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Púchovský jarmok

Srdečne Vás všetkých pozývame na 22. ročník Púchovského jarmoku a oslavu Dní mesta Púchov

Piatok 17.9.2021 – pešia zóna
19.00 h koncert skupiny KMEŤOBAND 

Sobota 18.9.2021 – pešia zóna
19.30 h koncert skupiny POLEMIC
20.30 h PREKVAPENIE na záver  

Sobota 18.9.2021 – Europark pri Župnom dome
10.00 h  slávnostné otvorenie remeselného jarmoku, požehnanie
10.15 h  EDO DREWO, VLK A ZAJAC, divadelná rozprávka 
12.00 h  vystúpenia: CVČ Púchov, ZUŠ Púchov, detské folklórne skupiny PK
13.15 h  Angelika VIŠŇOVSKÁ, koncert folkovej speváčky
14.30 h  koncert kapely THE ROCKIN´BALLS (60.-70. roky)
15.00 h komentovaná prehliadka mestom Púchov pre záujemcov - Puchovo dedičstvo
10.00 - 16.00  h sprievodný program: Jarmokom nás bude sprevádzať zabávač, spevák, imitátor

Števo HRUŠTINEC. V kombinácii s humorom, spevom a takmer dokonalou imitáciou 
známych osobností nám spríjemní jarmočnú atmosféru. Otvorená knižnica V. Roya.  
„Detský kútik“  - aktivity/atrakcie  pre deti, maľovanie na tvár, rozprávkové 
postavičky, chodúliar ALBÍN, výstava bábok v Župnom dome. 

Podujatie sa koná s podporou 
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Odporúčame parkovať na hlavnom parkovisku a pri plavárni.

V sobotu od 15.00 hod. bude cez naše mesto prechádzať 
aj 3. etapa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2021.

O tradičné jarmočnéobčerstvenie  a dobroty postarané v  parku aj na pešej zóne   

Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 
1 písm. f ) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie 
info nájdete na webe mesta Púchov: www.puchov.sk/ochrana-osobnych-udajov.html

XXII.

pešia zóna, Europark, 17. - 18.9.2021
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Slovami primátorky: 
Dni mesta Púchov a niečo naviac

Aj tento týždeň hlási naše mesto  Aj tento týždeň hlási naše mesto  
i celý okres zelené zafarbenie podľa i celý okres zelené zafarbenie podľa 
COVID automatu, a to nám umož-COVID automatu, a to nám umož-
ní si spoločne pripomenúť a oslá-ní si spoločne pripomenúť a oslá-
viť Dni mesta Púchov. Tradičný viť Dni mesta Púchov. Tradičný 
22. Púchovský jarmok bude, hoci 22. Púchovský jarmok bude, hoci 
bude netradičný. Nájsť kompromis  bude netradičný. Nájsť kompromis  
v mimoriadnej situácii, dodržať epi-v mimoriadnej situácii, dodržať epi-
demiologické opatrenia a zároveň demiologické opatrenia a zároveň 
trošku si užiť jarmočnej atmosféry trošku si užiť jarmočnej atmosféry 
spolu so všetkými tými dobrotami, spolu so všetkými tými dobrotami, 
nebolo jednoduché. Kultúra spustí nebolo jednoduché. Kultúra spustí 
svoj program už v piatok 17. 9. večer svoj program už v piatok 17. 9. večer 
na pešej zóne a slávnostné otvore-na pešej zóne a slávnostné otvore-
nie spolu s požehnaním mesta bude nie spolu s požehnaním mesta bude 
v sobotu o 10:00 hod. v priestoroch v sobotu o 10:00 hod. v priestoroch 
Europarku, kde bude na návštevní-Europarku, kde bude na návštevní-
kov čakať bohatá ponuka prehliadok kov čakať bohatá ponuka prehliadok 
remeselných výrobkov, tradičné jar-remeselných výrobkov, tradičné jar-
močné občerstvenie a samozrejme močné občerstvenie a samozrejme 
skvelý program nielen pre rodiny  skvelý program nielen pre rodiny  
s deťmi. Všetci ste srdeční vítaní! s deťmi. Všetci ste srdeční vítaní! 
Nebudeme rozdeľovať na zaočkova-Nebudeme rozdeľovať na zaočkova-
ných alebo nezaočkovaných. Presný ných alebo nezaočkovaných. Presný 
program si prečítate aj v tomto vy-program si prečítate aj v tomto vy-
daní Púchovských novín a samozrej-daní Púchovských novín a samozrej-
me na oficiálnych sociálnych sieťach me na oficiálnych sociálnych sieťach 
mesta Púchov. mesta Púchov. 

Celé oslavy Dní mesta zahájime už Celé oslavy Dní mesta zahájime už 
v piatok 17. 9. slávnostným zasad-v piatok 17. 9. slávnostným zasad-
nutím mestského zastupiteľstva, na nutím mestského zastupiteľstva, na 
ktorom udelíme ocenenie Čestný ktorom udelíme ocenenie Čestný 
občan mesta Púchov a zároveň si občan mesta Púchov a zároveň si 
pripomenieme 30. výročie vzniku pripomenieme 30. výročie vzniku 
Mestskej polície v Púchove. O celom Mestskej polície v Púchove. O celom 

priebehu slávnostného zasadnutia priebehu slávnostného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva budeme mestského zastupiteľstva budeme 
informovať v budúcom vydaní Pú-informovať v budúcom vydaní Pú-
chovských novín. chovských novín. 

V minulom týždni sme intenzívne V minulom týždni sme intenzívne 
pokračovali v rozbehnutých inves-pokračovali v rozbehnutých inves-
tičných akciách. Určite ste zaregis-tičných akciách. Určite ste zaregis-
trovali vo viacerých častiach mesta trovali vo viacerých častiach mesta 
budovanie stojísk pre polopodzem-budovanie stojísk pre polopodzem-
né kontajnery, ktoré následne umož-né kontajnery, ktoré následne umož-
nia vo viacerých prípadoch aj dopl-nia vo viacerých prípadoch aj dopl-

nenie nových parkovacích miest. nenie nových parkovacích miest. 
Pokračujú práce na rekonštrukcii Pokračujú práce na rekonštrukcii 
ulice Terézie Vansovej a v Dome ulice Terézie Vansovej a v Dome 
smútku v Horných Kočkovciach. Ve-smútku v Horných Kočkovciach. Ve-
rím, že sa nám čoskoro podarí opra-rím, že sa nám čoskoro podarí opra-
viť aj parkovisko a komunikáciu pri viť aj parkovisko a komunikáciu pri 
tomto pietnom mieste. O úspešnosti tomto pietnom mieste. O úspešnosti 
projektu kompostárne mesta som projektu kompostárne mesta som 
už informovala v minulom vydaní už informovala v minulom vydaní 
a dnes môžem uviesť, že zmluva  a dnes môžem uviesť, že zmluva  
o poskytnutí nenávratného finanč-o poskytnutí nenávratného finanč-

ného príspevku vo výške cca 1,9 mil. ného príspevku vo výške cca 1,9 mil. 
eur bola podpísaná. Viac o danom eur bola podpísaná. Viac o danom 
projekte sa dočítate v tomto vydaní projekte sa dočítate v tomto vydaní 
Púchovských novín. Púchovských novín. 

Vo štvrtok prebehlo aj zasadnutie Vo štvrtok prebehlo aj zasadnutie 
mestskej rady a následne sa konalo mestskej rady a následne sa konalo 
stretnutie s poslancami mestského stretnutie s poslancami mestského 
zastupiteľstva, ktorého cieľom bolo zastupiteľstva, ktorého cieľom bolo 
informovať všetkých o aktuálnom informovať všetkých o aktuálnom 
stave čerpania rozpočtu, jednot-stave čerpania rozpočtu, jednot-
livých investičných akciách, ale aj  livých investičných akciách, ale aj  
o čerpaní bežných výdavkov. Výsled-o čerpaní bežných výdavkov. Výsled-
kom stretnutia bola dohoda o nut-kom stretnutia bola dohoda o nut-
nosti určenia si priorít investičných nosti určenia si priorít investičných 
akcií pre budúci rok za jednotlivé akcií pre budúci rok za jednotlivé 
volebné obvody tak, aby tieto mohli volebné obvody tak, aby tieto mohli 
byť zahrnuté do návrhu rozpočtu byť zahrnuté do návrhu rozpočtu 
pre kalendárny rok 2022. pre kalendárny rok 2022. 

Čakajú nás krásne dni. Viem, že Čakajú nás krásne dni. Viem, že 
stále „zúri“ pandémia a situácia  stále „zúri“ pandémia a situácia  
v okolitých okresoch sa zhoršuje, ale v okolitých okresoch sa zhoršuje, ale 
musíme žiť. Opatrne a zodpovedne. musíme žiť. Opatrne a zodpovedne. 
V tomto duchu sme pripravovali aj V tomto duchu sme pripravovali aj 
jarmok a ja verím, že hoci nebude jarmok a ja verím, že hoci nebude 
taký veľkolepý, poteší Vás a naplní taký veľkolepý, poteší Vás a naplní 
Vaše túžby po dobrom jedle, dobrej Vaše túžby po dobrom jedle, dobrej 
hudbe či krásach remesiel z nášho hudbe či krásach remesiel z nášho 
regiónu. Čítala som, že: regiónu. Čítala som, že: „Všetko, čo „Všetko, čo 
máme, je len okamih.“ máme, je len okamih.“ A tak si uži-A tak si uži-
me každú chvíľu. me každú chvíľu. 

Prosím, zostaňme zodpovední  Prosím, zostaňme zodpovední  
k sebe i ostatným. Prajem Vám krás-k sebe i ostatným. Prajem Vám krás-
ny a úspešný týždeň plný nezabud-ny a úspešný týždeň plný nezabud-
nuteľných chvíľ. nuteľných chvíľ. 

Katarína HenekováKatarína Heneková



Od pondelka 13. 9. 2021 je 47 okresov v oran-Od pondelka 13. 9. 2021 je 47 okresov v oran-
žovej fáze (Ostražitosť) a 10 okresov v červenej žovej fáze (Ostražitosť) a 10 okresov v červenej 
fáze (1. stupeň ohrozenia) podľa nového Covid fáze (1. stupeň ohrozenia) podľa nového Covid 
automatu. Aktualizáciu mapy okresov schváli-automatu. Aktualizáciu mapy okresov schváli-
la vláda. V zelených okresoch platia opatrenia:la vláda. V zelených okresoch platia opatrenia:

RÚŠKARÚŠKA
Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, 

rúškom, šálom alebo šatkou ostáva povinné v inte-rúškom, šálom alebo šatkou ostáva povinné v inte-
riéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a ta-riéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a ta-
xíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to xíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to 
aj v exteriéri.aj v exteriéri.

PREVÁDZKY A PODUJATIAPREVÁDZKY A PODUJATIA
Prevádzky a organizátori hromadných podujatí Prevádzky a organizátori hromadných podujatí 

môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:

1. Základ: Prístup pre všetky osoby1. Základ: Prístup pre všetky osoby

2. OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po 2. OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po 
prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má 
byť zbyť z

- PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od - PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od 
odberuodberu

- antigénového testu nie starší ako 48 hodín od od-- antigénového testu nie starší ako 48 hodín od od-
beruberu

3. Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:3. Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:

- 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vak-- 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vak-
cínycíny

- 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou- 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou

- 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak - 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak 

bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania 
COVID-19.COVID-19.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne 
vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hro-vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hro-
madného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne madného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne 
označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa 
len osoby staršie ako 12 rokov. V zelených okresoch len osoby staršie ako 12 rokov. V zelených okresoch 
sú hromadné akcie v režimoch:sú hromadné akcie v režimoch:

1. Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie naj-1. Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie naj-
viac 75 %; avšak najviac 1.000 osôb v exteriéri a 500 viac 75 %; avšak najviac 1.000 osôb v exteriéri a 500 
v interiéri.v interiéri.

2. OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 2. OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 
75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5.000 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5.000 
osôb v exteriéri, 2.500 v interiéri.osôb v exteriéri, 2.500 v interiéri.

3. Zaočkovaní: bez kapacitného limitu.3. Zaočkovaní: bez kapacitného limitu.

Úrad verejného zdravotníctva SRÚrad verejného zdravotníctva SR
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Hladina protilátok po očkovaní proti COVID-19
je vyššia ako po prekonaní tejto choroby

Vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2 fungujú  Vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2 fungujú  
a vytvárajú v tele očkovaného protilátky. Uká-a vytvárajú v tele očkovaného protilátky. Uká-
zali to odborné štúdie súkromnej laboratórnej zali to odborné štúdie súkromnej laboratórnej 
a diagnostickej spoločnosti, ale aj Slovenskej a diagnostickej spoločnosti, ale aj Slovenskej 
akadémie vied.akadémie vied.

Odborná štúdia laboratórií Unilabs Slovensko Odborná štúdia laboratórií Unilabs Slovensko 
potvrdila vysoký efekt vakcín proti ochoreniu CO-potvrdila vysoký efekt vakcín proti ochoreniu CO-
VID-19. Meranie protilátok sa uskutočnilo medzi VID-19. Meranie protilátok sa uskutočnilo medzi 
februárom a septembrom 2021 „Po prvej dávke malo februárom a septembrom 2021 „Po prvej dávke malo 
určitú hladinu protilátok 85,75 percenta zaočkova-určitú hladinu protilátok 85,75 percenta zaočkova-
ných, po druhej dávke až 98,88 percenta zo všetkých ných, po druhej dávke až 98,88 percenta zo všetkých 
testovaných,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti testovaných,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti 
Peter Lednický. Testy absolvovalo 2.620 responden-Peter Lednický. Testy absolvovalo 2.620 responden-
tov, väčšina z nich bola po dvoch týždňoch od druhej tov, väčšina z nich bola po dvoch týždňoch od druhej 
dávky. „Znamená to, že až 99 ľudí zo 100 by malo byť dávky. „Znamená to, že až 99 ľudí zo 100 by malo byť 
chránených pred ochorením, prípadne ťažkým prie-chránených pred ochorením, prípadne ťažkým prie-
behom ochorenia COVID-19 a smrťou,“ uviedol Led-behom ochorenia COVID-19 a smrťou,“ uviedol Led-
nický. Vakcíny tak podľa výsledkov štúdie poskytli nický. Vakcíny tak podľa výsledkov štúdie poskytli 
relatívne robustnú mieru protilátok, a to už po prvej relatívne robustnú mieru protilátok, a to už po prvej 
dávke.dávke.

Po prekonaní ochorenia v prípade pacientov s bez-Po prekonaní ochorenia v prípade pacientov s bez-
príznakovým priebehom malo v štúdii dostatočné príznakovým priebehom malo v štúdii dostatočné 
hladiny protilátok iba 11 percent z celkového počtu hladiny protilátok iba 11 percent z celkového počtu 
106 vzoriek. Čo sa týka pacientov, ktorí mali sympto-106 vzoriek. Čo sa týka pacientov, ktorí mali sympto-
matický priebeh infekcie koronavírusu, dostatočné matický priebeh infekcie koronavírusu, dostatočné 
protilátky malo 44 percent z nich.protilátky malo 44 percent z nich.

Rovnako povzbudivé výsledky ukázala aj štúdia Rovnako povzbudivé výsledky ukázala aj štúdia 
Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, 
ktorá zisťovala množstvo protilátok voči vírusu SARS-ktorá zisťovala množstvo protilátok voči vírusu SARS-
CoV-2 u zamestnancov SAV. V júli ukončili prvú fázu CoV-2 u zamestnancov SAV. V júli ukončili prvú fázu 
štúdie určenú pre tých zamestnancov SAV, ktorí boli štúdie určenú pre tých zamestnancov SAV, ktorí boli 
v čase odberu najmenej 14 dní po druhej dávke oč-v čase odberu najmenej 14 dní po druhej dávke oč-

kovania akoukoľvek vakcínou alebo minimálne 14 kovania akoukoľvek vakcínou alebo minimálne 14 
dní po prekonaní ochorenia COVID-19 (bez ohľadu dní po prekonaní ochorenia COVID-19 (bez ohľadu 
na očkovací status). Predbežné výsledky ukázali, že na očkovací status). Predbežné výsledky ukázali, že 
z vyše 800 vyšetrených vzoriek bolo 88 % vysoko po-z vyše 800 vyšetrených vzoriek bolo 88 % vysoko po-
zitívnych na prítomnosť protilátok, 9 % bolo pozitív-zitívnych na prítomnosť protilátok, 9 % bolo pozitív-
nych a cca 3 % negatívnych.nych a cca 3 % negatívnych.

