
www.puchovskenoviny.skwww.puchovskenoviny.sk

OFICIÁLNY TÝŽDENNÍK MESTA PÚCHOVOFICIÁLNY TÝŽDENNÍK MESTA PÚCHOV

28dátum vydania: 17. 8. 2021dátum vydania: 17. 8. 2021
ďalšie číslo vyjde 31. 8. 2021

Púchovskí futbalisti stále Púchovskí futbalisti stále 
bez víťazstva bez víťazstva 

>> str. 3>> str. 3

Rozšírenie vozového parku Autobusovej Rozšírenie vozového parku Autobusovej 
dopravy Púchov o tri autobusy: dopravy Púchov o tri autobusy: 
Púchovské včely a Púchovská žabkaPúchovské včely a Púchovská žabka

>> str.  2>> str.  2

>> str. 5>> str. 5 >> str. 18>> str. 18

JUDr. Školek o súdnom spore JUDr. Školek o súdnom spore 
WOOD ENERGY vs. PTSMWOOD ENERGY vs. PTSM

Posviacka Magdalénky  Posviacka Magdalénky  
v Horných Kočkovciachv Horných Kočkovciach



spravodajstvospravodajstvo22

Slávnostné uvedenie troch autobusov Solaris 
Urbino 10, ktorých názvy boli venované na počesť 
mladých hasičov z DHZ Nosice – Púchovská žabka 
a púchovských včielok z CVČ Včielka – Púchovská 
včela, sa uskutočnilo v stredu 11. augusta 2021 
dopoludnia na Pešej zóne v Púchove, ktorého sa 
zúčastnili okrem vedúcich oddelení MsÚ Púchov  
i niektorí poslanci MsZ Púchov, zástupcovia spo-
ločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s., ADP, 
s.r.o. a hostia, ktorí boli súčinní pri zabezpečovaní 
autobusov. Záver programu tvorila vyhliadková 
jazda mestom a mestskou časťou Nosice, ktorú 
absolvovali všetci zúčastnení, vrátane prítomných 
členov Denného centra seniorov mesta Púchov.

Vozový park Autobusovej dopravy Púchov, a.s. 
sa od augusta rozširuje o tri celonízkopodlažné 
midi autobusy Solaris Urbino 10. Ich názvy boli 
určené na počesť úspešných reprezentantov 
mesta Púchov: mladých hasičiek a hasičov z DHZ 
Nosice – Púchovská žabka a usilovných včielok  
z CVČ Včielka – Púchovská včela (dva autobusy),  
s ekologickou triedou EUR 5 EEV. Nákupom týchto 
autobusov sa tak v meste Púchov progresívne roz-
širuje vozový park mestskej autobusovej dopravy 
a modernizuje autobusová obslužnosť pre všetky 
skupiny občanov.

Slávnostné zahájenie otvorili úvodným číslom 

tanečníčky z CVČ Včielka, krátkym programom 
sprevádzal predseda predstavenstva Autobusová 
doprava Púchov, a.s. Ing. Viliam Karas. O krst auto-
busov čerstvou vodou priamo z hasičského auta 
DHZ Nosice sa postarali nosické Žabky. Púchov-
skú žabku a dve Púchovské včely uviedla do ofi-
ciálnej prevádzky primátorka Katarína Heneková 
prestrihnutím žltých mašlí, spolu s najmenšou 
včielkou, a umožnila tak občanom a pozvaným 
hosťom nahliadnuť do interiéru autobusov.

Za spoločnosť ADP, s.r.o. sa zúčastnili aj Ing. Jozef 
Daniž a Ing. Peter Paliesek, prítomní boli aj niek-
torí z poslancov MsZ PaedDr. Miroslav Kubičár, 
Ing. Ján Riško, Ing. Peter Žiačik či viceprimátor Ing. 
Lukáš Ranik. Poďakovanie za originálny polep au-
tobusov patrí spoločnosti STAZU, s.r.o. Uvedenia 
autobusov do prevádzky sa zúčastnili aj konateľ 
spoločnosti SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o Ing. Lubomír 
Melichar a zástupcovia z odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií OÚ Považská Bystrica. 

Pozvanie prijali aj členovia Denného centra seni-
orov mesta Púchov. Na záver absolvovali prítom-
ní hostia i občania vyhliadkovú jazdu autobusmi 
Púchovská včela mestom a Púchovská žabka do 
mestskej časti Nosice, kde ešte mali možnosť sa  
s mladými hasičmi odfotiť. Všetkým zúčastneným 

ďakujeme za podporu 
a Žabkám i Včielkam za 
spestrenie programu.

„Teší ma, že spoločnosť 
Autobusová doprava 
Púchov, a.s., ktorej vý-
lučným vlastníkom je už 
Mesto Púchov, sa môže 
pochváliť vynoveným 
vozovým parkom. Aj keď 
nejde o úplne nové auto-
busy, je evidentné, že ich 
technická forma a vyba-
venosť je skvelá a verím, 
že budú prínosom pre 
obyvateľov nášho mes-
ta. Poďakovanie patrí pá-
novi Ing. Lakovi za jeho 
iniciatívu pri obstaraní 

autobusov a pomoc pri procese zabezpečovania 
ich nákupu na jar tohto roku, ako aj zástupcom 
spoločnosti ADP, s.r.o., pánovi Danižovi, Kozákovi, 

Palieskovi a Kováčikovi, ktorí zabezpečili samotný 
nákup autobusov. Prajem obyvateľom mesta prí-
jemné a hlavne bezpečné cestovanie v mestských 
autobusoch a spoločnosti Autobusová doprava 
Púchov, a.s. veľa úspechov pri zabezpečovaní 
služieb vo verejnom záujme,“ uviedla k uvedeniu 
autobusov do prevádzky primátorka mesta Ka-
tarína Heneková.

Autobusy budú premávať v meste Púchov  
a v mestských častiach, vhodné sú najmä pre 
zdravotne hendikepovaných ľudí či mamičky  
s deťmi, a to vďaka zľahčenému prístupu pre inva-
lidný vozík a kočíky s manuálnou rampou pre ná-
stup, s kapacitou 20 miest na sedenie a 45 miest 
na státie. Všetky tri autobusy sú plne klimatizova-
né, s nezávislým kúrením, kamerovým systémom, 
bezpečnostným celodverovým systémom pri vý-
stupe, s prístupom na Wi-Fi a tiež bezplatným Wi-
-Fi monitorom pre možnosť zadávania textových 
oznamov mesta, stop tlačidlami na signalizáciu 
zastavenia, ale aj s informačnými LED tabuľami  
s prepínaním cieľových/koncových zastávok s pik-
togramom.

Prajeme všetkým cestujúcim MAD Púchov prí-
jemnú jazdu mestom i do mestských častí a šofé-
rom autobusov veľa šťastných kilometrov. 

Laura Krošláková, 
foto: Slavomír Flimmel

Rozšírenie vozového parku Autobusovej dopravy Púchov 
o tri autobusy - Púchovské včely a Púchovská žabka
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Okresný súd v Považskej Bystrici vedie pod 
sp.zn.: 8Cb/21/2019 konanie, v ktorom žalobca 
WOOD ENERGY, s.r.o. Podvysoká, vymáha od ža-
lovaného Podniku technických služieb mesta, 
s.r.o. Púchov čiastku 112.705,32 EUR s príslušen-
stvom. Žalobca si uvedenú čiastku uplatňuje ti-
tulom porušenia Zmluvy o skládkovaní odpadu, 
uzatvorenej dňa 12. 12. 2014.

V súvislosti s vývojom daného sporu sme položili 
právnemu zástupcovi Podniku technických služieb 
mesta s.r.o. JUDr. Antonovi Školkovi niekoľko otázok:

V akom stave je súdne konanie v kauze WOOD 
ENERGY?

Okresný súd v Považskej Bystrici v konaní o zapla-
tenie 112.705,32 EUR svojim Rozsudkom zo dňa 16. 
9. 2020 rozhodol, že Podnik technických služieb mes-
ta, s.r.o. (ďalej PTSM), musí zaplatiť žalobcovi WOOD 
ENERGY, s.r.o. sumu 88.936,90 EUR. Vo zvyšku súd ža-
lobu zamietol. Toto rozhodnutie súdu nepovažujeme 
za úspech v spore, aj preto sme v zákonnej lehote po-
dali, v zastúpení nášho klienta, kvalifikované odvola-
nie. Domáhame sa v ňom, aby odvolací súd žalobu 
v celom rozsahu zamietol, alebo aby rozsudok súdu 
zrušil a vec vrátil na nové konanie. 

Pre úplnú informovanosť občanov uvádzam, že  
v konaní o zaplatenie 112.705,32 eur, sme sa obrátili 
na Ministerstvo spravodlivosti SR so žiadosťou o pre-
šetrenie postupu súdu, pretože si myslíme, že jeho 
postup je v rozpore s rozhodovacou činnosťou súdov 
v SR v obdobných konaniach, aj v rozpore s nálezmi 
Ústavného súdu SR a Rozhodnutiami Najvyššieho 
súdu SR a v rozpore s tvrdeniami právnických autorít.

Pohľadávka WOOD ENERGY, s.r.o. ktorú si táto spo-
ločnosť proti PTSM uplatňuje, vyplýva zo Zmluvy  
o skládkovaní odpadu pre rok 2015. V priebehu ko-
nania sme zistili, že táto zmluva, ktorú za PTSM uza-
vrel bývalý konateľ, je z dôvodu porušenia zákona  
o verejnom obstarávaní absolútne neplatná (vzťa-
huje sa to aj na zmluvu pre rok 2014), a preto PTSM 
podal trestné oznámenie. V tejto veci už začal vyše-
trovateľ OR Policajného zboru v Považskej Bystrici 
trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu 
porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. 

Zistili sme však aj to, že Zmluvy o skládkovaní od-

padu pre roky 2012 a 2013, ktoré uzavrelo so spoloč-
nosťou WOOD ENERGY, s.r.o. Mesto Púchov, v čase 
keď bol primátorom mesta M. Michalec, sú tak isto 
absolútne neplatné, a to z dôvodu porušenia zákona 
o verejnom obstarávaní. Aj v tomto prípade už začal 
vyšetrovateľ OR PZ trestné stíhanie, z dôvodu podo-
zrenia zo spáchania prečinu porušenia povinnosti pri 
správe cudzieho majetku, v súbehu s prečinom zne-
užitia právomoci verejného činiteľa. 

Občania nášho mesta si mohli nedávno prečítať 
internetový článok JUDr. Pavla Crkoňa „Stratený 
alebo daňový raj? Aj to je Púchov!“. Oznamuje  
v ňom, že vstúpil do súdneho konania medzi 
PTSM a spoločnosťou WOOD ENERGY s.r.o., a to 
na základe svojho podania zo dňa 21. 10. 2019. 
Môžete potvrdiť pravdivosť tejto informácie?

Zo zásady nezvyknem reagovať na internetové prí-
spevky. V tomto prípade však musím urobiť výnim-
ku. Považujem za potrebné, aby obyvatelia Púchova 
boli objektívne a pravdivo informovaní o každej veci, 
týkajúcej sa ich mesta, zvlášť ak ide o súdny spor vy-
sokej hodnoty. Je pravdou, že JUDr. Crkoň síce podal 
dňa 17. 10. 2019 na Okresný súd v Považskej Bystrici 
Návrh na vstup intervenienta (teda seba) do konania, 
na základe čoho deklaruje, že vstúpil do tohto spo-
ru. Treba však dodať, že OS v Pov. Bystrici Uznesením 
sp.zn.: 8 Cb/21/2019, zo dňa 31. 12. 2019 rozhodol, 
že jeho návrh, teda vstup intervenienta JUDr. Pavla 
Crkoňa do konania na strane žalovaného, nie je prí-
pustný! Z toho jasne vyplýva, že JUDr. Crkoň nemo-
hol vstúpiť do konania a nebol účastníkom konania 
na strane žalovaného, teda PTSM. Z toho dôvodu 
možno konštatovať, že tvrdenie JUDr. Crkoňa je ne-
horáznym klamstvom, a že občanov mesta Púchov 
zavádza. JUDr. Crkoň sa spolu s niektorými ďalšími 
občanmi mesta Púchov síce zúčastňoval na pojedná-
vaniach v predmetnej súdenej veci, ale len ako verej-
nosť, bez akejkoľvek možnosti sa k veci vyjadrovať!

Aké sú teda zásluhy JUDr. P. Crkoňa na úspeš-
nosti Podniku technických služieb mesta, s.r.o.  
v tomto spore?

Z obsahu mojej, vyššie uvedenej odpovede vyplý-
va, že v spore sme zatiaľ vo väčšej časti úspešní ne-
boli, tak neviem v čom pán doktor vidí svoju pomoc  

a svoje zásluhy. Vo svojom článku uviedol: „Výsle-
dok sa dostavil skoro po roku a pol, a je to výsledok  
v pros pech nášho mesta. Domnievam sa, že aj mojim 
pričinením tak môže vedenie mesta státisíce EUR, 
ktoré by inak išli na platenie pokút a náhrady ušlého 
zisku, použiť pre jeho ďalší rozvoj.” 

Jednoznačne tvrdím, že v danom konaní pán JUDr. 
Crkoň žiadnym spôsobom nepomáha, ba práve na-
opak jeho neodborné vyjadrenia, ktorými zavádza 
občanov mesta, sťažujú postup v konaní. Je potreb-
né ešte podotknúť, že predmetom súdneho konania 
je zaplatenie sumy 112.705,32 EUR, nie státisíce EUR, 
o ktorých vo svojom statuse pán doktor hovorí. 

Musím žiaľ konštatovať, že obdobný spôsob osob-
nej prezentácie, zvolil JUDr. Crkoň aj v konaní pri od-
volávaní hlavného kontrolóra mesta Púchov, v kto-
rom neodborne a s absenciou základných znalostí 
práva, spochybňoval postup mesta a jeho právneho 
zástupcu. Po skončení celej kauzy, už v svojom statu-
se akosi „pozabudol“ uviesť, že Najvyšší súd SR, svo-
jim výrokom potvrdil, že mesto Púchov vykonalo od-
volanie Hlavného kontrolóra zákonným spôsobom.

Komunikáciu pána JUDr. Crkoňa s občanmi mesta 
Púchov prostredníctvom svojich internetových prís-
pevkov možno považovať za typický príklad vlast-
nej sebaprezentácie zverejnenej za akúkoľvek cenu, 
teda aj za cenu, neoverených a nepravdivých výro-
kov. Pán Crkoň týmto spôsobom zavádza občanov,  
o dôveru ktorých sa paradoxne opakovane neúspeš-
ne uchádza vo voľbách na primátorskú stoličku.

Tieto riadky môžu, pri istej dávke sebareflexie, po-
slúžiť pánu doktorovi zároveň aj ako odpoveď, pre-
čo sa jeho kandidatúra vo voľbách opakovane stáva  
fiaskom. Volič v Púchove totiž vie veľmi dobre vyhod-
notiť, kto má skutočný záujem o rozvoj mesta, ktorý  
z kandidátov prezentuje svoj program úprimne  
a ktorý z nich iba povyšuje svoje osobné záujmy nad 
záujem mesta a jeho občanov. Súdny exekútor JUDr. 
Crkoň je bezpochyby odborníkom v oblasti exekuč-
ného práva. Úspešné zastupovanie v súdnych spo-
roch mesta a jeho obchodných spoločností si však 
vyžaduje odbornú erudíciu v inej oblasti práva, kto-
rej garantom je zastupovanie advokátom, na to spl-
nomocneným.                                     Slavomír Flimmel

Mestský právnik JUDr. A. Školek o súdnom spore 
WOOD ENERGY vs. Podnik technických služieb mesta

V minulom týždni aj PTSM, prešiel obnovou a doplnením vozového parku  
a zariadení, potrebných na zabezpečenie činností, ktoré technické služby v meste 

zabezpečujú na verejnoprospešný účel. Zaradením nových strojov do prevádzky 
dochádza k postupnej modernizácii, ale i úspore nákladov a energií.  MsÚ Púchov

PTSM, s.r.o. obnovuje a dopĺňa svoj vozový park
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Dňa 12.8.2021 vyšli vo Vestníku vlády SR nové vy-
hlášky k rúškam, k návštevám v zdravotníckych za-
riadeniach a k izolácii pozitívnych osôb a ich úzkych 
kontaktov. Vyhlášky odrážajú nový COVID automat, 
účinnosť nadobudli v pondelok 16. augusta.

