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Slávnostné otvorenie školského roka 
2021/22 na ZŠ s MŠ Slovanská sa uskutočnilo 
vo štvrtok 2.9.2021 za účasti primátorky mesta 
Kataríny Henekovej a vedúcej oddelenia škol-
stva a sociálnych vecí Daniely Gabrišovej. 

Žiakov a rodičov ZŠ s MŠ Slovanská na školskom 
dvore privítala riaditeľka školy Michaela Váňová  
s primátorkou mesta Katarínou Henekovou. Po-
tom spolu obdarovali malým darčekom všetkých 
žiakov 1. ročníka, pre ktorých je 2. september 
2021 prvým školským dňom ich života. Keď sa 
žiaci so svojimi pedagógmi odobrali do tried, ve-
denie školy previedlo primátorku mesta jednotli-
vými školskými objektami – okrem tried si spolu 
prezreli jedáleň, školský klub a telocvičňu. Cez 
prázdniny v školskom areáli zamestnanci školy, 
rodičia a občania mestskej časti Horné Kočkovce 
farebne vyzdobili spojovacie chodby a oplotenie 
školy. Pekná je aj nová kvetinová výzdoba a vyvý-
šené záhony s bylinkami.

Primátorka mesta k otvoreniu školského 
roku popriala žiakom a študentom všetkých 
púchovských škôl:

„Všetkým deťom, žiakom, študentom prajem 
úspešný návrat do škôl, počas celého školského 
roka hlavne veľa zdravia a chuti do získavania no-
vých poznatkov. Verím, že hlavne prváčikovia spo-
znajú okrem toho množstva nových informácií aj 
nových priateľov a kamarátov. Pedagógom ale 
i všetkým nepedagogickým pracovníkom škol-
ských zariadení želám veľa trpezlivosti, múdrych 
a vzdelaniachtivých žiakov a hlavne veľa lásky 
a porozumenia. Viem, že to je ťažký návrat, plný 
obmedzení, ale pokiaľ všetci máme záujem, aby 
naše deti a naša mládež bola vzdelaná a dosiahla 
všetky svoje vytúžené ciele, musíme vydržať. 

Albert Einstein povedal: „Akonáhle sa presta-
nete vzdelávať, je to momentom, kedy začnete 
umierať.“ Verím, že tento školský rok prekonáme 
všetky tie prekážky a naše deti zotrvajú v škol-
ských laviciach pri prezenčnej forme vyučovania 
čo najviac. Rodičom všetkých žiakov a študentov 
prajem krásny deň a do ďalšieho obdobia hlavne 
veľa zdravia celým rodinám, trpezlivosti, pozitív-
nej energie a lásky. Verím, že zostanú zachované  
v činnosti aj všetky mimoškolské aktivity, športové 
tréningy, CVČ, ZUŠ, ale k tomu všetkému nesmie-
me zabúdať na našu zodpovednosť a opatrnosť. 
Len tak, to všetko, spoločne zvládneme. Takže 
veľa šťastia a úspechov!“               Slavomír Flimmel

Otvorenie školského roka v ZŠ s MŠ Slovanská
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Slovami primátorky: Poohliadnutie za letom
Za nami je leto, ktoré bolo plné horúcich, ale aj Za nami je leto, ktoré bolo plné horúcich, ale aj 

chladných a upršaných dní... Ostatne, presne tak, ako chladných a upršaných dní... Ostatne, presne tak, ako 
je to aj v našom živote. Verím však, že všetci si aspoň je to aj v našom živote. Verím však, že všetci si aspoň 
trošku vydýchli, relaxovali a načerpali sily do ďalšie-trošku vydýchli, relaxovali a načerpali sily do ďalšie-
ho obdobia. Prázdniny sme užívali s už viac-menej ho obdobia. Prázdniny sme užívali s už viac-menej 
zaužívanými epidemiologickými pravidlami, pričom zaužívanými epidemiologickými pravidlami, pričom 
veľkým opatrením a obmedzením bolo zavedenie veľkým opatrením a obmedzením bolo zavedenie 
nového COVID automatu, v ktorom sú striktne stano-nového COVID automatu, v ktorom sú striktne stano-
vené podmienky pre možné prevádzkovanie nielen vené podmienky pre možné prevádzkovanie nielen 
hromadných podujatí, ale aj bežných vstupov do hromadných podujatí, ale aj bežných vstupov do 
prevádzok. Prázdniny skončili, ale opatrenia platia prevádzok. Prázdniny skončili, ale opatrenia platia 
stále a hoci sa situácia v Púchove a jeho okrese drží  stále a hoci sa situácia v Púchove a jeho okrese drží  
„v zelenej farbe“, väčšina miest na Slovensku a aj  „v zelenej farbe“, väčšina miest na Slovensku a aj  
v okolitých okresoch postupne prechádza do oran-v okolitých okresoch postupne prechádza do oran-
žovej, ba až červenej zóny. Deti a mládež nastúpili žovej, ba až červenej zóny. Deti a mládež nastúpili 
do škôl a ja im aj touto cestou prajem veľa úspechov do škôl a ja im aj touto cestou prajem veľa úspechov 
v štúdiu a počas celého školského roka hlavne veľa v štúdiu a počas celého školského roka hlavne veľa 
zdravia a chuti do získavania nových poznatkov. zdravia a chuti do získavania nových poznatkov. 

Hoci bolo dovolenkové obdobie, na mestskom úra-Hoci bolo dovolenkové obdobie, na mestskom úra-
de a v mestských spoločnostiach sa nezaháľalo a po-de a v mestských spoločnostiach sa nezaháľalo a po-
kračovalo v rozbehnutých projektoch. Z investičných kračovalo v rozbehnutých projektoch. Z investičných 
akcií spomeniem aspoň niektoré: ukončené boli re-akcií spomeniem aspoň niektoré: ukončené boli re-
konštrukčné práce na objekte Základnej umeleckej konštrukčné práce na objekte Základnej umeleckej 
školy v Púchove, kde vznikli nové učebne a ateliér. školy v Púchove, kde vznikli nové učebne a ateliér. 
Nevyhnutnú sanáciu a opravu si vyžiadal strešný Nevyhnutnú sanáciu a opravu si vyžiadal strešný 
plášť objektu hasičskej stanice DHZ Púchov, cez kto-plášť objektu hasičskej stanice DHZ Púchov, cez kto-
rý zatekalo do vnútorných garážových priestorov rý zatekalo do vnútorných garážových priestorov 
budovy. Zrekonštruovali sme i oplotenie areálu cin-budovy. Zrekonštruovali sme i oplotenie areálu cin-
torínu v mestskej časti Hrabovka, ktoré bolo v hava-torínu v mestskej časti Hrabovka, ktoré bolo v hava-
rijnom stave. Opravený bol oporný múr, taktiež nový rijnom stave. Opravený bol oporný múr, taktiež nový 
náter získali oceľové konštrukcie. Namontovali sa  náter získali oceľové konštrukcie. Namontovali sa  
i nové brány a kompletne nové oplotenie cintorína. i nové brány a kompletne nové oplotenie cintorína. 
Začali sme s realizáciou polopodzemných kontajne-Začali sme s realizáciou polopodzemných kontajne-
rov, pričom počas leta bol vysúťažený dodávateľ, kto-rov, pričom počas leta bol vysúťažený dodávateľ, kto-
rý teraz postupne začne budovať stojiská vo vytýče-rý teraz postupne začne budovať stojiská vo vytýče-
ných a schválených územiach. Podarilo sa vysúťažiť ných a schválených územiach. Podarilo sa vysúťažiť 
dodávateľa na opravu kanalizačnej prípojky vo vnút-dodávateľa na opravu kanalizačnej prípojky vo vnút-
robloku Ferka Urbánka, ktoré práce začnú v najbliž-robloku Ferka Urbánka, ktoré práce začnú v najbliž-
ších dňoch. Momentálne stále prebieha rekonštruk-ších dňoch. Momentálne stále prebieha rekonštruk-
cia sauny a tiež rekonštrukcia cesty Terézie Vansovej cia sauny a tiež rekonštrukcia cesty Terézie Vansovej 
v Horných Kočkovciach. Počas augustových dní boli v Horných Kočkovciach. Počas augustových dní boli 
ukončené práce na objekte Klubovne pre tenistov  ukončené práce na objekte Klubovne pre tenistov  
v areáli MŠK na tenisových dvorcoch. Dom smútku v areáli MŠK na tenisových dvorcoch. Dom smútku 
v Horných Kočkovciach tiež prešiel rekonštrukciou v Horných Kočkovciach tiež prešiel rekonštrukciou 
a momentálne sa dokončujú posledné úpravy v in-a momentálne sa dokončujú posledné úpravy v in-
teriéri. V ďalších investičných akciách, ktoré som ne-teriéri. V ďalších investičných akciách, ktoré som ne-
menovala, prebiehalo dlhšie stavebné konanie, a tak menovala, prebiehalo dlhšie stavebné konanie, a tak 
sa samotné realizačné práce oddialili do jesenného sa samotné realizačné práce oddialili do jesenného 
obdobia. Potešilo ma tiež zrealizovanie verejného obdobia. Potešilo ma tiež zrealizovanie verejného 
obstarávania na Amfiteáter Ilonka aj chodník na Ilon-obstarávania na Amfiteáter Ilonka aj chodník na Ilon-
ku a tiež na projekt Pamäť lesa. V najbližších dňoch ku a tiež na projekt Pamäť lesa. V najbližších dňoch 
dôjde k uzavretiu zmlúv s dodávateľmi týchto prác. dôjde k uzavretiu zmlúv s dodávateľmi týchto prác. 

Veľmi, ale naozaj veľmi ma potešila správa, že naše Veľmi, ale naozaj veľmi ma potešila správa, že naše 
spoločné veľké úsilie pri príprave projektu na Kom-spoločné veľké úsilie pri príprave projektu na Kom-
postáreň sa oplatilo, pretože sme ako mesto získali postáreň sa oplatilo, pretože sme ako mesto získali 
informáciu o získaní sumy cca 1,8 mil. Eur na samot-informáciu o získaní sumy cca 1,8 mil. Eur na samot-
nú realizáciu tohto projektu. Momentálne stojím nú realizáciu tohto projektu. Momentálne stojím 
pred podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratné-pred podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku na projekt Kompostáreň ho finančného príspevku na projekt Kompostáreň 
mesta Púchov, ktorá bola na mestský úrad doručená  mesta Púchov, ktorá bola na mestský úrad doručená  

a podpísaná zo strany Ministerstva ŽP SR. Hlavným a podpísaná zo strany Ministerstva ŽP SR. Hlavným 
cieľom projektu je vybudovanie kompostárne pre cieľom projektu je vybudovanie kompostárne pre 
občanov mesta Púchov, ako miesto pre zber bio-občanov mesta Púchov, ako miesto pre zber bio-
logicky rozložiteľného odpadu, čo jednoznačne logicky rozložiteľného odpadu, čo jednoznačne 
zníži mestu ďalšie náklady na zber biologicky roz-zníži mestu ďalšie náklady na zber biologicky roz-
ložiteľného odpadu a ďalšie jeho spracovanie. Viac  ložiteľného odpadu a ďalšie jeho spracovanie. Viac  
o tomto projekte sa dočítate v ďalších vydaniach PN. o tomto projekte sa dočítate v ďalších vydaniach PN. 
A pri odpadovom hospodárstve ešte ostanem a spo-A pri odpadovom hospodárstve ešte ostanem a spo-
meniem, že sme zaviedli zber biologicky rozložiteľ-meniem, že sme zaviedli zber biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpadu z domácností. Zástupca ného kuchynského odpadu z domácností. Zástupca 
vlastníkov bytov alebo osoba poverená domovým vlastníkov bytov alebo osoba poverená domovým 
dôverníkom, si môže prísť vyzdvihnúť košíky na zber dôverníkom, si môže prísť vyzdvihnúť košíky na zber 
kuchynského odpadu spolu s rolkami kompostova-kuchynského odpadu spolu s rolkami kompostova-
teľných vreciek a informačnými letákmi do areálu teľných vreciek a informačnými letákmi do areálu 
Podniku technických služieb mesta Púchov.Podniku technických služieb mesta Púchov.

Obnovy a revitalizácie sa počas letných dní dočkalo Obnovy a revitalizácie sa počas letných dní dočkalo 
aj detské ihrisko vo vnútrobloku ulíc Štefánikova – aj detské ihrisko vo vnútrobloku ulíc Štefánikova – 
Požiarna. Deti na zrevitalizovanom ihrisku nájdu nové Požiarna. Deti na zrevitalizovanom ihrisku nájdu nové 
hracie prvky ako sú reťazová trojhojdačka, domček  hracie prvky ako sú reťazová trojhojdačka, domček  
s kresliacou tabuľou, pružinová dvojhojdačka, lanová s kresliacou tabuľou, pružinová dvojhojdačka, lanová 
pyramída a pieskovisko s krytom. Pre väčšiu bezpeč-pyramída a pieskovisko s krytom. Pre väčšiu bezpeč-
nosť hrajúcich sa detí pribudlo aj 6 metrové oplote-nosť hrajúcich sa detí pribudlo aj 6 metrové oplote-
nie, ktoré oddeľuje ihrisko od priľahlého chodníka nie, ktoré oddeľuje ihrisko od priľahlého chodníka 
a parkoviska. Momentálne finišujeme s prácami na a parkoviska. Momentálne finišujeme s prácami na 
obnove detského ihriska v Nových Nosiciach, ktoré obnove detského ihriska v Nových Nosiciach, ktoré 
by mali byť ukončené v priebehu najbližších dní. Deti by mali byť ukončené v priebehu najbližších dní. Deti 
a ich rodičia sa môžu tešiť napríklad na pieskovisko  a ich rodičia sa môžu tešiť napríklad na pieskovisko  
s posuvným krytom, dvojhojdačku, kresliacu tabuľu  s posuvným krytom, dvojhojdačku, kresliacu tabuľu  
s počítadlom, umiestnená bude na ihrisku i infor-s počítadlom, umiestnená bude na ihrisku i infor-
mačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom.mačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom.

Ukončené bolo verejné obstarávanie na nové au-Ukončené bolo verejné obstarávanie na nové au-
tobusové prístrešky, a tak v najbližších týždňoch tobusové prístrešky, a tak v najbližších týždňoch 
pribudnú v meste a niektorých mestských častiach pribudnú v meste a niektorých mestských častiach 
vynovené autobusové prístrešky. Počas letných dní vynovené autobusové prístrešky. Počas letných dní 
sme mohli uviesť do života aj rozšírenie vozového sme mohli uviesť do života aj rozšírenie vozového 
parku Autobusovej dopravy Púchov, a.s. o tri auto-parku Autobusovej dopravy Púchov, a.s. o tri auto-
busy: dve Púchovské včely a Púchovskú žabku. Aj busy: dve Púchovské včely a Púchovskú žabku. Aj 
keď nejde o úplne nové autobusy, je evidentné, že keď nejde o úplne nové autobusy, je evidentné, že 
ich technická forma a vybavenosť je skvelá a verím, ich technická forma a vybavenosť je skvelá a verím, 

že budú prínosom pre všetkých obyvateľov nášho že budú prínosom pre všetkých obyvateľov nášho 
mesta. Autobusy sú plne klimatizované, s nezávislým mesta. Autobusy sú plne klimatizované, s nezávislým 
kúrením, kamerovým systémom, bezpečnostným kúrením, kamerovým systémom, bezpečnostným 
celodverovým systémom pri výstupe, s prístupom celodverovým systémom pri výstupe, s prístupom 
na Wi-Fi, sú vhodné pre zdravotne hendikepovaných na Wi-Fi, sú vhodné pre zdravotne hendikepovaných 
ľudí či mamičky s deťmi, a to vďaka zľahčenému prí-ľudí či mamičky s deťmi, a to vďaka zľahčenému prí-
stupu pre invalidný vozík a kočíky s manuálnou ram-stupu pre invalidný vozík a kočíky s manuálnou ram-
pou pre nástup, s kapacitou 20 miest na sedenie a 45 pou pre nástup, s kapacitou 20 miest na sedenie a 45 
miest na státie. miest na státie. 