Z vyhodnotenia predbežných výsledkov vyplý-Z vyhodnotenia predbežných výsledkov vyplý-
va:va:

• vakcíny navodia silnú protilátkovú odpoveď,• vakcíny navodia silnú protilátkovú odpoveď,

• aj po prekonaní infekcie sa hladina protilátok oč-• aj po prekonaní infekcie sa hladina protilátok oč-
kovaním významne zvýši,kovaním významne zvýši,

• hladina protilátok po očkovaní je vyššia ako po • hladina protilátok po očkovaní je vyššia ako po 
prekonaní ochorenia COVID-19.prekonaní ochorenia COVID-19.

Zatiaľ nie je presne definovaný vzťah medzi hladi-Zatiaľ nie je presne definovaný vzťah medzi hladi-
nou protilátok a ich obrannou funkciou u konkrétne-nou protilátok a ich obrannou funkciou u konkrétne-
ho jedinca, keďže riziko infekcie a priebeh ochorenia ho jedinca, keďže riziko infekcie a priebeh ochorenia 
ovplyvňujú ďalšie zložky imunity, stav organizmu ovplyvňujú ďalšie zložky imunity, stav organizmu 
a vlastnosti vírusových variantov. Napriek tomu sú a vlastnosti vírusových variantov. Napriek tomu sú 
protilátky nepochybne dôležitou súčasťou imunitnej protilátky nepochybne dôležitou súčasťou imunitnej 
obrany proti ochoreniu COVID-19, o čom svedčí aj obrany proti ochoreniu COVID-19, o čom svedčí aj 
ich cielené využitie v liečbe tohto ochorenia.ich cielené využitie v liečbe tohto ochorenia.

Nemocnice sa zapĺňajúNemocnice sa zapĺňajú
Očkovanie je veľmi účinný spôsob ako sa chrániť Očkovanie je veľmi účinný spôsob ako sa chrániť 

pred najťažšími priebehmi ochorenia COVID-19. pred najťažšími priebehmi ochorenia COVID-19. 
Svedčia o tom aj aktuálne dáta z nemocníc: 91 %  Svedčia o tom aj aktuálne dáta z nemocníc: 91 %  
z aktuálne hospitalizovaných pacientov s covidom z aktuálne hospitalizovaných pacientov s covidom 
tvoria nezaočkovaní alebo zaočkovaní iba 1. dávkou. tvoria nezaočkovaní alebo zaočkovaní iba 1. dávkou. 
Len 9 % z hospitalizovaných tvoria plne zaočkované Len 9 % z hospitalizovaných tvoria plne zaočkované 
osoby. Ich priemerný vek je 67 rokov.osoby. Ich priemerný vek je 67 rokov.

Očkovanie sa odporúča, aj keď ste prekona-Očkovanie sa odporúča, aj keď ste prekona-
li COVID-19 a ste minimálne 7 dní po prekonanej li COVID-19 a ste minimálne 7 dní po prekonanej 

asymptomatickej, respektíve 14 dní po symptoma-asymptomatickej, respektíve 14 dní po symptoma-
tickej infekcii.tickej infekcii.

Tretia dávka vakcínyTretia dávka vakcíny
Hladina protilátok v organizme časom klesá, na Hladina protilátok v organizme časom klesá, na 

Slovensku sa preto už rozbieha očkovanie 3. dáv-Slovensku sa preto už rozbieha očkovanie 3. dáv-
kou vakcíny. Ľudia, ktorí budú patriť medzi úvodné  kou vakcíny. Ľudia, ktorí budú patriť medzi úvodné  
priorizované skupiny, budú na možnosť zaočkovania priorizované skupiny, budú na možnosť zaočkovania 
upozornení SMS správou, aktívne sa hlásiť nemusia. upozornení SMS správou, aktívne sa hlásiť nemusia. 
O podrobnostiach procesu registrácie bude minis-O podrobnostiach procesu registrácie bude minis-
terstvo zdravotníctva informovať po internom nasta-terstvo zdravotníctva informovať po internom nasta-
vení procesov.vení procesov.

Podmienky pre vykonanie aplikácie tretej dáv-Podmienky pre vykonanie aplikácie tretej dáv-
ky mRNA vakcíny:ky mRNA vakcíny:

• plne zaočkovanej osobe môže byť aplikovaná tre-• plne zaočkovanej osobe môže byť aplikovaná tre-
tia dávka mRNA vakcíny najskôr po 8 mesiacoch,tia dávka mRNA vakcíny najskôr po 8 mesiacoch,

• aplikáciu tretej dávky mRNA vakcíny možno podať • aplikáciu tretej dávky mRNA vakcíny možno podať 
plne zaočkovanej osobe ktoroukoľvek vakcínou (vek-plne zaočkovanej osobe ktoroukoľvek vakcínou (vek-
torová, mRNA) proti ochoreniu COVID-19.torová, mRNA) proti ochoreniu COVID-19.

Odporúčané poradenie skupín:Odporúčané poradenie skupín:
• zdravotnícki pracovníci,• zdravotnícki pracovníci,

• imunosuprimovaní / kompromitovaní pacienti • imunosuprimovaní / kompromitovaní pacienti 
(napr. pacienti s onkologickým ochorením, po trans-(napr. pacienti s onkologickým ochorením, po trans-
plantácii, s reumatickou artritídou a pod.),plantácii, s reumatickou artritídou a pod.),

• klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych • klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych 
služieb,služieb,

• učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení,• učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení,

• pacienti vo veku 60 a viac rokov,• pacienti vo veku 60 a viac rokov,

• všeobecná populácia nad 18 rokov.• všeobecná populácia nad 18 rokov.

Národné centrum zdravotníckych informáciíNárodné centrum zdravotníckych informácií

Okres Púchov je v COVID automate ešte stále zelený
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Ministerstvo životného prostredia SR prostredníc-
tvom Slovenskej agentúry životného prostredia po-
skytne Mestu Púchov 1.838.982 eur ako nenávratný 
finančný príspevok na projekt „Kompostáreň mesta 
Púchov“.

Mestu bola nedávno doručená podpísaná „Zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ 
na projekt „Kompostáreň mesta Púchov“, ktorého 
oprávnené výdavky predstavujú sumu 1.935.770 eur 
a z toho spolufinancovanie mesta je vo výške 96.788 
eur. Projekt kompostárne vypracovala architektonic-
ká kancelária HESCON, s.r.o. Trenčín a bude realizo-
vaný z operačného programu Kvalita životného pro-
stredia v priebehu roka 2022. 

Primátorka mesta Katarína Heneková uviedla: 
„Zmluvu o poskytnutí NFP vo výške takmer 1,9 mil. 
eur na výstavbu kompostárne som už tento týždeň 
podpísala a musím povedať, že je veľkým úspechom 
pre mesto získanie finančných prostriedkov v takom-
to veľkom rozsahu na projekt, ktorý smeruje k zlepše-
niu podmienok pri triedení bioodpadu a kuchynské-
ho odpadu Púchovčanov ako aj zníženiu nákladov  

v odpadovom hospodárstve mesta. Veľkú zásluhu 
na príprave tohto projektu má naša bývala kolegyňa 
Veronika Hantáková, ktorej patrí veľké poďakovanie 
a tiež prednostka mestského úradu Iveta Brindzová, 
ďalej referentka grantových projektov MsÚ Púchov 
Janka Vondrová, páni Miloš Svoboda a Ladislav Halas 
z Podniku technických služieb mesta a pracovníci od-
delenia výstavby a životného prostredia. Verím, že sa 
podarí tento projekt po splnení všetkých podmienok 
zrealizovať čo najskôr, nakoľko si všetci plne uvedo-
mujeme jeho nutnosť a dôležitosť.“ 

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie kompo-
stárne v k.ú. Streženice pre občanov Mesta Púchov, 
ako miesto pre zber biologicky rozložiteľného komu-
nálneho odpadu (BRKO). Zber biologický rozložiteľ-
ného odpadu sa vykonáva za účelom ďalšieho spra-
covania a konečnej výroby kompostu. Projekt nie je 
realizovaný za účelom tvorby zisku, ale z dôvodu zvý-
šenia miery zhodnocovania odpadov so zameraním 
na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu  
a podpory predchádzania vzniku odpadov. Projekt je 
tiež v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania 
biologicky rozložiteľných odpadov na skládky. O za-
bezpečenie funkčnosti, spoľahlivej prevádzky a udr-

žateľnosti projektu sa postará Mesto Púchov, resp. 
Podnik technických služieb mesta. 

Kompostáreň pri zhodnotení navrhnutého ročné-
ho príjmu 1.600 ton biologicky rozložiteľných odpa-

dov vyprodukuje v areáli približne 960 ton kompostu 
ročne. 

Objem vstupných materiálov je stanovený na 2.900 
m³ za rok. Zariadenie na zhodnotenie biologického 
odpadu je navrhnu-
té a rozdelené do 
základných celkov: 
prijímacia hala pre 
biologicky rozlo-
žiteľný kuchynský 
odpad, prijímacie 
boxy pre ostatný 
biologický odpad, 
k o m p o s t o v a c i e  
a  h y g i e n i z a č n é 
b o x y,  b i o f i l t e r  
a práčka vzduchu, 
dozrievacia plocha 
a skladovacie plo-
chy pre kompost.

Celý systém pre-
vádzky kompo-
stárne bude bliž-
šie špecifikovaný  

v prevádzkovom poriadku, ktorý bude zverejnený na 
verejne prístupných miestach ako aj na internetovej 
stránke. 

Referentka odpadového hospodárstva a investič-
nej činnosti na Mestskom úrade v Púchove Natália 
Janíčková sa k projektu novej kompostárne vyjadrila:

„Mesto momentálne zavádza zber biologicky roz-
ložiteľného kuchynského odpadu z domácností, 
v súvislosti s čím prebieha aj distribúcia košíkov  
s kompostovateľnými vreckami. Bioodpad zbieraný 
priamo v domácnosti do košíka s vreckom, násled-
ne občania vyhodia do 240 l hnedej nádoby, ktorá 
je umiestnená na stojisku. Vyzbieraný odpad sa na 
základe zmluvy vyváža v súčasnosti do kompostár-
ne, kde následne dochádza k jeho zhodnoteniu na 
kompost. Vybudovanie vlastnej kompostárne mesta 
Púchov v obci Streženice má aj ekonomický prínos, 
pričom mesto nebude platiť poplatok za odovzda-
nie a následne zhodnotenie bioodpadu. Dôležitá je 
však súčinnosť každého občana pri triedení biologic-
ky rozložiteľného odpadu, ako aj ostatných druhov 
odpadov, pretože kolobeh odpadu pri jeho vzniku  
v domácnosti je len na svojom začiatku. Zo správ-
ne vytriedeného bioodpadu následne môže  
v budúcnosti v kompostárni mesta Púchov v Streže-
niciach vzniknúť kvalitný kompost, čím sa v meste 
môže zabezpečiť efektívnejšie nakladanie s biologic-
ky rozložiteľným odpadom.“

Z podkladov MsÚ  Púchov
spracoval Slavomír Flimmel

Mesto Púchov získalo takmer 1,9 milióna 
eur na vybudovanie kompostárne 

Moderná kompostáreň.         Ilustr. foto: www.menejodpadu.sk

Stará kompostáreň v Streženiciach.            Foto: PTSM
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Dobrovoľný hasičský zbor

Mestská polícia
Odmietala rúško
Hneď v prvý deň nového školského roku riešila 

hliadka mestskej polície problém s matkou, ktorá 
priniesla svoje dieťa do školy a odmietla si nasa-
diť ochranné rúško. Hliadku privolali zástupcovia 
základnej školy. Mestskí policajti našli na mieste 
ženu, ktorá sebe a svojej dcére odmietla nasadiť 
ochranné rúško s tým, že rúško ničí zdravie o odu-
mierajú mozgové bunky. Zástupkyňa riaditeľky 
školy ženu upozornila, že nosenie rúšok v škole 
nariaďuje usmernenie ministerstva školstva. In-
formovala hliadku, že žena už v minulosti po-
dobným spôsobom narúšala chod školy. Ženu 
upozornili na možnosť podať na ňu trestné ozná-
menie na Obvodné oddelenie Policajného zboru 
v Púchove. Matka napokon súhlasila s tým, aby jej 
dcére dali ochranné rúško – poskytla jej ho škola. 
Vzápätí matka bez incidentov opustila budovu 
školy. Hliadka ju ešte predtým upozornila, že inci-
dent bude spísaný v zázname o služobnom výko-
ne mestských policajtov.  

Nezmestil sa do kože...
Hliadku mestskej polície privolali o pol druhej 

nadránom na Ulicu 1. mája, kde malo dochádzať 
k priestupku proti verejnému poriadku. Mestskí 
policajti našli na mieste muža z Nimnice, ktorého 
museli s použitím hmatov a chvatov spacifikovať 
a predviesť na oddelenie mestskej polície. Tam sa 
muž dobrovoľne podrobil dychovej skúške, ktorá 
ukázala, že v dychu má 1,13 promile alkoholu. 
Preto mestskí policajti upustili od vypočutia muža 
a odovzdali mu predvolanie na podanie vys-
vetlenia na neskoršiu dobu. Priestupok vyriešili 
na druhý deň blokovou pokutou vo výške 30 eur. 

Pili na verejnom priestranstve
Hliadka mestskej polície zasahovala krátko pred 

poludním na Royovej ulici, kde podľa telefonické-
ho oznámenia skupina ľudí popíjala na verejnom 
priestranstve alkoholické nápoje. Mestskí po-
licajti na mieste našli dve ženy a štyroch mužov 
z Púchova, ktorí sa konzumovaním alkoholu na 
verejnosti dopustili priestupku proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta. Priestupok vyrieši-
la hliadka napomínaním. 

Peňaženka sa vrátila k majiteľovi
Na oddelenie mestskej polície prišiel muž  

z Dolnej Breznice, ktorý odovzdal čiernu koženú 
pánsku peňaženku s hotovosťou, ktorú našiel 
na lavičke na Moravskej ulici v Púchove. Okrem 
niekoľkých eur a českých korún bol v peňaženke 
aj občiansky preukaz, preukaz poistenca a ban-
komatová karta. Mestskí policajti našli majiteľa 
peňaženky, mužovi z Nimnice ju protokolárne 
odovzdali. 

Nemcovi pomohli nájsť príbuzného
Mestskí policajti pomohli v pátraní po príbuz-

nom mužovi z Nemecka, ktorý prišiel na odde-
lenie mestskej polície s pozývacím listom z roku 
1989. Mestskí policajti zistili, že príbuzným je muž 
z Púchova, ktorého následne kontaktovali. Muža 
z Nemecka si následne prevzal na oddelení mest-
skej polície. 

Rušil nočný pokoj
Hlliadka MsP zasahovala na Dvoroch na základe 

telofonického oznámenia. Krátko pred polnocou 
tam dochádzalo k rušeniu nočného pokoja vo 
vchode bytovéhodomu. Mestskí policajti našli na 
mieste muža, priestupok vyriešili desaťeurovou 
blokovou pokutou. 

Päťdesiatri mužských a 25 ženských družstiev sa zú-
častnilo jubilejného 20. ročníka súťaže v požiarnom 
útoku - Ďurďovský výstrek v obci Ďurďové v Považ-
skobystrickom okrese. Organizátori najveľkolepej-
šieho podujatia Slovensko-moravskej hasičskej ligy 
Ďurďovský výstrek pripravili aj napriek tomu, že ak-
tuálny ročník nadnárodnej súťaže v požiarnom útoku 
anulovali.

