na odpočinok, 
aby mohla znova na jar dať silu novej 
prebúdzajúcej sa prírode. 

Túto krásu zachytili aj naši žiaci. Z 
prechádzky v lese, v poli, záhrade či 
parku si priniesli domov listy, gašta-
ny, vetvičky, jesenné plody či šišky,  
z ktorých vytvárali svoje výrobky. Ich 
fantázia a kreativita je z roka na rok 
väčšia. Šikovnými rukami vyrobili 
nádherné dielka. Pri tejto činnosti 
im pomáhali aj rodičia, starí rodičia 

alebo súrodenci. Veríme, že doma 
bolo veselo a že rodina strávila spolu 
pekné chvíle. Naše deti nám ukázali, 
že majú stále pekný vzťah k prírode, 
že ešte vedia používať svoje ruky  
a predstavivosť na vytvorenie takej 
nádhery, aká bola vystavená v našej 
škole.

Chodba ožila rôznymi postavami, 

domčekmi, zvieratkami, obrázkami... 
Je nám ľúto, že tieto dielka dlho ne-
vydržia, ale na druhej strane sa už 
teraz tešíme na budúcu jeseň.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 
k výzdobe školy a potešili naše oči  
i srdcia.

Janka Jakubíková, 
ZŠ Mládežnícka 

Plody Zeme v Základnej škole Mládežnícka

Čarovala pani jeseň v Materskej 
škole Slovanská

Mesto podporuje biodiverzitu
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Župa bojuje za nemocnice v Trenčianskom kraji, odmieta  
pripravovanú optimalizáciu siete 
Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh zá-
kona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostli-
vosti, ten zásadne mení proces tvorby a reguláciu 
siete nemocníc. V ohrození sú najmä menšie ne-
mocnice, ktoré sú dôležité predovšetkým v regió- 
noch so zlou geografickou dostupnosťou. Návrh 
tohto zákona zavádza 5 úrovní nemocníc, a to ne-
mocnice národnej, koncovej, komplexnej, regio- 
nálnej a komunitnej úrovne. Konkrétny zoznam 
nemocníc s uvedením ich úrovne doteraz nebol 
oficiálne zverejnený. Trenčiansky samosprávny kraj 
je zriaďovateľom troch nemocníc – NsP Prievidza 
so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP 
Myjava. Bojnická a považskobystrická nemocnica 
by mali byť zaradené ako nemocnice regionálnej 
úrovne. Na základe medializovaných informácií 

by mali medzi komunitné nemocnice patriť NsP 
Myjava a Nemocnica na okraji mesta, n. o. Par-
tizánske. Takýto krok by však spôsobil postupné 
obmedzenie rozsahu poskytovanej zdravotnej sta-
rostlivosti pre obyvateľov spádovej oblasti oboch 
nemocníc a akútna zdravotná starostlivosť by 
sa stala nedostupnou. Zastupiteľstvo TSK preto 
na svojom poslednom zasadnutí odmietlo ná-
vrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej 
starostlivosti z dielne MZ SR ako celok. „Ak sa 
majú robiť v zdravotníctve zmeny k lepšiemu, netre-
ba schvaľovať takýto zákon, ale pripraviť komplexnú 
zmenu s novo zadefinovanou sieťou v oblasti ambu-
lantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. Urobiť to 
naraz a potom prijať takúto legislatívu. Nebráni to 
však tomu, aby sme s ministerstvom rokovali, pretože 

je veľký problém v regiónoch hlavne s ambulantnou 
zdravotnou starostlivosťou, či už sú to všeobecní le-
kári alebo špecialisti, tam by sa malo v prvom rade 
začať,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.       

- Lenka Kukučková -

Nová súdna mapa 
zväčší priepasť medzi 

súdom a občanom 
Na spoločnom tlačovom brífingu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a mesta Trenčín to povedal 
predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý po preštudova-
ní pripomienok Sudcovskej rady Krajského súdu  
v Trenčíne nesúhlasí s ďalším návrhom reformy 
súdnictva na Slovensku z dielne ministerky spra-
vodlivosti SR Márie Kolíkovej. Zdôvodniť reformu 
argumentom o popretŕhaní väzieb v regiónoch, 
medzi sudcami, prokurátormi či policajtmi ne-
považuje za dostatočne pádny dôvod. „Celá táto 
pozmenená súdna mapa bude znamenať oddia-
lenie súdov a spravodlivosti nielen pre občanov 
nášho kraja, ale aj Slovenskej republiky. Ak reforma 
súdov prejde v parlamente, nebude to znamenať 
zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku, 
práve naopak, súdy sa od občanov ešte viac od-
dialia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
Ak dôjde k zmene súdnej mapy takýmto spôso-
bom, budú sa s veľkou pravdepodobnosťou me-
niť aj organizačné štruktúry v krajskej prokuratúre 
a policajnom zbore. Krajský súd v Trenčíne je 
štátnou budovou s plnohodnotnými sudcami, 
je napojený na Nemocnicu pre obvinených a od-
súdených. Okrem toho pôsobí ako celoslovenský 
odvolací súd pre vojenskú agendu. V Trenčian-
skom kraji sa nachádzajú aj tri ústavy na výkon 
trestu odňatia slobody. „Nová verzia súdnej mapy  
v takejto podobe nemá zmysel, súdne konania sa 
spomalia, budú v nich väčšie prieťahy a v nepo-
slednom rade to bude stáť viac aj občanov, ktorí sa 
budú domáhať spravodlivosti,“ dodal predseda TSK  
s tým, že väčšie finančné prostriedky by v prípade 
zmeny sudcovskej štruktúry museli na cestovanie 
vynaložiť aj sudcovia.  - Barbora Jánošková -

Bezpečnejšie a bezbariérové bude aj CSS – 
Kolonka v Púchove
K už existujúcej budove zariadenia sociálnych 
služieb Trenčianska župa vybudovala štvorpodlažnú 
prístavbu, v ktorej sa nachádza únikové schodisko  
a evakuačný výťah. Protipožiarnu bezpečnosť centra 
ešte viac zvýši aj nainštalované zariadenie elektrickej 
požiarnej signalizácie. Nový výťah zabezpečí rýchly 
a spoľahlivý presun imobilných klientov do bez-
pečia v čase ohrozenia ich života. Prepojením všet-
kých podlaží, vrátane jedného podzemného, im bez-
bariérovo sprístupní aj celú budovu s vonkajším 
areálom. „Touto investíciou sa zvýši komfort klientov 
 i zamestnancov zariadenia. Je plne financovaná z roz-
počtu Trenčianskej župy, a to v sume viac ako 560 tis. eur  
s DPH. Ďakujem riaditeľke, zamestnancom aj klientom 
zariadenia za to, ako dobre zvládajú chod zariadenia 
počas rekonštrukcie,“ povedal trenčiansky župan Jaro-

slav Baška. Vo všetkých priestoroch zariadenia bude 
nainštalovaná elektrická požiarna signalizácia  
a hlasová signalizácia požiaru. „Oceňujeme, že sa 
zväčšia vstupné priestory zariadenia, ktoré sa celkovo 
stane bezbariérovým. Táto prístavba je pre nás všet-
kých, veľmi sa z nej tešíme,“ doplnila riaditeľka CSS – 
Kolonka Púchov Barbora Orgoníková.  - Matej Plánek -

Siedma letná sezóna električky za nami, 
odviezlo sa viac ako 11 tisíc ľudí 

Trenčianska elektrická železnica sa aj tento rok pa-
suje s protipandemickými opatreniami a prísnymi 
pravidlami. Aj napriek tomu sa jej tematické jazdy  
i letná prevádzka tešia veľkej obľube u miestnych, 
ale aj turistov. V poradí siedmu letnú sezónu si nene-
chalo ujsť 11 251 priaznivcov historickej železnice. 
Jej súčasťou bolo aj sprístupnené depo električky,  
v ktorom sa nachádza unikátna dopravná expo-
zícia. Pravidelná letná prevádza Trenčianskej 
elektrickej železnice (TREŽ) bola oproti minulým 
rokom trošku pozmenená. „TREŽ upravila svoju pre-

vádzku tak, aby mohla jazdiť aj v prípade postupné-
ho zhoršovania epidemiologickej situácie. Jazdy sme 
predĺžili až na štyri kalendárne mesiace,“ informoval 
riaditeľ TREŽ, n.o., Dušan Nosál. Dovedna sa poda-
rilo unikátnemu vláčiku najazdiť len počas letnej 
sezóny medzi mestom Trenčianske Teplice a obcou 
Trenčianska Teplá takmer 1 800 kilometrov. Vypra-
vených bolo skoro 300 vlakových súprav, expozíciu  
v depe videlo 3,5 tis. návštevníkov. Prevádzku 
TREŽ dlhodobo finančne podporuje aj Trenčian-
sky samosprávny kraj.           - Ľubomír  Bobák -
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V dňoch 13. až 15. októbra sa zúčastnili deviataci zo 
Základnej školy s materskou školou sv. Margity du-
chovnej obnovy v krásnej kysuckej dedinke Oščad-
nica. Duchovná obnova bola zameraná na rozvíjanie 
hodnôt, ktoré v človeku umožňujú rast dobra. Na to 
boli aj zamerané prednášky, ktoré tvorili základ ob-
novy. Boli to prednášky o odpustení, o boji proti hrie-
chu a napokon o čistote a úcte k človeku. 

Čas strávený v Oščadnici sme zaplnili aj modlitbou 
krížovej cesty na Oščadnickej kalvárii a slávením svä-
tých omší, vo štvrtok v Kostole Sedembolestnej Pan-
ny Márie a v piatok v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie. Silným momentom bola bezpochyby večerná 
adorácia, pri ktorej sme premýšľali o veľkosti Božej 

lásky. Tiež sme trávili čas prácami v skupinkách, kde 
sme sa mohli porozprávať, zdieľať spolu svoje rados-
ti, či problémy. Napokon sme nezabudli ani na zába-
vu – vedomostný kvíz, či spoločenské hry. 