VYHLÁŠKA K PREKRYTIU HORNÝCH DÝCHACÍCH 
CIEST

• V interiéroch bude naďalej povinné prekrytie 
horných dýchacích ciest. Respirátor bude povinný 
v stupňoch ohrozenia (červená, bordová, čierna).  
V okresoch v stupni Monitoring a Ostražitosť (zelená 
a oranžová) bude možné respirátor nahradiť rúškom, 
šálom alebo šatkou.

• V exteriéroch bude prekrytie horných dýchacích 
ciest (respirátorom, rúškom a podobne) povinné  
v okresoch v 2. alebo 3. stupni ohrozenia (bordová, 
čierna). 

• V exteriéroch okresov v 1. stupni ohrozenia (červe-
ná), Ostražitosť (oranžová) alebo Monitoring (zelená) 
bude prekrytie horných dýchacích ciest povinné iba 
pri hromadných podujatiach.

• Prekryté horné dýchacie cesty nebudú musieť 
mať pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove 
a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, 
s poruchami autistického spektra, so stredným až 
hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo 
žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné 
zdravotné postihnutie.

VYHLÁŠKA K NÁVŠTEVÁM V ZDRAVOTNÍCKYCH 
ZARIADENIACH

• Návštevy na lôžkových oddeleniach budú zaká-
zané počas trvania pandémie, regionálne úrady ve-
rejného zdravotníctva však môžu nariadiť vo svojej 
územnej pôsobnosti aj miernejšie (alebo prísnejšie) 
opatrenia.

• Výnimky budú mať, tak ako doteraz, kňazi podá-
vajúci sviatosť pomazania chorým a umierajúcim. 
Navštevovať bude možné aj osoby v paliatívnej sta-
rostlivosti, ťažko choré a umierajúce.

• Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne 
zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie 
viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok 

testu na ochorenie COVID-19: PCR alebo LAMP test 
nie starší ako 72 hodín od odberu, antigénový test 
nie starší ako 24 hodín od odberu.

• Potvrdenie o zaočkovanosti, prekonaní ochorenia 
COVID-19 je možné nahradiť aj digitálnym COVID 
preukazom EÚ.

VYHLÁŠKA K IZOLÁCII POZITÍVNYCH OSÔB  
A KARANTÉNE ÚZKYCH KONTAKTOV

• Osoba, ktorá bola pozitívne testovaná (RT PCR, 
LAMP test alebo AG test), bude naďalej musieť 
oboznámiť s tým všetkých ľudí, s ktorými prišla do 
kontaktu počas dvoch dní pred odberom vzorky.

• Po novom však, ak má osoba klinické prízna-
ky ochorenia COVID-19, oboznamovať bude ľudí,  
s ktorými prišla do kontaktu dva dni pred objavením 
sa prvých príznakov ochorenia COVID-19. Rovnaká 
možnosť pribudla aj v prípade nariadenia karantény 
osobám, ktoré prišli do kontaktu s pozitívne testova-
nou osobou

Úrad verejného zdravotníctva SR 

Nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Z prieskumov verejnej mienky, ale aj z moni-
toringu a analýz sociálnych sietí, poznáme naj-
častejšie sa opakujúce dôvody, prečo niektorí 
ľudia váhajú s očkovaním proti Covidu. 

VAKCÍNY BOLI VYVINUTÉ PRÍLIŠ RÝCHLO
Technológia, na ktorých sú mRNA vakcíny posta-

vené, nie je úplne nová. Bola vyvíjaná už od 90-tych 
rokov, vedci tak nezačínali od nuly. Kvôli urgentnosti 
pandémie bol proces schvaľovania vakcín adminis-
tratívne zjednodušený a zrýchlený, ale nikdy nie na 
úkor bezpečnosti.

S tým súvisí aj podmienečná registrácia vakcín, kto-
rá však neznamená, že vakcíny sú „experimentálne“. 

Je to štandardný postup a na Slovensku sa používa 
ďalších 114 liekov, ktoré sú v podmienečnej regis-
trácii. Všetky registrované vakcíny, s ktorými sa u nás 
očkuje proti Covidu, museli prejsť tromi kolami kli-
nického skúšania na desiatkach tisíc dobrovoľníkov  
a v reálnej praxi sa nimi zaočkovalo už vyše 2 miliardy 
ľudí na celom svete. 

BOJÍM SA VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV
Vakcíny proti Covidu majú, podobne ako takmer 

všetky liečivá, vedľajšie účinky. Všetky relevantné in-
štitúcie ich od začiatku poctivo skúmajú a otvorene 
o nich komunikujú, ŠÚKL hlásenia o podozreniach na 
vedľajšie účinky pravidelne zverejňuje. Na rozdiel od 

iných liečiv, o vakcínach proti 
Covidu sa mimoriadne veľa 
hovorí, preto sú tieto obavy 
pochopiteľné. 

Masívne očkovanie po ce-
lom svete však potvrdilo to, 
čo ukazovali klinické skúša-
nia: vakcíny sú bezpečné. 
Vedľajšie účinky majú takmer 
vždy podobu krátkodobých 
nepríjemností (teplota, úna-
va, bolesť hlavy) a závažné 
vedľajšie účinky sa objavujú 
veľmi zriedkavo. 

Je pravdou, že po zaočko-
vaní miliónov ľudí sa obja-
vili aj vedľajšie účinky, ktoré 
klinické skúšania neodhalili 
- prípady vzácnych krvných 
zrazenín alebo myokarditídy. 
Klinické skúšania však tieto 
vedľajšie účinky neodhalili 
práve preto, že sú mimoriad-
ne zriedkavé. Je tiež pravdou, 
že sa objavilo niekoľko úmrtí 
s možným súvisom s očkova-
ním (4 prípady v SR). Takéto 
prípady sú však extrémne 
zriedkavé v porovnaní s tým, 
koľko úmrtí a hospitalizácii 
spôsobil Covid-19 (v SR vyše 
12.500). 

OBÁVAM SA OČKOVANIA 
KVÔLI MOJIM OCHORE-
NIAM

Vo všeobecnosti platí, že kontraindikácii (teda pre-
kážok) pre očkovanie proti Covidu-19 je veľmi málo. 
Platí tiež, že chronické ochorenia a vysoký vek nie-
lenže nie sú prekážkou pre očkovanie, ale naopak, 
sú dôvodom navyše, prečo by ste sa mali dať očko-
vať čo najskôr. Pre ľudí s pridruženými ochoreniami 
predstavuje Covid väčšiu hrozbu. 

Kontraindikácie pre očkovanie proti Covidu sú: 
alergia na jednu zo zložiek vakcíny; fáza akútneho 
zhoršovania chronického ochorenia; akútne febrilné 
ochorenie; prípady po závažnej alergickej reakcii na 
prvú dávku vakcíny. Okrem týchto prípadov vo vše-
obecnosti platí, že očkovať sa môžu všetci ľudia nad 
12 rokov s akýmikoľvek ochoreniami a problémami. 

BOJÍM SA NEZNÁMYCH DLHODOBÝCH ÚČIN-
KOV

Všetky vedľajšie účinky popísané v príbalových 
letákoch registrovaných vakcín proti Covidu, s ktorý-
mi sa na Slovensku aktuálne očkuje, sú krátkodobé. 
Dlhodobé účinky sú pri vakcínach vo všeobecnos-
ti raritné. Rovnako nie je dôvod obávať sa, že by sa 
niektoré vedľajšie účinky mohli objaviť až po ro-
koch, všetky zložky vakcíny opustia naše telo po 
niekoľkých dňoch. Na Slovensku je registrovaných 
82 rôznych vakcín, ani v jednom prípade nedošlo 
k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa objavujúcim 
vedľajším účinkom.

MRNA vakcíny sú síce relatívne nové, ale nie sú úpl-
ne nové. Na dobrovoľníkoch sa rôzne mRNA vakcíny 
testovali už posledné tri roky a nie je známy žiadny 
prípad dlhodobých vedľajších účinkov. Naopak, 
pri ochorení Covid-19 sa najčastejšie hovorí o jeho 
smrtnosti, ale dôležité sú aj dlhotrvajúce následky, 
s ktorými sa časť ľudí trápi aj dlho po vyliečení. Pri 
Covide vieme, že je nebezpečný aj kvôli tomu, že do-
káže spôsobovať dlhodobé problémy.

SOM MLADÝ A ZDRAVÝ, TAK NA ČO SA OČKO-
VAŤ?

Aj pri mladých a zdravých ľudí sú riziká vyplývajúce 
z Covidu vyššie ako riziká spojené s očkovaním. Pri 
Delta variante dáta zo zahraničia ukazujú, že viac 
mladých ľudí končí v nemocnici - to súvisí aj s tým, 
že starší ľudia sú vo väčšej miere zaočkovaní. Až 
13,7 percenta ľudí pociťuje dlhodobé ťažkosti aj po 
prekonaní Covidu. Mladý a zdravý človek by sa však 
nemal očkovať len kvôli sebe, ale aj kvôli tomu, aby 
nenakazil nikoho vo svojom okolí. 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Ministerstvo zdravotníctva o očkovaní proti COVID-19
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Primátorka mesta Púchov zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 
dňa 19. augusta 2021 (štvrtok) o 13.30 hod.
v Divadle Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná sála

PROGRAM:
1. Správa č.2/2021 z kontroly hospodárenia ZŠ Mládežnícka ul., Púchov  
na vybratej vzorke dokladov z roku 2020
2. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – august 2021
3. Nájom
4. Rôzne
5. Interpelácie 

Posviacka zrekonštruovanej ka-Posviacka zrekonštruovanej ka-
plnky Nanebovzatia Panny Márie, plnky Nanebovzatia Panny Márie, 
sv. Márie Magdalény, sv. Augustína sv. Márie Magdalény, sv. Augustína 
v Horných Kočkovciach sa konala v Horných Kočkovciach sa konala 
v nedeľu 15.8.2021. Dielo, ktoré si v nedeľu 15.8.2021. Dielo, ktoré si 
vyžadovalo veľa práce a úsilia, bolo vyžadovalo veľa práce a úsilia, bolo 
slávnostne posvätené Mons. Mariá-slávnostne posvätené Mons. Mariá-
nom Šurábom, kanonikom nitrian-nom Šurábom, kanonikom nitrian-
skej kapituly. skej kapituly. 

Zakladateľ kaplnky Magdalénky bol Zakladateľ kaplnky Magdalénky bol 
Augustín Florián Balogh (*1821 †1898) Augustín Florián Balogh (*1821 †1898) 
- kanonik Nitrianskej kapituly a farár - kanonik Nitrianskej kapituly a farár 
Horných Kočkoviec. Kaplnku Magda-Horných Kočkoviec. Kaplnku Magda-
lénku dal postaviť ako rodinnú hrobku lénku dal postaviť ako rodinnú hrobku 
zemianskej rodiny Baloghovcov a na zemianskej rodiny Baloghovcov a na 

záver jeho života ho v kaplnke aj po-záver jeho života ho v kaplnke aj po-
chovali. chovali. 

Kaplnka bola postavená v rokoch Kaplnka bola postavená v rokoch 
1874 – 1878. V rokoch 1897 - 1898 bola 1874 – 1878. V rokoch 1897 - 1898 bola 
zväčšená do dnešnej veľkosti. V roku zväčšená do dnešnej veľkosti. V roku 
1908 bola kvôli havarijnému stavu 1908 bola kvôli havarijnému stavu 
klenby kaplnka uzavretá. Magdalén-klenby kaplnka uzavretá. Magdalén-
ka prešla niekoľkými rekonštrukciami ka prešla niekoľkými rekonštrukciami 
– prvou už v roku 1910. V roku 1981 – prvou už v roku 1910. V roku 1981 
sa opravila strecha, boli odstránené sa opravila strecha, boli odstránené 
ozdobné prvky nad oknami. Fasáda ozdobné prvky nad oknami. Fasáda 
kaplnky bola omietnutá brizolitom  kaplnky bola omietnutá brizolitom  
a namaľovaná. Pri oprave sa natreli a namaľovaná. Pri oprave sa natreli 
okná a dvere hnedou farbou a zamre-okná a dvere hnedou farbou a zamre-
žovali sa proti vandalom.žovali sa proti vandalom.

Kaplnka sa asi 100 rokov nepoužíva-Kaplnka sa asi 100 rokov nepoužíva-
la, iba občas sa pri nej zastavili pohreb-la, iba občas sa pri nej zastavili pohreb-
né sprievody prechádzajúce okolo na né sprievody prechádzajúce okolo na 
miestny cintorín. To sa podpísalo na jej miestny cintorín. To sa podpísalo na jej 
zlom technickom stave. O nevysporia-zlom technickom stave. O nevysporia-
dané vlastníctvo kaplnky a okolitých dané vlastníctvo kaplnky a okolitých 
pozemkov sa začala v roku 2016 zau-pozemkov sa začala v roku 2016 zau-
jímať Farnosť Horné Kočkovce a v roku jímať Farnosť Horné Kočkovce a v roku 
2017 bola kaplnka opätovne získaná 2017 bola kaplnka opätovne získaná 
do jej vlastníctva.do jej vlastníctva.

V rokoch 2018 – 2021 prebehla zatiaľ V rokoch 2018 – 2021 prebehla zatiaľ 
posledná rekonštrukcia kaplnky. Bola posledná rekonštrukcia kaplnky. Bola 
odstránená zemina za kaplnkou, od-odstránená zemina za kaplnkou, od-
stránené zvlhnuté omietky a vykonaná stránené zvlhnuté omietky a vykonaná 
chemická injektáž k základom budovy. chemická injektáž k základom budovy. 

V roku 2020 bol postavený oporný múr V roku 2020 bol postavený oporný múr 
z vodostabilného betónu, ktorý má z vodostabilného betónu, ktorý má 
kaplnku trvalo chrániť.kaplnku trvalo chrániť.

Interiér bol vytvorený úplne nový. Interiér bol vytvorený úplne nový. 
Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom 
vtlačil kaplnke moderný ráz. Postupne vtlačil kaplnke moderný ráz. Postupne 
vytvoril vitrážové okná, nápis na kryp-vytvoril vitrážové okná, nápis na kryp-
tu, lavice, bohostánok, dva obrazy vo tu, lavice, bohostánok, dva obrazy vo 
vnútri a dva vonku. Kaplnka tak môže vnútri a dva vonku. Kaplnka tak môže 
byť opäť využívaná pre potreby litur-byť opäť využívaná pre potreby litur-
gie. Počas obnovy boli tiež obnovené gie. Počas obnovy boli tiež obnovené 
pôvodné dvere, natretá strecha, upra-pôvodné dvere, natretá strecha, upra-
vená rozptylová plocha pred kaplnkou vená rozptylová plocha pred kaplnkou 
a vytvorené chodníky.a vytvorené chodníky.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Posviacka Magdalénky v Horných Kočkovciach

OSLAVA 
77. VÝROČIA SNP
29.8.2021 (nedeľa) o 10:00 hod. 

v Mestskom Europarku:
- HYMNA SR
- PIETNY AKT KLADENIA VENCOV PRI PAMÄTNEJ DOSKE
- BÁSEŇ
- PRÍHOVOR PRIMÁTORKY MESTA
- PRÍHOVOR ZÁSTUPCU ZO SZPB

Pozvánka na rokovanie 
mestského zastupiteľstva
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Mestská polícia

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Púchov v so-
botu 7. 8.2021 zorganizoval za podpory mesta 
Púchov a Trenčianskeho samosprávneho kraja 
detskú súťaž s disciplínami výstup na hasičskú 
vežu a beh na 60m cez prekážky, ktorú prišiel ot-
voriť viceprimátor Ing. Lukáš Ranik. 