Podľa neoficiálnych výsledkov, ktoré organizátori 
zverejnili na sociálnej sieti, v súťaži mužov triumfova-
li dobrovoľní hasiči z Poľného Kesova v Nitrianskom 
okrese. Medzi ženami si palmu víťazstva odviezli 
dievčatá z Bytčice. Z Púchovského okresu, ktorá je 
jednou zo slovenských bášt požiarneho športu, si 
medzi mužmi najlepšie počínali dobrovoľní hasiči 
z Lednice, ktorí obsadili štvrtú priečku. Na piatom 
mieste skončili dobrovoľní hasiči Zbora B. V kategórii 

žien skončili dievčatá zo Streženíc na medailovej tre-
tej priečke, Nosičanky skončili na siedmom mieste. 

Celkové poradie:
Muži:
1. Poľný Kesov (13,87 sekundy), 2. Stupné (14,25 s), 

3. Háj (14,60 s), 4. Lednica (14,72 s), 5. Zbora b (14,76 
s),... 9. Ihrište (15,11 s), 12. Nosice (15,36 s), 20. Visola-
je B (16,33 s), 26. Beluša (17,46 s)

Ženy:
1. Bytčica B (16,44 s), 2. Zlatníky (16,82 s), 3. Streže-

nice (17,01 s), 7. Nosice (18,42 s),  12. Nosice B (20,32 
s)

Ďurďovský výstrek je najväčším podujatím v hasič-
skom športe na Slovensku a ani napriek pandemic-
kému času nechýbal ani tento rok bohatý kultúrny 
program, ktorý vyvrcholil koncertmi skupín HEX  
a Polemic.                  Zdroj a foto: FB

Ďurďovský výstrek prilákal viac ako 
trištvrte stovky hasičských družstiev

Ďurďovský výstrek býva vyvrcholením Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Pekné spomienky na podujatie majú 
aj žabky z Nosíc (na štarte), ktoré sa v Ďurďovom niekoľkokrát tešili z celkového prvenstva v nadnárodnej súťaži. 
Tento rok však pre pandémiu ročník SMHL anulovali. 
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Najskôr knižná kaviareň, dnes malé kultúrne cent-
rum. Do púchovského parku pred piatimi rokmi za-
vial svieži vietor, zo začiatku zmiešaný s optimizmom, 
ale aj s obavami... Podivný Barón oslávil koncom júna 
päť rokov. O jeho začiatkoch nám porozprávali jeho 
členovia Petra a Marek.

Najskôr bol pripravený projekt kaviarne, alebo 
ste našli priestory a premýšľali, čo by v nich moh-
lo byť?

Šťastie nám hralo do kariet. Mali sme pripravený 
projekt a zhodou okolností bol voľný priestor v Žup-
nom dome. Trvalo približne rok, kým sme dali všetko 
do poriadku, hlavne administratívne a organizačne. 
A čo sa týka priestorov, keď sme sem prišli prvýkrát, 
miestnosti boli ako sklad všetkého možného. Zaria-
denie sme zháňali cez známych, bazáre, výpredaje  
a podobne.

O názve kaviarne asi nemusíme polemizovať...
Boli sme spolu na filmovom festivale v Trenčian-

skych Tepliciach a rozprávali sme sa o tom, ako bu-
deme kaviareň volať. Hneď to bolo jasné. Spojenie  
s Púchovskou kultúrou. Pavol Dvořák, historik, ktorý 
napísal knihu Podivný Barón o barónovi Emilovi Ho-
enningovi, s ktorým sa spája história mesta, súhlasil, 
aby sme si meno „prevzali“. Chceli sme ho k nám po-
zvať, bohužiaľ, už sa toho nedožil.

Mali ste na začiatku v sebe viac optimizmu ale-
bo obáv? 

Predsa len, nie ste zameraní na komerciu...
Hlavne odhodlanie, vyskúšať niečo nové, čo tu ešte 

nebolo. Určite v tom bolo viacej optimizmu a nad-
šenia, hoci aké-také obavy sa objavujú stále. Ale bez 
toho optimizmu by to nešlo. Začínali sme ako knižná 
kaviareň, približne po roku sme začali organizovať 
rôzne kultúrne podujatia. V hudbe uprednostňujeme 
interpretov s vlastnou tvorbou, ale tešíme sa z našich 
vlastných projektov, ako napríklad, z Festivalu poézie 
či Eko fashion. Sme otvorení výzvam, je jednoduché 
pozvať „značku“, za ktorou prídu všetci, ale skúšame 
sa zameriavať viac na projekty, ktoré nie sú masové.

Ako s vami zamávala korona?
V podstate nám otvorila nové dvere. Boli sme nej-

aký čas zatvorení, ale robili sme online akcie, spolu-
pracovali sme inými kultúrnymi centrami, vymieňali 
sme si skúsenosti. Stali sme sa súčasťou siete Anténa, 
to je sieť nezávislých kultúrnych centier. Museli sme 
prejsť výberovým konaním a čakať na schválenie,  
o to viac nás to teší.

Očakávania a vízie do ďalšej päťročnice?

Tešíme sa na ďalší ročník Festivalu poézie, snáď už 
bude viac možností. Radi by sme pozvali nejakého 

zahraničného au-
tora, z Čiech alebo 
Poľska, Ukrajiny. 
Koncom októbra 
pripravujeme pre-
mietanie filmu Zem 
spieva k 100. výro-
čiu Slovenskej kine-
matografie, v spolu-
práci so Základnou 
umeleckou školou 
v Púchove. A k náš-
mu piatemu výro-
čiu chystáme pre-
kvapenie... Veľkú 
oslavu, ak to pod-
mienky dovolia. 
Taktiež sme oslovili 
na spoluprácu ďal-
ších ľudí, aby sme 
posilnili najmä dra-

maturgiu, marketing a administratívu.
Dvaja ľudia sú na organizáciu pravdepodobne 

málo, ako to zvládate organizačne?
Podivný barón nie je len o nás, ale o veľa ľuďoch, 

známych a priateľoch okolo. Každá jedna akcia si 
vyžaduje veľa párov rúk a to by nebolo možné keby 
sme nespolupracovali s ostatnými. Veľké ĎAKUJEM 
patrí najmä OZ Mŕtva kosť, CVČ Včielka, Mládežníc-
ky parlament Púchov, OZ Potvora, Števovi, Strapovi 
a Denise, Kapovi, grafikovi Tónovi, technikovi Radovi 
a všetkým skvelým brigádnikom, čo sa za tých päť ro-
kov u nás vystriedali.

Marek Vatral: Dizertačnú skúšku absolvoval na 
Ústave literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre. 
Jeden semester strávil na Univerzite Adama Mickiewic-
za v meste Poznań. V Podivnom Barónovi sa venuje na-
jmä dramaturgii, produkcii a marketingu.

Petra Pobežalová: Vyštudovala Univerzitu Sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave obor Marketingová komunikácia. 
Dlhé roky pôsobila v lokálnych televíziách a v cestov-
nom ruchu. V Podivnom barónovi má na starosti naj-
mä administratívu projektov, chod kaviarne a produk-
ciu.                                      Zhovárala sa Alena Jurisová 

Päť podivne krásnych rokov v Podivnom Barónovi
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Oslavy 25. výročia založenia FSk Záriečanka 
V nedeľu 12. 9. 2021 sa vo veľkej sále Divadla 

Púchov konala slávnostná akadémia pri príle-
žitosti 25. výročia založenia FKs Záriečanka. 

Folklórna skupina Záriečanka patrí medzi význam-
né folklórne skupiny Púchovskej doliny a regiónu 
Považie. Počas svoje existencie jej členovia absolvo-
vali veľké množstvo vystúpení nielen doma v Zárie-
čí, v Púchovskej doline, či v rámci celého Slovenska, 
ale i v zahraničí. 

Oslávencom prišli zablahoželať predstavitelia Po-
važského osvetového strediska z Považskej Bystrice 
a starosta Záriečia Jozef Kollár. Za mesto Púchov 
odovzdala pozdrav primátorky mesta Kataríny He-
nekovej poslankyňa Irena Kováčiková, ktorá vo svo-
jom prejave uviedla: 

„Folklór má v Púchove dlhú tradíciu, veď tu pôsobia 
také známe súbory ako Folklórny súbor Váh, Važ-
tek, Biela voda. Dnes sme sa stretli pri príležitosti, keď 
oslavujeme 25. výročie založenia Folklórnej skupiny 
Záriečanka, tí skoršie narodení spolu so súčasníkmi - 
mladými členmi, z ktorých mám úprimnú radosť, že vo 
veľkom tvoria jej súčasť. Je čas zaspievať pieseň vďaky 
za silu, ktorá dlhé roky dáva ľudom pod hrebeňmi Bie-
lych Karpát a Javorníkov Záriečanom a ľuďom v okolí - 
šíriť ľudovú kultúru vo forme spevu, ktorý od nepamäti 
v Zárieči dominoval nad hudbou i tancom. Charakte-
ristický viachlasný spevný prejav žien a mužov, ktorý 
roznášal vánok žatevného leta, akokoľvek plného prá-
ce a potu sa preniesol až ku vzniku folklórnej skupiny.

V túto slávnostnú chvíľu Vám patrí poďakovanie za 
dlhoročné udržiavanie a reprezentáciu folklórnych 
tradícií, ktorými sa prezentujete nielen v obci, v našom 
meste (bez vašej účasti si nevieme prestaviť mnohé 
podujatia ako napr. Folklórny Púchov a iné), ale aj 
na rôznych podujatiach v rámci Slovenska a Európy. 
Vedení hlasom srdca odovzdávate seba pre radosť  
a potešenie poslucháčov na podujatiach, slávnostiach 
či obradoch. Z príležitosti výročia vzniku folklórnej sku-
piny vám do ďalšieho života želám plnú náruč sviežich 
dní naplnených spevom a radostnými chvíľami v kruhu 
speváckej rodiny, blízkych i priateľov.“

V takmer trojhodinovom programe vystúpili s hu-
dobnými, tanečnými a speváckymi číslami okrem 
oslávencov zo Záriečia tiež FSk Bukoviny Brvnište, 
FSk Ľubovník Žilina, FS Váh Púchov a FS Vršatec  
z Dubnice nad Váhom. Počas programu boli pokrs-
tené a do života uvedené nové CD FSk Záriečanka 
„V tej záriečskej šepleci“ a DVD „Zo srdca Púchovskej 
doliny – Záriečie vo zvykoch a tradíciách“, ktoré sa 
FSk Záriečanke podarilo vydať v roku 2020.

Slavomír Flimmel
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Každý rok chcú zmeniť zdravotnú poisťovňu de-
saťtisíce Slovákov. Komu treba zmenu nahlásiť? 
Je vašou povinnosťou vrátiť starý preukaz pois-
tenca? Prinášame vám aj zoznam benefitov, ktoré 
ponúkajú jednotlivé poisťovne. 

„V roku 2020 z celkového počtu 5 171 433 pois-
tencov využilo možnosť zmeniť zdravotnú poisťo-
vňu 172 383 ľudí. Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou akceptoval 168 526 prihlášok, čo 
predstavuje 3,39 % z celkového počtu poistencov,“ 
uviedla hovorkyňa úradu Mgr. Radoslava Muchová. 
Prepoistiť sa možno raz ročne, čas máte do 30. sep-
tembra. Vybrať si môžete medzi štátnou Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými 
poisťovňami Dôvera a Union. Prihlášku na zmenu 
možno podať len do jednej z nich. Zdravotná pois-
ťovňa je povinná vám ju do 30. novembra potvrdiť. 
Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stanete 
od 1. januára 2022.

Ako podať prihlášku?
Spôsob sa môže u jednotlivých poisťovní jemne lí-

šiť, potrebné informácie nájdete na webových strán-
kach každej z nich. Zvyčajne sa dá žiadosť podať te-
lefonicky, poštou, osobne alebo cez online prihlášku 
na webe. Prihlášku však musíte vlastnoručne podpí-
sať.

Čo ak si to rozmyslím?
„Poistenec, ktorý si podal prihlášku do inej zdra-

votnej poisťovne a svoje rozhodnutie zmenil, je 
oprávnený vziať ju späť v lehote do 30. septembra 
príslušného kalendárneho roka bez uvedenia dôvo-
du. Poisťovňa mu musí vyhovieť,“ hovorí R. Muchová. 
Späťvzatie musí byť podané písomne.

Ak sa stane, že vás niekto prepoistil bez vášho ve-
domia, môžete podať podnet v novej zdravotnej 
poisťovni. V prípade, že tá nevyhovie vašej žiadosti 
o stornovanie prihlášky, môžete sa obrátiť na Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý jej 
postup preverí.

Na čo si dať pozor pri zmene poisťovne?
Pri vypĺňaní prihlášky si poriadne skontrolujte po-

trebné údaje. V prípade, že by neboli všetky povin-
né údaje riadne vyplnené, prihláška nebude spĺňať 
podmienky platnosti a nová poisťovňa vás nebude 
môcť poistiť.

Vašou najdôležitejšou povinnosťou je oznámiť 
zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnáva-
teľovi do ôsmich dní od jej účinnosti (t. j. do 8. januá-

ra 2022). V opačnom prípade vám môže Úrad pre do-
hľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu. 
Je to zároveň vaša jediná povinnosť. V minulosti bolo 
potrebné nahlásiť zmeny okrem zamestnávateľa aj 
všetkým lekárom (všeobecnému aj špecialistom). 

Navyše ste mali povinnosť 
vrátiť starej poisťovni preu-
kaz poistenca, to však už 
neplatí.

Ak po podaní prihlášky do-
šlo u vás k zmene platiteľa 
poistného, ste povinný ozná-
miť to zdravotnej poisťovni 
najneskôr do 8. januára.

Najčastejšie dôvody na 
zmenu poisťovne

Zmenu zdravotnej pois-
ťovne treba poriadne zvážiť 
a nepostupovať unáhlene. 
Častým dôvodom na prestup 
do inej poisťovne býva zme-
na lekára, ktorý nemusí mať 
vždy uzavretú zmluvu práve 
s vašou poisťovňou. Zaváži aj 
fakt, či vaša poisťovňa hradí 

plánovaný operačný zákrok alebo inú liečebnú pro-
cedúru.

Veľký vplyv na výber majú reklamné kampane, 
ktoré ponúkajú rôzne nadštandardné služby, prípad-
ne môžu zohrávať úlohu aj skúsenosti ľudí z vášho 
okolia. Ak sa pre tento krok rozhodnete, treba si 
vopred overiť, koľko zmluvných poskytovateľov má 
daná poisťovňa vo vašom regióne, ako s vybraným 
poistným hospodári a ako dlho sa v nej čaká na zá-
krok.

Podiel na vašom rozhodovaní môžu mať tiež bene-
fity, ktoré daná zdravotná poisťovňa ponúka. Rozsah 
liečby je stanovený zákonom a rozdiely medzi pois-
ťovňami sú v tejto oblasti nulové. Čím sa však líšia, 
je práve ponuka a rozsah benefitov. Môžu to byť 
napríklad očkovania nad rámec zákona, nadštan-
dardné vyšetrenia pri preventívnej prehliadke, zľavy 
na kúpeľné pobyty, cestovné poistenie, doplatky za 
lieky na predpis, príspevok na dentálnu starostli-
vosť, zazmluvnené CRP 
vyšetrenie pre dospelých  
a podobne.

Aké benefity ponúka-
jú?

Kompletný zoznam 
benefitov nájdete na 
webových stránkach jed-
notlivých zdravotných 
poisťovní.

Klasické preukazy pois-
tenca končia, nahradia 
ich občianske preukazy  
s elektronickým čipom

Od júla 2018 sloven-
ské zdravotné poisťovne  
v zmysle platnej legislatívy 
prestali vydávať klasické 
preukazy poistenca tým 
poistencom, ktorí vlastnia 
eID (občiansky preukaz  
s elektronickým čipom). 
eID slúži na prístup  
k zdravotným záznamom. 