Programom duchovnej obnovy boli deviataci spre-
vádzaní kňazom Ivanom Belkom, triednou pani uči-
teľkou Katarínou Huťovou a pani Lenkou Daškovou. 
Všetci veríme, že tento čas, ktorý sme spoločne pre-
žili, prinesie hojné ovocie v podobe Božieho požeh-
nania a dobrých priateľských vzťahov. Predovšetkým 
však veríme, že naši deviataci budú v dobrom spomí-
nať na duchovnú obnovu možno ešte aj o niekoľko 
rokov ako študenti stredných, či vysokých škôl. 

Ivan Belko, kaplán katolíckej farnosti Púchov

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky, v spo-
lupráci s mestom Trstená sa 8. októbra 2021 
konal XXIX. ročník celoštátnej recitačnej súťa-
že v prednese spirituálnej poézie DILONGOVA 
TRSTENÁ.

Vzhľadom na to, že stále nie je priaznivá situácia 
pre pandémiu COVID-19, Dilongova Trstená a jej 
XXIX. ročník sa presunul do ONLINE PRIESTORU. 
No nie tak celkom. Organizátori, pozvaní hostia  
i porotcovia sa stretli v meste Trstená v Kultúrnom 
dome a vo vyhradených miestnostiach, za pod-
pory technických tímov s pripojením cez Teams 
predniesli prihlásení recitátori svoj prednes onli-
ne. 

V úvode všetkých privítala pani primátorka Mag-
daléna Zmarzláková a úvodným slovom všetkých 
povzbudil aj páter Peter. Celý program moderova-
la moderátorka Daniela Paľová. 

Program, ktorý si prítomný diváci (hostia a po-
rotcovia) pozreli naživo streamovala spoločnosť 
Media4you cez YouTube kanál aj do škôl a do-
mácností recitátorov. V programe sa predstavili 
Členovia Fats Jazz Bandu, profesionálni špičko-
ví slovenskí hudobníci a speváci, ktorí pôsobia  
v popredných orchestroch. Zaspievali zhudobne-
né verše básnikov Rudolfa Dilonga a P.O. Hviezdo-
slava. 

Do jednotlivých kategórií sa tento ročník prihlá-
silo 27 súťažiach. Úspech dosiahli dve žiačky  

z Púchova. I. kategóriu (poézia/próza: žiaci 5. a 6. 
roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií) vyhrala 
Aneta Horváthová z CZŠ s MŠ sv. Margity Púchov. 
III. kategóriu (poézia/próza: študenti stredných 
škôl, 5. až 8. roč. osemročných gymnázií) vyhrala 
Púchovčanka Barbora Jurovčíková, t. č. študent-

ka Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín. CENY A DIPLOMY 
podľa umiestnení súťažiacich v každej kategórii 
boli poslané na adresu školy, prípadne u dospe-
lých na domovskú adresu. Blahoželáme víťazom!      

Zdroj: Základná škola s Materskou školou 
Rudolfa Dilonga Trstená  

Naša základná škola v Dolných Kočkovciach 
sa zapojila do projektu „Naučme deti vážiť si 
jedlo“, ktorý bol podporený v rámci grantové-
ho programu Zelené oči Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Vďaka tomu naše deti v pries-
toroch triedy pestujú celoročne mikrozeleninu. 
Priamo pred očami mladých školákov sa odo-
hráva celý životný cyklus rastlín. Mikrozelenina 
rastie v závislosti od druhu zeleniny pod špe-
ciálnymi lampami jeden až dva týždne týždne. 
Ako odmenou za starostlivosť o rastliny sú  pre 
žiakov základnej školy chutné a zdravé produk-
ty ich práce.                    Eva Belobradová 

Rozvíjame dobro v srdciach mladých

Púchovčanky vyhrali v súťaži DILONGOVA TRSTENÁ

Pestovanie mikrozeleniny  
v ZŠ Dolné Kočkovce

Púchovské noviny 
aj na Facebooku
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KURZY 
Streda  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   26.10.  tanečná sála  17.20 h
Štvrtok  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 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.

KULTÚRA
Streda 27.10.  veľká sála 18.00 h  100.VÝROČIE SLOVENSKEJ  
KINEMATOGRAFIE: ZEM SPIEVA
O 18.00 h Vás pozývame na „Prednášku o dejinách filmu“ – prednáška o dejinách 
slovenského filmu s odborníkom. O 19.00 h pokračujeme: 100. výročie vzniku 
slovenskej kinematografie si pripomenieme filmom režiséra Karela Plicku Zem 
spieva z roku 1933, ktorý uvedieme s hudobným doprovodom skomponovaným 
ZUŠ Púchov. Vstupné 5 €. Info i na osobitných plagátoch.

Sobota 30.10. veľká sála 19.00 h 
LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../
Predstavenie sa presúva na 28.3.2022 o 19.00 h. Zakúpené vstupenky ostávajú  
v platnosti.

PRIPRAVUJEME:
 7.11., 17.00 h VOJTA NEDVĚD S KAPELOU
11.11., 17.00 h  MARTIN NA BIELOM KONI/TOMÁŠ BEZDEDA S KAPELOU
16.11.,19.00 h LÚČNICA – Slovenský triptych
22.11.,19.00 h KVARTETO

KINO
Štvrtok  28.10. 17:30 h   KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY
Kde končí objatia a začína škrtenie? Hlavná otázka vzťahovej komédie pre ľudí, ktorí 
chcú v zdraví a láske prežiť vlastné manželstvo. Témou, nie príbehom, nadväzujeme 
na film Teória tigra, ktorý riešil cestu, ak utiecť zo vzťahu, ktorý nevyhovuje. Kurz 
manželské túžby je naopak o tom, ako v takom vzťahu žiť. Pokiaľ možno šťastne. Mož-
no aj s vášňou, a to aj po rokoch. Je pre vzťah dôležitá intímna blízkosť alebo naopak 
dostatočný priestor? Dá sa pestovať vzťah alebo sa pestujú len kaleráby? Je manželst-
vo len kvantitatívne problém? A môžeme túžiť aj po tom, čo už máme? Prichádzame 
s prevratnou metódou, vďaka ktorej sa na seba vášnivo vrhnete zakaždým, keď sa vrá-
tite z práce. Len potom nezabudnite skontrolovať, či ten druhý ešte dýcha. MP od 12 
rokov – Cinemart – 90 min. – ČR – komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP, vstupné 4 €

Štvrtok 28.10. 19:45 h, Piatok 29.10. 19:45 h   PAROŽIE
V odľahlom banskom meste v štáte Oregone sa stredoškolská učiteľka a jej brat poli-
cajt snažia zachrániť záhadného študenta, ktorého temné tajomstvá vedú k stretnutiu 
s legendárnym pravekým organizmom. MP od 15 rokov – Cinemart – 99 min. – USA 
– horor – titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Piatok 29.10. 17:30h, Nedeľa 31.10. 15:30h   RODINA ADDAMSOVCOV 2
Pokračovanie? Áno, prosím! Vydajte sa na letnú dovolenku s rodinou Addamsov-
cov, ktorí svojim nevšedným a podivným chovaním terorizujú nové kraje. Rodina 
Addamsovcov 2 v kinách už čoskoro. MP od 7 rokov – Forumfilm – 94 min. - USA – 
animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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    A ZABAVIŤ SA! 
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O OBČERSTVENIE POSTARANÉ

       VSTUP VOĽNÝO OBČERSTVENIE POSTARANÉ

       VSTUP VOĽNÝ

11. november 2021

      Program:
16.30 h  OPIČKA CRAZY CHICHI SO SNEHULIAKOM

              tanečná show pre deti

17.00 h  MARTIN NA BIELOM KONI

              so sladkým prekvapením

17.15 h  TOMÁŠ BEZDEDA 

              s kapelou
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KURZY ŠITIA
PRE ZAČIATOČNÍKOV  AJ 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! Navliecť niť do ihly, vedieť správne 
ovládať šijací stroj, vybrať vhodný materiál. A samozrejme z 
látky vedieť vyrobiť to, čo vám doma práve chýba alebo to, čo si 
už dlhšiu dobu túžite na seba obliecť. 

10.11.2021 l  zasadacia miestnosť  l  16:00 h

24.11.2021 l  zasadacia miestnosť  l  16:00 h

2 x v mesiaci po 4 hodiny. Kurzový poplatok 34 €.

