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25. výročie Fakulty priemyselných technológií
Vo štvrtok 4. 11. 2021 sa v budove Fakulty priemyselných tech-Vo štvrtok 4. 11. 2021 sa v budove Fakulty priemyselných tech-

nológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) ko-nológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) ko-
nala slávnosť pri príležitosti 25. výročie jej založenia. nala slávnosť pri príležitosti 25. výročie jej založenia. 

Oslavy sa zúčastnili okrem predstaviteľov a zamestnancov fakulty Oslavy sa zúčastnili okrem predstaviteľov a zamestnancov fakulty 
aj pozvaní hostia: bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, iniciátor zalo-aj pozvaní hostia: bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, iniciátor zalo-
ženia fakulty Štefan Rosina so svojimi synmi Miroslavom a Štefanom, ženia fakulty Štefan Rosina so svojimi synmi Miroslavom a Štefanom, 
prorektorka TnUAD Zdenka Krajčovičová, primátorka mesta Púchov prorektorka TnUAD Zdenka Krajčovičová, primátorka mesta Púchov 
Katarína Heneková, viceprimátor mesta Lukáš Ranik a prezident Katarína Heneková, viceprimátor mesta Lukáš Ranik a prezident 
Združenia podnikateľov regiónu Púchov Vladimír Taraba.Združenia podnikateľov regiónu Púchov Vladimír Taraba.

Prítomným hosťom sa prihovorila dekanka FPT v Púchove  Prítomným hosťom sa prihovorila dekanka FPT v Púchove  
Darina Ondrušová, z ktorej prejavu vyberáme:Darina Ondrušová, z ktorej prejavu vyberáme:

„FPT v Púchove vznikla v roku 1996 ako jedna z fakúlt Žilinskej univer-„FPT v Púchove vznikla v roku 1996 ako jedna z fakúlt Žilinskej univer-
zity a o rok neskôr sa stala súčasťou novozaloženej Trenčianskej univer-zity a o rok neskôr sa stala súčasťou novozaloženej Trenčianskej univer-
zity v Trenčíne. Som hrdá, že som mala tú výnimočnú možnosť byť pri zity v Trenčíne. Som hrdá, že som mala tú výnimočnú možnosť byť pri 
zrode našej fakulty, za ktorej vznikom a ďalším formovaním stojí vzácny zrode našej fakulty, za ktorej vznikom a ďalším formovaním stojí vzácny 
človek, prvý Dr. h. c. TnU AD Ing. Štefan Rosina, vtedajší prezident akcio-človek, prvý Dr. h. c. TnU AD Ing. Štefan Rosina, vtedajší prezident akcio-
vej spoločnosti Matador. S osobou pána Dr. h. c. Ing. Rosinu sa od tých vej spoločnosti Matador. S osobou pána Dr. h. c. Ing. Rosinu sa od tých 
čias neodmysliteľne spájajú všetky významné podujatia a pokroky FPT čias neodmysliteľne spájajú všetky významné podujatia a pokroky FPT 
v Púchove. Pán Rosina fakultu všestranne podporoval od prvých dní jej v Púchove. Pán Rosina fakultu všestranne podporoval od prvých dní jej 
existencie a vždy sa intenzívne zaujímal o jej rozvoj. Zvláštnu pozornosť existencie a vždy sa intenzívne zaujímal o jej rozvoj. Zvláštnu pozornosť 
venuje aj v súčasnosti podpore mladých ľudí, ktorí majú záujem o kva-venuje aj v súčasnosti podpore mladých ľudí, ktorí majú záujem o kva-
litné štúdium. V roku 2018 založil na FPT v Púchove pod svojim menom litné štúdium. V roku 2018 založil na FPT v Púchove pod svojim menom 
Nadáciu na podporu nadaných študentov, ktorí reprezentujú fakultu Nadáciu na podporu nadaných študentov, ktorí reprezentujú fakultu 
na rôznych súťažiach a dosahujú vynikajúce výsledky štúdia. S veľkou na rôznych súťažiach a dosahujú vynikajúce výsledky štúdia. S veľkou 
vďakou a úctou sa aj dnes naša fakulta teší priazni pána Dr. h. c. Ing. vďakou a úctou sa aj dnes naša fakulta teší priazni pána Dr. h. c. Ing. 
Štefana Rosinu. Dnešná slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule Štefana Rosinu. Dnešná slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule 
je prejavom našej úcty a vďaky tomuto vzácnemu človeku.je prejavom našej úcty a vďaky tomuto vzácnemu človeku.

Naša fakulta sa vždy snažila robiť česť svojim zakladateľom. Za 25 ro-Naša fakulta sa vždy snažila robiť česť svojim zakladateľom. Za 25 ro-
kov svojej existencie vychovala 2.107 absolventov, z toho 741 bakalárov, kov svojej existencie vychovala 2.107 absolventov, z toho 741 bakalárov, 
1.262 inžinierov a 104 absolventov doktorandského štúdia. Na fakulte 1.262 inžinierov a 104 absolventov doktorandského štúdia. Na fakulte 
habilitovalo 22 docentov a inaugurovalo 8 profesorov. Titul Dr. h. c. fa-habilitovalo 22 docentov a inaugurovalo 8 profesorov. Titul Dr. h. c. fa-
kulta navrhla štyrom významným odborníkom z praxe a akademického kulta navrhla štyrom významným odborníkom z praxe a akademického 
prostredia, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o jej rozvoj.Počas uplynulých prostredia, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o jej rozvoj.Počas uplynulých 
dvadsaťpäť rokov sme s našou fakultou mohli prežívať množstvo rados-dvadsaťpäť rokov sme s našou fakultou mohli prežívať množstvo rados-
tí z jej dosiahnutých úspechov, ale aj ťažké obdobia, ktoré boli našťastie tí z jej dosiahnutých úspechov, ale aj ťažké obdobia, ktoré boli našťastie 
iba prechodné a to vďaka vzácnym ľuďom, ktorí fakultu v pravej chvíli iba prechodné a to vďaka vzácnym ľuďom, ktorí fakultu v pravej chvíli 
významnou mierou podporili. Dnes naša fakulta disponuje kvalitnou významnou mierou podporili. Dnes naša fakulta disponuje kvalitnou 
vedecko-výskumnou základňou najmä pre oblasť experimentálnej vedecko-výskumnou základňou najmä pre oblasť experimentálnej 
diagnostiky materiálov. Úroveň výskumnej infraštruktúry fakulty vý-diagnostiky materiálov. Úroveň výskumnej infraštruktúry fakulty vý-
razne vzrástla otvorením Centra pre testovanie kvality a diagnostiku razne vzrástla otvorením Centra pre testovanie kvality a diagnostiku 
materiálov v roku 2015. Špičkové prístrojové vybavenie tohto centra  materiálov v roku 2015. Špičkové prístrojové vybavenie tohto centra  
a laboratóriá pre numerickú analýzu a simulácie s najnovším softvéro-a laboratóriá pre numerickú analýzu a simulácie s najnovším softvéro-
vým vybavením umožňujú fakulte rozvíjať kvalitnú spoluprácu v oblasti vým vybavením umožňujú fakulte rozvíjať kvalitnú spoluprácu v oblasti 
výskumu a inovácií s priemyselnými, výskumnými a akademickými pra-výskumu a inovácií s priemyselnými, výskumnými a akademickými pra-
coviskami doma aj v zahraničí. ..coviskami doma aj v zahraničí. ..

Je veľmi dôležité, aby sme si aj do budúcna udržali vysokú značku Je veľmi dôležité, aby sme si aj do budúcna udržali vysokú značku 
kvality, vďaka ktorej je naša fakulta zaujímavým partnerom pre rozvoj kvality, vďaka ktorej je naša fakulta zaujímavým partnerom pre rozvoj 
spolupráce s priemyselnými a akademickými pracoviskami doma aj  spolupráce s priemyselnými a akademickými pracoviskami doma aj  
v zahraničí a dopyt po našich absolventoch neustále narastá. Vďaka do-v zahraničí a dopyt po našich absolventoch neustále narastá. Vďaka do-
posiaľ dosiahnutým výsledkom má dnes fakulta stabilnú pozíciu medzi posiaľ dosiahnutým výsledkom má dnes fakulta stabilnú pozíciu medzi 
vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami a tvorí dôležitý pilier Tren-vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami a tvorí dôležitý pilier Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Dnešná slávnosť nie je len impulzom na bilancovanie minulosti a vy-Dnešná slávnosť nie je len impulzom na bilancovanie minulosti a vy-
týčenie cieľov do budúcna. Je aj príležitosťou na vyjadrenie poďakovania týčenie cieľov do budúcna. Je aj príležitosťou na vyjadrenie poďakovania 
všetkým, ktorí tvorili históriu našej fakulty a ktorí aj v súčasnosti fakultu všetkým, ktorí tvorili históriu našej fakulty a ktorí aj v súčasnosti fakultu 
podporujú a podieľajú sa na jej rozvoji. V tejto súvislosti by som chcela podporujú a podieľajú sa na jej rozvoji. V tejto súvislosti by som chcela 
vyjadriť poďakovanie vedeniu TnUAD v Trenčíne, pánovi rektorovi doc. vyjadriť poďakovanie vedeniu TnUAD v Trenčíne, pánovi rektorovi doc. 
Habánikovi... Moja vďaka patrí všetkým mojim kolegyniam a kolegom Habánikovi... Moja vďaka patrí všetkým mojim kolegyniam a kolegom 
za ich vedeckú, pedagogickú a administratívnu činnosť. Za ich nemalé za ich vedeckú, pedagogickú a administratívnu činnosť. Za ich nemalé 
úsilie, vďaka ktorému má naša fakulta vybudovaný obrovský potenciál úsilie, vďaka ktorému má naša fakulta vybudovaný obrovský potenciál 
v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti ako aj v oblasti spolupráce v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti ako aj v oblasti spolupráce 
s praxou a externými výskumnými a akademickými inštitúciami. Spo-s praxou a externými výskumnými a akademickými inštitúciami. Spo-
mienka a vďačnosť patrí aj tým, ktorí už dnes nie sú medzi nami, ale  mienka a vďačnosť patrí aj tým, ktorí už dnes nie sú medzi nami, ale  
v našich srdciach a srdciach absolventov našej fakulty majú nenahra-v našich srdciach a srdciach absolventov našej fakulty majú nenahra-
diteľné miesto. Ďakujem za spoluprácu všetkým priemyselným part-diteľné miesto. Ďakujem za spoluprácu všetkým priemyselným part-
nerom, stredným školám a mestu Púchov. V neposlednom rade moja nerom, stredným školám a mestu Púchov. V neposlednom rade moja 
vďaka patrí študentom, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou našej fakultnej vďaka patrí študentom, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou našej fakultnej 
rodiny a našim úspešným absolventom, ktorí so cťou šíria dobré meno rodiny a našim úspešným absolventom, ktorí so cťou šíria dobré meno 
svojej alma mater v praxi.“svojej alma mater v praxi.“

Oslavy vyvrcholili slávnostným odhalením pamätnej tabule veno-Oslavy vyvrcholili slávnostným odhalením pamätnej tabule veno-
vanej zakladateľovi fakulty Štefanovi Rosinovi.vanej zakladateľovi fakulty Štefanovi Rosinovi.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Tento týždeň svieti náš okres v čiernej farbe, a to Tento týždeň svieti náš okres v čiernej farbe, a to 
znamená množstvo obmedzení pre nás všetkých. znamená množstvo obmedzení pre nás všetkých. 
Najsmutnejšie však na tom všetkom je, že sme sved-Najsmutnejšie však na tom všetkom je, že sme sved-
kami veľmi alarmujúcej situácie v nemocniciach, kde kami veľmi alarmujúcej situácie v nemocniciach, kde 
rýchlo pribúdajú pacienti odkázaní na umelú pľúcnu rýchlo pribúdajú pacienti odkázaní na umelú pľúcnu 
ventiláciu. Podľa zverejňovaných údajov sú medzi ventiláciu. Podľa zverejňovaných údajov sú medzi 
hospitalizovanými najmä pacienti neočkovaní proti hospitalizovanými najmä pacienti neočkovaní proti 
COVID-19. Mesto sa počas uplynulého polroka sna-COVID-19. Mesto sa počas uplynulého polroka sna-
žilo zabezpečiť očkovanie, a tak sa priebežne aj v na-žilo zabezpečiť očkovanie, a tak sa priebežne aj v na-
šom meste a jeho bezprostrednom okolí bolo možné šom meste a jeho bezprostrednom okolí bolo možné 
zaočkovať. Túto možnosť však nevyužilo dostatočné zaočkovať. Túto možnosť však nevyužilo dostatočné 
množstvo obyvateľov, čo tiež malo zásadný vplyv na množstvo obyvateľov, čo tiež malo zásadný vplyv na 
zaradenie nášho okresu „do čiernej farby“. Štátom zaradenie nášho okresu „do čiernej farby“. Štátom 
stanovené obmedzenia pre náš región nám už ne-stanovené obmedzenia pre náš región nám už ne-
dovoľujú organizovať ani rokmi zaužívané poduja-dovoľujú organizovať ani rokmi zaužívané poduja-
tie konané na pešej zóne adresované najmä našim tie konané na pešej zóne adresované najmä našim 
najmenším „Martin na bielom koni“. Ak sa situácia najmenším „Martin na bielom koni“. Ak sa situácia 
so sfarbením nášho okresu podľa COVID Automatu so sfarbením nášho okresu podľa COVID Automatu 
nezlepší, budeme musieť pristúpiť k zrušeniu Miku-nezlepší, budeme musieť pristúpiť k zrušeniu Miku-
lášskeho jarmoku, adventných nedieľ i osláv Silvestra lášskeho jarmoku, adventných nedieľ i osláv Silvestra 
a Nového roka. a Nového roka. 

Stále však máme nádej, že sa zvýši počet zaočko-Stále však máme nádej, že sa zvýši počet zaočko-
vaných, čo bude mať vplyv aj na celkové zarade-vaných, čo bude mať vplyv aj na celkové zarade-
nie Púchovského okresu do lepšej farby. V sobotu  nie Púchovského okresu do lepšej farby. V sobotu  
6. novembra sa v meste zaočkovalo 236 osôb. Ospra-6. novembra sa v meste zaočkovalo 236 osôb. Ospra-
vedlňujeme sa touto cestou všetkým, ktorí v sobotu vedlňujeme sa touto cestou všetkým, ktorí v sobotu 
6. novembra (v Divadle Púchov) neboli zaočkovaní 6. novembra (v Divadle Púchov) neboli zaočkovaní 
treťou dávkou z dôvodu, že zdravotný poskytovateľ treťou dávkou z dôvodu, že zdravotný poskytovateľ 
tejto služby nemal dostatok vakcín pre neregistro-tejto služby nemal dostatok vakcín pre neregistro-
vaných a taktiež z dôvodu nesprávne podanej infor-vaných a taktiež z dôvodu nesprávne podanej infor-
mácie zo strany zdravotného poskytovateľa, ktorý mácie zo strany zdravotného poskytovateľa, ktorý 
nás až v priebehu procesu očkovania informoval  nás až v priebehu procesu očkovania informoval  
o tom, že ľudia zaočkovaní dvoma dávkami vakcí-o tom, že ľudia zaočkovaní dvoma dávkami vakcí-
ny Moderna nemôžu byť zaočkovaní treťou dávkou ny Moderna nemôžu byť zaočkovaní treťou dávkou 
vakcíny Comirnaty – Pfizer. Mesto Púchov o tejto vakcíny Comirnaty – Pfizer. Mesto Púchov o tejto 
skutočnosti nebolo vopred informované, a to i z toho skutočnosti nebolo vopred informované, a to i z toho 
dôvodu, že sme neboli prevádzkovateľom ani orga-dôvodu, že sme neboli prevádzkovateľom ani orga-
nizátorom očkovacieho procesu. O to viac nás mrzí, nizátorom očkovacieho procesu. O to viac nás mrzí, 
ak sa niekto z uvedeného dôvodu zbytočne dopravil ak sa niekto z uvedeného dôvodu zbytočne dopravil 
na miesto očkovania. Najbližšie očkovanie by malo na miesto očkovania. Najbližšie očkovanie by malo 
byť 14.11.2021. Sledujte oficiálne média mesta ale-byť 14.11.2021. Sledujte oficiálne média mesta ale-
bo využite telefonické alebo emailové komunikácie bo využite telefonické alebo emailové komunikácie 
s mestským úradom.s mestským úradom.

Aktuálna miera zaočkovanosti v našom okrese  Aktuálna miera zaočkovanosti v našom okrese  
k 4.11.2021 tvorila podiel 43,24 %, čo je však príliš k 4.11.2021 tvorila podiel 43,24 %, čo je však príliš 
málo. Podľa oficiálnych údajov chýba aspoň 1 598 málo. Podľa oficiálnych údajov chýba aspoň 1 598 
zaočkovaných obyvateľov, čo by oprávňovalo RÚVZ zaočkovaných obyvateľov, čo by oprávňovalo RÚVZ 
zaradiť okres Púchov do svetlejšej farby, s ktorou sa zaradiť okres Púchov do svetlejšej farby, s ktorou sa 
spája voľnejší spôsob života nielen pre podnikate-spája voľnejší spôsob života nielen pre podnikate-
ľov, ale aj pre všetkých občanov. Momentálne však ľov, ale aj pre všetkých občanov. Momentálne však 
v správach vidíme a čítame informácie o plošnom v správach vidíme a čítame informácie o plošnom 
zhoršovaní sa epidemiologickej situácie a obrovskej zhoršovaní sa epidemiologickej situácie a obrovskej 
záťaži našich zdravotníkov, ktorí sú opäť v neustálej záťaži našich zdravotníkov, ktorí sú opäť v neustálej 
pohotovosti a plnom nasadení. Lekári, zdravotné pohotovosti a plnom nasadení. Lekári, zdravotné 
sestry, ošetrovatelia, zdravotníci rýchlej záchrannej sestry, ošetrovatelia, zdravotníci rýchlej záchrannej 
služby, poskytovatelia zdravotných služieb – tí všet-služby, poskytovatelia zdravotných služieb – tí všet-
ci sú hrdinovia dnešnej doby. Poďakovanie a obdiv ci sú hrdinovia dnešnej doby. Poďakovanie a obdiv 
patrí vám všetkým, ktorí ste v prvej línii pomoci. Pra-patrí vám všetkým, ktorí ste v prvej línii pomoci. Pra-
jem vám veľa zdravia, sily a trpezlivosti v boji s touto jem vám veľa zdravia, sily a trpezlivosti v boji s touto 
„pliagou“, ale aj v boji s popieračmi pandémie. Lev „pliagou“, ale aj v boji s popieračmi pandémie. Lev 
Nikolajevič Tolstoj povedal jednu, aj pre súčasnosť Nikolajevič Tolstoj povedal jednu, aj pre súčasnosť 
aktuálnu, myšlienku: aktuálnu, myšlienku: “Neobávaj sa nevedomosti, ale “Neobávaj sa nevedomosti, ale 
falošného poznania. Lepšie je nevedieť nič, ako pokla-falošného poznania. Lepšie je nevedieť nič, ako pokla-

dať za pravdu to, čo pravdou nie je.“dať za pravdu to, čo pravdou nie je.“
Veľa sily potrebujú aj naši pracovníci mestského Veľa sily potrebujú aj naši pracovníci mestského 

úradu, ktorí sa starajú v týchto časoch o chorých, úradu, ktorí sa starajú v týchto časoch o chorých, 
zdravotne znevýhodnených, osamelých, osôb bez zdravotne znevýhodnených, osamelých, osôb bez 
domova... Ale aj naši mládežníci z Mládežníckeho domova... Ale aj naši mládežníci z Mládežníckeho 
parlamentu mesta Púchov, ktorí stále nezištne po-parlamentu mesta Púchov, ktorí stále nezištne po-
máhajú. Veľké ďakujem vám všetkým! Je mi cťou  máhajú. Veľké ďakujem vám všetkým! Je mi cťou  

i potešením Vám oznámiť, že Alenka Strýčková, riadi-i potešením Vám oznámiť, že Alenka Strýčková, riadi-
teľka CVČ, koordinátorka našich mládežníkov i dob-teľka CVČ, koordinátorka našich mládežníkov i dob-
rovoľníkov, bola pre najbližších 5 rokov vymenovaná rovoľníkov, bola pre najbližších 5 rokov vymenovaná 
Štátnym pedagogickým ústavom za členku Ústred-Štátnym pedagogickým ústavom za členku Ústred-
nej komisie pre výchovu a vzdelávanie v školských nej komisie pre výchovu a vzdelávanie v školských 
výchovno–vzdelávacích zariadeniach. Je to veľké vy-výchovno–vzdelávacích zariadeniach. Je to veľké vy-
znamenanie a ja Ti, Alenka, blahoželám a prajem veľa znamenanie a ja Ti, Alenka, blahoželám a prajem veľa 
úspechov v náročnej práci. Si dôkazom toho, že Tvoje úspechov v náročnej práci. Si dôkazom toho, že Tvoje 
úsilie, snahu a prácu si vážia aj na celoštátnej úrovni. úsilie, snahu a prácu si vážia aj na celoštátnej úrovni. 