Súťaže sa zúčastnilo približne 40 pretekárov  
z Trenčianskeho, Žilinského, Trnavského a Nitrianske-
ho kraja. V prvej disciplíne výstup na hasičskú vežu 
sa súťažilo v jednotlivých vekových kategóriách od  
6 do 18 rokov. V kategórii prípravka chlapci (od 6 do 
12 rokov) súťažili domáci hasiči Ondrej Kosak, Max 
a Zak Chovanček. Najlepšie sa darilo vo výstupe na 
vežu Zakovi, kde obsadil výborné 1. miesto v danej 
kategórií. Ďalšieho domáceho pretekára sme mali 
v kategórií mladšie dorastenky (od 13 do 14 rokov) 

- Simonku Sečkárovú. Skúsená pretekárka neda-
la druhým šancu a obsadila prvenstvo v kategórií. 
Posledný z domácich pretekárov bol Tomáš Kucej 
v kategórií stredný dorastenci (od 15 do 16 rokov) 
vybojoval tretie miesto. Po ukončení výstupu na 
vežu nasledoval beh na 60 m cez prekážky. V tejto 
disciplíne súťažili vo vekových kategóriách do 15 
rokov. Kategóriu prípravka (do 8 rokov) úplne ovlád-
li domáci pretekári a to: 1. miesto - Tomáš Valach,  
2. miesto - Ondrej Kosak, 3. miesto - Vladimír Mora-
včík, 4. miesto Dávid Kováč. V dievčatách pretekala 
Eliška Jantová, ktorá obsadila výborne 2. miesto.  
V kategórií mladší chlapci štartoval Max a Zak Cho-
vanček. Opäť sa viac darilo Zakovi, ktorý obsadil  
3. miesto a Max 5. miesto. 

DHZ Púchov

Detská hasičská súťaž v Púchove

V poslednom období čoraz spomínanejšia téma V poslednom období čoraz spomínanejšia téma 
medzi občanmi Púchova, bývajúcimi v bytovkách medzi občanmi Púchova, bývajúcimi v bytovkách 
a panelákoch v meste – zvýšený výskyt hlodavcov a panelákoch v meste – zvýšený výskyt hlodavcov 
v obytných zónach. Popri potrebnej deratizácii v obytných zónach. Popri potrebnej deratizácii 
bytových domov či pivníc sa však zabúda na to, bytových domov či pivníc sa však zabúda na to, 
že Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových že Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov (SVBaNP), ktoré deratizáciu zabezpe-priestorov (SVBaNP), ktoré deratizáciu zabezpe-
čujú, majú v správe i kanalizačnú prípojku – a tu čujú, majú v správe i kanalizačnú prípojku – a tu 
vzniká spomínaný problém. Kontrolu nad vyko-vzniká spomínaný problém. Kontrolu nad vyko-
nanou deratizáciou zo strany SVBaNP však nema-nanou deratizáciou zo strany SVBaNP však nema-
jú samosprávy a mestské úrady ako také, ale pria-jú samosprávy a mestské úrady ako také, ale pria-
mo regionálne úrady verejného zdravotníctva. mo regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

Mesto Púchov vykonáva pravidelnú deratizáciu Mesto Púchov vykonáva pravidelnú deratizáciu 
prostredníctvom vysúťaženej a zazmluvnenej firmy prostredníctvom vysúťaženej a zazmluvnenej firmy 
AQUA ZOO PLUS s.r.o., Považská Bystrica. Deratizá-AQUA ZOO PLUS s.r.o., Považská Bystrica. Deratizá-
cia je realizovaná v jarnom a jesennom období, pri-cia je realizovaná v jarnom a jesennom období, pri-
čom firma zabezpečuje deratizáciu a dezinsekciu 13 čom firma zabezpečuje deratizáciu a dezinsekciu 13 
budov vo vlastníctve mesta, 6 domov smútku a 12 budov vo vlastníctve mesta, 6 domov smútku a 12 
školských zariadení a celoplošnú deratizáciu verejnej školských zariadení a celoplošnú deratizáciu verejnej 
zelene. Za účelom monitoringu výskytu hlodavcov zelene. Za účelom monitoringu výskytu hlodavcov 
je ukotvených 20 kusov deratizačných staničiek pri je ukotvených 20 kusov deratizačných staničiek pri 
kontajnerových stojiskách. V prípade výskytu hlo-kontajnerových stojiskách. V prípade výskytu hlo-
davcov prichádza deratizér po nahlásení referentom davcov prichádza deratizér po nahlásení referentom 
pre životné prostredie MsÚ Púchov na miesto výsky-pre životné prostredie MsÚ Púchov na miesto výsky-
tu celoročne. tu celoročne. 

Povinnosť deratizovať bytové domy a ich príslušen-Povinnosť deratizovať bytové domy a ich príslušen-
stvá (pivnice či iné spoločné priestory), majú Spolo-stvá (pivnice či iné spoločné priestory), majú Spolo-
čenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov čenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
(ďalej SVBaNP) dvakrát ročne, pričom majú v správe (ďalej SVBaNP) dvakrát ročne, pričom majú v správe 
i kanalizačnú prípojku až po jej napojenie na hlavnú i kanalizačnú prípojku až po jej napojenie na hlavnú 
kanalizačnú prípojku. Z toho dôvodu je nutné zo kanalizačnú prípojku. Z toho dôvodu je nutné zo 
strany SVBaNP zabezpečiť nielen deratizáciu vnú-strany SVBaNP zabezpečiť nielen deratizáciu vnú-
torných obytných priestorov, ale taktiež exteriér torných obytných priestorov, ale taktiež exteriér 
obytnej zóny, kde sa hlodavce najčastejšie zdržia-obytnej zóny, kde sa hlodavce najčastejšie zdržia-
vajú a tak dochádza k ich množeniu sa a vykrmova-vajú a tak dochádza k ich množeniu sa a vykrmova-
niu. Spôsobovať to môže nepopulárna a evidentne niu. Spôsobovať to môže nepopulárna a evidentne 

i neefektívna snaha ušetriť financie v rámci SVBaNP, i neefektívna snaha ušetriť financie v rámci SVBaNP, 
čím nedochádza k deratizácii vonkajších priestorov čím nedochádza k deratizácii vonkajších priestorov 
v okolí bytových domov. Prispievať k tomu môže  v okolí bytových domov. Prispievať k tomu môže  
i skutočnosť, že občania často vylievajú jedlo do to-i skutočnosť, že občania často vylievajú jedlo do to-
aliet, ktoré následne putuje do kanalizácie - preto sa aliet, ktoré následne putuje do kanalizácie - preto sa 
nemožno čudovať, odkiaľ si hlodavce ľahko a účinne nemožno čudovať, odkiaľ si hlodavce ľahko a účinne 
zoženú potravu pre svoj rast. zoženú potravu pre svoj rast. 

Dezinformačne pôsobia mylné informácie, ak výs-Dezinformačne pôsobia mylné informácie, ak výs-
kyt hlodavcov dávajú občania do súvislosti s existen-kyt hlodavcov dávajú občania do súvislosti s existen-
ciou polopodzemných kontajnerov v meste. Upozor-ciou polopodzemných kontajnerov v meste. Upozor-
ňujeme však na fakt, že dôležitý aspekt tvorí práve ňujeme však na fakt, že dôležitý aspekt tvorí práve 
obsah odpadu (vriec plných smetí), ktoré občania obsah odpadu (vriec plných smetí), ktoré občania 
vyhadzujú do kontajnerov na komunálny odpad (ďa-vyhadzujú do kontajnerov na komunálny odpad (ďa-
lej KO), keďže častokrát sa tam nájde „všetko, čo dom lej KO), keďže častokrát sa tam nájde „všetko, čo dom 
dal“. dal“. 

Mesto Púchov, ale ani iné samosprávy, nemajú na Mesto Púchov, ale ani iné samosprávy, nemajú na 
základe Zákona 355/2007 o ochrane, podpore a roz-základe Zákona 355/2007 o ochrane, podpore a roz-
voji verejného zdravia právomoc kontrolovať bytové voji verejného zdravia právomoc kontrolovať bytové 
spoločenstvá, ako deratizáciu prevádzajú, takúto spoločenstvá, ako deratizáciu prevádzajú, takúto 
právomoc majú len regionálne úrady verejného právomoc majú len regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v príslušnom regióne. zdravotníctva v príslušnom regióne. 

Podľa informácií, ktoré poskytli referentke pre ži-Podľa informácií, ktoré poskytli referentke pre ži-
votné prostredie MsÚ Púchov dve nezávislé derati-votné prostredie MsÚ Púchov dve nezávislé derati-
začné spoločnosti, prevádzajúce deratizáciu v mes-začné spoločnosti, prevádzajúce deratizáciu v mes-
te Púchov, iba jedna spoločnosť sa venuje aplikácii te Púchov, iba jedna spoločnosť sa venuje aplikácii 
nástrah na kanalizačné kinety (na dno šachty), avšak nástrah na kanalizačné kinety (na dno šachty), avšak 
tie vydržia len týždeň, počas ktorého by malo dôjsť  tie vydržia len týždeň, počas ktorého by malo dôjsť  
k čiastočnému vyhubeniu potkanov. k čiastočnému vyhubeniu potkanov. 

Po zvážení všetkých dostupných informácií sa Po zvážení všetkých dostupných informácií sa 
Mesto Púchov obracia na Vás, predsedov SVBaNP Mesto Púchov obracia na Vás, predsedov SVBaNP 
i občanov žijúcich v bytových domoch, aby zodpo-i občanov žijúcich v bytových domoch, aby zodpo-
vedne pristúpili k tvorbe odpadu a nevyhadzovali vedne pristúpili k tvorbe odpadu a nevyhadzovali 
do kontajnerov na KO zvyšky jedál, ktoré by mohli do kontajnerov na KO zvyšky jedál, ktoré by mohli 
hlodavce prilákať, a zároveň k riadnej a pravidelnej hlodavce prilákať, a zároveň k riadnej a pravidelnej 
deratizácii, čím zamedzia výskyt nežiaducich živých deratizácii, čím zamedzia výskyt nežiaducich živých 
tvorov v priestoroch svojej obytnej zóny. tvorov v priestoroch svojej obytnej zóny. 

MsÚ Púchov MsÚ Púchov 

Zastavme spolu vykrmovanie potkanov!

Hulákanie za dvadsať eur
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia na Ulici 1. mája, 
kde sa váľal po zemi opitý muž a vulgárne 
nadával. Hliadka našla na mieste Púchovča-
na, ktorý nebol schopný samostatnej chôd-
ze. Mestskí policajti mu preto pomohli vstať  
a odviedli ho do podkrovného bytu v bytov-
ke, kde býval spoločne so svojou družkou. Za 
vzbudzo vanie verejného pohoršenia uložili 
mužovi dvadsaťeurovú pokutu.  

Asistencia pri bitke v Kolonke
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na 

základe žiadosti operačného dôstojníka Kraj-
ského riaditeľstva Policajného zboru na Ko-
lonke, kde došlo k incidentu opitých nepris-
pôsobivých občanov. Na mieste zasahovalo 
aj niekoľko hliadok Policajného zboru, pri inci-
dente došlo k zraneniu jednej osoby. Hliadka 
mestskej polície zabezpečovala verejný poria-
dok a upokojovala vášne, ktoré na mieste po 
incidente vypukli. Zranenú osobu odviezli 
zdravotní záchranári na lekárskej ošetrenie, 
osoby podozrivé zo spáchania trestného činu 
predviedli na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru v Púchove. Prípad riešia štátni policajti. 

Psa vrátili majiteľke
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia na Sedlišti, kde 
sa po verejnom priestranstve pohyboval veľký 
husky bez obojka a vôdzky. Psa odchytili v are-
áli Podniku technických služieb mesta Púchov 
a pomocou čipu zistili jeho majiteľka. Hliadka 
jej o njiekoľko minút psa odovzdala, priestu-
pok proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta vyriešili mestskí policajti napomenutím. 

S vtákom k doktorovi
Hliadka mestskej polície preverovala tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého sa na Po-
žiarnej ulici v osobnom automobile nachádzal 
malý dravý vták. Mestskí policajti zistili majiteľa 
vozidla. Muž z Horoviec ich informoval, že v au-
tomobile má zranenú pustovku, ktorú vezie ku 
veterinárovi. Porušenie zákona hliadka nezisti-
la.  

Dezorientovaný muž potreboval  
lekársku pomoc

Mestskí policajti preverovali telefonické 
oznámenie, podľa ktorého sa do dvora rodin-
ného domu na Ulici Janka Kráľa dobýjal ne-
známy muž. Hliadka našla na mieste staršieho 
dezorientovaného muža, ktorý zhlboka dýchal 
a ťažko komunikoval. Mestskí policajti privolali 
zdravotných záchranárov, ktorí muža previezli 
na vyšetrenie do považskobystrickej nemoc-
nice. Následne mestskí policajti zistili, že ide  
o klienta CSS Chmelinec v Púchove. 

Pripravené do zberu...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, že na železničnej zastávke 
Púchov – zastávka sú v tráve odložené a trávou 
prikryté zvody a iné železné predmety, ktoré si 
tam pravdepodobne niekto prichystal na krá-
dež. Hliadka zistila, že zo železničnej zastávky 
sú odmontované zvody. Prípad následne ozná-
mili železničnej polícii, ktorá si prípad prevzala. 
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Koncert skupiny Moravanka na pešej zóne
Skupina Moravanka bola založená v roku 1971 kapelníkom a trubkárom Skupina Moravanka bola založená v roku 1971 kapelníkom a trubkárom 

Janom Slabákom. Tento rok oslavuje svoje 50. výročie svojej existencie.  Janom Slabákom. Tento rok oslavuje svoje 50. výročie svojej existencie.  
V nedeľu 15. augusta Moravanka zavítala do Púchova, aby potešila svojim V nedeľu 15. augusta Moravanka zavítala do Púchova, aby potešila svojim 

vystúpením Púchovčanov v rámci Púchovského kultúrneho leta, ktoré orga-vystúpením Púchovčanov v rámci Púchovského kultúrneho leta, ktoré orga-
nizuje mesto v spolupráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o.nizuje mesto v spolupráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Púchovčanka Jana Vozárová má 20 rokov  
a v súčasnosti študuje na Strojníckej fakulty Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave. Finálo-
vý galavečer Miss Slovensko v sobotu 7. augusta 
rozhodol o najkrajších Slovenkách pre rok 2021. 
Jana Vozárová sa stala 2. vicemiss Slovensko 
2021.

O súťaži Miss Slovensko Jana Vozárová rozmýšľala 
niekoľko rokov, až kým neprišla výzva od jej učiteľa, 
ktorému sľúbila, že svoj sen si splní. Na základnej  
a strednej škole osem rokov spievala v speváckom 
zbore pod vedením svojej učiteľky Márie Jašurdovej. 
So spevokolom sa zúčastnila viacerých festivalov, 
vďaka ktorým spoznala rôzne krajiny sveta (napr. Ja-
ponsko) a zdokonalila sa v anglickom jazyku. Popri 
speve sa venovala aj športovaniu – konkrétne tréno-
vala karate, kde je držiteľkou žltooranžového pásu.

Dvanástka finalistiek sa v sobotu predstavila divá-
kom v štyroch módnych prehliadkach a vo voľnej 
disciplíne, počas ktorých predviedli svoju krásu a ši-
kovnosť. K vrcholným číslam talentovej disciplíny pa-

trila pieseň autorskej dvojice Lasica / Filip „Čerešne“, 
ktorú zaspievala Jana Vozárová a ku ktorej sa pripojili 
aj ostatné finalistky. Výsledkom bolo emotívne vystú-
penie, ktoré divákov chytilo za srdce.

Súťažná porota na záver vybrala za kráľovu krásy 
pre rok 2021 - rodáčku z Banskej Štiavnice Sophiu 
Hrivňákovú a prvou vicemiss sa stala Bratislavčanka 

Sylvia Šulíková. Jana Vozárová ako 2. vicemiss Slo-
vensko 2021 poskytla po súťaži Púchovským novi-
nám krátky rozhovor.