Do kurzu je nutné sa prihlásiť emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.sk alebo 
0908 718 662. Kurzový poplatok na mesiac november je 34 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.
POPLATOK za kurz musí byť uhradený do 9.11.2021.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 26.10.
Polievka: Hríbovica - kyslá
1. Bravčové pliecko, burgundská  
omáčka, knedľa
2. Vyprážaný karbonátok, zemiaky 
 na kyslo, chlieb
Streda: 27.10.
Polievka: Kelová zo zemiakmi
1. Kurací rezeň so šunkou, hruškou  
a nivou, ryža/hranolky
2.Pečená krkovička, zemiakovo-zelerové 
pyré, uhorka
Štvrtok: 28.10.
Polievka: Fazuľová s údeným mäsom
1. Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
uhorka
2. Hovädzie na divoko, slovenská ryža, 
obedový šalát
Piatok: 29.10.
Polievka: Orientálna-fazuľová
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót
2. Bravčové karé na dolniacky spôsob, 
štuchané zemiaky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 26. 10. 
Polievka: Špenátová s haluškami  
a vajíčkom, chlieb 
1. Hovädzie „Chilli con carne“, dusená 
ryža
2. Krémové rizoto s tekvicou a par-
mezánom
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené  

zemiaky, tatárska omáčka
Streda: 27. 10.  
Polievka: Francúzska vývarová 
1. Obrátený bravčový rezeň, zemiaková 
kaša, uhorkový šalát 
2. Penne s kuracím mäsom a syrovou 
omáčkou
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené  
zemiaky, tatárska omáčka
Štvrtok: 28. 10. 
Polievka: Kapustová s klobásou  
a zemiakovými haluškami, chlieb 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža  
s hráškom, miešaný kompót
2. Langoše s cesnakom, kečupom  
a syrom
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené  
zemiaky, tatárska omáčka
Piatok: 29. 10. 
Polievka: Špargľový krém, chlieb
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
kysnutá knedľa 
2. Lievance s lekvárom  
a karamelizovaným ovocím 
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené  
zemiaky, tatárska omáčka 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 26.10.
Strúčková nakyslo, chlieb  
Nakladané bravčové karé, ½ ryža,  
½ opekané zemiaky  čalamáda   
Caesar šalát s kuracím mäskom, bagetka  
Streda: 27.10.
Morčací vývar s rezancami a pečeňovými 
haluškami  

Plnený  kurací rezeň s bryndzou  
a sušenou rajčinou, varené zemiaky, 
kyslé pochutiny 
Bryndzové halušky, slaninka  
Štvrtok: 28.10.
Hŕstková so zeleninou, chlieb  
Kurací steak s fazuľovými luskami  
v slaninke, ½ ryža, ½ hranolky  
Lekvárové pirohy s makom a maslom 
Piatok: 29.10.
Špenátová s vajíčkom, chlebové krutóny  
Pečené kačacie stehno, červená kapusta, 
knedľa
Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska 
omáčka   

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 26.10.
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb
Hovädzí vývar, pečeňové halušky
1. Marinovaný kurací steak s lahodnou 
kukuricou, dusená ryža, zeleninové 
obloženie
2. Bravčové soté na čínskej zelenine, 
dusená ryža 
3. Zapekaná brokolica so šunkou  
a syrom, varené zemiaky 

Streda: 27.10.
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Vyprážaný kurací karbonátok,  
zemiakové pyré, kyslá uhorka 
2. Hovädzia sviečková, domáca knedľa 
3. Domáce šúľance s makom 
Štvrtok: 28.10.
Polievka: Boršč, chlieb 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou  
a zeleninou
1. Kurací steak so sušenou paradajkou  
a nivovým prelivom, dusená ryža 
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb
3. Penne Al Arabiata, parmezán 
Piatok: 29.10.
Polievka: Cesnaková krémová, chlebové 
krutóny
Slepačí vývar, špenátové halušky 
1. Morčací filet, anglická zelenina, 
dusená ryža
2. Bačovský bravčový rezeň, pučené 
pórové zemiaky, kyslá uhorka 
3. Bryndzové halušky so slaninou 
Jesenná špecialita na tento týždeň:
Plnená paprika, varené zemiaky,  
paradajková omáčka

                                             “Prajeme dobrú chuť.”

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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Jeseň je pre knihomoľov jedno z naj-
krajších ročných období. Dni sú kratšie, 
tmavšie a daždivejšie. Práve to sú tie 
najideálnejšie podmienky, ktoré nás 
doslova ženú s knihou pod deku. Ak 
už máte všetky knihy vo vašej knižnici 
prečítané, a chcete siahnuť po niečom 
novom a atraktívnom, máme pre vás 
potešujúcu správu. Počas uplynulé-
ho týždňa sa náš knižničný fond opäť 
rozrástol, a to o viac ako 120 nových 
knižných titulov. Naši čitatelia sa môžu 
tešiť na novinky zo spoločenskej belet-
rie, rozšírili sme najčítanejšie historické 
ságy, napínavé detektívky a populárne 
životopisy. Pridali sme tiež niekoľko 
krásnych kúskov do oddelenia detskej 
a mládežníckej literatúry. Doplnená 
bola aj náučná literatúra, ktorá je med-
zi našimi čitateľmi žiadaná a obľúbená.

Nakoľko je stále mesiac október, 
ktorý je mesiacom úcty k starším, po-
kračujeme v registrácii zadarmo, ktorá 
potrvá až do piatku (29. októbra). Zare-

gistrovať zadarmo sa môžu prísť všetci 
seniori nad 65 rokov. Preto milí seniori, 
nezostávajte doma a príďte nás navští-
viť do knižnice. Môžete si prísť požičať 
niektorú z nových knižiek, ktorá vám 
spríjemní atmosféru jesenných veče-
rov, alebo len tak posedieť a porozprá-
vať sa. 

Mladším ročníkom bude patriť ko-
niec októbra. Počas prázdninového 
piatku (29.10.) pripravujeme pre deti 
Halloween v knižnici. Náš detský kútik 
sa premení na jedno veľké strašidelné 
miesto, ktoré bude plné hier a prekva-
pení. Každý malý návštevník, ktorý 
príde počas dňa v maske alebo v kos-
týme, dostane odmenu. Nezabúdajte, 
že fantázii sa medze nekladú. Uvítame  
a oceníme masky obľúbených kniž-
ných postáv a hrdinov. Čím autentic-
kejšie a vtipnejšie budú, tým lepšie. Už 
sa nevieme dočkať vašich kreatívnych 
nápadov a pravej strašidelnej atmosfé-
ry!  Mestská knižnica Vladimíra Roya 

Dňa 9. októbra sa zájazdu do Oškardy pri Žiline zúčastnilo 38 členov ZO SZZP. 

Najčerstvejšie bestsellery 
v Mestskej knižnici V. Roya 

Z činnosti Základnej organizácie SZZP



aj na súkromné domy, a to „od skorého rána dňa 
28. októbra až do pozdného večera.“

26. októbra 1926 dostal okresný úrad v Púcho-
ve plán osláv Dňa slobody od notárskeho úradu. 
Podľa neho a správy okresného náčelníka sa už 
27. októbra o 18.00 hod. konal lampiónový resp. 
fakľový sprievod sprevádzaný hudbou, začínajúci 
pri okresnom úrade a končiaci na námestí. Tu mal 
predniesť slávnostný príhovor tajomník sociálno-
demokratickej strany Hvizdák. O 20.00 hod. bolo 
v tzv. Sokolovni odohrané divadelné predstave-
nie s názvom „Všetko za národ“ od J. Petroviča ml. 
o prevratových dňoch roku 1918 v slovenskom 
prostredí. Prestávku medzi dejstvami hry vypl-
nil prednáškou o význame Dňa slobody učiteľ  
z Dohnian F. Volf. Vo štvrtok 28. októbra 1926 sa  
v rímskokatolíckych (ďalej r.  k.) kostoloch Všet-
kých Svätých v Púchove a Horných Kočkovciach 
konali o 8.00 hod. slávnostné bohoslužby, pričom 
v ich závere boli zaspievané obe štátne hymny.  
V meste sa následne konali prednášky a recitácie 

pre deti z r. k. ľudových škôl. O 9.30 sa konala sláv-
nostná bohoslužba i v chráme evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania (ďalej len a. v.) a o 11.00 
slávnostné obrady v púchovskej synagóge, kde 
tiež zazneli štátne hymny. V evanjelickej-ľudovej 
škole a. v. sa tiež konala prednáška pre deti. V oko-
litých obciach v okrese prebiehali oslavy Dňa slo-
body v roku 1926 veľmi podobne. 

V roku 1928 sa Dňom slobody pripomínalo ok-
rúhle 10. výročie prevratových udalostí a vzniku 
ČSR pod názvom Jubilejné oslavy. Podobne ako 
v predchádzajúcich rokoch dostali obvodné no-
tariáty nariadenie od Prezídia ministerstva vnú-
tra, že „na Slovensku buďtež prápory ve státních 
barvách na veřejných budovách vyvěseny od 12. 
hodiny poledne dne 27. října do 8 hodin ráno 
31. října 1928,“. Štátne zástavy tak zdobili budo-
vy mestečka o 3 dni dlhšie ako napr. v roku 1926, 
teda aj pri príležitosti 10. výročia prihlásenia sa 
Slovenskej národnej rady v Martine k vzniku Čes-
ko-Slovenska. 13. októbra 1928 upozorňoval Kra-

jinský úrad v liste, „že v tohtoročnom jubilejnom 
roku je nutné týmto opatreniam venovať zvýšenú 
pozornosť a pečlivosť, nakoľko nie je vylúčené, že 
rozvratnými a protištátne orientovanými živlami 
budú účinné pokusy, dôstojný priebeh osláv rušiť. 
Je známe, že menovite komunisti konajú v tomto 
smere rozsáhlé prípravy k demonštračným preja-
vom. Okrem toho bolo prezídiu krajinského úradu 
dôverne sdelené, že aj rôzne zahraničné irreden-
tistické korporácie zamýšľajú usporiadať v dobe 
osláv 10 ročného trvánia Československej repub-
liky verejné manifestačné prejavy, ktorými má 
byť význam naších jubilejných osláv soslabený.“  
V Púchove v predvečer štátneho sviatku v roku 
1928 konal lampiónový sprievod za účasti mie-
stnych úradníkov a v hojnom množstve prišlo aj 
civilné obyvateľstvo. V nedeľu 28. októbra dopo-
ludnia sa vo všetkých chrámoch konali slávnost-
né bohoslužby a popoludní slávnostne zasadalo 
aj obecné zastupiteľstvo, v priebehu ktorého vy-
stúpil so slávnostným príhovorom jeden z členov 
- evanjelický farár a. v. J. Palic. Zasadnutie poslalo 
pozdravný telegram prezidentovi ČSR T. G. Masa-
rykovi a prezidentovi krajinského úradu J. Drob-
nému. Po zasadnutí bolo symbolicky vysadené 
stromoradie z pagaštanov konských na nábreží 
Váhu a o 15.00 sa vybral sprievod z námestia na 
vrch Lachovec, kde boli vysadené stromy pri prí-
ležitosti 10. výročia vzniku ČSR – tzv. jubilejný les. 
Pri tejto príležitosti tu predniesli príhovory lesný 
asistent Kodoň, predseda urbárskej obce Hro-
bárik a správca r. k. farnosti V. Kállay. Večer bolo 
usporiadané v Spolku katolíckych žien divadelné 
predstavenie „Bludár“ od F. Urbánka. Ochotnícky 
orchester tu zahral štátne hymny a prítomným sa 
prihovoril opäť kňaz Kállay. V neďalekých Dohňa-
noch bol v tento deň odhalený pomník padlým 
vojakom 1. svetovej vojny. V Lednických Rovniach 
sa v predvečer Dňa slobody tiež konal lampió-
nový sprievod a 28. októbra dokonca sprievod  
s alegorickými vozmi. Popoludní bol usporiadaný 
tzv. promenádny koncert, ľahkoatletické preteky 
a večer divadelné predstavenie. 
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Dejiny osláv vzniku Československa 