Počas celého leta sme zabezpečovali pre občanov Počas celého leta sme zabezpečovali pre občanov 
očkovanie v meste v rôznych fázach. Priamo v mes-očkovanie v meste v rôznych fázach. Priamo v mes-
te mali možnosť občania, pokiaľ mali záujem, dať sa te mali možnosť občania, pokiaľ mali záujem, dať sa 
zaočkovať, a tí, ktorí nemohli prísť osobne, tým sme zaočkovať, a tí, ktorí nemohli prísť osobne, tým sme 
zabezpečili očkovanie priamo v ich domovoch. zabezpečili očkovanie priamo v ich domovoch. 

Kultúra v meste žila i počas dovolenkového ob-Kultúra v meste žila i počas dovolenkového ob-
dobia a na svoje si prišli všetky generácie v našom dobia a na svoje si prišli všetky generácie v našom 
meste, keďže kultúrny a umelecký program zaplnil meste, keďže kultúrny a umelecký program zaplnil 
nielen pešiu zónu, kde sa konalo niekoľko koncertov nielen pešiu zónu, kde sa konalo niekoľko koncertov 
či premietanie filmov, ale i Europark, kde sa konalo aj či premietanie filmov, ale i Europark, kde sa konalo aj 
niekoľko festivalov a množstvo koncertov. niekoľko festivalov a množstvo koncertov. 

Blíži sa termín tradičného Púchovského jarmoku, Blíži sa termín tradičného Púchovského jarmoku, 
ktorý pripadá tento rok na sobotu 18. 9. 2021. Keď-ktorý pripadá tento rok na sobotu 18. 9. 2021. Keď-
že na toto obdobie pripadajú aj oslavy Dní mesta, že na toto obdobie pripadajú aj oslavy Dní mesta, 
naplánovali sme ešte počas jarných dní spolu s Pú-naplánovali sme ešte počas jarných dní spolu s Pú-
chovskou kultúrou, s.r.o. veľkolepý program. Tretia chovskou kultúrou, s.r.o. veľkolepý program. Tretia 
vlna pandémie, prísne pravidlá COVID automatu  vlna pandémie, prísne pravidlá COVID automatu  
a stále sa navyšujúce čísla pozitívne testovaných však a stále sa navyšujúce čísla pozitívne testovaných však 
všetko zmenili. Napriek všetkému sme sa rozhodli, že všetko zmenili. Napriek všetkému sme sa rozhodli, že 
tradičný septembrový jarmok v meste bude, ale keď-tradičný septembrový jarmok v meste bude, ale keď-
že máme netradičnú dobu, bude aj jarmok netradič-že máme netradičnú dobu, bude aj jarmok netradič-
ný. Jarmok bude prístupný pre všetkých, nebudeme ný. Jarmok bude prístupný pre všetkých, nebudeme 
rozdeľovať na zaočkovaných alebo nezaočkovaných. rozdeľovať na zaočkovaných alebo nezaočkovaných. 
Prístup tak budú mať absolútne všetci. Rozdelený Prístup tak budú mať absolútne všetci. Rozdelený 
však zrejme bude do dvoch oblastí (na pešej zóne  však zrejme bude do dvoch oblastí (na pešej zóne  
a v Europarku) a bude prebiehať počas dvoch dní.  a v Europarku) a bude prebiehať počas dvoch dní.  
Večerné koncerty (v piatok 17. 9. a v sobotu 18. 9. Večerné koncerty (v piatok 17. 9. a v sobotu 18. 9. 
2021) sa uskutočnia na pešej zóne, kde bude dostup-2021) sa uskutočnia na pešej zóne, kde bude dostup-
né aj tradičné občerstvenie. V rámci jarmoku si mô-né aj tradičné občerstvenie. V rámci jarmoku si mô-
žete prísť vychutnať jarmočné dobroty a remeselné žete prísť vychutnať jarmočné dobroty a remeselné 
výrobky či kulinárske špeciality za doprovodu skve-výrobky či kulinárske špeciality za doprovodu skve-
lého kultúrneho programu. Presný program i presné lého kultúrneho programu. Presný program i presné 
miesto konania si prečítate aj v nasledujúcom vydaní miesto konania si prečítate aj v nasledujúcom vydaní 
PN a samozrejme na oficiálnych sociálnych sieťach PN a samozrejme na oficiálnych sociálnych sieťach 
mesta Púchov, a to po vydaní aktuálneho stanovis-mesta Púchov, a to po vydaní aktuálneho stanovis-
ka RÚVZ v Považskej Bystrici. Verím, že väčšina z vás ka RÚVZ v Považskej Bystrici. Verím, že väčšina z vás 
tento postup chápe, pretože všetci si uvedomuje-tento postup chápe, pretože všetci si uvedomuje-
me, že jarmok v rozsahu, v akom sme ho mali napr. me, že jarmok v rozsahu, v akom sme ho mali napr. 
v roku 2019 alebo v období predtým, nemôžeme v roku 2019 alebo v období predtým, nemôžeme 
zrealizovať, ak chceme v prvom rade ochrániť zdra-zrealizovať, ak chceme v prvom rade ochrániť zdra-
vie Púchovčanov a tiež dodržať všetky podmienky  vie Púchovčanov a tiež dodržať všetky podmienky  
a obmedzenia určené COVID automatom. a obmedzenia určené COVID automatom. 

5. septembra uplynulo 24 rokov od smrti mimo-5. septembra uplynulo 24 rokov od smrti mimo-
riadnej ženy plnej lásky, nositeľky Nobelovej ceny riadnej ženy plnej lásky, nositeľky Nobelovej ceny 
za mier Matky Terezy, ktorá okrem iného povedala:  za mier Matky Terezy, ktorá okrem iného povedala:  
„Buď prejavom láskavosti. Maj láskavosť v tvári,  „Buď prejavom láskavosti. Maj láskavosť v tvári,  
v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.“v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.“

Nech je pre vás nastávajúci týždeň naplnený pozi-Nech je pre vás nastávajúci týždeň naplnený pozi-
tívnymi myšlienkami, láskavými ľuďmi, nečakanými tívnymi myšlienkami, láskavými ľuďmi, nečakanými 
zázrakmi a šťastnými chvíľami! zázrakmi a šťastnými chvíľami! 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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V školskom roku 2021/2022 sa vo všetkých roč-
níkoch základných škôl bude výchovno-vzde-
lávací proces realizovať v zmysle platných škol-
ských vzdelávacích programov a ich inováciou sa 
predpokladá zmiernenie problémov dopadu na 
žiakov v súvislosti s COVID -19 a dištančnej formy 
vzdelávania. 

Základné školy 
Podľa údajov riaditeľov škôl v školskom roku 

2021/2022 si v 82 triedach bude plniť povinnú škol-
skú dochádzku 1723 žiakov, čo je 45 žiakov viac, ako 
v minulom školskom roku. Najpočetnejší je: piaty 
ročník (251 žiakov), štvrtý ročník (203 žiakov), siedmy 
ročník (193 žiakov), najmenej žiakov evidujeme v de-
viatom ročníku (162). 

V školskom klube detí evidujeme pokles záujmu zo 

603 detí v minulom školskom roku na súčasný záu-
jem o školské zariadenie pre 586 detí v 22 oddele-
niach. 

Z celkového počtu 1723 žiakov sa v školskej jedálni 
bude stravovať 1287 žiakov. Mesto Púchov v termí-
ne požiadalo ÚPSVaR o dotáciu na podporu výchovy  
k stravovacím návykom pre 6 žiakov, ktorí žijú v do-
mácnosti, ktorej sa poskytuje príspevok v hmotnej 
núdzi a pre 24 žiakov, ktorí dovŕšili 15 rokov veku. 
Podľa dosiahnutého veku žiakov na základe oznáme-
nia a čestného vyhlásenia rodičov sa zoznamy budú 
mesačne dopĺňať.

V základných školách ja zabezpečené vyučovanie 
náboženskej výchovy pre 1684 žiakov, z toho: pre 
katolícke vierovyznanie 1156 žiakov, evanjelické 258 
žiakov a pre 270 detí etická výchova. 

Personálne obsadenie výchovno-vzdelávacej čin-
nosti v základných školách je zabezpečené v pre-
počítanom počte úväzkov: 156,4 pedagogických 
zamestnancov a 30,6 nepedagogických zamestnan-
cov. Okrem tohto počtu zamestnancov v ZŠ špecia-
lizované činnosti zabezpečujú zamestnanci na pozí-
cii asistent učiteľa, špeciálny pedagóg. Starostlivosť  
o deti v ŠKD je v kompetencii 21,9 vychovávateliek. 
Stravovanie v ŠJ zabezpečuje pre 1287 žiakov podľa 
úväzku 25,5 zamestnancov.

Materské školy
Do materských škôl k 1.9.2021 bolo doručených  

o prijatie dieťaťa do MŠ 265 žiadostí, 181 z nich bolo 
vybavených kladne, 12 detí nespĺňalo vek nástupu 
do MŠ, 17 detí bolo prijatých z iných obcí.

Celkovo v materských školách máme zaradených  
v 27 triedach 540 detí, nárast v počte oproti minulé-
mu roku je 9 detí, povinné predprimárne vzdelávanie 
bude plniť 186 detí (minulý rok 201 detí), z nich 33 
detí pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelá-
vaní z minulého roka. Mesto Púchov požiadalo o do-
táciu na stravovanie pre 130 detí, ktoré majú 5 rokov 
veku a sú v poslednom ročníku MŠ. 

Personálne zabezpečuje prevádzku materských 
škôl 53 pedagogických a 22 nepedagogických za-
mestnancov. O stravovanie detí sa stará 28 zamest-

nancov zariadení školského stravovania vrátane ich 
vedúcich. 

Základná umelecká škola
Stav žiakov a zamestnancov základnej umeleckej 

školy je stabilný, nakoľko počet žiakov je každým 
rokom naplnený do celkovej možnej kapacity školy. 
V Púchove a pobočkách, ktoré sú elokovanými pra-
coviskami je zaradených spolu 781 žiakov. V Púcho-
ve máme základňu s najväčším počtom žiakov 525, 
ktorí sú rozdelení do troch odborov: hudobný, vý-
tvarný a tanečný. V ostatných pobočkách máme žia-
kov v dvoch odboroch: hudobný a výtvarný. 

Centrum voľného času 
Centrum voľného času plánuje otvoriť krúžky  

a útvary záujmovej činnosti podľa záujmu a prihlá-
sených členov. Činnosť, realizácia prípravy a otvore-
nie aktivít jednotlivých druhov záujmovej činnosti 
v školskom roku 2021/2022 je ohlásená od 13. 09. 
2021. 

Zaznamenané úpravy a opravy 
v školách počas leta 2021

Základná škola Mládežnícka
Rekonštrukcie a nové materiálne vybavenie počas 

letných prázdnin 2021: opravy umyvárne, toaliet  
a skladových priestorov pri ŠJ, nákup žiackych stolov 

a stoličiek, maľovanie 7 tried pre prvákov a piatakov, 
rekonštrukcia 3 tabúľ a nákup jednej novej tabule, 
vymaľovanie školskej kuchyne, nákup interiérového 
vybavenia školy pre nové oddelenie ŠKD, rozšírenie 
Wi-Fi siete na škole, 2.etapa výmeny vnútorných 
žalúzií za vonkajšie (49ks), nákup učebných pomô-
cok, učebníc a pracovných zošitov, realizácia projek-
tu „Modernejšia škola“- vytvorenie centrálnych od-
dychových zón na chodbách a triedach (prebieha), 
príprava realizácie projektu „Letná škola“ (august) 
nákup šatňových zostáv k ŠJ revitalizácia viacúčelo-
vého športového ihriska (prebieha).

Pretrvávajúce problémy vyžadujúce si väčšie inves-
tície: oprava izolácie strechy nad telocvičňami, posu-
dok stavu striech na škole, potrebná rekonštrukcia 
kanalizačných potrubí, rekonštrukcia zostávajúcich 
troch sociálnych zariadení, výmena osvetlenia v telo-
cvičniach, kamerový systém na škole, nedostatočné 
bezpečnostné vstupné dvere do budovy školy.

Základná škola Gorazdova 
Rekonštrukcie a nové materiálne vybavenie počas 

letných prázdnin 2021: rýchlejší internet do tried  
a učební cez sieťové a wifi pripojenie na cez optický 
kábel – jedno krídlo školy, rekonštrukcia podlahy (li-
noleum) v dvoch prváckych triedach, jednej tretiac-
kej a v dvoch piatackych triedach, šatňové skrinky  
s grafickým motívom pre budúcich piatakov, šat-
ňové skrinky s grafickým motívom – doplnenie pre 
1.stupeň, rekonštrukcia tried pre prvákov a piatakov 
- vymaľovanie 4 tried, rekonštrukcia tabúľ u prvákov  
a piatakov, nové lavicové dosky pre žiakov 5.roční-
ka v počte 35 ks, nové výškovo-nastaviteľné lavice 
(28 ks) a stoličiek (56 ks), 2 nové učiteľské katedry, 
kúpa nových skriniek do piatackej triedy a učebne 
nemčiny, korkové nástenky, nákup interaktívnych 
podložiek do prváckych tried, vymaľovanie školskej 
cvičnej kuchynky, toaliet, chodieb, školskej kuchyne, 
nákup a montáž 5 dataprojektorov k interaktívnym 
tabuliam, dvakrát kosenie školského areálu a striha-
nie živého plotu.

Pretrvávajúce problémy vyžadujúce si väčšie in-
vestície: dokončenie rýchlejšieho internetového pri-
pojenia aj do ostatných krídiel školy, nedostatočne 
fungujúca kanalizácia školy, rekonštrukcia toaliet, 
nevyhovujúca (opotrebovaná podlaha v ďalších 
triedach a učebniach), zastaralé vykurovacie telesá  
v triedach, odborných učebniach a na chodbách 
školy, poškodený bezpečnostný obklad na stenách  
v malej telocvični, opotrebovaný tartanový povrch 
na multifunkčnom ihrisku.

Základná škola J. A. Komenského 
Rekonštrukcie a nové materiálne vybavenie počas 

letných prázdnin 2021: vybrúsené parkety 8 tried, 
dlažba vo WC 1.poschodie, vymaľovanie 5 tried, 
nové tabule 5 ks, oprava plesne v telocvični, dlažba 
v hygienických kútikoch, oprava obrázkov na spojo-
vačkách, dobudovanie oddychovej zóny pred ŠKD, 
vytepovanie všetkých kobercov v triedach 1. stupňa 
a ŠKD, 1vymaľovanie kuchyne, nové regály do kniž-
nice (3 ks).

