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súťaž2

Fotosúťaž o najkrajšiu letnú fotografiu mesta Púchov

33

Do konca septembra 2020 na oficiálnej fa-
cebookovej stránke mesta prebiehala súťaž 
o najkrajšiu letnú fotografiu mesta Púchov.
V minulom čísle sme priniesli fotografie víťazov 
súťaže. Z veľkého množstva poslaných fotogra-
fií, ktoré síce nevyhrali, ale sú zaujímavé, dnes 
vyberáme fotografie autorov: Mária Dorčíková 
(fotografia na titulnej strane), Andrej Kozák 
(č.1), Nika Kamenová (č.2), Miroslav Mikáč (č.3) 
Hájsky (č.4) a Katarína Šutriepková (č.5). 
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Slovami primátorky: 
Trpezlivosť a zodpovednosť zachraňuje životy 

Momentálne sme v situácii, keď sa zhoršuje 
epidemiologická situácia nielen na Slovensku, ale 
aj v našom okrese. Čísla nakazených a pozitívne 
testovaných na COVID-19 narastajú a pre nás to 
znamená akceptovať ďalšie opatrenia, ktoré pripravil 
Ústredný krízový štáb SR. 

Už s účinnosťou od pondelka prešli všetky stredné 
školy na dištančnú formu vzdelávania, základné 
i materské školy zatiaľ pôjdu v bežnom režime, 
avšak deti na prvom stupni základných škôl musia 
nosiť rúška. Ústredný krízový štáb zakázal krúžkovú 
činnosť i činnosť CVČ s účinnosťou od 15.10. 
zakázal konanie hromadných podujatí vrátane 
bohoslužieb s výnimkou svadieb, krstov a pohrebov, 
kde sú počty ovplyvnené veľkosťou priestoru.  
S účinnosťou od 15.10. budeme musieť nosiť rúška 
aj v exteriéri, reštaurácie nemôžu byť otvorené  
v interiéri, pričom jedlo je možné si vziať len so sebou 
alebo ho konzumovať vonku. Uzatvorené budú od 
tohto termínu aj fitnesscentrá, wellness zariadenia, 
kúpaliská, plavárne, sauny i aquaparky. Zasadnutia 
orgánov územnej samosprávy môžu prebiehať za 
sprísnených bezpečnostných opatrení. Seniori nad 
65 rokov budú mať priestor nakupovať v potravinách  
a drogériách opäť vo vymedzenom čase - od 9:00 do 
11:00 hod. Od utorka platí zákaz zhromažďovania.

Na základe týchto opatrení bude po ich zverejnení 
zo strany Úradu verejného zdravotníctva zasadať 
krízový štáb aj na meste, na ktorom budú všetci 
prítomní členovia oboznámení s aktuálnou situáciou 
v meste, ako aj s opatreniami, ktoré prijal Úrad 
verejného zdravotníctva SR. O záveroch z mestského 
krízového štábu budeme informovať ne webovej 
stránke mesta a samozrejme sa o nich dočítate aj v 
budúcom čísle Púchovských novín.

Už sme vás informovali, že mesto Púchov je 
od 1.10.2020 zapojené do projektu Potravinovej 
zbierky Lidl, ktorý potrvá 365 dní v roku. Minulý 
týždeň vo štvrtok prevzali sociálne pracovníčky  
z MsÚ Púchov trvanlivé a suché potraviny, ktoré ste 
za prvý týždeň trvania projektu odovzdali vy ako 
nakupujúci v púchovskej predajni do nákupného 
koša v púchovskej predajni Lidl. Je to ďalšia forma 
pomoci, do ktorej sa zapojilo mesto Púchov a hlavne 

vy - občania, ktorí môžete takto osobne pomôcť 
tým, čo to potrebujú. Pracovníci mestského úradu 
tieto následne distribuujú ďalej, do rúk sociálne 
znevýhodnených občanov, teda tým, ktorí to najviac 
potrebujú. Ja vám všetkým touto cestou ďakujem 
za vašu pomoc. Viac sa dočítate aj v tomto vydaní 
Púchovských novín.

Opäť sme pomohli niektorým z vás tým, že sme 
posunuli dávku z transparentného účtu, tým, 
ktorí požiadali mesto o pomoc a splnili stanovené 
podmienky. Aj vďaka vám, ktorí ste prispeli  
a prispievate na transparentný účet, môžeme 
pomáhať ostatným. 

Celý minulý týždeň sme sa venovali na mestskom 
úrade príprave rozpočtu, prebiehali prvotné 
rokovania s vedúcimi oddelení, konateľmi mestských 
spoločností, náčelníkom mestskej polície. A touto 
jednou z najzávažnejších tém nášho mesta sa 
budeme zaoberať aj v budúcom týždni, aby mohol 

byť príslušným komisiám a následne ekonomickej 
komisii predložený riadne pripravený a zdôvodnený 
dokument na ďalšie posúdenie. 

Od minulej stredy si postupne chodili prevziať 
ocenenia naši víťazi letnej fotografickej súťaže 
a ja im opäť blahoželám a ďakujem. Už teraz sa 
môžete všetci zapojiť do pokračovania tejto súťaže  
o najkrajšiu jesennú fotku nášho mesta.

Nedávno som v jednom „časopise pre ženy“ čítala 
zaujímavý príspevok s názvom „trpezlivosť zdravie 
prináša“. Šéfredaktorka v ňom pojednávala o hoaxoch 
(elektronicky šírených správach, ktoré napriek svojej 
nezmyselnosti a nulovej vypovedacej schopnosti, sú 
na základe výziev ich autorov, preposielané ďalším 
osobám, ktoré si ich obsah prisvoja ako skutočnú 
a pravdivú informáciu). Kto sa má teda v záplave 
informácií vyznať v tom, čo je pravda a čo klamstvo? 
Práve z týchto dezinformácií vznikajú konšpirácie  
a ohovárania. Tiež sa s tým stretávam a v súčasnosti 
z každej strany. Už pol roka sme všetci odborníci 
na pandémiu, na prijaté opatrenia, na školstvo, na 
zdravotníctvo, právo i psychológiu. Riešenie je len: 
Zachovať si chladnú hlavu a prípadnú informáciu si 
riadne overiť. Mesto Púchov je tu pre vás. Snažíme 
sa podávať aktuálne a hlavne overené informácie, 
a pokiaľ máte pochybnosti alebo otázky, neváhajte 
písať alebo volať. Niektorí z vás aj takto postupujete 
a pokiaľ nejde o urážlivé a hanlivé dotazy, reagujeme 
postupne na všetky. 

Situácia je vážna, ale určite nie beznádejná, 
pretože „žiť bez nádeje, znamená prestať žiť“ 
(F.M.Dostojevskij). A my chceme žiť. Aj v tomto 
momentálne pochmúrnom jesennom období 
treba veriť a nevzdávať to. Rúška, odstupy, čisté 
ruky, trpezlivosť, zodpovednosť a pozitívna myseľ, 
to sú výzvy pre nastávajúce obdobie. A ja vás 
prosím, buďme k sebe lepší, nikdy nevieme, kedy 
budeme potrebovať pomoc a práve v tomto období 
je vzájomná tolerancia a spolupatričnosť veľmi 
dôležitá a my si musíme pomáhať, a to hlavne svojou 
zodpovednosťou. Ďakujem vám a prajem hlavne 
veľa zdravia a sily. Spolu to zvládneme. 

Katarína Heneková 
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Mesto Púchov je od 1.10.2020 zapojené do projek-
tu Potravinovej zbierky spoločnosti Lidl Slovenská 
republika s heslom „Podeľ sa a pomôž“, ktorá potrvá 
nasledujúcich 365 dní. 

Cieľom projektu je podporiť sociálne znevýhodne-
ných občanov, ktorí sú neraz v neľahkej životnej situ-
ácii. Pre jej zlepšenie je tu projekt, prostredníctvom 
ktorého môžete svojim spoluobčanom pomôcť i vy. 
Vo štvrtok 8.10.2020 popoludní prebehlo prvé pre-
vzatie trvanlivých a suchých potravín, ktoré sociálne 
pracovníčky spolu s vedúcou oddelenia školstva  
a sociálnych vecí Danielou Gabrišovou odviezli  
a v pia tok 9.10.2020 odovzdali sociálne slabším ob-
čanom mesta, ktorí to najviac potrebujú a v súčas-
nosti ocenia ešte viac ako kedykoľvek predtým. 

Z prvého výberu potravín je pomoc venovaná so-
ciálne znevýhodneným klientom, spomedzi ktorých 
boli ako prví vybraní osamelá matka s dieťaťom či 
nezamestnaná matka s neplnoletým synom, býva-
júci v ubytovni - nemajúci príbuzných, ktorí by im 
pomohli. Ďalej budú potravinové balíčky venované 
rodine s piatimi neplnoletými deťmi, taktiež dvom 
invalidným bratom s mentálnym postihnutím, ktorí 
sú odkázaní na invalidný dôchodok a dávku v hmot-
nej núdzi a seniorom s minimálnym dôchodkom, 
šetriacim práve na strave, aby mohli pokryť ostatné 
– pre nich dôležitejšie – výdaje na lieky a chod do-
mácnosti.

O projekte Potravinovej zbierky hovorí aj primá-
torka mesta Katarína Heneková: „Je to nádherné, že 
sme sa mohli práve v týchto neľahkých dňoch opäť 
zapojiť do pomoci pre tých najslabších a najzrani-
teľnejších. Mesto Púchov pomáha svojim občanom 
od začiatku pandémie a je úžasné, že vďaka spoloč-
nosti Lidl môže byť táto pomoc ešte väčšia. Neustále 

Potravinová zbierka spoločnosti Lidl

Obchodný dom spoločnosti Kaufland Slovenská 
republika v.o.s., prevádzka Púchov na Nimnickej 
ceste, oznámil, že z dôvodu rekonštrukcie bude  
v dňoch od 5.11 do 25.11.2020 uzavretý.

Zdroj: MsÚ Púchov

OD Kaufland bude 
dočasne uzavretý

pracujeme na nových formách pomoci pre občanov, 
najmä seniorom i občanom so zdravotným či sociál-
nym znevýhodnením, o čom budeme v priebehu 
najbližšieho obdobia informovať. Jedná sa napríklad 
o zvýšenie dávky v hmotnej núdzi či sociálny taxík – 
službu zabezpečujúcu prevoz občanov do zdravot-
níckeho zariadenia. Tieto návrhy musí odobriť ako 

príslušná komisia, tak i poslan-
ci. Touto cestou preto ešte raz 
ďakujem spoločnosti Lidl  za 
tento projekt, ale i Vám všet-
kým, ktorí sa do pomoci pre 
tých, čo to najviac potrebujú, 
zapájate vložením nakúpe-
ných potravín do označeného 
nákupného košíka v púchov-
skej predajni Lidl. Ďakujem 
zo srdca za to, že ste solidárni  
a zodpovední.“

Poverené sociálne pracovníč-
ky prevezmú potraviny z ná-
kupného koša vždy vo štvrtok 
v čase 9:00 – 19:00 hod. Každý 
týždeň tak pomôžu občanom, 
ktorým to pomôže zvládnuť 
každodenný život. Vopred ďa-
kujeme za Vašu pomoc a prí-

spevok pre spoluobčanov, ktorí to skutočne ocenia, 
v podobe trvanlivých a suchých potravín či drogérie.

(LK) 



Už dlhšiu dobu sa vo vedení mesta pozorne ob-
zeráme po českom meste – partnerovi, s ktorým 
by sme mohli spolupracovať v rámci spoločných 
cezhraničných projektoch, ktoré ponúka Európska 
únia. Logicky nám vždy najlepšie vychádzalo mesto, 
s ktorým majú naše okresy spoločnú hranicu. A práve 
preto sme sa rozhodli pre mesto Vsetín. 

Určite si všetci pamätáme v dobách spoločného 
štátu, ale aj po rozdelení republiky na výlety vláčikom 
do nášho susedného okresného mesta. Dlhšiu dobu 
sme pripravovali stretnutie na úrovni vedení miest, 
kde sme chceli naštartovať intenzívnejšiu spoluprá-
cu. Plány nám skrížilo epidemiologické rozhodnutie 
o uzatvorení hranice. Museli sme hneď konať a ope-
ratívne dohodnúť stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 15. 
septembra počas štátneho sviatku. Ako viceprimátor 
Púchova, som sa stretnutia zúčastnil spolu s predse-
dom Ekonomickej komisie Ing. Danielom Lakom. Za 
mesto Vsetín sa pracovného stretnutia zúčastnil pri-
mátor mesta, viceprimátor a viceprimátorka mesta  
a vedúci oddelení. 

Vzájomne sme sa informovali o hlavnom cieli stret-
nutia, o projektoch ktoré by sme realizovali spoloč-
ne a pritom každý na vlastnom území. Našli sme 
niekoľko možností. Za našu stranu by som spomenul 
dve najvýznamnejšie možnosti pre spoločný projekt 
a to je Amfiteáter na Ilonke a odkúpenie a rekon-
štrukcia starého domu kultúry. Prakticky rovnaké 
projekty majú pripravené aj Vsetínčania. Tu by sme 
mohli hneď začať s prípravou projektov. Vsetín je 
vzdialený len približne 40 km, to dnes nie je takmer 
žiadna vzdialenosť. Mohli by sme intenzívne začať 
spolupracovať aj na kultúrnej výmene, vzájomných 
športových podujatiach, seniorských akciách. Tak 
ako aj u nás preferujú prácu s mládežou, CVČ je 
priam predurčené pre spoločnú spoluprácu. Práve 
mládež by sa mala stretávať, pretože žiaľ, česká mlá-
dež už prestáva rozumieť rovesníkom zo Slovenska. 

Vedenie Vsetína veľmi zaujal náš systém financova-
nia mestských spoločností v nadväznosti na investič-
né a rozvojové plány, ako aj náš program sociálnej 
politiky pre seniorov s veľmi nízkym príjmom, pre 
ktorých sme za jedno euro otvorili naše jedálne. Ďa-
lej to bolo cestovanie zadarmo v našich mestských 
autobusoch pre seniorov a mládež. 

Informovali nás o ich seniorskom taxíku, určenom 
pre seniorov nad 65 rokov a ZŤP, ktorý na telefonické 
zavolanie príde pre seniora alebo ZŤP domov a od-
vezie ho v prepočte za jedno euro kdekoľvek v meste 
Vsetín. Ročne za taxík doplácajú okolo 20-tisíc eur. 
Tento spôsob prepravy im paradoxne ušetril výrazne 
viac, keď umožnil zrušenie niektorých autobusových 

liniek do okrajových častí mesta, hlavne v doobed-
ňajších hodinách, v čase keď v MHD necestoval nikto 
alebo len seniori. Obyvatelia Vsetína veľmi pozitívne 
uvítali takúto možnosť prepravy, oceňujú, že za jed-
no euro sa rýchlo dostanú rovno z domu napríklad 
k lekárovi. Tu možno niečo prezradím - naša pani 
primátorka Katarína Heneková pripravuje pre našich 
občanov spoločne s Červeným krížom niečo podob-
né, ak nie lepšie. Verím, že sa nám tento výnimočný 

projekt pre seniorov podarí realizovať už v budúcom 
roku.

Dúfam, že kovidová kríza čoskoro pominie a nám sa 
spolu so Vsetínom podarí spoločné projekty naštar-
tovať. Najbližšie pracovné stretnutie je naplánované 
u nás v Púchove, hneď ako ustúpi pandémia korona-
vírusu. Už teraz sa všetci tešíme na kolegov priateľov 
zo Vsetína.

Lukáš Ranik, viceprimátor mesta 
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V stredu 7.10. zavítal do nášho mesta 
minister hospodárstva Slovenskej re-
publiky Richard Sulík. 

Navštívil centrálu spoločnosti LOGITEX, s.r.o, ktorá 
vyvíja a vyrába unikátne zariadenia vyrábajúce tep-
lo, teplú vodu a chlad z fotovoltaických panelov. Pri 
slnečnom počasí je takáto výroba zdarma. Minister 
ocenil technický pokrok a úroveň výrobkov, ktoré sú 
v súlade s programom Zeleného rozvoja Európskej 
únie. 

Spoločnosť LOGITEX, s.r.o. má svoje výrobky pa-
tentované vo viac ako 43 krajinách sveta. Zástup-
covia spoločnosti odovzdali pánovi ministrovi 
materiál, ktorý obsahuje nové možnosti rozvoja ob-
noviteľných zdrojov na Slovensku. Na záver sa dohod-
li na ďalšom stretnutí na úrovni Slovenskej inovačnej  
a energetickej agentúry.

Slavomír Flimmel 

Minister hospodárstva Richard Sulík v Púchove

Pracovné stretnutie s vedením mesta Vsetín
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Mestská polícia

Cyklista v Púchove nafúkal 1,67 promile

V septembri zamestnali hasičov v Trenčianskom  
samosprávnom kraji najčastejšie technické zásahy

V tuneli Milochov sa len pred pár dňami oslavovalo prerazenie tunela. V sobotu pred týždňom v ňom horel bager. 
Zasahovali aj púchovskí hasiči. 

V pondelok 5. októbra vo večerných hodinách  za-
stavila a kontrolovala hliadka Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Púchove 57-ročného cyklistu, 
ktorého podrobili dychovej skúške. Výsledok bol 1,67 
promile alkoholu v dychu. Cyklista mal príslušníkov 
polícia informovať, že asi pred hodinou si vypil víno. 

Policajti cyklistovi ďalšiu jazdu zakázali a spracovali 
správu o výsledku objasňovania priestupku na úseku 
cestnej dopravy a následne bude vyriešený správ-
nym orgánom, pričom mu hrozí pokuta až do výšky 
800 eur.

Cyklisti sú zraniteľnejší účastníci cestnej premávky a 
preto ich polícia vyzýva, aby svojím nezodpovedným 
prístupom nesťažovali situáciu ostatným účastníkom. 

Zároveň odporúča, aby v podobných prípadoch ako 
tento, cyklisti 
svoj bicykel 
radšej tlači-
li  a súčas-
ne na svoj 
pohyb už 
ako chodci  
v cestnej pre-
mávke pou-
žili prednost-
ne chodník. 