Oslavy vzniku ČSR prebiehali v 20. rokoch minulého storočia aj v r. k. kostole Všetkých Svätých a priľahlom námestí.

Tento rok si pripomíname 103. výročie vzni-
ku Česko-Slovenska. Ako si vznik ČSR pripomí-
nali naši predkovia v Púchove a celom okrese, 
kedy bol 28. október ešte štátnym sviatkom? 
Čo všetko bolo súčasťou osláv vzniku republi-
ky v 20.-30. rokoch 20. storočia? Nielen na tie-
to otázky odpovedá nasledujúci text.

Pre pripomínanie si revolučných udalosti z kon-
ca roka 1918 prijalo Revolučné národné zhro-
maždenie v Prahe dňa 14. októbra 1919 zákon  
č. 555/1919 Zb. z. a n., ktorým vyhlásilo 28. októ-
ber za štátny sviatok. Na základe uvedenej legis-
latívy sa malo oslavovať už 1. výročie vzniku ČSR 
nazvané jazykom štátnej ideológie - Deň slobody.

Najstaršie písomné doklady o oslavách Dňa slo-
body v okrese Púchov sa zachovali z roku 1926. 
Župný úrad v Turčianskom Sv. Martine žiadal 
všetkých okresných náčelníkov, aby boli „zavčas 
urobené všetky opatrenia za účelom dôstojnej  
a nerušenej oslavy tohoto štátneho sviatku.“ 
Okresný náčelník v Púchove ešte predtým infor-
moval notárske úrady o potrebe vyvesenia štát-
nych zástav a farebnej výzdoby na verejné úrady, 
ústavy, podniky, školy, a v čo najväčšom množstve Pri okrúhlych oslavách Dňa slobody v roku 1928 bol na Lachovci vysadený aj tzv. Jubilejný les v tvare číslovky 1928.
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MESTO PÚCHOV 
v zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o vý-

kone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov Mesto Púchov

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

lenia výstavby, investícií, životného prostredia  
a stavebného úradu Mestského úradu Púchov

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (získané v od-

bore stavebníctvo, architektúra, enviromentalistika 
, životné prostredie – výhodou)

• prax minimálne 5 rokov,
Znalostné a iné predpoklady:
• znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zri-

adení v platnom znení, zákona č. 311/2001Z.z. 
Zákonník práce, zákona č. 552/2003 Z. z.  
o výkone práce vo verejnom záujme, stavebného 
poriadku  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánova-
ní a stavebnom poriadku a vykonávacie predpisy), 
právnych predpisov na úseku životného prostredia 
a nakladania s odpadmi, VZN a zásad mesta Púchov,

• Znalosti a skúsenosti z oblasti investičnej výstav-
by, územného plánovania , projektovania stavieb, 
stavebného poriadku, životného prostredia a nakla-
dania s odpadmi

• Znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, 
Word, PowerPoint, Outlook ).

Iné výhody:
• Manažérske, organizačné a komunikačné schop-

nosti,
• Nadobudnutá odborná spôsobilosť ( napr. na vý-

kon stavebného dozoru, na zabezpečenie činnosti 
stavebného úradu. )

• Prax v oblasti územnej samosprávy alebo štátnej 
správy,

• Skúsenosti s riadením kolektívu,
• Znalosť anglického jazyka, prípadne iného cud-

zieho jazyka na používateľskej úrovni,
• Odolnosť voči stresu a časovej tiesni
• Schopnosť teamovej práce,
• Samostatnosť, flexibilita,
• Vodičský preukaz skupiny „B“
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberové-

ho konania doložia:
• Profesijný životopis,
• Motivačný list,
• Potvrdenie o dĺžke praxe,
• Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpo-

kladov,
• Koncepciu riadenia Oddelenia výstavby, investí-

cií, životného prostredia a stavebného úradu v roz-
sahu 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: najmenej 1.300 € 
brutto (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov vo výkone 
práce vo verejnom záujme) + ďalšie výhody

Termín podania písomnej žiadosti do vý-
berového konania s požadovanými doklad-
mi je do 05.11.2021 do 12:00 hod. – rozho-
dujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, 
nie dátum podania na pošte. Uchádzač, ktorý 

nepredloží k svojej žiadosti všetky požado-
vané doklady 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 
označením

„Výberové konanie vedúci Oddelenia výstav-
by, investícií, životného prostredia a stavebného 
úradu MsÚ Púchov – NEOTVÁRAŤ“

na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, 
Púchov 020 18 alebo osobne do podateľne Mest-
ského úradu Púchov

Termín a miesto výberového konania bude 
uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené 
písomnou formou.

Mesto Púchov si vyhradzuje právo neprizvať na 
osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky 
vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoru-
čia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne poža-
dované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia 
osobného pohovoru budú uchádzači písomne in-
formovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fy-
zických osôb pri spracúvaní osobných údajov  
a o voľnom pohybe takýchto údajov 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 prevádzkovateľa www.puchov.sk a 
na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa. 

MsÚ Púchov

Výberové konanie 
na funkciu vedúceho Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia 

a stavebného úradu Mestského úradu Púchov

- Dňa slobody v meste Púchov a okolí
Pri príležitosti 15. výročia vzniku ČSR a osla-

vách Dňa slobody v roku 1933 mali visieť štátne 
zástavy na verejných budovách aj 30. októbra  
a odstránené mali byť o deň neskôr. V tomto roku 
dostali okresní náčelníci upozornenie na even-
tuálne rušenie osláv 28. októbra tzv. autonomis-
tickými živlami. Z tohto roku sa zachoval i pláno-
vaný program osláv k výročiu vzniku republiky  
v Púchove. Oslavy organizoval Okresný osvetový 
zbor, obecná rada, kultúrne spolky, hasičské zbo-
ry. Púchovskí skauti sa pripravovali usporiadať 
o 17.10 hod. od meštianskej školy tzv. „ohňovú 
štafetu mestom“. O 17.30 mali tiež zapáliť sláv-
nostnú vatru na vrchu Lachovec, recitovať, rečniť 
a spievať hymny. V tom istom čase sa o 17.30 hod. 
stretla široká verejnosť pred r. k. kostolom v Hor-
ných Kočkovciach. Odtiaľ prechádzal lampiónový 
sprievod s hudobným sprivodom viacerých kapiel 
a kráčal až na Námestie slobody. Daždivý variant 
sprievodu mal začať pred novým Okresným so-
ciálne-zdravotným domom na Štefánikovej ulici. 
Na námestí mal rečniť tajomník Okresného osve-
tového zboru J Matejka, ďalej nasledovala pieseň 
„Hej, Slováci!“ a prejav významného slovenské-
ho r. k. kňaza A. Kompánka, ktorý vtedy pôsobil  
v Lúkach. Na záver osláv odznela na Námestí slo-
body štátna hymna. Ešte o 20.00 hod. bolo v pláne 
odohranie divadelného predstavenia s názvom 
„Náš pán minister“ od I. Stodolu v budove Kina. 
Dopoludnia v deň štátneho sviatku sa konali vo 

všetkých chrámoch slávnostné bohoslužby, ďalej 
bol v pláne priateľský futbalový zápas, na večer  
o 19.30 hod. pripravila Jednota Orla v Púcho-
ve slávnostnú akadémiu. 29. októbra 1933 bol  
v Púchove premietaný film režiséra M. Friča – 
„Dobrý vojak Švejk“. Z roku 1933 stojí za zmien-
ku oslava Dňa slobody v obci Červený Kameň. 
Po slávnostnej bohoslužbe sa presunuli ľudia na 
miesto, kde mal byť postavený pomník obetiam 
padlým vo Veľkej vojne a vysadené tu boli 4 lipy.  
Veľmi podobný priebeh mali oslavy okolo dňa 28. 
októbra 1933 i v L. Rovniach a ďalších obciach.

Oslavy Dňa slobody prebiehali v roku 1937 po-
dobne ako v predchádzajúcich. Je ale zaujímavé, 
že už v máji t. r. museli miestne notariáty infor-
movať Prezídium krajinského úradu v Bratislave  
o tom, ako bude prebiehať oslava okrúhleho 
20. výročia vzniku spoločného štátu Čechov  
a Slovákov v roku 1938. Vieme ale, že kvôli vnútro  
a zahraničnopolitickej situácii a udalostiam jesene 
1938 sa tieto oslavy Dňa slobody už neuskutočnili. 