ZŠ s MŠ Slovanská
Rekonštrukcie a nové materiálne vybavenie počas 

letných prázdnin 2021: maľovanie plota, maľované 
chodníky, udržba areálu – kosenie, maľovanie jedál-
ne, skladových a vstupných priestorov ŠJ, renovácia 
kuchyne (výmena) - režon, vodný kúpeľ a elektrický 
sporák, blok A - maľovanie učebne IKT a montáž no-
vej techniky, montáž techniky v jazykovej učebni, 
zlepšenie internetového pripojenia na bloku A a B, 
blok B - maľovanie tried 1. - 4. Z hygienických dôvo-
dov a pre odhlučnenie sa vymenili dvere do MŠ – 

Školský rok 2021/2022 v školách
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vstup do MŠ aj do kuchyne, postupne sa vymieňajú 
oddeľovacie priehradky medzi záchodmi v sociál-
nych zariadeniach, uskutočnila sa výmena bojlera.

Materská škola 1. mája 
Počas prvých dní letnej prevádzky našej MŠ peda-

gogičky maľovali na asfaltové plochy rôzne skákacie 
obrazce, prekážkové dráhy, labyrinty... S pomocou 
verejnoprospešného zamestnanca sme natreli všet-
ky zárubne a drevené dvere v starej časti MŠ. V me-
siaci apríl 2021 sme v spolupráci s mestom Púchov 
dokončili opravu balkóna, ktorý je súčasťou starej 
budovy MŠ. Uskutočnili sme opravu elektroinštalá-
cií , osvetľovacích prvkov a maľovanie stien. Vyme-
nili sme obklady a dlažby v miestnostiach školskej 
kuchyne, použili sme režijné finančné prostriedky, 
ktoré si zamestnanci ŠJ zabezpečili poskytovaním 
obedov pre dôchodcov Mesta Púchov cca 17.000 
eur. V spolupráci s Mestom Púchov sme zmoderni-
zovali vzduchotechniku v školskej kuchyni. Doplnili 
sme ju o nové odsávače, ktoré sú umiestnené nad 
novými spotrebičmi. Cca 5.800,-€. Z režijných finanč-
ných prostriedkov ŠJ sme zabezpečili výrobu jedno-
duchého nábytku, ktorý bude využívaný ako priestor 
na uskladňovanie dokumentácie ŠJ. 

Materská škola Nosice 
Počas mesiacov júl, august sa uskutočnili a usku-

točnia sa nasledovné práce: výmena dlažby na von-
kajších schodoch do budovy, dokončenie výmeny 
svietidiel za úsporné, vyčistenie detských paplónov  
a vankúšov v čistiarni Eko Lienka, tepovanie kober-
cov, náter hracích prvkov na dvore, úprava sánko-
vacieho kopca, úprava okrasných drevín, trávnika  
a skalkových záhonov, doplnenie kancelárskeho ma-
teriálu a školských potrieb, zakúpenie edukačných 
pomôcok pre deti, nákup čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov ochranných rúšok a rukavíc - vo väčšom 
množstve v súvislosti s COVID19, doplnenie inventá-
ru kuchyne.

Problémy, ktoré si vyžadujú vyššie investície (po-
ukazuje sa na ne už viac rokov) náter, prípadne za-
teplenie strechy materskej školy, odstrániť zatekanie 
pivničných priestorov, ktoré sa týmto zatekaním zne-
hodnocujú, nedajú sa adekvátne využívať, v týchto 
priestoroch sa nachádza aj zrekonštruovaná kotolňa 
s drahým zariadením, ktoré by sa mohlo poškodiť, 
oprava betónového povrchu – zadný dvor, zatepliť 
celú budovu materskej školy. 

Materská škola Požiarna 1291/26
Počas obmedzenej prevádzky sa v MŠ v mesiaci júl 

a august 2021 uskutočnili nasledovné práce: oprava 
dlažby pred telocvičňou materskej školy, dokončenie 
výmeny interiérových dverí v budove materskej ško-
ly, výmena exteriérových dverí do kuchyne mater-
skej školy, zakúpenie a montáž elektrickej ohrievacej 
stoličky v kuchyni MŠ, oprava hlavného rozvádzača 
RH v budove MŠ, vytepovanie kobercov a čalúnenia 

na nábytku v priestoroch MŠ, doplnenie oddycho-
vých kresiel pre prevádzkových zamestnancov, do-
plnenie kancelárskeho materiálu, školských potrieb 
a čistiacich prostriedkov, zakúpenie notebooku do 
3. triedy MŠ, zakúpenie nových stavebníc, hračiek  
a učebných pomôcok pre deti v MŠ, z dôvodu šírenia 
pandémie COVID 19 bolo zabezpečené veľké množ-
stvo dezinfekčných prostriedkov, ochranných rúšok, 
papierových utierok a ochranných rukavíc. Tovary  
a služby boli financované z rozpočtu školy a prost-
riedkov rodičovského združenia.

V nasledujúcom období bude potrebné: rekonštru-
ovať kuchynky v 1. a v 2. triede, vymeniť dlažbu na 
vonkajších chodbách v budove MŠ, rekonštruovať 
umyvárne v MŠ, zatepliť, prípadne opraviť fasádu bu-
dovy materskej školy.

Materská škola,Požiarna 1292/11
Počas prerušenej prevádzky sa v MŠ v mesiaci júl 

a august 2021 uskutočnili nasledovné práce: vy-
maľovanie kuchyne a príslušných skladov, výmena 
svietidiel v triede, spálni detí, WC a umyvárni detí  
v 2. triede, ročná prehliadka a oprava výťahu v hlav-
nej budove, vybúranie starého sprchového kútu  
v 3.triede, položenie dlažby v šatni učiteliek 3. trieda, 
výmena 2 starých radiátorov v šatniach učiteliek v 3. 
a 4. triede, omaľovanie šatne zamestnancov v 3. trie-
de, oprava vodovodnej batérie v umyvárni detí v 4. 
triede, ročná kontrola hasiacich prístrojov v hlavnej 
budove a na elokovanom pracovisku Komenského 
50 , zakúpenie čistiacich prostriedkov na dezinfekciu 
všetkých tried a priestorov MŠ, doplnenie kancelár-
skych potrieb, zakúpené ochranné rúška a dezinfek-
cia pre zamestnancov, oprava dreveného draka pred 
budovou MŠ – financované z rodičovského združe-

nia.
V nasledujúcom období je potrebné: rekonštrukcia 

umyvárne a WC detí v 2.triede (toto bolo doposiaľ 
len opravované, je tu ešte pôvodná dlažba od vzni-
ku MŠ), rekonštrukcia a výmena všetkých nevyme-
nených okien v Materskej škole, zateplenie budovy, 
výmena kuchynskej linky v 4. triede za antikorovú na 
základe dodržania predpisov HACCP.

Materská škola Chmelinec
Počas prerušenej prevádzky sa v MŠ v mesiaci júl 

a august 2021 uskutočnili nasledovné práce: dokon-
čenie opravy oplotenia exteriéru MŠ, vymaľovanie 
kuchyne a jedálničky, vymaľovanie pavilónu 5. trie-
dy, výmena vypínačov a zásuviek v 5. triede, výmena 
svietidiel v 5. triede, vyčistenie striech, oprava batérií 
a WC v detských umyvárňach, zakúpenie a montáž 
vodnej hmly pre deti v horúcom počasí, pripojenie 
optického internetu do MŠ, doplnenie kancelárskych 
potrieb, zakúpené ochranné rúška a dezinfekcia. To-
vary a služby boli financované z rozpočtu školy a ro-
dičovského združenia.

V nasledujúcom období je potrebné: rekonštrukcia 
kuchyniek 1.,2.,3. a 5. triede, rekonštrukcia hygienic-
kých zariadení pre dospelých v 1.-5 triede, čistenie 
fasády, maľovanie 1., 2. a 3. triedy, výmena dlažby 
v kuchyni, odstránenie, prípadne náter nefunkčnej 
vzduchotechniky v kuchyni, výmena 3 ks vchodo-
vých dverí.

Materská škola Mládežnícka 
Výmena podlahových gumolitov v 4 triedach, 

nové kryty na radiátory v 4 triedach, nové koberce 
v 4 triedach, oprava umývarky u najstarších detí – na 
prízemí, výmena kobercov vo vstupných chodbách 
hospodárskeho pavilónu, natieranie altánku na škol-
skom dvore, doplnenie pieskovísk novým pieskom, 
postupné doplnenie nových hracích prvkov na škol-
skom dvore (v realizácii,) oprava prasknutých častí 
asfaltu na školskom dvore (v realizácii), kuchyňa – 
nový konvektomat.

Základná umelecká škola Púchov 
Generálne upratovanie a dezinfikovanie ZUŠ po 

stavebných prácach pri rekonštrukcii budovy ško-
ly, úprava a čistenie školského dvora a priestoru 
okolo budov, drobné opravy majetku, vybavenie 
novovzniknutých priestorov školskými pomôckami  
a zaria dením, sťahovanie elokovaného pracoviska  
v Beluši do náhradných priestorov. 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí 
MsÚ Púchov

a školských zariadeniach v Púchove
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Hasičský a záchranný zbor

Mestská polícia
Chcel skočiť z mosta
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého stál na moste cez 
Váh smerom ku železničnej stanici neznámy muž  
a neustále vykrikuje. Oznamovateľ sa obával, či 
nechce skočiť z mosta. Hliadka po príchode na 
miesto našla na železnej rímse na moste do pol 
pása vyzlečeného mladého muža, ktorý bol evi-
dentne pod vplyvom alkoholu. Mestským policaj-
tom povedal, že chce svoj život ukončiť skokom  
z mosta, pretože neďaleko sa utopil iný muž, 
ktorému nedokázal pomôcť. Druhým dôvodom 
bola podľa neho skutočnosť, že sa rozišiel s pria-
teľkou. Muž mal v ruke teleskopický obušok, ktorý 
po chvíli odhodil do vody.

Pri ďalšom rozhovore si hliadka získala jeho 
dôveru a mestským policajtom podal puzdro 
s dokladmi a mobilný telefón. Prípadný zákrok 
proti mužovi vyhodnotili mestskí policajti ako 
rizikový, pretože medzi mostom a konštrukciou 
bol priestor, ktorým mohol muž spadnúť do 
Váhu. Keďže sa mestským policajtom nepodarilo 
muža presvedčiť, aby od svojho konania upustil, 
privolali hliadku Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Púchove. Na miesto prišli aj hasiči 
s člnom. Policajti s mužom komunikovali až do 
príchodu policajného vyjednávača, ktorý muža 
spacifikoval. Doklady a mobilný telefón odovzdali 
jeho matke.  

Neustrážila psov
Púchovskí mestskí policajti odchytili na Nimnic-

kej ceste v Púchove dvoch túlavých psov hnedej 
farby – nemeckých trpasličích špicov. Mestskí 
policajti zistili, že ich majiteľkou je žena z okre-
su Nové Zámky. Policajti ju poučili, že sa svojim 
konaním dopustila priestupku proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta. Priestupok vyriešili 
blokovou pokutou vo výške 20 eur a psov vrátili 
majiteľke.  

Problémy s tlakom
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Mládežníckej uli-
ci, kde mal vedľa plota pri základnej škole ležať 
muž s poranenou hlavou. Hliadka na mieste našla 
muža z Púchova, ktorý uviedol, že má problémy  
s tlakom. Následkom toho spadol na zem a po-
ranil si hlavu a koleno na ľavej nohe. Hliadka ná-
sledne privolala zdravotných záchranárov, ktorí 
ho odviezli na vyšetrenie do považskobystrickej 
nemocnice. 

Zahraničný bezdomovec
Mestskí policajti zasahovali na základe tele-

fonického oznámenia na Mudroňovej ulici, kde 
mal vo vchode prespávať bezdomovec. Hliadka 
na mieste našla muža z Českej republiky, ktorý 
spáchal priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta. Mestskí policajti vyriešili pries-
tupok napomenutím a muža z miesta vykázali. 

Nebezpečné dlaždice
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sú na Dvoroch v blíz-
kosti priechodu pre chodcov poškodené dlaždice 
na ceste a hrozí poškodenie motorových vozidiel. 
Mestskí policajti na mieste zistili, že oznámenie 
sa zakladá na pravde, prípad zdokumentovali  
a nahlásili riaditeľovi Podniku technických služieb 
mesta Púchov. Následne aj za asistencie hliadky 
mestskej polície poškodenú časť komunikácie 
opravili.                 MsP Púchov

V priebehu mesiaca august 2021 uskutočnili prí-
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom samosprávnom kraji (TSK) celkom 304 
výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac - 144 technických 
zásahov. Nasledovalo 71 výjazdov k dopravným 
nehodám, 63 zásahov pri požiaroch a 13 ekolo-
gických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu 
uplynulého mesiaca vykonali 7 požiarno-previer-

kových cvičení a 6 výjazdov k udalostiam, pri 
ktorých napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 
mesiac august vyčíslené na takmer 205.500 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnos-
ti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom 
období hodnotu viac ako 664.000 eur.          

KR HaZZ Trenčín 

Púchovskí hasiči zasahovali v auguste aj pri požiari traktora s fekálnym vozidlom neďaleko Mojtína. 
FOTO: KR HaZZ Trenčín

Hasičov v TSK zamestnali v auguste 
najmä technické zásahy

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
stúpla v Púchovskom okrese v júli medzimesa-
čne o 0,12 percenta a dosiahla úroveň 4,80 per-
centa. Okres Púchov bol jedným z troch okresov 
Trenčian skeho kraja, v ktorom miera nezamest-
nanosti stúpla. Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny evidoval koncom júla v okrese Púchov 1178 
uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 637 žien, 
87 občanov so zdravotným postihnutím a dva-
ja uchádzači o zamestnanie prepustení v rámci 
hromadného prepúšťania. Medzi uchádzačmi  
o zamestnanie v Púchovskom okrese bolo kon-
com júla tiež 77 absolventov škôl, z nich 47 bolo 
absolventov vysokých a 30 stredných. 

Z pohľadu vekovej štruktúry uchádzačov o za-
mestnanie bolo 287 nezamestnaných v okrese 
Púchov mladších ako 30 rokov, čo predstavuje 
viac ako 24 percent z celkového počtu nezamest-

naných. Starších ako 55 rokov bolo 261 uchádza-
čov o zamestnanie. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla v Trenčianskom kraji v júli medzimesačne 
o sedem stotín percenta na úroveň 5,20 percenta. 
Najvyššia miera nezamestnanosti v kraji bola v júli 
v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 6,75 per-
centa. Nasledovali okresy Považská Bystrica (6,42 
percenta), Bánovce nad Bebravou (5,29 percenta), 
Partizánske (5,04 percenta), Púchov (4,80 per-
centa), Myjava (4,56 percenta), Nové Mesto nad 
Váhom (4,41 percenta), Trenčín (4,11 percenta)  
a Ilava (4,04 percenta).

Na Slovensku klesla v júli priemerná miera ne-
zamestnanosti medzimesačne o 0,10 percenta na 
úroveň 7,66 percenta. Najvyššia bola v okrese Ri-
mavská Sobota (21,00 percenta), najnižšia v okre-
se Hlohovec (3,47 percenta).                                      (r)

Nezamestnanosť v okrese Púchov 
stúpla na úroveň 4,80 percenta 
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Pri príležitosti slávnostného otvore-
nia novej klubovne Tenisového klu-
bu Púchov v areáli MŠK sme položili 
niekoľko otázok jeho predsedovi Vla-
dimírovi Kuchařovi.

Tenisový klub Púchov onedlho 
oslávi svoju päťdesiatku. Na ktoré 
osobnosti púchovského tenisu  
športové úspechy si pri tejto príleži-
tosti spomeniete?