KR PZ 
Trenčín

V priebehu mesiaca september 2020 uskutočnili 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 236 výjazdov. Z tohto počtu 
bolo najviac - 86 technických zásahov. Nasledovalo 
81 výjazdov k dopravným nehodám, 43 zásahov pri 
požiaroch a 11 výjazdov k ekologickým zásahom. 
Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca 
vykonali 12 požiarno-previerkových cvičení a tri vý-

jazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať 
nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac sep-
tember boli vyčíslené na viac ako 159.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 300.000 eur.           KR HaZZ Trenčín

Ilustračná snímka: KR HaZZ Trenčín

V 40. kalendárnom týždni zomreli sa na cestách 
Trenčianskeho kraja stalo 19 dopravných nehôd. 
Vyžiadali si dva ľudské životy, ani jednu obeť nemali 
dopravné nehody na cestách Púchovského okresu.  

Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 824 
dopravných nehôd, čo je o 187 menej, ako v rovna-
kom období minulého roku. I keď počet dopravných 
nehôd sa medziročne znížil, počet obetí paradoxne 
stúpol. Na krajských cestách prišlo tento rok o život 
už 25 ľudí, čo je o päť viac, ako v rovnakom období 
roku 2019. Ťažké zranenia utrpelo pri dopravných 

nehodách v Trenčianskom kraji tento rok 51 osôb, čo 
je o sedem menej, ako v rovnakom období minulého 
roku. 

Na slovenských cestách sa tento rok stalo 9108 
dopravných nehôd, ich počet medziročne klesol  
o 1200. Zomrelo pri nich 193 ľudí, čo je o 19 viac, ako 
v rovnakom období minulého roku. Najviac obetí 
má Žilinský samosprávny kraj, kde tento rok pri do-
pravných nehodách zomrelo 39 ľudí. Najmenej obetí 
– 15, majú cesty Prešovského samosprávneho kraja.

Zdroj: Prezídium PZ

Cesty Trenčianskeho samosprávneho kraja si 
tento rok vyžiadali už 25 ľudských životov

Nevládal chodit...
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zákla-

de telefonického oznámenia na Námestí slobo-
dy, kde pri kostole neznámy opitý muž vulgárne 
vykrikoval a váľal sa po zemi. Hliadka na mieste 
našla muža z Púchova, ktorý nebol schopný sa-
mostatnej chôdze. Mestskí policajti ho previezli 
do miesta bydliska, kde si ho prevzal otec. Prie-
stupok proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Púchov je v riešení. 

Dobrí ľudia ešte žijú
Na oddelenie mestskej polície zatelefonovala 

žena, ktorá podľa vlastných slov počas vyberania 
finančnej hotovosti našla v bankomate nevy-
zdvihnutú sumu vo výške 100 eur. Hliadka ženu 
zobrala služobným vozidlom na Obvodné odde-
lenie Policajného zboru v Púchove, kde peniaze 
protokolárne odovzdala. Vzápätí sa na oddelení 
mestskej polície pýtal telefonicky muž z Mojtína, 
či náhodou niekto neodovzdal uvedenú finančnú 
hotovosť. Nakoľko menovaný hliadke MsP uvie-
dol, že telefonuje z Mojtína, tak mu bolo vysvetle-
né, že keď sa vráti späť do Púchova, hotovosť si 
môže prevziať na OO PZ Púchov, po nahliadnutí 
do internet bankingu, kde má uvedený výber za-
znamenaný.

Poškodenú značku zaplatí
Na dispečing mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, že na Okružnej ulici došlo k poškode-
niu dopravnej značky. Naraziť do nej mal vodiť 
motorovým vozidlom. Vodič nechal oznamova-
teľovi svoje telefónne číslo. Mestskí policajti zistili, 
že dopravná značka nie je majetkom mesta, ale 
súkromnej spoločnosti. Konateľ spoločnosti sa  
s vodičom telefonicky dohodol na náhrade škody.

Bránili vo výhľade...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Dvoroch, kde podľa 
oznámenia mali parkovať dve motorové vozid-
lá pri vjazde do podzemných garáži a bránia vo 
výhľade. Mestskí policajti na mieste zistili pries-
tupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky. Vinníkov na mieste potrestali blokovou 
pokutou vo výške 10 eur.
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Už druhý rok realizuje materská ško-
la Požiarna 1292 projekty na podporu 
environmentálnej výchovy detí. Vďaka 
podpore Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja a grantového programu Zele-
né oči získala škola financie na úpravu 
záhrady a nákup pomôcok pre vzdelá-
vanie detí.

V roku 2019 boli do záhrady mater-
skej školy osadené nové vyvýšené 
záhony, vďaka ktorým môžu deti zasa-
diť a starať sa o rastliny a sledovať ich 
rast. Do záhrady pribudol aj vonkajší 
hudobný nástroj dendrofón, pocitový 
chodník či hotely pre hmyz. V rámci 
projektu škola zakúpila množstvo no-
vých detských kníh 
o prírode a ochrany 
životného prostredia. 
Deti spolu s učiteľkami 
začali v triedach sepa-
rovať odpad a učia sa 
o jeho triedení. Mater-
ská škola sa zapojila aj 
do projektu Eko alarm 
a spolu s deťmi a ro-
dičmi triedi aj zubné 
kefky.

Tento rok materská 
škola Požiarna 1292 
v spolupráci s Rodi-
čovským združením 
rozšírila projekt aj na 
Elokované pracovisko 
pri Komenského škole. 
Vďaka novému projek-
tu pribudli do záhrady 
nové vyvýšené záhony 
aj pre deti z MŠ Ko-

menského, hmyzí hotel a vtáčie búdky. 
Deti potešili na začiatku roka aj nové 
knihy, v ktorých sa dozvedia pre nich 
zábavnou a pútavou formou informá-
cie o prírode. Projekt separácie odpa-
du sa rozšíril aj do MŠ Komenského, 
kde sa taktiež deti učia triediť plast či 
papier a v budúcnosti aj zubné kefky.

V septembri do záhrady materskej 
školy pribudol aj nový drevený do-
mček a lavičky pre deti. Vďaka podpo-
re rodičov, zamestnancov a priateľov 
škôlka získala financie na jeho zakú-
penie od Raiffeisen banky a programu 
Gesto pre mesto.

Za rodičov Zuzana Mikulová 

Tento školský rok sa pre nás, žiakov zo ZŠ J. A. Ko-
menského, začal dosť netradične. Naša škola sa za-
pojila do celoslovenskej súťaže „Do školy na bicykli.“ 
Cieľom súťaže bolo dať do pohybu čo najviac žiakov, 
zamestnancov, rodinných príslušníkov, aby urobi-
li niečo nielen pre svoje zdravie, ale aj pre životné 
prostredie. Každé ráno stálo pri našej škole mnoho 
áut, ktoré vozili žiakov do školy. Situácia sa po prvých 
dňoch zlepšila, no stále sme neboli spokojní. 

Hneď na začiatku súťaže sme zorganizovali foto-
grafickú akciu a fotografie z nej uverejnili na školskej 
stránke aj facebooku. Prialo nám aj počasie. Niektorí 
žiaci prišli zďaleka. Napríklad náš deviatak Tomáš 
Jancík, prišiel z obce Lazy pod Makytou, vzdialenej 
od Púchova až 18 km. Tímového ducha našli v sebe 
aj zamestnanci školy - naše pani učiteľky, kuchárky, 
pán školník, ale aj pani ekonómka či pán zástupca. 

Naša propagačná fotoakcia v prvých dňoch súťaže 
bola úspešná a so zvyšujúcim sa počtom žiakov, ktorí 
prišli do školy na bicykli či kolobežke, sa zvyšovali aj 
nároky na parkovacie miesta pre bicykle. Neváha-
li sme a už v stredu 23.09. na nultej a prvej hodine 
technickej výchovy za pomoci našej pani riaditeľky 
a pani učiteliek sme rozšírili jednu časť parkovacieho 
miesta pre celú školu. Zatiaľ čo naši spolužia ci prie-
bežne prichádzali do školy, my sme pracovali ako 
včielky. A že nám to išlo od ruky? Veď posúďte sami.

Začiatok posledného týždňa súťaže sme využili na 
dokončenie nového parkovacieho miesta pre bicykle 
a kolobežky. Znova sa zapojilo veľa žiakov a najväč-
ší kus práce odviedli žiaci 9.B. Pevne veríme, že si na 
tomto mieste budeme môcť v blízkej dobe umiestniť 
cyklostojany, ktoré snáď vyhráme v tejto súťaži. Pod-
mienky pre parkovanie bicyklov a kolobežiek by tak 
v našej škole dostali úplne iný rozmer. 

So súťažou sme sa rozlúčili spoločne vytvorením 
cyklohada na školskom ihrisku za budovou školy. 
Pani riaditeľka pri tejto príležitosti poďakovala všet-
kým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a odmenila 
najaktívnejšie triedy 1. a 2. stupňa. Stali sa nimi triedy 
3.B a 6.B. Zároveň ocenila najšikovnejších pisateľov 

mini blogov, ktorých vyhodnotila porota. Na vyhod-
notenie sa prišli pozrieť aj žiaci z iných škôl. 

Touto súťažou sme počas 10 dní dali do pohybu 
589 žiakov a niekoľkých dospelákov – rodičov i zá-
stupcov mestskej polície, ktorí každé ráno vo zvý-
šenej miere dozerali na bezpečnosť v okolí našej 
školy. Zrealizovali sme tak aktivity, o ktorých sme ani 
netušili, že sme schopní ich uskutočniť. Zistili sme, že 
nadchnúť sa pre správnu vec a vložiť energiu na jej 
realizáciu je v týchto pandemických časoch až prí-
jemne nákazlivé a zároveň vytvára okolo nás okrem 
priateľskej atmosféry aj malé - veľké divy.

     Organ. tím akcie Komenčák do školy na bicykli

Žiaci ZŠ s MŠ sv. Margity si aj tento 
rok pripomenuli Európsky deň jazykov 
(26.9.), a to tradičným súťažným pro-
gramom pre triedy II. stupňa. Tento rok 
si žiaci vyberali z krajín rozprestierajú-
cich sa na sever od Slovenska. Úlohou 
každej triedy bolo pripraviť si originál-
ny plagát, ktorý by predstavil krajinu 
a jej jazyk. Piataci vo svojom projekte 
predstavili Švédsko. Šiestaci cez kul-
túrne pamiatky prezentovali Lotyšsko. 
Siedmaci na diaľku zavítali do Dánska, 
rodiska H. Ch. Andersena a aj obľú-
benej hračky lego. Ôsmaci sa podelili 
o krásy fjordov Nórska. Deviataci si 
vybrali Fínsko. Projekt každoročne or-
ganizuje predmetová komisia jazykov. 
Aktivity prepojili zložky z viacerých 
predmetov – výtvarná výchova, cudzie 
jazyky, geografia, dejepis, slovenský 
jazyk a umožnili žiakom využiť získa-

né vedomosti a zároveň nadobudnúť 
nové vedomosti a zručnosti. 

Výsledkom celodennej spolupráce 
sú vystavené projekty, ktoré si môžu 
žiaci počas prestávok pozrieť a dozve-
dieť sa množstvo nových zaujímavých 
informácií. Keďže táto školská akcia 
má súťažný charakter, žiaci súťažili aj o 
diplomy a vecné ceny. Porota zložená  
z pani učiteliek 1. stupňa mala tento 
rok veľmi ťažkú úlohu vybrať a oceniť 
najlepší projekt. 1. miesto získal maľo-
vaný projekt o Lotyšsku 6.A triedy. Ďal-
šie dve umiestnenia obsadili žiaci 8.A 
(2. miesto) a 7.A (3. miesto). Bez ohľadu 
na umiestnenie, všetky triedy pristúpili 
k práci tvorivo a s chuťou, vďaka čomu 
vznikli nielen výborné projekty, ale aj 
príjemná atmosféra počas celého pro-
gramu Európskeho dňa jazykov. 

Katarína Huťová 

Komenčák jazdil do školy na bicykloch

Súťaž tímov s Európskym 
dňom jazykov 

Materská škola Požiarna 1292 
učí deti chrániť prírodu
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ZĽAVA

MORAVSKÁ 687/11
PÚCHOV

Akcia platí do 31.10. 2020. Meranie zraku zadarmo pri objednaní kompletných okuliarov.

IBA U NÁS 

MERANIE ZRAKU ZADARMO

40%

NA MULTIFOKÁLNE  OKULIAROVÉ SKLÁ 

fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk

BLUE CUT ŠOŠOVKA 
SO ZĽAVOU 40% 
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Zdroj: MsÚ

Mesto Púchov oznamuje, že  
v mesiacoch október a november, 
prebehne jesenné upratovanie. 
Podnik Technických služieb mes-
ta Púchov pristaví v stanovené 
termíny, podľa harmonogramu, 
veľkoobjemové kontajnery (VOK) 
na objemný odpad. 

Do pristavených veľkokapacitných 
kontajnerov patrí výlučne starý ná-
bytok V ROZLOŽENOM STAVE (!), 
umývadlá, wc misy, koberce alebo 
linoleá, ktoré považujete za nepo-
trebné. Ide o odpad, ktorý často-
krát končí pohodený na stojiskách  
a čiernych skládkach a nie na zber-
nom dvore, kde má. Veríme, že túto 
možnosť občania využijú, čím pris-
pejú k čistote mesta. 

Objednávky na zber nebezpečné-
ho a elektronického odpadu budú 
zhromažďované takisto u pána 
Ladislava Halasa: 0905 770 140,  
halas@ptsmpu.sk. Môžete ich na-
hlasovať od 7:00 hod. do 13:00 hod., 
vždy v pracovný deň - od 23.10. do 
29.11.2020.

Na základe minuloročných skúse-
ností s nerešpektovaním usmernení 
k ukladaniu odpadu do VOK (fotky 
zberu: ako to nemá vyzerať), infor-
mujeme občanov, že do VOK nie je 
možné ukladať vyradené batérie, 
elektroodpad, žiarovky, železný od-
pad, nebezpečné odpady, plasty, 
sklo, biologický odpad (konáre, lís-
tie), či dokonca stavebný odpad. Do 
týchto kontajnerov - ani na zberný 
dvor - nepatria pneumatiky, ktoré 
je možné bezplatne odovzdať v sieti 
distribútorov a pneuservisov. 

Pripomíname, že Zberný dvor 
PTSM je otvorený v štandardných 
otváracích hodinách, t. j. v pondelok 
až v sobotu. Občania na zberný dvor 
môžu kedykoľvek doviezť biologický 
odpad, objemný odpad, separovaný 
zmesový odpad, ale aj nebezpečné 
odpady, či nepotrebné spotrebiče 
- ZADARMO. Na zbernom dvore je 
možné odovzdať aj drobný stavebný 
odpad. Prosíme občanov, ktorí majú 
odpad naložený v aute, dodávke 
alebo na prívesnom vozíku, aby ten-
to odpad priviezli priamo na zberný 
dvor a neukladali ho do veľkoobje-
mových kontajnerov. Týmto empa-
tickým správaním zabezpečíte voľné 
kapacity pre svojich susedov, ktorí 
nemajú možnosť objemný odpad 
doviezť na zberný dvor.

Vhadzovanie odpadu, na ktorý nie 
je veľkokapacitný kontajner určený, 
je prísne zakázané! Taktiež je prís-
ne zakázané vykladať odpad popri 
kontajneroch, alebo po odvezení 
VOK. Porušením týchto zákazov vám 
hrozí sankcia až do výšky 1 500 eur. 
Veríme, že občania sa pristavením 
veľkoobjemových kontajnerov zba-
via výlučne nepotrebného objem-
ného odpadu a svojou disciplínou 
zabezpečia dostatočnú kapacitu aj 
pre ostatných obyvateľov. 

Harmonogram jesenného upratovania v Púchove
Mesiac týždeň Termín od - do Oblasť Miesto pristavenia Počet 

23.10. - 25.10.2020 Horné Kočkovce pri cintoríne 1 ks - 7m3
Kolonka Kpt. Jaroša / oproti obchodu cez cestu/ 1 ks - 7m3

Nábrežie slobody stred 1 ks - 7m3
pri obchode 1 ks - 14 m3

pri autobus.zástavke 1 ks - 14 m3
6.11. - 8.11.2020 Záskalie stred 1 ks - 7m3

na pôvodnom mieste -odbočka na ostrov 1 ks - 14 m3
na pôvodnom mieste -pod elektrárňou 1 ks - 14 m3

J.Kráľa pri starých pumpách 2 ks - 7m3
13.11. - 15.11.2020 J.Kráľa Pri nemocnici Zdravie 1 ks - 7m3

Zábreh na konci ulice 1 ks - 7m3
Pod Zábrehom na konci ulice 1 ks - 7m3

pri nádobách na sep.odpad 1 ks - 14 m3
na pôvodnom mieste - pri pálenici 1 ks - 14 m3

20.11. - 22.11.2020 Horné Kočkovce na pôvod. mieste ulica - Hurbanova 1 ks - 7m3
na pôvod. mieste ulica - Kukučínova 1 ks - 7m3

na pôvod. mieste ulica - Hečkova 1 ks - 14 m3
 ul. Železničná - parkovisko 1 ks - 14 m3

Vŕšok / pod býv.zbernými surovinami/ 1 ks - 7m3
27.11. - 29.11.2020 dolný koniec 1 ks - 7m3

pri Rivane 1 ks - 7m3
Ihrište pod autobusovou zástavkou 1 ks - 14 m3

pri požiarnej zbrojnici 1 ks - 14 m3
pri zástavke pri DK 1 ks - 7m3

Mesto

Nové Nosice

MESTSKÝ  ÚRAD  PÚCHOV
Štefánikova 821/21,  020 18 Púchov, IČO: 00317748
http://www.puchov.sk     msu@puchov.sk      fax: +421 42 4650826

Harmonogram poskytovania kontajnerov pre RD na objemný odpad, jeseň 2020
veronika.hantakova@puchov.sk;  tel.: +421 42 4650832         
Oddelenie výstavby, investícii, ŽP a SU

Staré Nosice

Vieska

Spracoval: Ing.Veronika Hantakova, PhD., referent OH
Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.: Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140, alebo mail: halas@ptsmpu.sk

!!! POZOR !!!  Na uvedenom mieste len piatok 20.11.2020

Hrabovka

Hoštiná
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V nedeľu 11.10.2020 Ústredný krízový 
štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej 
epidemiologickej situácie na Slovensku 
navrhol nasledovné opatrenia:

RÚŠKA
Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce 

a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať  
v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak 
ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete 
od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.

 Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom 
stupni základných škôl. V materských školách je ich 
nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia 
rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci 
s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického 
spektra.

ŠKOLY
Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) 

na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti 
sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, 
týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita 
– cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou 
a pod.). Základné a materské školy a osemročné 
gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz 
(ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne  
v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú 
fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj 
školské stravovanie podľa nastavených usmernení.