Ako niekoľko dní po odvysielaní finále Miss Slo-
vensko 2021 hodnotíš svoje účinkovanie v tejto 
súťaži?

Myslím si, že projekt Miss Slovensko mi do života 
doniesol len a len pozitíva. Naučila som sa mnohým 
veciam, ako je práca pod tlakom, time-management 
či vystupovanie v spoločnosti. Skutočne to nie je 
už len o kráse, ale aj o intelekte a preto sme sa aj  
s dievčatami vzdelávali v mnohých odvetviach, či 
ohľadom etikety stolovania alebo diania vo svete.

V čom ti pomôže úspech v súťaži miss pre tvoj 

ďalší profesijný rozvoj? Plánuješ sa presadiť  
v modelingu?

Čo sa týka profesijného rozvoja, tak sa neplánujem 
živiť len modelingom. Som študentkou strojariny  
a vzdelanie bolo vždy mojou prioritou. Avšak úspech 
v Miss Slovensko mi skutočne otvoril dvere do sveta 
a ja hodlám využiť každú príležitosť k cestovaniu ale-
bo spoznaniu nových ľudí a kultúr.

Pre médiá si sa vyjadrila, že spev je pre teba len 
koníčkom. Naozaj by si sa nechcela vydať na drá-
hu speváčky?

Nemyslím si, že patrím medzi niečím extra výni-
močné hlasy. Za moje finálne vystúpenie s piesňou 
Čerešne som vďačná predovšetkým pani učiteľke 
Márii Jašurdovej, ktorá mi pomohla s prípravou. Pre-
to zatiaľ spev zostane len koníčkom a radosťou.

Aké máš plány na najbližšie obdobie?
Chcem si užiť posledné úlomky leta. Rada by som 

sa stretla s rodinou, trochu pocestovala po Sloven-
sku a oddýchla si od všetkých ruchov veľkých miest. 
Avšak samozrejme ma čakajú aj povinnosti spojené 
so súťažou Miss, na ktoré sa však veľmi teším.

Slavomír Flimmel, foto: FB

Jana Vozárová sa stala druhou vicemiss Slovensko

Teší nás, keď veci dostávajú šancu pre ďalší ži-
vot, tak ako aj knihy z mestskej knižnice - pretože 
knihy majú putovať. Vyradené knihy rôznych žán-
rov z Mestskej knižnice Vladimíra Roya, odovzdala  
v stredu 29. júla  vedúca Oddelenia školstva a so-
ciálnych vecí Daniela Gabrišová riaditeľke DSS 
Púchov - Nosice Gabriele Hrončekovej. Klienti radi 
čítajú a preto veríme, že ich knižný dar poteší a sprí-
jemní im tieto letné dni.

Druhú šancu dostali knihy aj v CSS Kolonka, kam 
v utorok 10. augusta 2021 putovali ďalšie vyradené 
knihy z Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púcho-
ve, tie odovzdali vedúca OŠaSV spolu s pracovníč-
kou sociálneho oddelenia a neostávajú iba pri tejto 
krabici plnej neobyčajných príbehov, boxy naplne-
né knihami si priamo v knižnici prevzali vo štvrtok 
12. augusta klienti aj s riaditeľkou CSS Kolonka Bar-
borou Orgoníkovou.

Vážime si vďaku, s ktorou sme dostali zaujímavé 
pozornosti z dielne CSS Kolonka a taktiež ďakuje-
me.

MsÚ Púchov

Knihy z mestskej knižnice pre DSS Nosice a CSS Kolonka
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Šťastný piatok trinásteho pre Šťastný piatok trinásteho pre 
všetky deti, ktoré sa zúčastnili všetky deti, ktoré sa zúčastnili 
slávnostného znovuotvorenia zre-slávnostného znovuotvorenia zre-
vitalizovaného ihriska vo vnútrob-vitalizovaného ihriska vo vnútrob-
loku ulíc Štefánikova – Požiarna. loku ulíc Štefánikova – Požiarna. 
Modrú a žltú stuhu prestrihli spolu Modrú a žltú stuhu prestrihli spolu 
s primátorkou Katarínou Hene-s primátorkou Katarínou Hene-
kovou deti so svojimi rodičmi, po kovou deti so svojimi rodičmi, po 
čom nasledovala voľná zábava na čom nasledovala voľná zábava na 
nových inštalovaných hracích prv-nových inštalovaných hracích prv-
koch, potešené boli deti aj z baló-koch, potešené boli deti aj z baló-
nov a sladkého prekvapenia.nov a sladkého prekvapenia.

Piatkové dopoludnie (13.8.2021) sa Piatkové dopoludnie (13.8.2021) sa 
nieslo v znamení detského smiechu, nieslo v znamení detského smiechu, 
radosti a šťastia z nových hracích prv-radosti a šťastia z nových hracích prv-
kov na zrevitalizovanom detskom kov na zrevitalizovanom detskom 
ihrisku vo vnútrobloku Štefánikova – ihrisku vo vnútrobloku Štefánikova – 
Požiarna, kde si predchádzajúce prvky Požiarna, kde si predchádzajúce prvky 
svoje roky odslúžili a bolo nutné mo-svoje roky odslúžili a bolo nutné mo-
dernizovať. Pod taktovkou Oddele-dernizovať. Pod taktovkou Oddele-
nia dopravy a služieb MsÚ Púchov sa nia dopravy a služieb MsÚ Púchov sa 
tak podarilo zrealizovať revitalizáciu tak podarilo zrealizovať revitalizáciu 
ďalšieho detského ihriska v Púchove.  ďalšieho detského ihriska v Púchove.  
S výberom aktuálnych hracích prvkov S výberom aktuálnych hracích prvkov 
mali možnosť pomôcť aj rodičia detí, mali možnosť pomôcť aj rodičia detí, 
tí participovali pri návrhu a vizualizácii tí participovali pri návrhu a vizualizácii 
detského ihriska. Súčinní pri odstra-detského ihriska. Súčinní pri odstra-

ňovaní opotrebovaných hracích prv-ňovaní opotrebovaných hracích prv-
kov pomáhali zamestnanci Podniku kov pomáhali zamestnanci Podniku 
technických služieb, s.r.o., ako aj pri technických služieb, s.r.o., ako aj pri 
osádzaní nového mobiliára – lavičiek osádzaní nového mobiliára – lavičiek 
a smetných košov. Mesto Púchov fi-a smetných košov. Mesto Púchov fi-
nancovalo terénne úpravy a založenie nancovalo terénne úpravy a založenie 
nového trávnika, o ktoré sa taktiež po-nového trávnika, o ktoré sa taktiež po-
staral PTSM, s.r.o.staral PTSM, s.r.o.

Deti na zrevitalizovanom ihrisku náj-Deti na zrevitalizovanom ihrisku náj-
du nové hracie prvky ako reťazová troj-du nové hracie prvky ako reťazová troj-
hojdačka, domček s kresliacou tabu-hojdačka, domček s kresliacou tabu-
ľou, pružinová dvojhojdačka, lanová ľou, pružinová dvojhojdačka, lanová 
pyramída a pieskovisko s krytom. Tieto pyramída a pieskovisko s krytom. Tieto 
boli dodané a osadené v zmysle plat-boli dodané a osadené v zmysle plat-
ných noriem STN EN spolu s dopado-ných noriem STN EN spolu s dopado-
vými plochami spoločnosťou Veríme  vými plochami spoločnosťou Veríme  
v Zábavu s.r.o. V rámci hodnoty prvkov, v Zábavu s.r.o. V rámci hodnoty prvkov, 
montáže a dopravy bola vysúťažená montáže a dopravy bola vysúťažená 
suma vo výške 8.982,60 eur. Pre väčšiu suma vo výške 8.982,60 eur. Pre väčšiu 
bezpečnosť hrajúcich sa detí pribudlo bezpečnosť hrajúcich sa detí pribudlo 
aj 6 metrové oplotenie, ktoré oddeľuje aj 6 metrové oplotenie, ktoré oddeľuje 
ihrisko od priľahlého chodníka a par-ihrisko od priľahlého chodníka a par-
koviska.koviska.

Bližšie o slávnostnom otvorení zre-Bližšie o slávnostnom otvorení zre-
vitalizovaného detského ihriska in-vitalizovaného detského ihriska in-
formuje primátorka mesta Katarína formuje primátorka mesta Katarína 
Heneková: „Počas letného obdobia Heneková: „Počas letného obdobia 
nezaháľame a dôkazom toho je aj do-nezaháľame a dôkazom toho je aj do-

končenie revitalizácie tohto ihriska. Ve-končenie revitalizácie tohto ihriska. Ve-
rím, že ihrisko bude slúžiť deťom a ich rím, že ihrisko bude slúžiť deťom a ich 
rodičom k spríjemneniu letných dní rodičom k spríjemneniu letných dní 
vonku. Ďakujem oddeleniu dopravy  vonku. Ďakujem oddeleniu dopravy  
a služieb a Podniku technických slu-a služieb a Podniku technických slu-
žieb mesta, ako aj rodičom za spolu-žieb mesta, ako aj rodičom za spolu-
prácu pri realizácii a príprave projektu prácu pri realizácii a príprave projektu 

tohto ihriska a prajem si, aby na tomto tohto ihriska a prajem si, aby na tomto 
ihrisku bolo veľa spokojnosti a úsme-ihrisku bolo veľa spokojnosti a úsme-
vov na detských tvárach.“vov na detských tvárach.“

Veríme, že deťom i dospelým bude Veríme, že deťom i dospelým bude 
detské ihrisko prinášať veľa radosti pri detské ihrisko prinášať veľa radosti pri 
spoločnom trávení voľného času. spoločnom trávení voľného času. 

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Slávnostné znovuotvorenie detského ihriska 

Problémy s parkovaním motorových Problémy s parkovaním motorových 
vozidiel v čase aktívnej prevádzky NsP vozidiel v čase aktívnej prevádzky NsP 
Zdravie od pondelka do piatka sú vy-Zdravie od pondelka do piatka sú vy-
puklé v našej mestskej časti dlhodobo. puklé v našej mestskej časti dlhodobo. 
Vozidlá zamestnancov a pacientov Vozidlá zamestnancov a pacientov 
okrem parkoviska v areáli NsP zapĺňa-okrem parkoviska v areáli NsP zapĺňa-
jú aj každé voľné parkovacie miesto jú aj každé voľné parkovacie miesto 
(PM) v širokom okolí Pod Lachovcom, (PM) v širokom okolí Pod Lachovcom, 
Za cintorínom, či na blízkych parko-Za cintorínom, či na blízkych parko-
viskách sídliska Sedlište a komplikujú viskách sídliska Sedlište a komplikujú 
život domácim obyvateľom. Čiastočné život domácim obyvateľom. Čiastočné 
riešenie navrhnuté a dohodnuté Výbo-riešenie navrhnuté a dohodnuté Výbo-
rom MČ č.1. v podobe nového parko-rom MČ č.1. v podobe nového parko-
viska pre zamestnancov (35 PM) brzdia viska pre zamestnancov (35 PM) brzdia 
problémy s vysporiadaním pozemku. problémy s vysporiadaním pozemku. 
24 PM vybudovaných Za cintorínom  24 PM vybudovaných Za cintorínom  
v minulom volebnom období po-v minulom volebnom období po-
mohlo len relatívne. Určite preto po-mohlo len relatívne. Určite preto po-
tešilo avízo o ďalších nových 9 PM pri tešilo avízo o ďalších nových 9 PM pri 
CSS v minulom čísle. CSS v minulom čísle. 

To všetko sú objektívne skutočnosti, To všetko sú objektívne skutočnosti, 
ak sa však pozriete na každodennú rea-ak sa však pozriete na každodennú rea-

litu je zrejmé, že niektorým cezpoľným litu je zrejmé, že niektorým cezpoľným 
aj domácim niečo ako ohľaduplnosť, či aj domácim niečo ako ohľaduplnosť, či 
dopravná bezpečnosť veľa nehovoria. dopravná bezpečnosť veľa nehovoria. 
Nedostatok PM nemôže byť dôvodom Nedostatok PM nemôže byť dôvodom 
na nerešpektovanie dopravného zna-na nerešpektovanie dopravného zna-
čenia a porušovanie Zákona o cestnej čenia a porušovanie Zákona o cestnej 
premávke. Zaparkovať pred hlavnými premávke. Zaparkovať pred hlavnými 
vchodmi do nemocnice, kde sú plochy vchodmi do nemocnice, kde sú plochy 
logicky preventívne a permanentne logicky preventívne a permanentne 
rezervované pre záchranné vozidlá rezervované pre záchranné vozidlá 
RZP, parkovať na chodníkoch v križo-RZP, parkovať na chodníkoch v križo-
vatke ulíc J. Kráľa a Pod Lachovcom, vatke ulíc J. Kráľa a Pod Lachovcom, 
či na Hoštínskej... žiadny problém. To či na Hoštínskej... žiadny problém. To 
vodorovné, či zvislé dopravné znače-vodorovné, či zvislé dopravné znače-
nie v okolí NsP Zdravie určite nie je na nie v okolí NsP Zdravie určite nie je na 
okrasu. V kritických situáciách o bytí, či okrasu. V kritických situáciách o bytí, či 
nebytí človeka rozhodujú sekundy a tá nebytí človeka rozhodujú sekundy a tá 
ľahkovážna bezohľadnosť niektorých ľahkovážna bezohľadnosť niektorých 
jednotlivcov môže byť veľmi ťažkým jednotlivcov môže byť veľmi ťažkým 
závažím na tej nesprávnej strane váh.závažím na tej nesprávnej strane váh.

Pavel Melišík, poslanec MsZ Pavel Melišík, poslanec MsZ 

Aktuálne spod Lachovca - parkovanie pri Zdraví

„Nezáleží len na rodičoch a vy-„Nezáleží len na rodičoch a vy-
chovávateľoch, ale na celej obci, chovávateľoch, ale na celej obci, 
ako sa dieťa vyvíja.“ ako sa dieťa vyvíja.“ 

(Platón, významný grécky filozof)(Platón, významný grécky filozof)
Dlhodobo zanedbávané detské ih-Dlhodobo zanedbávané detské ih-

risko vo vnútrobloku Štefánikova – risko vo vnútrobloku Štefánikova – 
Požiarna je už minulosťou. Najmladší Požiarna je už minulosťou. Najmladší 
Púchovčania si tak budú môcť už Púchovčania si tak budú môcť už 
čoskoro vychutnať nové hracie prvky čoskoro vychutnať nové hracie prvky 
na obnovenom detskom ihrisku, kto-na obnovenom detskom ihrisku, kto-
rého revitalizácia aktuálne prebieha rého revitalizácia aktuálne prebieha 
pod taktovkou Oddelenie dopravy  pod taktovkou Oddelenie dopravy  
a služieb MsÚ Púchov.a služieb MsÚ Púchov.

Keď som približne pred rokom počas Keď som približne pred rokom počas 
zasadnutia mestského zastupiteľstva zasadnutia mestského zastupiteľstva 

zložil poslanecký sľub, všetkým oby-zložil poslanecký sľub, všetkým oby-
vateľom Púchova som sľúbil, že ako vateľom Púchova som sľúbil, že ako 
zástanca konštruktívneho prístupu  zástanca konštruktívneho prístupu  
k životu neplánujem byť len slepou kri-k životu neplánujem byť len slepou kri-
tickou opozíciou.tickou opozíciou.

Aj z tohto dôvodu som nemal naj-Aj z tohto dôvodu som nemal naj-
menší problém zapojiť sa do minulo-menší problém zapojiť sa do minulo-
ročnej výzvy primátorky K. Heneko-ročnej výzvy primátorky K. Heneko-
vej adresovanej všetkým mestským vej adresovanej všetkým mestským 
poslancom, aby sa spolupodieľali na poslancom, aby sa spolupodieľali na 
tvorbe mestského rozpočtu na rok tvorbe mestského rozpočtu na rok 
2021. Z pozície novopečeného mest-2021. Z pozície novopečeného mest-
ského poslanca som teda logicky chcel ského poslanca som teda logicky chcel 
využiť ponúknutú príležitosť, aby som využiť ponúknutú príležitosť, aby som 
zlepšil kvalitu života obyvateľov v mo-zlepšil kvalitu života obyvateľov v mo-
jom volebnom obvode.jom volebnom obvode.