Minulý týždeň sa niesol v duchu spomienok na na-Minulý týždeň sa niesol v duchu spomienok na na-
šich blízkych a ja musím opäť poďakovať, a to hlav-šich blízkych a ja musím opäť poďakovať, a to hlav-
ne pánom farárom z katolíckej i evanjelickej rodiny, ne pánom farárom z katolíckej i evanjelickej rodiny, 
za ich nádherné slová a prípravu a tiež kolegyniam za ich nádherné slová a prípravu a tiež kolegyniam 
z mestského úradu Danke Gabrišovej a Zuzke Po-z mestského úradu Danke Gabrišovej a Zuzke Po-
točnej za organizáciu tejto pietnej slávnosti, vďaka točnej za organizáciu tejto pietnej slávnosti, vďaka 
ktorej sme mohli spoločne v modlitbách, piesňach  ktorej sme mohli spoločne v modlitbách, piesňach  
a úprimných slovách spomínať na našich milovaných a úprimných slovách spomínať na našich milovaných 
a zároveň nádejať sa, že viera, nádej a láska nám dajú a zároveň nádejať sa, že viera, nádej a láska nám dajú 
silu do ďalšieho obdobia. Verím, že vy všetci, ktorí ste silu do ďalšieho obdobia. Verím, že vy všetci, ktorí ste 
prišli spoločne s nami si uctiť pamiatku zosnulých, prišli spoločne s nami si uctiť pamiatku zosnulých, 
máte podobný názor a požehnanie kríža, ktoré bolo máte podobný názor a požehnanie kríža, ktoré bolo 
súčasťou tejto ekumenickej slávnosti, v nás všetkých súčasťou tejto ekumenickej slávnosti, v nás všetkých 
zanechalo len tie najvznešenejšie pocity. zanechalo len tie najvznešenejšie pocity. 

V minulom týždni sme si spoločne s predstaviteľ-V minulom týždni sme si spoločne s predstaviteľ-
mi i zakladateľmi Fakulty priemyselných technológií mi i zakladateľmi Fakulty priemyselných technológií 
v Púchove pripomenuli 25. výročie založenia tejto v Púchove pripomenuli 25. výročie založenia tejto 
ustanovizne. Celá slávnosť bola spojená s odhalením ustanovizne. Celá slávnosť bola spojená s odhalením 
pamätnej tabule venovanej zakladateľovi fakulty pamätnej tabule venovanej zakladateľovi fakulty 
Dr. h. c. Ing. Štefanovi Rosinovi a ja som mala česť Dr. h. c. Ing. Štefanovi Rosinovi a ja som mala česť 
poďakovať sa pani dekanke prof. Darinke Ondru-poďakovať sa pani dekanke prof. Darinke Ondru-
šovej za skvelú spoluprácu mesta Púchov a Fakulty šovej za skvelú spoluprácu mesta Púchov a Fakulty 
priemyselných technológií a odovzdať jej pamätnú priemyselných technológií a odovzdať jej pamätnú 
tabuľu. Poďakovanie som odovzdala aj Dr. h. c. Ing. tabuľu. Poďakovanie som odovzdala aj Dr. h. c. Ing. 

Štefanovi Rosinovi za jeho zásluhy nielen pri zalo-Štefanovi Rosinovi za jeho zásluhy nielen pri zalo-
žení tejto fakulty, ale aj za rozvoj mesta, na ktorom žení tejto fakulty, ale aj za rozvoj mesta, na ktorom 
má nespochybniteľné zásluhy. Blahoželám fakulte má nespochybniteľné zásluhy. Blahoželám fakulte 
k jej výročiu a prajem do ďalších rokov veľa zdravia k jej výročiu a prajem do ďalších rokov veľa zdravia 
všetkým zamestnancom i študentom a úspechov pri všetkým zamestnancom i študentom a úspechov pri 
napredovaní vzdelávacieho procesu, a v oblasti vedy napredovaní vzdelávacieho procesu, a v oblasti vedy 
a výskumu. Pre mesto Púchov je cťou byť súčasťou a výskumu. Pre mesto Púchov je cťou byť súčasťou 
spolupráce so skvelými ľuďmi z fakulty, ktorí sú záru-spolupráce so skvelými ľuďmi z fakulty, ktorí sú záru-
kou kvalitného vzdelávania a následného uplatnenia kou kvalitného vzdelávania a následného uplatnenia 
absolventov v pracovnom živote. absolventov v pracovnom živote. 

Hoci sa epidemiologická situácia zhoršuje, na mest-Hoci sa epidemiologická situácia zhoršuje, na mest-
skom úrade nezaháľame. Bola podpísaná zmluva na skom úrade nezaháľame. Bola podpísaná zmluva na 
rekonštrukciu Amfiteátru Ilonka, pričom samotné rekonštrukciu Amfiteátru Ilonka, pričom samotné 
dielo by malo byť ukončené na jar 2022, v termíne dielo by malo byť ukončené na jar 2022, v termíne 
do 30.4.2022. Vtedy predpokladáme aj ukončenie do 30.4.2022. Vtedy predpokladáme aj ukončenie 
všetkých prác na vyhliadke Pamäť lesa. Na Lachov-všetkých prác na vyhliadke Pamäť lesa. Na Lachov-
ci prebiehajú už práce na rekonštrukcii chodníka na ci prebiehajú už práce na rekonštrukcii chodníka na 
Ilonku zo zadnej časti. Ukončené boli práce na kana-Ilonku zo zadnej časti. Ukončené boli práce na kana-
lizačnej prípojke vo vnútrobloku Ferka Urbánka i na lizačnej prípojke vo vnútrobloku Ferka Urbánka i na 
osadzovaní nových autobusových zastávok v meste osadzovaní nových autobusových zastávok v meste 
a v mestských častiach. V plnom prúde začali aj práce a v mestských častiach. V plnom prúde začali aj práce 
na výstavbe nových nájomných bytov na Kolonke. na výstavbe nových nájomných bytov na Kolonke. 
Dokončené boli práce na detskom ihrisku v Nových Dokončené boli práce na detskom ihrisku v Nových 
Nosiciach, kde pribudlo na plote nádherné výtvar-Nosiciach, kde pribudlo na plote nádherné výtvar-
né dielo Martina Kremeňa, ktoré je ozdobou celého né dielo Martina Kremeňa, ktoré je ozdobou celého 
vonkajšieho priestoru. Veľké ďakujem, Martin! Pred vonkajšieho priestoru. Veľké ďakujem, Martin! Pred 
mestským úradom pribudla krásna kvetinová výzdo-mestským úradom pribudla krásna kvetinová výzdo-
ba vo farbách mesta, ktorá bude meniť farby v nad-ba vo farbách mesta, ktorá bude meniť farby v nad-
väznosti na ročné obdobia. Zahájené boli práce aj väznosti na ročné obdobia. Zahájené boli práce aj 
na rekonštrukcii cesty v Nosiciach od hydrocentrály.  na rekonštrukcii cesty v Nosiciach od hydrocentrály.  
V minulých dňoch prebiehalo aj verejné obstarávanie V minulých dňoch prebiehalo aj verejné obstarávanie 
na opravu miestnych komunikácií, ktorých oprava sa na opravu miestnych komunikácií, ktorých oprava sa 
začne v nasledujúcich dňoch aj realizovať. Opätovne začne v nasledujúcich dňoch aj realizovať. Opätovne 
sme museli spustiť obstarávanie na realizáciu prác na sme museli spustiť obstarávanie na realizáciu prác na 
križovatke Janka Kráľa a Komenského (Staré pumpy), križovatke Janka Kráľa a Komenského (Staré pumpy), 
keďže v pôvodnej súťaži sa nám neprihlásil žiaden keďže v pôvodnej súťaži sa nám neprihlásil žiaden 
dodávateľ, napriek tomu, že súťaž prebiehala na dodávateľ, napriek tomu, že súťaž prebiehala na 
celoslovenskej úrovni. Rekonštrukcia cesty Komen-celoslovenskej úrovni. Rekonštrukcia cesty Komen-
ského a križovatky na „Starých pumpách“ sa nám tak ského a križovatky na „Starých pumpách“ sa nám tak 
presunie do začiatku budúceho roka. Tieto objektív-presunie do začiatku budúceho roka. Tieto objektív-
ne dôvody sú síce nepríjemné, ale pokračujeme ďa-ne dôvody sú síce nepríjemné, ale pokračujeme ďa-
lej v nádeji, že sa v novej súťaži prihlásia zhotovitelia  lej v nádeji, že sa v novej súťaži prihlásia zhotovitelia  
a dielo sa podarí v jarných mesiacoch zrealizovať. a dielo sa podarí v jarných mesiacoch zrealizovať. 

Finišujú práce na príprave mestského rozpočtu pre Finišujú práce na príprave mestského rozpočtu pre 
budúci rok, v rámci ktorej prípravy sa máme opäť budúci rok, v rámci ktorej prípravy sa máme opäť 
stretnúť aj s poslancami MsZ. Veľký problém pre stretnúť aj s poslancami MsZ. Veľký problém pre 
mesto i všetky mestské spoločnosti a organizácie, tak mesto i všetky mestské spoločnosti a organizácie, tak 
ako aj pre ostatné samosprávy na Slovensku, sú však ako aj pre ostatné samosprávy na Slovensku, sú však 
vysoké ceny energií, ktoré celú prípravu komplikujú. vysoké ceny energií, ktoré celú prípravu komplikujú. 
Určite by sme uvítali a súrne potrebovali pomoc štá-Určite by sme uvítali a súrne potrebovali pomoc štá-
tu, ktorá by bola veľkým plusom pri realizácii ďalších tu, ktorá by bola veľkým plusom pri realizácii ďalších 
plánovaných investícií v budúcom roku. plánovaných investícií v budúcom roku. 

Čítala som jednu myšlienku, ktorú som v nad-Čítala som jednu myšlienku, ktorú som v nad-
väznosti aj na súčasnú situáciu v medziľudských väznosti aj na súčasnú situáciu v medziľudských 
vzťahoch, trochu upravila: Hovorí sa, že ak si dobrý  vzťahoch, trochu upravila: Hovorí sa, že ak si dobrý  
k ľuďom, skôr či neskôr sa ti to vráti. Nemusí to však k ľuďom, skôr či neskôr sa ti to vráti. Nemusí to však 
byť vždy pravda. Niektorí ľudia si užívajú v ubližovaní byť vždy pravda. Niektorí ľudia si užívajú v ubližovaní 
druhým. Avšak, bez ohľadu na to, aké prehnité srd-druhým. Avšak, bez ohľadu na to, aké prehnité srd-
cia stretneš, buď dobrým. Nie preto, aby si čakal, že cia stretneš, buď dobrým. Nie preto, aby si čakal, že 
sa ti niekto odvďačí, ale ukáž svetu, že ľudskosť ešte sa ti niekto odvďačí, ale ukáž svetu, že ľudskosť ešte 
existuje... Prajem Vám do nasledujúcich ťažkých dní existuje... Prajem Vám do nasledujúcich ťažkých dní 
hlavne veľa zdravia a nádeje. Buďte opatrní!hlavne veľa zdravia a nádeje. Buďte opatrní!

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Hrdinovia dnešnej doby
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V sobotu 6.11.2021 prebehlo ďalšie kolo očkova-V sobotu 6.11.2021 prebehlo ďalšie kolo očkova-
nia v budove Divadla Púchov. Očkovanie prebiehalo  nia v budove Divadla Púchov. Očkovanie prebiehalo  
v čase 8:00 – 12:00 hod., pričom fungovali súbežne v čase 8:00 – 12:00 hod., pričom fungovali súbežne 
dva očkovacie tímy zo zdravotnej spoločnosti Váš  dva očkovacie tímy zo zdravotnej spoločnosti Váš  
Lekár, s.r.o. Očkovalo sa vakcínou Comirnaty od spo-Lekár, s.r.o. Očkovalo sa vakcínou Comirnaty od spo-
ločnosti Pfizer/BioNTech, pre osoby staršie ako 12 ro-ločnosti Pfizer/BioNTech, pre osoby staršie ako 12 ro-
kov.Celkovo sa v sobotu prišlo zaočkovať 263 občanov  kov.Celkovo sa v sobotu prišlo zaočkovať 263 občanov  
z mesta Púchov a ďalších 60 z okolitých obcí okresu z mesta Púchov a ďalších 60 z okolitých obcí okresu 
Púchov.Púchov.

Ďalšie hromadné očkovanie, ktoré môžu využiť Ďalšie hromadné očkovanie, ktoré môžu využiť 
občania mesta Púchov ako i občania z celého okre-občania mesta Púchov ako i občania z celého okre-
su, je naplánované na najbližšiu nedeľu, 14.11.2021.  su, je naplánované na najbližšiu nedeľu, 14.11.2021.  
Očkovanie bude prebiehať vzhľadom na vysoký  Očkovanie bude prebiehať vzhľadom na vysoký  
záujem zo strany občanov, kde nebolo umožnené záujem zo strany občanov, kde nebolo umožnené 
zaočkovanie všetkým osobám, ktoré sa dostavili bez zaočkovanie všetkým osobám, ktoré sa dostavili bez 
predchádzajúcej registrácie. Za túto vzniknutú situá-predchádzajúcej registrácie. Za túto vzniknutú situá-
ciu sa všetkým obyvateľom zdravotný poskytovateľ ciu sa všetkým obyvateľom zdravotný poskytovateľ 
Váš Lekár, s.r.o. ospravedlňuje.Váš Lekár, s.r.o. ospravedlňuje.

MsÚ PúchovMsÚ Púchov

AG a PCR testovanie COVID-19 pre verejnosť v Púchove
V meste Púchov je možné otestovať sa na V meste Púchov je možné otestovať sa na 

ochorenie COVID-19 u štyroch poskytovateľov ochorenie COVID-19 u štyroch poskytovateľov 
na troch miestach. Odberné miesta nájdete na na troch miestach. Odberné miesta nájdete na 
adresách: Ul. Športovcov, Ul. Obrancov mieru  adresách: Ul. Športovcov, Ul. Obrancov mieru  
a na Námestí slobody.a na Námestí slobody.

1. Ul. Športovcov, BUS Púchovská jašterka na 1. Ul. Športovcov, BUS Púchovská jašterka na 
parkovisku pri futbalovom štadióne - poskytova-parkovisku pri futbalovom štadióne - poskytova-
teľ Retro World s.r.o. teľ Retro World s.r.o. 

PCR testPCR test (cena od 59,00€)  (cena od 59,00€) 
  Odberové hodiny:   Odberové hodiny: 
  Pon, Str, Pia 08:00 – 09:00  Pon, Str, Pia 08:00 – 09:00
AG test AG test (cena 5,90€)(cena 5,90€)
  Pon, Str, Pia 08:00 – 09:30  Pon, Str, Pia 08:00 – 09:30
  (od 08:00 – 09:00 výhradne s rezerváciou, potom     (od 08:00 – 09:00 výhradne s rezerváciou, potom   

aj bez rezervácie)aj bez rezervácie)
Viac informácií na: www.retro-px.sk Viac informácií na: www.retro-px.sk 

2. Ul. Športovcov, kontajner na parkovisku pri 2. Ul. Športovcov, kontajner na parkovisku pri 
futbalovom štadióne - poskytovateľ BHR medi-futbalovom štadióne - poskytovateľ BHR medi-
cal, s.r.o. cal, s.r.o. 

Odberové hodiny: Odberové hodiny: 
PCR testPCR test (cena od 49,50€)  (cena od 49,50€) 
  Pon - Ned 7:00 - 10:40   Pon - Ned 7:00 - 10:40 
AG test AG test (cena 14,50€) (cena 14,50€) 
  Pon - Ned 7:00 - 10:40  Pon - Ned 7:00 - 10:40
Objednávania cez: www.covidtestbhr.skObjednávania cez: www.covidtestbhr.sk
3. Ul. Obrancov mieru, modré kontajnery na 3. Ul. Obrancov mieru, modré kontajnery na 

parkovisku za budovou starého Domu kultúry - parkovisku za budovou starého Domu kultúry - 
poskytovateľ Váš Lekár, s.r.o. poskytovateľ Váš Lekár, s.r.o. 