Fungovanie telocviční v školách, skupinových 
výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa 
dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, 
plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít 
mimo škôl.

HROMADNÉ PODUJATIA
Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku 

budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre 
nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových 
metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať 
dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov 
nebude obmedzený.

Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy 
profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, 
hádzaná – 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať 
bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní 
na COVID-19.

Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných 
na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, 
schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania 
nastavených protiepidemických opatrení.

PREVÁDZKY
Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený 

na 1 osobu na 15 štvorcových metrov.
V obchodných centrách sa zvažuje možnosť 

merania teploty pri vstupe.
Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, 

pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť 
podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo 
ich baliť zákazníkom so sebou.

Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania 
ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel.

Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup 
v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, 
nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, 
dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, 
aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä  

v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej 
iných skupín obyvateľstva.

Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, 
filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, 
plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí SR: „Slovensko 
sa vydáva cestou Českej republiky, kde denne pribúdajú 
tisícky infikovaných na COVID-19. S našimi susedmi 
máme veľmi podobný vývoj krivky chorobnosti,  
z časového hľadiska sme za nimi približne dva týždne. 
V tejto chvíli musíme prijať razantnejšie opatrenia, aby 
sme krivku chorobnosti sploštili. Musíme urobiť všetko 
pre to, aby sme mali čo najmenej ťažkých priebehov 
ochorenia a hospitalizácii.“

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Opatrenia 
sme sprísnili v činnostiach, ktoré nie sú pre náš 
každodenný život nevyhnutné, no v súčasnej situácii 
ich možno považovať za rizikové z pohľadu šírenia 
COVID-19. Aktuálna, zhoršujúca sa epidemiologická 
situácia si vyžaduje proaktívne a nie reaktívne kroky. 
Aby sme znížili riziko šírenia nového koronavírusu, 
potrebujeme znížiť mobilitu a stretávanie sa ľudí, čo 
navrhovanými prísnejšími opatreniami dokážeme 
zabezpečiť.“

Opatrenia majú platiť od štvrtka 15.10.2020,  
s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na 
stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020. 
Na opatreniach sa v súčasnosti pracuje a budú 
zverejnené po ich sfinalizovaní, najneskôr v stredu 
14.10.2020. Opatrenia by mali platiť do času, kým 
sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 
500.

Zdroj: ÚVZ SR

Ústredný krízový štáb navrhol nové opatrenia
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Tradične ako každý 
nový školský rok sa 
študenti púchovského 
gymnázia stretli po dni 
Ústavy Slovenskej re-
publiky netradične - nie 
v Divadle v podkroví, 
ale vo svojej vlastnej 
triede. Namiesto pri-
vítacieho príhovoru 
pána riaditeľa boli prečítané opatrenia súvisiace  
s koronavírusom, týkajúce sa stredných škôl. Rúška, 
ruky, rozostupy alebo tri základné ,,R´´ každého štu-
denta. Noví prváci a príma ostali v rúšku tajomstva 
a my, starší študenti, sme mali len veľmi málo príle-
žitostí vidieť nové tváre školy. Z pätnástich dní po-
vinného nosenia rúšok aj počas vyučovania sa stala 
doba neurčitá a všetci už začali počítať s tým, že sa 
ich tak skoro nezbavíme. Nové chaotické opatrenia 
nasvedčujú tomu, že nielen žiaci mali letné prázdni-
ny, a tak spolu so sledovaním suplovania sledujeme 
aj novoprijímané obmedzenia, ktoré so zhoršujú-
cou sa pandemickou situáciou narastajú. Jediné, 
čo môžeme pre jej spomalenie spraviť, je byť dobre 
informovaní a dodržiavať to, čo najviac pomáha pri 
šírení vírusu – nosenie rúšok. Slovo dobre je kľúčové, 
musíme sa opierať o informácie, ktoré vychádzajú 
z faktov odborníkov a čítať média, ktoré vyvra-
cajú dezinformácie a nie tie, ktoré ich produkujú.  
A je dôležité DOBRE nosiť rúška – prekryť si aj hor-
né dýchacie cesty, aby bola ochrana stopercentne 
efektívna a neohrozovali sme ostatných. Takže, keď 
si to zhrnieme – noste správne rúška, pozorne čítajte 
médiá, nestrácajte dobrú náladu. A dobre bude...

Viki Škulaňová, septima

Začiatok školského roka? 
Tradične netradičný!

ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

S novým školským rokom prichádza do našej školy 
veľa nových tvárí. Tento rok sa však neobjavili iba v žiac-
kom kolektíve, ale aj  v učiteľskom zbore. Jedným z nich 
je pán učiteľ Mgr. Juraj Jankech, PhD. historik, učiteľ, 
športovec, milovník psov, hudobník, textár, čitateľ, ale 
najmä zaujímavý človek. Položili sme mu zopár otázok, 
na ktoré nám odpovedal a vďaka ktorým nám niečo  
o sebe prezradil.

Vyštudovali ste na Univerzite Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici históriu. Prečo ste si vybrali práve histó-
riu? Čo vás na nej fascinuje?

Fascinuje ma čas. To, ako plynie ľudská spoločnosť vo 
vývoji času. A fascinuje ma, že dejepis a história nám do-
kážu priniesť poučenie. Myslím, že to je hlavná zásada 
histórie, že sa dokážeme poučiť z minulosti. Mňa vždy 
zaujímalo, ako ľudia žili pred mojím narodením. Chcel 
som vedieť, aké to na svete bolo, kým som sa narodil. 
Teraz zase hľadám paralely minulosti s prítomnosťou  
a snažím sa nachádzať východiská, ktoré môžem 
„zhmotniť“ v mojich knihách, článkoch či najnovšie  
i v stredoškolskom vyučovacom procese. 

Je v histórii epocha, ktorá vás príliš nezaujíma? 
Skôr tie úplne najstaršie dejiny, dejiny praveku. Ne-

existujú k nim písomné pramene, tým pádom to ne-
považujem za históriu, ktorá by mňa mohla zaujímať 
natoľko, aby som sa jej profesionálne venoval. Z môjho 
pohľadu ide skôr o prehistóriu. Túto dejinnú etapu mno-
hí z nás historikov radi prenechávame takmer výlučne 
archeológom. 

Myslíte si, že je aj niečo v čom sme sa z dejín nepo-
učili? A možno ani nikdy nepoučíme?

Áno, je toho veľa. Bohužiaľ, celé dejiny 20. storočia sú 
práve dôkazom toho, že sme sa nepoučili z predchádza-
júcich storočí. Prvá svetová vojna, potom druhá svetová 
vojna, dnes eskalácia konfliktov či už v Afrike, Ázii, na 
Blízkom východe... Z toho je evidentné, že najmä v rám-
ci vojen sa ľudstvo nepoučilo a nikdy nepoučí. Neustále 
sa bojovalo a bojovať bude. Pravdepodobne ešte dlho 
bude vždy „niekto“ chcieť bohatnúť, expandovať a po-
tláčať práva iných národov. Dejiny sú síce o ľuďoch, ale 
ľudia nie vždy so sebou prinášajú aj ľudskosť.

Učili ste vysokoškolských študentov. Sú iní ako 
naši gymnazisti?

Až na to, že sú starší, príliš veľa rozdielov nevidno. Na 
vysokej škole je v každého vlastnom záujme ísť na semi-
nár alebo na prednášku, no myslím si, že aj tu je veľa ľudí, 
ktorí takisto radi navštevujú voliteľný predmet z dejepi-
su. Keď sledujem gymnaziálnych seminaristov, občas sa 
cítim, akoby som sa vrátil v čase a znova sa ocitol na aka-
demickej pôde. Myslím, že aj tu, na strednej škole, máme 
veľa nadšencov dejín. Každý týždeň sa na nich teším.

Vaše meno sa často objavuje napríklad aj pod člán-

kami v časopise Historická revue. Na ktorú oblasť 
dejín sa zameriavate najradšej a prečo?

Milujem dejiny 20. storočia. Keď však  treba, zaoberám 
sa aj inými obdobiami. Občas to totiž závisí aj od toho, 
čo si u mňa redakcia Historickej revue alebo iného pe-
riodika objedná. Ak si ale vybrať môžem, moja voľba je 
jasná - 20. storočie je moja srdcovka. Keby som to mal 
ešte zúžiť: v národných dejinách ide o roky 1945 - 1948  
a viac, no z hľadiska svetovej histórie úplne celé dvad-
siate storočie. 

Vaši kolegovia nám prezradili, že ste veľký fanúšik 
futbalu, ide to dohromady s historikom?

Samozrejme, že áno. Je to možno anomália v tom, že 
na katedre histórie, ktorá je humanitnou vedou, málo-
kedy študuje niekto, kto má rád šport alebo sa mu ve-
nuje. Mal som veľa spolužiakov, ktorí naozaj nevedeli 
rozoznať loptu od hokejky, ale v mojom živote to ide 
odjakživa dokopy, pretože najskôr som bol športovec, 
až potom historik.

Aký je príbeh vášho príchodu na našu školu?
Príbeh? Neviem, čo by ste chceli počuť. Bolo to úplne 

obyčajné. Prihlásil som sa na výberové konanie a to je 
celé. Príbeh je skôr v tom, čo zažívam práve teraz a čo 
ma ešte len príde. Verím, že ten najkrajší príbeh ma ešte 
len čaká.

Čo sa vám zatiaľ najviac páči na našom gymnáziu?
Myslím, že najmä skvelá „rodinná“ atmosféra, ktorá 

tu panuje, či už v našom kabinete alebo v pedagogic-
kom zbore všeobecne. Takisto nemožno opomenúť ani 
pohodovú a priateľskú potom atmosféru na hodinách,  
v triedach. Moju energiu dobíja predovšetkým nadšenie 
v očiach študentov. Páči sa mi, že sú hladní po poznaní  
a neboja sa pýtať ani diskutovať. Veľmi dobre sa mi pra-
cujem, keď sa trieda teší na predmet a ja na nich. 

Je tu aj niečo, čo sa vám naopak nepáči?
Konkrétne v našom gymnáziu nič také nie je. Jediné, 

čo sa mi momentálne, vo všeobecnosti, nepáči, je Co-
vid-19. Avšak to sa netýka iba mňa a tejto školy. Rovnako 
je na tom celý svet. Toto jediné by som chcel zmeniť, aby 
sme mohli fungovať normálne, aby nám bolo vidieť do 
tvárí  a mohli sme sa na seba znova usmievať.

Ktoré vlastnosti si na ľuďoch mimoriadne vážite?
Vážim si, keď sú úprimní, a keď sa môžu pozrieť sami 

sebe do tváre v zrkadle, pretože majú čisté svedomie. 
Mám rád ľudí, ktorí sú dôslední, dochvíľni a vedia po-
môcť tomu druhému. O to isté usilujem odjakživa aj ja 
sám. 

Sú aj nejaké vlastnosti, ktoré naozaj neznášate?
Áno, keď je niekto falošný alebo keď sa niekto naozaj 

zbytočne povyšuje nad ostatných. O to viac, ak  navyše 
ide o neopodstatnené konanie. Je mi z duše odporné, ak 
sa niekto snaží urobiť zo seba niečo viac, než v skutoč-
nosti je, prípadne keď ponižuje ostatných len preto, že 
si myslí, že môže. Trochu viac pokory v našich každoden-
ných životoch by tiež neuškodilo.

Máte rád beletriu? Aká je vaša obľúbená kniha?
Napriek tomu, že čítam prevažne odbornú literatúru 

dejepisného, športového a hudobného charakteru, aj  
z beletrie je veľmi veľa kníh a autorov, na ktorých nedám 
dopustiť. Mám rád skôr súčasných autorov. Na úvod by 
som vybral azda všetko, čo napísal Stephen King. Zo 
slovenských prozaikov mám rád Petra Pišťanka (trilógiu 
Riversof Babylon, Rukojemník). Potom napríklad Micha-
la Hvoreckého, Viliama Klimáčka alebo Borisa Filana, aj 
keď v podaní posledného menovaného to už nie sú iba 
romány či poviedky, ale aj cestopisy a eseje. V týchto vo-
dách lovím naozaj rád. 

Ako vypĺňate svoj voľný čas?
Keď už sa mi nejaký naskytne, nechcem ho len tak pre-

márniť. Najčastejšie siaham po gitare. Možno to na prvý 
pohľad nie je vidno, no pravda je taká, že už takmer dve 
desaťročia som rocker a bluesman telom aj dušou. Mám 
rád poctivú hudbu, ktorá „nehovorí“ len tak do vetra. Zo-
pár posledných rokov skúšam skrotiť aj klavír. Keď nepí-
šem texty a nekomponujem hudbu, venujem sa môjmu 
psíkovi Eddiemu. Takisto rád bicyklujem, chodím do prí-
rody, zahrám si futbal alebo si ho pozriem v televízii. No 
a veľmi veľa čítam. Zároveň je pre mňa občas relax, aj 
keď píšem. Nie vždy totiž tvorím len články či odborné 
štúdie. Niekedy píšem iba sám pre seba, prípadne si pri-
pravujem niečo, čo možno neskôr vydám. V poslednom 
čase sa ale veľmi často teším aj na obyčajný spánok.

Spomínali ste, že máte psa. Čo oceňujete na takom-
to priateľstve?

Oddanosť a s ňou súvisiacu nekonečnú lásku, ktorá 
medzi psom a človekom odpradávna existuje. Jediné, čo 
mi je na tomto vzťahu ľúto je, že pes sa nemôže dožiť 
viac ako cca 15-16 rokov a aj to som už možno povedal 
veľa. Na  psa sa môžete vždy spoľahnúť, nikdy sa vám 
neotočí chrbtom a vždy vie vycítiť, ako sa máte. Dokáže 
vás rozosmiať alebo sa nezištne pritúliť a odovzdať vám 
energiu, aj keď jemu možno nie je vždy len dobre. Je 
smutné a upokojujúce zároveň, že zvieratá (a psíky ob-
zvlášť) majú v sebe väčšinou viac ľudskosti, než my ľudia.

Jessica Drgová, kvarta

Juraj Jankech: Fascinuje ma čas
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Veľkolepý priestor v podkroví starej budovy 
V podkroví vznikol veľký a zaujímavý priestor. 

Chceme tam vytvoriť jednu odbornú učebňu pre 
slovenský jazyk spolu s občianskou náukou a de-
jepisom, prioritne pre 3.a 4.ročník, pre semináre. 
Menšia miestnosť, hneď za divadlom, bude urče-
ná pre hudbu, vyučovanie hudobnej výchovy, ale 
aj nácviky speváckeho zboru „Zbor ho“. Zároveň 
budeme miestnosť využívať na neformálne vyučo-
vanie etickej výchovy. Preto sme nakúpili vankúše  
a chystáme malé pódiá na sedenie či státie.

Najväčšia miestnosť je určená pre rozjímanie, 
myslenie, diskusiu, ale i oddych všetkých žiakov.  
Bude zariadená nábytkom a technikou z európske-
ho projektu OPĽZ Dosiahni vyššie. Podkrovie sme  
v projekte nazvali „Centrum popularizácie vzde-
lania a vedy“. Teda vznikne tu priestor na učenie, 
štúdium, besedy, prednášky, prezentácie  či rečníc-
ke cvičenia. K tomu majú slúžiť schodíky na sede-
nie. Je to taký náš „Speakers´ Corner“.

Kupola nad budovou škôlky
V podkroví budovy E, našej škôlky, vznikla z pro-

striedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja od-

borná učebňa astronómie. Z projektu Interreg V-A, 
SCINET sme postavili automatizovanú hvezdársku 
kupolu a nakúpili kompletnú techniku na pozoro-
vanie a spracovanie získaného obrazu. Ak to situá-
cia dovolí, začneme organizovať pozorovanie Slnka 
a večernej oblohy.

 
Nové projekty
Projekt „Dosiahni vyššie“ je  vzdelávací projekt. 

Jeho nosnými časťami sú tzv. extra hodiny, teda 
posilnenie niektorých predmetov o extra vyučova-
cie hodiny ako napríklad matematika, laboratórne 
cvičenia, slovenský jazyk, všetky tretiacke semináre 
(predĺženie z 2 na 3 hodiny týždenne). Ďalej bude-
me vzdelávať učiteľov, viac vzájomne komunikovať  
a vymieňať si skúsenosti. Vyššie som už spomenul 

vybavenie podkrovia nábytkom a technikou, oso-
bitne technikou pre učiteľov. 

V projekte Fond malých projektov „Na začiatku 
bola kniha“ podporíme komunikáciu s našou spria-
telenou školou vo Valašských Kloboukoch, nakúpi-
me pre obe školy literatúru v opačných jazykoch, 
zorganizujeme spoločný tvorivý literárny a výtvar-
ný seminár. Hlavným výstupom bude postavenie, 
alebo skôr prinavrátenie  „literárneho balkóna“ na 
južnú fasádu budovy škôlky. Balkón sa bude využí-
vať na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry 
ako súčasť budúcej priľahlej odbornej literárnej 
učebne.

Veľa si sľubujeme od projektu „Pomáhajúce pro-

fesie v edukácii detí a žiakov“, v rámci ktorého sme 
pre školu získali školského psychológa, školského 
špeciálneho pedagóga a dve pedagogické asis-
tentky.  

 Do nového školského roka
Prajem všetkým žiakom a učiteľom veľa chuti do 

vlastného rozvoja, štúdia, myslenia a poznávania. 
Želám si, aby zdravý rozum a zodpovednosť všet-
kých nás zvíťazili a prežili sme riadny a prospešný 
školský rok v škole, bez zdravotným problémov 
a bez výluky z vyučovania. Rok, ktorý prinesie 
múdrosť, duševnú vyrovnanosť a zlepšenú fyzickú 
kondíciu všetkých nás. 

PaedDr. Miroslav Kubičár

Gymnaziálne novoty očami hlavy školy
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Minulý rok si naši dvaja študenti – Maximilián „Ixo“ 
Virga a Elena Lutišanová vyskúšali na vlastnej koži školu  
v zahraničí. Ixo skúsil život v Amerike a Elenka vo Švéd-
sku. Rozprávali sme sa s nimi o ich dojmoch a určite ne-
zabudnuteľných skúsenostiach.  

 Ixo: Do USA som odletel 30.8.2019 a vrátil  som sa 
2.6.2020, čiže môj pobyt trval cca 10 mesiacov. Žil som 
v štáte New York  neďaleko od mesta Buffalo, v men-
šom mestečku Hamburg a navštevoval som miestnu 
štátnu školu Hamburg High School (HHS).