Keďže si ale plne uvedomujem, že Keďže si ale plne uvedomujem, že 
práca mestského poslanca sa nezao-práca mestského poslanca sa nezao-
bíde bez spätnej väzby od občanov,  bíde bez spätnej väzby od občanov,  
v rámci svojich možností som sa do v rámci svojich možností som sa do 
prípravy mestského rozpočtu pokúsil prípravy mestského rozpočtu pokúsil 
zapojiť čo najširšiu púchovskú verej-zapojiť čo najširšiu púchovskú verej-
nosť. Jednoducho som ľudí vyzval, aby nosť. Jednoducho som ľudí vyzval, aby 
mi zasielali svoje podnety a nápady.mi zasielali svoje podnety a nápady.

Práve preto chcem poďakovať všet-Práve preto chcem poďakovať všet-
kým z vás, ktorí ste sa do mojej výzvy kým z vás, ktorí ste sa do mojej výzvy 
zapojili. Plne si uvedomujem, že len zapojili. Plne si uvedomujem, že len 
vďaka aktívnym ľuďom ako ste vy, vďaka aktívnym ľuďom ako ste vy, 
môžu mestskí poslanci získavať užitoč-môžu mestskí poslanci získavať užitoč-
né informácie o živote v našom meste, né informácie o živote v našom meste, 
vrátane upozornení na najrôznejšie vrátane upozornení na najrôznejšie 
problémy.problémy.

Ako mestského poslanca, ale tiež Ako mestského poslanca, ale tiež 
ako manžela a otca ma veľmi teší, že ako manžela a otca ma veľmi teší, že 
spoločným konštruktívnym prístupom  spoločným konštruktívnym prístupom  
s vedením mesta, ale aj participáciou s vedením mesta, ale aj participáciou 
viacerých rodičov, sme nakoniec našli viacerých rodičov, sme nakoniec našli 
spôsob, ako revitalizovať vyššie uvede-spôsob, ako revitalizovať vyššie uvede-
né detské ihrisko.né detské ihrisko.

Ostáva nám len dúfať, že v súvislos-Ostáva nám len dúfať, že v súvislos-
ti so záhadným ochorením COVID-19, ti so záhadným ochorením COVID-19, 
ktoré dokonca porazilo chrípku, bohu-ktoré dokonca porazilo chrípku, bohu-
žiaľ ale nie rakovinu, nebudú púchov-žiaľ ale nie rakovinu, nebudú púchov-
ské deti čoskoro opätovne vyháňané  ské deti čoskoro opätovne vyháňané  
z detských ihrísk.z detských ihrísk.

Marián Mišún, poslanec MsZMarián Mišún, poslanec MsZ

Púchovské deti sa môžu tešiť z nového ihriska
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Aj počas letných prázdnin sú v Mestskej knižnici 
Vladimíra Roya dvere otvorené dokorán. Tento-
krát nám robia spoločnosť prevažne deti z den-
ných letných táborov. Spoločne s Púchovskou 
kultúrou, s.r.o. a Centrom voľného času Včielka 
pripravujeme takmer každý týždeň program 
spojený s návštevou Múzea púchovskej kultúry. 
Edukačnou formou spracovávame aktuálne témy 
a rôzne interaktívne hry, ktoré sú ideálnym spest-
rením teplých, letných mesiacov. Pokiaľ je počasie 
priaznivé, všetky aktivity realizujeme v príjemnom 
prostredí Europarku.

Prvý júlový týždeň sme začali letné prázdniny  
s programom pre deti z denného tábora CVČ 
Včielkovo. Téma „O pocitoch“, ktorú sme si pri-
pravili, bola pre deti veľmi atraktívna. Odniesli si 
domov nové poznatky o tom, ako lepšie porozu-
mieť svojim emóciám. O týždeň neskôr ich vyst-
riedal tábor „Nezábudka“, rovnako z CVČ Včielka. 
Popri zaujímavej čítačke sa deti dozvedeli viac  
o životnom prostredí a popasovali sa s aktuálnou 
témou separovania odpadu. V rovnakej téme po-
kračovali aj deti z tábora Púchovskej kultúry, s.r.o. 
s názvom „Čaro púchovskej prírody“. Environmen-
tálny námet im perfektne zapasoval k ostatným 
aktuálnym prírodným problematikám, s ktorými 
sa zoznamovali počas týždňa. Každý, kto sa tábora 
zúčastnil, si od nás odniesol okrem návštevy kniž-
nice aj darček v podobe záložky. 

Stále veľmi obľúbený čarodejník Harry Potter bol 
súčasťou ďalšieho programu, ktorý sme pripravo-
vali pre denný tábor CVČ Včielka a bol zároveň aj 
hlavnou témou tohto tábora. Napriek nepriazni-
vému počasiu sa deti zabavili a overili si svoje ve-

domosti hádankami a napínavým kvízom. 
Aj počas augusta budeme naďalej pokračovať 

v zabehnutom trende a deti nám tak budú ro-
biť spoločnosť až do konca letných prázdnin. Na 
našej facebookovej stránke pokračuje súťaž Leto 
s knižkou, ktorá je rozbehnutá v plnom prúde. 
Budeme čakať na zvyšok správnych odpovedí, 

ktoré môžete posielať priamo na našu e-mailovú 
schránku mestskakniznicapuchov@gmail.com. 
Našim čitateľom prajeme ešte príjemný zvyšok 
prázdnin v spoločnosti dobrej knihy a od septem-
bra sa môžete tešiť na veľa zaujímavých noviniek, 
ktoré pre vás pripravujeme! 

Kolektív Mestskej knižnice Vladimíra Roya 

Leto v knižnici s deťmi z denných táborov

Je tu ďalší mesiac a s ním aj knižné tipy Mestskej 
knižnice Vladímira Roya na spríjemnenie letných dní.

Rozhovory s priateľmi – Sally Rooney
Inteligentný debut od autorky oceňovaného ro-

mánu Normálni ľudia rozpráva príbeh dvadsaťjeden-
ročnej dublinskej študentky a poetky Frances, jej 

kamarátky Bobbi a o dekádu staršieho bohatého 
manželského páru Melissy a Nicka, s ktorým vytvoria 
nečakané spojenie. Keď sa však Frances a Nick ne-
čakane intímne zblížia, musí chladná intelektuálka, 
ktorá doposiaľ chodila iba s lesbičkou Bobbi, prvý 
raz v živote čeliť vlastným neovládateľným emóciám.  
A má vôbec ľúbostný trojuholník šancu na prežitie?

Zlaté dievča – Jennifer Iacopelli
Nazrite za oponu tvrdého sveta gymnastiky, kde 

sa skrýva odvážne dievča a jeho veľký sen o zlatej 
medaile. Audrey je odhodlaná získať olympijské 
zlato. Celé roky tvrdo makala, aby sa na olympij-
ských hrách mohla postaviť pod gymnastické bradlá  
a celému svetu dokázať, čo sa v nej skrýva. Zvládla 
všetko odriekanie, nekonečné hodiny tréningu a aj 
úraz chrb tice. A je presvedčená, že v tíme s najlepšou 
kamoškou Emmou dokáže čokoľvek. Na týchto pre-
tekoch je však v stávke oveľa viac. Ľudia, ktorým mali 
gymnastky najviac dôverovať, ich zradili. Dievčatá 
tak spadnú do víru neuveriteľných a znepokojivých 
udalostí.

Všetko na svojom mieste – Oliver Sacks
Vedca a spisovateľa Olivera Sacksa si čitatelia obľú-

bili vďaka jeho klinickým prípadom z neurológie  
a fascinácii tými najneočakávanejšími a najnezvyčaj-
nejšími prejavmi ľudského správania a snahe o ich 
pochopenie. Všetko na svojom mieste je oslavou 
jeho nespočetných záujmov, o ktorých píše so svojím 
typickým šarmom a erudovanosťou a vycibreným 
štýlom. Je to ohromujúci pohľad do mysle človeka 
fascinovaného okolitým svetom, ktorý aj po smrti 

naďalej fascinuje svojich čitateľov.
Nebo, peklo, hraj – Oliver Filan a Boris Filan 
Nebo, peklo, hraj je kniha, ktorá by sa mala na po-

kračovanie nahlas čítať pri ohni, okolo ktorého sedí 
celý kmeň. Starí pamätníci, skúsení lovci, spoľahlivé 
ženy a neposlušné decká. Je to nádoba plná takmer 
neuveriteľných spomienok a zábavných príbehov. Čo 
na tom, že niektoré nie sú pre deti - nech sa poučia. 
Tá kniha je celkom spoľahlivá správa o tom, ako sa 
otec so synom odcudzili a dlho k sebe hľadali cestu. 
Je v nej kompletný scenár ich spoločného programu, 
s ktorým precestovali Slovensko, aj odborné hlásenie 
o skvelých a hnusných jedlách, ktoré pri tom ochut-
nali. O Rážovi a Hammelovi sú v knihe informácie, čo 
si za klobúk nedajú.

Rozprávky pre odvážne deti – Simona Novotná 
Školský zvonec oznamujúci koniec vyučovania, 

školské prázdniny. Kto by sa na tieto chvíle netešil? 
Čas, kedy sa všetky deti rozutekajú, tešiac sa na nové 
zážitky, úsmevné príhody. No nie iba tie čakajú na hr-
dinov našich príbehov. Keď všetko stíchne, keď tma 
zvíťazí nad dňom, keď nablízku nie je žiaden dospe-
lák, vynárajú sa nové záhady – hrôzostrašný dom, ta-
jomný sused, neznámi piráti či nepozvaná návšteva. 
Prekonajú hrdinovia príbehov strach, samých seba, 
získajú nových priateľov alebo ich deň bude mať ne-
čakaný koniec? So zatajeným dychom budete čítať 
ich dobrodružstvá.

Mestská knižnice Vladímira Roya, 
zdroj: Martinus  

Knižné tipy na spríjemnenie letných dní
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19:00

 

Vstupné: 7€ predpredaj, 8€ na mieste

SONG LINES -
EXPEDÍCIA 97/18

TOMÁŠ JANYPKA A SABINA BOČKOVÁ
 

DIVADLO SO SÚČASNÝM TANCOM

 
22.8. 2021  19:00

 
VSTUPNÉ: 3€ ŠTUDENTI, 5€ DOSPELÍ

AMFITEATER ILONKA (KOCKA)

LETNÉ KINO V PARKU
28.8. 2021   21:00

TERASA KAVIARNE PODIVNÝ BARÓN
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok:17.8. 
Polievka: Kelová so zemiakmi 
1. Segedínsky bravčový guláš, knedľa
2.Kuracie na čínsky spôsob, dusená ryža 
Streda: 18.8.
Polievka: Hríbovica na kyslo 
1. Bravčové pliecko na burgundský 
spôsob, cestovina
2.Morčací rezeň s medovou karotkou, 
opekané zemiaky
Štvrtok:19.8.
Polievka: Boršč  
1.Kurací plátok v nivovej omáčke, ryža/
americké zemiaky 
2. Bravčové mäso s dvoma druhmi fazúľ, 
štuchané zemiaky
Piatok: 20.8.
Polievka: Karfiolová s cestovinou  
1. Záhorácky bravčový rezeň s kyslou 
kapustou a smotanou, varené zemiaky
2.Pečené kuracie stehno na spôsob 
bažanta, ryža, kompót

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok:17. 8. 
Bryndzová s haluškami a zemiakmi, 
1. Hovädzí „Stroganov“, dusená tarhoňa, 
červená repa
2. Špenátové halušky s nivou,šampiňónmi
3. Vyprážaný encián, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka
Streda:18. 8. 
Polievka: Hovädzia s mäsom a rezancami
1. Kurča a la kačica, dusená červená 
kapusta, kysnutá knedľa
2. Cuketovo - zemiaková baba, zakysanka
3. Vyprážaný encián, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka
Štvrtok:19. 8. 
Polievka: Zeleninový boršč, chlieb
1. Bravčová pečeň na cibuľke, dusená 
ryža, kyslá uhorka
2. Cestoviny s tuniakom a syrom
3. Vyprážaný encián, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka
Piatok:20. 8. 
Polievka: Fazuľová maďarská s klobásou, 
1. Rybie filé na masle, dusená zelenina, 
varené zemiaky
2. Pečené buchty s lekvárom
3. Vyprážaný encián, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Menu od 4,20 €, aj rozvoz
Ponuka týždňa: 
4. Zeleninový šalát s vyp. kuracími 
nugetkami ( paradajka, paprika, uhorka, 
cibuľa, dresing)
Utorok: 17.08.  
Frankfurtská s párkom / Zele rová krémo-
va s mandľovými lupienkami 
1. Zapekané kuracie prsia so slaninou  
a s čedarom, zemiakové hranolčeky
2. Bravčové plece na hubách, tarhoňa/
dusená ryža (výber), kyslá uhorka 
3. Peč. zemiaky s klobásou a kys. kapustou 
Streda: 18.08.  
Čínska ostro-kyslá / Toskánska cesna-
ková s krutónmi 
1. Špikovaná krkovička s červenou ka-
pustou a pečenými zemiak.plátkami 
2. Kuracie rezne s orientálnou  
zeleninovou zmesou, bylinková ryža 
3. Tvarohové ravioli s vanilk. príchuťou 
Štvrtok: 19.08.  
Polievka: Fazuľová s bravčovým kolien-
kom / Letná zeleninová s cestovinou 
1. Vyprážané kuracie stehná (vykostené), 
zemiakový šalát s jogurtom 
2. Bojnická bravčová pochúťka, ryža 

3. Špargľové rizoto s karí omáčkou  
a grilovanou cuketou 
Piatok: 20.08.  
Polievka : Slepačia s mäsom a rezancami 
/  Pikantná pórová
1. Kuracie plátky s oravskou slaninou  
a cesnakovým dresingom, dusená ryža 
2. Mletý bravčový rezeň so syrom,  
zemiaková kaša, paradajkový šalát 
3. Krupoto s tekvicou a parmezánom 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok:17. 8. 
Kapustová so zeleninou  
Bravčová diabolská pochúťka so zemia-
kovými  plackami, strúhaný syr  
Miešaný zeleninový šalát s vyprážanými 
kúskami camembertu, dresing, pečivo 
Tibet: Medovo-cesnakové kuracie  
mäsko, cesnakové rezance s chili
Streda:18. 8: 
Hovädzí vývar RISI-BISI 
Bravčový plátok s volským okom, ½ ryža, 
½ opekané zemiaky 
Miešaný zeleninový šalát s vyprážanými 
kúskami camembertu, dresing, pečivo 
India: Maslové kuracie mäsko, cesnakový 
chlieb NAAN, zeleninový šalát 
Štvrtok:19. 8. 
Krúpková s údeninou 
Kurací steak s fazuľovými luskami  
v slaninke, ½ ryža, ½ hranolky  
Miešaný zeleninový šalát s vyprážanými 
kúskami camembertu, dresing, pečivo
Tibet: Bravčové THAI – červené curry, 
basmati ryža 
Piatok:20. 8. 
Šošovicová nakyslo, chlieb 
Mletý bravčový rezeň so syrom, zemia-
kové pyré, čalamáda 
Miešaný zeleninový šalát s vyprážanými 
kúskami camembertu, dresing, pečivo 
India: Kuracie mäsko TIKKA ROLLS so 
zelenin. šalátom, paradajkové chutney  
s cesnakom   

Alexandra Šport Hotel
Menu od 5,30 €,  aj rozvoz
Utorok: 17.8.
Polievka: Šošovicová polievka s párkom, 
Slepačí vývar s mäsom a rezancami  
1. Vykostené kuracie stehno, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Bratislavské bravčové stehno, maslové 
halušky  
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
Streda: 18.8.
Polievka: Rascová s vajíčkom, chlieb
Cesnaková číra, chlebové krutóny       
1. Kurací marinovaný steak, dusená ryža, 
kukurica   
2. Bravčový rezeň, ½ americké zemiaky, 
½ dusená ryža        
3. Šunkovo-syrový špíz, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
Štvrtok: 19.8.
Polievka: Boršč, chlieb  
Slepačí vývar, špenátové halušky 
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka         
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb  
3. Grilovaný Argus, varené zemiaky, 
zeleninový šalát   
Piatok: 20.8.
Polievka: Strúčková na kyslo, chlieb   
Hovädzí vývar „Risi-Bisi“  
1. Morčacie kocky s omáčkou „Qauttro 
Formaggi“, varená cestovina
2. Bravčový bačovský rezeň, čalamáda 
3. Špagety Carbonara, parmezán

- Prajeme dobrú chuť -
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Z činnosti ZO SZZP Púchov
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
Púchov pripravila pre svojich členov nasledovné akcie:

10. júla 62 členov ZO SZZP relaxovalo v krásnom prostredí Thermalparku  

v Dunajskej Strede.