Odberové hodiny: Odberové hodiny: 
PCR test PCR test (cena od 36,90€)(cena od 36,90€)
  Pon – Pia 15:30 - 18:30  Pon – Pia 15:30 - 18:30
  Sob – Ned 15:00 - 18:00  Sob – Ned 15:00 - 18:00
AG testAG test (cena od 14,90€)  (cena od 14,90€) 

  Pon – Pia 15:00 - 18:00  Pon – Pia 15:00 - 18:00
  Sob – Ned 14:00 - 17:00  Sob – Ned 14:00 - 17:00
Objednávanie cez: www.rychlotest-covid.skObjednávanie cez: www.rychlotest-covid.sk
4. Námestie slobody, biely kontajner pri budo-4. Námestie slobody, biely kontajner pri budo-

ve SOV - poskytovateľ  INTERNATIONAL RESCUE ve SOV - poskytovateľ  INTERNATIONAL RESCUE 
SYSTEM, s.r.o. SYSTEM, s.r.o. 

Odberové hodiny: Odberové hodiny: 
AG test AG test (cena 13,00€)(cena 13,00€)
  Pon 8:00 - 12:00  Pon 8:00 - 12:00
  Ut 14:00 - 18:00  Ut 14:00 - 18:00
  Str 8:00 - 12:00  Str 8:00 - 12:00
  Št 14:00 - 18:00  Št 14:00 - 18:00
  Pia 8:00 - 12:00  Pia 8:00 - 12:00
  Sob 8:00 - 11:00  Sob 8:00 - 11:00
Bez online objednávaniaBez online objednávania

Zdroj: Oddelenie organizačné a vnútornej  Zdroj: Oddelenie organizačné a vnútornej  
správy MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmelsprávy MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel

Víkendové očkovanie proti COVID-19 v meste Púchov
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Od pondelka 8. novembra 2021 už bude 
36 okresov v najprísnejšej čiernej far-
be COVID automatu. Bordových okre-
sov bude 34, červených sedem. K červe-
ným okresom pribudne už aj Bratislava  
a nebyť vysokej miery zaočkovanosti vo veko-
vej kategórii 55+, bola by už v čiernej farbe.  
V oranžovej fáze COVID automatu zostanú 
posledné dva okresy – Komárno a Šaľa. Okres 
Púchov sa prepadol aj so susednou Považskou 
Bystricou do najhoršej čiernej fázy.

Pravidlá platné pre čiernu fázu
Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test)
• Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri 

s výnimkami.
Školy:
• Prezenčne podľa školského semafora na zákla-

de písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: ma-
terské, základné a stredné školy, gymnáziá, škol-
ské jedálne a vysoké školy – zdravotnícke odbory, 
výkon praxe.

• Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, 
CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ – záverečné skúšky.

• Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, 
CPPPaP, CŠPP, VŠ.

• Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenč-
nou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP.

Hromadné podujatia
• Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, 

povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepi-
demických opatrení.

• OTP: zakázané.
• Základ: zakázané.
Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné po-

dujatia v prevádzkach verejného stravovania
• Kompletne zaočkovaní: zakázané.
• OTP: zakázané.
Obrady (sobáš, krst, pohreb…)
• Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných po-

dujatí.
• OTP: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov.

• Základ: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov.
Bohoslužby
• Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, 

povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepi-
demických opatrení.

• OTP: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam 
účastníkov.

• Základ: max. 1 osoba na 25 m², povinný zoznam.
Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v za-

riadeniach sociálnych služieb…
• Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase 

zriaďovateľa alebo riaditeľa.
• OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo 

riaditeľa.
Športové súťaže – limity pre športovcov
• Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení.
• OTP: len profesionálne ligy.
Fitnes
• Kompletne zaočkovaní: zakázané.
• OTP: zakázané.

• Základ: zakázané.
Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej 

indikácie)
• Kompletne zaočkovaní: zakázané.
• OTP: zakázané.
• Základ: zakázané.
Bazény a plavárne
• Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb, organi-

zované skupiny podľa športového automatu.
• OTP: zakázané.
• Základ: zakázané.
Obchody
• OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy 

obchodu.
• Základ: iba základné obchody max. 1 zákazník 

na 25 m² predajnej plochy obchodu.
Služby
• OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy 

obchodu.
• Základ: iba základné služby max. 1 zákazník na 

25 m² predajnej plochy obchodu.
Reštaurácie
• Kompletne zaočkovaní: okienkový predaj (za-

chovaný zostáva aj rozvoz).
• OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj 

rozvoz).
• Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva 

aj rozvoz).
Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene
• Kompletne zaočkovaní: individuálne prehliad-

ky/1 návštevník na 15 m² plochy.
• OTP: zatvorené.
• Základ: zatvorené.
Ubytovacie zariadenia
• Kompletne zaočkovaní: zakázané okrem ka-

ranténnych zariadení, ubytovania v súvislosti  
s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého 
charakteru.

• OTP: zakázané okrem karanténnych zariade-
ní, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania  
a ubytovania dlhodobého charakteru.

• Základ: zakázané.
Taxi
• Max. 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných 

sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezin-
fekcia po každom klientovi.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Od 8. 11. je okres Púchov v COVID automate čierny
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Mestská polícia

Dňa 4. novembra, pred treťou hodinou poobede 
bol ohlásený požiar hospodárskeho objektu a časti 
strechy rodinného domu v obci Visolaje, v okrese 
Púchov.

Na zásah boli postupne vyslaní ôsmi príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Púchova a Považskej 
Bystrice so štyrmi zásahovými vozidlami.

Po príchode hasičov na ohlásené miesto bolo ziste-
né, že požiar sa z hospodárskeho objektu postupne 
rozšíril na prístrešok a čiastočne aj na strešnú kon-
štrukciu priľahlého rodinného domu. Pri požiari zasa-
hovali miestni občania a členovia obecnej DHZ.

Profesionálni hasiči zasahujúci v dýchacích prístro-
joch nasadili za účelom lokalizácie požiaru a ochla-

dzovanie postihnutých objektov dva hasebné prúdy. 
Počas hasebných prác postupne rozoberali konštruk-
ciu hospodárskej budovy a časti strechy rodinného 
domu, miesto udalosti monitorovali termovíznou 
kamerou a priebežne vyhľadávali a likvidovali skryté 
lokálne ohniská.

Pri zásahu profesionálnym hasičom asistovali aj čle-
novia dobrovoľného hasičského zboru z obcí Visolaje 
a Beluša. 

Po likvidácii požiaru, krátko po štvrtej hodine po-
obede, boli postihnuté objekty opätovne skontrolo-
vané a následne odovzdali majiteľovi. Pri udalosti sa 
nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťo-
vania.                                                          KR HaZZ Trenčín 

Požiar hospodárskeho objektu vo Visolajoch

Počas minuloročného lockdownu zrušila Stredoslo-
venská distribučná (SSD) väčšinu plánovaných akcií 
spojených s odstávkami. Obyvateľom to pomohlo 
počas mimoriadnej situácie, ale rekonštrukcie a vý-
stavba nových elektrických vedení sa dostali do skl-
zu. Teraz to dobieha odberateľov aj distribútora.

Plánovaná rekonštrukcia elektrického vedenia  
v Hornej Breznici v okrese Púchov vyvolala medzi 
miestnymi obyvateľmi vlnu nespokojnosti. Prekážajú 
im plánované odstávky elektriny súvisiace s prácami, 
ktoré zasiahnu aj susednú obec Zubák. 

Nevyhnutné obmedzenia sa týkajú jedenástich dní 
počas novembra a pocíti ich približne 600 odberných 
miest. Prvú odstávku (3.11.) už majú za sebou, ďalšie 
prídu v termínoch 9.11. – 12.11., 15.11., 16.11., 18.11., 
19.11. a 22.11. – 23.11. vždy v čase približne od 7:30 
do 18:00 hod. Energetici zo Stredoslovenskej distri-
bučnej však avizujú, že počas jednotlivých dní urobia 
v rámci možností všetko pre to, aby odstávky skrátili 
na nevyhnutné minimum. „Bude to závisieť od via-
cerých okolností, napríklad od počasia, schodnosti 
terénu a plynulosti montážnych prác dodávateľskej 
spoločnosti, ktorá pre nás rekonštrukciu realizuje,“ 
vysvetlil Michal Zajaček, projektový manažér SSD. 
Zdôraznil, že práce sa nedajú vykonať pod napätím a 
v tomto prípade neexistuje technické riešenie, ktoré 
by umožnilo dotknuté obce zásobovať z inej vetvy 
distribučnej sústavy.

Odstávka sa plánuje, porucha príde náhle
Rekonštrukciou prejde úsek vzdušného vedenia 

vysokého napätia v dĺžke zhruba tri a pol kilometra. 
Práce zahŕňajú demontáž päťdesiatich stĺpov, vý-
stavbu nových v pôvodnej trase, výmenu vodičov 
a rekonštrukciu trafostanice. Rozpočet presahuje 
sumu 115-tisíc eur. „Vedenie pochádza ešte z roku 
1958, čomu zodpovedá aj jeho fyzický stav. Množ-
stvo stĺpov je drevených. Ak ich včas nevymeníme za 
betónové, môžu ohroziť nielen distribúciu elektriny, 
ale aj obyvateľov a majetok v ich blízkosti,“ skonšta-
toval Zajaček.

Hoci odstávky elektriny dočasne skomplikujú život 
stoviek obyvateľov, SSD vysvetľuje, že obmedzenia 
sú nevyhnutné, aby nedošlo v blízkej budúcnosti  
k oveľa vážnejším zásahom do ich pohodlia. O pláno-
vaných odstávkach a ich rozsahu informovali ener-
getici obyvateľov s niekoľkotýždňovým predstihom, 
takže sa môžu pripraviť. V prípade poruchy by prišiel 
výpadok elektriny nečakane a pri rozsiahlejšom po-
škodení vedenia by mohli stovky domácností zostať 
bez prúdu aj niekoľko dní nepretržite.

Ústretový krok za pol milióna eur
„Ak chceme distribuovať elektrinu bezpečne  

a bez výpadkov, sústavu musíme rozširovať a re-

konštruovať počas celého roka. Spravujeme 35-tisíc 
kilometrov vedení, preto je absolútne nemožné pris-
pôsobovať naše aktivity požiadavkám jednotlivých 
odberateľov. Nikdy nenájdeme vhodný kompro-
mis. Niekomu prekážajú odstávky v lete, niekomu 
v zime, školám cez vyučovanie, turistickému ruchu 
cez prázdniny, firmám dopoludnia, domácnostiam 
popoludní,“ zdôvodnil harmonogram rekonštrukcie 
Marek Štrpka, generálny riaditeľ Stredoslovenskej 
distribučnej.

„V roku 2020 sme na žiadosť Ministerstva hospo-
dárstva SR vyšli obyvateľom v ústrety. Počas pan-
demického lockdownu sme zrušili takmer všetky 
investičné akcie spojené s odstávkami elektriny. Žiaci 
a študenti sa vzdelávali dištančne a mnoho ľudí pra-
covalo z domu. Nechceli sme im situáciu ešte zhoršo-
vať. Teraz nám Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
plánuje znížiť zisk o takmer pol milióna eur, pretože 
sme nenaplnili investičné plány. Naša spoločnosť je 
prísne regulovaná štátom a legislatívou. Musíme sa 
držať nastavených pravidiel a robíme to aj v tomto 
prípade. Aj keď sa to niektorým odberateľom nepáči, 
postupujeme nielen podľa zákona, ale aj v ich záuj-
me. V posledných rokoch nás trápia veterné kalamity 
čoraz častejšie. Blíži sa zima a je otázka týždňov, kedy 
príde ďalšia. Som presvedčený, že strpieť plánované 
odstávky je menej náročné, ako sa náhle vysporiadať 
s dlhodobým výpadkom,“ uzavrel M. Štrpka. 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., 
(SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysoké-
ho, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distri-
búciu elektriny na území Banskobystrického, Žilin-
ského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 
35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napá-
jajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem. 

Stredoslovenská distribučná, a. s. 

Rekonštrukcia elektrického vedenia 
vyvolala vlnu nespokojnosti Mäso v kontajneri

Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-
nické oznámenie, že do kontajnera pred by-
tovkou na Rastislavovej ulici niekto nahádzal 
zamrznuté mäso. Hliadka na mieste našla  
v plechovom kontajneri nahádzané bližšie ne-
zistené množstvo baleného mäsa. Oznamova-
teľ prípad oznámil aj na mestský úrad, nakoľko 
hrozilo, že mäso zostane v kontajneri počas 
víkendu. Počas telefonickej konzultácie s mest-
ským úradom sa zistilo, že išlo o veľké množ-
stvo mäsa, a to okolo 150 až 200 kilogramov 
a prípad bude pravdepodobne riešiť Obvodné 
oddelenie policajného zboru v Púchove.

Pracovný hluk v nedeľu...
Na dispečing mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, že pri jednom zo supermar-
ketov stavajú robotníci počas dňa pracovného 
pokoja stožiar a hlukom rušia obyvateľov oko-
litých panelákov. Hliadka na mieste zistila, že 
upozornenie sa zakladá na pravde, o prípade 
mestskí policajti informovali stavbyvedúceho 
a požiadali ho, aby práce ukončil. Stavbyvedúci 
zariadil ukončenie prác. Dopustil sa priestupku 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Púchov. Mestskí policajti priestupok vyriešili 
napomínaním. 

 

Púchovskí mestskí policajti riešili minulý týždeň aj 
prípad poškodenej dopravnej značky. 
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MH2 je prvý koncept slovenské-
ho vodíkového auta. Je to ukážka 
efektívnej spolupráce medzi aka-
demickým prostredím a súkrom-
ným domácim sektorom.

V októbri sa otvorili brány jednej 
z najväčších svetových výstav toh-
to roku Dubai Expo 2020, na kto-
rej nechýba ani Slovensko. Jednou 
z hlavných tém nášho pavilónu je 
budúcnosť mobility a pokrokové 
technológie nasledujúceho desaťro-
čia. Tieto atribúty stelesňuje aj prvý 
slovenský vodíkový koncept auta  
s názvom MH2, ktorý spoločne vytvo-
rili TUKE – Strojnícka fakulta a MATA-
DOR Group.

Vodíkový koncept MH2 je nositeľom 
pokroku, nových vízií a ukazuje ino-
vačný potenciál Slovenska. MATA-
DOR Group ako líder slovenského 
priemyslu sa pohybuje v automotive 

sektore už viac ako storočie a svoje 
bohaté skúsenosti pretavil do su-
per športového vozidla s vodíkovým 
pohonom. Concept car je najvyššie 
štádium showcaru, čiže ešte nie je 
to plne funkčný prototyp. Úlohou 
concept caru je ukázať možnosti 
budúcich unikátnych technológií, 
ktoré budú reálne aplikované v praxi 
v najbližších rokoch. Ako hovorí pre-
zident spoločnosti MATADOR Group 
Štefan Rosina „v skupine MATADOR 
veríme už dlhodobo vodíkovému po-
honu a ja osobne som veľký fanúšik 
vodíka, lebo ho považujem za jeden  
z úspešných alternatívnych pohonov 
v mnohých dopravných prostried-

koch. Som presvedčený, že vodík 
bude hrať významnú úlohu aj v iných 
sektoroch, napríklad v energetike.“ 
Ďalej dopĺňa „v MATADOR Group sme 
mali už niekoľko rokov ambíciu vytvo-
riť vlastné auto. Prelomové veci vzni-
kajú často v spolupráci a my sme radi, 
že tento vodíkový koncept MH2 sme 
zostrojili s TUKE- Strojníckou fakultou, 
pretože sme cítili spoločnú ambíciu, 
ktorú zdieľalo s nami veľké množstvo 
šikovných ľudí na oboch stranách.“

Hlavným nositeľom športového 
konceptu auta MH2 je jeho vodíkový 
pohon. Vodík, oproti iným dnes pou-
žívaným palivám, je špecifický svojimi 
vlastnosťami a jeho základnou výho-
dou využívania vodíka v doprave je 
nulová produkcia emisií počas jeho 
reakcie v palivovom článku. Vodíko-
vý koncept auta MH2 má umiestne-
ných v sebe niekoľko nízkotlakových 

metalhydridových zásobníkov. Ten-
to koncept uskladňovania vodíka si 
vyžaduje inteligentný teplotný ma-
nažment, ktorý teplo nielen odoberá 
ale aj privádza. Hlavnou prednosťou 
tohto riešenia je vysoká bezpečnosť 
uskladnenia a relatívne nízke energe-
tické nároky uskladnenia v porovnaní 
s vysokotlakovými zásobníkmi. 

Ako každé športové vozidlo, aj vo-
díkový koncept MH2 disponuje nad-
časovým dizajnom. Je to prezentácia 
najmodernejších technológii a mate-
riálov. Samotný tvar MH2 je veľmi ae-
rodynamický a so svojou muskulatú-
rou pripomína štartujúceho atléta na 
štartovom rošte. „Celkový dizajn a tvar 

konceptu vozidla pôsobí ako napnutý 
celok pripravený na štarte, naklonený 
k vozovke – opäť ako atlét pripravený 
na okamžitú akceleráciu na štarto-
vej ploche.“ hovorí šéfdizajnér MH2 
Branislav Maukš. Športový koncept 
MH2 symbolizuje unikátny, funkč-
ný dizajn, ktorý v prípade hydrogen 
concept caru umožňuje dosiahnutie 
koeficientu odporu pod hodnotu 0,2, 
čo predlžuje samotný dojazd vozidla. 
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h by MH2 
malo dosiahnuť za 4 sekundy. Maxi-
málna rýchlosť vodíkového konceptu 
je približne 250 km/h. Súčasný vodí-
kový koncept nebolo možné naplniť 
a spojazdniť s vodíkom, pretože me-

talhydrid zásobníky nie sú ešte homo-
logizované.

Prezident MATADOR Group Štefan 
Rosina pre Púchovské noviny od-
povedal na otázku, čo si myslí o ľu-
ďoch, ktorí sa posmešne vyjadrujú  
o automobile MH2 ako o makete: „Sú 
dva druhy ľudí: jedni, ktorí sa ešte 
len zobudia a už na druhých pľujú - 
tých si netreba všímať. Väčšina ľudí je 
normálnych, ale možno im chýbajú 
informácie. Mnohí nevedia, pretože 
Slovensko nemá dlhú tradíciu vlast-
nej značky automobilky, ako sa autá 
vyvíjajú a ako sa autá dávajú na trh. 