Povinnosť používať ho platí od 1. januára 2022, do 
tohto dátumu plynie prechodné obdobie, kedy sa 
identifikujete prostredníctvom karty poistenca alebo 
bežného občianskeho preukazu.

NOVINKA: Občianske preukazy bez podoby tvá-
re

Ministerstvo vnútra začalo vydávať občianske 
preukazy bez fotografie pre prístup do systému 
ezdravie občanom, ktorí nedisponujú dokladom  
s elektronickým čipom. Slovenská pošta ich v týchto 
dňoch doručuje seniorom nad 65 rokov a deťom do 
15 rokov. Doklady sa zasielajú na adresu trvalého po-
bytu občana bezplatne na základe údajov z Registra 
fyzických osôb. 

Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blíz-
kej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok 
na prístup k záznamom v elektronickej zdravotnej 
knižke, v ambulancii lekára či v lekárni.

Vizuálne je identický so štandardným občianskym 
preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné 
údaje osoby (fotografiu a podpis držiteľa).

Komu sa doklad vydáva?
• Podľa zákona o občianskych preukazoch sa ob-

čiansky preukaz bez podoby tváre automaticky sa 
vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho 
ob čianstva SR osobe do 15 rokov a pri prihlásení 
občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky. 

Platnosť OP bez fotografie 
• Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný 

pre osoby do 15 rokov bude mať platnosť 15 rokov, 
resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri 
dovŕšení 15 rokov veku. 

• Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani vydanie 
občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: 
maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov. 

• Pre osoby staršie ako 65 rokov je občiansky preu-
kaz bez podoby tváre vydávaný s platnosťou tiež na 
15 rokov. Ak však občan starší ako 65 rokov požia-
da o vydanie štandardného občianskeho preukazu  
s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho 
prevzatí. 

Národné centrum zdravotníckych informácií 
Foto: pixabay

Postup pri zmene zdravotnej poisťovne: 
Čas máte len do konca septembra



púchovská kultúrapúchovská kultúra1010



púchovská kultúra / spravodajstvopúchovská kultúra / spravodajstvo 1111

Vernisáž výstavy Púchovské artformácie 2021
Vo štvrtok 9. 9. 2021 sa v Divadle Púchov kona-

la vernisáž výstavy Púchovské artformácie 2021. 
Výstavu otvorila primátorka mesta Katarína He-
neková a konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol 
Pivko. Po úvodnom kultúrnom programe žiakov 
ZUŠ predstavila organizátorka výstavy Anna Ja-
kubíková všetkých vystavujúcich umelcov. 

Štvrtého ročníka Púchovských artformácií 2021 
sa zúčastnili: Viliam Cíbik, Jozefína Cíbiková, Anna 
Crkoňová, Bohuslav Dermišek, Lucia Dianová, Jozef 
Duháček, Anna Jakubíková, Elena Joachymstálová, 
Hana Kolumberová, Iryna Kopylets, Daniela Korvi-
nová Klustová, Martin Kremeň, Zuzana Kováčová, 
Pavol Kurej, Jaroslav Martiš, Paulína Prekopová, 
Miloš Rác, Pavol Rác, Barbora Rácová, Vlado Šipoš, 
Ala Teicherová, Daniela Valachová a Milada Ždrnja.  
Výstava vo vestibule Divadla potrvá do 6.10.2020. 

Foto: Slavomír Flimmel

Gulášové posedenie členov ZO SZZP Púchov 
V sobotu 11. 9. 2021 sa na futbalovom ihrisku V sobotu 11. 9. 2021 sa na futbalovom ihrisku 

v Dohňanoch konalo gulášové posedenie členov v Dohňanoch konalo gulášové posedenie členov 
Základnej organizácie Slovenského zväzu zdra-Základnej organizácie Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých (ZO SZZP) Púchov. votne postihnutých (ZO SZZP) Púchov. 

Predseda ZO Ján Petro pozval aj členov z družob-Predseda ZO Ján Petro pozval aj členov z družob-
ných organizácií z Dohňan, Horných Kočkoviec, ných organizácií z Dohňan, Horných Kočkoviec, 
Nimnice, Košeckého Podhradia a Sverepca. Podporu Nimnice, Košeckého Podhradia a Sverepca. Podporu 
združeniu vyjadril svojou prítomnosťou aj primátor združeniu vyjadril svojou prítomnosťou aj primátor 
Turčianskych Teplíc Igor Hus a starosta Dohňan Mi-Turčianskych Teplíc Igor Hus a starosta Dohňan Mi-
lan Panáček. Za mesto Púchov boli prítomní poslan-lan Panáček. Za mesto Púchov boli prítomní poslan-
ci Irena Kováčiková a Rudolf Marman. Neformálne ci Irena Kováčiková a Rudolf Marman. Neformálne 
stretnutie osviežilo vystúpenie speváčky Jadranky. stretnutie osviežilo vystúpenie speváčky Jadranky. 
Stretnutie organizácie, ktorá má v Púchove 140 čle-Stretnutie organizácie, ktorá má v Púchove 140 čle-
nov, sa konalo sa po prestávke, minulý rok sa čle-nov, sa konalo sa po prestávke, minulý rok sa čle-
novia kvôli pandémii nestretli. Púchovská ZO SZZP novia kvôli pandémii nestretli. Púchovská ZO SZZP 
bola aktívna aj v auguste - 41 členov sa bolo okúpať  bola aktívna aj v auguste - 41 členov sa bolo okúpať  
v Thermalparku v Dunajskej Strede a viacerí sa zú-v Thermalparku v Dunajskej Strede a viacerí sa zú-
častnili gulášového posedenia v Hornej Porube.častnili gulášového posedenia v Hornej Porube.

Foto: Slavomír Flimmel
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KULTÚRA
Piatok 17.9.  pešia zóna  19.00 h  KMEŤOBAND
Námety na skladby skupina čerpá „zo života“. Spievajú o láske, žiali, hlavne o ži-
vote mladých. Ako hovorí Igor Kmeťo st.: „Všetko ide zo srdca“. V jednotlivých pie-
sňach je cítiť temperament, oheň a život.... Koncertné vystúpenie aj v Púchove! 
Vstup voľný. Podujatie  bude v zmysle opatrení ÚVZ SR..

Sobota  18.9.  pešia zóna / Europark pri Župnom dome   
XXII.PÚCHOVSKÝ JARMOK
Príďte sa zabaviť na 22.ročník PÚCHOVSKÉHO JARMOKU a vychutnať si DNI MESTA.
Piatok 17.9.2021 – pešia zóna, 19.00 h koncert skupiny KMEŤOBAND.  Sobota 18.9.2021 
– Europark pri ŽUPNOM DOME: 10.00 h  slávnostné otvorenie remeselného jarmoku, 
10.15 h  EDO DREWO, VLK A ZAJAC, rozprávka, chodúliar ALBÍN, 12.00 h CVČ Púchov, ZUŠ 
Púchov, detské folklórne skupiny PK,  13.15 h  Angelika VIŠŇOVSKÁ, folková speváčka, 
14.30 h  koncert kapely THE ROCKIN´BALLS (60.-70. roky), 15.00 h komentovaná 
prehliadka mesta Púchov.  Sprievodný program:  „Detský kútik“  - aktivity/atrakcie  pre 
deti, maľovanie na tvár, rozprávkové postavičky, chodúliar ALBÍN,  výstava bábok v ŽD.  
Pešia zóna 19.30 h koncert skupiny POLEMIC.  Podujatie sa uskutoční v zmysle  
aktuálnych epidemiologických opatrení. Zmena programu a miesta konania 
vyhradená! Podujatie sa koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bližšie 
informácie na osobitných plagátoch.

Nedeľa 19.9.  veľká sála  19.00 h  ZDENĚK IZER „NA PLNE COOLE“ 
Máte radi dobrú zábavu? Máme pre Vás pripravený úplne nový program Zdenka 
Izera /cz/. Tento jedinečný umelec Vás počas dvoch hodín prevedie smiechom do 
prasknutia. Show plná scénok imitovaní a v neposlednom rade výborných vtipov, 
ktoré svojím podaním vie dať len on....Tešíme sa na Vás.....Show, v ktorej sa diváci 
budú môcť stretnúť s jedinečným a nezameniteľným humorom Z. Izera. Predpredaj 
vstupeniek v sieti TICKETPORTAL a v POKLADNI KINA !!! Vstupné 19 €.

KURZY 
Utorok 21.9., štvrtok 23.9  tanečná sála  17.20 h  PILATES
Jeden z hlavných cieľov tohto cvičenia je posilnenie centra tela /oblasti brucha, 
panvy, zadku a chrbta/, ktoré je dôležité nielen pre správne sedenie, ale aj pre 
celkové držanie tela. Info: 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk, pri-
hlásiť sa na www.budem.fit/jana-raffajova. Kurz bude v zmysle platných opatrení 
ÚVZ SR.

KINO
Štvrtok 16.9. 17:30 h, nedeľa 19.9.  17:45 h   JEDINE TEREZA
Príbeh lásky, ktorá sa ocitla v najkritickejšom bode. Čo urobí zamilovaný človek, aby ju 
zachránil? Úplne všetko. Napriek tomu, že ho čakajú početné nástrahy, omyly a fatálne 
nedorozumenia. Láska skrátka bolí. MP 12 rokov – Cinemart – 102 min. - ČR – komédia, 
romantický. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.  

Štvrtok 16.9. 19:45 h, piatok 17.9. 19:45 h  VTELENIE ZLA 
James Wan sa vracia k svojim žánrovým základom a to príbehom o mladej žene Mad-
ison, ktorú paralyzujú naliehavé vízie strašných vrážd, ktoré žiaľ majú ďaleko k obyča-
jným snom. MP 18 – Continental – 11 min. – USA – horor. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. . 

Piatok  17.9. 17:30 h, nedeľa  19.9. 15:30 h,  
BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Baby šéf Ted a jeho brat Tim sú už dospelí a ich cesty sa rozišli, avšak spoločný nepriateľ 
ich vracia späť do kín. Musia totiž znovu spojiť svoje sily v boji proti ďalšiemu zloducho-
vi. Tým je Dr. Erwin Armstrong, ktorý má špeciálnu školu, kde učí a vychováva z detí tie 
najneposlušnejšie malé stvorenia. Jednou zo žiačok tejto školy je práve Timova staršia 
dcéra, zatiaľ čo jej mladšia sestra Tina sa ako nová agentka organizácie BabyCorp snaží 
jeho zámer prekaziť. Ale bez otca a jeho brata to nezvládne a aby do školy zapadli, musí 
upraviť do mladšej podoby. MP – Cinemart – 107 min. – USA – animovaný, komédia. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.  

Pondelok 20.9. 19:45 h SNÚBENEC ALEBO MILENEC – KINO ZA BABKU 
Tridsiatnička Dora (Vica Kerekes) zažila lásku ako z rozprávky, no potom prišiel tvrdý 
pád. Muž jej života (Miklós Bányai) ju náhle opustil a ako keby to nestačilo, zasnúbil sa 
s inou. No aj nenaplnená láska môže byť sladká, a tak si Dora otvorí cukráreň, v ktorej 
ponúka koláčiky pomenované po nešťastných ľúbostných pároch z filmovej histórie.... 
MP 12 rokov – Bontonfilm – 90 min. – HU – komédia, romantický. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Nové premietacie dni v kine: streda, štvrtok, 
piatok, nedeľa 

Detské divadelné štúdio

PRÍĎ MEDZI NÁS !
Pozýva deti od 9 do 12 rokov na tretiu skúšku 

v novej divadelnej sezóne 2021/22
20. septembra 2021 o 17.00 h. 

v tančiarni Divadla Púchov (vchod do kina)
Dozviete sa o podmienkach prijatia a fungovaní súboru.



púchovská kultúrapúchovská kultúra 1313

30.10.2021 | 19:00

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...)

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: 14.9. 
Polievka: Hrachová na maďarský spôsob 
1. Segedínsky guláš z bravčového steh-
na, kysnutá knedľa
2. Francúzske zemiaky s údeninou, kyslá 
uhorka
Streda: 15.9. Zatvorené
Štvrtok:16.9.
Polievka: Horniacka-fazuľová 
1. Prírodný kurací plátok na hubo-
vo-smotanovom rizote, obedový šalát
2.Prešporský rezeň z údenej krkovičky  
v zemiakovom cestíčku, zemiaková kaša, 
uhorka 
Piatok:17.9 
Polievka: Pórková s opekaným chlebom  
1. Kurací stehenný steak, hokaido omáč-
ka so smotanou a šampiónmi, maslové 
halušky
2.Hovädzie mäso na slanine, dusená 
ryža, červená repa

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 14. 9. 
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a cestovinou  
1. Obrátený bravčový rezeň, zemiaková 
kaša, uhorkový šalát
2. Langoše s cesnakom, kečupom  
a syrom
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/ 
opekané zemiaky
Streda:  15. 9.  
zatvorené
Štvrtok: 16. 9. 
Polievka:  Kelová so zemiakmi, chlieb
1. Bravčové partizánske rebierko, kapus-
tové halušky
2. Vyprážané rizolety, anglická zelenina, 
varené zemiaky
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/ 
opekané zemiaky
Piatok: 17. 9. 
Polievka: Zemiaková „kulajda“, chlieb
1. Plnená paprika, paradajková omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Parené buchty s makom a maslom
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/ 
opekané zemiaky

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok:  14.9.
Zeleninová s bylinkovými haluškami 
Švédske mäsové guľky v horčicovej 
omáčke, zemiakové pyré, hrášok   

Zemiaková baba s krúpkami a údeným, 
acidko  
Streda/sviatok : 15.9. PONUKA DŇA: 
Pečené kačacie stehno, 2ks knedľa, 2ks 
lokša, dusená červená kapusta 
Jablkový závin, vanilková zmrzlina, 
šľahačka, toping 
Štvrtok: 16.9.
Hŕstková so zeleninou, chlieb  
Pečené bravčové rebierko, nakladaná 
zelenina nakyslo, chlieb   
Marinované kuracie mäsko, ½ ryža, ½ 
hranolky, coleslaw šalát 
Piatok: 17.9.
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou   
Bravčový rezeň vyprážaný,  zemiakové 
pyré, uhorkový šalát  
Zeleninový šalát s grilovaným oštie-
pkom, dresing, bagetka   

Alexandra Šport Hotel
menu od 5,30 €, aj rozvoz
Utorok: 14.9.
Polievka:  Strúčková na kyslo, chlieb    
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami    
1. Kurací rezeň ,,Černohor” zemiakové 
pyré, čalamáda        
2. Hovädzí ,,Stroganov”, maslové halušky    
3. Bryndzové halušky   
Streda: 15.9.
Polievka: Zeleninová polievka  
s ovsenými vločkami, chlieb    
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
a zeleninou 
1. Kurací steak s baby karotkou, dusená 
ryža     
2. Obrátený hovädzí rezeň, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka  
3. Penne ,,Carbonara”, parmezán    
Štvrtok: 16.9.
Polievka: Sedliacka krúpová, chlieb    
Zverinový vývar „Risi-Bisi“  
1. Kurací plátok ,,Melba”, dusená ryža        
2. Mexický guláš, hrášková ryža    
3. Palacinky s lesným ovocím    
Piatok: 17.9.
Polievka: Gulášová polievka, chlieb    
Slepačí vývar s mäsom a zeleninou 
1. Mletý kurací rezeň so syrom, varené 
zemiaky, zel. obloženie    
2. Bravčový steak na Pfeffer omáčke, 
dusená ryža, zel. obloženie    
3. Grilovaný pstruh na masle a zeleni-
nový šalát     
Špeciálne vegánske menu  po celý 
týždeň
1. Grilovaná zelenina s tofu syrom   
 

- Prajeme dobrú chuť -
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Tento obľúbený výrok jednej posta-
vičky zo známeho televízneho seriá-
lu ste mohli počuť od púchovských 
turistov veľmi často v jedno nedeľné 
popoludnie. Pretože nedeľa 5. 9. 2021 
bol deň, kedy členovia púchovského 
Klubu slovenských turistov organizo-
vali už po 46.-krát tradičný turistický 
pochod Púchovský okruh za zdravím - 
„Memoriál MUDr. Vadoviča“. A dopadlo 
to jednoducho na parádu!