17. až 24. júla 92 členov sa zúčastnilo na rekondičnom pobyte v hoteli Vyše-

hrad v Turčianskych Tepliciach.

30. júla 47 členov relaxovalo v Thermalparku v Dunajskej Strede. 

30. júla až 8. augusta sa 12 členov rekreovalo v Chorvátskom Drveniku. 
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Púchovčania, 
vyzdvihnite si 
svoj štartovací 
balíček

Od 1.9.2021 sa v Púchove zavádza zber biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností.

Zástupca vlastníkov bytov alebo osoba poverená domovým dôverníkom, 
si môže prísť vyzdvihnúť košíky na zber kuchynského odpadu spolu s rolkami 

kompostovateľných vreciek a informačnými letákmi do areálu Technických služieb mesta 
Púchov (ul. Športovcov 890), v nasledujúcom termíne vždy od 8:00 do 12:00 hod.

HARMONOGRAM ODOVZDÁVANIA ŠTARTOVACÍCH BALÍČKOV

Tí, ktorí svoj termín nestihli, budú o nasledujúcich 
termínoch odovzdávania informovaní.

Sobota 21.8.2021 
Dlhé Lúky
Hoštínska
Komenského
Mládežnícka 
Okružná 

Utorok 24.8.2021 
Obrancov mieru 
Rastislavova
Štefánikova
F. Urbánka

Streda 25.8.2021
Moyzesova
Moravská
Mudroňova
Požiarna
Royova

Štvrtok 26.8.2021 
Kpt. Jaroša 
J. Kráľa 
I. Krasku 
Mojmírova 
Pribinova 

Spojová 
J. Smreka 
Svätoplukova 
Vsetínska 
Za cintorínom 
Železničná 

Pondelok 23.8.2021
Dvory
Chmelinec                                   
Námestie Slobody
1. Mája

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte 
obrátiť na referentku odpadového hospodárstva 
a investičnej činnosti Ing. Natáliu Janíčkovú, 
tel. č.: +421 42 465 08 32, 0902 516 587 alebo 
e-mail: natalia.janickova@puchov.sk. 
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Klub slovenských turistov Púchov v spolupráci 
s mestom Púchov vás srdečne pozýva na 46. roč-
ník Púchovského okruhu za zdravím – Memoriál 
MUDr. Vadoviča, ktorý sa koná v nedeľu 5. 9. 2021.

Trasy jednotlivých túr vedú hornatým terénom  
s krásnymi vyhliadkami na Púchov a jeho okolie 
na rozhraní malebných pohorí Javorníky, Strážov-
ské vrchy a Biele Karpaty.

Prezentácia: Country Saloon na Nám. slobody  
v Púchove

Štart: po prezentácií od 7:00 do 10:00 hod,
Pešie túry:
A – 22 km – (Púchov - Lachovec – Salaš Nimnica - 

Holíš – Nimnica, kúpele – Hradisko – Púchov)
B – 15 km – (Púchov - Lachovec – Salaš Nimnica 

- Holíš – Nimnica, kúpele – Púchov)
C – 10 km – kočíková - (Púchov - Nimnica – Salaš 

Nimnica – Nimnica - Púchov)
Trasy vedú po turistických značkách a vlastnom 

značení.
Popis trás: Trasy sú plánované tak, aby pre-

chádzali Púchovom a jeho blízkym okolím. Ozna-
čenie a popis jednotlivých trás bude zobrazený na 
mape v účastníckom liste.

Cieľ: Trasy majú stanovený cieľ v mieste štartu.
Zmena trasy vyhradená!
V cieli bude pre vás pripravený kultúrny pro-

gram, bohatá tombola, skvelý turistický guláš  
a občerstvenie!

Štartovné poplatky:
Členovia KST, KČT na predložený preukaz + deti 

neorganizované do 14 rokov - 0,5 €
Dospelí – nečlenovia KST - 1 € 
TOM + dôchodcovia - 0,5 €
Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu, pamät-

ný list a odznak
Občerstvenie: Účastníci si zabezpečia z vlast-

ných zásob. Na štarte, po trase a v cieli bude mož-
nosť zakúpenia občerstvenia. 

Ubytovanie: Každý účastník si zabezpečí sám  
v ubytovacích zariadeniach na území mesta 
Púchov a v jeho blízkom okolí.

Informácie:  

Púchovský okruh za zdravím - Memoriál MUDr. Vadoviča

Klub slovenských turistov Púchov
Štefánikova 827/31, 020 01 Púchov
Tel.: 00421908718894, 00421910784680
E–mail: kstpuchov@gmail.com 
www.kstpuchov.sk 
Ostatné:
Podujatie sa bude konať za každého počasia. 

Právo na účasť má každý organizovaný i neorga-
nizovaný turista. Deti do 14 rokov sa môžu zúčast-
niť len v sprievode dospelej osoby. Organizátori 
žiadajú všetkých účastníkov o dodržanie organi-
začných pokynov a dodržiavanie zásad ochrany 
prírody.

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú 
zodpovednosť a riziko. Počas celej akcie je potreb-
né dodržiavať bezpečnostné opatrenia proti šíre-
niu koronavírusu!

Klub slovenských turistov Púchov

Merkúr 
Najmenšie zo všetkých detí,
ale najmilšie je otcovi,
aká úžasná v tom neha,
nerozlučne vedľa seba
každé ráno prebúdza ho,
češe jeho vlasy,
najviac miluje ho,
asi.
Jedného dňa skončí Slnka púť,
aký šialený to príbeh,
keď najmilejší syn,
ktorý prežil nespočetne zím,
ako prvý  z detí
nadýchne sa jeho krásy,
bude to však naposledy,
asi. 

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Peter Ondruš

Vesmír podľa J. M.
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Futbal - 2. liga muži

2. kolo: 

MŠK Púchov – Bardejov 1:1 (0:0)
Góly: 54. Chríbik – 89. Da Silva
ŽK: Lacko – Salisu, Zemko, rozhodovali Ruc – Štofík, 

Lauer
MŠK Púchov: P. Pilný – Chríbik, Pavlovič, Ozimý, 

Lacko, Martinček, Kopičár, Loduha, Mráz (84. D. Pil-
ný), Ullman (60. Holáň), Krčula (60. Chupáň), tréner 
Lukáš Kaplan

Partizán Bardejov: Fojtíček – Filipiak, Petko, Kon-
koľ (39. Salisu), Župa, Da Silva, Velikovič, Kružliak (87. 
Ikedi), Zemko, Keresteš, Maník (69. Matič), tréner Ma-
rián Šamír 

Ostatné výsledky 2. kola: Petržalka – Dubnica 
nad Váhom 3:0, Skalica – Banská Bystrica 0:0, Trebči-
šov – Námestovo 1:0, Komárno – Žilina B 1:1, Košice 
– Humenné 1:1, Podbrezová – Rohožník 2:1, Šamorín 
– Slovan Bratislava B 6:0 

3. kolo: 

Slovan B – MŠK Púchov 1:1 (0:0)
Góly: 61. Lichý – 54. Mráz
Slovan B: Trnovský – Valentín, J. Lacko, Laczkó (83. 

Habodasz), Čech – Hornyák, Mustafič (46. Dražič) – 
Hubert (85. Schlossár), Kušnír (64. Jackuliak), Rosen-
berger (46. Lichý) – Matoš, tréner Vladimír Gála

MŠK Púchov: P. Pilný – Chríbik, Pavlovič, Ozimý,  
S. Lacko, Martinček (76. Kopiš), Kopičár, M. Loduha 
(34. Holáň), Mráz, Ullman, Krčula (83. Chupáň), tréner 
Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 3. kola: Rohožník – Košice 1:7, 
Žilina B – Petržalka 1:4, Námestovo – Skalica 0:0, Ban-
ská Bystrica – Podbrezová 2:3, Humenné – Šamorín 
3:1, Bardejov – Komárno 1:4, Trebišov – Dubnica nad 
Váhom 1:1   

4. kolo: 

MŠK Púchov - Humenné 0:1 (0:1)
Gól: 45. + Pavlovič (vlastný)
ŽK: Pavlovič – Zlacký, rozhodcovia: Malárik – Janko-

vič, Túma
Hoci je Humenné nováčikom druhej ligy, jeho 

výsledky i ambície v novom ročníku napovedajú, 
že bude hrať o špicu tabuľky. So súperom, v ktoré-
ho zostave je niekoľko bývalých extraligistov, hrali 
Púchovčania vyrovnanú partiu. V záveroch oboch 
polčasov sa však od futbalistov MŠK Púchov odvrá-
tila šťastena, a tak nezískali ani bod. V nadstavenom 

čase prvého polčasu po naoko nevinnej situácii pu-
tovala lopta z kopačky hosťujúceho hráča do po-
kutového územia. Domáci Pavlovič ju v snahe od-
kopnúť do bezpečia trafil tak nešťastne, že skončila  
v šibenici Pilného bránky – 0:1. V druhom polčase 
bola na domácich badateľná snaha o vyrovnanie. 
Vypracovali si aj niekoľko sľubných príležitostí, pre-
konať brankára Humenného sa im však nepodarilo. 
Smola Púchovčanov vygradovala v nadstavenom 
čase, kedy sa striedajúci dorastenec Chupáň pome-
dzi troch obrancov dravo prekľučkoval do pokuto-
vého územia. Tiesnený stihol ešte vystreliť, na loptu 
brankár nedočiahol, tá však skončila na tyči. 

MŠK Púchov: P. Pilný – Chríbik, Pavlovič, Ozi-
mý, Lacko, Holáň (60. D. Pilný), Kopiš, Kopičár (85. 
Chupáň), Mráz, Ullman (72. Ludha), Krčula, tréner 
Lúkáš Kaplan

FK Humenné: Slávik – Vasiľ, Luberda (77. Šulák), 
Bednár, Hatok (72. Komjaty), Maťaš, Harvila, Komár 
(29. Zlacký), Dzúrik, Streňo, Hamuľák, tréner Jozef 
Škrlík 

Ostatné výsledky 4. kola: Dubnica nad Váhom 
– Námestovo 4:0, Trebišov – Žilina B 3:0, Komárno – 
Slovan Bratislava B 2:0, Podbrezová – Skalica 1:3, Ko-
šice – Banská Bystrica 1:2, Petržalka – Bardejov 2:1, 
Šamorín – Rohožník 1:2
1. Komárno 4 3 1 0 8:2 10
2. Trebišov 4 3 1 0 6:1 10
3. Humenné 4 3 1 0 6:2 10
4. Petržalka 4 3 0 1 9:3 9
5. Skalica 4 2 2 0 4:1 8
6. B. Bystrica 4 2 1 1 11:4 7
7. Košice 4 2 1 1 12:4 7
8. Šamorín 4 2 0 2 9:5 6
9. Podbrezová 4 2 0 2 6:7 6
10. Dubnica 4 1 1 2 5:5 4
11. MŠK Púchov 4 0 3 1 4:5 3
12. Rohožník 4 1 0 3 4:11 3
13. Žilina B 4 0 2 2 4:10 2
14. Bardejov 4 0 1 3 3:8 1
15. Slovan B 4 0 1 3 1:12 1
16. Námestovo 4 0 1 3 0:12 1

Program 5. kola: Rohožník – MŠK Púchov (22. 8. 
o 11.00), Skalica – Košice, Slovan Bratislava B – Petr-
žalka, Žilina B – Dubnica nad Váhom, Banská Bystrica 
– Šamorín, Humenné – Komárno, Bardejov – Trebi-
šov, Námestovo – Podbrezová

Púchovčania stále bez víťazstva
Púchovčania (v červenom) odohrali v sobotu nešťastný zápas. Vlastný gól a tyčka v závere stretnutia ich pripravili 

o všetky body.              FOTO: Milan Podmaník 
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Výsledkový servis futbalových súťaží 
3. liga muži

4. liga muži

5. liga muži

6. liga muži

7. liga muži

1. kolo: Beluša – Častkovce 2:1 (2:1), Derka, Hrenák 
– Klemens, Lednické Rovne – Zlaté Moravce B 1:0 
(1:0), Svorada, Malženice – Imeľ 2:0, Veľké Ludince – 
Kalná Nad Hronom 4:2, Nové Zámky – Galanta 2:0, 
Marcelová – Levice 1:1, Partizánske – Nové Mesto 
nad Váhom 2:1, Považská Bystrica – Nitra 3:0

2. kolo: Nové Mesto nad Váhom – Beluša 1:0 (72. 
Valachovič), Malýenice – Lednické Rovne 2:0 (40. Kra-
jčovič, 70. Orolín), Kalná Nad Hronom – Nové Zámky 
2:0, Imel – Myjava 1:1, Nitra – Šaľa 2:1, Častkovce – 
Považská Bystrica 1:2, Galanta – Marcelová 2:1, Zlaté 
Moravce B – Veľké Ludince 3:0, Levice – Partizánske 
1:1
1. P. Bystrica 2 2 0 0 5:1 6
2. Malženice 2 2 0 0 4:0 6
3. Partizánske 2 1 1 0 3:2 4
4. Zl. Moravce B 2 1 0 1 3:1 3
5. Kalná 2 1 0 1 4:4 3
6. Nové Mesto 2 1 0 1 2:2 3
7. Beluša 2 1 0 1 2:2 3
8. Nové Zámky 2 1 0 1 2:2 3
9. V. Ludince 2 1 0 1 4:5 3
10. Galanta 2 1 0 1 2:3 3
11. L. Rovne 2 1 0 1 1:2 3
12. Nitra 2 1 0 1 2:4 3
13. Myjava 2 0 2 0 2:2 2
14. Levice 2 0 2 0 2:2 2
15. Marcelová 2 0 1 1 2:3 1
16. Šaľa 2 0 1 1 2:3 1
17. Imeľ 2 0 1 1 1:3 1
18. Častkovce 2 0 0 2 2:4 0

1. kolo: Kvašov – Prečín 1:0 (0:0), Bertschneider, 
Piešťany – Hlohovec 4:0, Domaniža – Trebatice 2:2, 
Trenčianske Stankovce – Ladce 1:1, ŠK Blava – Gbely 
5:2, Radimov – Prievidza 1:1, Dolné Vestenice – Bole-
ráz 1:4, Lehota pod Vtáčnikom- Vrbové 2:2

2. kolo: Ladce – ŠK Blava 1:2, Trebatice – Trenčians-
ke Stankovce 0:3, Piešťany – Domaniža 2:2, Hlohovec 
– Horná Krupá 0:3, Prečín – Lehota pod Vtáčnikom 
1:2, Vrbové – Bánovce 3:1, Boleráz – Kvašov 2:0, Prie-
vidza – Dolné Vestenice 4:1, Gbely – Radimov 3:1
1. H. Krupá 2 2 0 0 6:0 6
2. Boleráz 2 2 0 0 6:1 6
3. ŠK Blava 2 2 0 0 7:3 6
4. Piešťany 2 1 1 0 6:2 4
5. Prievidza 2 1 1 0 5:2 4
6. T. Stankovce 2 1 1 0 4:1 4
7. Vrbové 2 1 1 0 5:3 4
8. Lehota 2 1 1 0 4:3 4
9. Gbely 1 0 1 5:6 3
10. Kvašov 2 1 0 1 1:2 3
11. Domaniža 2 0 2 0 4:4 2
12. Radimov 2 0 1 1 2:4 1
13. Ladce 2 0 1 1 2:3 1
14. Trebatice 2 0 1 1 2:5 1
15. Prečín 2 0 0 2 1:3 0
16. Bánovce 2 0 0 2 1:6 0
17. D. Vestenice 2 0 0 2 2:8 0
18. Hlohovec 2 0 0 2 0:7 0