V Púchove žijem iba 19 rokov, no 
myslím, že sa nepomýlim, keď povi-
em na prvom mieste meno Hrehora 
Luhového - on tenisom žil a aj vďaka 
nemu dodnes hrá tenis v Púchove 
množstvo dospelých. Osobne som stál 
na kurte alebo na druhej strane alebo 
spolu s všetkými troma jeho tenisový-
mi potomkami, no a teraz zvádzame 

vyrovnané súboje aj s jeho vnukom Iv-
kom napriek tomu, že nás vekom delí 
44 rokov. Druhou žijúcou legendou 
púchovského tenisu je z môjho po-
hľadu Silvester Juráček, ktorý hrá tenis 
ešte aj vo veku 81 rokov. Ten je dôka-
zom, že tenis je láska na celý život. Po-
kiaľ ide o hráčov a trénerov, tak potom 

musím menovať bratov Grancov a ich 
otca Jozefa, ktorý je súčasnými hráčmi 
považovaný za špičku našej tenisovej 
minulosti. Nemôžem vymenovať všet-
ky osobnosti, bolo ich veľa, tak aspoň 
spomeniem mená tých, ktorí v minu-
lých rokoch stáli na čele klubu. Okrem 
spomenutého Hrehora Luhového to 
boli pán Fatura, Rosina, pán Kukosa 
starší a aj mladší a pán Rudolf Barborík. 
Im všetkým, ako aj všetkým ostatným 
bývalým členom výboru tenisového 
klubu, patrí veľká vďaka za všetko to, 
čo vo svojom voľnom čase robili pre 
šport a pre druhých... 

Koľko má v súčasnosti Tenisový 
klub Púchov členov a aké aktivity 
vykonával v poslednom období? 

Ako aj ostatné športy a kluby, aj nás 

trochu pribrzdila koronakríza: ob-
medzenie súťaží aj tréningov mali sa-
mozrejme negatívny vplyv na záujem 
vrátiť sa späť na dvorce. Napriek tomu 
trénovalo za posledné tri roky na kur-
toch za kúpaliskom viac ako 80 detí, 
z toho v tomto roku 33. V súčasnosti 
máme 35 členov nad 15 rokov s hla-

sovacím právom. Okrem súťaží druž-
stiev organizujeme aj oficiálne turnaje 
mládeže a aj dospelých pod hlavičkou 
STZ. Pravidelne organizujeme aj me-
moriály, ktorých sa pravidelne zúčast-
ňujú aj hráči, ktorí nie sú registrovaní  
v STZ. Samozrejme kurty sú k dispozícii 
aj amatérsky turnajom a súťažiam, ako 
napr. púchovskej tenisovej lige. Okrem 
športovej činnosti je našou povinnos-

ťou aj údržba areálu, z ktorého sa sna-
žíme spraviť miesto, kde budú chodiť 
radi nielen Púchovčania ale aj návštev-
níci mesta z iných častí Slovenska a tiež 
z Moravy a Čiech. 

Nová budova TK Púchov, v ktorej 
sa nachádzajú šatne, sociálne za-
riadenia a klubovňa, bola minulý 
týždeň slávnostne odovzdaná do 
užívania. Čo predstavuje táto inves-
tícia pre činnosť klubu?

Tento deň je pre mňa osobne, no 
verím, že aj pre všetkých členom klu-
bu niečo ako začiatkom novej teniso-
vej budúcnosti klubu, jednoznačne 
slávnostný moment. Túto sezónu sme 
sa neuchádzali o žiaden turnaj mlá-
deže STZ, neboli k tomu podmienky, 

no do v ďalších rokov predpokladám, 
že Púchov bude mať vďaka tejto bu-
dove oveľa väčšie šance uchádzať sa 
úspešne na tenisovom zväze aj o tur-
naje vyšších kategórií. A mimo iného 
verím, že do príjemného prostredia 
príde aj viac detí a ich rodičov. Osobne 
vnímam túto novú krásnu dominantu 
areálu MŠK predovšetkým ako záväzok 
urobiť maximum, aby sme zvýšili špor-

tovú úroveň detí a občanov Púcho-
va aj prostredníctvom tohto športu. 
Možno táto budova pomôže prebudiť 
záujem o tenis aj u žien, ktorých je 
nielen v Púchove, no zrejme aj na ce-
lom Slovensku, v tenise žalostne málo.  
A pritom práve výsledky žien u našich 
západných susedov vzbudzujú obdiv 
celého sveta. Preto sa obraciam práve 
na ženy a aj na všetkých začiatoční-
kov, ktorí sa možno len hanbia, alebo 
ktorým sa nedarilo či nedarí v inom 
športe, aby prišli pozrieť a vyskúšali si 
tenis. Začiatky sú ťažké vo všetkom. 
Ale kto vydrží, zistí možno podobne 
ako ja, že našiel v tenise lásku a zábavu 
na celý život. 

Slavomír Flimmel 

Rozhovor s predsedom Tenisového klubu 
Púchov Vladimírom Kuchařom



Očkovanie v meste Púchov
oznamy / spravodajstvo / inzerciaoznamy / spravodajstvo / inzercia88

V sobotu 4. 9. 2021 prebehlo druhé kolo očkovania v Telocvični ZŠ Komenského V sobotu 4. 9. 2021 prebehlo druhé kolo očkovania v Telocvični ZŠ Komenského 
v Púchove. Očkovanie prebiehalo v čase 9:00 – 18:00 hodiny, pričom fungovali v Púchove. Očkovanie prebiehalo v čase 9:00 – 18:00 hodiny, pričom fungovali 
súbežne dva očkovacie tímy zo zdravotnej spoločnosti Váš Lekár, s.r.o.súbežne dva očkovacie tímy zo zdravotnej spoločnosti Váš Lekár, s.r.o.

Očkovalo sa vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech, pre osoby Očkovalo sa vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech, pre osoby 
staršie ako 16 rokov. Občania mohli prísť aj bez predchádzajúcej registrácie, čo staršie ako 16 rokov. Občania mohli prísť aj bez predchádzajúcej registrácie, čo 
využilo 63 občanov. Celkovo sa v sobotu došlo zaočkovať 252 občanov z okresu využilo 63 občanov. Celkovo sa v sobotu došlo zaočkovať 252 občanov z okresu 
Púchov.Púchov.

Druhé preočkovanie je naplánované na prvú októbrovú sobotu, 2. 10. 2021  Druhé preočkovanie je naplánované na prvú októbrovú sobotu, 2. 10. 2021  
v budove Divadla Púchov v rovnakom čase 9:00 – 18:00 hodiny. v budove Divadla Púchov v rovnakom čase 9:00 – 18:00 hodiny. 

MsÚ PúchovMsÚ Púchov
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Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi  
najvýznamnejšie preventívne opatrenia ve-
rejného zdravotníctva, ktoré aj v minulých 
rokoch ochránilo milióny ľudí pred infekčnými 
chorobami.

Očkovanie znamená vpravenie očkovacej lát-
ky (vakcíny) do ľudského organizmu. Imunizácia 
znamená následný proces v zmysle vytvorenia 
nešpecifickej a špecifickej imunitnej odpovede 
v ľudskom organizme na antigén, prídavné a iné 
zložky vakcíny. Cieľom očkovania je zabezpečiť 
tvorbu špecifických protilátok proti mikroorga-
nizmom a zároveň navodiť imunologickú pamäť, 
čím sa má zabezpečiť dlhodobá, optimálne doži-
votná ochrana pred ochorením.

Individuálny význam očkovania spočíva v och-
rane jednotlivca navodením komplexnej imuno-
logickej ochrany proti pôvodcom ochorenia, proti 
ktorým sa očkuje. Verejno-zdravotný význam 
očkovania spočíva v zabezpečení tzv. kolektívnej 
imunity na základe vysokej preočkovanosti osôb, 
čím sa zamedzí šíreniu pôvodcov ochorení v po-
pulácii.

Za objaviteľa očkovania sa oficiálne považuje 
anglický lekár Edward Jenner, ktorý ako prvý vy-
konal očkovanie 17. mája 1796. Odvtedy sa da-
tuje očkovanie proti variole (pravým kiahniam), 
pričom za jeden z najväčších úspechov v histórii 
očkovania sa považuje práve eradikácia (vykore-
nenie) tohto ochorenia na celom svete. Dnes si už 

nevieme predstaviť, že variola bola zodpovedná 
za 8-20% všetkých úmrtí, ktoré boli vykazované 
v európskych štatistikách pred zavedením očko-
vania.

Prečo sa začína s očkovaním v dojčenskom veku?
Dôvod je jednoduchý. Infekciami sú najviac 

ohrozené deti najmladšej vekovej skupiny. Hoci 
dieťa pri narodení má rozvinutý imunitný systém, 
ten je “naivný”– prázdny. Ochranné protilátky od 
matky rýchlo po narodení klesajú. Infekcie naj-
viac ohrozujú malé deti a majú u nich veľmi ťažký 
priebeh, často v život ohrozujúcej forme. Preto je 
nevyhnutné, aby aktívna a bezpečná ochrana – 
očkovanie - predbehlo riziko nákazy.

Znamená to, že ani protilátky, ktoré ma dieťa pri 
narodení od matky, ani dojčenie nedokážu po-
skytnúť dostatočnú a dlhodobú ochranu dieťaťa 
pred vznikom infekčných ochorení. Očkovanie 
teda musíme zaistiť deťom čo najskôr po narode-
ní – v prvých mesiacoch ich života. Už viac ako 
polstoročné výsledky jasne dokazujú, že malé deti 
znášajú očkovanie veľmi dobre a ich ochrana je 
takmer 100 %.

V povinnom pravidelnom očkovaní na území SR 
sú v súčasnosti očkovania proti jedenástim choro-
bám, viaceré z nich v minulosti znamenali pre ľud-
stvo nebezpečnú hrozbu a vyvolávali celosvetové 
epidémie a boli príčinou veľkého počtu úmrtí. 
Výskyt ťažkých a mnohokrát smrteľných prípadov 
ochorení na diftériu (záškrt), tetanus, paralytické 

formy poliomyelitídy (detskej obrny), pertussis 
(čierny kašeľ), morbilli (osýpky) bol úplne bežný. 

Historický prehľad zavedenia povinných 
očkovaní na našom území:

Slovenská epidemiologická 
a vakcinologická spoločnosť

Očkovanie ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami

Majú vysoký podiel bielkovín, vlákniny a vitamí-
nov, a zároveň sú výbornou potravinou pri chud-
nutí, keďže majú nízku kalorickú hodnotu. V det-
skom jedálničku ich však niektorí odborníci vidia 
neradi. V každom prípade sa oplatí poznať zásady 
prevencie a prvej pomoci pri otrave hubami.

V letnom a jesennom období sa každoročne 
otrávi niekoľko desiatok dospelých a detí. Našou 
najjedovatejšou hubou je muchotrávka zelená, 
ktorú si ľudia mýlia s pečiarkou alebo plávkou. Jej 
plodnica môže pripraviť o život až dvoch dospe-
lých. Toxín sa nachádza vo všetkých jej častiach, 
neodstráni sa varením, mrazením ani sušením  
a prechádza aj do materského mlieka.

Každý hubár by mal vedieť, že aj jedlé huby 

môžu byť za určitých okolností príčinou otravy. 
Ide najmä o pitie alkoholu pri konzumácii niek-
torých druhov húb (napríklad hnojník atramen-
tový či hríb siný), o nevhodné uskladňovanie či 
nedostatočnú tepelnú úpravu. Dôležité je, aby 
každý, kto zbiera huby, poznal nielen jedlé, ale aj 
nebezpečné jedovaté a im podobné jedlé huby.

Prvá pomoc:
• Ak po konzumácii húb postihnutý pociťuje 

príznaky otravy, napríklad bolesti brucha, vra-
canie alebo hnačky, podajte mu 10 – 20 tabliet 
rozdrveného aktívneho uhlia rozmiešaného v pri-
meranom množstve vody a dopravte ho rýchlo do 
zdravotníckeho zariadenia. Platí to aj pri relatív-
nom zlepšení zdravotného stavu (najmä po kon-

zumácii muchot-
rávky zelenej).

• Nezabudnite so 
sebou zobrať zvyš-
ky húb alebo jedla 
na identifikáciu.

• Otravu nepod-
ceňujte, po zjedení 
smrteľne jedovatej 
muchotrávky zele-
nej môžu príznaky 
otravy nastúpiť po 
6 – 12, dokonca  
i po 24 hodinách!

• Nezdržiavajte 
sa samoliečbou. 
Čím skôr vyhľa-
dáte lekára, tým 
väčšia je šanca na 

uzdravenie.
Zásady prevencie
• Zbierajte len tie huby, ktoré dobre poznáte. Ak 

nie ste skúsený hubár, zamerajte sa len na hríbo-
vité, ktoré majú na spodnej časti klobúka rúrky, 
napríklad dubáky, kozáky, masliaky a suchohríby.

• Nikdy neochutnávajte surové huby.
• Neskladujte ich v igelitových alebo mikroténo-

vých vreckách. Aj jedlé huby sa môžu v niektorých 
prípadoch pri nesprávnom skladovaní zmeniť na 
jedovaté.

• Huby vždy dostatočne tepelne upravte.
• Pri ochutnávaní surových plodníc a konzumácii 

šalátov zo surových húb môže nastať ľahká otrava, 
aj keď išlo o jedlé huby.

• Deti do šiestich rokov, tehotné ženy a dojčiace 
matky by nemali konzumovať nijaké huby. Je to 
zbytočné riziko, pretože pre deti môže byť smrteľ-
né už veľmi malé požité množstvo.

• Rozmrazené huby znovu nezamrazujte. Jedlé 
čerstvé huby, ktoré zmrazíte, môžete použiť na va-
renie aj po niekoľkých mesiacoch (ak už medzitým 
neboli rozmrazené a znovu zmrazené).

• Nespoliehajte sa na poveru, že strieborná lyžič-
ka sčernie pri kontakte s jedovatou hubou, ani na 
to, že jedovaté huby neobhrýzajú slimáky.

• Hubové jedlá sú ťažko stráviteľné, preto sa ne-
odporúča jesť ich vo väčších množstvách, ani ich 
konzumovať vo večerných hodinách.

24-hodinové konzultácie pri akútnych intoxiká-
ciách poskytuje Národné toxikologické informač-
né centrum. Tel. 02/54 774 166, 0911 166 066. 

Národné centrum zdravotníckych informácií, 
foto: pixabay

Každý rok sa u nás hubami otrávia desiatky ľudí
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Spoločnosť nám počas oboch let-Spoločnosť nám počas oboch let-
ných mesiacov robili deti z denných ných mesiacov robili deti z denných 
detských táborov z Púchovskej kultú-detských táborov z Púchovskej kultú-
ry, s.r.o. a Centra voľného času Včielka. ry, s.r.o. a Centra voľného času Včielka. 
V priebehu prvého augustového týž-V priebehu prvého augustového týž-
dňa sme opäť privítali detský denný dňa sme opäť privítali detský denný 
tábor z CVČ Včielka, ktorý mal názov tábor z CVČ Včielka, ktorý mal názov 
„Z každého rožka troška“. Vďaka priaz-„Z každého rožka troška“. Vďaka priaz-
nivému počasiu sa deti mohli tešiť na nivému počasiu sa deti mohli tešiť na 
environmentálnu tému prednášanú environmentálnu tému prednášanú 
priamo v prírode a tiež na interaktívne priamo v prírode a tiež na interaktívne 
hry, ktoré boli pripravené v Europarku. hry, ktoré boli pripravené v Europarku. 

O týždeň neskôr ich vystriedali deti O týždeň neskôr ich vystriedali deti 
z tvorivého denného tábora, ktorý z tvorivého denného tábora, ktorý 
organizovala Púchovská kultúra, s.r.o. organizovala Púchovská kultúra, s.r.o. 

