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MsBP vyhral súd s bývalým 
konateľom V. Motúzom

Vodná hmla na pešej zóne i  v Marczibányiho 
záhrade osviežuje počas horúčav
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Aj počas horúceho leta radnica pokračuje v investičných akciách
Mesto pokračuje s investičnými akciami aj počas leta. Ide o rekonštrukcie ciest a chodníkov, na 
Ulici 1. mája zrekonštruuje dve autobusové zastávky a zakúpilo nové auto mestskej polícii.  
Tohtoročnou novinkou sú brány s vodnou hmlou inštalované na pešej zóne (foto na titulke)  
a v Marczibányiho záhrade, ktoré slúžia na osvieženie okoloidúcich počas horúcich letných dní.  

Rekonštrukcia cesty na Námestí slobody. Oprava cesty na Vŕšku po nedávnych záplavách.

Rekonštrukcia parkoviska na Ulici obrancov mieru. Asfaltovanie chodníku na Ulici obrancov mieru.

Prvá z dvoch nových zastávok MHD už stojí na Ulici 1. mája. Nový služobný automobil Mestskej polície Púchov značky Suzuki.
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Žalobca Ing. Vladimír Motúz vykoná-
val v MESTSKOM BYTOVOM PODNIKU 
(MsBP) v rokoch 1995 - 2016 funkciu 
konateľa a v rokoch 1995 - 2017 aj 
funkciu riaditeľa podniku. Podanou 
žalobou sa prostredníctvom ADVO-
KÁTSKEJ KANCELÁRIE ŠTRBÁŇ, s. r. o. 
domáhal, aby súd zaviazal žalované-
ho zaplatiť žalobcovi ročnú odmenu 
vo výške 10.769 eur za rok 2014 a 
ročnú odmenu vo výške 11.580  eur 
za rok 2015 (plus úroky z omeškania). 
Podľa jeho názoru za hospodárske 
roky 2014 a 2015 splnil všetky podm-
ienky pre vyplatenie ročnej odmeny 
za výkon manažérskej funkcie v spo-
ločnosti, avšak valné zhromaždenie 
MsBP rozhodlo, že mu odmeny ne-
schválilo. 

Spoločnosť nemá povinnosť 
priznať manažérom ročnú odmenu
Žalovaný MESTSKÝ BYTOVÝ POD-
NIK zastúpený právnou kanceláriou 
JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, 
s. r. o., navrhol žalobu zamietnuť. Ža-
lobca opieral svoj nárok na zaplatenie 
22.349 eur o „Dohodu o podmien-
kach výkonu manažérskej funkcie a 
hmotnej zainteresovanosti“ z roku 
1995. Podľa článku IV.1 tejto dohody 
pracovník môže obdržať aj ročnú od-
menu, na základe čoho je zrejmé, že 
žalovaný nemal povinnosť odmeny 

vyplatiť. Prílohy k dohode síce usta-
novujú základné predpoklady pre 
výpočet výšky ročnej odmeny, ale iba 
dopĺňajú ustanovenia dohody pre 
prípad, že sa žalovaný rozhodne od-
meny udeliť. 
Právny zástupca MsBP sa nestotožnil 
ani s výpočtom výšky odmeny, pre-
tože pre rok 2015 neboli podmienky 
pre výpočet odmeny stanovené, čo 
znamená, že bývalý konateľ V. Motúz 
si výšku odmeny pre rok 2015 určil 
sám. Pokiaľ  poukazoval na zaužívanú 
dlhoročnú prax pri udeľovaní odm-
ien, neuviedol, že zaužívanou praxou 
bolo ročné odmeny prideľovať na 
základe rozhodnutia spoločníkov na 
valnom zhromaždení. Napriek tomu, 
že do roku 2014 boli udeľované od-
meny každoročne, nezakladá to au-
tomaticky nárok na vyplatenie týchto 
odmien.