Aká bola tvoja cesta do Ameriky a prvé dojmy?
Na cestu tam som sa veľmi tešil. Bola príjemná a taká, 

akú som si ju predstavoval. Prvé obavy prišli po pristátí 
na konečnom letisku v Buffale. Vtedy mi hlavou začali 
behať všetky možné scenáre. Som tu správne? Čaká ma 
tu vôbec niekto? Čo ak som len obeť nejakého podvodu 
a teraz ma len niekto zbalí do auta? Vtedy som si začal 
uvedomovať, že už som TAM.

Moja rodina si ma našťastie prišla vyzdvihnúť a prvá 
zastávka bola pizza. Počas jazdy autom sme sa snažili 
dorozumieť, ja som im totiž veľmi nerozumel a oni mne 
tiež nie. Najviac som ich prekvapil , keď som sa spýtal, či 
si môžem objednať pizzu s kukuricou - dívali sa na mňa 
s otvorenými ústami, pretože oni niečo také vôbec ne-
poznali.

Ty si teda žil v hostiteľskej rodine. Ako ste spolu 
vychádzali?

Žil som v rodine, ktorá si ma vopred vybrala na základe 
informácii, ktoré som o sebe napísa l(esej, fotokoláž...). 
Mal som troch „bratov“ a jednu staršiu „sestru“. Keďže 
s chalanmi sme boli vekovo rovnakí, užili sme si veľa 
srandy. Každý mal iné záujmy, a tak som mal šancu si 
vyskúšať baseball, golf, kanoeing, streľbu z luku a iných 
zbraní. Všetkým záležalo na tom, aby som sa u nich cí-
til dobre, spoznal ich kultúru a z celého môjho pobytu 
vyťažil čo najviac. Ukázali mi mnoho zaujímavých miest, 
reštaurácií a podujatí. Videl som niekoľko NHL zápasov  
a navštívil som okrem iného aj Niagarské vodopády.

Ako prebiehali tvoje školské dni? Vieš vymenovať 
aspoň zopár rozdielov medzi naším a ich školským 
systémom? 

Asi po troch týždňoch, keď už som si vytvoril dennú 
rutinu, môj bežný školský deň vyzeral nasledovne; ráno 
som vstal, na raňajky som si dal zvyčajne niečo sladké 
- najradšej waffle so sirupom, alebo bagel (pozn.: druh 
pečiva) s arašidovým maslom. 7:05 som vyšiel pred dom, 
kde som čakal na povestný žltý autobus.

Škola začínala každý deň o 7:35 a končila vždy o 14:20. 
Prestávky trvali len 4 minúty, takže akurát na presun 
z učebne do učebne. Samozrejme, bola tam aj veľká 

45-minútová prestávka na obed. Obedy mi zo začiatku 
veľmi nechutili, ale po čase som si zvykol a odvtedy som 
sa na každý obed tešil. Boli to zvyčajne hranolky, nuget-
ky, hotdogy, pizza a samozrejme ku všetkému krabička 
mlieka.

Okolo školy boli veľké rozľahlé ihriská - baseballové, 
futbalové, tenisové, bežecká trať a aj lezecká stena. Vo 
vnútri bol okrem obrovskej telocvične aj veľký bazén  
a aj posilňovňa. Všetky učebne boli kvalitne vybavené  
a všade po stenách boli vyvesené motivačné citáty. 

Do školy nebolo potrebné si nosiť takmer žiadne po-
môcky, pretože tie vždy zabezpečil učiteľ (pravítka , pa-
piere, kalkulačky...). Učitelia boli kamarátski, vždy ochot-
ne poradili a pomohli. S ústnym skúšaním pred tabuľou 
som sa vôbec nestretol a rovnako ani s s rôznymi referát-
mi či prezentáciami. Môžem teda skonštatovať, že som 
tam nemal takmer žiaden stres. Po škole ma opäť zobral 
žltý autobus rovno až pred dom. Nastal čas na úlohy  
a relax.

Ako si využíval voľný čas? 
Vo voľnom čase som sa snažil zo začiatku čo najviac 

preskúmať okolie - či už na bicykli alebo prebehnúť sa, 
to záviselo od nálady. Samozrejme som nelenil a zapísal 
som sa do tenisového a lyžiarskeho klubu. Skvelá príle-
žitosť ako spoznávať nových ľudí. Taktiež som opäť začal 
hrávať hokej. So školským tímom som reprezentoval nie 
len školu, ale aj mesto Hamburg. Dokonca som si zahral 
aj na ľade Buffalo Sabres - NHL štadióna. Týmto aktivi-
tám som sa zvyčajne venoval hneď, ako skončilo vyučo-
vanie. Neskôr, keď som si našiel viac priateľov, začal som 
čas tráviť aj s nimi.

Bola komunikácia s ostatnými ľahká? Ako ťa vní-
mali?

Keďže som bol ten „exchange student“ (prekl. „výmen-
ný študent“), každý sa na mňa len tak pozeral, keď som 
prechádzal po chodbe, pretože som bol nový, a nikto 
ma tam nikdy predtým nevidel. Nepríjemný pocit. No 
neskôr, keď si na mňa všetci zvykli, to už išlo ako po 
masle. Buď sa mi niekto prihovoril, alebo som niekoho 
oslovil ja. Všetci chceli vedieť, kto som, odkiaľ som atď. 
No ako som spomenul, s komunikáciou to bol zo zači-
atku problém. Ako sa hovorí „obul som sa do toho“ až  
v piatom mesiaci môjho pobytu, kedy už pre nich bolo  
o niečo záživnejšie rozprávať sa so mnou.

Ako sa tam vyvíjala situácia, keď prišla korona? 
Korona ku nám prišla o cca 2 týždne neskôr ako na 

Slovensko. Keď sa už na Slovensku nosili rúška, v USA sa 
ešte len začalo uvažovať, či ich je potrebné nosiť. Školu 
nám zavreli 12.marca a odvtedy ju už neotvorili.  Rúška 
boli povinné a odstupy tiež. Prebiehalo online vyučo-
vanie cez Google Classroom. Nebolo to nič špeciálne. 

Učitelia nám posielali zadania a my sme ich posielali 
vypracované späť.

Aký je tvoj obľúbený zážitok?
Môj obľúbený zážitok je pravdepodobne výlet do New 

York City. Bola tam úžasná atmosféra nekonečne dlhých 
ulíc a mrakodrapov. Navštívil som Empire State Building, 
videl som Sochu slobody. Taktiež som zažil nočný Times 
Square a ochutnal som aj pravú newyorskú pizzu. Za 
zmienku stojí, že sme tam boli počas Black Friday. V živo-
te som nemal väčšiu radosť z nakupovania. Také úžasné 
zľavy som nikdy predtým nevidel.

Odporučil si by takýto pobyt aj ostatným? Zopako-
val by si si takúto skúsenosť?

Samozrejme! Je to jedinečná príležitosť v mladom 
veku preskúmať kúsok zatiaľ nepoznaného sveta. Spo-
znať novú kultúru, mať nový pohľad na svet, zlepšiť sa  
v jazyku, získať nových priateľov, veľa skvelých zážitkov 
a skúseností - to všetko zahŕňa takýto zahraničný pobyt. 
Raz by som sa určite rád do USA vrátil. Či na dovolen-
ku, študovať alebo pracovať. Je to krásne miesto, ktoré 
ponúka veľa možností a príležitostí ísť si za svojím snom.

Elenka: Do Švédska som letela 14. augusta 2019, 
naspäť na Slovensko som z dôvodu  pandémie prišla 
predčasne – v marci. Bývala som na juhu stredošvéd-
skeho regiónu s názvom Dalarna. Tam som navštevo-
vala klasickú švédsku strednú školu – gymnasiet.

Ako prebiehali tvoje školské dni? Vieš vymenovať 
aspoň zopár rozdielov medzi našimi a ich školami?

Oproti slovenskej škole sa švédska škola začína neskôr 
(8:00 – 13:30) a aj neskôr končí (16:20). Všetko sa stihlo 
prebrať a urobiť v škole. Eseje, úlohy, projekty atď. sme 
písavali doma len málokedy. Toto sa mi veľmi páčilo – 
síce som v škole trávila viac času, cez víkend som mala 
však voľno. 

Jeden z rozdielov medzi slovenskými školami a švéd-
skymi školami (severskými školami všeobecne) je vzťah 
učiteľa a žiaka. Učiteľ a žiak sú kolegami, rovnocennými 
partnermi, ktorí spoločne pracujú na tom, aby sa žiak 
vzdelával, vyvíjal. Škola robí všetko pre to, aby sa tam 
žiaci mali čo najlepšie a aby mali všetko, čo by mohli 
potrebovať. 

Najdôležitejší rozdiel je ten, že švédski študenti v ško-
le viac rozmýšľajú ako memorujú. Aj na hodinách ako 
dejepis či občianska náuka sme viac rozmýšľali ako sa 
učili nejaké učivo naspamäť. Predmety ako nemčina  
a angličtina sme využívali na diskutovanie o témach ako 
je migrácia, móda vo vzťahu s ekológiou, stres v živote 
študenta, súkromie na internete... Na telesnej výchove 
sme sa učili, ako účinne posilňovať, natrénovať si kondí-
ciu alebo sa zdravo a výživne stravovať. 

Až za nové obzory - štúdium v zahraničí

(Pokračovanie na 14. strane)
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Priateľstvo. Vražda. Láska. Klamstvo. Pochybnosti.
Rubikova kocka. Nôž.
Jo Nesbo je nórsky autor, ktorému bolo súdene pra-

videlne nám prinášať kvalitnú literatúru. A napriek 
množstvu svojich diel ešte nezačal písať príbehy „na 
jedno kopyto“ ako mnoho iných známych autorov. V 
každej knihe sa stretneme s originálnou zápletkou, 
novými zlyhaniami a riešeniami, postavenými na 
starých základoch – geniálny alkoholik Harry Hole, 
ktorého to vždy ťahá späť do Osla. 

Nôž je bezchybný príbeh o chybách. 
Ak veríte v rozdelenie na kladné a záporné postavy, 

pevnú morálku hlavného hrdinu, dlhoročné vzťahy, 
na ktoré sa dá spoľahnúť, či nezlomiteľnú lásku, tak 
čítaním diel tohto autora riskujete akútny literárny 
šok. Ak sa však predsa odvážite na túto „600-strano-
vú jednohubku“, mám pre vás niekoľko rád: Never-
te vlastnej mysli. Nehovorte „to by určite neurobil“. 
Odložte morálku a akúkoľvek dôveru a nahraďte ich 
pochybnosťami. Nasaďte si prilbu, zapásajte sa a až 
potom otvorte prvú stranu.              Natália, oktáva

Snažím sa, no nič sa mi nedarí,
čím viac chcem, tým viac si zavarím,
a tak už radšej menej skúšam,
nech sa už netrápi, chúďa, moja duša.

Stále mi hlavou niečo behá,
je to dravosť, túžba a či neha?
A keď blúdim vo vlastnej mysli,
vtedy myslím len na nezmysly.

Na sklonku zajtrajšieho bláznovstva,
držím malé tajomstvá,
ako ja - nikým nepoznané,
napriek tomu všetkým známe.

Iba kráčam krokom neistým,
výhľad je zrazu o niečo hmlistý,
no zatiaľ to zvládam s prehľadom,
podlieham bláznivým nápadom.

 Lujza Geregová, III.A
FOTO: Soňa Tesařová, IV. B

- konferencia o hospodárskych a finančných 
otázkach v talianskom Janove v apríli a v máji 
1922 priniesla do medzinárodnej diplomacie 
nový typ - tzv. diplomaciu pyžamovú. Zrodila 
sa počas rokovania Nemecka (Weimarskej re-
publiky) a ZSSR. Delegáti oboch krajín odišli 
do blízkeho Rapalla a uzavreli medzi sebou 
separátne zmluvy. Ministri zahraničných vecí 
Rathenau a Čičerin prerokovali zásadné body 
rodiacich sa zmlúv počas nočných hodín. Kvôli 
operatívnosti stretnutia zostali oblečení v tom, 
čo mali práve na sebe, teda v pyžamách.

- pred parlamentom v Anglicku stojí so-
cha Olivera Cromwella, napriek tomu, že  
v roku 1649 nechal popraviť kráľa Karola I. 
Je prinajmenšom paradoxné, že socha tohto 
muža zdobí okolie Westminsteru v krajine, 
ktorá je dodnes postavená na monarchistic-
kom princípe a má hymnu s názvom „God 
save the Queen“ – Boh ochraňuj kráľovnú.

- v roku 1967 albánsky diktátor Enver Hoxha 
oficiálne vyhlásil Albánsko za prvý čisto ateis-
tický štát sveta?

- Hlinkova garda v roku 1943 disponovala 
pojazdným röentgenom s ktorým cestovala 
po mestách aj vidieku a za poplatok posky-
tovala vyšetrenie pre pospolitý ľud ?

- rodina murgašovcov nemala vo svojom ro-
dokmeni len osobnosti, ktoré sa zlatými písme-
nami zapísali do análov slovenskej vedy (Jozef 
Murgaš). Vo svojom lone ukrývala aj ortodox-
ného alkoholika a vysokého funkcionára Hlin-
kovej gardy – Karola Murgaša.

- prvé koncentračné tábory postavili Briti 
na území Južnej Afriky počas Búrskej vojny 
(1899 – 1902). Slúžili na zadržiavanie af-
rických žien a detí. Zahynulo v nich 30 000 
ľudí.

- Židia majú povinnú školskú dochádzku sta-
novenú a zaužívanú už od 1. storočia nášho 
letopočtu, kým v našom dejinno-kultúrnom 
priestore bola ustanovená až o 17 storočí 
neskôr – za vlády Márie Terézie?

- znak rytierskeho rádu templárov – dvaja 
rytieri sediaci na jednom koni – neodkazuje 
na chudobu, ale na súdržnosť?

- prvý americký prezident narodený v 20. sto-
ročí a dodnes posledný americký prezident, 
ktorý bol zavraždený – John Fitzgerald Kenne-
dy, sa počas bojov v 2. svetovej vojne stal hrdi-
nom. V roku 1943 zachránil spolubojovníka po 
potopení ich torpédového člna Japoncami pri 
Šalamúnových ostrovoch. Z vojny si priniesol 
zranenie chrbta a v roku 1954 pri jednej z ope-
rácii prežil len zázrakom. Dokonca dostal už aj 
posledné pomazanie od privolaného kňaza.

- na pevninskej Európe sa v tridsiatych ro-
koch 20. storočia jazdilo v cestnej doprave 
po ľavej strane už iba v Maďarsku, Švédsku, 
Rakúsku a aj v Československu. Na pra-
vostranný smer jazdy presedlala až 1. Slo-
venská republika 18. marca 1939. V Protek-
toráte Čechy a Morava bol rovnaký zásah 
do pravidiel cestnej premávky vykonaný  
1. mája 1939.

Juraj Jankech

Vedeli ste, že?Až za nové obzory...

Recenzia

Jo Nesbo – Nôž

Ako si využívala voľný čas? 
Bohužiaľ, takmer všetky moje výlety som mala naplá-

nované na jar a na leto. Namiesto toho, aby som s kama-
rátkou navštívila Štokholm, som navštívila len štokholm-
skú stanicu pri ceste na letisko. Týždeň, ktorý som mala 
stráviť v Nórsku, som strávila doma v karanténe. Napriek 
tomu som mala šancu spoznať neznáme, ale veľmi pek-
né zákutia Švédska, ktoré v turistickom sprievodcovi 
nenájdete.

Ako sa u vás vyvíjala situácia, keď prišla korona? 
Napriek rôznym informáciám v médiách život vo Švéd-

sku po začatí pandémie neprebiehal tak ako obvykle. 
Síce nebola nariadená online výuka, bola len odporúča-
ná a veľká časť škôl na online výuku aj prešla. Podobne 
to bolo aj s inými nariadeniami/odporúčaniami. Cesto-
vanie síce bolo povolené, ale vlaky boli prázdne, ľudia 
rušili dovolenky... Nesnažím sa povedať, že Švédsko 
zvládlo prvú vlnu pandémie na jednotku (ktorá krajina 
áno?), ale rozhodne to tam nevyzeralo tak, ako popiso-
vali médiá. Aj dôveryhodné média v tejto otázke, podľa 
môjho názoru, veľmi zavádzali. 

Aký je tvoj obľúbený zážitok?
Moje najobľúbenejšie zážitky sú spojené s ľuďmi, ktorí 

mi pomohli. Učiteľka Åsa, ktorá mi prvé mesiace pre-
kladala všetky učebné materiály do angličtiny, učiteľka 
Anette, ktorá vstávala skoro ráno, len aby mi poskytla 
lekcie švédčiny (za ktoré si nepýtala žiadnu peňažnú 
odmenu), spolužiačka Maryam, ktorá ma zachránila, 
keď som sa v prvý deň školy stratila, obrovské množstvo 
spolužiačok a spolužiakov, ktorí mi počas hodín slúžili 
ako Google prekladač. Ako výmenný študent ste často 
odkázaný na pomoc druhých. Je veľmi príjemné pomoc 
aj dostať. 

Odporučila si by takýto pobyt aj ostatným? 
Výmenný pobyt každému vrelo odporúčam. Rok  

v cudzej krajine vám dá oveľa viac ako jazykové schop-
nosti. Stanete sa samostatnejším, vyspelejším, vaše ob-
zory sa rozšíria. Spoznáte skvelých ľudí z celého sveta 
(ostatní výmenní študenti v danej krajine), bližšie spo-
znáte veľa kultúr, zvykov  a jedál (ja som okrem švédskej 
kultúry  spoznala aj čilskú, taliansku, čínsku, americkú, 
holandskú, afgánsku, sýrsku, filipínsku...). A samozrejme, 
získate nezabudnuteľné zážitky.          Zuzana Loduhová

(Pokračovanie z 13. strany)
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KINO
Streda 14.10. 18:30 h Láska v Toskánsku
Romantická komédia, v ktorej sa Liam Neeson ako londýnsky umelec vracia spolu s 
dospelým synom do Talianska, aby predali svoj niekdajší rodinný dom. Čakajú tu na 
nich prekvapivo náročné opravy starej kamennej vily, veľa slnka, vína, pravé špagety 
a jedna krásna Talianka –sympatická majiteľka miestnej reštaurácie. MN 12 rokov – 
Veľká Británia, Taliansko – Bontonfilm – 100 min. - komédia, dráma, romantický 
– titulky. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

NOC V KINE
Sobota 17.10. 17:30 h Lassie sa vracia
MP – Nemecko – Bontonfilm – 100 min. - rodinný, dobrodružný. Vstupné 3 €.