Okrem návštevy knižnice a zážitkové-Okrem návštevy knižnice a zážitkové-
ho čítania sa deti v priebehu literárnej ho čítania sa deti v priebehu literárnej 
besiedky mohli zoznámiť s povesťami besiedky mohli zoznámiť s povesťami 
z Púchovskej doliny a starými slovný-z Púchovskej doliny a starými slovný-
mi spojeniami, ktoré v dnešnej dobe mi spojeniami, ktoré v dnešnej dobe 
už takmer nepočuť. už takmer nepočuť. 

Počas augusta sme sa tiež zúčastnili Počas augusta sme sa tiež zúčastnili 
podujatia EKO Najkreatívnejší piknik podujatia EKO Najkreatívnejší piknik 
v parku, v ktorom náš stánok ponúkal v parku, v ktorom náš stánok ponúkal 
„knižný antikvariát“, kde si každý mo-„knižný antikvariát“, kde si každý mo-
hol vybrať z množstva zaujímavých hol vybrať z množstva zaujímavých 
vyradených kníh z našej knižnice.vyradených kníh z našej knižnice.

Posledný augustový a zároveň aj po-Posledný augustový a zároveň aj po-
sledný prázdninový tábor bol tiež or-sledný prázdninový tábor bol tiež or-
ganizovaný Púchovskou kultúrou, s.r.o. ganizovaný Púchovskou kultúrou, s.r.o. 

Tvorivý tábor tentokrát vymenil tábor Tvorivý tábor tentokrát vymenil tábor 
divadelný, ktorý mal naozaj špeciálny divadelný, ktorý mal naozaj špeciálny 
program. Na deti čakalo divadielko  program. Na deti čakalo divadielko  
o dvoch drakoch, ktorého boli súčas-o dvoch drakoch, ktorého boli súčas-
ťou a na chvíľu sa stali malými herec-ťou a na chvíľu sa stali malými herec-
kými hviezdami. Okrem toho si mohli kými hviezdami. Okrem toho si mohli 
vypočuť tiež známu povesť o Púchov-vypočuť tiež známu povesť o Púchov-
skej skale a zaujímavé rozprávanie  skej skale a zaujímavé rozprávanie  
o živote baróna Hoenninga. o živote baróna Hoenninga. 

Počas celého septembra sa deti  Počas celého septembra sa deti  
a mládež môžu tešiť nielen na regis-a mládež môžu tešiť nielen na regis-
tráciu zadarmo, ale aj na množstvo tráciu zadarmo, ale aj na množstvo 
pripravovaných podujatí. Ako prvé pripravovaných podujatí. Ako prvé 
štartujeme zážitkové čítanie, ktoré za-štartujeme zážitkové čítanie, ktoré za-
čína v stredu 8.9.2021 o 16:30 priamo  čína v stredu 8.9.2021 o 16:30 priamo  

v detskom kútiku našej knižnice.  v detskom kútiku našej knižnice.  
V priebehu celého nového školského V priebehu celého nového školského 
roka na deti čakajú literárne hodiny  roka na deti čakajú literárne hodiny  
a besiedky, ktoré budeme organi-a besiedky, ktoré budeme organi-
zovať pre všetkých žiakov a žiačky zovať pre všetkých žiakov a žiačky 
materských a základných škôl. Viac materských a základných škôl. Viac 
informácií o pripravovaných poduja-informácií o pripravovaných poduja-
tiach budeme pravidelne prinášať na tiach budeme pravidelne prinášať na 
našej facebookovej stránke „Mestská našej facebookovej stránke „Mestská 
knižnica Vladimíra Roya“ alebo pro-knižnica Vladimíra Roya“ alebo pro-
stredníctvom plagátov v Púchovských stredníctvom plagátov v Púchovských 
novinách. novinách. 

Tešíme sa na vás! Tešíme sa na vás! 
Mestská knižnica V. Roya  Mestská knižnica V. Roya  

a Daniela Gabrišováa Daniela Gabrišová

Pestrý august a september v mestskej knižnici
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KULTÚRA
Streda 8.9.  veľká sála  17.00. h  SPIEVANKOVO A ZÁZRAČNÝ POKLAD
Každá krajina ukrýva svoje tajomstvo. A krajina Spievankovo nie je výnimkou. 
Jednej peknej noci sa Spievanke a Zahrajkovi sníva nevšedný sen. Sen o truhlici 
s pokladom, ktorý je odložený iba pre nich. Je jasné, že ho musia nájsť. Okrem 
Spievanky a Zahrajka sa môžete tešiť aj na Krtka, Svetlušky, Mravcov hasičov, 
Mamu myš či Netopiera. A ako býva na koncertoch Spievankova zvykom, na pó-
diu si zahrajú aj niektoré deti z publika. Tešíme sa na vás. Vstupné 12 €, balkóny 11 
€, každý divák musí mať vstupenku! Predaj vstupeniek v pokladni kina a na www.
kultura.puchov.sk. Podujatie bude v zmysle platných opatrení ÚVZ SR.

Štvrtok 9.9.  vestibul divadla  18.00 h  IV. ROČNÍK - PÚCHOVSKÉ 
ARTFORMÁCIE 2021
Vernisáž výstavy. Kolektívna výstava umelcov: Viliam Cíbik, Jozefína Cíbiková, Anna 
Crkoňová, Bohuslav Dermišek, Lucia Dianová, Jozef Duháček, Anna Jakubíková, Elena 
Joachymstálová, Hana Kolumberová, Iryna Kopylets, Daniela Korvinová Klustová, 
Martin Kremeň, Zuzana Kováčová, Pavol Kurej, Jaroslav Martiš, Paulína Prekopová, 
Miloš Rác, Pavol Rác, Barbora Rácová, Vlado Šipoš, Ala Teicherová, Daniela Valachová, 
Milada Ždrnja. Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby... Všetkých milovníkov 
umenia srdečne pozývame na prezentáciu tvorby súčasných púchovských, 
regionálnych i zahraničných umelcov a výtvarníkov. Vstup voľný. Výstava potrvá do 
6.10.2021. Podujatie sa uskutoční v zmysle platných opatrení ÚVZ SR!

Nedeľa  12.9.  veľká sála  15.00 h  UDRŽIAVANIE FOLKLÓRNYCH 
TRADÍCIÍ.
Folklórna skupina Záriečanka Vás pozýva na program UDRŽIAVANIE FOLKLÓRNYCH 
TRADÍCIÍ. Slávnostná akadémia pri príležitosti 25.výročia založenia FSk Záriečanka.
V programe sa predstavia: FSk Záriečanka Záriečie, FSk Bukoviny Brvnište, FSk 
Ľubovník Žilina, FS Váh Púchov, FS Vršatec Dubnica nad Váhom. Počas programu 
bude do života uvedené aj nové CD a DVD Záriečanka. Podujatie sa koná  
s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Program z verejných zdrojov 
finančne podporil Fond na podporu umenia. Fotografie a videozáznam budú 
použité na archívne účely organizátorov a propagáciu podujatia. Podujatie sa 
uskutoční pri dodržaní aktuálnych epidemiologických opatrení. Vstupné 5 €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk od 2.9.2021.

KURZY 
Utorok 7.9.  bývalá kinosála  Námestie slobody budova SOV 
15.30 h - 17.00 h DDS TRPASLÍCI
Divadelný súbor je určený deťom mladšieho školského veku, ktoré sa pomocou 
tvorivých dramatických hier a cvičení učia hlavne komunikovať, sebavedome 
vystupovať na javisku, tvorivo myslieť, pozorne vnímať veci okolo seba, prežívať 
svoje city, podporuje sa ich tímová spolupráca a kolektívna tvorba počas príprav 
nového predstavenia, ktoré je výsledkom ich ročnej práce. Prvé stretnutie.

Utorok 7.9.  tanečná sála  Námestie slobody budova SOV  
16.15 h - 17.15 h DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR – PRÍPRAVKA
Prvá tanečná skúška, kde zaradíme i nové deti, ktoré majú záujem stať sa členom 
detského folklórneho súboru. Informácie u Mgr.Littovej 0907 106 755, p.Podymá-
kovej 0903 496 784. So sebou si prineste cvičky alebo prezúvky.  Tešíme sa na Vás, 
záujemcovia môžu prísť v septembri na skúšku kedykoľvek, presuny detí budeme 
realizovať po 18.9.

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Pondelok  13.9., 20.9., 27.9.  tanečná sála  18.30 h  
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako 
klasické lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, 
je vhodná na cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý 
deň aspoň chvíľku len pre seba... 1 lekcia 3 €, prihlášky a info na č.t. 0908 718 
662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

KINO
Streda 8.9.  17:30 h  REMINISCENCE
Nick Bannister (Hugh Jackman) je súkromný vyšetrovateľ, ktorý žije minulosťou. Pátra 
v hlbinách mysle a svojim klientom pomáha získať späť stratené spomienky. Jeho život 
sa navždy zmení s príchodom novej klientky Mae (Rebecca Ferguson). Hľadanie a na-
chádzanie v jej prípade prerastie v niečo viac. A zatiaľ čo Bannister bojuje, aby vypátral 
pravdu o ženinom náhlom zmiznutí, odhalí násilné sprisahanie a musí si zodpovedať 
podstatnú otázku - ako ďaleko ste ochotní zájsť, aby ste nestratili tých, ktorých milujete? 
MP 12 rokov – Continental – 116 min. – USA – akčný, romantický, scifi – titulky. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Štvrtok 9.9.  17:30 h  ZÁTOPEK 
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, ktorý je venovaný nielen športovému, ale aj 
životnému príbehu jedného z najväčších atlétov všetkých čias, štvornásobného olym-
pijského  víťaza Emila Zátopka. Snímka rozpráva príbeh o víťazstvách v láske aj v športe, 
ktoré si vyžadujú predovšetkým veľké srdce víťaza Emila Zátopka. Snímka rozpráva 
príbeh o víťazstvách v láske aj v športe, ktoré si vyžadujú predovšetkým veľké srdce. MP 
12 rokov – Bontonfilm – 130 min. – ČR, SR – životopisný. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Štvrtok 9.9.  20:00 h  TEMNÝ DOM
Beth (Rebecca Hall), sa snaží spamätať z nečakanej manželovej samovraždy, ostáva 
sama v dome u jazera, ktorú pre nich jej manžel postavil. Postupne začína odhaľovať 
temné a nečakané tajomstvá, ktoré ich spoločný dom ukrýva. MP 15 rokov – Cinemart 
– 109 min. – USA – horor. Titulky. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Piatok 10.9. 17:30 h -  Nedeľa 12.9.  15:30 h   DRAČIA KRAJINA 
Doba, kedy ľudia a draci žili spoločne v mieri, sú dávno minulosťou. Draci sa skrývajú 
vo vyhnanstve a majú zakázané lietať. Avšak jeden malý strieborný drak Lung už má 
takéhoto života dosť. Chce spoznať svet a zažiť dobrodružstvo. Keď sa Lung dozvie, 
že ľudia chcú zničiť aj posledný dračí domov, tajne sa vydá na nebezpečnú cestu, aby 
svoj rod zachránil. So svojou nerozlučnou kamarátkou Sírankou, chcú nájsť pradávny 
domov drakov, bájne miesto s názvom Lom nebies. Pri svojom putovaní sa stretnú  
s malým zlodejom Benom, ktorý sa vydáva za dračieho jazdca, aby ušiel pred políciou. 
Spoločne sa všetci traja vydajú na nebezpečnú cestu k zasneženým vrcholom sveta 
a Ben zisťuje, že byť dračím jazdcom je skvelé. Netušia, že najväčšie nebezpečenstvo 
majú v pätách. Prenasleduje ich nenásytné dračie monštrum, ktorého cieľom je zničiť 
všetky draky na Zemi. Animované dobrodružstvo Dračia krajina bolo natočené podľa 
knižného bestselleru spisovateľky Cornelie Funke, ktorého sa celosvetovo predalo viac 
ako 3 milióny výtlačkov. MP – Magicbox – 92 min. – DE – animovaný. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €

Piatok  10.9. 19:45 h  SHANG – CHI: LEGENDA O DESIATICH PRS-
TEŇOCH 
Nová akčná marvelovka Shang Chi: Legenda o desiatich prsteňoch prináša svo-
jím fanúšikom príbeh postavy Shang Chi, ktorý musí čeliť svojej minulosti, keď 
je vtiahnutý do víru udalostí, ktoré roztočí tajomná organizácia Desať prsteňov. 
Shang Chi Legenda o desiatich prsteňoch je druhým filmom zo štvrtej fáze Marvel 
Cinematic Universe. Vo filme sa predstaví aj totálny záporák postava Mandarína.  
V hlavnej úlohe Shang Chi sa predstaví skvelý akčný hrdina a hviezda ázijských bo-
jových filmov Simu Liu, sekundujú mu Awkwafina, Meng’er Zhang a Fala Chen. MP 
12 rokov – Cinemart – 120 min. – USA – akčný, fantastický. Titulky. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Nedeľa 12.9. 17:45 h  - Streda 15.9.  17:30 h  VEČIEROK
Na večierku sa postupne schádzajú bývalí spolužiaci. Toto stretnutie by sa pravde-
podobne nieslo v duchu ľahkého žartovania a nostalgických spomienok, avšak mie-
sto ďalšieho spolužiaka zazvoní podomový predavač a prinesie nečakanú správu  
o kamarátovi, ktorý už nikdy nedorazí. Účastníci večierku sa za ním spoločne vydávajú 
autobusom. Počas cesty sa ukáže, že rozprávať o skutočných pocitoch je omnoho zlo-
žitejšie, než sa na prvý pohľad zdá. MP 12 – Continental – 85 min. – ČR, SR – komédia. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Nové premietacie dni v kine: streda, štvrtok, 
piatok, nedeľa 
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Predstavenie bude v zmysle opatrení ÚVZ SR len pre zaočkovaných divákov.
Zmena programu je vyhradená. Predpredaj vstupeniek na www.kultura.puchov.sk 

alebo v pokladni kina od 27.8.2021. Vstupné 17 €, balkóny, prístavky 16 €.

Lukáš LatinákJozef Vajda

Lord NortonLord Norton

Divadlo Púchov

 a sluha James (po dvadsiatich rokoch...)

9.9. - 6.10.
2021

Trvanie
výstavy

DIVADLO PÚCHOV

KOLEKTÍVNA VÝSTAVA UMELCOV

vernisáž 9.9.2021 štvrtok 18.00 h

púchovské

2021

FOR
MÁ
CIE

ARTART
4. ROČNÍK

VILIAM CÍBIK
JOZEFÍNA CÍBIKOVÁ
ANNA CRKOŇOVÁ

BOHUSLAV DERMIŠEK
LUCIA DIANOVÁ
JOZEF DUHÁČEK

ANNA JAKUBÍKOVÁ
ELENA JOACHYMSTÁLOVÁ

HANA KOLUMBEROVÁ
IRYNA KOPYLETS

DANIELA KORVINOVÁ KLUSTOVÁ
MARTIN KREMEŇ

ZUZANA KOVÁČOVÁ
PAVOL KUREJ

JAROSLAV MARTIŠ
PAULÍNA PREKOPOVÁ

MILOŠ RÁC
PAVOL RÁC

BARBORA RÁCOVÁ
VLADO ŠIPOŠ

ALA TEICHEROVÁ 
DANIELA VALACHOVÁ

MILADA ŽDRNJA

Podujatie sa uskutoční v zmysle platných opatrení ÚVZ SR.