Na záver uvádzame, že všetky slávnostné podu-
jatia v okrese sa vždy uskutočnili bez narušenia  
a rôznych incidentov, napriek varovaniam bez-
pečnostných úradov. Obyvatelia Púchova a okolia 
prejavovali sympatie k Dňu slobody spontánne 
najmä svojou hojnou účasťou na oslavách a vy-
vesením štátnych vlajok a symbolov na svojich 
domoch.

Pavol Makyna, OZ Puchovo dedičstvo 

Dodnes existujúce stromoradie z pagaštanov konských Dodnes existujúce stromoradie z pagaštanov konských 
vysadených 28. októbra 1928 – dnes Nábrežie slobody vysadených 28. októbra 1928 – dnes Nábrežie slobody 
v Púchove.v Púchove.
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Hablákovej víťazný debut
Dlho som hľadal dievčinu, mladú 

ženu, ktorá by sa vážne venovala si-
lovému trojboju a bola by ochotná 
reprezentovať náš klub na súťažiach. 
Veľmi ma potešil mail, ktorý som do-
stal od mladej ženy, vysokoškoláčky  
s prosbou o členstvo v klube. Bol som 
prekvapený. 

Náš klub našla v registri SAFKST (Slo-
venská Asociácia Fitnes, Kulturistiky  
a Silového Trojboja). Vyžiadal som si od 
nej potrebné údaje ako športovkyni. 
Po nejakom čase a vzájomnej komuni-
kácii (býva v Žiline) som ju pozval na 
tréningové stretnutie do fitka. 

V tom čase trénovala 3 roky sama len 
tak pre seba, pre radosť, pre získanie 

kondície. Nebola nikde registrovaná. 
Jej technika a výkony v jednotlivých 
disciplínach (drep, tlak a mŕtvy ťah) 
ma udivili a bolo rozhodnuté. Prijali 
sme ju do športového klubu AMONREI 
PÚCHOV. Ohľadne tréningového pro-
cesu a zvyšovaní výkonov sme navzá-
jom komunikovali. 

Prišla prvá súťaž. GP Slovakia v silo-
vom trojboji (Častá, 4.9.2021). V spo-
ločnej kategórii junioriek (ľahká váha) 
zvíťazila v drepe, mŕtvom ťahu a v tla-
ku na lavičke skončila druhá. Celkový 
výkon 277,5 kg jej vyniesol prvé mies-
to a zaslúžené víťazstvo v prepočte na 
GL body (prepočet výkonov k telesnej 
hmotnosti pretekára). Jednotlivé vý-
kony: drep 100 kg, tlak na lavičke 47,5 

kg, mŕtvy ťah 130 kg = spolu 277,5 kg. 
Jej hmotnosť na súťaži bola 54,2 kg. Po 
Kvasničkovi sa stáva novou hviezdič-
kou AMONREI.

Kvasnička vylepšil svoj vlastný ná-
rodný rekord

Súťaže sa zúčastnil aj Jakub Kvasnič-
ka, tiež v spoločnej kategórii juniorov 
(ľahká kategória). Počínal si nadmieru 
výborne. Vo váhovej kategórii do 66 
kg vytvoril 3 národné rekordy. V drepe 
výkonom 170 kg, v mŕtvom ťahu 192,5 
kg a v trojboji 457,5 kg. 

V tlaku na lavičke mu pokus o ďalší 
národný rekord nevyšiel. Jeho jednot-
livé výkony na súťaži: drep 170 kg, tlak 
95 kg, mŕtvy ťah 192,5 kg = spolu 457,5 
kg. V spoločnej kategórii juniorov ľah-

ká kategória obsadil celkové 3. mies-
to. Jakub si týmto výkonom v trojboji 
vylepšil svoj vlastný národný rekord  
o 25,0 kg. Jedna zaujímavosť: jeho 
súperi z majstrovstiev Slovenska (resp. 
ich tréneri) pochopili, že v tejto ka-
tegórii nemajú šancu vyhrať, pokiaľ 
bude súťažiť Kvasnička, a tak radšej 
prestúpili do iných váhových kategó-
rií. Jakub v priebehu štyroch mesiacov 
prekonal dovtedy platný národný re-
kord (k 1.6. 2021 = 395 kg) o vynikaj-
úcich 62,5 kg na aktuálnych 457,5 kg. 
Obom gratulujeme a želáme veľa ďal-
ších športových úspechov. 

Marián Prekop,
 športový klub AMONREI PÚCHOV 

V Plzni v 25 metrovom bazéne na Slovanech sa 15. 
– 17. októbra 2021 konal 25. ročník medzinárodných 
plaveckých pretekov „Plzeňské sprinty“. 

Viac ako 680 plavcov z takmer 100 klubov si zme-
ralo sily v kategórii OPEN. Okrem zastúpenia domá-
cich českých plavcov sme mohli vidieť aj pretekárov 
z Rakúska, Maďarska, Poľska a výber slovenskej juni-
orskej reprezentácie, ktorej členkou bola aj púchov-
ská plavkyňa Lea Kmošenová. Svojimi výkonmi si 
vyplávala dve finálové miestenky (200 a 100 m voľný 
spôsob), pričom v týchto disciplínach štartovala aj 
finalistka OH v Tokiu, majsterka Európy z tohto roku 
v disciplíne 200 m voľný spôsob a účastníčka Inter-
national Swimming League ISL Barbora Seemanová. 
Okrem tejto vynikajúcej plavkyne sa v Plzni predsta-
vili vo vynikajúcej forme aj ďalší účastníci posledných 
OH ako Kristína Horská, Jan Micka, Jan Šefl či Maxim 
Lobanovzskij z Rakúska.

Lei gratulujeme k dosiahnutým výkonom, ďaku-
jeme za reprezentáciu nášho klubu, mesta Púchov  
a Slovenska a prajeme veľa ďalších nových osobných 
rekordov.                             Dana Strelčíková, trénerka 

Habláková a Kvasnička – mladé pušky AMONREI

V skvelej spoločnosti Kmošenová dvakrát vo finále
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2. liga muži

Stolný tenisHokej

Pandémia na Orave prerušila 
víťazné ťaženie Púchovčanov

4. liga muži
5. kolo: 
V piatom kole krajskej stolnotenisovej ligy pro-

ti sebe nastúpili v okresnom derby Púchovského 
okresu stolní tenisti Dolných Kočkoviec a Lysej 
pod Makytou. V zaujímavom stretnutí napokon 
o víťazstve Dolnokočkovanov rozhodla väčšia vy-
rovnanosť kádra. 

Slovan Dolné Kočkovce – STK Lysá pod Ma-
kytou 11:7, R. Škrabko, Blaško po 3, J. Škrabko, 
Michalec po 2, štvorhra - Schulcz, Panáček po 3, 
štvorhra  

Prusy B – Ladce 14:4, Chocholná-Velčice – Trenči-
anska Teplá B 6:12, Pruské – Dolný Moštenec 11:7, 
Nové Mesto nad Váhom C – Medeko Považská 
Bystrica 6:12, Lazany B – Trenčianske Bohuslavice 
14:4

6. kolo: Chocholná-Velčice – Ladce 9:9, Prusy B 
– Tren čianska Teplá 13:5, Nové Mesto nad Váhom 
C – Dolný Moštenec 8:10, Pruské – Medeko Považ-
ská Bystrica 11:7, Lazany B – Trenčianske Jastrabie 
17:1
1. Prusy B 5 5 0 0 64:26 15
2. Lazany B 6 4 0 2 65:43 14
3. Nové Mesto C 6 4 0 2 63:45 14
4. Pruské 5 3 1 1 45:45 12
5. Medeko PB 4 2 1 1 39:33 9
6. Tr. Teplá B 5 2 0 3 47:43 9
7. Ladce 5 1 2 2 38:52 9
8. D. Kočkovce 4 2 0 2 38:34 8
9. Chocholná 5 0 2 3 33:57 7
10. Tr. Jastrabie A 3 1 1 1 23:31 6
11. Lysá 5 0 1 4 33:57 6
12. D. Moštenec 3 1 0 2 25:29 5
13. Tr. Bohuslavice 2 0 0 2 9:27 2

Program 7. kola – 6. 11.: Ladce – Lysá pod 
Makytou, Trenčianska Teplá B – Dolné Kočkovce, 
Trenčianske Bohuslavice – Pruské, Trenčianske 
Jastrabie – Nové Mesto nad Váhom C, Dolný Moš-
tenec – Prusy B, Medeko PB – Chocholná-Velčice

7. kolo: Trenčianska Teplá B – Lysá , Ladce – D. 
Kočkovce, Tr. Jastrabie – Pruské, Tr. Bohuslavice 
– Nové Mesto nad Váhom C, Medeko P. Bystrica – 
Prusy B, Dolný Moštenec – Chocholná-Velčice

5. liga
Horná Breznica – Dohňany A 10:8, Tomanica 4, 

Lipták 3, Kocúr 1, 2 štv. – M. Baška 3, R. Baška, Jun-
ga po 2, Gajdoš 1.

6. liga
Pruské B – Milochov A 9:9, Cibík, Černej po 3, 

Burdej 1, 2 štv. – Kunovský 3, Hojdík, Lutišan, Ba-
lušík po 2.