Pritom ešte pár dní predtým to tak 
nevyzeralo. Upršaný koniec prázdnin, 
zhoršujúca sa pandemická situácia, 
posledné vybavovačky. Avšak s pri-
búdajúcimi slnečnými lúčmi začal 
zároveň prichádzať aj optimizmus.  
V prvé nedeľné septembrové ráno 
mohli púchovskí turisti skonštatovať: 

„Sme pripravení“. Pre všetkých milov-
níkov prírody a hlavne turistov boli ako 
zvyčajne pripravené tri trasy v dĺžkach 
22 km, 15 km a takzvaná kočíková 10 
km trasa. Dve dlhšie trasy zaviedli 
účastníkov cez Lachovec a salaš nad 
obcou Nimnica na vrch Holíš, odkiaľ 
je jeden z najkrajších kruhových vý-
hľadov na Slovensku z vrcholov, ktoré 
majú menej ako 600 m n.m. 

O tom, že vám neklameme, sa bude-
te môcť presvedčiť v októbri aj v zná-
mej televíznej relácii RTVS pre turistov 
Televíkend, pretože štáb tejto relácie 
si prešiel jednu z trás púchovského 

okruhu spolu s púchovskými turistami. 
Kočíková trasa zasa zaviedla rodinky  
s malými deťmi a menej zdatných 
turistov po Vážskej cyklomagistrále 
na známy salaš nad Nimnicou. Keďže 
turisti nie sú „živí“ len pohybom, tak 
pre nich bol v cieli pripravený skvelý 
turistický guláš pri pohodovej tramp-
skej muzičke. A ako býva na tejto akcii 
zvykom, nechýbala ani bohatá tom-
bola, pekné pamätné listy, odznaky 
a spomienkové a hlavne propagačné 
predmety.

O úspechu tejto akcie svedčí aj re-
kordný počet účastníkov, ktorý sa blížil 
k číslu 400. Na trasách a v našom meste 
ste tak mohli stretnúť nielen turistov z 
nášho mesta a širokého okolia, ale aj z 
takých miest ako Košice, Nové Zámky, 

Diviaky, Bratislava, Turčianske Teplice, 
Zvolen či Veľký Klíž. Napriek situácii aká 
je môžeme skonštatovať, že púchovský 
okruh mal aj tento rok punc medziná-
rodnosti. Turisti z Valašských Klobouk 
opäť nesklamali. Dokonca sme medzi 
sebou privítali aj jedného turistu až zo 
Španielska. Skvelú náladu vytvorili So-
kolíci z Grinavy, s ktorými púchovských 
turistov spája veľké priateľstvo. 

To, že trasy púchovského okruhu sú 
vhodné pre všetkých, svedčí aj fakt, že 
ste tu mohli stretnúť rodinky s malými 
deťmi, ale aj zdatných turistov, ktorí 
majú vďaka svojmu veku odchodené 

neskutočné kilometre. Medzi mno-
hými účastníkmi sa našiel aj turista 
na invalidnom vozíčku, budúci turisti 
v kočíkoch a nechýbali ani štvornohí 
miláčikovia. Jednoducho bol to pekný 
pohľad na takúto skvelú zmes ľudí. Je 
to krásne, keď vidíte v družnej deba-
te s úsmevom na tvárach zdatného 
vysokohorského turistu s rodinkou  
s malým turistom v kočíku. Mnohí sa 
na túto vydarenú akciu každý rok tešia, 
radi sa vracajú a tak počet účastníkov  
v posledných rokoch rýchlo stúpa.

Určite sa nájdu aj chyby, ale poved-
zme si, kto ich nerobí? Organizátori sa 
vždy snažia z prípadných chýb poučiť 
a včas ich odstrániť, aby táto akcia bola 
pre vás z roka na rok lepšia a lepšia. Bez 

pomoci podporovateľov by to však ne-
dokázali. Preto aspoň takto vyslovujú 
veľké ĎAKUJEM Mestu Púchov za or-
ganizačnú a finančnú pomoc, všetkým 
sponzorom za ceny do tomboly, svo-
jim členom, ktorí pomohli pri organi-
zácii a hlavne všetkým skvelým ľuďom, 
ktorí prišli túto akciu podporiť svojou 
účasťou.

Takže zasa o rok alebo už skôr na 
niektorej z akcií púchovského KST. Sta-
čí tak málo: sledovať webovú stránku 
www.kstpuchov.sk alebo vývesku pri 
púchovskom divadle a potom sa jed-
noducho pridať. Tak ahoj niekde na 
turistických chodníčkoch...

Vladimír “Voloďa“ Jadrníček, 
KST Púchov 

Memoriál MUDr. Vadoviča dopadol na parádu!

Nie som veľký turista, ale jedno meno 
v živote mesta Púchov je pre mňa neza-
budnuteľné. A aj preto teraz, keď prvú 
septembrovú nedeľu som pri pohľade  
z okna môjho bytu pri katolíckom kosto-
le videl stretnutie turistov, s akým nadše-
ním štartujú a ako prežívajú 46. ročník 
Púchovského okruhu za zdravím, dovolil 
som si Vám ponúknuť moju spomienku 
na jedno významné meno v živote mes-
ta Púchov. 

V púchovskom drese som odchytal 
jeden zápas, možno ich bola stovka  
a možno aj viac, ale niektoré vždy 
ostanú nezabudnuteľné. Na jednom 

utorkovom futbalovom tréningu v de-
väťdesiatych rokoch minulého storočia 
mi pri prudkej strele malíček na pravej 
ruke vyskočil z puzdra a celý mi opuchol. 
V tom momente som cítil, že môj štart  
v drese Púchova v druhej futbalovej lige 
na ihrisku v Dubnici nad Váhom, že je 
ohrozený. Jediná šanca bola len pomôcť 
len zázrakom, aby som v sobotu mo-
hol stáť vo futbalovej bráne. Veľmi som  
v zázraky neveril, ale po doporučení 
funkcionárov futbalového oddielu som 
navštívil MUDr. Vadoviča, ktorý mi spra-
vil RTG a jeho lekárenský názor bol, že  
s tým vyvrtnutým prstom vo futbalovej 

bráne ako brankár stáť nemôžem. Na 
prst mi dali dlahu a mal som prísť v pia-
tok na kontrolu. Deň pred zápasom som 
prišiel na kontrolu a MUDr. Vadovič mi 
hovoril, že s tým prstom chytať futbalo-
vú loptu nemôžem, ale vytiahol zo svoj-
ho lekárenského stolíka koženú rukavicu 
na spevnenie prsta. Dal mi šancu a ná-
dej, že vo futbalovej bráne stáť môžem  
a budem... 

V sobotu som nastúpil v drese Púchova 
s koženou rukavicou, nedostal som gól  
a my sme vyhrali v Dubnici nad Váhom 
1:0 a naštartoval som sériu ďalších šies-
tich zápasov, keď som nedostal gól, čo sa 

mi nikdy počas mojej futbalovej histórie 
nepodarilo. 

Vo futbalovej bráne som stál už ako 
mladší žiak a hrával som ho potom aj za 
iné kluby na Slovensku a aj v Čechách, 
ale nikdy sa mi nepodarila taká futbalo-
vá minutáž bez streleného gólu v mojej 
bráne ako za lekárskej podpory odborní-
ka, človeka MUDr. Vadoviča. 

A aj preto chcem poďakovať Klubu 
slovenských turistov mesta Púchov, že 
aj vďaka nim si môžem spomenúť na 
človeka, ktorý bol nielen pre mňa skvelý 
lekár, ale aj výnimočný človek. Ďakujem. 

Jozef Chromý

Moja spomienka na MUDr. Jaroslava Vadoviča
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História, ekológia a súčasnosť travinnej vegetácie
Poznáte ten krásny pocit, keď sedíte na rozkvitnu-

tej voňavej lúke, svrčky cvrlikajú, včely bzučia, leto 
v plnom prúde? Lúka je miesto, ktoré vnímame in-
tenzívne všetkými zmyslami. Býva súčasťou našich 
spomienok na prázdniny u dedka a babky, zbieranie 
byliniek, na prvé lásky... Podvedome tú harmóniu 
cítime všetci: rozkvitnutá lúka je prírodou stvorená  
a človekom udržiavaná dokonalosť. 

Lúky a pasienky považujeme za bežnú súčasť vi-
dieckej krajiny, ale nie každý vie, že to, v akej kva-
lite a či vôbec pretrvajú do budúcna, je otázne. Sú 
to „poloprírodné“ biotopy, ktorých vznik, vývoj  
i zachovanie je závislé od činnosti človeka, teda od 
pravidelného kosenia a pasenia. Nekosená lúka skôr, 
či neskôr zarastie krovím a potom lesom. Kvetnaté 
lúky predstavujú reliktné spoločenstvá, ktoré boli po 
stáročia udržiavané rovnakým obhospodarovaním. 
Už v neolite človek rozširoval miesta prirodzeného 
bezlesia, aby tu hospodáril, sadil plodiny a choval 
dobytok. Zámerné odstraňovanie lesov za účelom 
získavania ornej pôdy sa začalo v dobe bronzovej,  
a v strednej Európe dosiahlo svoj najväčší rozmach 
v 11. a 12. storočí. Klčovaním a vypaľovaním sa od-
lesnili aj miesta nevhodné na oranie (prudké svahy, 
plytká, kamenistá alebo podmáčaná pôda). Tieto 
miesta zarástli bylinami. Niektoré sa spásali, iné ko-
sili. Naozajstný rozvoj lúkarstva nastal ale až v 18.  
a 19. st., kedy sa intenzívne rozvíjala poľnohospodár-
ska výroba a zvyšoval sa počet ustajnených zvierat, 
takže aj nároky na množstvo sena ako krm na zimu 
sa zvyšovali. 

Kvetnaté lúky výrazne utrpeli v období kolektivi-
zácie od 50. rokov 20. st., kedy bolo zlikvidované 
súkromné hospodárenie a pozemky boli obhospo-
darované kolektívne v jednotných roľníckych druž-
stvách. Lúky boli intenzifikované, odvodňované, 
rekultivované alebo hnojené a často boli kvôli zvý-
šeniu produktivity dosievané šľachtenými kultivarmi 
vysoko produktívnych tráv (napr. psiarka, reznačka, 
mätonoh). Z pôvodných pestrofarebných a druhovo 
bohatých lúk s množstvom orchideí a iných vzácnych 
druhov, zostali len zvyšky. Väčšinu výmery lúk na Slo-
vensku dnes tvoria kultúrne vysiate porasty chudob-
né na druhy s prevahou niekoľkých druhov tráv na 
úkor kvitnúcich bylín. Solitérne stromy, medze, jarky, 
rady ovocných stromov ako aj pásy krovín okolo ciest 
boli odstránené a terén zarovnaný, čím prišlo o svoj 
životný priestor množstvo organizmov naviazaných 
na tzv. lemové alebo ekotónové spoločenstvá (úze-
mie prechodu jedného biotopu do druhého). Mo-
zaikovito štruktúrovaná krajina, kde je každý kúsok 
zeme obhospodarovaný svojim gazdom, ponúka 
množstvo rôznorodých zákutí s rozličnými svetelný-
mi, teplotnými a vlhkostnými pomermi. Tak poskytu-

je celú paletu možností, kde si svoj životný priestor 
dokážu nájsť organizmy viazané na rôzne vlastnosti 
prostredia. Iba takéto druhovo bohaté územia doká-
žu byť stabilné a ustáť aj také závažné zmeny, akou je 
napr. postupná zmena klímy. 

Druhovo bohaté kvetnaté lúky sa v súčasnosti vy-
skytujú len na malých plochách v okolí tých obcí, kde 
sa aspoň v odľahlejších častiach chotára zachoval 
tradičný extenzívny spôsob hospodárenia. V regióne 
stredného Považia sú to napr. Papradno (Podjavor-
ník), Mojtín, Veľká a Malá Čierna, Zliechov, Horná Po-
ruba, Červený Kameň a iné. Najlepšie sú zachované 
v okolí roztrúseného osídlenia – v blízkosti kopaníc, 
bačovov (lokálny názov horskej sezónnej usadlosti  
v Javorníkoch), horární a na lesných lúkach kose-
ných poľovníkmi pre zver, alebo v starých ovocných 
sadoch. Ale ako starší ľudia starnú a umierajú, mladí 
nepokračujú v prácnom spôsobe obhospodarovania 
lúk a málo efektívnom chove niekoľkých kusov do-
mácich zvierat. Ručné kosenie kosou už dnes ovláda 
málokto a postupne sa táto namáhavá práca stáva 
raritným ľudovým remeslom, ktoré sa predvádza na 
osobitných súťažiach alebo folklórnych slávnostiach. 
Kosenie kosou si môžu každoročne vyskúšať účastní-
ci letných ochranárskych táborov, kde dobrovoľníci 
šetrne kosia aspoň tie najcennejšie územia. V Bielych 
Karpatoch v okrese Ilava takého tábory donedávna 
organizovalo občianske združenie Pre prírodu na Kri-
voklátskych lúkach obci Krivoklát a na Nebrovej pri 
Červenom Kameni. 

Opustené a roky nekosené lúky podliehajú sukces-
ným zmenám v druhovom zložení. Ak sa seno každo-

ročne neodoberá, hrubá 
vrstva odumretej biomasy 
nedovolí vyklíčiť a vyrásť 
konkurenčne slabším dru-
hom a preto sa zloženie 
rastlinných spoločenstiev 
na opustených lúkach 
ochudobňuje. Prežívajú 
predovšetkým dobre pris-
pôsobivé druhy so širokou 
ekologickou amplitúdou. 
Neskôr, približne 10 rokov 
od ukončenia pravidel-
ného kosenia, sa do lúky 
začínajú šíriť náletové dre-
viny a lúka sa postupne 
mení na les. Takto prídu o 
svoj životný priestor mno-

hé svetlomilné byliny, ale aj živočíchy, hlavne bezsta-
vovce a stráca sa špecifický ráz otvorenej krajiny.

Smutný pohľad na zanedbanú neudržiavanú kraji-
nu sa nám ponúkal v 90. rokoch 20. st. Po rozpade 
roľníckych družstiev totiž nenastala plynulá nadväz-
nosť v hospodárení, pretože potomkovia pôvodných 
gazdov, ktorým boli pozemky vrátené v reštitúciách, 
neboli tak bytostne spätí s pôdou, ako generácie 
pred nimi a žili moderným životným štýlom. Roľnícke 
družstvá krachovali a mnohé lúky zostali nekosené 
ležať ladom. Kontinuum stáročnej roľníckej tradície 
bolo nenávratne pretrhnuté. 

Po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 
mali užívatelia pozemkov možnosť čerpať finančnú 
podporu na starostlivosť o lúky vo forme agrodotácií, 
ktoré postupne podporili záujem obyvateľov starať 
sa o svoju pôdu. V nasledujúcich rokoch sa výzor slo-
venskej agrárnej krajiny pomaly menil k lepšiemu. 
Problém degradácie a zarastania tých najcennejších 
lúk však vyriešený nebol. I napriek mimoriadnemu 
významu travinných spoločenstiev, legislatívny rá-
mec ani finančné zdroje doteraz neposkytujú do-
statočné prostriedky na ich zachovanie a ochranu. 
Jedným z finančných nástrojov, ktorý významne 
ovplyvňuje stav biotopov na Slovensku, je agro-en-
vironmentálny a klimatický program v rámci Progra-
mu rozvoja vidieka (www.mpsr.sk). Tento program 
okrem iného poskytuje podpory na udržiavanie bio-
topov druhovo bohatých lúk a pasienkov prostred-
níctvom vhodne nastaveného režimu kosenia a pas-
tvy. Ale aj napriek tejto podpore je zjavné, že mnohé 
druhovo bohaté lúky naďalej zanikajú. 