Sobota 17.10. 19:00 h Takmer dokonalé tajomstvá 
MN 15 rokov – Nemecko – Bontonfilm – 111 min. – komédia. Vstupné 3 €.

Sobota 17.10.  21:30 h Takmer dokonalé tajomstvá 
 MN 15 rokov – USA – Continentalfilm – 106 min. – komédia – titulky. Vstupné 3 €.

KINO ZA BABKU!
Pondelok 19.10.19:30 h Ako byť dobrou ženou  
MP od 12 rokov – Francúzsko, Belgicko - Cinemart– 108 min. – komédia, dráma. 
Vstupné 2 €.

www.kino.puchov.skwww.kultura.puchov.sk

KULTÚRA
ZDENĚK IZER NA PLNE COOLE PO SLOVENSKU! 
27.10. presunuté na 31.3.2021veľká sála 19.00 h
Vstupenky ostávajú v platnosti. V prípade, že vám nevyhovuje nový termín, 
vstupné vám vrátime v pokladni kina alebo kancelárii oddelenia kultúry od 12.10 
do 17.10 2020!

KURZY 

PILATES
Utorok.13.10., 20.10., 27.10 tanečná sála  17.20 h
Štvrtok 15.10., 22.10., 29.10.  tanečná sála  17.20 h
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, 0908 718 662. Kurz bude v zmysle opat-
rení ÚVZ SR.

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Pondelok 19.10., 26.10  tanečná sála  18.00 h
Piatok 16.10., 23.10., 30.10.  tanečná sála  18.00 h
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba. Prvá hodina.1 lekcia 
3 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa,  prihlášky a info na č.t. 0908 718 662, kino.
kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

JOGA 
Utorok 13.10., 20.10., 27.10.  veľká sála  18.30 h
S jogou sa ti podarí naštartovať metabolizmus, spevniť telo, natiahnuť stuhnuté 
svaly a prebudiť imunitu. Naučíš sa vypnúť myseľ a relaxovať. 1 lekcia t.j. 90 
minút 4 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa, prihlášky a info na č.t. 0908 718 
662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

ORIENTÁLNY TANEC 
Streda 14.10., 21.10., 28.10. tanečná sála 17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť  
a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 042/285 2401. 
Poplatok 1 h/3,50. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

KALANETIKA 
Pondelok 19.10., 26.10. veľká sála 17.00 h
Štvrtok 15.10., 22.10., 29.10. veľká sála 18.30 h
Kalanetika dokáže veľa! Pohyby, ktoré sa vykonávajú v rámci cvičenia, sú síce 
pomalé, ale presné. Zameriavajú sa hlavne na spevnenie svalov, zvyšujú svalovú 
silu, rovnováhu a flexibilitu. Sú pomerne jednoduché a vhodné pre všetky vekové 
skupiny. 
Prvá hodina.1 lekcia 3 €. Prihlášky a info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

KURZ ŠITIA PRE MAMIČKY NA MATERSKEJ DOVOLENKE
Streda 14.10. zasadacia miestnosť 9.00 h
Zahájenie kurzu a zároveň prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako zaplátať, 
zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia.Do kurzu je nutné sa 
prihlásiť emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662. 
Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Pokladňa kina otvorená PIATOK 16.10.2020 
od 10.00 do 12.00 a 16.00 do 20.00 h.

Z dôvodu nových opatrení ÚVZ SR sa kurzy a kino RUŠIA.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20€
Utorok:  13.10.
Polievka: Boršč 
1.Bravčové pliecko, nitrianska omáčka, 
knedľa 
2.Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
uhorka 

Streda: 14.10.
Polievka: Hokaido
1. Pečené „dvojičky“ z bravčovej  
krkovičky, zemiaky, obedový šalát
2. Kurací závitok so sušenou rajčinou  
a syrom, ryža, obedový šalát

Štvrtok:15.10.
Polievka: Fazuľová na kyslo so sušenými 
slivkami
1. Vykostené parmské kuracie stehno, 
pučené zemiaky
2. Znojemské bravčové pliecko, dusená 
ryža, červená repa

Piatok: 16.10.
Polievka:  Francúzska- zelerová
1. Španielsky hovädzí vtáčik, ryža
 2.Domáca zabíjačka (jaternica, klobás-
ka), kapusta, zemiaky
 
Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 13. 10. 
Polievka: Kapustová so zemiakmi, chlieb
1. Kuracie stehno na zemplínsky spôsob, 
varené zemiaky
2. Sójové kocky na zelenine, slovenská 
ryža
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát
4. Pizza Diavola

Streda: 14. 10.
Polievka:Cesnaková so syrom  
a opekaným chlebom 
1. Námornícke mäso, dusená tarhoňa, 
st. uhorka
2. Špenátové halušky s nivou a 
šampiňónmi
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát
4. Pizza Hradisko

Štvrtok: 15. 10. 
Polievka: Zeleninová s krupicovými 
haluškami, chlieb  
1. Plnená paprika, paradajková omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát
4. Pizza Toscana

Piatok: 16. 10. 
Polievka: Hŕstková s údeným mäsom, 
chlieb 
1.  Morčací plátok na hubách, zemiaková 
kaša, uhorkový šalát
2. Zemiakové pirohy s bryndzou, údenou 
slaninkou a kyslou kapustou
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát
4. Pizza Klasika

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu od 4,00 €
Ponuka týždňa: 
4. Waldorfský šalát s kuracím mäsom/
mozzarellou (výber), toast

Utorok: 13.10. 2020
Polievka: a) Hrachová s párkom
b) Zeleninová s krupicovými haluškami
1. Bravčové karé so šunkou a volským 
okom, ½ dus. ryža, ½ zem. hranolčeky  
2. Kurací steak s grilovanou cuketou  
a paprikou , pečené baby zemiaky  
s rozmarínom
3. Ryžové rezance s údeným tofu  

 

Streda: 14.10.
Polievka: a) Liptovská kyslá s údeným 
mäsom a haluškami  
b) Dubáková krémová
1. Hovädzie kocky na čiernom korení, 
tarhoňa/dus. ryža (výber), kyslá uhorka
2. Mäsom plnený kapustový list na 
hubách, štuchané zemiaky s jarnou 
cibuľkou  
3. Zapečené palacinky so snehom,  
tvarohovým krémom a karamelom  

Štvrtok: 15.10. 
Polievka: a) Držková
b) Karotková s pohánkou  
1. Brav. krkovička na grile s nivou  
a hroznom, dusená ryža  
2. Vyprážané kur. stehno (dolné),  
zemiaková kaša, zeleninový šalát  
3. Krémové rizoto s tekvicou, čedarom  
a parmezánom

Piatok: 16.10.
Polievka: a) Slepačia s mäsom a rezanca-
mi  b) Talianska paradajková
1. Belehradský bravčový rezeň na 
zemiakoch  
2. Kuracie špízy s ananásom, dusená ryža
3. Tekvicové halušky s tvarohom  
a slaninou/bez (výber), acidko  

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60€
Ponuka týždna:
1. Morčací rezeň v syrovom cestíčku, 
petržlenové zemiaky, cesnaková ma-
jonéza
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky,  
cesnaková majonéza
3. Cestoviny farfalle s cuketou, sušenou 
paradajkou, olivami a kaparami, hobliny 

Utorok:13.10
Polievka: Polievka z bielej fazuľky na 
kyslo
1. Kurací steak s curry omáčkou, 
hrášková ryža a zelenina prevoňaná 
tymianom
2. Rizoto z čerstvých kuriatok, cukety  
a cherry paradajok, hobliny syra 
3. Listovo-zeleninový šalát s bravčovým 
rezňom, jogurtom a toastom

Streda:14.10
Polievka: Zemiakový krém s čerstvým 
majoránom
1. Hovädzie líčka dusené na červenom 
víne, hubová omáčka, gratinované 
zemiaky s pórom
2. Grilované kuracie stehno s medom 
a citrónom, zeleninová ryža, šípková 
omáčka, ovocný kompót
3. Cviklový šalát s jablkom, mozzarellou, 
bazalkou a syrovou bagetkou

Štvrtok: 15.10
Polievka: Cícerovo-krúpková so zeleninou
1. Bravčový steak špikovaný slaninou, 
paprikovo-cuketové ragú, wasabi pyré  
a pažítková omáčka
2. Jemne pikantný maďarský guláš,  
dvojfarebná cibuľka, kysnutá knedľa
3. Mrkvový šalát s čínskou kapustou, 
syrové kocky, brusnicový dip a celozrnná 
bageta

Piatok: 16.10.
Polievka: Francúzska polievka  
s mušličkami 
1. Zubáč pečený na masle, citrónová 
omáčka, zemiakové pyré so špenátom  
a karamelovým jablkom
2. Vyprážaný karfiól, kurkumové zemiaky 
a zeleninový šalát s jogurtom
3. Fit šalát s kuracími pikantnými  
kúskami, mätovou kyslou smotanou  
a grilovaným toastom

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Utorok: 13.10.
Polievka: Minestrone so syrom, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami

1. Kuracie soté s anglickou zeleninou, 
dusená ryža
2. Bravčové srbské „Ražniči“, opekané 
cibuľkové zemiaky, paradajka, horčica
3. Penne All´Arrabbiata (paradajka, 
slaninka, cesnak), parmezán  
4. Pizza Margarita (pomodoro, mozzarel-
la, bazalka) 

Streda: 14.10.
Polievka: Sedliacka krúpová, chlieb
 Hovädzí vývar s cestovinou a zeleninou
1. Morčací steak na hubovom ragú, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Bratislavské bravčové pliecko (mrkva, 
hrášok, uhorka), maslové halušky
3. Grilovaný hermelín na listovom šaláte, 
brusnicová omáčka, pečivo
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka,  
olivy, syr)

Štvrtok: 15.10.
Polievka: Zemiakový krém so slaninou, 
chlebové krutóny 
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou
1. Grilované vykostené kuracie stehno, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
domáca knedľa 
3. Grilovaný rybací filet „Channa Argus“, 
maslové halušky, zeleninové obloženie
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)

Piatok: 16.10.
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb 
Hovädzí vývar Risi Bisi
1. Morčací steak „Monte Negro“ (pro-
sciutto, syr), dusená ryža, zeleninové 
obloženie
2. Bačovský bravčový rezeň (slanina, syr), 
pučené zemiaky, kyslá uhorka
3. Palacinky s džemom a lesným ovocím, 
šľahačka
4. Pizza Italiana (pomodoro, saláma, 
paradajky, olivy, mozzarella, syr) 

Reštaurácia U Jakuba 
Cena menu: od 4,90 €
Ponuka týždňa:
Kačacie hody

Utorok: 13.10.
Polievka:Hokaido krém so zázvorom, 
tekvicovými semienkami a slaninovým 
chipsom
1. Domáce bryndzové pirohy s kyslou 
smotanou a slaninkou
2. Morčací plátok so syrovou omáčkou,  
½ ryža, ½ americké zemiaky, zel. príloha
Tibet:Bravčové mäsko so sójovou 
omáčkou a sezamom, kukuricová ryža 
basmati

Streda: 14.10.
Polievka: Držková, chlieb
1. Syrové krokety,  zemiakové pyré, 
smotanový dresing s cesnakom  
a bylinkami
2. Pečená bravčová krkovička s kyslou 
kapustou, knedľa
India: Kuracie mäsko s CHICK PEA CURRY, 
maslový chlieb NAAN, zel. šalát

Štvrtok: 15.10.
Polievka: Francúzska cibuľačka,  
zapekaná bagetka so syrom
1.Lievance s jablkovo-škoricovým  
chutney, karamelový toping
2.Hovädzie pliecko na hubách, tarhoňa, 
kyslá uhorka 
India: Kuracie mäsko s OYSTER omáčkou, 
zeleninové špagety
Piatok: 16.10
Polievka: Kapustnica s klobáskou, chlieb 
1. Lasagne s mletým mäskom, strúhaný syr 
2. Vyprážaný kurací GORDON BLEU, zemia-
kové pyré, uhorkový šalát s cibuľkou
 

- Prajeme Vám dobrú chuť -

Súťaž
O najkrajšiu jesennú

fotografiu mesta Púchov

1. 10. – 30. 11. 2020
PODMIENKY SÚŤAŽE:

Fotogra�e objektov, predmetov a prírody (NIE osôb ani sel�e!)
posielajte s vašimi kontaktnými údajmi na emailovú adresu:

fotosutaz@puchov.sk

1. 10. – 30. 11. 2020

Udelené budú 2 ocenenia: Cena Primátorky a Cena občanov.
Rozhodovať o víťaznej snímke Ceny občanov budú “lajky” na fotkách 

umiestnených  v špeciálne zriadenom fotoalbume.

Vyhlasovateľ: Mesto Púchov
Autor zaslaním fotografií udeľuje mestu súhlas na uverejnenie snímok.

Tešíme sa na vaše diela, pretože váš talent je našou inšpiráciou.
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26.9.2020 sa v Prievidzi konalo prvé jesenné a dru-
hé tohtoročné kolo Slovenského Pohára v karate  
a kobudo. Do konca roka sa mali konať ešte dve súťa-
že, ale vyzerá to, že turnaj v Prievidzi je aj posledný  
v tomto roku. Podľa posledných informácií sa oba 
turnaje SLOVAKIA OPEN a Majstrovstvá Slovenska 
zlúčia do jedného turnaja, možno dvojdňového,  
s malým počtom pretekárov v jednotlivých časových 
intervaloch. Plánuje sa pre rozhodcov a zapisova-
teľov povinný negatívny test na Covid 19, ktorý bude 
hradiť Slovenská federácia karate a bojových umení. 

Vzhľadom na pandémiu Coronavirusu 19 sa od 
marca 2020 volil iný druh súťaží. V kategórii dospe-
lých toho bolo málo, ale pre deti a dorast sa podarilo 
vymyslieť celkom pútavý profil. Pretekári natočili svo-
je vystúpenie na video a poslali nahrávky federácii. Tá 
ich rozposlala rozhodcom a tí hodnotili pretekárov. 
Napriek vysokej miery objektívnosti, na klasický tur-

naj to však nemalo.
Ako sa však vyrovnať s rizikom infekcie na turnaji, 

kde bývalo medzi 400-500 štartov a medzi 200-250 
pretekárov a pretekárok? SFKaBU to vyriešila nasle-
dovne. Turnaj rozdelilo na 4 časti, medzi ktorými sa 
kompletne vymenili pretekári, a vydezinfikovala sa 
hala. Tak sa v hale nikdy nevyskytoval nadmerný po-
čet osôb. Všetci mali rúška, okrem práve cvičiacich 
pretekárov na tatami. A dnes už je zrejmé, že opat-
renia boli pomerne úspešné, lebo nebol hlásený ani 
jediný prípad infikovaného karatistu.

Napriek bezpečnostným opatreniam sa nie všet-
kým pretekárom alebo trénerom chcelo ísť do rizi-
ka. Za Púchov sa zúčastnili iba deti, ktoré trénovali 
cez prázdniny a mali šancu dostať sa do výberu 
slovenskej talentovanej mládeže a mali zabezpe-
čenú individuálnu dopravu na svoju časť turnaja  
a po nej odvoz z haly domov. Púchovčania navyše 
dostali odporúčania, aby cestovali už oblečení, aby 
sa vyhli kontaktom s ostatnými účastníkmi.

Môžeme povedať, že boli úspešní. Maťko Jancík 
so žltým pásom vyhral kategóriu Kata chlapci do 
10 rokov, kde proti nemu stáli pretekári so zelenými  
a modrými pásmi. Ešte ťažšiu situáciu mala vo svojej 
kategórii Nikol Arány ktorá v mimoriadne silne ob-
sadenej dievčenskej kategórii skončila napriek chybe  
v poslednej kata na treťom mieste. 

Veľmi potešili aj Maťko Behro druhým miestom 
a Rado Čač víťazstvom vo svojich kategóriách. Do 
Púchova sa teda nikto z karatistov CVČ ZŠ Gorazdova 
nevracal z Prievidze bez medaile. Ak sa pozriete na 
fotky mladých karatistov pochopíte, že sa spokojní 
vracali aj rodičia a tréner.        František Komora

Pohár SFKaBU v Karate a Kobudo v Prievidzi

Medailová žatva slovenských reprezentantov... aj 
takto by sa dal v skratke opísať medzinárodný bed-
mintonový turnaj FZ FORZA Slovak Youth U17.

Najúspešnejšou hráčkou podujatia sa stala Olí-
via Kadlecová, ktorá zaknihovala dve zlaté medaily. 
Zverenkyňa trénera Jána Fiľa sa ako druhá najvyššie 
nasadená hráčka dokázala pavúkom dvojhry dievčat 
predrať až na vrchol. Z pozície tretieho páru v mixe 
zažiarili na stupni víťazov aj s bratom Sebastiánom.

Olívia bola jedinou Slovenkou, ktorá sa dostala  
z tretieho kola do štvrťfinále, a vo svojom víťaznom 
ťažení pokračovala aj ďalej. Brány štvrťfinále totiž 
ostali zatvorené pre prvú nasadenú Sofiu Slosiariko-

vú, pre štvrtú nasadenú Michaelu Telehaničovú ako 
aj pre mladšiu Johanku Ivanovičovú. Olívia ale slo-
venskú zástavu držala pevne v rukách a dotiahla ju 
až na pomyselný vrchol, keď vo finálovom stretnutí 
zdolala piatu nasadenú Poľku Maju Janko po setoch 
21:16 a 21:18. Obrovský úspech pre našu reprezen-
tantku a prvá circuitová výhra v kategórii U17.

Víťazná nálada ale mohla Olívii ostať aj naďalej. 
Spolu s bratom Sebastiánom si vo finále mixu sily 
zmerali so svojimi reprezentačnými kolegami, Sime-
onom Suchým/Michaelou Telehaničovou. Dramatic-
ký duel, a konečný výsledok, v ktorom sa o víťazovi 
rozhodovalo až v koncovke bol nakoniec 21:10, 19:21 

a 22:20 v pro-
spech Olívie 
a Sebastiána. 
Zlato a strieb-
ro pre Sloven-
sko, paráda!

Ďalšiu me-
dailu pre Slo-
vákov získal 
Simeon Suchý 
v dvojhre. 
Ako turnajová 
jednotka síce 
svoje nasade-
nie neobhájil, 
ale prebojoval 
sa do finále, 
kde jeho tur-
najovú púť 
zastavil český 
reprezentant 
Matej Rzeplin-
ski, a to po 

setoch 21:14, 22:20. Práve český víťaz vyradil v štvrťfi-
nálovom stretnutí aj Sebastiána Kadleca, ktorý bol  
v pavúku druhým najvyššie nasadeným hráčom.