7. liga
TTC PB C – Pružina B 7:11, Kotačka 4, Tomášek 2, 

1 štv. – Petrovič, R. Čelko ml. po 3, Olšovský, Kvaš-
šay po 2, 1 štv., Dohňany B – Červ. Kameň 11:7, Riš-
ko, Hološko po 3, Marman, Štrbák po 2, 1 štv. – Ľ. 
Dohňanský 4, Rydlo, Bajzík po 1, 1 štv. Nozdrovice 
B – Púchov B 14:4, Letko, Otruba po 4, Blažíček, 
Češko po 2, Raček 1, 1 štv. – Adamec, Fulek, Kvas-
nička po 1, 1 štv., 

8. liga
Nová Dubnica B – Sedmerovec D 10:8, Kulina, 

Palieska po 3, Oravec 2, Cicoň 1, 1 štv. – Minárik 
3, Štefanec, Mišík po 2, Šelingová 1, 1 štv., Beluša 
B – TTC PB D 16:2, A. Hrevuš, Vyhnička, Barcík po 4, 
Ochotnícky 2, 2 štv. – Martišík, Kvasnicová po 1.  
                   (hl)

4. kolo: 
MŠK Púchov – MHK Autocar Dolný Kubín – odlo-

žené pre karanténu hostí, Lučenec – Piešťany 2:9, 
Detva – Hamuliakovo 10:9 pp, Senica – Partizánske 
4:5
1. Piešťany 4 2 2 0 0 26:14 10
2. MŠK Púchov 3 3 0 0 0 27:3 9
3. Hamuliakov 4 2 0 2 0 35:25 8
4. Detva 4 2 1 0 1 26:17 8
5. Partizánske 4 2 0 1 1 14:19 7
6. Senica 4 1 0 0 3 15:21 3
7. D. Kubín 3 0 0 0 3 9:20 0
8. Lučenec 4 0 0 0 4 9:42 0

Program 5. kola: Hamuliakovo – MŠK Púchov 
(30. 10. o 18.00), Partizánske – Lučenec, Dolný Ku-
bín – Senica, Piešťany – Detva

Extraliga dorast

8. HT
7. kolo: MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad 

Váhom 6:4 (1:2, 3:1, 2:1), 20. Seiler (Bajtala, Brin-
dza), 25. Brindza, 34. Brindza (Červený), 36. Bajtala 
(Brindza), 47. Kováč, 53. Skybský (Paliesek), Altis Ora-
va – Martin 4:5, Považská Bystrica – Žilina 3:7, Ružom-
berok – Dolný Kubín – odložené
1. Žilina 7 7 0 0 93:23 14
2. P. Bystrica 7 6 0 1 36:17 12
3. Martin 7 4 1 2 42:29 9
4. Altis 7 4 0 3 51:28 8
5. MŠK Púchov 7 3 0 4 28:40 6
6. Ružomberok 6 1 1 4 14:51 3
7. Dubnica 7 1 0 6 33:62 2
8. Dolný Kubín 6 0 0 6 17:64 0

7. HT
7. kolo: MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad 

Váhom 21:2 (6:0, 6:1, 9:1), 4. Kučíková, 7. Haluška, 
10. Kučíková, 13. Plevák, 16. Plevák, 16. Galda, 21. 
Weissabel, 24. Weissabel, 31. Kučíková, 35. Sivý, 37. 
Janíček, 39. Kormendy, 42. Janíček, 46. Janíček, 48. 
Plevák, 48. Plevák, 49. Kormendy, 51. Weissabel, 51. 
Vrabec, 54. Vrabec, 59. Kučíková, Ružomberok – Mar-
tin 2:15, Považská Bystrica – Žilina 4:12
1. Martin 7 6 1 0 79:17 13
2. Ružomberok 7 4 1 2 46:45 9
3. Žilina 7 4 0 3 74:34 8
4. MŠK Púchov 7 3 0 4 47:47 6
5. Dubnica 7 2 1 4 26:88 5
6. P. Bystrica 7 0 1 6 25:66 1

1. liga starší žiaci

6. HT: 
4. kolo: Dolný Kubín – MŠK Púchov 1:13, MŠK 

Púchov – Banská Bystrica 4:2, Dolný Kubín – Ban-
ská Bystrica 8:6

1. liga mladší žiaci

15. kolo: Gladiators Trnava – MŠK Púchov 2:4 
(1:1, 1:2, 0:1), 20. Kohutiar (A. Hudík), 25. Kováčik (M. 
Pobežal), 29. Svinčák (Pancza), 55. Lazkov (M. Pobe-
žal), Banská Bystrica – Skalica 4:1, Zvolen – Poprad 
4:3, Košice – Trenčín 5:4, Nitra – Žilina 3:1, Martin – 
Slovan Bratislava 0:5

16. kolo: Gladiators Trnava – MŠK Púchov 1:2 pp 
(0:0, 1:0, 0:1, 0:1), 46. Hazala (Pancza, Mikovič), 65. 
Pišoja (M. Pobežal), Banská Bystrica – Skalica 1:2 pp, 
Zvolen – Poprad 1:0, Košice – Trenčín 2:2, Nitra – Žili-
na 6:1, Martin – Slovan Bratislava 0:5  
1. Zvolen 16 10 2 1 3 66:38 35
2. Nitra 15 9 2 1 3 47:35 32
3. B. Bystrica 14 9 1 2 2 61:32 31
4. Slovan 14 9 2 0 3 55:32 31
5. MŠK Púchov 14 7 2 0 5 36:29 25
6. Poprad 14 7 0 2 5 54:37 23
7. Skalica 12 6 1 1 4 49:34 21

13. kolo: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 4:5 (3:3, 
1:1, 0:1), 5. Ladecký (Urban), 10. Mišák (Jankovský), 
18. Hudík (Moravanský), 39. Krajčoviech (Urban, Jan-
kovský), Dubnica – Levice 7:2, Trnava – Ružinov 8:1

14. kolo: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 11:5 
(5:1, 3:3, 3:1), 7. Grežďo (Urban), 9. Jankovský (Mora-
vanský), 10. Moravanský (Mišák, Bohdan), 14. Urban 
(Ladecký, Jankovský), 16. Mišák (Toman, Moravan-
ský), 22. Moravanský (Mišák, Jankovský), 31. Urban 
(Mišák), 33. Moravanský (Jankovský), 45. Urban (Jan-
kovský, Hudík), 47. Hudík (Urban, Jankovský), 53. Ur-
ban (Ladecký, Grežďo), Dubnica – Levice 7:6 pp
1. Ružinov 13 10 0 0 3 78:47 30
2. P. Bystrica 12 7 1 0 4 45:32 23
3. HOBA BA 12 6 1 1 4 49:42 21
4. Trnava 9 6 1 0 2 49:15 20
5. MŠK Púchov 12 6 0 1 5 51:53 19
6. Levice 11 1 0 1 9 23:59 4
7. Dubnica 11 1 0 0 10 25:72 3

1. liga juniori

8. Trenčín 15 6 1 1 7 57:50 21
9. Košice 13 5 2 2 4 50:52 21
10. Trnava 16 5 0 1 10 45:71 16
11. Michalovce 12 3 2 1 6 28:35 14
12. Martin 14 3 1 2 8 42:70 13
13. Žilina 11 1 0 1 9 22:51 4
14. Sp. N. Ves 12 0 0 1 11 20:66 1

1. liga kadeti
11. kolo: 
HK 91 Senica - MŠK Púchov - odložené, Trenčín – 

Skalica 4:3, Považská Bystrica – Piešťany a Topoľčany 
– Partizánske – odložené
1. Trenčín 10 8 1 1 45:15 17
2. Skalica 9 6 0 3 53:23 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



šport / inzerciašport / inzercia2020

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Futbal - 2. liga muži

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov
3. liga muži 6. liga muži

7. liga muži

Púchovčanov zarezali penalty
14. kolo: 

Slavoj Trebišov – MŠK 
Púchov 2:1 (0:1)

Góly: 62. Danko (pk), 65. Danko (pk) 
– 9. Mráz

ŽK: Šimko, Santos, Krucovčin, Begala, 
Rokyta, Straczek, Danko – D. Pilný, Afo-
labi, Mráz, Kapusniak, ČK: Martinček 
(MŠK Púchov), rozhodcovia: Ihring – 
Polášek, Túma, 200 divákov

V súboji dvoch tímov namoče-
ných do boja o záchranu začali lepšie 
Púchovčania, ktorí sa už v 8. minúte 
ujali vedenia gólom Patrika Mráza – 
0:1. Púchovčania boli technickejším 
mužstvom, domáci nervozitu „vyšper-
kovali“ zákrokmi na hranici pravidiel, 
ktoré rozhodca odmenil štyrmi žltými 
kartami. Trebišovčanom nepomohlo 
v prvom polčase ani dvojnásobné st-
riedanie. V druhom polčase domáci 
zatlačili a v 62. minúte sa dočkali vy-
rovnania gólom z pokutového kopu, 
keď Martinček fauloval v pokutovom 
území a vyslúžil si za to červenú kartu. 
Pokutový kop premenil Danko – 1:1. 
Už o dve minúty „vykúzlil“ rozhodca 
Ihring ďalšiu penaltu, ktorú premenil 
opäť Danko a domáci tak otočili výsle-
dok – 2:1. Navyše Púchovčan Afolabi 
si za protesty vyslúžil červenú kartu. 
Trebišov napokon nervózne stretnutie, 
v ktorom rozhodca udelil 11 žltých a 

jednu červenú kartu, doviedol do ví-
ťazného konca. 