Folklórna skupina Záriečanka
Vás pozýva na program

Slávnostná akadémia pri príležitosti 
25. výročia založenia FSk Záriečanka

12. septembra 2021 o 15,00 hod.
DIVADLO PÚCHOV

V programe sa predstavia:

  FSk Záriečanka Záriečie
   FSk Bukoviny Brvnište
  FSk Ľubovník Žilina
  FS Váh Púchov
  FS Vršatec Dubnica nad Váhom

Fotografie a videozáznam budú použité na archívne účely organizátorov a propagáciu podujatia.
Podujatie sa uskutoční pri dodržaní aktuálnych platných epidemiologických opatrení.

Akciu finančne podporili:

Vstupné 5 €
Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk od 2.9.2021.

Počas programu bude do života uvedené aj nové CD a DVD FSk Záriečanka

Podujatie sa koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Program z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

SEP 2021

30. 18/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný Barón

NACESTE: NA POTULKÁCH 
SVETOM S PAVLOM BARIČÁKOMšt

vr
to

k

Preložená cestovateľská prednáška je späť! Privítame 
medzi nami hudobníka, cestovateľa, fotografa, poeta 
a spisovateľa Pavla "Hiraxa" Baričáka. Príde sa s nami
podeliť o podeliť o najväčšie cestovateľské pikošky. 
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude 
konať v podroví Župného domu. Vstupné: 3 €.

17. 19/00 , Europark pri Župnom dome

KONCERT V PARKU: PRACH A CTIB
Pozývame vás na posledný punkový septembrový 
koncert, na ktorom zahrá Dáša fon fľaša s kape-
lou Prach a moravský multižánrový hudobník 
Ctib so svojim nenapodobiteľným štýlom. V prípade 
nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v pod-
kroví Župného domu. 

Vstupné: 3 €.

pi
at

ok

25. 18/00 h, podkrovie Župného domu

HERNÝ VEČER /MŔTVA KOSŤ/

so
bo

ta

Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať 
so skutočnými ľuďmi. Budete sa môcť pozabávať na hrách 
od starého Egypta až po súčasnosť /Mlyny, Šachy, Ta�, 
Kubb, až po najnovšie spoločenské hry ako Bang, Acti-
vity, Scrabble, Dixit, Monopoly, Mysterium, Švábi ša-
lát, Dobble, Duch, Hra o tróny.../ Vstupné: dobrovoľné.

22. 17/00 h, čitáreň Župného domu

KREATÍVNY WORKSHOP:
ČISTIACE TABLETYst

re
da

Vstupné: 4 €.

Lacné, ekologické a účinné tablety, ktoré môžete po-
užiť do umývačky riadu, na čistenie WC, kúpeľne, vane 
či rýchlovarnej kanvice. Workshopom vás bude spre-
vádzať bylinkárka Lenka Prešnajderová.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 7.9.
Polievka: Brokolicová s cestovinou 
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
knedľa
2.Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka 
Streda: 8.9.
Polievka: Kapustová s údeným kolenom 
1. Labužnícky bravčový závitok, opekané 
zemiaky, obedový šalát
2.Kuracie prsia na grile s anglickou  
zeleninou a ryžou
Štvrtok:9.9.
Polievka: Bryndzová-demikát 
1. Vyprážaný kurací stehenný rezeň  
s maslovou vložkou, štuchané zemiaky
2. Bojnická bravčová pochúťka s volským 
okom, dusená ryža
Piatok: 10.9.
Polievka: Falošná „držková“ z hlivy  
1. Kuracie prsia „Exlusív“, ryža/americké 
zemiaky
2.Hovädzie mäso v keli, varené zemiaky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 7. 9. 
Polievka: Cibuľová so zemiakmi a syrom 
rival, chlieb 
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Palacinky s ovocím a zmrzlinou
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
Streda: 8. 9. 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami
1. Bravčový rezeň v pivnom cestíčku, 
varené zemiaky s maslom, kyslá uhorka
2. Kuracie rizoto so zeleninou,  
sterilizovaná kukurička
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
Štvrtok: 9. 9. 
Polievka: Fazuľová so zemiakmi  
a párkom, chlieb
1. Grilovaná krkovička, špenátový  
prívarok, varené zemiaky
2. Zeleninový šalát s kuracím mäsom, 
dresing, pečivo
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
Piatok: 10. 9. 
Polievka: Zemiaková s kôprom na kyslo, 
chlieb
1. Kurací závitok so šunkou a syrom, 
ajvarová ryža, mrkvové obloženie
2. Smotanový osúch s cibuľkou  
a slaninkou, zakysanka
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok:  7.9.
Šošovicová so zeleninou    

1. Hovädzí  stroganov, tarhoňa, kyslá 
uhorka   
2. Jahodové knedličky s tvarohom   
Streda: 8.9.
Cesnačka so syrom a šunkou, chlebové 
krutóny    
1. Kurací rezeň so sezamom, zemiakové 
pyré, uhorkovo-paradajkový šalát  
2. Lasagne bolognese, strúhaný syr  
Štvrtok:  9.9.
Frankfurtská s párkom, chlieb   
1. Pečená bravčová krkovica, kapusta, 
knedľa   
2. Grilovaný hermelín, americké zemiaky, 
zeleninový šalát, brusnice  
Piatok: 10.9.
Brokolicová krémová, chlebové krutóny   
1. Hamburger s trhaným hov. mäskom, 
hranolky   
2. Francúzske zemiaky so syrom, kyslá 
uhorka   
Ponuka týždňa / 13,90€:
Pečené kačacie stehno, 2ks knedľa, 2ks 
lokša, dusená červená kapusta 
Jablkový závin, vanilková zmrzlina, 
šľahačka, toping 

Alexandra Šport Hotel
menu od 5,30 €, aj rozvoz
Utorok: 7.9.
Polievka: Fazuľová polievka so sušenými 
slivkami, chlieb
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou
1. Morčací steak na bylinkovom masle, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Bravčový obrátený rezeň, zemiakové 
pyré, čalamáda  
3. Ovocná žemľovka
Streda: 8.9.
Polievka: Liptovská kapustnica, chlieb
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
a zeleninou 
1. Kuracie „Chilli con Carne“, dusená ryža   
2. Hovädzie varené na chrenovej 
omáčke, domáca knedľa        
3. Špagety bolognese, parmezán
Štvrtok: 9.9
Polievka: Kulajda, chlieb  
Hovädzí vývar „Risi-Bisi“  
1. Kurací Gyros v domácej tortile 
(hranolky, tzatziky, zeleninové obloženie)         
2. Jelenie ragú, maslové halušky  
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
varené zemiaky, tatárska omáčka   
Piatok: 1.9.
Polievka: Špenátový krém, chlebové 
krutóny   
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Morčací steak s anglickou zeleninou, 
dusená ryža
2. Bravčový závitok (slanina, kyslá kapu s-
ta), ½ ryža, ½ americké zemiaky  
3. Vyprážaný rybí filet z Argusa, varené 
zemiaky, zeleninový šalát  
Špeciálne vegánske menu  po celý 
týždeň
1. Mrkvovo-pohánkové fašírky, štuchané 
zemiaky s pórom
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Po vynovenej budove CSS – AVE v Dubnici 
nad Váhom župa odovzdala do užívania ďalšiu 
modernú stavbu. Sídli v nej Domov sociálnych 
služieb Púchov – Nosice. 

Zariadenie poskytuje služby sociálnej starost-
livosti deťom, mládeži i dospelým občanom  
s duševnými poruchami, s kombináciou telesné-
ho postihnutia s duševnými poruchami a s poru-
chami správania.

V rámci rekonštrukcie bola vybudovaná nová 
prístavba, kde vznikli ďalšie ubytovacie jednotky, 
evakuačný výťah s únikovou cestou a vytvorili sa tiež 
nové vstupné priestory pre verejnosť.  Každé poscho-
die prístavby disponuje kúpeľnou, na 4. poschodí je 
bezbariérová, vybavená zdvíhacím zariadením pre 
imobilných. „Normy pre verejné budovy a zariade-
nia sociálnych služieb sa neustále menia a sprísňujú, 
preto som rád, že sa toto dielo podarilo. Výrazne sa 
zlepší pracovné prostredie zamestnancov a určite to 
ocenia aj klienti,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. „Aktuálne spĺňame všetky štandardy kvality 
pre domovy sociálnych služieb. Deti sú spokojné, 
majú nové izby a priestory, ktoré môžu používať. 
Tým, že sa pristavila časť budovy, vznikli nové ubyto-
vacie jednotky a klienti tak môžu byť na izbe v men-
šom počte. Namiesto 5 a 4-lôžkových izieb máme  
3 a 2-lôžkové,“ vyzdvihla prínos rekonštrukcie riadi-
teľka zariadenia Gabriela Hrončeková.

Na jednom z poschodí vznikli nové kancelárie  

a multifunkčná miestnosť pre klientov. Zrekonštru-
ovala sa kotolňa, v celom objekte je nainštalovaný 
elektronický požiarny systém a hlasová signalizácia 
požiaru, pribudli tiež nové požiarne uzávery. „Celá 
rekonštrukcia stála viac ako 1 mil. eur a financova-

ná bola zo župného rozpočtu,“ doplnil predseda 
TSK. Poďakovanie patrí aj všetkým dobrým ľuďom  
a sponzorom, ktorí zariadenie dlhoročne podporujú. 
Aj vďaka nim sa darí zlepšovať prostredie pre klien-
tov a zamestnancov.                           TSK

Župa komplexne zrekonštruovala DSS v Nosiciach

V deň sviatku Slovenského národného povsta-
nia zavítal do obce Zubák diecézny biskup Žilin-
skej diecézy Mons. Tomáš Galis, ktorý v miestnom 
kostole celebroval svätú omšu a hneď po nej po-
žehnal novovzniknuté detské centrum.

Výstavba centra trvala takmer 10 rokov a na tom, 
že sa nakoniec podarilo dokončiť, má veľkú záslu-
hu najmä farár zo Zubáku Vladimír Tomáš. Ten ni-
elenže sám priložil ruku k dielu, zháňal sponzorov, 
ale najmä dokázal spojiť ľudí z obce aj okolia. 

Svätej omše, požehnania diecézneho centra  
i kultúrneho programu sa zúčastnil aj trenčiansky 
župan Jaroslav Baška, ktorý ocenil skvelú atmosfé-
ru celého podujatia. 

TSK

Detské diecézne centrum spojilo ľudí v Zubáku

Posledný augustový utorok (31.8.2021) sa v Novom 
Meste nad Váhom konalo Valné zhromaždenie Regi-
onálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, 
ktoré malo zároveň slávnostný charakter, keďže čle-
novia združenia si na ňom pripomenuli 30. výročie 
vzniku. Zasadnutia sa zúčastnila aj primátorka mesta 
Katarína Heneková, ako aj predseda TSK Jaroslav Baš-
ka a predseda ZMOS Branislav Tréger.

Primátorka Katarína Heneková k slávnostnému 
stretnutiu uvádza:

„Bolo mi cťou sa zúčastniť dnešného zasadnutia 
valného zhromaždenia a poblahoželať tak nielen 
jeho predsedovi Jozefovi Trstenskému, ale aj všet-
kým 173 členom k tomuto jubileu a zároveň popriať 
do ďalšieho obdobia hlavne veľa sily, trpezlivosti pri 
zvládnutí všetkých náročných úloh, s ktorými sa sa-
mosprávy v súčasnosti boria, častokrát aj bez pomoci 
štátu. V budúcom týždni sa koná 31. snem Združenia 
miest a obcí Slovenska, ktorého členom je aj mesto 

Púchov, pričom v programe bude okrem vystúpenia 
najvyšších ústavných činiteľov aj zasadnutie viace-
rých pracovných skupín, ktoré budú rokovať o najvy-

puklejších problémoch samospráv, ako napr. odpa-
dové hospodárstvo, školstvo, čerpanie eurofondov, 
plán obnovy a iné.“                                        MsÚ Púchov

Rokovalo Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
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PRACUJETE S 
POČÍTAČOM, 
TABLETOM 

ČI MOBILOM? 

                                                                    WWW.DROPTIC.SK                                                                      WWW.DROPTIC.SK  

CHRÁŇTE SI  SVOJE OČI 
ŠPECIÁLNYMI OKULIAROVÉ SKLAMI  UV 420  Blue Cut

50%
 Chráni zdravie očnej šošovky a sietnice pred negatívnymi vplyvmi modrého svetla.
  Vhodné i do okuliarov  bez dioptrií. 
  Poskytuje maximálny vizuálny komfort.

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV

Z
Ľ
A
V
A



Púchovská kultúra s.r.o. na záver Púchovského kul-Púchovská kultúra s.r.o. na záver Púchovského kul-
túrneho leta pripravila pre Púchovčanov v piatok  túrneho leta pripravila pre Púchovčanov v piatok  
3. 9. 2021 koncert v Europarku pri Župnom dome,  3. 9. 2021 koncert v Europarku pri Župnom dome,  
na ktorom zazneli najznámejšie hity Karola Duchoňa na ktorom zazneli najznámejšie hity Karola Duchoňa 
v energickom prevedení hudobníkov z Banskej Bys-v energickom prevedení hudobníkov z Banskej Bys-
trice, ktorí si hovoria Duchoňovci. trice, ktorí si hovoria Duchoňovci. 

Ďakujeme, boli ste skvelí!Ďakujeme, boli ste skvelí!

kultúra / inzerciakultúra / inzercia 1717

D uchoňovciD uchoňovci

Vesmír podľa J. M.
Mars

Sused dvorný zvedavý,
spoza plota do záhradky,

chcel by na Zem,
medzi hriadky.

Slnko prísne pozerá,
poberaj sa šuhaj spiatky

nepustím ťa k svojej milej,
nepustím ťa do záhradky.

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Peter Ondruš
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Futbal - 2. liga muži

Andrej Kršjak s Jakubom Schulczom sa stali víťazmi 
tenisového turnaja štvorhier v areáli Tenisového klu-
bu Púchov. Kršjak so Schulczom triumfovali v konku-
rencii 18 párov z okresov Púchov, Považská Bystrica 
a Ilava. Tenisový turnaj štvorhier bol zároveň piatym 
ročníkom Memoriálu Hrehora Luhového a 24. roční-
kom Memorialu Rudolfa Crkoňa. 

Podľa tajomníka Tenisového klubu Púchov Ivana 
Luhového podujatie, ktorému mimoriadne prialo aj 
počasie, malo dobrú úroveň. Hralo sa v prvom stup-
ni skupinovým systémom v dvoch štvorčlenných  
a dvoch päťčlenných skupinách. Najlepšie dva páry 
z každej skupiny postupovali do štvrťfinále, ďalej sa 
hralo vyraďovacím spôsobom. 