Bronzová medaila sa Slovákom ušla v štvorhre 
chlapcov ako aj dievčat. Simeon Suchý so Sebastiá-
nom Kadlecom nastúpili na semifinálový zápas proti 
prvým nasadeným Rakúšanom Simonovi Bailonimu/
Ilijovi Nicolussomu. A hoci Slováci bojovali, po trojse-
tovom dueli (21:8, 20:22, 21:17) boli práve oni tými, 
ktorí odchádzali z kurtu ako porazení. Každopádne, 
Rakúšania neskôr získali turnajové zlato. Bronz na 
krku mali v štvorhre dievčat aj Michaela Telehaničová 
s Olíviou Kadlecovou. Dievčatá ako druhý najvyššie 
nasadený pár nestačili v semifinále na Slovinky Niku 
Bedič/Anju Jordan, s ktorými prehrali v troch setoch. 

Zlatá Olívia Kadlecová sa po turnaji vyjadrila: „Na 
turnaji som štartovala, pretože som si chcela zahrať 
a uhrať čo najlepší výsledok. Naozaj som nečakala, 
že skončím práve dvakrát prvá a jedenkrát bronzová. 
Do semifinále to bolo ako tak ľahké, ale vo štvrťfinále 
som stratila jeden set s hráčkou zo Slovinska. Dôvo-
dom bolo to, že som sa prispôsobila súperkinej hre. 
Semifinále bolo pre mňa už únavné ale snažila som 
sa zahrať čo najlepší výsledok alebo to vyhrať. Nako-
niec prišlo finále, môj posledný zápas turnaja. Veľmi 
som sa tešila, že som sa dostala tak ďaleko a chcela 
som si  z chuti zahrať. Keď som zápas vyhrala mala 
som obrovskú radosť.“

Na otázku, ako jej funguje spolupráca s bratom 
Sebastiánom, odpovedala: „Sem-tam sa pohádame,  
a sem-tam si lezieme na nervy, ale to si robia súroden-
ci medzi sebou, nie je to nič výnimočne. Nevýhodou 
je, že nemáme sparingovú dvojicu na mix v blízkosti 
a celkovo v okolí.“ Medailistom gratulujeme a tešíme 
sa na ďalšie úspechy Púchovčanov!  

Zdroj: bedminton.sk

Dve zlaté medaily pre Olíviu Kadlecovú z Púchova
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Ľadový hokej

Stolný tenis
4. liga muži
3. kolo: Tr. Jastrabie – Lysá pod Makytou 11:7, Prus-

ké – D. Kočkovce 2:16, Prusy B – D. Moštenec 11:7, 
Nové Mesto nad Váhom C – Trenčianske Bohuslavice 
11:7, Tužina – Ladce 10:8, Lazany B – Tr. Teplá B 11:7, 
Chocholná-Velčice – Medeko Pov. Bystrica 2:16

4. kolo: Tr. Jastrabie – D. Kočkovce 12:6, Pruské – 
Lysá 10:8, Chocholná-Velčice – Dolný Moštenec 9:9, 
Prusy B – MEDEKO Považská Bystrica 11:7, Lazany B 
– Ladce 12:6, Tužina – Trenčianska Teplá B 8:10 
1. Prusy B 3 3 0 0 35:19 9
2. N. Mesto C 3 3 0 0 34:20 9
3. Lazany B 4 2 1 1 39:33 9
4. Tužina 4 2 0 2 35:37 8
5. Tr. Jastrabie 2 2 0 0 23:13 6
6. Medeko PB 2 1 0 1 23:13 4
7. D.Kočkovce  2 1 0 1 22:14 4
8. Tr. Teplá B 2 1 0 1 17:19 4
9. Tr. Bohuslavice  3 0 1 2 23:31 4
10. Pruské 2 1 0 1 12:24 4
11. Chocholná 3 0 1 2 16:38 4
12. D. Moštenec 2 0 1 1 16:20 3
13. Lysá  2 0 0 2 15:21 2
14. Ladce 2 0 0 2 14:22 2

5. liga
Nozdrovice A – Sedmerovec B 6:12, Otruba, 

Zemanovič, Koštialik po 2 – Jurč, Šelinga st. po 4, P. 
Štefanec, Galko po 1, 2 štv., N. Dubnica B – Ladce 
B 11:7, Pšenková 4, Kulina, Palieska po 2, Janiga 1, 2 
štv. – Popelka, Hromek po 3, Jankovský st. 1, Slovan 
PB A – Hor. Breznica 8:10, Tománek, Šuba po 3, Ze-
mančík 2 – Tomanica 4, Lipták 2, Brnák, Kocúr po 1, 2 
štv., Dohňany A – Beluša A 13:5, M. Baška 4, R. Baška 
3, Junga 2, Hološko, Gajdoš po 1, 2 štv. – Ľ. Hrevuš 3, 
M. Konrád 2, Dol. Kočkovce B – TTC PB B odložené, 
Sedmerovec A – Dubnica odložené.

1. Sedmerovec B 2 2 0 0 27:9 6
2. Dohňany  2 2 0 0 24:12 6
3. H. Breznica  2 2 0 0 20:16 6
4. N. Dubnica B 2 1 0 1 19:17 4
5. Sedmerovec A 1 1 0 0 13:5 3
6. Nozdrovice  2 0 0 2 11:25 2
7. Ladce B 2 0 0 2 10:26 2
8. Slovan PB  1 0 0 1 8:10 1
9. TTC PB B 1 0 0 1 7:11 1
10. Beluša  1 0 0 1 5:13 1

6. liga
JoLa Dubnica – Sedmerovec C 13:5, Švikruha 4, 

Rojkovič 3, Bílý 2, Hebr, Kminiak po 1, 2 štv. – Minárik 
2, F. Štefanec, Miloš Šelinga, Kasenčák po 1, Miracles 
Dubnica – Dol. Mariková A odložené,  Slovan PB B 
– Pruské B 7:11, Višenka, P. Gálik po 3, J. Gálik 1 – Joz. 
Šatka 4, Černej 2, Janček, Cibík, Burdej po 1, 2 štv., 
Medeko PB B – Šebešťanová odložené, Milochov 
A – Pružina A 14:4, Lutišan 4, Kunovský, Balušík po 3, 
B. Mihálik 2, 2 štv. – Topor 3, Krupa 1, Udiča A – Zlie-
chov 12:6, Peter Ignácik, Kostka po 3, Pavel Ignácik 2, 
Šuška, Turiak po 1, 2 štv. – Topák 4, Vicen 2.
1. Pruské B 2 2 0 0 26:10 6
2. Milochov  2 1 1 0 23:13 5
3. JoLa DCA  2 1 1 0 22:14 5
4. Udiča  2 1 1 0 21:15 5
5. Slovan PB B 2 1 0 1 22:14 4
6. D. Mariková  1 1 0 0 10:8 3
7. Zliechov  2 0 1 1 15:21 3
8. Sedmerovec C 2 0 0 2 13:23 2
9. Pružina  1 0 0 1 4:14 1
10. Šebešťanová  1 0 0 1 3:15 1
11. Miracles DCA  1 0 0 1 3:15 1

 7. liga
Červ. Kameň – Nozdrovice B 13:5, Ľ. Dohňanský, 

Bajzík, Oboňa, Rydlo po 3, 1 štv. – Vavrík 3, Češko 1, 

1 štv., Púchov A – Milochov B 6:12, Lefko 3, Šuba, 
Sitár po 1, 1 štv. – Horečný 4, Gazdík 3, Duško M. 
Mihálik po 2, 1 štv., Papradno A - Dohňany B pre-
dohrané 13:5, Říčková, M. Žilinčík po 4, Záhorec 3, 
Grbál 1, 1 štv. – Riško, Štrbák, V. Baška, Hološko po 1, 
1 štv., Pružina B – TTC PB C odložené, 3. ZŠ Dubni-
ca – Púchov B 5:13, Červeňan 3, 1 štv., - Kvasnička, 
Otrubný, Adamec, Pecho po 3, 1 štv.
1. Č.Kameň  2 2 0 0 30:6 6
2. Papradno  2 2 0 0 25:11 6
3. Milochov B 2 2 0 0 23:13 6
4. Púchov B 2 1 0 1 19:17 4
5. Dohňany B 2 1 0 1 17:19 4
6. Pružina B 1 1 0 0 12:6 3
7. Nozdrovice B 2 0 0 2 12:24 2
8. Púchov  2 0 0 2 12:24 2
9. ZŠ Dubnica  2 0 0 2 6:30 2
10. TTC PB C 1 0 0 1 6:12 1

8. liga
Udiča A – Prečín, D. Mariková B – D. Kočkovce C 

odložené, Papradno B – Beluša B 9:9, Miro Žilinčík 
4, Granec 3, Palko 1, 1 štv. – Kujaník, Janek, Poliak, 
Janikov po 2, 1 štv.,  TTC PB D – Lednica odlože-
né, Sedmerovec D – N. Dubnica C 11:7, Minárik 4, 
Šelingová, P. Barták, F. Štefanec po 2, 1 štv. – Kulina, 
Palieska po 3, 1 štv.
1. Sedmerovec D 2 2 0 0 21:15 6
2. Udiča B 2 1 0 1 26:10 4
3. N. Dubnica C 2 1 0 1 18:18 4
4. D. Kočkovce C 1 1 0 0 17:1 3
5. Lednica  1 1 0 0 16:2 3
6. Papradno B 2 0 1 1 11:25 3
7. Beluša B 1 0 1 0 9:9 2
8. Prečín  2 0 0 2 1:35 2
9. TTC PB D 1 0 0 1 7:11 1

2. liga muži
Druhá liga mužov mala odštartovať v sobotu stret-

nutiami úvodného kola. Hokejisti MŠK Púchov mali  
v prvom kole voľno. Z ostatných troch stretnutí sa 
však odohralo iba jediné – Hamuliakovo porazilo na 
domácom ľade Brezno 5:3. Stretnutia Žiar nad Hro-
nom – Piešťany a Partizánske – Senica odložili. 

Program 2. kola: 
ŠHK Piešťany – MŠK Púchov (17. 10. o 17.30), 

Senica – Žiar nad Hronom, Brezno – Partizánske, Ha-
muliakovo má voľno

Extraliga dorast
7. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Michalovce 3:2 (1:0, 1:0, 

1:2), 13. Kováčik (T. Pobežal, M. Pobežal), 37. M. Po-
bežal, 53. F. Pobežal (Lezzani, Moravanský)

Ostatné výsledky 7. kola: Spišská Nová Ves – Ska-
lica 7:5, Žilina – Slovan Bratislava 4:7, Poprad – Tren-
čín 2:5, Zvolen – Banská Bystrica 1:2, stretnutia Trna-
va – Martin a Nitra – Košice odložili

8. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Michalovce 1:3 (0:1, 0:1, 

1:1), 48. Papán
Ostatné výsledky 8. kola: Spišská Nová Ves – Ska-

lica 2:4, Žilina – Slovan Bratislava 2:11, Poprad – Tren-
čín 2:3, Zvolen – Banská Bystrica 5:4 po sn, stretnutia 
Trnava – Martin a Nitra – Košice odložili
1. Nitra 4 3 1 0 0 20:12 11
2. Trenčín 4 3 1 0 0 16:10 11
3. Slovan 3 3 0 0 0 19:9 9
4. MŠK Púchov 4 2 1 0 1 13:10 8
5. Michalovce 4 2 0 0 2 9:5 6

6. Martin 4 2 0 0 2 16:15 6
7. B. Bystrica 4 1 0 2 1 12:16 5
8. Skalica 4 1 0 1 2 14:18 4
9. Zvolen 4 0 1 1 2 12:14 3
10. Sp. N. Ves 4 1 0 0 3 14:19 3
11. Žilina 3 1 0 0 2 5:11 3
12. Poprad 4 0 0 0 4 9:20 0
13. Trnava 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Košice 0 0 0 0 0 0:0 0

   Program 9. a 10. kola: MsHKM Žilina – MŠK 
Púchov (17. 10. o 14.00 a 18. 10. o 10.30), Mar-
tin – Skalica, Košice – Spišská Nová Ves, Michalovce 
– Poprad, Trnava – Banská Bystrica, Zvolen – Slovan 
Bratislava, Nitra - Trenčín 
   Kadeti
   3. kolo: MŠK Púchov – Dukla Trenčín 2:5 (1:2, 1:2, 
0:1), 11. Brežný (Toman), 24. Mikovič (Pancza)
   Ostatné výsledky 3. kola: Levice – Žilina 4:4, Parti-
zánske – Topoľčany 4:4, Dubnica – Prievidza 3:3
1. Trenčín 3 2 1 0 21:3 5
2. Žilina 3 2 1 0 21:8 5
3. Nitra 2 1 1 0 12:2 3
4. Levice 2 1 1 0 10:9 3
5. Partizánske 3 1 1 1 9:9 3
6. MŠK Púchov 3 1 0 2 8:12 2
7. Dubnica 2 0 1 1 4:14 1
8. Topoľčany 3 0 1 2 11:22 1
9. Prievidza 3 0 1 2 4:21 1

I. liga starší žiaci
8. HT
4. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 

0:7 (0:2, 0:1, 0:4), 6. Suchánek, 18. Hazala, 33. Plevák, 
43. Červený, 51. Suchánek, 55. Hazala, 57. Suchánek, 

Zvolen – Martin 1:3, Prievidza – Dolný Kubín 10:1, Al-
tis Orava – Žilina 3:4, stretnutia Banská Bystrica – Ri-
mavská Sobota a Liptovský Mikuláš – Brezno odložili
1. Žilina 4 4 0 0 31:13 8
2. MŠK Púchov 4 3 0 1 26:21 6
3. P. Bystrica 4 3 0 1 17:14 6
4. Zvolen 4 2 0 2 25:18 4
5. Altis 4 2 0 2 19:18 4
6. B. Bystrica 2 1 1 0 8:7 3
7. Martin 4 1 1 2 14:17 3
8. Brezno 3 1 0 2 20:15 2
9. R. Sobota 3 1 0 2 13:15 2
10. L. Mikuláš 2 1 0 1 11:15 2
11. Prievidza 4 1 0 3 21:29 2
12. D. Kubín 4 0 0 4 11:34 0

7. HT
3. kolo: MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica 5:6 (0:1, 

4:4, 1:1), 24. Žemla (Paliesek), 34. Kováč (Kučíková), 
29. Putala, 40. Kučíková (Žemla), 60. Seiler, Dolný Ku-
bín – Považská Bystrica 5:7, Žilina – Banská Bystrica 
– odložené
1. P. Bystrica 3 3 0 0 17:9 6
2. Dubnica 3 2 0 1 14:30 4
3. Žilina 1 1 0 0 20:1 2
4. B. Bystrica 2 1 0 1 20:6 2
5. MŠK Púchov 3 1 0 2 11:27 2
6. Dolný Kubín 2 0 0 2 7:11 0
7. Martin 2 0 0 2 8:13 0

   I.liga mladší žiaci
6. HT
2. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 3:8, Martin 

– MŠK Púchov 6:1, Prievidza – Martin 1:19, Prievidza 
– Žilina 3:11
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V dohrávke triumf na Komárnom, rezerva Žiliny 
posilnená o extraligistov nad sily Púchovčanov 

MŠK Púchov – Komárno 1:0 (1:0)
Gól: 20. Riška
ŽK: Riška – Krela, Daniel, Janso, rozhodovali Cho-

reň, Štofík, Lauer, hralo sa bez divákov
Zverenci bývalého reprezentačného kapitána 

Miroslava Karhana nastúpili na dohrávku piateho 
kola druhej ligy s výrazne defenzívnou taktikou,  
v úvodnej štvrťhodine sa doslova zabetónovali pred 

vlastným pokutovým územím. Púchovčania sa na-
priek niekoľkým pekným kombinačným akciám ne-
dokázali strelecky presadiť. Po štvrť hodine pohrozil 
z priameho kopu Ozimý, no domáci sa tešili až v 20. 
minúte. Mráz ľavačkou z priameho kopu naservíroval 
majstrovsky loptu na nabiehajúceho kapitána Rišku, 
ktorý hlavou prekonal hosťujúceho gólmana – 1:0. 
Hostia sa ani po góle nevytiahli z obrannej ulity, do-
máci tlak bol však jalový. V 35. minúte poslal po ro-
hovom kope hosťujúci obranca v pokutovom území 

hokejovým bodyčekom na zem Ozimého, rozhod-
cova píšťalka však zostala nemá. Druhý polčas zača-
li hostia aktívnejšie a v 53. minúte mohol vyrovnať 
striedajúci Matič. Jeho hlavičku však Pilný bravúrne 
vytlačil nad bránku. Rovnako úspešný bol domáci 
gólman aj po pohotovej strele Daniela o päť minút 
neskôr. Mela sa strhla na trávniku desať minút pred 
koncom, keď Janso poslal „čelovkou“ k zemi strieda-

júceho Púchovčana Kapusniaka. Rozhodca 
jeho zákrok „odmenil“ iba žltou kartou. 
Komárňancom sa potom už nepodarilo 
kombinačnou hrou dostať sa k domácej 
bránke, dlhé nakopávané lopty púchovská 
obrana spoľahlivo odvracala. V stretnutí ta-
buľkových susedov sa tak napokon z víťaz-
stva tešili Púchovčania, ktorí svojho súpera 
preskočili v tabuľke. 

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, 
Pavlovič, Ozimý, Lacko, Varga, Michlík (64. 
Kapusniak), Štefanec (90. Petro), Mráz (73. 
Martinček), Loduha, Rypák (73. D. Pilný), 
tréner Lukáš Kaplan

Zostava KFC Komárno: Leckéši – Popo-
vič, Saláta, Šimko, Janso, Domonkos, Pasto-
rek (46. Kiss), Krela (46. Mitič), Doktorík (41. 
Daniel), Tóth (Sibide), Pinte, tréner Miroslav 
Karhan  

12. kolo: 

Žilina B – MŠK Púchov 5:1 
(3:1)

Góly: 12. a 65. Jibril, 5. Kaprálik, 44. Gam-
boš, 81. Kostúr - 23. Mráz

Rozhodca: Marsal - Sluk, Bobko
ŽK: 28. Kaprálik, 39. Suľa - 53. Pavlovič, 61. 

Michlík, 84. Lacko
Zostava MŠK Žilina: Teplan - Suľa (80. 