Náš exponát MH2, ktorý je ťahákom 
na Expo v Dubaji najmä po stránke 
dizajnovej, sa pripravoval niekoľko 
rokov v spolupráci MATADOR skupiny  
s univerzitou v Košiciach, ale ne-
vznikol priamo pre výstavu Expo. 
MATADOR založil dizajnovú firmu  
v Košiciach už pred viacerými rokmi. 
Technická univerzita v Košiciach nás 
oslovila, či by sme vedeli „obaliť“ ich 
vodíkové ústrojenstvo do niečoho 
pekného, čo by sa mohlo prezento-
vať študentom ako spolupráca školy 
s prie myslom. To je prapôvod tohto 
konceptu. A späť k otázke - naše auto 
na Expo je tzv. concept car, v ktorom 
sú už zabudované technológie pri-

pravené na budúce použitie. MH2 
je ukážka matadoráckeho dizajnu 
concept car, ktorý je predposled-
ným stupňom pred funkčným pro-
totypom. Nebolo možné do Dubaja 
doviesť pojazdný prototyp, pretože 
palivové fľaše ešte nie sú homologizo-
vané. Našim najbližším cieľom je po-
staviť funkčný prototyp, ktorý bude 
fungovať nielen na vodíkový pohon, 
ale budeme schopný doňho osadiť 
aj klasické spaľovacie motory. Takýto 
vývoj automobilu zvyčajne trvá aj vo 
veľkých automobilkách dlhé roky.“ 

MATADOR Group

Vodíkový koncept auta MH2 prezentovaný v Dubaji 
bol vytvorený v spolupráci s MATADOR Group
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ipravujeme v PúchovePr
ipravujeme v PúchovePr
ipravujeme v Púchove

„PÚCHOVSKÉ PARAFRÁZY“

18
.11

. vestibul Divadlo 
17:00 h

Vernisáž výstavy ZUŠ z celého 
Slovenska

„SpojeNie“

2.1
2. vestibul Divadlo 

17:00 h

Vernisáž výstavy Zuzana 
Vaverčáková 

pred divadlom

ROZSVIETENIE VIANOČNÝCH 
STROMČEKOV

3.1
2. pred Divadlom 

16:00 h

s Mikulášom a anjelom,
koncert Peter CMORÍK BAND

ROZSVIETENIE 
VIANOČNÉHO STROMČEKA

ZAPÁLENIE 
2. ADVENTNEJ SVIECE 

4.1
2. pešia zóna 16:00 h

100 ROKOV 
V PÚCHOVSKOM KINE

16
.12

. vestibul Divadlo 
16:00 h 19

.12
. pešia zóna 16:00 h

Vernisáž „100. rokov od zahájnia 
1. kinematografického 
premietania v KINE“ 

SILVESTER V PÚCHOVE
31

.12
. areál dvory pri 

tescome 18:30 h

program pre deti, koncert HS 
GALAKTIK, GLADIÁTOR, laserová 

show, vítanie nového roka 
s diskotékou

spev Angelika VIŠŇOVSKÁ, 
Spevácka skupina 
ŠTEPNICKÁ SKALA

ZAPÁLENIE 
4. ADVENTNEJ SVIECE 

spev Karin RILJAKOVÁ, Folklórna 
skupina KONOPA Dohňany

ZAPÁLENIE 
3. ADVENTNEJ SVIECE 

12
.12

. pešia zóna 16:00 h

ZAPÁLENIE 
1. ADVENTNEJ SVIECE 

28
.11

. pešia zóna
 16:00 h

s koncertom Marcela LAIFEROVÁ

NOVEMBER – DECEMBER 2021

Zmena programu vyhradená! Návštevník je povinný riadiť sa platnými nariadeniami ÚVZ SR v deň konania hromadného 
podujatia. V prípade nových opatrení ÚVZ SR môže dôjsť k zrušeniu podujatí! 
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Mesto Púchov na návrh poslanca 
miestnej časti zrealizovalo doplnenie 
náteru nevzhľadnej betónovej plochy 
za zrevitalizovaným detským ihris-
kom. Najskôr prebiehali čistiace práce, 
odstránenie hrubých nečistôt a kom-
pletné vyčistenie podkladovej plochy. 
Nasledoval podkladový základný náter 
a konečná grafitová úprava s motívom 
prírody. Samotnú grafickú prácu vyko-
nal Martin Kremeň, miestny umelec, 
ktorého práce už poznáme z tvorby 
zvýraznenej na Gorazdovej ulici.

Maťo je tvorivý, kreatívny umelec, 
ktorý svojou prácou pohladí dušu kaž-

dého človeka. Chcel by som touto ces-
tou poďakovať za toto vydarené dielo 
všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom 
na zrealizovaní zúčastnili, zvlášť pani 
primátorke mesta, pracovníkom odde-
lenia dopravy a služieb, pracovníkom 
technických služieb a tiež miestnym 
spoluobčanom, ktorý tiež pomáhali. 
Tímová práca priniesla úspech a este-
tickou grafitovou maľbou bolo dopl-
nené prostredie pre naše deti.

Milý Martin, touto cestou Ti ešte raz 
verejne ďakujeme za krásne dielo, 
ktoré bude slúžiť nám všetkým.

Emil Filo, poslanec MsZ v Púchove 

Grafity na plote detského ihriska v Nosiciach

Ekonomická komisia koncom roka 
2020 iniciatívne spolu s poslancami 
a výbormi mestskej časti na základe 
prognózy hospodárskeho výsledku 
spracovala plán investícií na rok 2021. 
Tento vychádzal zásadne len z akcií, 
na ktoré bola hotová projektová do-
kumentácia a následne bol plán schvá-
lený aj v MsZ. Cieľ bol jednoznačný, 
predĺžiť časový priestor pre oddelenie 
výstavby na administratívnu prípravu 
a hlavne posunúť časovo realizáciu in-
vestícií do letných mesiacov. 

Za našu mestskú časť musím kon-
štatovať, že tento cieľ nebol naplnený. 
Informácia o stave rozpracovanosti 
investičných akcií, predložená do MsZ 
cca pred mesiacom, to len potvrdila. 
Čiastočne to vysvetlil viceprimátor 
v PN č. 37, z čoho vyplynulo, že dve 
schválené infraštruktúrne investície - 
križovatka Staré pumpy a rekonštruk-
cia vozovky Komenského ulice sa re-

alizačne presúvajú do roku 2022 a je 
zrejmé, že rovnaký osud čaká aj stavbu 
amfiteátra na Ilonke. 

Reálne nám pribudli nové prístrešky 
na autobusových zastávkach, záhrad-
károv určite potešila oprava cesty „nad 
mliekarňou“, aj čiastočná obnova VDZ. 
Sú uzatvorené zmluvy na realizáciu vy-
hliadky Pamäť lesa, schodov a opravy 
cesty k amfiteátru, kde mali dodáva-
telia už v minulých týždňoch začať 
realizáciu, zatiaľ tu nevidno žiadny 
stavebný ruch. Prechod na zimný čas 
a reálne sa zhoršujúce poveternostné 
podmienky už pracujú proti nám aj 
proti zhotoviteľom.

Tieto skutočnosti nám skomplikujú 
prípravu plánu investícií do rozpoč-
tu na „volebný“ rok 2022, ktorý sme 
predložili na konci septembra na MsÚ. 
Jeho cieľom je dokončenie prechodu 
zberných miest odpadu na sídlisku Za 
cintorínom na polo podzemné kontaj-

nery a napojenie časti Hoštínskej ulice 
na kanalizáciu. S využitím prostriedkov 
z EÚ a Fondu obnovy chceme dokončiť 
zateplenie objektov telocvične a ŠKD  
v areáli ZŠ Komenského a vybudovať 
lesopark na Lachovci. Projektovo chce-
me pripraviť rekonštrukciu niektorej 

ulice v našej MČ a IV. etapu výstavby 
kolumbária na mestskom cintoríne.

Relatívne potešujúcou správou pre 
našu mestskú časť je, že SPP presúva 
realizáciu líniovej stavby výmeny roz-
vodov zemného plynu až na rok 2023. 

Pavel Melišík, poslanec MsZ  

Aktuálne spod Lachovca: Investície vo VO č.1

Primárnym cieľom našej materskej 
školy, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ sv. 
Margity, je ponúknuť deťom kvalitnú 
výchovu a vzdelávanie, osvojovanie si 
kompetencií v jednotlivých vzdeláva-
cích oblastiach a to v duchu kresťan-

ských hodnôt a tradícií. 
Mesiac september a október je už za 

nami a s ním aj adaptácia detí na nové 
prostredie. Môžeme povedať, že vďaka 
dobrej spolupráci rodičov detí, sme 
toto obdobie celkom hravo zvládli.  
V mesiaci október sme pre deti pripra-
vili krúžky, v ktorých sa môžu rozvíjať 
po stránke výtvarnej, tvorivo - dra-
matickej, tanečnej, hudobnej ako aj 
hravou formou získavať základy z an-
gličtiny. Krúžkovou činnosťou chce-
me podporovať a rozvíjať tvorivý po-
tenciál detí. Na výtvarnom krúžku sa 
deti zoznámia s rôznymi technikami 
kresby, čo vidieť už aj na prvej úvod-
nej hodine. Spoznávaním kreatívnych 
pomôcok a nástrojov si budú deti 
môcť rozvíjať fantáziu a predstavivosť 
a tak objavovať seba, svoje schopnosti  
a nadanie. Hudobno – anglický krúžok 
bude v sprievode hry na klavír, hudby 
a rôznych pohybových hier pomáhať 
deťom lepšie vnímať a napodobňovať 
zvuky a slová. Zároveň budú deti spo-
znávať anglické slová hravou formou. 
Tvorivo – dramatický krúžok sa orien-
tuje na prirodzenú dramatizáciu poé-

zie a prózy, ako aj nácvik tematických 
predstavení, čím pomôžeme deťom 
rozvíjať rečový a hlasový prejav, pamäť 
a emocionálnu stránku osobnosti. To 
všetko bude obohatené aj samostat-
nou tvorivosťou detí. Tanečný krúžok 
sa zameriava na koordináciu pohybov 
detí prostredníctvom hudby a piesní, 
kde deti budú nacvičovať rôzne taneč-
né variácie a takto rozvíjať hrubú mo-
toriku, senzomotoriku, posilňovať te-
lesnú a pohybovú zdatnosť a zdravie.

V našej materskej škole rozbieha-
me okrem krúžkovej činnosti aj nový 
projekt „Katechézy Dobrého pastiera”. 
Jeho cieľom je budovať u detí hlbší 
vzťah s Ježišom – Dobrým pastierom. 
Toto všetko je realizované v Átriu, 
ktoré máme zriadené v našej škôlke. 
Dieťa tu môže zažiť radosť cez Božie 
slovo a liturgiu. 

Liturgia je pre dieťa úžasným vy-
jadrením našej viery. Je to ako pe-
dagogická metóda. Átrium je teda 
pripravené prostredie, kde okrem 
ohlasovania Božieho slova a slávenia li-
turgie, vedieme dieťa k samostatnosti, 
nezávislosti, ovládaní seba a dávame 

dieťaťu príležitosť a schopnosť zvoliť 
si primeranú činnosť, ktorá vychádza  
z jeho vnútornej potreby. Sú tu prezen-
tované témy, ktoré sú vybrané z Biblie  
a liturgie (modlitby a sviatosti) a riadia 
sa liturgickým rokom. V Katechézach 
Dobrého pastiera nám ide o spoločnú 
náboženskú skúsenosť, do ktorej sú 
zapojené deti a dospelí – katechéta. 
V súčasnosti máme dve vyškolené ka-
techétky Dobrého Pastiera, ktoré budú 
deťom pri osobnej práci pomocníkmi 
a sprievodcami. 

Týmto projektom sa zameriavame 
na dieťa a jeho potenciál. Všetko sa to 
deje prostredníctvom modlitby, medi-
tácie a kontemplácie v danom prostre-
dí, kde deti vnímajú radosť a radosť 
prináša pokoj. Deti sa v tichosti učia 
napodobňovať aj činnosti každoden-
ného života, ktoré majú veľký vplyv 
na rozvoj ich osobnosti, a vychádzajú 
z princípov montessoriovej metódy  
a náboženskej formácie. Tento kon-
cept je rozšírený po celom svete  
a jeho zakladateľkami sú M. Montessori,  
G. Gobbi a S. Cavalletti.

ZŠ s MŠ sv. Margity 

Radosť z tvorenia v materskej škole svätej Margity
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V školskom roku 2020/2021 sa Materská škola Poži-
arna 1292/11 zapojila do výzvy operačného progra-
mu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika - Česká republika žiadosťou o nenávratný 
finančný príspevok z Fondu malých projektov. Ma-
terskej škole bol projekt pod názvom „ROK škôlkara  
v pohraničí“ schválený a tak pedagogickí zamestnan-
ci spolu s deťmi mohli začať napĺňať ciele tohoto za-
ujímavého projektu. Partnerskou materskou školou 
v tomto projekte sa stala Základná škola a Materská 
škola Želchovice nad Dřevnicí zo Zlínskeho kraja.

Hlavným zámerom projektu v trvaní jedného roka 
bolo rozvinúť spoluprácu materských škôl v regióne 
pohraničia. Túto vzájomnú spoluprácu rozvinúť aj 
na neformálnej úrovni, formou kooperácie a výme-
ny skúseností pri tvorbe vzdelávacích programov  
a podporiť tak inovatívny prístup v predškolskom 
vzdelávaní. Do projektu boli zapojení aj zriaďovatelia 
materských škôl a rodičia detí. Aktivity projektu boli 
realizované tak, aby napĺňali ciele projektu s ohľa-
dom na špecifické potreby detí predškolského veku. 
Zaujímavými aktivitami a za pomoci interaktívnych 
LED panelov zakúpených z finančných prostriedkov 
projektu, si deti rozširovali obzor poznania o živote 
detí v širšom okolí, za hranicami našej krajiny. Projek-
tový tím v zložení Katarína Tomanová (SR), Adriana 
Čemešová (SR) a Kamila Macíková (ČR) zabezpečovali 
priebeh prípravy a realizáciu aktivít projektu, organi-
záciu stretnutí, komunikáciu a odbornosť po obsa-
hovej a pedagogickej stránke. Aj keď plnenie cieľov 
projektu do určitej miery ovplyvnila pandemická 
situácia, pedagógov to neodradilo a s maximálnym 
úsilím pokračovali v jeho realizácii.

Rok škôlkara v pohraničí bol pre deti z Elokovaného 
pracoviska na Komenského ulici v Púchove a pre deti 
z MŠ Želechovice nad Dřevnicí naozaj zaujímavým 
rokom. Pani učiteľky s deťmi realizovali veľa zaujíma-
vých aktivít tak, aby sa deti spoznali a dozvedeli sa čo 
najviac nielen o kultúre vlastnej krajiny, ale aj kultúre 
a krajine kamarátov. Spoznali prírodu v jeseni, jesen-
né tradície, tvorili z prírodnín, vyrábali svetlonosov  
a do tvorby šarkanov sa zapojili aj rodičia v oboch 
materských školách. Zimné tradície, vianočné sviatky 

a ich prežívanie sme navzájom s českými kolegyňa-
mi konzultovali, posielali si fotografie z edukácie, 
vymieňali si skúsenosti prostredníctvom prezentácií 
cez LED panel. Jar sme privítali tradíciou vynášania 
Moreny z chotára, porovnávali sme tradície našich 
predkov v období Veľkej noci. Vyrobené veľkonoč-
né kraslice a iné výrobky sme posielali poštou a tak 
sa deti vzájomne obdarovávali. Básne, hry a piesne 
pre mamičky ku Dňu matiek sme natáčali, vzájomne 
ich prezentovali deťom a ostatným kolegyniam pro-
stredníctvom interaktívneho LED panelu. Jednou  
z aktivít bolo aj spoznávanie tradičnej ľudovej slo-
vesnosti a literatúry. Deti na základe poznania zná-
mej slovenskej a českej rozprávky tvorili ilustrácie do 

vlastnoručne vyrobenej knihy. Knihy sme si navzá-
jom vymenili a prečítali. 

V projekte boli naplánované v mesiaci jún aj stret-
nutia detí, rodičov, zamestnancov materských škôl 
prostredníctvom exkurzií do materských škôl, ako 
aj odborné stáže pedagogických zamestnancov  
a zástupcov zriaďovateľov, avšak tieto sa nepodarilo 
uskutočniť, nakoľko pandemická situácia s Covid 19 
nám to neumožnila. V záverečnej etape projektu sa 
zrealizoval pre deti a rodičov výlet do ZOO v Bojni-
ciach. Projekt ako taký a jeho aktivity v maximálnej 
miere naplnili očakávania realizátorov projektu, pe-
dagógov a najmä detí z oboch zúčastnených mater-
ských škôl. Aj po jeho skončení budeme pokračovať 
vo vzájomnej spolupráci, rozvíjať začatú cezhraničnú 
spoluprácu a dobré vzťahy nielen na úrovni profesio-
nálnej, pedagogickej, ale aj osobnostnej. 

Poďakovanie pri realizácii projektu patrí projek-
tovému tímu, pedagogickým zamestnancom našej 
MŠ ako aj manažérke Naše Považie pani Ing. Martine 
Bednárovej za odbornú pomoc a rady pri uskutočňo-
vaní projektu. 

Adriana Čemešová

Náš projekt Rok škôlkara v pohraničí sa končí

Mladým ľuďom nie je ľahostaj-
ná budúcnosť našej planéty, a tak 
sa žiačka ZŠ Mládežníckej Simona 
Uherčíková rozhodla štvrtákom 
priblížiť výrobu teraz toľko použí-
vaných mobilných telefónov a ich 
súčiastok. 

Počas prednášky sa dozvedeli veľa 
zaujímavostí, napríklad: že nerasty 
pre výrobu súčiastok sa ťažia najmä  
v Kongu, čo je koltan, koltanové 
bane, ale aj čo je v súčasnosti otroc-
tvo a ako ťažba nerastov a rúd ničí 
nielen životné prostredie v kraji-
nách, kde sa nachádzajú, ako ovply-
vňujú život napr. malých detí. 

Naši malí štvrtáci si asi len ťažko ve-
deli predstaviť, aký ťažký život majú 
deti tvrdo pracujúce v baniach na 
území Konga. Simona vysvetlila zve-
davým štvrtákom, že ťažba koltanu, 
tak potrebného na výrobu súčiastok 
do mobilných telefónov prispieva  
k ničeniu lesov, znečisťovaniu vody, 
či dáva priestor na ilegálnu detskú 
prácu. Žiaci prvého stupňa si odnie-
sli z prednášky veľa nových a zaují-
mavých informácií a nabudúce isto 
zvážia, či nový telefón naozaj tak 
veľmi potrebujú. 

 Nina Justusová, 
mladý reportér ZŠ Mládežnícka 

Rovesnícke vzdelávanie v Základnej škole Mládežnícka
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CVČ Včielka v týchto dňoch oslávilo krásne jubi-
leum – 60 rokov od svojho vzniku. 

Počas tejto doby tu pôsobili mnohí kreatívni pe-
dagógovia, ktorí zanietene rozvíjali talenty detí  
v množstve záujmových krúžkov. Dosiahli sa počet-
né úspechy, tak na domácich, ako aj na medzinárod-
ných súťažiach. 