Zostava MŠK Púchov:  Strelčík – 
Lacko, Kopičár, Afolabi, Martinček, 
Kapusniak, Holáň (69. Krčula), Loduha 
(55. Kopiš), Ullman (69. Pavlovič), Mráz, 
Holiš (46. D. Pilný), tréner Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 14. kola:  Rohož-
ník – Námestovo 2:1, Petržalka – Ko-
márno 2:2, Bardejov – Podbrezová 0:2, 
Žilina B – Košice 3:2, Slovan B – Skalica 
1:2, Humenné – Banská Bystrica 1:1
1.B. Bystrica 14 10 3 1 28:9 33
2.Humenné 14 9 4 1 18:6 31
3.Podbrezová 13 10 0 3 28:12 30
4.Komárno 14 9 3 2 24:12 30
5.Skalica 12 9 2 1 18:5 29
6.Petržalka 12 6 3 3 27:11 21
7.Košice 13 6 2 5 28:19 20
8.Žilina B 14 5 3 6 29:25 18
9.Trebišov 13 5 2 6 10:18 17
10.Rohožník 14 5 2 7 16:25 17
11.Šamorín 13 5 1 7 22:25 16
12.Dubnica 12 3 3 6 18:22 12
13. Púchov 14 2 4 8 16:22 10
14.Bardejov 14 1 5 8 11:20 8
15.Slovan B 14 2 2 10 9:28 8
16.Námestovo 14 0 1 13 6:49 1
Program 15. kola: MŠK Púchov – 

Dubnica (30. 11. o 14.30), Podbrezová 
– Slovan B, Košice – Bardejov, Banská 
Bystrica – Rohožník, Námestovo – Pe-
tržalka, Komárno – Trebišov, Skalica – 
Humenné, Šamorín – Žilina B

12. kolo: 
Partizánske – Beluša 0:0, Lednické Rovne – FC 

Nitra 1:0 (0:0), 79. Púček, Veľké Ludince – Myjava 
0:2, Imeľ – Galanta 0:1, Malženice – Častkovce 2:0, 
Nové Zámky – Šaľa 1:1, Marcelová – Považská Bys-
trica 0:1, Kalná nad Hronom – Levice 1:0
1. P. Bystrica 14 12 2 0 28:5 38
2. Beluša 14 10 3 1 27:11 33
3. Myjava 14 8 3 3 25:12 27
4. Kalná 14 7 5 2 22:16 26
5. Malženice 14 6 5 3 23:17 23
6. Šaľa 14 6 4 4 30:14 22
7. Galanta 14 6 3 5 19:21 21
8. Nové Zámky 14 6 2 6 22:18 20
9. Marcelová 14 5 4 5 16:12 19
10. Častkovce 14 5 2 7 24:18 17
11. Veľké Ludince 14 4 4 6 19:23 16
12. Nitra 14 5 0 9 16:26 15
13. Nové Mesto 13 4 2 7 18:16 14
14. Imeľ 13 3 5 5 10:15 14
15. L. Rovne 14 4 1 9 7:17 13
16. Partizánske 14 2 5 7 12:27 11
17. Zl. Moravce 13 2 2 9 13:37 8
18. Levice 13 1 4 8 7:33 7

12. kolo: 
Košecké Podhradie – Nová Dubnica 3:3 (2:3)
Góly: Šebík, Bartoš, Vrábel – Vojvodík, Sokolík, 

Hadzima
Podmanín – Mikušovce 4:2 (1:1)
Góly: Gardian, T. Pilár, D. Pilár, Král – Satina, 

Sondor
Tuchyňa – Šebešťanová 2:2 (1:0)
Góly: Štefula, Vlasatý – Šumec, Bielik
Streženice – Sverepec 2:1 (1:1)
Suder, Loduha – Figura
Papradno – Dohňany 7:1 (3:1)
Góly: Galko 2, Jeleník, Zboran, Černošík, Caba-

daj, Hrebičík - Klučka
Udiča – Visolaje 4:1 (3:1)
Góly: Beník, Šútorík, Drblík, Strnad – Bulejčík
Lysá pod Makytou – Dolné Kočkovce 1:0 (0:0)
Gól: Brezničan

1. Podmanín 12 8 0 4 31:17 24
2. D. Kočkovce 12 8 0 4 24:19 24
3. Streženice 12 8 0 4 27:23 24
4. Nová Dubnica 12 6 4 2 36:20 22
5. Udiča 12 6 3 3 35:13 21
6. Tuchyňa 12 5 5 2 29:19 20
7. Šebešťanová 12 5 3 4 25:20 18
8. Lysá 12 5 2 5 34:17 17
9. Mikušovce 12 5 0 7 19:30 15

10. Visolaje 12 5 1 6 30:28 13
11. Papradno 12 3 3 6 23:23 12
12. Dohňany 12 4 0 8 19:38 12
13. Sverepec 12 3 2 7 13:26 11
14. K. Podhradie 12 1 1 10 10:62 4

12. kolo: 
Kameničany – Horovce 1:4 (1:1), Šlesárik – Cíbik, 

Kebis, Bednár, Kováčik, Pružina – Orlové 4:2, Vrch-
teplá – Tŕstie 2:0, Lednica – Kolačín 2:0 (2:0), Bezák, 
Hanták, Bodiná – Prejta 6:0, Fan Club Púchov – 
Praznov 1:4 (1:2), Kotris – M. Kostelanský 3, Dvorš-
čík, Dulov – Červený Kameň 2:1
1. Praznov 12 11 1 0 47:9 34
2. Horovce 12 9 1 2 35:14 28
3. Tŕstie 12 9 0 3 44:13 27
4. Bodiná 12 9 0 3 42:17 27
5. Kolačín 12 7 0 5 45:21 21
6. Dulov 12 6 2 4 34:26 20
7. Pružina 12 5 3 4 35:31 18
8. Lednica 12 5 1 6 31:27 16
9. Vrchteplá 12 5 1 6 28:30 16
10. FC Púchov 12 4 2 6 31:56 14
11. Orlové 12 3 0 9 22:45 9
12. Prejta 12 2 2 8 24:52 8
13. Č. Kameň 12 1 3 8 18:37 6
14. Kameničany 12 0 0 12 6:64 0
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže 
2. liga dorast U19

4. liga starší žiaci - SEVER

2. liga dorast U17

6. liga dorast

4. liga starší žiaci - JUH

4. liga mladší žiaci

I. liga starší žiaci - U15

I. liga starší žiaci - U14

I. liga mladší žiaci - U13

I. liga mladší žiaci - U12

13. kolo: 
MŠK Púchov – Čermáňský FK Nitra 2:1 (1:0), Vrá-

bel, Chupáň – Mandúch, Zlaté Moravce – Myjava 3:0, 
Piešťany – Lokomotíva Trnava 1:3, Skalica – Komár-
no 0:1, Krakovany – Domino 2:0, Senec – Karlova Ves 
Bratislava 0:2
1. Zl. Moravce 13 9 2 2 36:13 29
2. Komárno 12 7 4 1 27:13 25
3. Skalica 13 8 1 4 29:22 25
4. MŠK Púchov 12 7 2 3 30:19 23
5. Dubnica 12 7 2 3 23:15 23
6. Nitra 12 6 3 3 26:17 21
7. Inter 12 6 3 3 16:13 21
8. Karlova Ves 13 6 3 4 20:18 21
9. Domino 13 3 6 4 19:17 15
10. Trnava 13 4 3 6 11:15 15
11. Myjava 13 4 2 7 18:20 14
12. Šamorín 12 3 4 5 27:31 13
13. Senec 13 2 5 6 12:22 11
14. Partizánske 12 3 2 7 14:27 11
15. Piešťany 13 2 1 10 11:36 7
16. Krakovany 13 1 3 9 4:24 6

Program 14. kola: MŠK Púchov – MFK Skalica 
(28. 10. o 12.00), Nitra – Karlova Ves Bratislava, Lo-
komotíva Trnava – Senec, Inter Bratislava – Piešťany, 
Dubnica nad Váhom – Partizánske, Myjava – Šamorín, 
Domino – Zlaté Moravce, Komárno - Krakovany 

MŠK Púchov – Čermáňsky FK Nitra 1:1 (1:0), Va-
vrík – Jurík, Zlaté Moravce – Myjava 2:0, Piešťany – 
Lokomotíva Trnava 0:3, Skalica – Komárno 1:3, Krako-
vany – Domino 1:0, Senec – Karlova Ves Bratislava 0:3
1. Zl. Moravce 13 9 3 1 25:5 30
2. Karlova Ves 13 9 2 2 35:15 29
3. Inter 12 9 1 2 35:11 28
4. Dubnica 12 8 3 1 30:13 27
5. Trnava 13 8 2 3 32:12 26
6. Komárno 12 8 2 2 30:12 26
7. Domino 13 5 5 3 23:15 20
8. Šamorín 12 6 2 4 18:15 20
9. Piešťany 13 4 2 7 19:29 14
10. Senec 13 3 4 6 11:14 13
11. Nitra 13 3 3 7 13:28 12
12. MŠK Púchov 12 2 5 5 14:22 11
13. Skalica 13 2 4 7 11:22 10
14. Krakovany 13 2 2 9 11:34 8
15. Myjava 13 2 1 10 12:36 7
16. Partizánske 12 0 1 11 10:46 1

Program 14. kola: MŠK Púchov – MFK Skalica 
(28. 10. o 14.30), Nitra – Karlova Ves Bratislava, Lo-
komotíva Trnava – Senec, Inter Bratislava – Piešťany, 
Dubnica nad Váhom – Partizánske, Myjava – Šamorín, 
Domino – Zlaté Moravce, Komárno - Krakovany 

9. kolo: 
MŠK Púchov – FC Nitra 2:5 (2:3), Talda 2, Crkoň 

(vlastný) – Kováčik, Ševce, Ozorovský, Kanás, Trnava – 
Levice 11:0, Trenčín – Petržalka 5:3, Dubnica – Skalica 
2:1, Prievidza – Senica 3:1, Inter – Zlaté Moravce 1:1, 
Domino – Dunajská Streda 0:7
1. Trnava 8 7 0 1 45:9 21
2. D. Streda 9 7 0 2 42:6 21
3. Trenčín 8 6 2 0 33:11 20