1. kolo: Horná Poruba – Jasenica 2:1, Brvnište – 
Chocholná-Velčice 1:1, Pruské – Bolešov 1:1, Kanian-

1. kolo: 
Dolné Kočkovce – Visolaje 3:2 (1:2), Fano 2, Mišík – 

Bulejčík, Kucharík, Lysá pod Makytou – Dohňany 4:0 
(2:0), M. Janíček 2, Ľ. Janíček, Drdák, Udiča – Sverepec 
4:0, Papradno – Šebešťanová 1:1, Tuchyňa – Nová 
Dubnica 3:3, Mikušovce – Streženice 1:2 (0:1), Koll-
man – Loduha, Petrušek

2. kolo: 
K. Podhradie – Visolaje 1:6, Dohňany – D. Kočkovce 

1:2, Sverepec – Lysá 4:3, Šebešťanová – Udiča 2:2, Mi-
kušovce – Papradno 2:1, N. Dubnica – Streženice 7:2, 
Podmanín – Tuchyňa 3:2
1. D. Kočkovce 2 2 0 0 5:3 6
2. N. Dubnica 2 1 1 0 10:5 4
3. Udiča 2 1 1 0 6:2 4
4. Visolaje 2 1 0 1 8:4 3
5. Lysá 2 1 0 1 7:4 3
6. Podmanín 1 1 0 0 3:2 3
7. Mikušovce 2 1 0 1 3:3 3
8. Sverepec 2 1 0 1 4:7 3
9. Streženice 2 1 0 1 4:8 3
10. Šebešťanová 2 0 2 0 3:3 2
11. Tuchyňa 2 0 1 1 5:6 1
12. Papradno 2 0 1 1 2:3 1
13. Dohňany 2 0 0 2 1:6 0
14. K. Podhradie 1 0 0 1 1:6 0

1. kolo: 
Fan Club Púchov – Prejta 6:4 (4:2), Tomáš 3, Kubena 

3 – Kováčik 2, Rýdzi, Laštinec, Červený Kameň – Praz-
nov 0:1, Dulov – Kolačín 3:2, Pružina – Kameničany 
5:0, Vrchteplá – Horovce 2:5 (1:2), Kuriš, Ščotka, vlast-
ný – Kebis 3, Hruška, Lednica – Tŕstie 0:3, Bodiná – 
Orlové 5:2

2. kolo: 
Kameničany – Praznov 0:7, Kolačín – Červený Ka-

meň 9:2, Prejta – Dulov 2:2, Tŕstie – Fan Club Púchov 
9:0, Pružina – Vrchteplá 3:3, Orlové – Lednica 4:2, Ho-
rovce – Bodiná 3:1  

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

1. kolo: MŠK Púchov – Zl. Moravce 4:2 (1:1), Lac-
ko 2, Hudek, Obšivan – Rák 2, Domino – Partizánske 
0:1, Myjava – Pišťany 4:0, Lokomotíva TT – Nitra 2:0, 
Inter Bratislava – Karlova Ves 1:1, Dubnica – Senec 
2:1, Šamorín – Komárno 3:3, Skalica – Krakovany 5:0

2. kolo: Šamorín – MŠK Púchov 3:5 (2:2), Plavník, 
Struhár, Lenický – Chupáň 3, Porubčan, Lacko, Karlo-
va Ves Bratislava – Dubnica 0:3, Zlaté Moravce – Skali-
ca 7:0, Partizánske – Komárno 2:5, Piešťany – Domino 
1:2, Lokomotíva Trnava – Inter Bratislava 0:1, Nitra – 
Krakovany 1:0, Senec – Myjava 0:0

3. kolo: MŠK Púchov – FK Tempo Partizánske 6:1 
(1:1), Baláž 3, Lacko 2, Huliak, Chupáň, Myjava – Kar-
lova Ves Bratislava 2:3, Komárno – Piešťany 2:0, Inter 
Bratislava – Nitra 1:1, Dubnica nad Váhom – Loko-
motíva Trnava 1:0, Domino – Senec 1:2, Skalica – Ša-
morín 3:1, Krakovany – Zlaté Moravce 1:1
1. MŠK Púchov 3 3 0 0 15:6 9
2. Dubnica 3 3 0 0 6:1 9

3. Komárno 3 2 1 0 10:5 7
4. Skalica 3 2 0 1 8:8 6
5. Inter 3 1 2 0 3:2 5
6. Zl. Moravce 3 1 1 1 10:5 4
7. Myjava 3 1 1 1 6:3 4
8. Senec 3 1 1 1 3:3 4
9. Nitra 3 1 1 1 2:3 4
10. Karlova Ves 3 1 1 1 4:6 4
11. Loko. Trnava 3 1 0 2 2:2 3
12. Partizánske 3 1 0 2 4:11 3
13. Domino 3 1 0 2 3:4 3
14. Šamorín 3 0 1 2 7:11 1
15. Krakovany 3 0 1 2 1:7 1
16. Piešťany 3 0 0 3 1:8 0

       

1. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce 0:3 (0:2), 
Nipča, Tonkovič, Király, Domino – Partizánske 4:1, 
Myjava – Piešťany 4:7, Lokomotíva TT – Nitra 2:0, 
Dubnica nad Váhom – Senec 0:0, Inter – Karlova Ves  
4:1, Šamorín – Komárno 0:4, Skalica – Krakovany 1:1

2. kolo: Šamorín- MŠK Púchov 2:1 (0:1), Makky, 
Annus – Janček, Karlova Ves Bratislava – Dubnica nad 
Váhom 3:4, Zlaté Moravce – Skalica 0:0, Partizánske 
– Komárno 2:7, Lokomotíva Trnava – Inter Bratislava 
4:2, Nitra – Krakovany 4:0, Senec – Myjava 2:0

3. kolo: MŠK Púchov – Partizánske 3:1 (2:0), Va-
vrík 2, Jánovský – Valach, Myjava – Karlova Ves 0:3, 
Komárno – Piešťany 4:1, Inter – Nitra 6:0, Dubnica – 
Lokomotíva Trnava 4:1, Domino – Senec 2:0, Skalica 
– Šamorín 0:0, Krakovany – Zl. Moravce 0:7
1. Komárno 3 3 0 0 15:3 9

2. Zl. Moravce 3 2 1 0 10:0 7
3. Domino 3 2 1 0 7:2 7
4. Dubnica 3 2 1 0 8:4 7
5. Loko. Trnava 3 2 0 1 7:6 6
6. Inter 3 2 0 1 12:5 6
7. Piešťany 3 1 1 1 9:9 4
8. Senec 3 1 1 1 2:2 4
9. Šamorín 3 1 1 1 2:5 4
10. Skalica 3 0 3 0 1:1 3
11. Karlova Ves 3 1 0 2 7:8 3
12. MŠK Púchov 3 1 0 2 4:6 3
13. Nitra 3 1 0 2 4:8 3
14. Krakovany 3 0 1 2 1:12 1
15. Myjava 3 0 0 3 4:12 0
16. Partizánske 3 0 0 3 4:14 0

ka – Chynorany 0:2, Melčice-Lieskové – Podolie 2:1, 
Košeca – Uhrovec 0:1, Plevník-Drienové – Handlová 
6:0, Veľké Uherce – Zemianske Kostoľany 4:0

2. kolo: Brvnište – Kanianka 2:1, Uhrovec – Plev-
ník-Drienové 4:2, Melčice-Lieskové – Jasenica 2:0, 
Bolešov – Horná Poruba 2:0, Košeca – Podolie 2:4, 
Chocholná-Velčice – Zemianske Kostoľany 1:1, Chy-
norany – Pruské 2:2, Handlová – Veľké Uherce 0:2
1. V. Uherce 2 2 0 0 6:0 6
2. Uhrovec 2 2 0 0 5:2 6
3. Melčice 2 2 0 0 4:1 6
4. Chynorany 2 1 1 0 4:2 4
5. Bolešov 2 1 1 0 3:1 4
6. Brvnište 2 1 1 0 3:2 4
7. Plevník 2 1 0 1 8:4 3
8. Podolie 2 1 0 1 5:4 3
9. H. Poruba 2 1 0 1 2:3 3
10. Pruské 2 0 2 0 3:3 2
11. Chocholná 2 0 2 0 2:2 2
12. Z. Kostoľany 2 0 1 1 1:5 1
13. Košeca 2 0 0 2 2:5 0
14. Jasenica 2 0 0 2 1:4 0
15. Kanianka 2 0 0 2 1:4 0
16. Handlová 2 0 0 2 0:8 0

w w w. f u t b a l n e t . s k
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V dňoch 24. a 25. júla 2021 sa  
v hlavnom meste SR Bratislave ko-
nal netradičný plavecký míting OR-
CAvid Test 2. kolo. Netradičný bol  
v tom zmysle, že plavecká sezóna 
má väčšinou v júli prestávku, avšak 
uzatvorenie bazénov počas pan-
démie neznemožnilo plavcom iba 
trénovať, ale aj zúčastňovať sa pla-
veckých pretekov. Množstvo klubov 
júl vypustilo aj v tomto roku, ale náš 
plavecký klub trénuje najmä suchú 
prípravu aj počas tohto obdobia, pri-
čom sme veľmi závislí od vrtochov 
počasia, keďže naša príprava prebie-
ha počas ranných hodín pred otvo-
rením vonkajšieho bazéna. Napriek 
týmto podmienkam sme sa týchto 
medzinárodných pretekov zúčast-
nili, pričom v prvom kole nás repre-
zentovali iba dvaja najmladší plavci,  
v druhom už nás pretekalo osem. 

Pri účasti plavcov z Maďarska, 
Ukrajiny, Nemecka, Čiech a Sloven-
ska a celkovo 18 klubov sa púchov-
skí reprezentanti rozhodne nestrati-
li. Zlatú medailu v disciplíne 200P si 
do Púchova priniesla Lucia Jurgová, 
strieborné placky za druhé miesta 
získali Marek Hanták za 200M, Karin 
Šmigurová za 200P a Matej Kucej 
získal dokonca 3 strieborné umiest-
nenia za 50P, 100P a 50M. Bronzovú 
kolekciu skompletizovali Simona 
Ciesarová za 50P, Marek Hanták za 
50M, a Karin Šmigurová za 200PP. Na 
tomto podujatí nás reprezentovali 
aj Jakub Šmigura, Klára Labudíková  
a benjamínok výpravy Ivanka Šmigu-
rová, ktorí si každým svojím štartom 
zlepšili osobné maximá. Čo dodať na 
záver? Len prianie, aby opätovne ne-
došlo k uzavretiu športovísk, pretože 
medzi športy, ktoré si to najviac od-

niesli, patrilo najmä plávanie, keďže 
wellnes centrá a plavárne boli uza-

tvorené medzi prvými a posledné sa 
aj otvárali.               Peter Bílik

Púchovskí plavci na pretekoch OrcaVid Test – 2. kolo

Nedeľné popoludnie (8.8.2021) sa  
v mestskej časti Nosice nieslo v zname-
ní 2. ročníka Detskej hasičskej súťaže, 
pod záštitou DHZ Nosice a ich veliteľa 
Petra Rosinu, ktorý spolu s Petrom Gal-
dom sprevádzajú celým programom 
súťaže aj spoza mikrofónu. V zastú-
pení primátorky Kataríny Henekovej 
sa súťaže zúčastnil referent krízového 
riadenia MsÚ Púchov Martin Rosina, 
ktorý spolu s ostatnými organizátormi 
privítal na nástupe desať dobrovoľ-
ných hasičských zborov, čo je oproti 
minulému prvému ročníku o 5 tímov 
menej. Tentokrát do Nosíc zavítali DHZ 
z Oškerdy, Horenickej Hôrky (2 tímy), 
Dolnej Breznice, Podhoria (2 tímy), 

Dulova, Dohnian a domáci Nosičania 
(2 tímy). Súťažiaci boli rozdelení do 
kategórií dievčatá, chlapci a kinder, 
nechýba ani súťaž o naj prúdarku  
a naj prúdara. Atmosféra na súťaži bola 
veľmi priateľská a je vidieť, že deti mali  
z účasti na súťaži veľké potešenie.

Poradie:
Kategória kinder:
1. Podhorie 30,95 s
Kategória chlapci:
1. Dol. Breznica 13,18 s, 2. Oškerda 

16,69 s, 3. Hor. Hôrka1 18,07 s
Kategória dievčatá:
1. Dulov 15,25 s, 2. Dohňany 18,04 s, 

3. Nosice 29,30 s 
Zdroj: FB DHZ Nosice

Detská hasičská súťaž  
v Nosiciach po druhýkrát

V nedeľu dňa 25. 7. 2021 sa hasiči  
z Púchova zúčastnili 7. ročníka Slo-
venskej ligy v behu na 60 m cez 
prekážky v Spišskej Novej Vsi. V ka-
tegórií prípravka sme mali nováčika 
Ondrejka Kosaka. V prvom pokuse 
zohrala nováčikovská tréma svoju 
rolu a Ondrej nestihol zapnúť v cieli 
prúdnicu. V druhom pokuse všetko 
napravil a vynikajúcim časom ob-
sadil prvé miesto v kategórii. Nasle-
dovala kategória mladší chlapci, kde 
súťažili bratia Chovančekovci. Prvý 
z bratov štartoval Max Chovanček, 
ktorý išiel svoj prvý pokus na istotu  
a priebežne bol na 3. mieste. Nasle-
doval brat Zak Chovanček, ktoré-
mu sa podarilo v prvom pokuse 
svojho brata predbehnúť a tak bol 
priebežne na 2. mieste. V druhom 
pokuse Max svoj čas zlepšil takmer 
o sekundu, avšak Zak svoj čas z pr-

vého pokusu už nezlepšil. Výsledne 
Max potvrdil 3. miesto a Zak obsadil 
4. miesto. V kategórií staršie dievča-
tá štartovala Simonka Sečkárová. 
Simonka odbehla svoj prvý pokus  
s výborným časom, kde v priebe-
žnom hodnotení bola na 3. mieste. 
Posledný pokus jej však nevyšiel  
a tak v druhom pokuse nebola hod-
notená. Vo výslednom hodnotení 
obsadila 4. miesto. 

Simonka ešte pred súťažou sa zú-
častnila disciplíny výstupu na vežu, 
ktorá bola súčasťou súťaže hasičské-
ho dvojboja v Spišskej Novej Vsi. Vo 
výstupe na vežu obsadila výborne 
priebežné 2. miesto, avšak v druhej 
disciplíne 100 m cez prekážky sa ne-
zúčastnila. 

Nakoľko sa počítali časy s obidvoch 
disciplín, Simonka v celkom poradí 
obsadila 4. miesto.      Michal Koukal 

Mladí púchovskí hasiči 
v Spišskej Novej Vsi
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Amatérski športovci sa dozvedeli, za akých podmi-
enkach a kedy môžu hrať súťaže. Niekde sa odohrala 
polovica, inde ani to. Posledné dve sezóny amatér-
skych súťaží boli ochudobnené. Spôsobila to pandé-
mia koronavírusu a s ňou spojené opatrenia. Bude 
však aj v poradí tretí ročník stopnutý predčasne? To 
je otázka, ktorá čoraz viac rezonuje v hlavách funk-
cionárov, hráčov a divákov.

Podľa nového Covid automatu, ktorý schválila vlá-
da Slovenskej republiky a začne platiť od pondelka 
16. augusta, sa budúcnosť amatérskeho športu zdá 
byť veselšia. Najmä pre tých, ktorí sú zaočkovaní 
alebo sú ochotní sa pre svoju záľubu otestovať. Isté 
je, že úplný zákaz súťaží hrozí až pri najhoršom mož-
nom scenári.