Zorganizovali sa stovky letných táborov, okresných 
kôl vedomostných, či športových olympiád, turistic-
kých výletov… Zariadenie, ktoré sa najskôr volalo 
Dom pionierov a mládeže, potom Dom detí a mláde-
že a napokon dostalo súčasný názov, prešlo viacerý-
mi miestami a nejednou modernizáciou terajšej bu-
dovy. Vždy sa posúvalo k lepšiemu a aj napriek tomu, 

že by sa určite hodilo viac priestoru, veríme, že naši 
členovia sa u nás vždy cítili dobre. Každá nová gene-
rácia pedagógov priniesla so sebou i nové myšlienky 
a učebné postupy. 

Avšak, najdôležitejšou súčasťou histórie CVČ Včiel-
ka, boli vždy jeho návštevníci. Deti, ktoré prišli usku-
točniť svoje sny, záujmy, zúčastniť sa súťaže, či jedno-
ducho, stráviť tu voľný čas. Ako odmenu si odnášali 
vedomosti, diplomy, medaile, ale hlavne zážitky, spo-
mienky a priateľstvá. Príjemná atmosféra podporujú-

ca vznik veselých a šťastných chvíľ, bola od začiatku 
hlavným cieľom nášho zariadenia. 

Preto sa k nám, kedysi deti, – dnes už rodičia, ale-
bo starí rodičia, radi vracajú so svojim potomstvom. 
Budeme i naďalej robiť všetko preto, aby naše i vaše 
“cévečko” bolo čím ďalej atraktívnejšie a aby malo 
plno síl a elánu pomáhať deťom, mládeži i dospelým 
rozvíjať si svoj talent, zručnosti a vedomosti aj v ďal-
ších rokoch. Vivat Včielky! 

-di- 

CVČ Včielka Púchov oslávilo 60. narodeniny

Mládežnícky parlament mesta 
Púchov (MPMP) pracuje od septembra 
v novom zložení. Starší členovia prešli 
postupne všetkými základnými škola-
mi v meste, aby zviditeľnili svoju čin-
nosť a zmotivovali ďalších stať sa čle-
nom MPMP. Výsledkom je 22 nových 
prihlášok k tým pôvodným 30 a tak sa 
naša skupinka rozrástla, čo nás veľmi 
potešilo. 24. septembra 2021 prebehlo 
zasadnutie, kde sme si zvolili nového 
predsedu. Stal sa ním Jakub Naňák. 

Koniec septembra a začiatok októb-
ra sa niesol v znamení Konferencie 
mládežníckych parlamentov, ktorá sa 
konala u nás v Púchove. Na konferen-
ciu prišli zástupcovia Mládežníckych 
parlamentov miest Púchov, Stará Ľu-
bovňa, Nová Baňa, Považská Bystrica, 
Šaľa, Gbelce, Senica, Košice, Prievidza  
a Kyjov (ČR). Pozvanie prijali aj predsta-
vitelia nášho mesta a podpredseda NR 
SR na štruktúrovaný dialóg. 

V polovici októbra sme pomoh-

li presťahovať včelársku učebňu  
z priestorov CSS Chmelinec, kde kvôli 
pandémii nie je možné vyučovať. V so-
botu 16. 10. 2021 sa uskutočnilo prvé 
vzdelávanie nových členov jednod-
ňovým workshopom na tému Dobro-
voľníctvo. Náš člen parlamentu Filip 
sa prihlásil na vzdelávanie v projekte 
mládežníckej výmeny a absolvoval ho 
v Turecku. Zapojili sme sa i do vyrezá-
vania tekvíc, ktoré sme priniesli pred 
Divadlo Púchov na podujatie Noc svet-
lonosov.

Nezaháľali sme ani počas jesenných 
prázdnin a zúčastnili sa vzdelávacie-

ho workshopu s názvom CHECKni sa, 
aby sme sa niečo o sebe naučili. Októ-
ber sme zavŕšili podujatím s názvom 
Halloween párty, ktorú si naši starší 
členovia pripravili pre nových členov. 
Každú stredu počas celého septembra 
i októbra sme pokračovali i v nakupo-
vaní seniorom. Snažíme sa robiť zmy-
sluplnú činnosť a učíme sa nové veci. 
Získali sme dotáciu z výzvy PRIORITY  
a do konca roka máme ešte napláno-
vaných viacero aktivít. Veríme, že sa 
nám ich podarí zrealizovať.

Alena Strýčková, koordinátorka 
práce s mládežou mesta Púchov

Október s Mládežníckym parlamentom mesta Púchov
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KURZY 
Utorok  16.11., 23.11., 30.11.    tanečná sála  17.20 h
Štvrtok 11.11., 18.11., 25.11.   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 -  
v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ!

Streda  10.11., 24.11.    tanečná sála   18.30 h 
Pondelok  15.11., 22.11., 29.11.   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 - v režime  
KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ! 1 vstup 3 €

Pondelok  15.11., 22.11., 29.11.  veľká sála   18.30 h
MODERNÁ KALANETIKA
„Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú dokonalú postavu. Pracujte  
s tým čo máte“ (Callan Pinckney). Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej 
postavy. Hodina kalanetiky je výdatná ako 20 hodín aerobiku. Dá Vám do poriad-
ku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. 
Lektorka kurzu Lenka Dašková.1 lekcia 3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR - v režime KOMPLETNE 
ZAOČKOVANÍ!.

KULTÚRA
Štvrtok 11.11.  pešia zóna 16.30 h h  
VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE - MARTIN NA BIELOM KONI 
Na základe súčasnej epidemiologickej situácie sa podujatie NEUSKUTOČNÍ!

Štvrtok  18.11.   vestibul divadla  17.00 h 
PÚCHOVSKÉ PARAFRÁZY
Pozývame Vás na VERNISÁŽ ocenených prác 1. ročníka celoslovenskej súťaže 
“Púchovské parafrázy (PUPA)”, ktorej ústrednou témou bol surrealizmus. Príďte 
si vychutnať atmosféru sna, fantázie, imaginácie pohľadom žiakov ZUŠ z celého 
Slovenska. Výstava potrvá do 29.11.2021, vstup voľný. Podujatie sa koná v zmysle 
platných opatrení ÚVZ SR! Info aj na osobitných plagátoch.

Utorok 16.11.   veľká sála   19.00 h 
LUČNICA – SLOVENSKÝ TRIPTYCH 
Pastier, roľník, remeselník. Program tanečného súboru, orchestra a speváckej 
skupiny Umeleckého súboru Lúčnica – Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou 
kultúrou, hudobno – tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných 
sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým 
pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie, roľníct-
vo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách krajiny. Rem-
eselníctvo sa zasa šírilo z miest a mestečiek na nížinný, ako i na podhorský vidiek 
celého Slovenska.Vstupné 15 €, info www.kultura.puchov.sk Podujatie sa koná  
v zmysle platných opatrení ÚVZ SR!

KINO
Premietanie bude v zmysle opatrení ÚVZ SR -  v režime KOMPLETNE 
ZAOČKOVANÍ! 
Piatok 12.11.. 17:30 h    POSLEDNÁ NOC V SOHO 
Niektoré sny vedia byť také živé, že si po prebudení položíte otázku, či sa vám naozaj 
len zdali. Keď sa pokúsite nájsť odpoveď, nemalo by vás zaskočiť, že môže byť viac 
než znepokojujúca. Posledná noc v Soho režiséra Edgara Wrighta je thrillerom plným 
nočných môr, ktoré vám jednoducho nedovolia zaspať. MP od 15 rokov – Cinemart – 
11.7 min. – GB – Thriller – Titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, 
vstupné 4 €.

Piatok 12.11. 20:00 h,    Nedeľa 14.11. 18:00 h,   Pondelok 15.11.. 17:30h,   
Pondelok 15.11.. 20:00 h   KAREL
Dokumentárny film Karel prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčala Karla Gotta celý jeden rok  
a vďaka jeho úprimnej otvorenosti vznikol neobvykle osobný až intímny pohľad na 
život slávneho speváka, aký sa doteraz širokej verejnosti ani jeho skalným priaznivom 
nenaskytol. Zároveň v ňom nechýba Karlov povestný nadhľad a humor. MP od 12 
rokov – Bontonfilm – 127 min. – Dokument – Životopisný - Originál verzia. Vstupné  
5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Nedeľa 14.11.. 15:30 h    ŽELANIA PRE JEŽIŠKA
Vo vianočnom filme Želanie pre Ježiška sa ukážkovo rozkmotrená rodina znova  
a znova snaží zmieriť. Nezodpovedný frajer, ktorého životnou náplňou je obšťastňo-
vanie žien, zisťuje, že existuje aj otcovská a partnerská zodpovednosť. Spokojnému 
manželskému páru, ktorému zdanlivo nič nechýba, postaví osud do cesty dievčatko, 
čo ušlo z detského domova. Úspešný a sebavedomý manažér svoju spriaznenú dušu 
už našiel, ale predstaviť ju rodičom je preňho nočná mora. A dve osamelé osoby, ktoré 
už rezignovali na šťastie a hľadanie toho pravého, možno dostanú ešte jednu šancu.
MP od 12 rokov – Continental – 109 min. – ČR – Romantický – Komédia. Originál verzia 
český jazyk. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Piatok 19.11.  20:00 h   ETERNALS
Marvel Studios uvádzajú Eternals, dvadsiaty piaty film z filmového univerza Marvelu 
(MCU), v ktorom prinášajú nový príbeh a desať superhrdinov, ktorý sme doteraz na 
plátne nevideli. Film sleduje skupinu hrdinov z vesmíru, ktorí chránia Zem od úsvitu 
ľudskej civilizácie. Keď sa záhadne vrátia obludné tvory Devianti, ktorí boli považovaní 
za dávno vyhynuté, Eternals sa musia znova zjednotiť a chrániť pred nimi ľudstvo. MP 
od 12 rokov – Cinemart – 157 min. – USA – Fantastický – Akčný - Titulky. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 9.11. 
Polievka: Rascová s vajcom 
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Francúzske zemiaky s údeninou,  
kyslá uhorka
Streda: 10.11.
Polievka: Minestrone 
1.Gemerský bravčový závitok, dusená 
ryža, červená repa
2.Talianske morčacie prsia v krémovej 
omáčke s cestovinou
Štvrtok:11.11.
Polievka: Kapustová-zabíjačková 
1.Vyprážaná bravčová krkovička,  
zemiakový- slovenský šalát 
2. Hovädzie soté na paprike, dusená ryža
Piatok: 12.11.
Polievka: Šošovicová na kyslo 
1. Fajná bravčová krkovička, štuchané 
zemiaky s cibuľkou, obedový šalát
2.Rizoto z vykostených kuracích stehien, 
obedový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 9. 11. 
Polievka: Slepačia s rezancami
1. Špikované bravč. karé, slivková  
omáčka, ryža
2. Prírodný bravč. plátok na 
šampiňónoch, dus. ryža, steril. kukurička
3. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 10. 11.  
Polievka: Frankfurtská s párkom  
a zemiakmi, chlieb
1. Segedínsky bravč. guláš, kysnutá 
knedľa
2. Prírodný bravč. plátok na 
šampiňónoch, dus. ryža, steril. kukurička
3. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 11. 11. 
Polievka: Fazuľová so zemiakmi a párkom
1. Vyprážaný bravč. plnený rezeň, varené 
zemiaky s maslom, zel. šalát
2. Prírodný bravč. plátok na 
šampiňónoch, dus. ryža, steril. kukurička 
3. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 12. 11. 
Polievka: Tekvicová s opekaným chlebom
1. Hovädzí plátok na slanine, dusená 
ryža, steril. čalamáda

2. Prírodný bravč. plátok na 
šampiňónoch, dus. ryža, steril. kukurička
3. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 9.11.
Hrachová s párkom
Kurací rezeň vyprážaný, zemiakový šalát 
na kyslo
Pečené bravčové kolienko, chlieb, kyslé 
pochutiny, chren, horčica
India: Kuracie Tikka – Masala, Jeera ryža, 
zeleninová príloha 
Streda: 10.11.
Paradajková s cestovinou 
Kurací steak s hruškou a nivou, ½ ryža, 
½ hranolky 
Pečené bravčové kolienko, chlieb, kyslé 
pochutiny, chren, horčica
India: Kuracie Tikka – Masala, Jeera ryža, 
zeleninová príloha 
Štvrtok: 11.11.
Slepačí vývar s rezancami 
Tagliatelle s kúskami lososa  
a bylinkovým pestom
Pečené bravčové kolienko, chlieb, kyslé 
pochutiny, chren, horčica
India: Kuracie Tikka – Masala, Jeera ryža, 
zeleninová príloha 
Piatok: 12.11.
Šošovicová nakyslo
Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska 
omáčka 
Pečené bravčové kolienko, chlieb, kyslé 
pochutiny, chren, horčica
India: Kuracie Tikka – Masala, Jeera ryža, 
zeleninová príloha 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 9.11
Polievka:  Liptovská kapustnica, chlieb
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou
1. Kurací špíz zo zeleninou (paprika, 
cibuľa, šampiňóny), ½ americké zemiaky, 
½ dusená ryža
2. Zemiakové knedle plnené údeným 
mäsom, kyslá kapusta, restovaná cibuľka     
3. Svieži miešaný šalát s tuniakom a 
čiernymi olivami, pečivo   
Streda: 10.11.
Polievka: Brokolicová krémová polievka, 
chlebové krutóny
Slepačí vývar so špenátovými haluškami

1. Kuracie „Chilli Con Carne“, dusená ryža       
2. Šťavnatý bravčový rezeň, tarhoňa, 
zeleninové obloženie    
3. Čučoriedkové parené buchty  
Štvrtok: 11.11.
Polievka: Hŕstková polievka, chlieb   
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Vykostené kuracie stehno na grile, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Jelenie stehno na dubákovej omáčke, 
domáce kysnuté knedle
3. Grécka „musaka“ (mleté mäso, bak-
lažán, zemiaky, vajíčko, smotana)    

Piatok: 12.11.
Polievka: Paradajková so syrom
Slepačí vývar s fridátovými rezancami 
1. Hydinové kocky  na hubách, varená 
cestovina
2. Bravčová rolka so slaninkou  
a sušenými slivkami, pučené zemiaky, 
čalamáda   
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka     
Jesenná špecialita na tento týždeň:
Kačacie prsia, karlovarská knedľa, 
dusená kapusta     

 “Prajeme dobrú chuť.”

OD 14.00

V EXTERIÉRI AREÁLU HUNTY FISH

13.11.2021

Vstupné 3 €

Registrácia na t.č. +421 907 741 695.

DEN
Strasidiel

Uzamykanie 
rybníka 13.11.2021 
Povinná prezentácia účastníkov 6:00 – 7:00h
Štartovné pre súťažiacich 5,00 €
Prihlásenie účastníkov nutné vopred  do 12.11.21

2x basa piva Gambrinus 10°

Registrácia na čísle +421 907 741 695 alebo +421 949 377 200, emailom prevadzkar@hunty�sh.sk 
a v reštaurácii Hunty Fish Lednické Rovne.



OSLAVOVALI, ALE AJ AKTÍVNE ŽILIOSLAVOVALI, ALE AJ AKTÍVNE ŽILI
Mesiac október je mesiac ako každý Mesiac október je mesiac ako každý 

iný v roku. Nebyť toho, už prvý deň si iný v roku. Nebyť toho, už prvý deň si 
od roku 1990 pripomíname ako Me-od roku 1990 pripomíname ako Me-
dzinárodný deň starších ľudí. Tradične dzinárodný deň starších ľudí. Tradične 
patrí tento mesiac skôr narodeným patrí tento mesiac skôr narodeným 
a tak aj v našom meste to bol mesiac, a tak aj v našom meste to bol mesiac, 
ktorý je oslavou jesene života.ktorý je oslavou jesene života.

Aj napriek „Covidovému obdobiu“ Aj napriek „Covidovému obdobiu“ 
predstavitelia mesta a Púchovská kul-predstavitelia mesta a Púchovská kul-
túra svojimi aktivitami a podujatiami túra svojimi aktivitami a podujatiami 
upriamovali pozornosť na našu staršiu upriamovali pozornosť na našu staršiu 
generáciu, v ktorej oceňovali náš prí-generáciu, v ktorej oceňovali náš prí-
nos, skúsenosti a poznatky. Patrí Vám za nos, skúsenosti a poznatky. Patrí Vám za 
to úprimná vďaka. Rovnako sa chcem to úprimná vďaka. Rovnako sa chcem 
poďakovať školám, učiteľom, vycho-poďakovať školám, učiteľom, vycho-
vávateľom, vedúcim rôznych krúžkov, vávateľom, vedúcim rôznych krúžkov, 
ktorí pripomínali žiakom obdiv, úctu  ktorí pripomínali žiakom obdiv, úctu  
a lásku k starším ľuďom a pomáhali vy-a lásku k starším ľuďom a pomáhali vy-
tvárať prekrásne darčeky a programy tvárať prekrásne darčeky a programy 

na oslavu jesene života v našom meste.na oslavu jesene života v našom meste.
O púchovských senioroch je však O púchovských senioroch je však 

známe, že sa vedia nielen zabávať, ale známe, že sa vedia nielen zabávať, ale 
aj aktívne žiť a pracovať. Nebolo tomu aj aktívne žiť a pracovať. Nebolo tomu 
inak ani v uplynulom mesiaci. Aj na-inak ani v uplynulom mesiaci. Aj na-
priek obmedzeniam sa v skupinkách priek obmedzeniam sa v skupinkách 
stretávali v telocvični. Aby nezabúdali stretávali v telocvični. Aby nezabúdali 
na pohybové zručnosti, cvičili na ka-na pohybové zručnosti, cvičili na ka-
rimatkách či s fit loptami a naťahovali rimatkách či s fit loptami a naťahovali 
svoje stuhnuté svalstvo. Mohli sme svoje stuhnuté svalstvo. Mohli sme 
však stretnúť skupinky aj v okolí mesta však stretnúť skupinky aj v okolí mesta 
na chodníkoch v prírode s turistickými na chodníkoch v prírode s turistickými 
paličkamipaličkami

Nezaháľali ani členky krúžku ručných Nezaháľali ani členky krúžku ručných 
a tvorivých prác. Na svojich stretnu-a tvorivých prác. Na svojich stretnu-
tiach robili plány na výstavu Večer tiach robili plány na výstavu Večer 
svetlonosov pred divadlom. Kreslili  svetlonosov pred divadlom. Kreslili  
a navrhovali ako budú vyrezávať tek-a navrhovali ako budú vyrezávať tek-
vice, ba dokonca Ľudka na výstavu vice, ba dokonca Ľudka na výstavu 
zhotovila aj háčkovanú. Vedúca krúžku zhotovila aj háčkovanú. Vedúca krúžku 
Helenka Kuťková mala nad všetkým Helenka Kuťková mala nad všetkým 
dozor a upozornila, že musia aj svietiť  dozor a upozornila, že musia aj svietiť  
a tak tie naše mali aj nočnú idylku. a tak tie naše mali aj nočnú idylku. 