Tento negatívny trend nás nesmie nechať ľahos-
tajnými. Tak, ako z našej prírody už takmer úplne 
vymizli napr. slatiny, penovcové prameniská, vrcho-
viská a slaniská, podobný osud čaká aj druhovo bo-
haté kvetnaté lúky. Môže sa totiž stať, že tu časom 
zostanú iba hnojené vysoko produktívne „polia na 
trávu“, ktoré budú kosiť ťažké stroje a všetku biomasu 
(vrátane hmyzu a iných drobných živočíchov) za čer-
stva baliť do plastových obalov a vyrábať tak senáž 
pre zvieratá chované v halách. Zo zdravej, voňavej, 
na život bohatej, harmonickej krajiny spred 100-150 
rokov, kde sa v lete z vŕška na vŕšok ozývali trávni-
ce a udržiavali sa tradície svätojánskej noci, sa stane 
sterilná, produktívna, chemizovaná „továreň“, ktorej 
jedinou úlohou bude podieľať sa na zabezpečení 
blahobytu svojich konzumných obyvateľov.

Daniela Dúbravková,
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Lúka - prírodou stvorená a človekom udržiavaná dokonalosť

Takto vyzerala krajina v minulosti. Švíky políčok a lúk vytvárali oku i prírode lahodiacu mozaikovitú štruktúru. 
Pohľad z Kokošova na Brvnište (okres Považská Bystrica).       Archív Obecného úradu Papradno

Len málo dedín má dodnes aspoň čiastočne zachovanú mozaikovitú štruktúru kra-
jiny tak, ako má Dolná Poruba. Pohľad na obec z Vápča.              Foto: D. Dúbravková
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Publikácia vznikala viac ako rok, teda v čase pan-
démie. Bola to výhoda i nevýhoda. Výhodou bolo 
viac času na spracovávanie materiálov, nevýhodou 
boli napríklad nedostupné archívy na bádanie. Kniha 
vznikla na popud Obecného úradu v Dolnej Mariko-
vej pri príležitosti 700. výročia 1. písomnej zmienky  
o lokalitách v marikovskej doline. 

Vydavateľom je Obec Dolná Mariková, zostavova-
teľmi Ing. Peter Šujak, starosta obce a Mgr. Petronela 
Rágulová, PhD., riaditeľka Vlastivedného múzea v Po-
važskej Bystrici. Náklady na prípravu, grafické spra-
covanie a polygrafické náklady hradila Obec Dolná 
Mariková. Na publikáciu finančne prispel Trenčiansky 
samosprávny kraj a viaceré podnikateľské subjekty.

Kniha má pevný obal, šitú väzbu, 328 strán, rozme-
ry 23x28 cm, na prednej strane obálky je fotografia 
Ľubomíra Kompaníka na centrum obce. V knihe je 

použitých viac ako 230 obrázkov. Graficky knihu 
spracovali Vladimír Šimík a Juraj Hlavna. Publikácia 
vychádza v náklade 1500 kusov. 

Textové materiály dodalo 21 autorov. Archeologic-
kú časť spracoval JUDr. Peter Jenčík, predseda o.z. 
Hradiská. Kapitoly o histórii doliny a obce od stredo-
veku po 20. storočie spracovali erudovaní archivári 
– PhDr. Miroslav Martinický, PhDr. Mária Weinberge-
rová, PhD., Mgr. Helena Hollá a Mgr. Michaela Košo-
vá. Rovnako viacerí autori sa pod vedením Mgr. Ivany 
Markovičovej podieľali na statiach o školstve. Temati-
ku ľudovej kultúry spracovala Mgr. Petronela Rágulo-
vá, PhD. Dejiny farnosti plasticky popísal súčasný pán 
farár PaedDr. Ľubomír Vavro, prírodné podmienky 
Peter Pecík. Veľmi cenné sú zoznamy marikovských 

osád či prehľad priezvisk na základe dobových listín. 
Novodobé dejiny sú doplnené popisom činnosti rôz-
nych záujmových spolkov – dobrovoľných hasičov, 
športovcov, dôchodcov, turistov, poľovníkov, mla-
dých ochrancov prírody a chovateľov. Čitatelia sa 
dozvedia zaujímavé informácie aj o viacerých rodá-
koch, ktorí sa presadili svojou šikovnosťou a vzdela-
ním. V závere knihy je malá galéria umeleckých diel  
s tematikou Marikovej. 

Monografia obce obsahuje veľký počet dobových 
záberov a skenov listín. Fotografický materiál posky-
tol obecný úrad, súkromné osoby, ale aj viaceré in-
štitúcie zo Slovenska a Čiech na základe licenčných 
zmlúv. Publikácia je na predaj na Obecnom úrade  
v Dolnej Marikovej.                            Petronela Rágulová 

Nočný kabaret 
Každú noc sa spolu tešia,

je to jeden veľký žúr,
pridaj sa, ak šťastný chceš byť,

ak nehodláš, kritizuj a ticho zúr.

Tancujú a spievajú v ňom veľké hviezdy,
účinkujú trpaslíci, obry, hviezdičky,
stretnúť môžeš kométy a meteory,

vesmírny prach utierajú čierne diery.

Mesiac pozval všetky krásky,
na čele mám z toho vrásky,

a keď zahral na klarinete Rudo,
rozbehli to plným prúdom.

Nebol som tam pritom milé dámy,
dúfam, že raz príde moja chvíľa,

keď objaví sa vo mne sila,
potom... roztočím to s vami.

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Peter Ondruš

Vietor povieva,
svoju pieseň si spieva,

stromy zodieva z listov,
zostalo na nich plno holých konárov.

Pomaly sú
už aj lúče

zubaté toho slniečka
všade samá farbička.

Pohojdávaný jesenným
vánkom je každý

jeden ten
náš strom.

Ktorý čaká
snáď, že tá

krásna biela inovať
pokryje jeho konáre
v ďalšej zimnej ére.

Keď na strome
každý konár

listy postráca,
vtedy je ona

tou pestrosťou farieb
ľudskému oku lahodiaca.

Autor: Radoslav Kurej

Nová publikácia „Dolná Mariková 1321-2021“

Vesmír podľa J. M.Oku lahodiaca
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MŠK Púchov – Podbrezová 0:2 (0:0)
Góly: 70. Kováčik, 90+2. Timoshenko
ŽK: Pilný, Pavlovič – Grešák, Godál, Barbora
Rozhodovali: Ruc – Weiss, Borsányi

Púchovčania privítali  
v ôsmom kole na domá-
com trávniku ďalšieho  
z ašpirantov na postup do 
Fortuna ligy. Horehronci 
od úvodného hvizdu do-
kazovali, že ich postupové 
ambície nestoja na hline-
ných nohách. Hostia boli 

aktívnejší, mali územnú prevahu, no na druhej 
strane bolo badateľné, že domáci niečo podobné 
očakávali. Koncentrovaná obrana a narušovanie 
útočných snáh súpera už v strede hracej plochy 
nedovolili pretaviť tlak hostí do gólovej koncov-
ky. Strelčík v domácej bránke bol v permanencii 
už v úvodnej desaťminútovke stretnutia. Zaskvel 
sa v desiatej minúte, kedy mali hostia po zby-
točnom faule Kopiša výhodu priameho voľného 
kopu z hranice pokutového územia. Hosťujúci 
Galčík zatočil loptu k pravej tyči, Strelčík však fan-
tastickým zákrokom vytlačil loptu na rohový kop. 
Po polhodine sa dostali k vážnejšej príležitosti aj 
Púchovčania, aktívny Lacko halfvolejom len tes-
ne minul bránku a jeho ďalší volej o dve minúty 
neskôr rovnako medzi tyče nemieril. Na druhej 
strane mali veľké šance Ďatko a Grendel, domáci 
gólman Strelčík však bol pripravený. V záverečnej 
minúte prvého polčasu mohli ísť Púchovčania do 
vedenia, nedokázali však dotlačiť do siete loptu 
po chaose v pokutovom území Podbrezovej. 

Aj úvod druhého polčasu priniesol tlak hostí, 
no Púchovčania bez väčších problémov odolá-
vali. Oživenie na domácej strane prišlo po tom, 
ako sa na ihrisko dostal striedajúci Patrik Mráz. 
Ten najskôr v 65. minúte vyskúšal brankára hostí,  
o dve minúty neskôr jeho center na Holiša obrana 
Podbrezovej v poslednej chvíli odvrátila na roh.  
V 69. minúte mali Púchovčania obrovskú šancu. 
Strie dajúci Ullman z pravej strany našiel v šest-

nástke hostí úplne voľného Patrika Mráza, ktorý 
z úrovne pokutového kopu trafil loptu absolútne 
zle a mieril ďaleko od Ludhovej bránky. Otrepané 
nedáš – dostaneš sa potvrdilo o dve minúty. Strie-
dajúci Kováčik sa oprel do lopty s nevídanou in-
tenzitou a jeho strela skončila za chrbtom domá-
ceho brankára – 0:1.  Hostia sa po vedúcom góle 
stiahli do defenzívy, domáci naopak vrhli všetky 
sily do útoku. Desať minút pred koncom mieril 
Kopičár z priameho kopu do šibenice, brankár 
Podbrezovej Ludha však fantastickým zákrokom 
radosť Púchovčanom prekazil. A keďže gólom sa 
neskončila ani strela Mráza, či akcia po centro-
vanej lopte Ullmana, prišiel gólový trest Podbre-
zovej. V nadstavenom čase po strieľanej prihráv-
ke Breznaníka predskočil Tymošenko Strelčíka  
a loptu poslal druhýkrát do domácej bránky – 0:2. 
Púchovčania tak opäť aj napriek sympatickému 
výkonu vyšli gólovo i bodovo naprázdno. Podbre-

zová sa po zaváhaní Petržalky a Humenného vy-
hupla na prvú priečku druholigovej tabuľky. 

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Martinček, Chríbik, Pavlovič, Kopiš (76., 

Chupáň), Kapusniak (46. Holáň), Kopičár, Loduha, 
Lacko (61. Ullman), Pilný (61. Holiš), Krčula (55. 
Mráz)

Zostava Železiarne Podbrezová:
 Ludha – Godál, Oravec, Paraj – Ďatko (58. Ková-

čik), Bakaľa, Grendel (67. Grešák), Kukoľ (67. Brez-
nanik) – Špyrka – Pavúk (83. Timoshenko), Galčík 
(83. Barbora)

Ostatné výsledky 8. kola:
Ostatné výsledky 8. kola:
Žilina B – Slovan Bratislava B 5:0, Petržalka – 

Banská Bystrica 1:2, Bardejov – Námestovo 4:1, 
Trebišov – Rohožník 1:2, Komárno – Skalica 2:0, 
Šamorín – Košice 4:3, Dubnica - Humenné 2:1
1. Podbrezová 8 6 0 2 17:9 18
2. B. Bystrica 8 5 2 1 18:6 17
3. Humenné 8 5 2 1 12:4 17
4. Skalica 8 5 2 1 8:3 17
5. Petržalka 8 5 1 2 17:7 16
6. Komárno 8 5 1 2 11:5 16
7. Trebišov 8 4 2 2 8:6 14
8. Žilina B 8 4 2 2 23:13 14
9. Šamorín 8 3 1 4 14:13 10
10. Košice 8 3 1 4 18:13 10
11. Rohožník 8 3 0 5 10:19 9
12. Bardejov 8 1 3 4 9:12 6
13. Dubnica 8 2 3 3 15:14 9
14. MŠK Púchov 8 0 3 5 6:13 3
15. Slovan B 8 0 2 6 3:22 2
16. Námestovo 8 0 1 7 4:32 1

Program 9. kola: MŠK Púchov – Košice (18. 9. 
o 15.30), Podbrezová – Komárno, Slovan B – Bar-
dejov, Námestovo – Šamorín, B. Bystrica – Trebi-
šov, Humenné – Žilina B, Skalica – Petržalka, Ro-
hožník – Dubnica nad Váhom   

Futbal - 2. liga muži

Favorit si z Púchova vezie všetky body

Futbalistom MŠK Púchov (v bielom) sa ani v ôsmom kole nepodarilo zvíťaziť. Nad ich sily boli futbalisti z Podbre-
zovej.                  FOTO archív - Slavomír Flimmel
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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

1. liga žiaci U14

7. kolo: 
MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava 2:0 (2:0), 

Hudek, Valík, Zlaté Moravce – Piešťany 4:0, Šamorín 
– Partizánske 2:3, Myjava – FK Nitra 4:2, Komárno – 
Inter Bratislava 0:1, Krakovany – Senec 1:1, Skalica – 
Karlova Ves Bratislava 1:0
1. Zl. Moravce 7 5 1 1 23:9 16
2. Komárno 7 5 1 1 19:7 16
3. MŠK Púchov 7 5 1 1 20:9 16
4. Skalica 7 5 1 1 19:12 16
5. Dubnica 6 4 0 2 9:6 12
6. Inter 7 3 2 2 6:5 11
7. Myjava 7 3 1 3 11:7 10
8. Domino 6 2 2 2 6:6 8
9. Nitra 7 2 2 3 12:15 8
10. Karlova Ves 7 2 2 3 7:10 8
11. Trnava 7 2 1 4 4:8 7
12. Senec 7 1 4 2 6:10 7
13. Partizánske 7 2 1 4 11:19 7
14. Šamorín 7 1 2 4 14:19 5
15. Piešťany 7 1 0 6 5:18 3
16. Krakovany 7 0 3 4 2:14 3

Program 8. kola:
Inter Bratislava – MŠK Púchov (18. 9. o 10.00), FK 

Nitra – Partizánske, Senec – Zlaté Moravce, Lokomo-
tíva Trnava – Skalica, Dubnica nad Váhom – Komár-
no, Piešťany – Šamorín, Myjava – Domino, Karlova 
Ves Bratislava – Krakovany

4. kolo: 
Inter Bratislava – MŠK Púchov 1:1 (0:0), Korol 

– Valica, Levice – Dubnica nad Váhom 1:1, Senica – 
Domino 7:0, Zlaté Moravce – Slovan Bratislava 0:9, 
Skalica – Trnava 0:6, Nitra – Karlova Ves Bratislava 1:1
1. Karlova Ves 4 3 1 0 15:1 10
2. D. Streda 3 3 0 0 20:0 9
3. Trenčín 3 3 0 0 17:1 9
4. Trnava 4 3 0 1 19:4 9
5. Slovan 4 3 0 1 18:4 9
6. Nitra 4 2 1 1 10:5 7
7. Petržalka 3 2 0 1 14:3 6
8. Senica 4 2 0 2 10:4 6
9. Prievidza 3 2 0 1 8:7 6
10. Domino 4 2 0 2 8:14 6
11. Dubnica 4 2 0 2 9:8 6
12. MŠK Púchov 4 1 1 2 3:9 4
13. Inter 4 0 1 3 3:19 1
14. Levice 4 0 0 4 1:18 0
15. Zl. Moravce 4 0 0 4 1:29 0
16. Skalica 4 0 0 4 0:30 0

Program 5. kola:
MŠK Púchov – Prievidza (15. 9. o 10.00), Trnava 

– Nitra, Trenčín – Senica, Dunajská Streda – Levice, 
Slovan – Skalica, Domino – Zlaté Moravce, Karlova 
Ves – Petržalka, Dubnica - Inter 

7. kolo: 
MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava 0:4 (0:1), 

Domino – Dubnica nad Váhom 2:2, Zlaté Moravce 
– Piešťany 1:0, Šamorín – Partizánske 3:1, Myjava – 
Nitra 1:1, Komárno – Inter Bratislava 1:1, Krakovany 
– Senec 0:0, Skalica – Karlova Ves Bratislava 0:3
1. Zl. Moravce 7 5 2 0 18:2 17
2. Inter 7 5 1 1 21:8 16
3. Komárno 7 5 1 1 20:7 16
4. Dubnica 7 4 2 1 20:8 14
5. Trnava 7 4 1 2 15:9 13
6. Karlova Ves 7 4 1 2 18:13 13
7. Šamorín 7 4 1 2 12:10 13
8. Domino 7 2 3 2 13:11 9
9. Senec 7 2 3 2 7:6 9
10. MŠK Púchov 7 2 2 3 10:15 8
11. Skalica 7 1 4 2 5:8 7
12. Piešťany 7 2 1 4 13:16 7
13. Nitra 7 1 2 4 6:17 5
14. Krakovany 7 1 2 4 7:18 5
15. Partizánske 7 0 1 6 6:24 1
16. Myjava 7 0 1 6 6:25 1