Majdan), Kopas, Minárik, Javorček - Gam-
boš, Diaz (75. Nemčík), Slebodník - Kaprálik 

(75. Goljan), Jibril (66. Kostúr), Iľko 
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný - Ozimý, Pavlovič, 

Varga, Lacko, Loduha (87. Kopiš), Kapustniak (60. 
Petro), Michlík, Martinček (69. Štefanec), Mráz (87. D. 
Pilný), Rypák (69. Prekop) 

Domáci posilnení o viacerých hráčov A-tímu začali 
výborne, na ľavej strane po spolupráci dvojice Iľko 
- Javorček poslal druhý z nich pred Pilného prízem-
ný center, ktorý sa cez viacerých dostal na päťke ku 
Adriánovi Kaprálikovi a ten nás poslal do vedenia 

- 1:0. Púchov odpovedal presnou strelou Kapustni-
aka, ktorého pokus našťastie opečiatkoval iba tyč 
brány Mareka Teplana. V 12. minúte našiel Kaprálik 
presným centrom pred bránou Taofiqa Jibrila, ktorý 
dokonalým výskokom upratal loptu hlavičkou do 
protipohybu Pilného - 2:0. V 23. minúte Mráz dostal  
v úniku ideálnu loptu na ľavú stranu a krížnej stre-
ly sa síce Teplan dotkol, ale loptu nedokázal vytlačiť 
mimo siete. Púchov ožil a Teplan nás zachránil dob-
rým zákrokom - Martinčeka vychytal svojimi rukavi-
cami. Agilný Jibril mohol pridať svoj druhý gól v zá-
pase, opäť výborne hlavičkoval, no s Púchovom hralo 
brvno. V 35. minúte sa činil Pilný, keď vychytal Diaza  
a aj Javorčeka z dorážky. Hostia hrýzli, v 40. minúte sa 
lopta dostala na zadnej tyči k Michlíkovi, ktorý však 
prestrelil. Udreli tak domáci, Slebodník ukážkovo vy-
sunul Gamboša, ktorý sa sám pred Pilným nepomýlil 
- 3:1.

Druhé dejstvo odštartoval gól Jibrila, ale pre po-
stavenie mimo hry neplatil. Afričan v 52. minúte už  
v ofsajde nebol, ale Pilného po zemi neprekonal. 
Aktívny Jibril sa dočkal až v 65. minúte, opäť sa za-
vesil do vzduchu po centri Gamboša a z tesnej blízky 
prekonal Pilného - 4:1. Definitívu mohol pridať Ko-
pas, ale z priameho kopu mieril vedľa. Tú priniesla až 
krásna, kolmá akcia MŠK, striedajúci Adam Goljan vy-
sunul na ľavej strane Javorčeka, ktorý to „načechral“ 
Kostúrovi a ten svojím prvým gólom v žltozelenom 
drese pečatil našu výhru - 5:1.         Zdroj: MŠK Žilina

Ostatné výsledky 12. kola: Slovan Bratislava B – 
Komárno 2:0, Trebišov – Petržalka 2:4, Dubnica nad 
Váhom – Šamorín 0:1, Banská Bystrica – Šamorín 1:0, 
Poprad – Liptovský Mikuláš 1:5, Skalica – Košice 5:1, 
Podbrezová mala voľno
1. B. Bystrica 11 9 1 1 37:16 28
2. L. Mikuláš 12 9 1 2 29:12 28
3. Skalica 11 8 1 2 29:14 25
4. Košice 11 6 2 3 18:11 20
5. Podbrezová 10 6 1 3 22:10 19
6. Šamorín 11 5 1 5 13:15 16
7. MŠK Púchov 11 5 1 5 14:17 16
8. Trebišov 11 4 3 4 15:20 15
9. Komárno 11 5 0 6 9:16 15
10. Petržalka 11 4 2 5 13:18 14
11. Bardejov 11 3 3 5 8:11 12
12. Dubnica 11 2 4 5 9:14 10
13. Žilina B 10 2 2 6 21:25 8
14. Slovan B 10 1 0 9 6:26 3
15. Poprad 10 1 0 9 12:30 -3 

V 12. kole druhej ligy mužov sa takto Púchovčania pod Dubňom 
tešili iba raz. Rezerva extraligovej Žiliny posilnená o niekoľkých hrá-
čov prvého mužstva zvíťazila nad Púchovom 5:1. 

Delegačná listina ObFZ na 18. októbra
6. liga muži – 11. kolo o 14.00
Tuchyňa – Šebešťanová (Hikel, Kováč), Jasenica 

– Dolná Kočkovce (Škrovánek), Dohňany – Udiča 
(Pastorek, Petrušek), Bolešov – Streženice (R, M. Pe-
cuš), Sverepec – Papradno (Koleno, Klinovský), Vi-
solaje – Lysá pod Makytou (Vojtík, Kapila), Košecké 
Podhradie – Mikušovce (Folučka, Rýdza), dohrávka 9. 
kola: Tuchyňa – Udiča (16. 10. o 15.15 - Černej, Pet-
rušek)

7. liga muži Sever – 9. kolo o 14.00
Pružina – Orlové (Danihel), Tŕstie – Praznov (R), Bo-

diná – FC Púchov (Zvak), dohrávke 7. kola: Pružina – 
Tŕstie (16. 10. o 15.30 – Oselský, B. Mihálik)

7. liga muži Juh – 9. kolo o 14.00
N. Dubnica – Kolačín (17. 10. – Pastorek, Kováčik),  

Č. Kameň – Dulov (R), Kameničany – Horovce (Ková-
čik), Lednica – Prejta (R)

6. liga dorast – 9. kolo o 11.15
Domaniža – D. Kočkovce (17. 10. O 14.00 – Vojtík, 

Klinovský), D. Mariková – Kvašov (Škrovánek, Vojtík), 
Lazy – H. Poruba (Petrušek, Pastorek)

4. liga starší žiaci Sever – 9. kolo o 9.15
Plevník – D. Mariková (17. 10. o 14.00 – Koleno), 

Jasenica – Prečín (R), Beluša – Papradno (o 10.00 – 
Rýdza), dohrávka 7. kola: D. Mariková – Beluša (16. 10. 
o 14.30 – Rojko)  

4. liga starší žiaci Juh – 9. kolo o 9.15
Pruské – Streženice (Kováč), N. Dubnica – K. Pod-

hradie (o 10.00 – Bezdeda), Mikušovce – FC Púchov 
(o 11.30 – Kapila), Dubnica B – Ladce (o 14.30 – Skle-
nár)

4. liga mladší žiaci – 9. kolo o 10.00
Beluša – Udiča (17. 10. o 9.00 – Hikel), Nová Dubni-

ca – Považská Bystrica B (17. 10. o 10.00 – Kováčik), 
Prečín – Horná Poruba (v sobotu o 10.30 – Koleno), 
Ilava – Lysá pod Makytou (Hikel), dohrávka 6. kola: 
Domaniža – Prečín (14. 10. o 16.00)

Prípravky MIX U11 – skupina D
Podmanín – Praznov (17. 10. O 10.00 a 11.00 – R)
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5. liga muži

7. liga muži SEVER

4. liga muži

3. liga muži

6. liga dorast

6. liga muži

7. liga muži JUH

7. liga muži SEVER7. liga muži SEVER

8. kolo:
Brvnište – Podmanín 14:0, Dolné Kočkovce – Dolná 

Mariková 0:3, Lazy pod Makytou a Domaniža mali 
voľno
1. Lednica 5 5 0 0 27:4 15
2. Kvašov 5 4 1 0 34:5 13
3. Brvnište 6 4 0 2 21:6 12
4. Domaniža 5 2 1 2 16:10 7
5. D. Mariková 5 2 1 2 12:7 7
6. H. Poruba 5 2 1 2 16:17 7
7. Lazy 6 1 3 2 17:11 6
8. D. Kočkovce 6 0 1 5 2:35 1
9. Podmanín 5 0 0 5 3:53 0

Aj na Facebooku

8. kolo: 
Nová Dubnica – Červený Kameň 11:1, Kolačín – 

Prejta 6:1, Horovce – Lednica 2:3 (1:3), Páleš (pk), Ke-
bis (pk) – Ilavský 2, Bezák, Dulov – Kameničany 3:2
1. N. Dubnica 7 6 0 1 38:10 18
2. Kolačín 7 5 1 1 25:7 16
3. Lednica 7 4 2 1 23:13 14
4. Dulov 8 4 0 4 22:20 12
5. Horovce 7 3 1 3 23:16 10
6. Prejta 6 3 0 3 10:21 9
7. Kameničany 8 1 0 7 11:33 3
8. Č. Kameň 8 1 0 7 12:44 3

8. kolo: 
Vrchteplá – Pružina 1:0, Orlové – Fan Club Púchov 

5:2 (2:1), Vicena 3, jeden z pk, Mrišo, Urík – Kotris 2, 
jeden z pk, Praznov – Bodiná 1:0, Tŕstie malo voľno
1. Praznov 7 6 1 0 23:9 19
2. Vrchteplá 7 4 1 2 15:15 13
3. Bodiná 7 3 1 3 21:12 10
4. Pružina 6 2 3 1 16:11 9
5. FC Púchov 7 2 0 5 18:26 6
6. Orlové 7 1 2 4 10:21 5
7. Tŕstie 5 1 0 4 8:17 3

10. kolo:
FK Beluša – MŠK Považská Bystrica 4:4 (2:0)
Góly: 17. Cisár, 24. Cisár, 63. Vlastný, 89. Mišutka – 

66. Gajdošík, 76. Čiernik, 88. Gajdošík (pk), 90. Čiernik
ŽK: Holíček, Gašpar – Zuziak, Zavadzan, Demjan, 

rozhodovali Krivošík, Poruban, Haring, hralo sa bez 
divákov

Zostava Beluše: 
Ciesar – Nomilner, Jánošík, Schizler, Gašpar, Cisár 

(83. Ďuriš), Holíček, Hrenák, Gáborík (86. Derka), Go-
relka (78. Bartoš), Mišutka, tréner Dušan Kramlík

Lednické Rovne – Častkovce 0:1 (0:0)
Gól: 68. Štefanka
ŽK: Radič – Kurín, rozhodovali Fehér, Tokoš, Krivo-

šík, hralo sa bez divákov
Zostava Lednických Rovní: 
Bačík – Vajdík, Chmelík, Pišta (73. Fabuš), Husár, 

Lipták, Radič, Púček, Červený, R. Ambrož (46. A. Amb-
rož), Buček (81. Svorada), tréner Stanislav Detko 

Ostatné výsledky 10. kola: 
Nové Mesto nad Váhom – Nitra B 3:0, Zlaté Mo-

ravce/Vráble B – Šaľa 1:0, Marcelová – Galanta 2:0, 
Myjava – Nové Zámky 3:0, Imeľ – Malženice 1:0, Veľké 
Ludince – Kalná nad Hronom 1:2
1. Myjava 10 7 2 1 18:7 23
2. Zl. Moravce B 10 7 2 1 16:6 23
3. Malženice 10 6 3 1 25:12 21
4. Beluša 10 6 3 1 22:10 21
5. Marcelová 10 5 2 3 16:14 17
6. Častkovce 10 4 2 4 11:13 14
7. P. Bystrica 9 3 4 2 18:12 13
8. N. Mesto 10 4 1 5 12:15 13
9. Šaľa 10 4 0 6 16:14 12
10. L. Rovne 10 3 2 5 10:16 11
11. Kalná 10 2 4 4 11:15 10
12. Imeľ 10 2 4 4 7:12 10
13. Nitra B 10 2 3 5 18:23 9
14. V. Ludince 10 2 3 5 6:11 9
15. Galanta 10 2 1 7 10:17 7
16. N. Zámky 9 2 0 7 7:26 6

10. kolo: 
TJ Spartak Kvašov – Vegum Dolné Vestenice 1:5 

(1:2)
Góly: Líška – Láska 2, Stovička, Prekop, Šlajbar
ŽK: Prekop (Dolné Vestnice), rozhodovali Pavlovič, 

Hubinský, Zachara
Zostava Spartak Kvašov: 
Suchánek – Novosad, Kresánek, Bičan, Vanák, 

Amrich, Kováč, Pilát, Líška (75. Strapko), Ocelík (31. 
Remšík), Mička (59. Mutala), tréner Ľuboš Žiaček

Ostatné výsledky 10. kola: 
Prievidza – Prečín 1:2, Trebatice – Partizánske 3:2, 

Domaniža – Gbely 0:0, Trenčianske Stankovce – Le-
hota pod Vtáčnikom 0:3, Športové kluby 1928 Blava 
– Bánovce nad Bebravou 3:1, stretnutia Vrbové – Bo-
leráz a Radimov – Hlohovec odložili
1. ŠK Blava 10 7 2 1 20:10 23
2. Partizánske 10 7 1 2 25:14 22
3. Lehota 10 6 3 1 22:7 21
4. Radimov 8 6 1 1 24:12 19
5. Domaniža 10 6 1 3 20:16 19
6. Gbely 10 4 4 2 16:14 16
7. Boleráz 9 4 2 3 17:9 14
8. T. Stankovce 9 3 3 3 14:15 12
9. Prievidza 10 4 0 6 13:19 12
10. Trebatice 10 3 2 5 17:22 11

11. Prečín 10 3 2 5 9:15 11
12. Hlohovec 9 2 2 5 9:21 8
13. Kvašov 10 2 2 6 11:24 8
14. Vrbové 8 1 4 3 9:10 7
15. D. Vestenice 10 2 0 8 16:27 6
16. Bánovce 9 1 1 7 8:15 4

10. kolo:
Handlová – Veľké Uherce 1:3, Zemianske Kostoľa-

ny – Plevník-Drienové 0:1, Ladce – Kanianka 7:2, 
Chocholná-Velčice – Pruské 4:1, Košeca – Dežerice 
3:0, Podolie – Melčice-Lieskové 2:5, Podmanín – 
Uhrovec 1:1, Brvnište – Horná Poruba odložené
1. V. Uherce 10 8 1 1 28:12 25
2. Melčice 10 6 3 1 34:22 21
3. Ladce 10 7 0 3 27:21 21
4. Kanianka 10 6 2 2 22:17 20
5. Plevník 10 6 1 3 31:17 19
6. Košeca 10 5 4 1 23:10 19
7. Z. Kostoľany 10 6 0 4 19:18 18
8. Uhrovec 10 5 1 4 18:20 16
9. Podmanín 10 4 2 4 24:18 14
10. H. Poruba 9 4 2 3 20:21 14
11. Chocholná 10 4 1 5 19:20 13
12. Podolie 10 3 0 7 12:24 9
13. Brvnište 9 1 3 5 10:13 6
14. Pruské 10 2 0 8 16:31 6
15. Handlová 10 0 3 7 8:28 3
16. Dežerice 10 0 1 9 10:29 1

10. kolo: 
Šebešťanová – Košecké Podhradie 5:1 (1:0)
Góly: Bielik 3, J. Petrík, Číž – Antol (pk)
Mikušovce – Visolaje 0:1 (0:1)
Gól: Kujaník
Zostava Visolají: Štrbáň – Bednář, Moško, Pazdera, 

Vavrík, Hrubo, Baránek, Kujaník, Polacký, Bulejčík, 
strie dali Ďurovec, Šuly

Lysá pod Makytou – Sverepec 3:1 (2:1)
Góly: M. Janíček, Chodúr, Veteška
Zostava Lysej pod Makytou: 
Fojtek – Kováč, M. Janíček, Ľ. Janíček, Prosnan, 

Maslák, Hošták, Macko, Chodúr, Veteška, Augustín, 
striedali Riedel, Drdák, Polacký, Podhorec, tréner Ka-
rol Barninec

Udiča – Jasenica 2:0 (1:0)
Góly: Mihálik, vlastný
Dolné Kočkovce – Tuchyňa 0:3 (0:0)
Góly: Hrehuš (pk), Adamovič, Štefula
Zostava Dolných Kočkoviec: Kováč – Crkoň, Púpala, 

L. Chobot, Garaj, Rybanský, Michálek, Pokorný, Fano, 
Kmošena, Pilát, striedali A. Chobot, Ondrašík, Kvocera
1. Bolešov 9 5 4 0 25:7 19
2. Streženice 9 5 3 1 23:14 18
3. Lysá 10 5 3 2 23:17 18
4. Tuchyňa 9 4 4 1 20:10 16
5. Udiča 9 4 3 2 22:13 15
6. Papradno 9 4 3 2 18:13 15
7. Visolaje 10 4 2 4 14:19 14
8. Sverepec 10 4 2 4 13:20 14
9. K. Podhradie 10 4 2 4 18:26 14
10. Šebešťanová 9 2 4 3 19:19 10
11. D. Kočkovce 9 3 1 5 11:12 10
12. Jasenica 10 2 3 5 16:25 9
13. Dohňany 9 1 1 7 16:28 4
14. Mikušovce 10 1 1 8 8:23 4

Športovotechnická komisia (ŠTK) Oblastného 
futbalového zväzu Považská Bystrica upozorňuje 
všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky poži-
adavky na zmenu termínu, (okrem dlhodobých 
žia dostí podávajúcich pred začiatkom jesennej 
alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na 
ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne 
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej 
dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred 
stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať 
žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu/hracej plo-
chy stretnutia“ v ISSF.
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1. liga starší žiaci U15

Výsledkový servis mládežníckych futbalových súťaží

4. liga mladší žiaci

1. liga starší žiaci U14

4. liga starší žiaci Juh

1. liga mladší žiaci U12

7. kolo: 
MŠK Púchov – Slovan Levice 7:1 (5:0), Baláž 3, 

Vavrík 2, Papučiar, Mikas – Zlatňanský, Inter Bratisla-
va – Domino 1:2, Karlova Ves – Dubnica nad Váhom 
0:0, Petržalka – Zlaté Moravce/Vráble 3:1, Prievidza 
– Dunajská Streda 0:2, Trnava – Trenčín 4:2, Nitra – 
Slovan Bratislava 0:1, Skalica – Senica – odložené na 
4. 11.
1. Nitra 7 6 0 1 43:6 18
2. Petržalka 7 6 0 1 29:4 18
3. D. Streda 7 6 0 1 24:4 18