Skupinka z čitateľského krúžku a lúš-Skupinka z čitateľského krúžku a lúš-
tenia krížoviek má popri čítaní časopi-tenia krížoviek má popri čítaní časopi-
sov za úlohu aj vybrať pre milovníkov sov za úlohu aj vybrať pre milovníkov 
filmov za dve eurá film, ktorý budú filmov za dve eurá film, ktorý budú 
spoločne pozerať v kine. V uplynulom spoločne pozerať v kine. V uplynulom 
mesiaci vybrali film Otec. A vybrali mesiaci vybrali film Otec. A vybrali 
správne, aj si na ňom poplakali.správne, aj si na ňom poplakali.

Pri čítaní Púchovských novín č. 36 ob-Pri čítaní Púchovských novín č. 36 ob-
javili i výzvu Mestskej knižnice Vladimí-javili i výzvu Mestskej knižnice Vladimí-
ra Roja „Pošli dobro v obálke...“ V závere ra Roja „Pošli dobro v obálke...“ V závere 
mesiaca sa práve aj z tejto výzvy ušlo mesiaca sa práve aj z tejto výzvy ušlo 
našim členom, keď medzi nás zavítala našim členom, keď medzi nás zavítala 
pani Hazuchová z knižnice a rozdávala pani Hazuchová z knižnice a rozdávala 
milé - nakreslené a napísané darčeky. milé - nakreslené a napísané darčeky. 

Milé potešenie a rozptýlenie v rámci Milé potešenie a rozptýlenie v rámci 
Mesiaca úcty k starším sa nám dostalo Mesiaca úcty k starším sa nám dostalo 
21. októbra na Pešej zóne. Mesto pre 21. októbra na Pešej zóne. Mesto pre 
nás pripravilo koncert hudobnej skupi-nás pripravilo koncert hudobnej skupi-
ny Akropola s hosťom Števom Hruštin-ny Akropola s hosťom Števom Hruštin-
com. V dennom centre sme sa na toto com. V dennom centre sme sa na toto 
podujatie pripravovali, zvlášť preto, že podujatie pripravovali, zvlášť preto, že 
sa konalo v režime OTP pre zabezpe-sa konalo v režime OTP pre zabezpe-
čenie opatrení proti šíreniu COVID-19. čenie opatrení proti šíreniu COVID-19. 
Sme radi, že našej Hanke sa podaril aj Sme radi, že našej Hanke sa podaril aj 
rozhovor so vzácnym hosťom Števom rozhovor so vzácnym hosťom Števom 
Hruštincom, o ktorom nám porozprá-Hruštincom, o ktorom nám porozprá-
vala. vala. 

Denné centrum pôvodne malo  Denné centrum pôvodne malo  
v pláne v októbri poznávací zájazd na v pláne v októbri poznávací zájazd na 
Oravu. Celá Orava bola však v čiernej Oravu. Celá Orava bola však v čiernej 
farbe COVID Automatu, a tak sme ten-farbe COVID Automatu, a tak sme ten-
to zájazd nemohli realizovať. Nemohli to zájazd nemohli realizovať. Nemohli 
sme sa však ani stretnúť vo väčšom sme sa však ani stretnúť vo väčšom 
počte. Naše stretnutie k Mesiacu úcty  počte. Naše stretnutie k Mesiacu úcty  
k starším sa uskutočnilo na trikrát.  k starším sa uskutočnilo na trikrát.  
V deň, kedy bola zahájená výstava Ve-V deň, kedy bola zahájená výstava Ve-
čer svetlonosov pred divadlom. čer svetlonosov pred divadlom. 

Každý účastník bol odmenený Každý účastník bol odmenený 
mestom aj malou sladkosťou. Boli to tí, mestom aj malou sladkosťou. Boli to tí, 
čo inštalovali dopoludnia výstavu svet-čo inštalovali dopoludnia výstavu svet-
lonosov, návštevníci dopoludňajšieho lonosov, návštevníci dopoludňajšieho 
kina Otec a tretia skupina bola prítom-kina Otec a tretia skupina bola prítom-
ná na otvorení výstavy Večer svetlono-ná na otvorení výstavy Večer svetlono-
sov. V októbri sme len neoslavovali, ale sov. V októbri sme len neoslavovali, ale 
aj aktívne žili. aj aktívne žili. 

Dovoľte mi v závere ešte raz úprimne Dovoľte mi v závere ešte raz úprimne 
poďakovať predstaviteľom mesta, pra-poďakovať predstaviteľom mesta, pra-
covníkom MsÚ Púchov a rôznym orga-covníkom MsÚ Púchov a rôznym orga-
nizáciám, učiteľom, žiakom a všetkým nizáciám, učiteľom, žiakom a všetkým 
nemenovaným, ktorí nám - starším nemenovaným, ktorí nám - starším 
občanom mesta - v uplynulom mesiaci občanom mesta - v uplynulom mesiaci 
prejavili akýmkoľvek spôsobom úctu, prejavili akýmkoľvek spôsobom úctu, 
lásku a obdiv, a venovali nám chvíľku lásku a obdiv, a venovali nám chvíľku 
času a porozumenia. Darovali nám roz-času a porozumenia. Darovali nám roz-
ptýlenie a milé potešenie. ptýlenie a milé potešenie. 

Emília Luhová  Emília Luhová  
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Obec Záriečie v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 Z.z.“) 
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej školy s materskou školou, Záriečie 136

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2022
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
1. odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na príslušný druh  
a typ školy podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠSR č.1/2020 o 
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov  
a odborných zamestnancov, 
2. najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia 
výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
3. 1. atestácia, (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada),
4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť,
6. ovládanie štátneho jazyka,
7. znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva,
8. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o absolvo-
vaní 1. atestácie,
- za účelom preukázania bezúhonnosti – poskytnutie údajov potrebných 
na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- návrh koncepcie rozvoja základnej školy v písomnej forme  
(v rozsahu maximálne 4 strany),
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu  
k výkonu činnosti riaditeľa školy, 
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných  
v písomnej žiadosti a  požadovaných dokladoch,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového 
konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto podania žiadosti:
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými poža-
dovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na 
adresu:
Obecný úrad Záriečie, Záriečie 190, 020 52.
- termín podania: do 03.12.2021 do 12:00 hod.,
- obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy  
s materskou školou - neotvárať!“
- uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady 
v stanovenom termíne, bude z výberového konania vyradený. 

Termín a miesto výberového konania:
- uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, 
budú písomne pozvaní na výberové konanie.

V Záriečí 4. novembra 2021

Ing. Jozef Kollár
starosta obce

Aký bol Mesiac úcty k starším 
v Dennom centre seniorov?



Čo prinesie zálohovanie PET fliaš a plechoviek? 
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek výrazne zníži 
množstvo voľne pohodených plastových nápojo-
vých obalov a pomôže životnému prostrediu. Je 
to jediný účinný spôsob ako dosiahnuť vysokú 
mieru vytriedenia nápojových obalov. Podľa  
skúseností zo zahraničia by mal podiel recyklácie 
týchto obalov presiahnuť 90 %. Len na Sloven-
sku sa ročne predá približne miliarda plastových 
fliaš. Preto je dôležité aby nekončili v prírode, ale 
boli vhodne spracované.

Najčastejšie otázky
Aká bude výška zálohy?
Výška zálohy bude jednotná pre PET fľaše aj ple-

chovky, 15 eurocentov.
Bude sa zálohovanie týkať všetkých PET fliaš  

a plechoviek?
Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových 

obalov obsahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré sú 
balené v plastových fľašiach alebo plechovkách  
s objemom 0,1 až 3 litre. Zálohovať sa nebudú plas-
tové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych ná-
pojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom 
alkoholu viac ako 15 %.

Koľko PET fliaš sa ročne na Slovensku predá?
Podľa analýz ministerstva sa ročne na slovenský 

trh uvedie jedna miliarda plastových fliaš a približne 
350 miliónov plechoviek od nápojov.

Budú sa obaly môcť vracať skrčené?
Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto 

nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať, 
aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Kde bude možné vrátiť zálohovaný obal od ná-
poja?

Zálohované obaly sa budú vracať na označené 
odberné miesta do automatov alebo v prípade 
ručného zberu pracovníkovi na prevádzke napr. pri 
pokladni. Zákon počíta s tým, že zaviesť zálohovanie 
bude povinné pre všetky obchody s predajnou plo-

chou nad 300 m². V predajniach s menšou plochou 
bude zálohovanie dobrovoľné.

Bude obmedzená doba na vrátenie PET fliaš  
a plechoviek?

Pri obaloch, ktoré je možné vrátiť, nie je žiadne ča-
sové obmedzenie.

Možno vrátiť PET fľaše a plechovky, ktoré som 
zakúpil pred zavedením zálohovania?

Nie. Aby systém fungoval je nevyhnutné, aby sa 
vracali len fľaše označené symbolom zálohovania  
(Z v recyklačných šípkach) a textom zálohované. 
Teda PET fľaše a plechovky, za ktoré už bola zapla-
tená záloha.

Kedy sa spúšťa zálohový systém na Slovensku?
Zákon vstúpil do platnosti v roku 2020 a reálne zá-

lohovanie sa spustí od 1.1.2022. Táto doba je potreb-
ná na vybudovanie systému, inštaláciu automatov, 
registráciu obalov a ich označenie čiarovými kódmi 
a symbolom zálohovania

Kto bude systém financovať a riadiť?
Správca zálohového systému, nezisková organi-

zácia, poverená Ministerstvom, vytvorená konzor-
ciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, 
ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov  
a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov 
veľkoobchodu a maloobchod. Systém je financova-
ný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevy-
zdvihnutých záloh. Štát bude mať dozornú funkciu. 
Do systému sa budú vracať aj zisky z predaja vytrie-
dených zálohovaných obalov.

Čo s PET fľašou a plechovkou kúpenou v zahra-
ničí?

Ak za fľašu nebola zaplatená záloha, tak ju treba 
dať do žltej nádoby na triedený zber. 

Mýty o zálohovaní
Zavedenie zálohovania povedie k zníženiu po-

užívania PET a plechoviek.
Dobre zavedený systém záloh zaručí vysokú ná-

vratnosť, a teda výrazne menej fliaš pohodených vo 
voľnej prírode či na sklád-
kach. Nikde vo svete zálo-
hovanie nemalo zásadný 
vplyv na spotrebu nápo-
jov v PET obaloch.

Obchodníci sa obáva-
jú, ako zabezpečia hy-
gienický výkup fliaš či 
nedostatočné kapacity 
na skladovanie.

Výkup sa realizuje aj  
v súčasnosti, a to sklene-
ných obalov. Obchodníci 
vedia aké pravidlá musia 
dodržiavať. Svoje skúse-
nosti môžu poskytnúť 
reťazce, ktoré majú unifi-
kovanú veľkosť predajní  
a pôsobia aj na trhoch, 
kde sa zálohovanie úspeš-
ne zaviedlo, prípadne 
zaviesť chystá. Napríklad  
v Litve sa väčšina PET fliaš 
vracia cez automaty na 
parkoviskách pred ob-
chodom.

Výroba fľaše stojí 6 
centov, ak bude záloha 

12 centov, bude tu motivácia vyfukovať prázdne 
fľaše, lepiť ich skopírovanou etiketou a získavať 
tak peniaze. Údajne sa to stalo v Estónsku.

Ak si vezmeme milión fliaš, hrubý výnos z takej-
to aktivity by bol 60 tisíc eur. To je nutné ale znížiť  
o prepravu fliaš (nepoškodených) i to, že niekto ich 
musí vkladať do automatu. Vrátenie milióna fliaš by 
pritom trvalo viac ako 830 hodín. Ak by špekulant 
vracal naraz stovky fliaš, určite by sa to neobišlo bez 
pozornosti obchodov.

Zavedenie zálohovania zničí triedený zber. Ľu-
dia si povedia, že stačí, ak odnesú PET fľaše späť 
do obchodu a už nie je treba triediť.

Prieskum spotrebiteľov vykonaný v Litve 2 roky 
po zavedení systému zálohovania ukázal, že 97 
% spotrebiteľov považuje systém za dôležitý a sú  
s ním spokojní. 95 % spotrebiteľov tvrdilo, že množ-
stvo voľne pohodeného odpadu sa znížilo a 93 
% priznalo, že zavedenie systému ich motivovalo  
k vyššej zodpovednosti pri triedení všetkých druhov 
odpadov. Rovnako v krajinách, kde sa zaviedlo zá-
lohovanie po zavedení triedeného zberu nenastal 
takýto scenár.

V Nemecku po zavedení zálohovania plasto-
vých fliaš klesla celková miera recyklovania plas-
tov.

To je síce pravda, lenže v rovnakom čase nastala 
systémová zmena v organizácii rozšírenej zodpo-
vednosti výrobcov, ako aj zásadné zvýšenie množ-
stva energeticky zhodnoteného odpadu z obalov 
z plastov. V roku 2004 bol pokles miery recyklácie 
oproti roku 2003 (zavedenie zálohovania), ale na-
sledujúce roky začala miera recyklácie opäť rásť. 
Miera zhodnocovania v dôsledku zvýšenia spaľova-
nia sa zvýšila o 27 % oproti roku 2002. S presvedči-
vým argumentom, ktorý by dokazoval kauzalitu, že 
za pokles recyklácie môže práve zálohovanie a nie 
podpora energetického zhodnocovania, sme sa ne-
stretli.

Ako sú na zmenu legislatívy pripra-
vené obchodné reťazce?

Hovorkyňa obchodného reťazca BILLA, s.r.o. Kve-
toslava Kirchnerová Púchovské noviny informovala, 
že „zálohovanie plastových fliaš a plechoviek bude-
me mať pripravené na všetkých predajniach k 1. ja-
nuáru 2022. Automat bude umiestnený buď priamo 
v predajni alebo budeme mať kontajner s automa-
tom na parkovisku. V tom prípade bude vo vzdiale-
nosti do 150 metrov od vstupu do predajne. Máme 
otestované obe riešenia podľa typu a možností da-
nej predajne. Zálohovať bude možné plastové fľaše 
a plechovky s objemom 0,1 l – 3 l. Záloha bude na 
všetky druhy rovnaká vo výške 15 centov. Na predaj-
niach sa spotrebitelia stretnú s tým, že na cenovke 
bude uvedená cena nápoju a v ďalšom riadku bude 
cena zálohy – t.j. vo výške 15 centov. Všetky obaly, 
ktoré budú podliehať zálohovaniu (plasty, plechov-
ky) budú označené logom zálohovacieho systému“. 

Tomáš Bezák zo spoločnosti Lidl na otázku Púchov-
ských novín odpovedal: „Všetky naše predajne majú 
aspoň jeden automat na výkup zálohovaných oba-
lov, veľká väčšina z nich bude mať od januára dva 
automaty. Vlastný test realizujeme od leta 2020, ofi-
ciálny od septembra 2021. V štyroch predajniach sa 
doteraz vyzbieralo viac ako 100.000 PET fliaš a ple-
choviek“. 

Zdroj: MŽP SR

spravodajstvospravodajstvo1616

Od 1. januára 2022 bude povinné 
zálohovanie PET fliaš a plechoviek
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AKCIA!AKCIA!

ŠPECIÁLNE OKULIAROVÉ
SKLÁ PRE VODIČOV

OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY EYEDRIVE® S TECHNOLÓGIOU REFLECT CONTROL 
SÚ IDEÁLNE PRE KAŽDÉHO, KTO TRÁVI VEĽA ČASU NA CESTÁCH.

ZĽAVAZĽAVA30%

EyeDrive® 

prináša mimoriadne 

riešenie, najmä za šera, 

počas jazdy v noci alebo 

pri zlom počasí.
OC VIKTORIA, HLOHOVEC

WWW.DROPTIC.SK 
0940 948 600
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Futbal - 2. liga muži

Púchovčania nebodovali ani proti žilinskej 
rezerve, v sobotu cestujú do Bardejova

16. kolo:

MŠK Púchov – Žilina B 1:2 (1:0)
Góly: 10. Holiš – 53. Sauer, 64. Vaľovčin
ŽK: Lacko – Nagy, Kaprílik, Aremeyaw, Javorček, 

Yenne, ČK: Aremeyaw (po druhej ŽK), rozhodco-
via: Dzivjak – Halíček, Hrebeňár, 220 divákov

Púchovčania pod 
vedením dočasného 
trénerského dua Ši-
máček, Riška začali 
jedno z ďalších exis-
tenčných stretnutí 
výborne. Už v de-
siatej minúte potia-
hol loptu po krídle 
svojim tradičným 
spôsobom Krčula, 

poslal loptu k bližšej žrdi, kde Holiš šikovne pre-
kabátil domáceho obrancu i brankára a poslal 
loptu jemným tečom do siete – 1:0. V 25. minúte 
mohli Žilinčania vyrovnať. Po zaváhaní domácej 
obrany Kaprílik potiahol loptu do pokutového 
územia, obhodil si brankára Strelčíka, no Jibril 
pred prázdnou bránkou z uhla minul. Púchovča-
nia mohli ísť v záverečnej minúte prvého polčasu 
do dvojgólového vedenia. Krčulov center z pravej 
strany takmer nachytal hosťujúceho brankára na 
hruškách. Na smolu Púchovčanov však lopta tes-
ne minula hosťujúcu bránku. 

Púchovčania opäť nezachytili úvod druhého 
polčasu. V 53. minúte Javorčekov center našiel  
v pokutovom území nepochopiteľne voľného 

Sauera, ktorý hlavou vsietil vyrovnávajúci gól – 
1:1.  Už o dve minúty mohli ísť Púchovčania opäť 
do vedenia. Priamy kop Patrika Mráza našiel na 
zadnej žrdi Martinčeka, ktorý však v ťažkej pozí-
cii nedokázal dopraviť loptu do siete. V 64. minú-
te vyprodukovala domáca obrana ďalšiu chybu, 
keď neustrážila striedajúceho Vaľovčina, ktorý 
nikým neatakovaný poslal Jibrilov center hlavou 
po druhýkrát do domácej siete – 1:2. Šesť minút 
pred koncom mohol Daniel Pilný zabezpečiť do-

mácim aspoň bod. Dostal pekný center z pravej 
strany, no sám pred brankárom Žiliny Teplanom 
nedokázal dostať loptu do siete. Púchovčania 
potom nedokázali využiť ani krátku presilovku 
pri vylúčení Aremeyawa, a tak vyšli v záverečnom 
tohtoročnom domácom majstrovskom stretnutí 

opäť naprázdno. Nič na tom nezmenila 
ani záverečná štandardka, po ktorej sa 
do pokutového územia presunul aj bran-
kár Strelčík. Ten síce zakončil, ale len do 
rúk hosťujúceho brankára.  S futbalovým 
rokom sa rozlúčia Púchovčania v sobotu  
v Bardejove s tabuľkovým susedom.  