Päť stupňov rizikovosti
Okresy budú rozdelené do piatich stupňov riziko-

vosti od zelenej až po čiernu (1. zelená – monitoring, 
2. oranžová – ostražitosť, 3. červená – prvý stupeň 
ohrozenia, 4. fialová – druhý stupeň ohrozenia,  
5. čierna – tretí stupeň ohrozenia). Pozn.: Aktuálne 
sú všetky okresy v zelenej farbe a od nového týždňa 
pribudne len minimum oranžových.

„Klasifikácia okresov sa uskutočňuje na základe 
údajov o počte identifikovaných prípadov,“ uvádza 
Covid automat. Ak bude v príslušnom okrese zaočko-
vaných viac ako 65 percent ľudí nad 50 rokov, stupeň 
rizikovosti sa modifikuje o jeden nižšie. Ak by ich bolo 
až viac ako 75 percent, rizikovosť okresu sa znižuje  
o dva stupne. V praxi to znamená, že napríklad dobre 
preočkovaná Bratislava by nikdy nemala padnúť do 
čiernej farby. Ani v prípade zlej pandemickej situácie. 

„Úprava semaforu dáva priestor na to, že aj keď  
o novom nastavení systému rozhodli príslušné orgá-
ny, v skutočnosti budeme o aktuálnych opatreniach 
rozhodovať my, ľudia. A to tým, či sa rozhodneme dať 
zaočkovať a dopomôžeme tak tomu, aby náš okres 

spadal do levelu miernejších obmedzení,“ uvádza 
Slovenský futbalový zväz na svojom webe.

Ľudia rozdelení na tri skupiny
Opatrenia, ktoré sa v rámci jednotlivých stupňov 

rizikovosti uplatňujú, sú taktiež určené novým spô-
sobom. Covid automat rozdeľuje osoby na tri skupi-

ny: ZÁKLAD (všetky osoby bez ohľadu na očkovanie 
a testovanie), OTP (osoby plne zaočkované, testova-
né – od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín, alebo 
tie, ktoré prekonali Covid-19 za ostatných 180 dní)  
a KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ.

 „Semafor ponúka organizátorom podujatí vybrať si 
z týchto troch protokolov, či bude podujatie v režime 
základ, OTP alebo kompletnej zaočkovanosti. Každá 
z týchto možností organizácie so sebou prináša iný 
set prevádzkových podmienok, pričom vždy je mož-
né vybrať len jednu z možností, nemožno ich kombi-
novať,“ uvádza sa v automate. Ak je podujatie orga-
nizované so športovcami, ktorí sú plne zaočkovaní, 
ich počet je v rámci všetkých stupňov rizikovosti bez 
obmedzenia.

Koniec súťaží až v čiernej farbe
V zelenej farbe môžu športovať a hrať súťažné zá-

pasy aj neočkovaní a netestovaní, no môže ich byť 
maximálne sto. 

Päťdesiat neočkovaných ľudí si zahrá aj v oranžovej 
farbe, no akonáhle padne okres do červenej, súťaže 

budú bez testov zakázané.
Podľa nového Covid automatu by však násilný ko-

niec súťaží mal prísť až v čiernej farbe, pretože pri 
druhom stupni ohrozenia si budú môcť neočkovaní 
účastníci zápasu spraviť testy. Žiadny zápas teda ne-
musí byť zrušený ani preložený.

 „Nové nastavenie opatrení de facto znamená, že 
prísne obmedzenia týkajúce sa možnosti odohrať 
futbalový zápas sa začnú aplikovať až od červenej 
farby, pretože ešte v oranžovom spektre je mož-
né odohrať zápas so športovcami bez obmedzenia 
testovania alebo zaočkovanosti do počtu päťdesiat 
osôb,“ informuje SFZ.

SFZ: Dobrá správa pre šport
Pri špecifických podmienkach organizácie športo-

vých podujatí je potrebné vychádzať z toho, že úpra-
va semaforu je len základná a konkrétnejšie obme-
dzenia upraví samostatná vyhláška, ktorú v blízkej 
dobe vydá Úrad verejného zdravotníctva.

„Prijatie takejto formy semaforu, ktorý zohľadňuje 
aj kritérium zaočkovanosti okresu, vnímame veľmi 
pozitívne,“ uvádza zväz, ktorý očkovanie už dlhodo-
bo a otvorene podporuje. Vníma ho ako jedinú do-
stupnú a bezpečnú formu možného návratu do živo-
ta bez prísnejších obmedzení. „Je to dobrá správa pre 
šport a zároveň aj menej invazívna forma motivácie 
smerom k zvýšeniu miery zaočkovanosti populácie,“ 
dodáva.

Vedenie SFZ vyzdvihuje prácu ľudí z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorí presadzo-
vali primeranosť opatrení pre šport a amatérske súťa-
že na Slovensku. „Oceňujeme záujem, odborný, ale aj 
ľudský prístup ďalších odborníkov zo všetkých zapo-
jených orgánov vrátane splnomocnenca vlády SR pre 
šport a odborníkov z epidemiologického konzília.

Výsledok ich práce v podobe tohto semaforu pova-
žujeme za spravodlivý systém s náležitými úrovňami 
obmedzení za šport, aj keď medzeru vidíme v apliká-
cii semaforu pri súťažiach mládeže, teda detí od 12 
do 18 rokov. V tejto kategórii je nemožné dosiahnuť 
u športovcov stopercentnú zaočkovanosť tak, aby 
mohli hrať bez obmedzení aj vo vyšších stupňoch 
rizika. V tomto smere sa však budeme snažiť ďalej 
komunikovať a argumentovať s príslušnými inštitúci-
ami,“ uzatvára SFZ.     Zdroj: Futbalnet – Ivan Mriška

Očkovaní si zahrajú aj v čiernej farbe
Od pondelka platí nový COVID automat pre šport
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s  naším 
otcom p. Ivanom Hrušíkom dňa 7. augusta na 
cintoríne v Púchove, za prejavy súcitu a kvetinové 
dary. Ďakujeme p. Irenke Kováčikovej a ostatným 
členkám ZPOZ Púchov za dojemnú smútočnú reč 
a slová útechy a naše poďakovanie patrí aj pohreb-
nej službe ADVENT Púchov za ich prístup a zabez-
pečenie dôstojného priebehu obradu na profesio-
nálnej úrovni. Smútiaci synovia a dcéra s rodinami.

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

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

SPOMIENKA
„Aj keby láskou vzbudiť 
sme Ťa chceli, neozveš sa 
už nikdy viac. Odišiel si, 
zmĺkol, išiel navždy spať. 
Márne Ťa naše oči všade 
hľadajú, márne nám slzy 
po tvári stekajú. Sú chví-
le, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, ktoré tisíc-
krát spomíname. Čas plynie, smútok zostáva, tá 
strata v srdci bolieť neprestáva.“ Dňa 11.8.2021 si 
pripomíname 2. výročie úmrtia Jána Martináka.  
S láskou a úctou spomína manželka, syn Roman 
s rodinou, sestra Viera, švagriné Katka a Darinka 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 31.7.2021 sme si 
pripomenuli 2. výročie 
úmrtia manželky, mamy 
a  babky Júlie Koňucho-
vej. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami ti-
chú spomienku. Spomína 
manžel, deti a vnúčatá.

SPOMIENKA
„Spi sladko svoj večný 
sen, v  spomienkach sme 
s  Tebou každý deň.“ Dňa 
14.8.2021 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec 
a  dedko Štefan Ližbetin  
z Viesky. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku. Spomína manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 17.8.2021 si pripomíname 20. výročie úmr-
tia našej mamy Irenky Kalmanovej z Púchova 
a tri a pol roka od úmrtia otca Jozefa Kalmana.  
S láskou a úctou spomínajú synovia Miroslav  

a Jozef s rodinami.

SPOMIENKA
„Osud je občas krutý, už 
nevráti, čo vzal, zostanú 
iba spomienky a  v  srd-
ciach žiaľ.“ Dňa 16.8.2021 
si pripomíname 1. smut-
né výročie úmrtia, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá Evka Kozáková 
z Nemšovej, rod. Staňová 
z Mojtína. S láskou spomína manžel Pavol, sestra 
Ira, bratia Rudo, Peter a švagriné. Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku a modlitbu.

SPOMIENKA
„Dni plynú ako tichej rieky 
prúd, len bolesť v srdci trvá 
a nedá sa zabudnúť. Odišiel 
človek, na ktorého sme sa 
mohli spoľahnúť a  len čas 
môže zaceliť tak veľkú ranu.“ 
Dňa 2.8.2021 sme si pripo-
menuli 3. výročie úmrtia 
nášho milovaného manžela, 
otca, starého otca Ivana Jelčica. Spomína na neho 
manželka, dcéry, synovia s rodinami a vnúčatá.

SPOMIENKA
So smútkom v  srdci sme si 
dňa 10.8.2021 pripomenuli  
1. výročie, kedy nás opus-
til milovaný manžel, otec 
a dedko Peter Martiš. S lás-
kou spomínajú manželka  
a synovia s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 24.7.2021 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý Milan 
Žák. S  láskou spomínajú 
manželka, dcéry a  synovia 
s rodinami.

SPOMIENKA
S  láskou v  srdci stále spo-
míname na našu milo-
vanú manželku, mamu, 
babku a  prababku  
Margitu Čambalíkovú.  
Dňa 21.8.2021 uplynú  
3 roky, čo si ju Pán povolal 
do večnosti. Spomeňte si 
s nami na ňu v modlitbách. 
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina a známi.

SPOMIENKA
„Tichou modlitbou vy-
prosme dar pokoja, kým sa 
nám duše raz naveky ne-
spoja.“ 23.8.2021 uplynú 3 
roky, čo nás navždy opustila 
Agnesa Babišová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S láskou spomína dcéra Jana 
a syn Dušan s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie a nevráti čo vzal, 
zostali len spomienky a v srd-
ci žiaľ.“ Dňa 12.8.2021 sme si 
pripomenuli 6. výročie, čo 
nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, svokor a dedko 
Ondrej Junga z Ihríšť. S lás-
kou a úctou spomíname a za 
tichú spomienku ďakujeme.

SPOMIENKA
Dňa 14.8.2021 uplynulo 3. 
smutné výročie od smrti 
nášho milovaného syna a 
brata Mgr. Juraja Talača z 
Púchova. S láskou spomínajú 
rodičia, bratia, neter Adelka a 
ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 23.8.2021 si pripomína-
me 30 rokov, odkedy dotĺklo 
naposledy srdce nášho milo-
vaného manžela a otca Jána 
Lendela. „S  úctou, láskou 
a v modlitbách myslíme na 
Teba každý deň a  ďakuje-
me za Tvoje šikovné ruky, 
ktorými si zväčňoval našu 
krásnu krajinu, ktorú si tak miloval. Spomínajú na 
Teba Tvoji najbližší: manželka Anna, dcéry Janka, 
Katka a ostatná rodina.“

SPOMIENKA
„Veľakrát už slnko zapadlo, 
tisíc sĺz nám z očí vypadlo. 
Tvoja strata úprimne bolí,  
keď plameň sviečky ticho 
horí.“ Dňa 19.8. si pripomí-
name 3. smutné výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička 
a babička Dobroslávka   
Orlíková, rod. Žilinková z Púchova-Kolonky. S lás-
kou spomínajú dcéra Renáta a syn Milan s rodinami.

SPOMIENKA
Už deväť rokov nám chýba. 
Spomíname a  modlíme 
sa za milovaného ocina, 
manžela a dedka Dalibo-
ra Strýčka. „Stále si s nami 
v  našich srdciach. Odpočí-
vaj v pokoji.“
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

BLAHOŽELANIE
Tento rok to budú práve 
4 roky, čo naše slniečko 
vykuklo cez oblaky. Dňa 
21.8.2021 oslávi krásne na-
rodeniny naša dcérka Eliš-
ka Pšenáková. Všetko naj-
lepšie jej želajú mamina, 
tatino, sestrička Iva, brat-
ček Jojo, babka a dedko.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

SPOMIENKA
„Ako jej z  očí žiarila láska 
a  dobrota, tak nám bude 
chýbať do konca života.“ 
Dňa 27.8.2021 si pripome-
nieme 10. smutné výročie 
úmrtia našej drahej mamy, 
babky a  sestry Jozefky 
Furovej, rod. Medveckej. 
Za tichú spomienku všet-
kým, ktorí nezabudli, ďakujú a s láskou spomínajú 
syn, dcéry s deťmi a bratia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 11.8.2021 uplynulo 11 
rokov, čo nás navždy opus-
til Michal Mikovič z  Pú-
chova. S láskou spomína 
manželka Oľga, syn Michal 
a dcéry Simona a Dana s ro-
dinami.

SPOMIENKA
Dňa 17.8.2021 uplynu-
lo 5 rokov, čo nás na-
vždy opustil manžel, 
otec, dedko a pradedko  
Rudolf Huňačka. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spo-
mienku. S úctou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
„Zastalo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život i  všetkých 
nás.“ 21.8.2021 si s  úctou 
pripomíname 2. výročie 
odchodu do večnosti man-
žela, otca, dedka Jozefa 
Čuhára. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu s nami tichú 
spomienku. Manželka, deti 
a vnúčatá.

Inzertná kancelária Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK
od 8:00 -11:30 - 12.00 -16:00 hod.

reklama@puchovskakultura.sk

0905 750 121

Očkovanie detí od 12 rokov
proti COVID-19 už aj v Púchove 

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast  
MUDr. Evy Cígerovej v Púchove oznamuje,  
že očkuje proti COVID-19 deti od 12 rokov 

veku evidované v jej ambulancii.
Termín si môžete dohodnúť telefonicky na:

+421 424 634 647

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302
• Akcia -20 % do 30.9.2021. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim byt v Púchove a okolí. Platím ihneď. Tel. č. 
0951 676 236
• Kúpim 3-izbový byt, č.t. 0905 979 142
PRENÁJOM
• Dám do prenájmu od 1.9.2021, 3-izbový byt  
v pôvodnom stave na ul. Obrancov mieru 1094/39, 
Púchov. Bytový dom je po revitalizácií. Kontakt tel.: 
0905 550 873
• Dám do prenájmu 1-izbový byt pre 1 osobu aj 
s internetom v Horných Kočkovciach. 0914 120 216
• Vezmem do prenájmu garáž na Sedlišti pri 
velkosklade Natali, MBP Púchov alebo pri Zdraví. 
0908 519 106.
RÔZNE
• Navštívte TRESKA BURGER v Púchove, Ul. 1. mája 
877. Naša špecialita chrumkavý burger s treskou 
exkluziv, rôzne majonézové šaláty, hot dogy, čerstvé 
pečené obložené croissanty, mrazené polievky  
a výrobky z mäsa. Po - Pia 7:00 - 16:00.
• Prisťahoval som sa z  iného mesta a  hľadám 
v Púchove a okolí niekoho, kto sa snaží o duchovné 
vzdelávanie a pozná okrem Biblie i diela ako: Vo svete 
pravdy, Posolstvo doznieva, Zaviate pravdy, Zaviate 
doby a pod. Záujem spoznať vecne skutočnú pravdu 
o človeku z pohľadu z výšin. 0905 527 890
• Na ulici smerom k Lidlu som stratila zväzok kľúčov. 
Prosím poctivého nálezcu, aby mi zavolal na t.č. 0911 
296 133. Odmena istá.
PRÁCA
• Hľadám ľudí na brigádne lesné práce v okolí. 
0903948047
• Hľadáme kaderníčky v PU. 0903 849 889

ZO SZZP Púchov oznamuje členom, 
že pre učastníkov POSEDENIA  PRI GULÁŠI 

v areáli ŠK DOHŇANY 11. sept. 2021
bude pristavený autobus o 13:30 hod.

 na zastávke MHD pri POŠTE
(max. pre 75 členov)



inzerciainzercia

svietidlá
fotovoltické systémy
elektroinštalačný materiál

Tel. č.: +421 905 881 708
E-mail: shop@sunnyvolt.eu
www.sunnyvolt.eu

Nájdete nás pri Marczibányiho záhrade
Moravská 4404/32A, 020 01 Púchov