Poradie v základných skupinách:
Skupina A: 1. A. Kršjak/J. Schulcz, 2. Kukosa/I. Lu-

hový st., 3. I. Luhový/M. Luhový, 4. Slotík/Gabčanová, 
5. Vitovský/Zahustel

Skupina B: 1. O. Krošlák/P. Návoj, 2. M. Schulcz/M. 
Kubica, 3. Oškrobaný/Novosad, 4. Pastorek/M. Vávra, 
5. M. Štubňa/Kapustinec

Skupina C: 1. Jurga/P. Krošlák, 2. Zágora/M. Kršjak, 
3. Marman/Štepanovič, 4. M. Reksa/P. Pagáč

Skupina D: 1. Benkovský/Benko, 2. M. Filo/Jurá-
ček, 3. Kaššovic/L. Slotík, 4. Mihálik/M. Krutek

Výsledky – pavúk:
Štvrťfinále: A. Kršjak/J. Schulcz – Filo/Juráček 6:0, 

O. Krošlák/Návoj – Zágora/P. Kršjak 6:2, Jurga/P. Kro-
šlák – M. Schulcz/Kubica 1:6, Kukosa/I. Luhový st. – 

Benkovský/Benko 6:4
Semifinále: A. Kršjak/J. Schulcz – O. Krošlák/Návoj 

6:3, M. Schulcz/Kubica – Kukosa/I. Luhový st. 3:6
Finále: Andrej Kršjak/Jakub Schulcz – Kukosa/Ivan 

Luhový st. 6:3
Poradie na medailových miestach: 1. A. Kršjak/

Schulcz, 2. Kukosa/I. Luhový st., 3. O. Krošlák/Návoj  
a M. Schulcz/Kubica.                   pok       

Memoriál H. Luhového a R. Crkoňa ovládli A. Kršjak s J. Schulczom

Skalica – MŠK Púchov 1:0 (0:0)
Gól: 85. Štursa 
Karty:   90+1. Petr – 24. Kopičár, 69. Ullman, 75. 

Holiš, 77. Chríbik, 87. Krčula, rozhodcovia: Mano – 
Špivák, Hrebeňár, 552 divákov 

Na trávniku favorizovaných Záhorákov podali 
Púchovčania statočný výkon. Jednému z ašpi-
rantov na postup medzi slovenskú elitu odolá-
vali takmer 85 minút, no v 85. minúte neustrážili 
Štrusa a odchádzali zo Skalice bez bodu. V sobotu 
ich na domácom trávniku čaká rovnako mužstvo 
z hornej polovice tabuľky - Železiarne Podbrezo-
vá. Body s Horehroncami by sa Púchovčanom zišli 
ako soľ... 

MFK Skalica: 
Junas – M. Nagy (C), Blažek, Rudzan, Mizerák, 

Mášik, Černek, Hambálek (73. Štursa), Voleský (82. 
Petr), Šebesta, Kousal (90. Švrček), tréner Jozef 
Kostelník 

MŠK Púchov: 
Strelčík (C) – Martinček, Chríbik, Pavlovič, Ludha, 

R. Ozimý, Ullman (71. Holiš), Kopičár, Loduha, Kr-
čula, Chupáň (63. Holáň), tréner Lukáš Kaplan 

Ostatné výsledky 7. kola:
Slovan Bratislava B – Dubnica nad Váhom 2:2, 

Bardejov – Žilina B 0:1, Námestovo – Košice 1:3, 
Banská Bystrica – Komárno 2:0, Humenné – Tre-
bišov 3:0, Podbrezová – Šamorín 3:0, Petržalka – 
Rohožník 4:1
1. Humenné 7 5 2 0 11:3 17
2. Skalica 7 5 2 0 8:1 17
3. Petržalka 7 5 1 1 16:5 16
4. Podbrezová 7 5 0 2 15:9 15
5. B. Bystrica 7 4 2 1 16:5 14

6. Trebišov 7 4 2 1 7:4 14
7. Komárno 7 4 1 2 9:5 13
8. Žilina B 7 3 2 2 18:13 11
9. Košice 7 3 1 3 15:9 10
10. Šamorín 7 2 1 4 10:10 7
11. Dubnica 7 1 3 3 12:13 6
12. Rohožník 7 2 0 5 8:18 6
13. Bardejov 7 0 3 4 5:11 3

14. MŠK Púchov 7 0 3 4 6:11 3
15. Slovan B 7 0 2 5 3:17 2
16. Námestovo 7 0 1 6 3:28 1

Program 8. kola:
MŠK Púchov – Železiarne Podbrezová (11. 9.  

o 16.00), Bardejov – Námestovo, Trebišov – Rohož-
ník, Komárno – Skalica, Šamorín – Košice, Žilina B – 
Slovan B, Petržalka – B. Bystrica, Dubnica – Humenné

Futbalistom MŠK Púchov (v bielom) sa ani v siedmom kole nepodarilo bodovať naplno. Naopak, po smole v záve-
re stretnutia si zo Záhoria nepriviezli ani bod.    Ilustračná foto: Slavomír Flimmel

Štvrtá prehra Púchova po smoliarskom závere
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže 
2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

1. liga žiaci U15

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

6. liga dorast

6. kolo: 
Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 2:1 (1:1), 

Dorušiak, Popík – Hudek, Partizánske – Zlaté Mo-
ravce 1:2, Piešťany – Krakovany 4:0, Inter Bratislava 
– Domino 1:2, FK Nitra – Šamorín 2:2, Senec – Skalica 
1:1, Lokomotíva Trnava – Komárno 0:3, Dubnica nad 
Váhom – Myjava 0:1
1. Komárno 6 5 1 0 19:6 16
2. MŠK Púchov 6 4 1 1 18:9 13
3. Zl. Moravce 6 4 1 1 19:9 13
4. Skalica 6 4 1 1 18:12 13
5. Dubnica 6 4 0 2 9:6 12
6. Domino 6 2 2 2 6:6 8
7. Nitra 6 2 2 2 10:11 8
8. Karlova Ves 6 2 2 2 7:9 8
9. Inter 6 2 2 2 5:5 8
10. Trnava 6 2 1 3 4:6 7
11. Myjava 6 2 1 3 7:5 7
12. Senec 6 1 3 2 5:9 6
13. Šamorín 6 1 2 3 12:16 5
14. Partizánske 6 1 1 4 8:17 4
15. Piešťany 6 1 0 5 5:14 3
16. Krakovany 6 0 2 4 1:13 2

Program 7. kola:
MŠK Púchov – FK Lokomotíva Trnava (12. 9. o 10.00), 
Skalica – Karlova Ves Bratislava, Zlaté Moravce – Piešťa-
ny, Šamorín – Partizánske, Myjava – FK Nitra, Komárno 
– Inter Bratislava, Krakovany – Senec, Domino – Dubnica 
nad Váhom   

3. kolo: 
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom 0:4, Petr-

žalka – Levice 7:0, Trnava – Zlaté Moravce 9:1, Dunaj-
ská Streda – Nitra 3:0, Inter Bratislava – Skalica 8:0, 
Slovan Bratislava – Senica 2:1, Domino – Prievidza 
1:4, Trenčín - Inter Bratislava 8:0
1. D. Streda 3 3 0 0 20:0 9

2. Trenčín 3 3 0 0 17:1 9
3. Karlova Ves 3 3 0 0 14:0 9
4. Petržalka 3 2 0 1 14:3 6
5. Trnava 3 2 0 1 13:4 6
6. Nitra 3 2 0 1 9:4 6
7. Prievidza 3 2 0 1 8:7 6
8. Slovan 3 2 0 1 9:4 6
9. Domino 3 2 0 1 8:7 6
10. Senica 3 1 0 2 3:4 3
11. Dubnica 3 1 0 2 6:7 3
12. MŠK Púchov 3 1 0 2 2:8 3
13. Levice 3 0 0 3 0:15 0
14. Inter 3 0 0 3 2:18 0
15. Zl. Moravce 3 0 0 3 1:20 0
16. Skalica 3 0 0 3 0:24 0

6. kolo: 
Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 3:3 (1:2), 

Polák, Flannery, Škereň – Panáček, Vavrík, Kutnár, Par-
tizánske – Zlaté Moravce 0:3, Piešťany – Krakovany 
3:2, Inter Bratislava – Domino 2:1, FK Nitra – Šamorín 
0:3, Senec – Skalica 3:1, Lokomotíva Trnava – Komár-
no 0:1, Dubnica nad Váhom – Myjava 6:0
1. Komárno 6 5 0 1 19:6 15
2. Zl. Moravce 6 4 2 0 17:2 14
3. Dubnica 6 4 1 1 18:6 13
4. Inter 5 4 0 1 18:6 12
5. Trnava 6 3 1 2 11:9 10
6. Karlova Ves 6 3 1 2 15:13 10
7. Šamorín 6 3 1 2 9:9 10
8. Domino 5 2 2 1 10:7 8
9. Senec 6 2 2 2 7:6 8
10. MŠK Púchov 6 2 2 2 10:11 8
11. Skalica 6 1 4 1 5:5 7
12. Piešťany 6 2 1 3 13:15 7
13. Nitra 6 1 1 4 5:16 4
14. Krakovany 6 1 1 4 7:18 4
15. Partizánske 6 0 1 5 5:21 1
16. Myjava 6 0 0 6 5:24 0

Program 7. kola:
MŠK Púchov – FK Lokomotíva Trnava (12. 9.  

o 12.30), Skalica – Karlova Ves Bratislava, Zlaté Mo-
ravce – Piešťany, Šamorín – Partizánske, Myjava – FK 
Nitra, Komárno – Inter Bratislava, Krakovany – Senec, 
Domino – Dubnica nad Váhom   

3. kolo: 
Dolné Kočkovce – Kvašov 4:0 (1:0), Rybanský 2, Ku-

čiak, Lupták, Dolná Mariková – Brvnište 2:0
1. D. Mariková 3 3 0 0 8:1 9
2. Kvašov 3 1 0 2 19:10 3
3. Brvnište 2 1 0 1 8:3 3
4. Podmanín 2 1 0 1 7:6 3
5. D. Kočkovce 2 1 0 1 4:4 3
6. Streženice 2 0 0 2 1:23 0

1. liga žiaci U14
3. kolo: 
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom 0:4, Petr-

žalka – Levice 13:0, Trnava – Zlaté Moravce 5:0, Do-

mino – Prievidza 3:1, Trenčín – Inter Bratislava 9:0, 
Dunajská Streda – Nitra 6:0, Karlova Ves Bratislava – 
Skalica 4:0, Slovan Bratislava – Senica 4:0
1. D. Streda 3 3 0 0 35:0 9
2. Trnava 3 3 0 0 20:0 9
3. Slovan 3 3 0 0 15:0 9
4. Trenčín 3 3 0 0 14:1 9
5. Domino 3 2 1 0 8:5 7
6. Petržalka 3 2 0 1 23:2 6
7. Karlova Ves 3 2 0 1 6:2 6
8. Nitra 3 2 0 1 8:7 6
9. Dubnica 3 1 0 2 8:7 3
10. Zl. Moravce 3 1 0 2 2:19 3
11. MŠK Púchov 3 0 1 2 1:7 1
12. Inter 3 0 1 2 1:15 1
13. Levice 3 0 1 2 1:20 1
14. Senica 3 0 0 3 0:14 0
15. Prievidza 3 0 0 3 1:16 0
16. Skalica 3 0 0 3 0:28 0
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3. liga muži

4. liga muži

7. liga muži

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov 

5. liga muži

5. kolo:
Beluša – Kalná nad Hronom 1:1 (0:0)
Góly: 50. Gáborík – 82. Timoránsky
ŽK: 
Cisár – Schiszler, Timoránsky, Szokol, Iheme, roz-

hodcovia: Matulová – Haring, Juhás, 250 divákov
Zostava FK Beluša: 
Ciesar – Jánošík, Schiszler, Janček (25. Derka), Beňo, 

Holíček, Cisár (71. Bartoš), Gašpar, Gáborík. Ďuriš (76. 
Siska), Hrenák, tréner Miloš Púček

Nové Zámky – Lednické Rovne 3:1 (1:1)
Góly: 15. Varga, 62. Palacka, 76. Barta – 45. Poláček
ŽK: Homola – Cúcik, Chmelík, Lipták, Kvasnička, 

Ambroš, rozhodcovia Trnka – Fodor, Krivošík, 100 
divákov

Zostava Lednických Rovní:
Cúcik – Chmelík, Husár, Lipták (74. Štiblárik), Hrubo, 

Radič, Kopilec, Červený, A. Ambrož (46. R. Ambrož), 
Poláček, Kvasnička

Marcelová – Malženice 0:0, Partizánske – Zlaté Mo-
ravce B 5:1, Považská Bystrica – Galanta 4:0, Šaľa – Le-
vice 5:0, Nitra – Častkovce 2:1 
1. P. Bystrica 6 6 0 0 15:3 18
2. Malženice 6 4 2 0 11:3 14
3. Beluša 6 4 1 1 10:4 13
4. N. Zámky 6 4 0 2 11:7 12
5. Marcelová 6 2 3 1 9:5 9
6. Galanta 6 3 0 3 9:10 9
7. Nitra 6 3 0 3 8:10 9
8. Myjava 5 2 2 1 7:5 8
9. Imeľ 5 2 2 1 6:5 8
10. Kalná 6 2 2 2 10:10 8
11. Šaľa 6 2 1 3 11:8 7
12. V. Ludince 5 2 1 2 11:9 7
13. Partizánske 6 2 1 3 9:12 7
14. L. Rovne 6 2 0 4 4:9 6
15. Zl. Moravce B 6 1 1 4 6:14 4
16. Nové mesto 5 1 0 4 5:8 3
17. Častkovce 6 1 0 5 5:10 3
18. Levice 6 0 2 4 3:18 2

Program 6. kola (11. – 12. 9.):
Nové Mesto nad Váhom – Nitra, Kalná nad Hronom 

– Považská Bystrica, Veľké Ludince – Nové Zámky, 
Imeľ – Častkovce, Levice – Myjava, Galanta – Šaľa, 
Zlaté Moravce B – Beluša, Malženice – Partizánske, 
Lednické Rovne - Marcelová

5. kolo:
Dohňany – Sverepec 0:1 (0:0)
Gól: 88. Zigo (vlastný)
Zostava ŠK Dohňany: 
Scherk – Pavlis, Krajčí, Vojtek, Čmelo, Zigo, Španko, 

Gajdošík, Černoško, Hanes, Štrbák, striedali Brezina, 
Klučka, Kozma, tréner Roman Rosina

Streženice – Košecké Podhradie 6:1 (4:0)
Góly: 7. Petrušek, 16. Urbaník, 28. Petrušek, 29. Pet-

rušek, 60. Urbaník, 83. Petrušek – 55. Staňo
Zostava Streženíc: 
Mácsai – Struhárňanský, Bernhauser, Petrušek, Lo-

duha, Miloš Šesták, Urbaník, Michal Šesták, Rypák, 
Trník, Petrušek, striedali Vavrík, Hrišo, Macsai, Krajčí, 
Pšenák  

Lysá pod Makytou – Nová Dubnica 1:1 (1:0)
Góly: 30. M. Janíček – 73. Balon
Zostava Lysej pod Makytou: 
Fojtek – Kováč, Ľ. Janíček, Brezničan, L. Panáček, Dr-

dák, M. Janíček, D. Panáček, Macko, Polacký, striedali 
Riedl, Chodúr, Veteška

Dolné Kočkovce – Mikušovce 4:0 (1:0)
Góly: 11. Kvocera, 49. Mišík, 84. Ocelík, 89. Pilát
Zostava Dolných Kočkoviec: 
Macko – Garaj, Pavlis, L. Chobot, Šábik, Kvocera, 

5. kolo: 
Športové kluby Blava – Domaniža 4:2, Radimov – 

Piešťany 3:1, Kvašov – Ladce 1:0, Vrbové – Prečín 2:1, 
Dolné Vestenice – Trebatice 2:2, Lehota pod Vtáčni-
kom – Gbely 3:0, Horná Krupá – Boleráz 1:4
1. ŠK Blava 6 6 0 0 21:10 18
2. Lehota 5 4 1 0 14:3 13
3. Boleráz 6 4 0 2 15:9 12
4. Horná Krupá 6 4 0 2 15:10 12
5. Domaniža 6 3 2 1 15:11 11
6. T. Stankovce 5 3 1 1 12:4 10
7. Vrbové 6 3 1 2 12:10 10
8. Prečín 6 3 0 3 9:7 9
9. Gbely 6 3 0 3 11:12 9
10. Kvašov 6 3 0 3 5:7 9
11. Piešťany 6 2 1 3 15:11 7
12. Radimov 6 2 1 3 8:11 7
13. Trebatice 6 1 3 2 10:11 6