7. kolo: 
MŠK Púchov – Slovan Levice 6:1 (1:1), Valica 2, 

Šulík, Ročiak, Mušák, Veteška – Demo, Inter Bratisla-
va – Domino 3:0, Karlova Ves Bratislava – Dubnica 
nad Váhom 1:0, Petržalka – Zlaté Moravce/Vráble 2:1, 
Prievidza – Dunajská Streda 2:5, Trnava – Trenčín 3:2, 
Skalica – Senica – odložené na 4. 11.
1. Petržalka 7 5 1 1 17:7 16
2. Trnava 5 5 0 0 32:4 15
3. Nitra 6 5 0 1 37:11 15
4. Slovan 5 5 0 0 26:4 15
5. Trenčín 7 5 0 2 27:13 15
6. MŠK Púchov 6 4 0 2 18:10 12
7. D. Streda 7 4 0 3 17:11 12
8. Senica 5 3 0 2 15:14 9
9. Zl. Moravce 6 3 0 3 14:13 9
10. Karlova Ves 7 3 0 4 12:14 9
11. Dubnica 7 3 0 4 10:22 9
12. Prievidza 7 2 0 5 19:33 6
13. Inter 7 2 0 5 9:29 6
14. Domino 7 1 1 5 11:19 4
15. Skalica 6 0 0 6 4:23 0
16. Levice 7 0 0 7 3:44 0

6. kolo: 
MŠK Púchov – Senica – odložené na 21. 10., Inter 

Bratislava – Dubnica nad Váhom 5:1, Kalrova Ves Bra-
tislava – Dunajská Streda 1:2, Nitra – Zlaté Moravce/
Vráble 11:1, Petržalka – Levice 10:0, Trnava – Slovan 
Bratislava 0:1, Prievidza – Trenčín, Skalica – Domino 
– odložené
1. Nitra 6 6 0 0 43:3 18
2. D. Streda 6 6 0 0 34:4 18
3. Petržalka 6 5 0 1 33:6 15
4. Slovan 6 4 1 1 36:3 13
5. Karlova Ves 6 4 1 1 24:5 13
6. Trnava 6 4 0 2 35:13 12
7. Inter 6 3 1 2 20:18 10
8. Domino 5 3 0 2 20:16 9
9. Trenčín 5 2 0 3 17:20 6
10. Prievidza 5 2 0 3 17:20 6
11. MŠK Púchov 5 1 1 3 12:26 4
12. Senica 5 1 0 4 7:17 3
13. Skalica 5 1 0 4 4:18 3
14. Dubnica 6 1 0 5 11:40 3
15. Zl. Moravce 6 0 0 6 4:54 0
16. Levice 6 0 0 6 1:55 0

1. liga mladší žiaci U13

6. kolo: 
MŠK Púchov – FK Senica – odložené na 21. 11., 

8. kolo: 
Košecké Podhradie – Mikušovce 6:1, Košeca – Prus-

ké 1:3, Streženice – Dubnica nad Váhom B 0:16, Lad-
ce – Nová Dubnica 4:2
1. Ladce 7 7 0 0 82:3 21
2. Dubnica B 6 6 0 0 46:3 18
3. N. Dubnica 7 5 0 2 51:7 15
4. FC Púchov 7 3 0 4 25:30 9
5. Mikušovce 6 2 1 3 9:25 7
6. Košeca 7 2 0 5 14:41 6
7. Streženice 6 1 1 4 12:44 4
8. K. Podhradie 5 1 0 4 13:37 3
9. Pruské 7 1 0 6 8:70 3

2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

11. kolo: 
FK Krakovany – MŠK Púchov – odložené na 21. 

10., Piešťany – Šamorín – odložené, Inter Bratislava 
– Senec 2:2, Vion Zlaté Moravce/Vráble – Skalica 2:1, 
Lokomotíva Trnava – Komárno 1:0, Myjava – Petržal-
ka 0:1, Domino – Dubnica nad Váhom – odložené na 
21. 10.
1. Trnava 11 9 1 1 27:5 28
2. Petržalka 9 6 3 0 25:1 21
3. Dubnica 9 6 2 1 27:12 20
4. Domino 10 6 2 2 22:10 20
5. Inter 11 5 5 1 24:13 20
6. Myjava 10 6 2 2 16:11 20
7. MŠK Púchov 10 4 3 3 15:16 15
8. Komárno 11 4 3 4 18:21 15
9. Skalica 9 4 1 4 20:16 13
10. Krakovany 10 4 1 5 10:14 13
11. Zl. Moravce 11 2 2 7 11:21 8
12. Šamorín 10 2 2 6 10:22 8
13. Partizánske 10 2 1 7 8:18 7
14. Piešťany 9 1 2 6 10:24 5
15. Senec 10 1 2 7 10:27 5
16. Karlova Ves 10 1 2 7 11:33 5

Program 12. kola: 
MŠK Senec – MŠK Púchov (17. 10. o 9.30), Inter 

Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble, Petržalka – Domi-
no, Šamorín – Myjava, Skalica – Piešťany, Partizánske 
– Krakovany, Kománro – Karlova Ves Bratislava, Dub-
nica – Lokomotíva Trnava

11. kolo: 
FK Krakovany – MŠK Púchov – odložené na 21. 

10., Piešťany – Šamorín – odložené, Inter Bratislava 
– Senec 0:1, Zlaté Moravce/Vráble – Skalica 0:2, Loko-
motíva Trnava – Komárno 2:0, Myjava – Petržalka 1:1, 
Domino – Dubnica nad Váhom – odložené na 21. 10.
1. Trnava 11 8 2 1 30:6 26
2. Domino 10 6 4 0 27:8 22
3. Skalica 9 7 0 2 16:6 21
4. Dubnica 9 6 2 1 25:11 20
5. Petržalka 8 6 1 1 30:5 19
6. Inter 11 6 1 4 35:16 19
7. Krakovany 10 4 3 3 11:11 15
8. Zl. Moravce 11 4 3 4 12:17 15
9. Senec 10 3 4 3 17:19 13
10. MŠK Púchov 10 3 2 5 10:21 11
11. Karlova Ves 10 3 1 6 9:16 10
12. Komárno 11 2 3 6 8:22 9
13. Šamorín 10 2 1 7 12:17 7
14. Piešťany 9 1 2 6 12:19 5
15. Myjava 9 1 2 6 5:19 5
16. Partizánske 10 1 1 8 7:53 4

4. Karlova Ves 7 5 1 1 21:5 16
5. Trnava 5 5 0 0 30:5 15
6. Slovan 6 4 0 2 14:4 12
7. Domino 7 4 0 3 15:18 12
8. Trenčín 7 3 1 3 23:14 10
9. MŠK Púchov 6 3 1 2 17:12 10
10. Dubnica 7 2 3 2 10:11 9
11. Inter 7 2 0 5 10:22 6
12. Prievidza 7 2 0 5 7:30 6
13. Senica 5 1 0 4 6:20 3
14. Zl. Moravce 6 0 0 6 6:26 0
15. Skalica 6 0 0 6 1:31 0
16. Levice 7 0 0 7 4:48 0

Inter Bratislava – Dubnica nad Váhom 4:17, Karlova 
Ves Bratislava – Dunajská Streda 5:6, Nitra – Zlaté 
Moravce/Vráble 38:3, Petržalka – Levice 20:5, Trnava 
– Slovan Bratislava 8:3, Prievidza – Trenčín a Skalica – 
Domino – odložené
1. Nitra 6 6 0 0 140:23 18
2. Petržalka 6 6 0 0 131:22 18
3. Trnava 6 6 0 0 123:19 18
4. Trenčín 5 5 0 0 70:28 15
5. Slovan 6 4 0 2 80:35 12
6. Dubnica 6 4 0 2 69:36 12
7. Prievidza 5 4 0 1 78:46 12
8. Karlova Ves 6 3 0 3 56:48 9
9. D. Streda 6 3 0 3 52:67 9
10. MŠK Púchov 5 2 0 3 48:45 6
11. Inter 6 1 0 5 46:69 3
12. Domino 5 1 0 4 29:94 3
13. Levice 6 0 0 6 37:93 0
14. Senica 5 0 0 5 18:85 0
15. Skalica 5 0 0 5 10:141 0
16. Zl. Moravce 6 0 0 6 31:167 0

4. liga starší žiaci Sever
8. kolo: 
Domaniža – Papradno 10:2, Prečín – Beluša 3:5 

(2:1), Kostelanský, Hybben, Rosenbergerová – Zaťko, 
Chleban (pk), Chovanec, Vričan 2, jeden z pk, Plevník-
-Drienové malo voľno
1. Domaniža 7 6 0 1 79:10 18
2. Plevník 6 6 0 0 50:4 18
3. Jasenica 6 4 0 2 30:30 12
4. Papradno 6 2 0 4 25:41 6
5. Beluša 6 1 1 4 10:53 4
6. D. Mariková 5 1 0 4 13:42 3
7. Prečín 6 0 1 5 14:41 1

8. kolo: 
Domaniža – Ilava 5:0, Udiča – Nová Dubnica 0:3, 

Lysá pod Makytou – Prečín 5:0 (0:0), Kauzal 4, Kákoš, 
Plevník-Drienové – Považská Bystrica B 2:1
1. Domaniža 8 7 1 0 44:3 22
2. Plevník 8 5 1 2 24:12 16
3. N. Dubnica 7 5 1 1 18:6 16
4. P. Bystrica B 7 4 1 2 33:15 13
5. Ilava 8 4 1 3 26:29 13
6. Beluša 7 2 1 4 13:22 7
7. Udiča 7 1 2 4 11:18 5
8. Lysá 8 1 2 5 9:25 5
9. Prečín 7 1 1 5 12:36 4
10. H. Poruba 7 0 3 4 3:27 3
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SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život 
a  všetkých nás. Odišiel 
si navždy, túžil si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že 
musel si nás tak nečaka-
ne a navždy opustiť. Hoci 
si odišiel a niet ťa medzi 
nami, v  našich srdciach 
zostaneš stále s nami.“ Dňa 12.10.2020 si pripo-
míname, smutné 4. výročie, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný, manžel, otec, dedko a ka-
marát Jozef Jakubík z Nosíc. S láskou a bolesťou  
v srdci spomína manželka, dcéra a synovia  
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 15.10. si pripomí-
name 20. výročie,čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec, svokor, dedko a 
pradedko MVDr.Rudolf 
Kučera. Kto ste ho po-
znali,venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku  
a modlitbu. S láskou  
a úctou spomínajú manželka a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Ťažko je vysloviť, čo 
v  srdci cítime, už je to 
10 rokov, čo k  tvojmu 
hrobu chodíme. Tá rana 
osudu veľmi bolí a nikdy 
sa nezahojí. Čas plynie 
a  bolesť trápi, lebo nám 
ŤA už nič nevráti. Dňa 
13.10. si pripomíname 10 
rokov, čo nás opustil náš 
drahý syn a brat Peter Toráň. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou  
a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti čo 
vzal. Zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ. Dňa 7.10. 
2020 sme si pripomenuli 
5. smutné výročie úmrtia 
nášho otca, dedka a pra-
dedka Rudolfa Faktora. 
S  láskou a  úctou spomí-
najú a za tichú spomienku  
ďakujú dcéry Alena a Darina s rodinami.

SPOMIENKA
Šulc Rudolf. 19. októbra 
uplynie 20 rokov, čo si 
nás opustil. Zostali sme 
sami, aj tak si každý deň 
v  spomienkach s  nami. 
S láskou spomíname. 
Rodina Šulcová

SPOMIENKA
Dňa 18.10. si pripomína-
me 3. výročie, čo nás náhle  
opustil náš syn, brat a ka-
marát Milan Chodúr.  
S  láskou a  úctou spomí-
na mama, sestry a  celá 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 29.9.2020 sme si 
pripomenuli nedožitých 
89 rokov našej drahej 
mamy, babky a prababky 
Vilmy Körmendyovej  
a  dňa 13.10.2020 si pri-
pomenieme smutné  
6. výročie, čo nás na-
vždy opustila. Kto ste 
ju poznali venujte jej s  nami tichú spomienku.  
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodičmi.

SPOMIENKA
Dňa 1. 11. 2020 si pripo-
míname 10. výročie 
úmrtia nášho otca a ded-
ka Vojtecha Janíka 
z  Púchova. S  láskou 
spomínajú synovia s ro-
dinami.

SPOMIENKA

„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo osud 
vzal“. Odišli ste nám všetkým, ktorí vás radi mali. 
Odišli ste bez toho, aby nám vaše ústa zbohom 
dali. Len ten, kto niekoho stratí, vie čo je bolesť 
a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť ne-
dovolí. V  týchto dňoch si pripomíname, čo nás 
navždy opustili rodičia, starí a  prastarý rodičia, 
svokrovci Jozefa 11.10.2019 a  Justín 4.10.2008 
Gabčovi. S láskou a s úctou spomínajú a za tichú 
spomienku a modlitbu ďakujú syn Tibor s man-
želkou, vnučka Lucka s rodinou, vnuk Tomáš.

SPOMIENKA

Dňa 11.10.2020 uplynie 10 rokov odkedy nás na-
vždy opustila manželka, mama, babka a prabab-
ka Margita Lutišanová. Dňa 15.12.2020 uplynie 
32 rokov odkedy nás navždy opustil manžel, 
dedko, pradedko Štefan Lutišan. Spomínajú na 
vás v srdciach deti s rodinami a ostatná rodina. 
Prosíme tých, ktorí ste ich poznali, aby ste im ve-
novali tichú spomienku.

SPOMIENKA

Aj po dlhých 20-tich  
rokoch, si na Teba  

Igorko Pobežal 
spomínajú všetci, ešte 
žijúci priatelia z chaty 

KOMTESA. 

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

ROZLÚČKA
Srdečne ďakujem všet-
kým, ktorí sa prišli 
3.10.2020 naposledy roz-
lúčiť s mojim synom a na-
šim otcom Vladimírom 
Kvardom. Z  hĺbky srdca 
ďakujeme všetkým, ktorí 
mu obetavo pomáhali 
v jeho najťažších chvíľach 
života. Úprimne ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a  kvetinové dary, čím ste zmiernili náš 
žiaľ. Veľmi ďakujeme p. Kaplánovi a kolektívu pra-
covníkov Advent za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca 
rodina.

ROZLÚČKA
„Dávam Ti kytku kvetov, otec, nech nie si sám, sa-
mučký, keď rozlúčil nás dotyk rozlúčky.Dávam Ti 
kytku kvetov – bylinky proti smútku....“ Ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym 
a  ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s  našim otcom 
a  starým otcom Antonínom Dzurkom z  Lazov 
pod Makytou na jeho poslednej ceste. Zároveň 
ďakujeme všetkým zamestnancom CSS Chmelinec 
v Púchove za obetavú starostlivosť o nášho otca do 
posledného jeho výdychu a  spoločnosti ADVENT 
v Púchove za dôstojnú rozlúčku so zosnulým.



PONUKA PRÁCE
• Hľadám prácu ako upratovačka na 1 až 2 hodiny denne. 0944 341 880
• Muž hľadá brigádu v poobedňajších hodinách. 0949 4945 11
• Hľadám pani na výpomoc do domácnosti. 0904 557 399.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia -20 % do 30. 9. 2020. 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
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, maľovanie. Tel.: 0902 356 631
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, stavebného materiálu, montáž, 
demontáž, vynáška, likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim pojazdný motocykel značky Jawa typ 250, 350 , 500 aj doklady alebo 
motor typ 250/353. Tel . kont. 0951 489 709
• Kúpim garsónku, jednoizbový alebo dvojizbový byt v Púchove. 0944 936 501
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374
• Kúpim RD s väčším pozemkom, alebo STAVEBNÝ POZEMOK. RK nevolať! 
tel.: 0917102671

PRENÁJOM
• Ponúkame na prenájom zariadené 1-izbové a 2-izbové byty v Púchove  
a v Beluši. Taktiež ponúkame na prenájom obchodné priestory  
v Beluši. Bližšie informácie na tel. č: 0905 559 768.
• Dám do prenájmu byt s príslušenstvom a internetom v Hor. Kočkovciach.  
Len pre 1 osobu. Voľný ihneď. Tel.č.: 0914 120 216
• Prenajmem 3-izbový zariadený byt v Púchove. 0903513878
• Súrne hľadáme dlhodobý prenájom bytu v Púchove alebo dom v Horných 
Kočkovciach do 350 € s energiami, alebo kúpa domu na mesačné splátky.  
2 milé osoby. 0904 547 152  alebo 0915 434 486

PREDAJ
• Predám kočík Cam Cortina X3 tris sport 2015 slivkovej farby . Trojkombinácia 
s hlbokou korbou, športovou sedačkou a autosedačkou. V cene je protipotiaca 
podložka do autosedačky, nánožník na športovú časť, rukávník modrej farby na 
zimu, slnečná clona, prebaľovacia taška. Cena 130€. 0904 531 560.
• Predám sprchový kút Ravak 90 štvrť kruh, málo používaný. Zn. lacno.  
0944 143 387

ZO SZZP Púchov
Oznamuje svojim členom a priateľom, že dňa 24.10.2020 poriada zájazd 
do Nového Targu na nákupy pred všetkými svätými. Poplatok 14 €  
/cesta, pripoistenie /. Odchod o 5:30 hod. od starého DK. Hlásiť sa môžete u 
Jána Petra do 15.10.2020, tel. 0948093551 
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Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

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

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15%)

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

1/2 strany 204 x 134 85 € 81 € 72 €

100 x 270 85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87 60 € 57 € 51 €

65 x 270 60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134 50 € 48 € 43 €

204 x 64 50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

Cenník reklamného priestoru a občianskej inzercie v Púchovských novinách:

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

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

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121, email: reklama@puchovskakultura.sk Uzávierka vo štvrtok o 14:00h.

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ: 
Po -Pia  16.00 -22.00
So - Ne  7.00 -22.00
Tel. 042/ 46 05 319

NsP Povžská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETI 
Po -Pia  16.00 -22.00
So - Ne  7.00 -22.00

Ukážka formátu rozmerov inzercie na strane PN.

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

ÚTULOK OZ 
HAFKÁČI

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

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155



inzercia

PONÚKAME OBČANOM
POMOC PRI ÚPRAVE ZÁHRAD

Kosenie, strihanie živého plota, natieranie plotu 
a iné pomocné práce pri dome podľa dohody.

Možnosť úhrady aj servisnými poukážkami 
(ktoré sa dajú zakúpiť v pokladni UPSVaR 
Považská Bystrica- 042/2440171)
Modrá servisná poukážka v sume 10 € 
pre všetkých občanov (je možné ich darovať)  
Ružová servisná poukážka v sume 10 €  
Zvýhodnený nákup pre občanov s rozhodnutím 
o odkázanosti na soc. službu – v sume 5 €

CONTI-eco s.r.o. Moravská cesta 1633/15, Púchov, 
t.č. 0903697247, 042 4635026

Sme tu pre Vás od 
6:00 do14:00 pondelok-piatok!