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Ozimý, Pavlovič, Kopičár, Lacko, 

Kapusniak, Krčula, Martinček, Mráz (75. 
Kopiš), Holáň (61. Ullman), Holiš (68. D. Pil-
ný), tréneri Ondrička, Strelčík

Ostatné výsledky 16. kola:
Skalica – Rohožník 2:0, Košice – Slovan 

Bratislava B 2:0, Dubnica nad Váhom – Ko-
márno 1:3, Šamorín – Bardejov 3:0, Petr-
žalka – Trebišov 0:0, Podbrezová – Humen-
né – odložené na 20. 11., Banská Bystrica 

– Námestovo – odložené na 21. 11. 
1. Podbrezová 15 12 0 3 35:13 36
2. Komárno 16 11 3 2 31:14 36
3. Skalica 16 11 2 3 23:8 35
4. Humenné 15 10 4 1 19:6 34
5. B. Bystrica 14 10 3 1 28:9 33
6. Košice 16 9 2 5 36:20 29
7. Petržalka 16 7 4 5 31:17 25
8. Šamorín 16 8 1 7 30:26 25
9. Žilina B 16 6 3 7 31:29 21
10. Trebišov 16 6 3 7 13:23 21

11. Rohožník 15 5 2 8 16:27 17
12. Dubnica 16 4 3 9 23:30 15
13. MŠK Púchov 16 2 4 10 18:26 10
14. Bardejov 16 1 5 10 11:26 8
15. Slovan B 16 2 2 12 9:35 8
16. Námestovo 15 0 1 14 7:52 1

 
Program 17. kola: Partizán Bardejov – MŠK 

Púchov (13. 11. o 13.00), Banská Bystrica – Ska-
lica, Námestovo – Trebišov, Dubnica nad Váhom – 
Petržalka, Žilina B – Komárno, Slovan B – Šamorín, 
Rohožník – Podbrezová, Humenné - Košice    

Neuspokojivé výsledky druholigových futba-
listov MŠK Púchov priniesli po domácej prehre 
s Dubnicou nad Váhom zmenu na trénerskom 
poste prvého mužstva mužov. Vedenie futba-
lového klubu MŠK Púchov ukončilo v utorok 
(2. novembra) spoluprácu s hlavným trénerom 
mužov Lukášom Kaplánom. 

„Lukášovi Kaplánovi ďakujeme za 1,5 ročnú 
prácu pre náš klub a v ďalšej kariére mu pra-
jeme veľa šťastia. Ďalšia spolupráca v našom 
klube pri rozvoji mládeže je stále otvorená,“ 
informuje na svojej webovej stránke futbalový 
klub MŠK Púchov.

V zostávajúcich dvoch kolách do zimnej pres-
távky druhej ligy povedie mužstvo Marek Ši-
máček s Michalom Riškom.                                   (r)

Kaplan skončil na 
lavičke MŠK

Patrik Krčula (v červenom) pripravil svojim spoluhráčom niekoľko šancí aj proti Žiline. Využiť dokázali jedinú... 
Ilustračné foto: Milan Podmaník 
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Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže 
2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

I. liga starší žiaci - U15

I. liga mladší žiaci - U13

I. liga mladší žiaci - U12

10. kolo: 
FC Petržalka – MŠK Púchov 1:2 (0:2), Kusalík – 

Valica, Ročiak, Levice – Senica 1:7, Skalica – Inter 
Bratislava 1:2, Karlova Ves Bratislava – Domino 5:2, 
Zlaté Moravce – Prievidza 0:2, Nitra – Dubnica nad 
Váhom – odložené na 17. 11., Trnava – Slovan Bra-
tislava – odložené na 24. 11.
1. Trnava 9 8 0 1 50:9 24
2. Trenčín 9 7 2 0 35:11 23
3. D. Streda 9 7 0 2 42:6 21
4. Prievidza 10 6 1 3 31:19 19
5. Karlova Ves 9 5 2 2 28:10 17
6. MŠK Púchov 9 5 1 3 18:17 16
7. Slovan 7 5 0 2 37:7 15
8. Dubnica 9 5 0 4 19:17 15
9. Senica 10 4 1 5 22:14 13
10. Petržalka 10 4 1 5 23:20 13
11. Domino 10 4 0 6 17:34 12
12. Inter 10 3 2 5 12:29 11
13. Nitra 8 3 1 4 17:16 10
14. Skalica 9 1 0 8 6:52 3
15. Levice 10 1 0 9 4:60 3
16. Zl. Moravce 10 0 1 9 6:46 1

Dohrávka 8. kola: MFK Skalica – MŠK Púchov 
(10. 11. o 12.00)

Dohrávka 8. kola:
MŠK Púchov – MFK Skalica 13:0 (9:0), Belák 3, 

Stishovskyi, Beláčik, Kováč, Prekop 2, Stružak, Belas 2, 
Potač, Vričan, Trnava – Karlova Ves Bratislava 7:1

Dohrávky 9. kola:
Petržalka – Trenčín 0:2, Senica – Prievidza 4:3

1. Slovan 9 8 0 1 68:13 24
2. Dubnica 9 8 0 1 64:14 24
3. D. Streda 9 6 2 1 59:11 20
4. Trnava 7 6 1 0 63:5 19
5. Trenčín 8 6 0 2 55:14 18
6. Petržalka 7 4 1 2 29:20 13
7. Levice 9 4 1 4 27:38 13
8. MŠK Púchov 8 4 0 4 16:28 12
9. Karlova Ves 8 3 1 4 25:31 10
10. Nitra 9 3 1 5 23:33 10
11. Inter 9 3 0 6 21:23 9
12. Domino 9 2 2 5 26:36 8
13. Zl. Moravce 9 2 2 5 12:45 8
14. Senica 8 1 1 6 8:35 4
15. Prievidza 8 1 0 7 16:33 3
16. Skalica 8 0 0 8 1:134 0

Dohrávky 8. kola:
MŠK Púchov – Skalica 2:0 (0:0), Hamšík, Pecler, 

Trnava – Karlova Ves Bratislava 29:2
Dohrávka 9. kola:
Senica – Prievidza 18:7

1. Slovan 9 8 1 0 136:51 25
2. Trnava 7 7 0 0 150:32 21
3. Nitra 9 7 0 2 155:60 21
4. Trenčín 9 7 0 2 107:41 21
5. Inter 9 7 0 2 92:64 21
6. D. Streda 9 6 0 3 135:73 18
7. Dubnica 9 6 0 3 86:39 18
8. Domino 9 3 1 5 68:96 10
9. Zl. Moravce 9 3 1 5 45:80 10
10. Petržalka 8 3 0 5 81:89 9
11. Senica 8 3 0 5 68:97 9
12. Prievidza 8 2 1 5 47:110 7
13. Karlova Ves 8 2 0 6 45:99 6
14. MŠK Púchov 8 2 0 6 32:92 6
15. Skalica 8 0 0 8 40:129 0
16. Levice 9 0 0 9 24:159 0

15. kolo:
FK Krakovany – MŠK Púchov 0:1 (0:0), 90. Lacko, 

Zlaté Moravce – Komárno 4:0, Partizánske – Myjava 
4:2, Piešťany – Dubnica nad Váhom 2:1, Senec – Inter 
Bratislava 0:1, Karlova Ves Bratislava – Lokomotíva 
Trnava 3:2, Skalica – Nitra – odložené na 13. 11., Ša-
morín – Domino – odložené na 17. 11.
1. Zl. Moravce 15 11 2 2 44:14 35

2. Komárno 14 8 4 2 31:17 28

3. Skalica 14 9 1 4 30:22 28

4. Inter 14 8 3 3 22:13 27

5. MŠK Púchov 14 8 2 4 31:20 26

6. Nitra 14 7 3 4 32:19 24

7. Karlova Ves 15 7 3 5 23:25 24

8. Dubnica 13 7 2 4 24:17 23

9. Myjava 15 5 2 8 22:24 17

10. Domino 14 3 6 5 20:21 15

11. Trnava 14 4 3 7 13:18 15

12. Partizánske 13 4 2 7 18:29 14

13. Šamorín 13 3 4 6 27:33 13

14. Senec 14 2 5 7 12:23 11

15. Piešťany 15 3 1 11 13:42 10

16. Krakovany 15 1 3 11 4:29 6

Dohrávka 12. kola:
KFC Komárno – MŠK Púchov (10. 11. o 10.00) 

15. kolo: 
FK Krakovany – MŠK Púchov 1:2 (1:1), Kyselica – 

Vavrík, Janček, Zlaté Moravce – Komárno 1:1, Piešťa-
ny – Dubnica nad Váhom 3:2, Senec – Inter Bratislava 
2:3, Partizánske – Myjava 0:7, Skalica – Nitra – odlo-
žené na 13. 11., Šamorín – Domino – odložené na 17. 
11.
1. Inter 14 11 1 2 40:13 34
2. Zl. Moravce 15 10 4 1 29:7 34
3. Karlova Ves 15 10 2 3 40:18 32
4. Komárno 14 9 3 2 37:13 30
5. Dubnica 13 8 3 2 32:16 27
6. Trnava 14 8 2 4 33:16 26
7. Šamorín 13 7 2 4 20:16 23
8. Domino 14 5 5 4 24:18 20
9. MŠK Púchov 14 4 5 5 19:23 17
10. Piešťany 15 5 2 8 22:33 17
11. Nitra 14 4 3 7 15:29 15
12. Senec 14 3 4 7 13:17 13
13. Skalica 14 2 4 8 11:25 10
14. Krakovany 15 2 2 11 12:42 8
15. Myjava 14 2 1 11 13:38 7
16. Partizánske 12 0 1 11 10:46 1

Dohrávka 12. kola: Komárno – MŠK Púchov (10. 
11. o 12.30)

10. kolo: FC Petržalka – MŠK Púchov 3:0 (2:0), 
Levice – Senica 0:1, Zlaté Moravce – Prievidza 0:2, 
Skalica – Inter Bratislava 1:2, Karlova Ves Bratislava – 
Domino 4:0, Nitra – Dubnica nad Váhom – odložené 
na 10. 11., Trnava – Slovan – odložené na 24. 11.
1. D. Streda 9 8 0 1 73:6 24
2. Trenčín 9 8 0 1 56:7 24
3. Trnava 9 8 0 1 43:8 24
4. Slovan 7 6 0 1 38:2 18
5. Karlova Ves 9 6 0 3 21:13 18
6. Domino 10 5 3 2 23:21 18
7. Dubnica 9 5 1 3 24:12 16
8. Nitra 8 5 1 2 21:14 16
9. Inter 10 4 2 4 17:22 14
10. Prievidza 10 3 2 5 10:24 11
11. Petržalka 10 3 1 6 34:35 10
12. MŠK Púchov 9 3 1 5 9:17 10
13. Senica 10 2 1 7 5:28 7
14. Zl. Moravce 10 1 1 8 3:43 4
15. Levice 10 0 1 9 1:66 1
16. Skalica 9 0 0 9 3:63 0

Dohrávka 8. kola: 
MFK Skalica – MŠK Púchov (10. 11. o 14.00) 

I. liga starší žiaci - U14

13. kolo: 
Holíč – Beluša 5:0, Kamenec pod Vtáčnikom – Led-

nické Rovne 1:3, Dolná Súča – Nedožery-Brezany 4:2, 
Trenčianska Turná – Smolenice 1:5, Nemšová – Tren-

4. liga starší dorast

čianske Stankovce 5:0, Brezová pod Bradlom – Dolné 
Vestenice 3:0
1. Smolenice 13 11 0 2 41:18 33
2. Brezová 13 10 2 1 42:17 32
3. Nemšová 12 8 3 1 45:24 27
4. Kanianka 12 8 1 3 48:19 25
5. Holíč 13 7 1 5 27:19 22
6. Beluša 13 6 2 5 31:33 20
7. Kamenec 13 5 2 6 24:28 17
8. Trnava 12 5 1 6 32:36 16
9. L. Rovne 13 5 1 7 33:38 16
10. Tr. Turná 13 4 1 8 21:42 13
11. Tr. Stankovce 13 3 2 8 24:46 11
12. D. Súča 13 3 1 9 25:33 10
13. Nedožery 13 3 0 10 18:32 9
14. D. Vestenice 12 2 1 9 3:29 7

Volebná komisia Oblastného futbalového 
zväzu pre okresy Považská Bystrica, Púchov  
a Ilava so sídlom v Považskej Bystrici v zložení 
Ing. Jozef Mišún – predseda a Ľubomír Kardoš, 
Michal Sárinec – členovia, vyhlasuje riadne voľ-
by do orgánov Oblastného futbalového zväzu 
(ObFZ) volených konferenciou ObFZ Považská 
Bystrica podľa článkov 36 a 40 Stanov ObFZ. 

Voľby sa uskutočnia dňa 3.decembra 2021  
o 17,00 hod. na volebnej konferencii Oblastné-
ho futbalového zväzu v aule Mestského úradu 
v Považskej Bystrici.  

Jozef Mišún, predseda volebnej komisie 

Vyhlásenie volebnej 
komisie ObFZ



športšport2020

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov
3. liga muži

6. liga muži

7. liga muži

4. liga muži
7. kolo: 
Ladce – Lysá pod Makytou 12:6, Trenčianska Teplá 

B – Dolné Kočkovce – odložené, Trenčianske Bohu-
slavice – Pruské 4:14, Trenčianske Jastrabie – Nové 
Mesto nad Váhom C – odložené, Dolný Moštenec – 
Prusy 10:8, Medeko Považská Bystrica – Chocholná-
-Velčice 12:6

8. kolo: Trenčianska Teplá B – Lysá pod Makytou 
13:5, Ladce – Dolné Kočkovce – odložené, Trenčian-
ske Jastrabie – Pruské – odložené, Trenčianske Bo-
huslavice – Nové Mesto nad Váhom C 7:11, Medeko 
Považská Bystrica – Prusy B 13:5, Dolný Moštenec – 
Chocholná-Velčice 12:6

Dohrávka: Pruské - Dolné Kočkovce 6:12 (On-
druška, Hikel, Jakúbek po 2 - Blaško 4, J. Škrabko 3, R. 
Škrabko 2, Michalec, 2x štvorhra)
1. Prusy B 7 5 0 2 77:49 17
2. N. Mesto C 7 5 0 2 74:52 17
3. Pruské  7 4 1 2 65:61 16
4. Medeko PB 6 4 1 1 64:44 15
5. Lazany B 6 4 0 2 65:43 14
6. Tr. Teplá B 6 3 0 3 60:48 12
7. Ladce 6 2 2 2 50:58 12
8. D. Kočkovce  5 3 0 2 50:40 11
9. D. Moštenec 5 3 0 2 47:43 11
10. Chocholná 7 0 2 5 45:81 9
11. Lysá 7 0 1 6 44:82 8
12. Tr. Jastrabie 3 1 1 1 23:31 6
13. Tr. Bohuslavice 4 0 0 4 20:52 4

Stolný tenis

Jedenásty september 2021 bol pre silových trojbo-
járov AMONREI PÚCHOV poslednou súťažou v roku 
2021. Také záverečné defilé. Ako posledná etapa na 
Tour de France. Víťazi sú už jasní, ale pre nás to bola 
ešte jedna šanca utvoriť ďalší národný rekord. Po-
staral sa oň Jozef Trnka v kat. M3 do 74 kg výkonom 
120,5 kg hneď prvým pokusom. Jozef potom útočil 
na ďalší zápis do rekordnej listiny na úrovni 127,5 kg, 
čím by prekonal svoj vlastný rekord o 7 kg. V tej eu-
fórii nového rekordu už nenašiel dostatok síl na jeho 
výrazné zlepšenie. Gratulujeme.

Ďalší zástupca klubu Ronald Sůra si po taktickej 
stránke počínal suverénne a konečným výkonom 
132,5 kg v kat. M3 do 83 kg nenašiel konkurenciu. Aj 
z jeho strany to bol veľmi úspešný rok. O celkových 
výsledkoch roku 2021 ako aj o významných špor-
tových výkonoch silových trojbojárov budem písať  
v samostatnom článku. 

Značka AMONREI si získava v tomto športovom 
odvetví veľmi dobré meno. Po prvýkrát sme sa pre-
zentovali aj vlastným športovým oblečením, ktoré sa 
zapáčilo viacerým funkcionárom z iných oddielov. Je 

to veľmi dobrá vizitka skromnej marketingovej práce 
športového klubu AMONREI PÚCHOV. 