14. Ladce 6 1 1 4 6:13 4
15. Prievidza 5 1 1 3 6:13 4
16. D. Vestenice 6 1 1 4 7:16 4
17. Hlohovec 5 0 1 4 1:15 1
18. Bánovce 4 0 0 4 2:11 0

Program 6. kola (11. – 12. 9.):
Trebatice – Kvašov, Boleráz – Vrbové, Prievidza – 

Horná Krupá, Hlohovoec – Prečín, Gbely – Bánovce 
nad Bebravou, Ladce – Lehota pod Vtáčnikom, Pieš-
ťany – Dolné Vestenice, Domaniža – Radimov, Trenči-
anske Stankovce – Športové kluby Blava

5. kolo:
Melčice-Lieskové – Brvnište 0:1, Košeca – Chy-

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

Program 6. kola:
Chynorany – Plevník-Drienové, Choclná-Velčice – 

Uhrovec, Podolie – Handlová, Jasneica – Zemianske 
Kostoľany, Bolešov – Veľké Uherce, Brvnište – Košeca, 
Kanianka – Melčice-Lieskové, Pruské – Horná Poruba

6. liga muži

Pilát, Fano, Ocelík, Masár, striedali Rybanský, Pagáč,  
A. Chobot 

Visolaje – Šebešťanová 0:3 (0:0)
Góly: 75. Halmeš, 78. Bielik, 88. Zubek
Zostava Visolají: 
Štrbáň – Cíbik, Bednář, Pzdera, Moško, Hrubo, No-

votný, Polacký, Šuly, Krála, Baránek, striedali Kalma  
a Ďurica  

Papradno – Tuchyňa 1:1 (1:1)
Góly: 11. Galko – 15. Kuric
Udiča – Podmanín 2:0 (2:0)
Góly: 1. Melicherík, 12. Drblík
Predohrávka 7. kola: 
Dolné Kočkovce – Podmanín 1:0 (0:0)
Gól: 48. Kvocera 

1. D. Kočkovce 6 5 0 1 12:7 15
2. Podmanín 6 3 0 3 9:7 9
3. Streženice 5 3 0 2 11:10 9
4. Mikušovce 5 3 0 2 6:7 9
5. N. Dubnica 5 2 2 1 13:8 8
6. Tuchyňa 5 2 2 1 10:7 8
7. Šebešťanová 5 2 2 1 9:6 8
8. Lysá 5 2 1 2 11:6 7
9. Udiča 5 2 1 2 9:6 7
10. Sverepec 5 2 1 2 7:10 7
11. Dohňany 5 2 0 3 8:11 6
12. Papradno 5 1 2 2 5:7 5
13. Visolaje 5 1 1 3 12:13 1
14. K. Podhradie 5 0 0 5 3:20 0

 
Program 6. kola (12. 9.): 
Nová Dubnica – Dolné Kočkovce, Košecké Podhra-

die – Sverepec, Šebešťanová – Dohňany, Mikušovce 
– Visolaje, Podmanín – Lysá pod Makytou, Tuchyňa 
– Udiča, Streženice - Papradno

5. kolo: 
Fan Club Púchov – Pružina 5:4 (3:1), Tomáš 4, Kre-

sánek – Turza 2, Hlubina, Dolinka, Kolačín – Prejta 
11:1, Dulov – Horovce 1:4 (0:2), Štefanec – Kebis 2, 
Výbošťok, Hruška, Praznov – Tŕstie 5:2, Bodiná – Ka-
meničany 8:1, Lednica – Vrchteplá 3:1 (3:0), Bezák 2, 
Matúš – Grbál, Červený Kameň – Orlové 3:2
1. Praznov 5 5 0 0 22:4 15
2. Tŕstie 5 4 0 1 25:6 12
3. Horovce 5 4 0 1 16:6 12
4. Kolačín 5 3 0 2 29:10 9
5. Bodiná 4 3 0 1 11:8 9
6. FC Púchov 5 3 0 2 18:24 9
7. Pružina 5 2 1 2 17:13 7
8. Dulov 5 2 1 2 10:13 7
9. Vrchteplá 4 1 1 2 12:11 4
10. Prejta 5 1 1 3 12:26 4
11. Lednica 4 1 0 3 6:11 3
12. Orlové 4 1 0 3 9:17 3
13. Č. Kameň 4 0 0 4 5:20 0
14. Kameničany 4 0 0 4 0:23 0

Program 6. kola: Praznov – Orlové, Kameničany 
– Prejta, Tŕstie – Kolačín, Horovce – Červený Kameň, 
Pružina – Dulov, Vrchteplá – Fan Club Púchov, Bodiná 
- Lednica 

Púchovské noviny 
aj na Facebooku
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V zložení Adela Cengelová, Karin Šmigurová, 
Simona Ciesarová, Adriana Cenigová, Marek Han-
ták, Matej Kucej, Jakub Šmigura, Klára Labudí-
ková, Matej Turza a benjamínok výpravy Ivanka 

Šmigurová, sa naši plavci, zverenci trénerov Petra 
Bílika, Petra Rumana a Danky Strelčíkovej zúčast-
nili pretekov v Štúrove na otvorenom 50m bazéne 
v areále termálneho kúpaliska Vadaš, kde bojovali 

v konkurencií 599 pretekárov z 51 klubov. A fakt, 
že to naozaj boli preteky medzinárodných para-
metrov svedčí aj to, že sa ho zúčastnili pretekári 
z 5 štátov – Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko  
a Slovensko.

Vystúpenie našich reprezentantov bolo veľmi 
úspešné, okrem toho, že si už na začiatku sezóny 
dokázali zaplávať 18 nových osobných rekordov, 
dokázali vybojovať aj pekné umiestnenia. 

Najlepší výsledok a bronzovú medailu si domov 
odniesla v disciplíne 100 prsia vo svojej kategórii 
Simonka Ciesarová, ktorá zároveň spolu s Karin 
Šmigurovou (4. miesto) postúpili v tejto disciplí-
ne do večerného finále, konaného bez vekového 
obmedzenia. Skvelý v tejto disciplíne bol aj Matej 
Kucej, ktorý sa umiestnil na 5. mieste vo svojej ka-
tegórii. 

Tieto preteky bol z pohľadu trénera Bílika úspeš-
né aj preto, lebo začiatok sezóny je charakteristic-
ký naplávaním objemu kilometrov, a nie špeciál-
nej príprave na preteky.

V súčasnosti stále prebieha tréningový proces 
zameraný na vrcholné majstrovské súťaže, ktoré 
zároveň slúžia aj ako nominačné preteky na maj-
strovstvá Slovenska. Pretekárom prajeme neustá-
le zlepšovanie osobných rekordov a čo najlepšiu 
reprezentáciu seba, domáceho klubu, ako aj mes-
ta Púchov, ktorému ďakujeme za podporu. Záro-
veň ďakujeme aj všetkým rodičom a podporova-
teľom plaveckého klubu. 

Peter Bílik, tréner PK 

Prvé plavecké preteky v sezóne „Štúrovské stovky“

Aby toho nebolo málo, hneď po absolvovaní 
Štúrovských stoviek, ktoré sa konali v sobotu 28. 8. 
sa pár odvážlivcov z plaveckého klubu zúčastnilo aj 
triatlonového preteku v areáli Podhradského mora 
pri Považskej Bystrici. Triatlon je súťaž, ktorá pozos-
táva z plávania, bicykla a behu, pričom tieto disci-
plíny absolvujete hneď za sebou. Oproti minulému 
ročníku počasie celkom vyšlo, ale aj tak sa plávalo  
v 19 stupňovej vode a teplomer na vzduchu pri štarte 
ukazoval 17 stupňov. Vzhľadom na to, že tréner Peter 
Bílik pri naberaní letnej kondície vyznáva komplexnú 

všestrannosť, dal ponuku svojim zverencom štarto-
vať na tomto podujatí a ako motiváciu im poskytol 
možnosť, že môžu poraziť svojho trénera, keďže on 
išiel príkladom svojim zverencom. 

Podhradský triatlon je charakteristický tým, že je 
rozdelený na pretek štafiet a jednotlivcov, pričom 
počet účastníkov je limitovaný, platí pravidlo kto skôr 
príde, ten skôr melie. 

Zaregistrovanými účastníkmi sa z Púchova stali Ri-
chard Pobežal, Peter Bílik, Karin Šmigurová, Klára La-

budíková, ktorú účasťou motivoval aj jej otec, bývalý 
výborný triatlonista Pavol Labudík. Medzi náhradní-
kov sa dostali viacerí púchovskí plavci, bohužiaľ sa do 
hlavnej súťaže nedostali. Najlepší výsledok dosiahla 
2. miestom medzi ženami Karin Šmigurová, medzi 
mužmi obsadil 5. miesto Pavol Labudík. Podstatou 
však bolo sa zúčastniť a prekonať svoje limity... Veď 
aj heslo triatlonu bolo Zátopkovské: „Keď nevládzeš, 
pridaj“.

PB

Podhradský triatlon aj s účasťou púchovských plavcov
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť  
s našou mamou, babkou a prababkou Anežkou  
Cimerákovou dňa 27. augusta na cintoríne  
v Púchove, za prejavy súcitu a kvetinové dary. 
Naše poďakovanie patrí aj pohrebnej službe 
ADVENT Púchov, za ich prístup a zabezpečenie 
dôstojného priebehu obradu na profesionálnej 
úrovni. Smútiaca rodina.

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

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

SPOMIENKA

Dňa 10.9.2021 uplynie 
9 rokov, čo nás navždy 
opustil otec, dedko a pra-
dedko Jožko Janíček . 
Kto ste ho poznali, spo-
meňte si na neho spolu 
s  nami. Spomínajú dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 11.9.2021 si pripomí-
name 3. smutné výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela a otca Ľudovíta 
Repatého. S láskou a úctou 
s p o m í n a  m a n ž e l k a ,  
synovia a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 8.9.2021 by sa dožil 
100 rokov náš milova-
ný otec a  dedko Rudolf  
Jurisa zo Streženíc. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomí-
najú deti Viera, Rudolf, Jaro-
slav a Miroslav s rodinami. 

SPOMIENKA
„Čas plynie, dni sa míňajú, 
spomienky na Teba zostá-
vajú.“ Dňa 10.9.2021 si pri-
pomenieme 20. výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá mama, babka a pra-
babka Mária Tarabová, 
rod. Novosádová z Hor-
ných Kočkoviec. S láskou 
spomínajú dcéra Eva a syn Vladimír s rodinami.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
z  lásky na tvoj hrob mô-
žeme dať, modlitbu tichú 
odriekať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci 
spomínať.“ Dňa 8.9.2021 
uplynú 4 roky, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
mama a  babka Vlasta  
Pobežalová. S láskou spomínajú Jana s rodinou 
a syn Pavol.

ROZLÚČKA
Dňa 21.8.2021 sme sa rozlúčili s našou drahou ma-
mičkou Annou Obertovou, rod. Lutišanovou. 
Ďakujeme Vám za účasť na poslednej rozlúčke  
a za krásne kvetinové dary. Dcéry, syn a smútia-
ca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 5.9.2021 sme si pri-
p o m e nul i  1.  v ý ro či e 
úmrtia nášho milované-
ho otca, dedka Ondreja  
Martišku.  S láskou a úctou 
spomínajú syn s  manžel-
kou, vnučky s  rodinami 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
S  hlbokým smútkom 
v srdci a slzou v oku si dňa 
7.9.2021 pripomíname 1. 
výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá man-
želka, starostlivá mama, 
babka a  prababka Jožka 
Paliesková, rod. Jakubí-
ková. S láskou, úctou a vďa-
kou spomínajú manžel, dcéry a syn s rodinami. Kto 
ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Dobrí ľudia neodchá-
dzajú navždy, ale zo-
stávajú v srdciach tých, 
ktorí ich mali radi.“ Dňa 
6.9.2021 si pripomína-
me 10. výročie, čo nás 
navždy opustil náš otec  
a dedko Pavol Mikušec. 
S láskou spomínajú dcéry  
a syn  rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky v srdci zostávajú, tí čo Vás 
mali radi, stále spomínajú.“ Dňa 9.9.2021 si pripo-
menieme smutné 50. výročie úmrtia našej drahej 
mamy, babky a  prababky Anny Dvorskej, rod. 
Rosinovej a  3.4.2021 sme si pripomenuli 5. výro-
čie úmrtia nášho drahého otca, dedka a pradedka 
Emila Dvorského. Kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku spolu s  nami. S láskou a  úctou 
v modlitbách spomína dcéra Anna s rodinou a pri-

pája sa aj ostatná rodina.

SPOMIENKA

Dňa 3.9.2021 uplynulo 12 
rokov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko 
Janko Tonhauzer. Kto 
ste ho poznali a  mali radi, 
venujte mu s  nami tichú 
spomienku. Spomína man-
želka a deti s rodinami.

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry je

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

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

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 
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BLAHOŽELANIE
Naša malá žabička, veselé má očičká. Štyri roky 
tomu sú, čo tento svet skrášľujú. Dňa 3.9.2021 
oslávila krásne narodeniny naša kamarátka Sárka  
Ďuriaková. Všetko najlepšie jej želajú kamaráti 
Iva, Eli a Jojo. 

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

Huráá do školy... a do knižnice
Staň sa čitateľom mestskej knižnice počas 
septembra zadarmo!
Mestská knižnica V. Roya odpúšťa registračný 
poplatok všetkým deťom a mládeži počas 
celého septembra. Tešíme sa na vás!

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL oproti Bille - matrace, paplóny, 
prikrývky, deky, obliečky, nepriepustné plachty, 
tkané koberce, angín aj ušitý, koženky, molitany, 
papuče, sedáky...  

• 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

• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk

• Maľovanie, natieranie 0902356631

• Stavebné práce 090235663

KÚPA

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

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

• Kúpim byt v Púchove a okolí. Platím ihneď. Tel. č. 
0951 676 236

PRENÁJOM

• Slušný pár hľadá do prenájmu 1 - 2-izbový byt. 
Púchov a okolie. 0949 082 135
PRÁCA

• Hľadáme kaderníčky v PU. 0903 849 889

• Hľadám prácu ako upratovačka na 1 až 2 hod. denne 
v  doobedňajších hodinách. Od pondelka do piatku. 
0944 341 880

• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo upratovačka. 
0944 050 777

• Mám záujem uplatniť svoju aktívnu pokročilú 
znalosť AJ (značná zahraničná prax + štátna skúška 
úroveň B2) pri tlmočení, prekladoch, konverzácii. 0919 
340 131

Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

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

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15 %)

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

1/2 strany 204 x 134
100 x 270

85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87
65 x 270

60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134
204 x 64

50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

 C E N N Í K  R E K L A M N É H O  P R I E S TO R U  A  O B Č I A N S K E J  I N Z E R C I E  V  P Ú C H O V S K ÝC H  N O V I N ÁC H :

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

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

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121,  
email: reklama@puchovskakultura.sk.  
Uzávierka pre inzerciu je do štvrtka do 16:00 hod.

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie. Cenník je platný od 15.1.2021 do 30.6.2021. Uvedené ceny sú bez DPH.
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