Program 8. kola:
Inter Bratislava – MŠK Púchov (18. 9. o 12.30), FK 

Nitra – Partizánske, Senec – Zlaté Moravce, Lokomo-
tíva Trnava – Skalica, Dubnica nad Váhom – Komár-
no, Piešťany – Šamorín, Myjava – Domino, Karlova 
Ves Bratislava – Krakovany

4. kolo: 
Inter Bratislava – MŠK Púchov 3:1 (3:0), Belay, 

Adámik 2 – Medňanský, Levice – Dubnica nad Váhom 
0:7, Senica – Domino 1:4, Zlaté Moravce – Slovan Bra-
tislava 0:7, Skalica – Trnava 1:3, Nitra – Karlova Ves 
Bratislava 1:2
1. Slovan 4 4 0 0 22:0 12
2. Trnava 4 4 0 0 23:1 12
3. Domino 4 3 1 0 12:6 10
4. D. Streda 3 3 0 0 35:1 9
5. Trenčín 3 3 0 0 14:1 9
6. Karlova Ves 4 3 0 1 8:3 9
7. Petržalka 3 2 0 1 23:2 6
8. Dubnica 4 2 0 2 15:7 6
9. Nitra 4 2 0 2 10:9 6
10. Inter 4 1 1 2 4:16 4
11. Zl. Moravce 4 1 0 3 2:26 3
12. MŠK Púchov 4 0 1 3 2:10 1
13. Levice 4 0 1 3 1:27 1
14. Prievidza 3 0 0 3 1:16 0
15. Senica 4 0 0 4 1:18 0
16. Skalica 4 0 0 4 1:31 0

Program 5. kola:
MŠK Púchov – Prievidza (15. 9. o 12.00), Trnava 

– Nitra, Trenčín – Senica, Dunajská Streda – Levice, 
Slovan – Skalica, Domino – Zlaté Moravce, Karlova 
Ves – Petržalka, Dubnica - Inter 

3. kolo: 
Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 7:2 (4:1), Ko-

pecký 3, Palieska, Bagín, Hagara, Suchánek – Satina, 
Václavík, Levice – Petržalka 3:3, Skalica – Karlova Ves 
Bratislava 0:8, Zlaté Moravce – Trnava 1:6, Senica – 
Slovan Bratislava 0:7, Prievidza – Domino 2:3, Inter 

1. liga žiaci U13

Bratislava – Trenčín 2:3
1. Dubnica 3 3 0 0 25:4 9
2. Slovan 3 3 0 0 24:4 9
3. Trnava 3 3 0 0 11:2 9
4. Petržalka 3 2 1 0 18:6 7
5. Karlova Ves 3 2 1 0 14:3 7
6. Trenčín 3 2 0 1 8:10 6
7. Levice 3 1 1 1 15:13 4
8. D. Streda 1 1 0 0 10:0 3
9. Inter 3 1 0 2 9:14 3
10. MŠK Púchov 3 1 0 2 7:14 3
11. Domino 3 1 0 2 4:17 3
12. Zl. Moravce 3 0 1 2 2:17 1
13. Nitra 2 0 0 2 7:11 0
14. Prievidza 3 0 0 3 5:14 0
15. Senica 3 0 0 3 2:13 0
16. Skalica 2 0 0 2 1:20 0

Program 5. kola: 
Prievidza – MŠK Púchov (26. 9. o 10.00), Nitra – 

Trnava, Inter Bratislava – Dubnica nad Váhom, Skalica 
– Slovan Bratislava, Zlaté Moravce – Domino, Senica- 
Trenčín, Levice – Dunajská Streda, Petržalka – Karlova 
Ves Bratislava 

1. liga žiaci U12
3. kolo: Dubnica – MŠK Púchov 17:0, Levice – Pe-

tržalka 4:20, Skalica – Kalrova Ves 3:7, Zl. Moravce – 
Trnava 3:16, Senica – Slovan 2:8, Prievidza – Domino 
6:6, Inter – Trenčín 6:3
1. Trnava 3 3 0 0 67:14 9
2. Slovan 3 3 0 0 63:12 9
3. Nitra 2 2 0 0 53:10 6
4. Dubnica 3 2 0 1 35:9 6
5. Petržalka 3 2 0 1 42:24 6
6. Inter 3 2 0 1 33:40 6
7. Trenčín 3 2 0 1 19:12 6
8. D. Streda 1 1 0 0 17:7 3
9. Senica 3 1 0 2 29:40 3
10. Karlova Ves 3 1 0 2 22:34 3
11. MŠK Púchov 3 1 0 2 16:31 3
12. Zl. Moravce 3 1 0 2 21:42 3
13. Domino 3 0 1 2 20:36 1
14. Prievidza 3 0 1 2 11:62 1
15. Skalica 2 0 0 2 11:21 0
16. Levice 3 0 0 3 12:77 0

Program 5. kola: 
Prievidza – MŠK Púchov (26. 9. o 10.00), Nitra – 

Trnava, Inter Bratislava – Dubnica nad Váhom, Skalica 
– Slovan Bratislava, Zlaté Moravce – Domino, Senica- 
Trenčín, Levice – Dunajská Streda, Petržalka – Karlova 
Ves Bratislava

4. kolo: 
Podmanín – Brvnište 1:1, Kvašov – Dolná Mariková 

0:7, Streženice – Dolné Kočkovce 3:12 (0:8), Lazovan 
2, Ficek – Martinka 2, Rybanský 2, Kučiak 3, Krčmárik 
2, Hudec, Blaho
1. D. Mariková 4 4 0 0 15:1 12
2. Podmanín 4 2 1 1 11:7 7
3. D. Kočkovce 3 2 0 1 16:7 6
4. Brvnište 3 1 1 1 9:4 4
5. Kvašov 4 1 0 3 19:17 3
6. Streženice 4 0 0 4 4:38 0
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3. liga muži

4. liga muži

7. liga muži

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov 

5. liga muži

6. liga muži

Extraliga dorast
1. kolo: HC Slovan Bratislava – MŠK Púchov 4:3 

(2:1, 1:0, 1:2), 12. Kováčik (T. Pobežal, M. Pobežal), 
51. M. Pobežal (Lezzani, T. Pobežal), 60. Kováčik (M. 
Pobežal, Pišoja), Martin – Nitra 4:5 pp, Trenčín – Žilina 
7:1, Košice – Zvolen 5:6 sn, Banská Bystrica – Poprad 
1:5, Michalovce – Skalica 2:1 pp, Trnava – Spišská 
Nová Ves 4:1

2. kolo: Slovan Bratislava – MŠK Púchov 4:0 (2:0, 
1:0, 1:0), Martin – Nitra 2:3, Trenčín – Žilina 5:6, Ko-
šice – Zvolen 0:3, Banská Bystrica – Poprad 6:3, Mi-
chalovce – Skalica 1:3, Trnava – Spišská Nová Ves 5:4

3. kolo: MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 2:1 
(1:0, 1:1, 0:0), 17. T. Pobežal, 23. T. Pobežal (Kováčik, 
M. Pobežal), Žilina – Banská Bystrica 5:6 pp, Zvolen 
– Martin 3:4, Nitra – Spišská Nová Ves 6:1, Poprad – 
Košice 2:1, Michalovce – Slovan Bratislava 3:2, Trnava 
– Skalica – odložené

4. kolo: MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 2:1 pp 
(0:0, 0:0, 1:1, 1:0), 49. Mikovič (Hajas, Kohutiar), 62. 
Hajas (M. Pobežal), Žilina – Banská Bystrica 2:5, Zvo-
len – Martin 9:1, Nitra – Spišská Nová Ves 5:0, Poprad 
– Košice 10:1, Michalovce – Slovan Bratislava 2:4, Tr-
nava – Skalica – odložené
1. Nitra 4 3 1 0 0 19:7 11
2. Slovan 4 3 0 0 1 14:8 9
3. Zvolen 4 2 1 0 1 21:10 8

4. B. Bystrica 4 2 1 0 1 18:15 8
5. Trnava 2 2 0 0 0 9:5 6
6. Poprad 3 2 0 0 1 10:8 6
7. Michalovce 4 1 1 0 2 8:10 5
8. MŠK Púchov 4 1 1 0 2 7:10 5
9. Trenčín 4 1 0 1 2 14:11 4
10. Skalica 2 1 0 1 0 4:3 4
11. Žilina 4 1 0 1 2 14:23 4
12. Martin 4 1 0 1 2 11:20 4
13. Košice 3 0 0 1 2 6:11 1
14. Sp. N. Ves 4 0 0 0 4 6:20 0
Kadeti
1. kolo: MŠK Púchov – HC Topoľčany 9:3 (2:0, 3:2, 

4:1), 6. Cebo (Baroš), 20. Gajdoš (Červený, Seiler), 26. 
Baroš (Plevák), 31. Plevák (Baroš), 40. Koncový (Luho-
vý), 45. Baroš, 46. Gajdoš, 55. Cebo (Palan), 57. Bajtala 
(Palan), Senica – Trenčín 3:5, Skalica – Považská Bys-
trica 11:1, Piešťany – Partizánske 4:8
1. Skalica 1 1 0 0 11:1 2
2. MŠK Púchov 1 1 0 0 9:3 2
3. Partizánske 1 1 0 0 8:4 2
4. Trenčín 1 1 0 0 5:3 2
5. Senica 1 0 0 1 3:5 0
6. Piešťany 1 0 0 1 4:8 0
7. Topoľčany 1 0 0 1 3:9 0
8. P. Bystrica 1 0 0 1 1:11 0

1. liga starší žiaci
8. HT:
MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov 2:5 (2:0, 0:4, 

0:1), 23. Bajtala (Brindza), 32. Bajtala (Brindza), 35. 
Paliesek (Skybský), 37. Brindza, 60. Vonek (Paliesek), 
Altis Orava – Žilina 2:9, Dubnica – Považská Bystrica 
2:4, Martin – Ružomberok 3:3
1. Žilina 1 1 0 0 9:2 2
2. MŠK Púchov 1 1 0 0 5:2 2
3. P. Bystrica 1 1 0 0 4:2 2
4. Ružomberok 1 0 1 0 3:3 1
4. Martin 1 0 1 0 3:3 1
6. Dubnica 1 0 0 1 2:4 0
7. D. Kubín 1 0 0 1 2:5 0
8. Altis 1 0 0 1 2:9 0

7. HT: MsHK Žilina – MŠK Púchov 8:9 (1:2, 4:5, 
3:2), 16. Weissabel (Plevák), 18. Weissabel (Kučíková), 
24. Weissabel (Plevák), 30. Sivý (Weissabel, Macko), 
32. Kučíková (Janíček, Weissabel), 40. Vrabec (Liner, 
Weissabel), 46. Galda (Weissabel), Dubnica nad Vá-
hom – Pov. Bystrica 6:4, Martin – Ružomberok 4:4
1. Dubnica 1 1 0 0 6:4 2
2. MŠK Púchov 1 1 0 0 9:8 2
3. Martin 1 0 1 0 4:4 1
3. Ružomberok 1 0 1 0 4:4 1
5. Žilina 1 0 0 1 8:9 0
6. P. Bystrica 1 0 0 1 4:6 0

Hokej

6. kolo: Zlaté Moravce B – Beluša 2:4 (1:2), Cisár 2, 
Hrenák, Gáborík, Lednické Rovne – Marcelová 0:1, 
Imeľ – Častkovce 0:1, Levice – Myjava 0:5, Galanta – 
Šaľa 2:2, Malženice – Partizánske 1:1, Nové Mesto nad 
Váhom – Nitra 3:0, Kalná – Považská Bystrica 1:1
1. P. Bystrica 7 6 1 0 16:4 19
2. Beluša 7 5 1 1 14:6 16
3. Malženice 7 4 3 0 12:4 15
4. Myjava 7 4 2 1 14:6 14
5. V. Ludince 7 4 1 2 15:9 13
6. Marcelová 7 3 3 1 10:5 12
7. N. Zámky 7 4 0 3 11:8 12
8. Galanta 7 3 1 3 11:12 10
9. Kalná 7 2 3 2 11:11 9
10. Nitra 7 3 0 4 8:13 9
11. Šaľa 7 2 2 3 13:10 8
12. Partizánske 7 2 2 3 10:13 8
13. Imeľ 7 2 2 3 6:9 8
14. Nové Mesto 7 2 0 5 9:10 6
15. Častkovce 7 2 0 5 6:10 6
16. L. Rovne 7 2 0 5 4:10 6
17. Z. Moravce B 7 1 1 5 8:18 4
18. Levice 7 0 2 5 3:23 2

6. kolo: Hlohovec – Prečín 1:5, Gbely – Bánovce 4:0, 
Ladce – Lehota pod Vtáťnikom 0:8, Piešťany – Dolné 
Vestenice 9:0, Domaniža – radimov 3:1, Strenčianske 
Stankovce – J. Bohunice 0:0, Boleráz – Vrbové 1:0, 
Prievidza – Horná Krupá 1:2, Trebatice – Kvašov 7:1
1. J. Bohunice 7 6 1 0 21:10 19
2. Lehota 6 5 1 0 22:3 16
3. Boleráz 7 5 0 2 16:9 15
4. H. Krupá 7 5 0 2 17:11 15
5. T. Stankovce 7 4 2 1 13:4 14
6. Domaniža 7 4 2 1 18:12 14

7. Prečín 7 4 0 3 14:8 12
8. Gbely 7 4 0 3 15:12 12
9. Piešťany 7 3 1 3 24:11 10
10. Vrbové 7 3 1 3 12:11 10
11. Trebatice 7 2 3 2 17:12 9
12. Kvašov 7 3 0 4 6:14 9
13. Radimov 7 2 1 4 9:14 7
14. Prievidza 6 1 1 4 7:15 4
15. Ladce 7 1 1 5 6:21 4
16. D. Vestenice 7 1 1 5 7:25 4
17. Hlohovec 7 0 1 6 2:21 1
18. Bánovce 5 0 0 5 2:15 0

6. kolo: Podolie – Handlová 3:1, Jasenica  Z. Kostoľa-
ny 1:2, Bolešov – V. Uherce 1:0, Bvrnište – Košeca 
1:0, Kanianka – Melčice 3:2, Pruské – H. Poruba 1:0, 
Chocholná – Uhrovec 1:1, Chynorany – Plevník 5:0
1. Bolešov 6 5 1 0 15:2 16
2. V. Uherce 6 5 0 1 19:2 15
3. Brvnište 6 4 1 1 8:5 13
4. Chocholná 6 3 3 0 16:6 12
5. Chynorany 6 3 1 2 14:7 10
6. Podolie 6 3 0 3 12:9 9
7. Plevník 6 3 0 3 15:14 9
8. Melčice 6 3 0 3 9:9 9
9. Uhrovec 6 2 3 1 10:11 9
10. H. Poruba 6 3 0 3 7:8 9
11. Pruské 6 2 2 2 8:9 8
12. Kanianka 6 2 0 4 9:15 6
13. Z. Kostoľany 6 1 2 3 6:12 5
14. Handlová 6 1 1 4 3:15 4
15. Košeca 6 1 0 5 4:15 3
16. Jasenica 6 0 0 6 4:20 0

6. kolo: 
Šebešťanová – Dohňany 3:1, Košecké Podhra-

6. kolo: 
Kameničany – Prejta 1:3, Tŕstie – Kolačín 3:2, Horov-

ce – Č. Kameň 2:1, Pružina – Dulov 5:4, Vrchteplá – FC 
Púchov 4:3, Bodiná – Lednica 2:1, Praznov – Orlové 
8:0
1. Praznov 6 6 0 0 30:4 18
2. Tŕstie 6 5 0 1 28:8 15
3. Bodiná 6 5 0 1 21:10 15
4. Horovce 6 5 0 1 18:7 15
5. Pružina 6 3 1 2 22:17 10
6. Kolačín 6 3 0 3 31:13 9
7. FC Púchov 6 3 0 3 21:28 9
8. Vrchteplá 6 2 1 3 17:17 7
9. Dulov 6 2 1 3 14:18 7
10. Prejta 6 2 1 3 15:27 7
11. Lednica 6 2 0 4 10:14 6
12. Č. Kameň 6 1 0 5 9:24 3
13. Orlové 6 1 0 5 11:28 3
14. Kameničany 6 0 0 6 2:34 0

die – Sverepec 0:1, Mikušovce – Visolaje 1:4, Nová 
Dubnica – Dolné Kočkovce 2:1, Podmanín – Lysá 
pod Makytou 5:1, Tuchyňa – Udiča 0:0, Streženice 
– Papradno 5:1
1. D. Kočkovce 7 5 0 2 13:9 15
2. Podmanín 7 4 0 3 14:8 12
3. Streženice 6 4 0 2 16:11 12
4. N. Dubnica 6 3 2 1 15:9 11
5. Šebešťanová 6 3 2 1 12:7 11
6. Sverepec 6 3 1 2 8:10 10
7. Tuchyňa 6 2 3 1 10:7 9
8. Mikušovce 6 3 0 3 7:11 9
9. Udiča 6 2 2 2 9:6 8
10. Lysá 6 2 1 3 12:11 7
11. Dohňany 6 2 0 4 9:14 6
12. Papradno 6 1 2 3 6:12 5
13. Visolaje 6 2 1 3 16:14 4
14. K. Podhradie 6 0 0 6 3:21 0
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Sůra verzus Kvasnička. Nedá mi, aby 
som tieto dve mená nespojil do jed-
ného článku a vyzdvihol ich športové 
úspechy, ktoré dosiahli počas pôso-
benia na Gymnáziu v Púchove, resp. 
sú stále jeho súčasťou. Ronald Sůra 
ako dlhoročný učiteľ gymnázia a Ja-
kub Kvasnička ešte stále študent tohto 
gymnázia. A prečo som ich pomyse-
lne spojil? Obaja sú členmi športové-
ho klubu AMONREI PÚCHOV, súťažia  
v silovom trojboji a svojimi výsledkami 
robia dobré meno nielen klubu, ale aj 
Gymnáziu v Púchove.