Marián Prekop 

Úspešný záver sezóny v silovom trojboji

14. kolo: 
Beluša – Považská Bystrica 0:1, Lednické Rovne – 

Nové Mesto nad Váhom 0:2, Imeľ – Kalná nad Hro-
nom 1:2, Zlaté Moravce B – Galanta 2:1, Malženice – 
Levice 6:1, Veľké Ludince – Častkovce 0:1, Marcelová 
– Myjava 1:1, Partizánske – Šaľa 0:2
1. P. Bystrica 15 13 2 0 29:5 41
2. Beluša 15 10 3 2 27:12 33
3. Myjava 16 9 4 3 27:13 31
4. Kalná 16 8 6 2 25:18 30
5. Malženice 16 8 5 3 32:18 29
6. Šaľa 16 8 4 4 34:15 28
7. Častkovce 16 7 2 7 26:18 23
8. Galanta 16 6 4 6 21:24 22
9. N. Zámky 15 6 2 7 22:19 20
10. Marcelová 16 5 5 6 18:15 20
11. Nové Mesto 15 5 2 8 21:20 17
12. V. Ludince 15 4 4 7 19:24 16
13. Nitra 14 5 0 9 16:26 15
14. Imeľ 14 3 5 6 11:17 14
15. Zl. Moravce B 16 4 2 10 17:41 14
16. L. Rovne 16 4 1 11 7:20 13
17. Partizánske 15 2 5 8 12:29 11
18. Levice 15 1 4 10 8:40 7

4. liga muži
14. kolo: 
Kvašov – Lehota pod Vtáčnikom 0:2, Hlohovec – 

Ladce 3:2, Domaniža – Boleráz 1:1, Radimov – Horná 
Krupá 4:3, Piešťany – Prievidza 2:1, Jaslovské Bohuni-
ce – Vrbové 4:0, Trebatice – Gbely 2:1
1. J. Bohunice 16 14 1 1 51:14 43
2. Lehota 16 13 2 1 54:12 41
3. Boleráz 16 13 1 2 47:13 40
4. ST. Stankovce 15 9 5 1 25:7 32
5. Piešťany 16 9 1 6 50:24 28
6. Domaniža 15 7 5 3 31:24 26
7. Vrbové 16 7 4 5 26:26 25
8. Gbely 15 6 3 6 27:25 21
9. H. Krupá 16 7 0 9 26:39 21
10. Prečín 14 6 1 7 22:19 19

11. Radimov 16 5 2 9 27:30 17
12. Prievidza 16 4 4 8 19:33 16
13. Kvašov 16 4 2 10 14:39 14
14. Trebatice 15 3 4 8 20:31 13
15. Ladce 16 4 1 11 21:39 13
16. D. Vestenice 15 3 3 9 17:39 12
17. Hlohovec 16 2 3 11 15:48 9
18. Bánovce 15 2 2 11 6:36 8

5. liga muži
14. kolo: 
Melčice-Lieskové – Handlová 2:0, Brvnište – Bole-

šov 3:0, Kanianka – Jasenica 5:0, Pruské – Podolie 1:2, 
Košeca – Zemianske Kostoľany 1:1, Plevník-Drienové 
– Veľké Uherce 2:4
1. V. Uherce 14 10 2 2 36:9 32
2. Brvnište 14 9 3 2 22:11 30
3. Bolešov 14 8 1 5 31:17 25
4. Uhrovec 12 7 4 1 28:17 25
5. Plevník 14 8 1 5 41:32 25
6. Chynorany 13 7 2 4 28:14 23
7. Podolie 14 7 1 6 31:24 22
8. H. Poruba 13 7 1 5 22:18 22
9. Melčice 14 7 1 6 21:21 22
10. Chocholná 13 5 4 4 27:20 19
11. Košeca 14 5 4 5 25:24 19
12. Pruské 13 4 2 7 20:24 14
13. Handlová 14 4 1 9 12:30 13
14. Kanianka 14 4 0 10 23:39 12
15. Z. Kostoľany 14 2 3 9 10:32 9
16. Jasenica 14 0 0 14 7:52 0

14. kolo: 
Streženice – Mikušovce 5:0 (1:0)
Góly: Suder, Rypák, Loduha, Petrušek, Jandušík
Visolaje – Dolné Kočkovce 2:2 (1:1)
Góly: Ondrašík, Baránek – Ocelík, Pilát
Dohňany – Lysá pod Makytou 0:0
Sverepec – Udiča 0:4 (0:1)
Góly: Šútorík, Cochel, Drblík, Rak
Šebešťanová – Papradno 2:2 (1:1)
Góly: K. Petrík, Bielik – J. Galko 2

Nová Dubnica – Tuchyňa 2:1 (1:0)
Góly: Adamčík, Pecuš – Bartoš

1. N. Dubnica 14 8 4 2 40:22 28
2. D. Kočkovce 14 9 1 4 28:21 28
3. Udiča 14 8 3 3 43:15 27
4. Streženice 14 9 0 5 35:29 27
5. Podmanín 13 8 0 5 32:19 24
6. Šebešťanová 14 6 4 4 33:25 22
7. Tuchyňa 14 5 5 4 31:23 20
8. Lysá 14 5 3 6 35:21 18
9. Mikušovce 14 6 0 8 21:36 18
10. Visolaje 14 6 2 6 36:31 17
11. Papradno 14 4 4 6 28:27 16
12. Dohňany 14 4 1 9 21:42 13
13. Sverepec 14 3 2 9 15:33 11
14. K. Podhradie 13 1 1 11 10:64 4

14. kolo: 
Prejta – FC Púchov 6:5 (2:2), za hostí Tomáš 3, Kotris 

2, Kolačín – Dulov 1:3, Kameničany – Pružina 3:1, Or-
lové – Bodiná 2:4
1. Praznov 13 12 1 0 53:9 37
2. Horovce 13 10 1 2 41:15 31
3. Tŕstie 13 10 0 3 51:14 30
4. Bodiná 14 10 0 4 46:25 30
5. Kolačín 14 8 0 6 54:25 24
6. Dulov 14 7 2 5 37:33 23
7. Lednica 13 6 1 6 34:27 19
8. Vrchteplá 13 6 1 6 30:30 19
9. Pružina 14 5 3 6 37:39 18
10. FC Púchov 14 4 2 8 37:70 14
11. Prejta 14 3 2 9 30:60 11
12. Č. Kameň 13 2 3 8 21:39 9
13. Orlové 14 3 0 11 24:51 9
14. Kameničany 14 1 0 13 11:68 3
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2. liga muži

Hokej

Šláger rozhodli Púchovčania v predĺžení

Extraliga dorast
1. liga juniori

6. kolo: 
MŠK Púchov – ŠHK 37 Piešťany 4:3 pp (0:0, 2:3, 

1:0, 1:0), 26. Kanaet (Hudík), 34. Zúbek (Zemko, Br-
ňák), 47. Zúbek (Minárik, Brňák), 61. Hudík (Šedivý) 
– 30. Šinkovič (Maroš, Turan), 30. Lušňák (Hudec), 38. 
Lušňák (Turan, Maroš)

Strely: 35 - 33, presilovky: 5/1 – 8/2, rozhodcovia: 
Lesay – Drblík, Makúch

Pod Lachovcom sa stretli dva neporazené tímy, 
Púchovčania si v prípade víťazstva mohli v predstihu 
zabezpečiť post jesenného kráľa druhej ligy. V opatr-
nej prvej tretine diváci gól nevideli. Po prvej obrátke 
šli domáci do vedenia gólom Kanaeta, hostia otočili 
stav o štyri minúty dvomi zlepenými gólmi Šinko-
viča a Lušňáka – 1:2. Domáci o ďalšie štyri minúty 
kontrovali vyrovnávajúcim gólom Zúbeka – 2:2. Na 
druhú prestávku však šli s jednogólovým vedením 
Piešťanci, dve minúty pred koncom tretiny skóroval 
opäť Lušnák – 2:3. Púchovčania v záverečnej treti-
ne vyrovnali druhým gólom Zúbeka a stretnutie šlo 
do predĺženia. V ňom už po 43 sekundách rozhodol  
o dvojbodovom zápise Púchova Hudík – 4:3.

Zostava MŠK Púchov:  T. Hrušík – Brňák, Božik, 
Zúbek, Minárik, Zemko – Kvocera, Hudík, Jakúbek, 
Šedivý, Kanaet – Haluška, Putala, Deneš, Ladecký, 
L. Hrušík – Pišoja, Vladimirov, Hajský, Moravanský, 
Húska, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 6. kola: Detva – Lučenec 12:0, 
Senica – Hamuliakovo 4:9, Partizánske – D. Kubín 1:2
1. MŠK Púchov 6 5 1 0 0 42:7 17
2. Detva 5 3 1 0 1 38:17 11
3. Piešťany 5 2 2 1 0 29:18 11
4. Hamuliakovo 6 3 0 2 1 45:39 11
5. Partizánske 6 3 0 1 2 24:23 10
6. D. Kubín 6 2 0 0 4 19:25 6
7. Senica 6 1 0 0 5 22:38 3
8. Lučenec 6 0 0 0 6 11:63 0

Program 7. kola: HC 07 Detva – MŠK Púchov (13. 
11. o 18.00), Dolný Kubín – Lučenec, Hamuliakovo – 
Partizánske, Piešťany - Senica   

Slovenský zväz ľadového hokeja uvoľní zo svo-
jich zásob viac ako päťtisíc hokejok pre mladých 
hráčov v kluboch po celom Slovensku. Ide o ma-
teriálnu podporu, ktorá má znížiť náklady klubu, 
hráčov, resp. rodičov. Kľúč na prerozdelenie ho-
kejok schválil Výkonný výbor SZĽH.

„Každý klub extraligy juniorov dostane sto ho-
kejok, čo je približne päť hokejok na jedného 
hráča. V doraste to budú štyri hokejky na každé-
ho hráča, u kadetov dve. Hokejkami podporíme 
zároveň kluby SHL pre hráčov do 23 rokov, žen-
ské kluby a univerzitné kluby,“ vysvetlil kľúč na 
prerozdelenie viac ako päťtisíc hokejok výkonný 
riaditeľ SZĽH Peter Kruľ. „Je to v zmysle našej dlho-
dobo schválenej stratégie, podľa ktorej chceme 
podporovať rozvoj a kvalitu hokeja a mladých 
hráčov,“ dodal.                Zdroj: SZĽH

SZHĽ rozdelí hokejky 
do klubov

19. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 6:2 (1:1, 3:1, 
2:0), 17. T. Pobežal (Gachulinec), 24. Brežný (Hudík, 
Hazala), 30. Kohutiar (Kukos), 30. Pancza (Kohutiar, 
Kukos), 44. T. Pobežal (Lazkov, M. Pobežal), 57. Pišoja 
(Brežný, Hazala)

Trenčín – Skalica 7:3, Banská Bystrica – Slovan Bra-
tislava 4:2, stretnutia Košice – Michalovce, Nitra – 
Zvolen, Trnava – Poprad a Spišská Nová Ves – Žilina 
odložili 

20. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 6:1 (1:1, 4:0, 
1:0), 5. T. Pobežal (Gachulinec, Kukos), 24. T. Pobežal 
(Lazkov, Lezzani), 27. T. Pobežal (M. Pobežal, Lezzani), 
33. T. Pobežal, 36. Lazkov (F. Pobežal, M. Pobežal), 41. 
Lazkov (M. Pobežal, T. Pobežal)

Trenčín – Skalica 3:4 pp, Banská Bystrica – Slovan 
Bratislava 3:2, stretnutia Košice – Michalovce, Nitra – 
Zvolen, Trnava – Poprad a Spišská Nová Ves – Žilina 
odložili 
1. B. Bystrica 18 12 2 2 2 76:41 42
2. Zvolen 18 11 2 2 3 75:45 39
3. Slovan 18 11 2 0 5 67:42 37

4. Nitra 18 10 3 1 4 56:40 37
5. Trenčín 21 9 1 3 8 86:69 32
6. MŠK Púchov 16 9 2 0 5 48:32 31
7. Poprad 16 8 0 3 5 58:40 27
8. Skalica 16 6 3 1 6 63:53 25
9. Michalovce 16 6 2 1 7 44:41 23
10. Košice 16 5 2 2 7 55:64 21
11. Trnava 18 5 1 1 11 51:79 18
12. Martin 19 3 1 2 13 51:102 13
13. Žilina 16 3 0 2 11 33:69 11
14. Sp. N. Ves 12 0 0 1 11 20:66 1

Program 21. a 22. kola: Banská Bystrica – MŠK 
Púchov (27. 11. o 14.00 a 28. 11. o 11.30), Slovan 
Bratislava – Skalica, Trnava – Nitra, Martin – Poprad, 
Spišská Nová Ves – Zvolen, Košice – Žilina, Michalov-
ce – Trenčín       

15. kolo: MŠK Púchov – HK Levice 5:4 pp (2:1, 
0:2, 2:1, 1:0), 18. M. Urban (Ladecký, Grežďo), 19. 
Moravanský (Papán, Jankovský), 56. Moravanský (Ur-
ban, Grežďo), 60. Grežďo (Hudík, Papán), 65. Ladecký 
(Moravanský, Krajčoviech), Trnava – HOBA Bratislava 
3:0, Dubnica – Považská Bystrica 1:4

16. kolo: MŠK Púchov – HK Levice 7:4 (3:0, 3:3, 
1:1), 2. Moravanský (Ťapko, Jankovský), 18. Urban 
(Grežďo), 19. Hudík (Grežďo, Jankovský), 23. Mora-
vanský (Grežďo, Jankovský), 26. Ladecký (Hudík), 33. 
Grežďo (Moravanský, Urban), 60. Papán (Grežďo, Jan-
kovský), Trnava – HOBA Bratislava 4:1, Dubnica nad 
Váhom – Považská Bystrica 4:3
1. Ružinov 14 11 0 0 3 83:51 33
2. Trnava 14 10 1 0 3 70:25 32
3. P. Bystrica 14 8 1 0 5 52:37 26
4. MŠK Púchov 14 7 1 1 5 63:61 24
5. HOBA BA 16 6 1 1 8 54:59 21
6. Dubnica 14 2 1 0 11 37:85 8
7. Levice 14 1 0 3 10 37:78 6

11. kolo: 
Piešťany – Senica 3:5, stretnutia Púchov – Skalica, 

Topoľčany – Trenčín a Partizánske – Považská Bystri-
ca  boli odložené

12. kolo: 
Všetky stretnutia 12. kola boli odložené.

1. Trenčín 10 8 1 1 45:15 17
2. MŠK Púchov 10 6 2 2 65:22 14
3. Senica 9 6 1 2 45:21 13
4. Skalica 9 6 0 3 53:23 12
5. Partizánske 9 3 0 6 30:46 6
6. Piešťany 10 3 0 7 37:64 6
7. P. Bystrica 9 1 1 7 19:59 3
8. Topoľčany 8 1 1 6 30:74 3

Liga kadetov

V predohrávanom  15. kole 1. ligy juniorov privítali Púchovčania na domácom ľade posledné Levice. Favorit sa na 
víťazstvo natrápil a uspel až po predĺžení.                FOTO: Miroslav Mikáč
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

POĎAKOVANIE
Zariadenie CSS Chmelinec Púchov vyjadru-
je úprimné poďakovanie p. Barbore Krchňavej  
a Andrei Hazuchovej z mestskej knižnice  
Púchov za venovanie pozdravov od detí pre našich 
klientov v súvislosti s mesiacom úcty k starším. 

POĎAKOVANIE
Zariadenie CSS Chmelinec Púchov vyjadruje 
úprimné poďakovanie Mgr. Romanovi Hvizdá-
kovi, Milade Kovařovej a Jakubovi Mahútovi ako 
aj BADDYmu z Organizácie dobrovoľnej pomoci  
v Púchove za prípravu a realizáciu CANISTERAPIE 
v našom zariadení, ktorá sa uskutočnila 27.9.2021. 

SPOMIENKA
„Len stopy Tvojej práce 
a lásky zostali. Odišiel 
si rýchlo, niet Ťa medzi 
nami, ale v našich srdciach 
žiješ stále spomienkami.“ 
Dňa 11.11.2021 si pripome-
nieme  16. výročie, čo nás 
navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a  ded-
ko Ladislav Drobný.  
S láskou a úctou spomína celá rodina Drobná. 

SPOMIENKA
„Odišiel si potichučky, bez 
slova, bez rozlúčky.“ Dňa 
9.11.2021 si pripomenie-
me 16. výročie, čo odišiel 
do večnosti náš drahý  
Milan Michalec z Lysej 
pod Makytou. S láskou 
spomína sestra s rodinou.

SPOMIENKA
„Spi sladko svoj večný 
sen, v  spomienkach sme 
s  Tebou každý deň.“ Dňa 
25.11.2021 si pripomína-
me 2. smutné výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a ded-
ko Ing. Pavel Ambro. 
S  láskou spomínajú man-
želka Eva, syn Pavol, dcéra 
Zuzana s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Dávno je to, čo počuli 
sme Tvoj smiech a hlas, no 
spomienky  na Teba a lás-
ka, ktorú si nám dal, ostá-
vajú navždy v nás...“ Dňa 
12.11.2021 si pripomína-
me 16 rokov, čo nás opus-
til  náš drahý Ing. Richard 
Marman, vo veku 26 ro-
kov. S láskou a v modlitbe 
spomínajú rodičia a brat Ladislav s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 7.11.2021 si pripomí-
name smutné 1. výročie 
úmrtia našej milovanej 
manželky, matky, bab-
ky Anny Marmanovej. 
S láskou a úctou spomína 
manžel a synovia s  rodi-
nami.

SPOMIENKA
Dňa 10.11.2021 si pripo-
míname 15. výročie úmr-
tia našej drahej mamy, 
svokry, babky a prababky 
Heleny Blaškovej z  Pú-
chova. Spomínajú neves-
ta a  vnučky s  rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 11.11.2021 si pripo-
menieme 1. výročie, čo 
nás opustil náš milovaný 
syn, brat a švagor Štefan 
Puškár. Za tichú spomien-
ku ďakujeme všetkým, kto-
rí ho poznali a spomínajú  
s nami. S úctou a láskou 
spomína 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 
sme si pripomenuli 1. vý-
ročie úmrtia našej  drahej 
manželky, mamy a babky 
Anastázie Martinkovej 
z Púchova. S láskou a úctou spomínajú manžel, 
dcéra a syn s rodinami. 

Inzertná kancelária 
Púchovskej kultúry

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@puchovska-
kultura.sk  

0905 750 121 

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL REHÁK oproti Bille - matrace, 
paplóny, aj ovčie a 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 0902 356 631

• Stavebné práce 0902 356 631

• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových  schodíšť, maľby, nátery, 
stierky,omietky,sadrokartóny, fasády 0911689723

• Prístrešky, altánky 0911 937 319
KÚPA

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

• Kúpim RD v PÚ a okolí v hotovosti, platba ihneď. T. 
č. 0948 068 938

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

• Kúpim 1-izbový, alebo 2-izbový byt v Púchove. Tel.: 
0908 718 662

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

• Poskytnem opatrovateľské služby pre seniora večer 
po 18:00, tel: 0948 483 132

• V minulých dňoch som stratila zlatú náušnicu  
v tvare krúžku (darček) Prosím poctivého nálezcu  
o oznam na t, č. 0905 778 029. Odmena istá.

WWW.LAVADO.SK
Hliník 143
BYTČA

Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

AKCIA PLATÍ DO 30.4.2021

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

 ZA STARÉ CENY
LEN DO 20.12.2021

    PREDAJ

POMNÍKY-HROBY-URNY

Stred 39 DOM SLUŽIEB

POVAŽSKÁ BYSTRICA
MORAVSKÁ 

PÚCHOV
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

Mesto Púchov
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
s použitím ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž 
na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmlu-
vy, predmetnom ktorej je nájom nasledujúcich neh-
nuteľností: 
nebytové priestory o celkovej rozlohe 251,25 m²
nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží  
v budove Kultúrno vzdelávacieho centra, Hoennin-
govo námestie 2002, Púchov, zapísaného na LV č. 
4446, v k.ú. Púchov, súp. č. 2002 na pozemku registra 
„C“, parc. č. 1345/12.

Účel nájmu (využitie priestorov):  
prevádzkovanie reštaurácie.

Znenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže na ná-
jom nebytových priestorov, vzor súťažného návrhu 
zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náleži-
tosti platného návrhu zmluvy a kontakty k získaniu 
informácií o predmete nájmu, sú k dispozícii na 
úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Púchov  
www.puchov.sk 
Lehota na predkladanie návrhov na uzavretie  
Nájomnej zmluvy končí dňa 30.11.2021 o 10:00 hod.

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta

PREDAJ

• Predám garsónku v centre mesta. 0905 711 122

• Predám záhradu 2608 m2 v  obci Vieska. Možná 
stavba RD. Cena 35 € /m2. 0903 451 253.
PRÁCA

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

• Hľadám ľudí na sezónne lesné práce. 0903948047

• Stála česká firma, ktorá rozširuje svoju výrobu  
v Púchove hľadá šikovné šičky. Bližšie info: + 420 724 
876 668 

• Stála česká firma, ktorá rozširuje svoju výrobu  
v Púchove hľadá mechanika šijacích strojov. Bližšie 
info: + 420 724 876 668
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