4. Dubnica 9 5 0 4 19:17 15
5. Karlova Ves 8 4 2 2 23:8 14
6. Petržalka 8 4 1 3 22:13 13
7. Prievidza 8 4 1 3 22:19 13
8. MŠK Púchov 8 4 1 3 16:16 13
9. Slovan 6 4 0 2 24:7 12
10. Domino 9 4 0 5 15:29 12
11. Nitra 7 3 1 3 17:14 10
12. Senica 9 3 1 5 15:13 10
13. Inter 9 2 2 5 10:28 8
14. Skalica 7 1 0 6 5:37 3
15. Levice 8 1 0 7 3:46 3
16. Zl. Moravce 9 0 1 8 6:44 1

9. kolo: MŠK Púchov – FC Nitra 1:3 (0:2), Král – 
Lerint, Antalovič, Petrík, Prievidza – Senica 0:0, Trnava 
– Levice 7:0, Trenčín – Petržalka 9:2, Dubnica – Skali-
ca 2:0, Inter Bratislava – Zlaté Moravce 0:0, Domino 
– Dunajská Streda 0:6
1. D. Streda 9 8 0 1 73:6 24
2. Trenčín 8 8 0 0 54:4 24
3. Trnava 8 7 0 1 38:8 21
4. Domino 9 5 3 1 23:17 18
5. Dubnica 9 5 1 3 24:12 16
6. Slovan 6 5 0 1 28:2 15
7. Karlova Ves 8 5 0 3 17:13 15
8. Nitra 7 4 1 2 18:12 13
9. Inter 9 3 2 4 15:21 11
10. MŠK Púchov 8 3 1 4 9:14 10
11. Petržalka 8 2 1 5 31:30 7
12. Preievidza 8 1 2 5 6:24 5
13. Senica 9 1 1 7 4:28 4
14. Zl. Moravce 9 1 1 7 3:41 4
15. Levice 8 0 1 7 1:63 1
16. Skalica 7 0 0 7 2:51 0

8. kolo: MŠK Púchov – Skalica – odložené na 30. 
10., Domino – Petržalka 2:3, Prievidza – Levice 2:3, 
Inter Bratislava – Senica 1:2, Trenčín – Nitra 0:1, Slo-
van Bratislava – Dunajská Streda 5:2, Dubnica – Zlaté 
Moravce 9:1
1. Dubnica 8 7 0 1 49:14 21
2. Slovan 7 6 0 1 57:10 18
3. D. Streda 7 5 1 1 49:8 16
4. Trnava 5 5 0 0 54:2 15
5. Trenčín 7 5 0 2 37:14 15
6. Levice 8 4 1 3 27:32 13
7. MŠK Púchov 7 4 0 3 16:20 12
8. Petržalka 5 3 1 1 24:13 10
9. Karlova Ves 7 3 1 3 24:25 10
10. Inter 8 3 0 5 20:21 9
11. Domino 7 2 2 3 24:26 8
12. Nitra 8 2 1 5 15:33 7
13. Zl. Moravce 8 1 2 5 10:44 5
14. Senica 8 1 1 6 8:35 4
15. Prievidza 8 1 0 7 16:33 3
16. Skalica 6 0 0 6 1:101 0

8. kolo: MŠK Púchov – Skalica – odložené na 30. 
10., Dubnica – Zlaté Moravce 8:0, Inter – Senica 8:7, 
Trenčín – Nitra 9:13, Slovan – Dunajská Streda 17:9, 
Domino – Petržalka 8:7, Prievidza – Levice 10:2
1. Slovan 6 6 0 0 102:27 18
2. Inter 7 6 0 1 82:51 18

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

10. kolo: Podmanín – Dolné Kočkovce 5:2, Streže-
nice - Dolná Mariková 0:12, Kvašov – Brvnište 3:0
1. D. Mariková 10 9 1 0 52:2 28

2. Bvrnište 10 6 1 3 42:11 19
3. Podmanín 10 5 2 3 29:15 17
4. Kvašov 10 4 0 6 36:32 12
5. D. Kočkove 9 3 0 6 25:33 9
6. Streženice 9 0 0 9 6:97 0

9. kolo: Nová Dubnica – Fan Club Púchov 2:0, Bole-
šov – Dubnica B 1:4, Mikušovce – Košeca 2:1
1. FC Púchov 7 6 0 1 45:10 18
2. N. Dubnica 7 5 1 1 31:6 16
3. Dubnica B 7 5 0 2 22:12 15
4. Mikušovce 8 5 0 3 19:21 15
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

8. kolo: Domaniža – Jasenica 5:3, 
9. kolo: Prečín – Udiča 7:0, Plevník – D. Mariková 

19:0, Beluša – Papradno 8:2
1. Plevník 6 6 0 0 56:5 18
2. Domaniža 6 6 0 0 41:6 18
3. Beluša 7 5 0 2 26:21 15
4. Jasenica 7 4 0 3 29:11 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

Dohrávka 6. kola: 
Prečín – Domaniža 0:6

1. Plevník 7 7 0 0 40:3 21
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 7 3 0 4 18:18 9
8. H. Poruba 8 0 2 6 11:25 2
9. Sverepec 8 0 1 7 9:36 1
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ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

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

SPOMIENKA
„Prestalo Ti srdiečko tĺcť, prestali sa ústa usmie-
vať, budeme, mamička, babička, stále na Teba 
spomínať.“ Dňa 26.6.2021 uplynulo 25 rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná mama, babka 
Helena Luhová z Hor. Kočkoviec. Dňa 6.11.2021 
si pripomíname 12 rokov, čo nás navždy opustil 
náš otec, dedko, pradedko Peter Luhový z Hor. 
Kočkoviec. S láskou spomínajú syn Milan, syn 
Igor, švagriná Mária s rodinami a všetky vnúčatá 
i pravnúčatá. Kto ste ich poznali, venujte im spo-

lu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 5.5.2021 uplynulo 46 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko a pradedko Ondrej Mikas  
a  dňa 8.9.2021 sme si pripomenuli 23. výročie 
úmrtia našej mamy, babky a prababky Kataríny 
Mikasovej. Kto ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomínajú synovia 

a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
„Dni plynú ako tichej rie-
ky prúd, len bolesť v srdci 
trvá a nedá sa zabudnúť.“ 
27.10.2021 uplynie 14 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko a pra-
dedko Adam Obšivan. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 
S  úctou spomínajú man-
želka, syn, dcéry s manželmi, vnúčatá, pravnúča-
tá a celá rodina.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
z  lásky na Tvoj hrob mô-
žeme dať, modlitbu tichú 
odriekať. Za všetko krásne 
ďakovať a s  láskou v srdci 
spomínať.“ Dňa 30.10.2021 
si pripomíname 20. výro-
čie úmrtia nášho drahé-
ho manžela, otca, ded-
ka a  pradedka Jozefa 
Ganáta z  Horných Kočkoviec. Spomínajú man-
želka, dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas nelieči  bolesť ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
tých, ktorých  sme milo-
vali.“ Dňa 21.10.2021 sme 
si pripomenuli 9. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec a dedko 
Milan Orlík z Púchova -  
Kolonky. S láskou spomí-
najú syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie, ale smútok 
a bôľ aj po 25 rokoch pre-
trvávajú.“ Dňa 23.10.2021 
si pripomenieme smutný 
deň, keď náhle odišiel do 
večnosti náš milovaný syn 
a brat Marcelko Sartory. 
S láskou a úctou spomína 
mama a  brat Oliver s  ro-
dinou. Kto ste ho poznali 
a  mali radi, spomeňte si na neho a  venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
,,Očiam si odišiel, v srd-
ciach si   navždy zostal.“ 
Dňa 30.10.2021 uplynú 3 
roky, keď od nás navždy 
odišiel náš milovaný Jozef 
Kubaš z Vydrnej. S lás-
kou a úctou spomína celá 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 24.10.2021 sme si 
pripomenuli 1. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
otec, dedko a  pradedko 
Anton Zbýňovec. S  lás-
kou a  úctou spomínajú 
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 26.10.2021 uplynie 
12 rokov od úmrtia otca 
a  dedka Pavla Šulíka. 
S láskou a úctou spomína 
syn s manželkou a ostatná 
rodina.

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL REHÁK oproti Bille- matrace, 
paplóny - ovčie aj perové, 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
KÚPA

• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim RD Púchov a okolie do 100 000€. Platba  
v hotovosti. T.č. 0951 677 592
• Kúpim 3-izbový byt, č.t. 0905 979 142

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 
Oznamujeme občanom, že inzertná 

kancelária Púchovskej kultúry je

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

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

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Občianska inzercia 

zaslaná emailom je bezplatná. 
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BLAHOŽELANIE
Naša drahá mama, babka, prababka Anna Struhárová, prajeme Ti všetko naj-
lepšie k Tvojim narodeninám, veľa zdravia, šťastia a božského požehnania. Alen-
ka, Emil, Paľo, Peter, Miro, Martin, vnúčence, pravnúčence a ostatná rodina.

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30

ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

Otváracie hodiny:
 Tel. č.: 0908 783 176

Púchovské informačné centrum

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 PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA hláste na 
adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. 0902 711 161
RÔZNE

• Poskytnem opatrovateľské služby pre seniora večer po 18:00, tel: 0948 483 132
• Predám 2,5-izb. byt 2 km od BA. 0905 433 234
• Dám do prenájmu 1-izbový byt pri OD Lachovec. Viac informácii na t.č. 
0908149930.
• Predám 40 litrový sud na kapustu. Cena dohodou, lacno. Osobny odber.Kontakt: 
0905 164 369
PRÁCA

• Reštaurácia Hradisko príjme do pracovného pomeru čašníčku do prevádzky 
Pizzérie. Len seriózni záujemci schopní bez konfliktov pracovať v kolektíve. 
Bližšie informácie počas pracovných dní: 042/4450936; 0905 444 642. Žiadosti 
zasielať na: goms@goms.sk
• 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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