Ronald Sůra (Rony) súťaží v tomto 
športe od roku 2014 a doteraz 10x zvíťa-
zil na MSR. Sedemkrát vytvoril sloven-

ský národný rekord v tlaku na lavičke  
a aktuálne je stále držiteľom dvoch 
z nich. Získal 4. miesto na majstrovs-
tvách Európy v Luxemburgu. Za rok 
2019 bol vyhodnotený ako najúspeš-
nejší športovec v kat. dospelých za 

okresy Púchov, Pov. Bystrica a Ilava. 
Okrem toho je všestranným športov-
com. Súťažil v lyžovaní, vo viacboji, 
aktívne hrával tenis, futbal... Ako učiteľ 
telesnej výchovy sa podieľal na vývoji  
a športovom raste mnohých študen-
tov gymnázia. 

18-ročný Jakub Kvasnička je dvojná-
sobným juniorským majstrom Sloven-
ska v silovom trojboji v kat. do 66 kg 
a jeho vzorom je práve Rony. Rony mu 
pomáha svojimi všeobecnými športo-
vými znalosťami, skúsenosťami, meto-
dikou cvičenia a technikou. Je to úžas-
né spojenie skúseného a začínajúceho 
mladého športovca. Už dnes sa zara-
dil do kroniky najlepších športovcov 

gymnázia a právom 
mu patrí skromné 
miesto v „sieni slávy“ 
pred vstupom do te-
locvične. 

Jakub sa v tínedžer-
skom veku venoval 
viacerým športom - 
hokeju, florbalu, fut-
balu, hrával súťažne 
stolný tenis. Neskôr 
začal posilňovať a to 
sa mu stalo „pozitív-
ne“ osudným. V po-
silňovni ma upútal 
svojou silou, trénin-
govému procesu bez 
„kecania“ s okolím. 
Jednoducho cvičil, 
trénoval. Asi po šty-

roch tréningoch, keď som ho tajne po 
očku sledoval, ponúkol som mu spolu-
prácu. Bol prekvapený, možno až príliš 
veľa. Čakal som, že pozitívne zareagu-
je, ale nič. Týždne a mesiace utekali a ja 
som len konštatoval, škoda, veľká ško-

da. Zopár krát som ho videl ako chodí 
so psíkom roznášať letáky Kauflandu. 

Bolo 8. 2. 2021 a niečo mi cinklo na 
sociálnej sieti Messenger. Čítam: „Dob-
rý večer, volám sa Jakub Kvasnička...“ 
Trochu oneskorene, ale predsa len 
zareagoval. Slovo dalo slovo a začala 
naša spolupráca. Vyžiadal som si súh-
las rodičov. Fitká zavreté (lockdown)... 
našťastie doma už mal základné ná-
činie (lavičku, veľkú činku, kotúče, 
hrazdu, malé činky). Začali sme cibriť 
techniku, upravovať tréningové plá-
ny. U nich doma. Postupne sme na-
chádzali spoločnú reč a pripravovať sa 
na súťaž. 

Len štyri mesiace od nášho prvého 
tréningu ho čaká prvá súťaž - majst-
rovstvá Slovenska juniorov v silovom 
trojboji - Zvolen 12. 6. 2021. Jakub je 

veľmi dobre pripravený, verím mu. 
Nesklamal. Súperov doslova šokoval. 
S prehľadom zvíťazil a ako bonus pre 
rodičov, ale aj pre mňa ako trénera, 
vytvoril hneď štyri národné rekordy. 
Zapísal sa tak impozantne do Listiny 
Slovenských rekordov. Jakub je veľký 
talent a dríč so sparťanskou disciplí-
nou. Na ďalších súťažiach len potvr-
dil svoj talent a vôľu po víťazstvách 
a rekordoch. Ale o nich budem písať 
neskôr. Je aj dobrým študentom. 
Mne ako trénerovi neostáva nič iné, 
len obom popriať pevné zdravie, elán  
a chuť ísť ďalej vo všetkom. Aby dobre 
reprezentovali Gymnázium v Púcho-
ve, športový klub AMONREI PÚCHOV, 
mesto Púchov a verím, že aj za hrani-
cami SR.                           

Marián Prekop 

Sůra + Kvasnička = vzorná reprezentácia 
Gymnázia v Púchove

Od piatka 10. 9. 2021 do nedele 12. 
9. 2021 sme sa s našou plaveckou 
skupinou zúčastnili jubilejného 20. 
ročníka medzinárodného plaveckého 
mítingu Jarná cena Žiliny, na 50 met-
rovom mestskom žilinskom bazéne. Aj 

keď má míting v názve Jar, kvôli celo-
svetovej pandémii a následným opa-
treniam sa už druhý rok uskutočňuje  
v septembrovom termíne. Táto skutoč-
nosť mala vplyv aj na medzinárodnú 
účasť, paradoxne však na nej štartovali 

zástupcovia dvoch exotických destiná-
cií – Singapur a Cyprus. Naša výprava 
11 plavcov absolvovala tieto preteky  
z plnej prípravy, avšak aj tak sme sa po-
kúšali nielen o zlepšenie našich osob-
ných rekordov, ale aj o porovnanie sa 
v medzinárodnej konkurencii. Tento 
pretek sa v rámci Slovenskej republiky 
dlhodobo radí k tým najväčším, čo do 
počtu pretekárov, ktorí počas 3 dní ab-
solvovali úctyhodnú porciu 2144 štar-
tov - 349 pretekárov z 39 klubov. Na 
výsledky a počínanie si našich plavcov 
dohliadali tréneri Mgr. Peter Bílik, Mgr. 
Peter Ruman  a Mgr. Danka Strelčíková. 
Dôležité je povedať, že osobné, ako aj 
svetové rekordy plavcov sú dvojaké, 
evidujú sa z krátkeho – 25m bazéna 
a z dlhého – 50m bazéna zvlášť. Je to 
spôsobené tým, že na kratšom bazéne 
sú dosiahnuté časy rýchlejšie, najmä 
vplyvom obrátok, ktorých je v daných 

disciplínach viac. Najvrcholnejšia súťaž 
a méta plavcov -  olympijské hry sa 
vždy odohrávajú iba v 50 m bazéne.  

Ak mám sumarizovať výsledky našich 
pretekárov, absolvovali počas troch 
dní celkovo 85 individuálnych štartov 
a z toho bolo vytvorených 42 nových 
osobných rekordov, čo je vzhľadom na 
začiatok sezóny prísľubom do ďalšej 
prípravy. Medzi úspešných reprezen-
tantov púchovského klubu sa zaradili 
Ciesarová Simona, Šmigurová Karin, 
Hanták Marek, Jurgová Lucia, Jurgová 
Ina, Kmošenová Lea, Cenigová Adria-
na,  Kucej Matej, Pobežal Richard, Turza 
Matej a Labudíková Klára.

Ako vidieť, správna príprava a trénin-
gové nasadenie prináša svoje ovocie  
a s každým zlepšeným osobným ča-
som, sme bližšie k účasti na vrcholnom 
slovenskom podujatí, Majstrovstvách 
Slovenska.              PB

Plavci na medzinárodných pretekoch Jarná cena Žiliny
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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)

- Jazdíme iba SK, CZ, každý deň sa auto vráti domov
- Vodičské oprávnenie skupiny C + doklady
- Potreba zvládať prácu s navigáciou, dobrá orientácia
- Pracovná doba pondelok - piatok
- Práca na TPP
LEN VÁŽNY ZÁUJEM, nástup možný ihned

Viac info LEN VOLAT: 0948 301 516
Prípadne: info@autodopravajasek.sk

HĽADÁME VODIČA NA NÁKLADNÉ AUTO

- Práca na TPP
LEN VÁŽNY ZÁUJEM, nástup možný ihned

Viac info LEN VOLAT: 
Prípadne:WWW.AUTODOPRAVAJASEK.SK

POĎAKOVANIE
Z  úprimného srdca ďa-
kujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, suse-
dom a  známym, ktorí sa 
2. septembra 2021 prišli 
rozlúčiť s  naším drahým 
zosnulým Ladislavom 
Urbanom. Ďakujeme za 
slová súcitu a  kvetinové 
dary, ktoré ste priniesli na znak vašej úcty a lásky 
k blížnemu. Naše poďakovanie patrí aj pohrebnej  
službe Advent  Púchov za ich profesionálny a   
ľudský prístup. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 
otcom, dedkom Miroslavom Papučiarom dňa  
3. septembra na cintorín v Horných Kočkovciach, 
za prejavy súcitu a kvetinové dary. Naše poďako-
vanie patrí aj pohrebnej službe Advent Púchov  
za ich prístup a zabezpečenie dôstojného priebe-
hu obradu. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 9.9.2021 sme si pri-
pomenuli 7. výročie, čo 
nás opustila naša drahá 
mama, babka a prababka 
Oľga Kollárová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spo-
lu s  nami tichú spomien-
ku. S láskou, úctou a vďa-
kou spomína syn a dcéry  
s rodinami.

SPOMIENKA
„More lásky si so sebou 
vzala, hory bolesti zane-
chala, prázdno je tam, kde 
znel Tvoj hlas, spomienka 
na Teba zostáva v nás.“ 
Dňa 13. septembra 2021 
sme si pripomenuli prvý 
smutný rok, kedy nás na-
vždy opustila dcéra, mama 
a sestra Mgr. Jaroslava Límová. S láskou a v mod-
lidbách na ňu spomínajú rodičia, manžel, synovia 
Patrik a Karol a sestra Brigita s rodinou. Kto ste ju 
poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. 

SPOMIENKA
„Klesli ruky, ktoré pre nás 
pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali, zhasli 
oči, utíchol hlas, mal rád 
život a všetkých nás.“ Dňa 
14.9. uplynulo 7 rokov, čo 
začal snívať svoj večný 
sen náš drahý manžel, 
otec, svokor a  starý otec 
Ivan Prostinák. S láskou v srdci spomínajú man-
želka, synovia s rodinami a ostatní príbuzní.

SPOMIENKA
„Každá hviezda na nebi 
je spomienka na člove-
ka, ktorý bol na zemi tak 
milovaný, že bol zapísa-
ný na mesačnú oblohu, 
aby tak mohol žiť večne.“  
6. septembra sme si pri-
pomenuli 15 rokov, čo nás 
navždy opustila Anna 
Putalová, rod. Labajová z  Dohnian. S  láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky 
v  srdci zostávajú. Tí, čo 
Ťa mali radi, stále spo-
mínajú“. Dňa 17.9.2021 si 
pripomenieme 2. smutné 
výročie úmrtia našej dra-
hej mamy, starej mamy 
a prastarej mamy Margity  
Ondrišíkovej. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. S  láskou 
a vďakou spomína dcéra Milena s rodinou.

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 11.9.2021 
si pripomenieme 3. výro-
čie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a  dedka 
Štefana Petroca z Púchova. Spomína manžel-
ka Anna, dcéra Aňa s  manželom, vnučka Lejka  
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 6. 9. 2021 uplynuli  
4 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec, dedko a praded-
ko Ing. Anton Valášek.  
Tí, čo ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.  
S  láskou spomína smútia-
ca rodina.

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

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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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

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

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast  
MUDr. Evy Cígerovej v Púchove oznamuje, že 
od 23. 7. 2021 začína očkovať proti COVID-19 

deti od 12 rokov veku.
Termín si môžete dohodnúť telefonicky na:

+421 424 634 647.

• Maľovanie, natieranie 0902356631

• Stavebné práce 090235663

KÚPA

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

• Kúpim RD Púchov a okolie do 100 000€. Platba  
v hotovosti. T.č. 0951 677 592

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

PRENÁJOM

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

PRÁCA

• Hľadáme kolegov do nášho tímu Amante 
Japanese Emotion na pozície kuchár od 5,80 €, 
čašník od 4,00 € a barman od 4,60 €. Odmena 
závisí od skúseností. Neváhaj a volaj na tel. č. 
0902432911. Tešíme sa práve na Teba!

• 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

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

STRATY A NÁLEZY

• Našli sa dioptrické okulire. Info na inzercii PK.

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)

Plošná inzercia: uvedené ceny sú 
bez  DPH. 
Redakcia nezodpovedá za chyby 
uvedené v plošnej inzercii.

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121,  email: reklama@puchovskakultura.sk, Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov. 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.

Informácia pre odberateľov tepla  
v Púchove

Leto síce podľa kalendára ešte neskončilo, ale 
skoré raňajšie a večerné teploty sú už veľmi „čer-
stvé“. Aj preto sa na spoločnosť MESTSKÝ BY-
TOVÝ PODNIK, s.r.o., ktorá zásobuje celé mesto 
teplom, spotrebitelia začínajú obracať s otázkou, 

kedy sa začne kúriť.

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR  
č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie obdobie začína 
spravidla 1. septembra príslušného kalendárne-
ho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalen-
dárneho roka. Teplo na vykurovanie začne dodá-
vateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná 
teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne 
počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13⁰ C 
a podľa predpovede vývoja počasia nemožno oča-
kávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty 

v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Máte záujem o raňajšie alebo večerné  
prikurovanie?

Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné alebo večer-
né prikurovanie v čase pred povinným spustením 
dodávky tepla, môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s.r.o. vykurovanie pre spotrebiteľov spustiť. 
Je však potrebné, aby správca, predseda spoločen-
stva alebo štatutárny zástupca odberateľa o spus-
tenie dodávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať 
je možné formou písomnej žiadosti, v ktorej bude 
uvedený dátum spustenia vykurovania. Podpísanú 
žiadosť je možné doručiť osobne do sídla našej spo-
ločnosti alebo zaslať emailom na adresu sekretari-
at@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení žiadosti 
pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. 

dodávku vykurovania spustia. 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
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