NKÚ našiel viac manažérskych 
pochybení na strane bývalého 
konateľa
Valné zhromaždenie MESTSKÉHO 
BYTOVÉHO PODNIKU neschválilo 
bývalému konateľovi odmenu aj z 
dôvodu, že bolo za dané obdobie 
Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) 
zistených viacero pochybení. Naprí-
klad bol porušený zákon o účtovníc-
tve ocenením nehnuteľného majet-

ku bez súvisiacich nákladov, nebol 
dodržaný zákon o dani z príjmov pri 
odpisovaní majetku mestskej infor-
mačnej siete. Nebol tiež dodržaný 
zákon o verejnom obstarávaní, keď 
v roku 2014 obstarávanie tovarov a 
služieb nebolo vykonávané vôbec. 
Bol porušený aj zákon o majetku obcí 
tým, že majoritný vlastník zmenou 
spoločenskej zmluvy nedodržal vy-
váženosť majetkových a hlasovacích 
práv jednotlivých spoločníkov s vlo-
ženými majetkovými vkladmi spo-
ločníkov. Neefektívnosť bola zistená 
pri predaji mestskej informačnej siete 
pod obstarávaciu cenu, pri predaji ob-
chodného podielu pod trhovú cenu 
a pri znehodnotení majetku majorit-
ného vlastníka v  prospech fyzických 
osôb.

Ďalším motívom pre nevyplatenie 
manažérskych odmien bolo aj to, že v 
roku 2016 už boli známe skutočnosti 
o nevýhodnom nákupe zemného 
plynu na roky 2017 a 2018 bývalými 
konateľmi spoločnosti. Ak mal bývalý 
konateľ podozrenie, že niektoré uzne-
senie valného zhromaždenia spoloč-
nosti sú v rozpore so zákonom, spo-
ločenskou zmluvou alebo stanovami, 
mohol sa v lehote troch mesiacov do-
máhať zrušenia takéhoto rozhodnutia 
cestou súdu. Toto právo však nevyužil. 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK 
vyhral súd so svojím 
bývalým konateľom

Rozhodnutie Okresného súdu 
v Považskej Bystrici
Sudca okresného súdu žalobu zami-
etol a v odôvodnení svojho rozsudku 
napísal: „Aby však konateľovi vznikol 
nárok na odmenu, obchodný zákon-
ník vyžadoval a vyžaduje, aby o tejto 
odmene rozhodlo valné zhromažde-
nie. Pokiaľ však ide o ročné odmeny za 
roky 2014 a 2015, žalobca nepreuká-
zal, že by mu valné zhromaždenie ta-
kéto odmeny priznalo. Žalobcovi teda 
nárok na sumy 10.769  € a 11.580  € 
nevznikol a súd preto žalobu zamie-
tol... Spoločenská zmluva pôsobnosť 
valného zhromaždenie zúžiť nemôže 
- t. j. napr. spoločenská zmluva ne-
môže odňať valnému zhromaždeniu 
pôsobnosť na rozhodovanie o odme-
ne konateľa, ktorý sa osobne podieľa 
na podnikaní a má aj uzatvorenú pra-
covnú zmluvu.“
Podľa súdu je problematika odmien 
konateľov jednoznačne riešená ob-
chodným zákonníkom a nie je dôvod, 
aby sa pri riešení tohto právneho 
vzťahu aplikovali obchodné zvyklosti 
(ak by existovali). O trovách konania 
súd rozhodol tak, že MsBP ako strane 
s plným úspechom priznal náhradu 
trov konania v  rozsahu sto percent 
trov. Proti tomuto rozsudku je možno 
podať odvolanie.

Slavomír Flimmel

Okresný súd Považská Bystrica 30.  júla v spore 
žalobcu Ing. Vladimíra Motúza proti žalovanému 
MESTSKÉMU BYTOVÉMU PODNIKU o  zaplatenie 
22.349 eur zamietol žalobu a priznal žalovanému 
náhradu trov konania v plnom rozsahu.

Spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

Kontakt: 042/465 38 43                         info@pmb.eu

PRIJME: ODBORNÉHO MONTÁŽNEHO
        PRACOVNÍKA (2 zmeny, iba PO - PIA)
Mzda: 600 EUR brutto. Stravné lístky a iné bene�ty.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. 
bude v termíne 22. 8. 2018  od 08:00 hod. do 23. 8. 2018 do 16:00 hod. prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, 

z dôvodu vykonávania plánovaných opráv na sústave tepelných zariadení.
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Hlavná kontrolórka mesta Púchov Marta Kavecká:
Fakty o nájomných bytoch v Púchove
Už dlhšiu dobu rezonuje v Púchove téma nájomných bytov. Po preštudovaní legislatívy a všetkej dostupnej do-
kumentácie k nájomným bytom som sa rozhodla napísať nielen dotknutým, ale všetkým občanom nášho mesta, 
ako to vlastne s mestskými nájomnými bytmi je. Začnime základnými definíciami:

1. Mestské nájomné byty
Sú to byty, ktorých investorom a aj 
vlastníkom je mesto Púchov. Mesto 
takéto byty financuje z vlastných pro-
striedkov, z bankového úveru alebo 
ich kombináciou. Nájomníci okrem 
poplatkov spojených s užívaním bytu 
(teplo, elektrina a pod.) platia mes-
tu nájom. Výška nájmu je určovaná 
zákonom o  cenách a príslušnými 
legislatívnymi normami vydaných 
ministerstvom dopravy a výstavby. 
Mesto z nájmu spláca prípadný úver 
v banke. Po skončení úveru nájomníci 
platia nájom ďalej, mesto takéto pros-
triedky investuje do opravy bytových 
domov, alebo peniaze z nájmu pou-
žije na financovanie iných investícií 
spojených s bývaním. Ľudia žijúci v 
bytoch sú nájomníci aj po splatení 
úveru. Sú to nájomné byty postavené 
z verejných prostriedkov zabezpečuj-
úce sociálne bývanie. Byty ostávajú 
majetkom mesta.

2. Mestské nájomné byty 
postavené s podporou štátu 
Sú to byty, na ktoré poskytol štát ne-
návratný finančný príspevok na vý-
stavbu nájomných bytov alebo úver 
prostredníctvom Štátneho fondu 
rozvoja bývania (ŠFRB). Môže ísť aj o 
kombináciu týchto dvoch štátnych 
príspevkov. Obe formy štátnej pod-
pory sú poskytnuté za podmienky, 
že byty majú slúžiť ako nájomné byty 
určené pre riešenie bývania sociálne 
slabších skupín občanov. Byty majú 
charakter „štartovacieho, prechodné-
ho“ bývania pre nízkopríjmové rodiny 
s tým, že takéto rodiny si po určitom 
čase kúpia alebo prenajmú iný byt 
v prípade, že sa im podarí zvýšiť ich 
finančný príjem. Výška finančného 
príjmu je stanovená v  zákone o do-
táciách na rozvoj bývania a o sociál-
nom bývaní ako aj v zákone o ŠFRB. 
Nájomníci majú podmienku dosi-
ahnutia maximálneho príjmu uve-
denú aj v zmluve, ktorú nájomcovia 
bytov podpísali pri pridelení bytu. Ak 
sa obyvateľom bytu zvýši príjem nad 
stanovenú hodnotu, musia takýto 
byt opustiť. Následne uvoľnený byt 
bude pridelený novej rodine, ktorá 
spĺňa podmienky - predovšetkým jej 
mesačný finančný príjem je nižší ako 
je limit. 

Z uvedených dôvodov je možné ta-
kého byty prenajať na dobu určitú, 
najdlhšie na tri roky. Ďalšie predĺ-
ženie nájomnej zmluvy v bytovom 
dome postavenom s podporou do-
tácií alebo úveru zo ŠFRB je možné 
iba pri opakovanom splnení pod-
mienky dosiahnutia maximálne 
stanoveného príjmu. Takýmito ná-
jomnými bytmi mesto zabezpečuje 
sociálne bývanie a preto sa zmluva 
so ŠFRB a s  príslušným minister-
stvom, uzatvára na dlhú dobu, zvy-
čajne na tridsať rokov. Po skončení 
úveru bude stále majiteľom bytov 
mesto. Mesto ich môže predať až po 
splatení úveru ŠFRB, t. j. po tridsia-
tich rokoch a iba v prípade, že predaj 
takýchto bytov ako aj formu preda-
ja schváli mestské zastupiteľstvo. V 
prípade, že na výstavbu nájomných 
bytov bola poskytnutá iba dotácia, 
mesto môže takéto byty predať naj-
skôr po dvadsiatich rokoch. 
Dotáciami a úvermi na podporu bý-
vania chce štát dlhodobým financo-
vaním sociálneho bývania podporiť 
mladé začínajúce rodiny a sociálne 
slabšie rodiny dostať sa k dôstojné-
mu bývaniu v nájomných bytoch. 
Sankcie za nedodržanie podmie-
nok stanovených zákonmi ako aj za 
predčasné splatenie úveru zo ŠFRB 
sú vysoké z toho dôvodu, aby sa v 
dlhodobom horizonte vedela zabez-
pečiť možnosť bývania v nájomných 
bytoch. V zmluvách uzatvorených 
so ŠFRB je napísané, že ak by sa 
mesto rozhodlo predčasne splatiť 
úver, musí mesto zaplatiť pokutu vo 
výške desať percent z nesplateného 
zostatku istiny úveru a vrátiť celý zo-
statok úveru. Sankcie pri nedodržaní 
podmienok z uzatvorenej zmluvy o 
poskytnutí dotácie sú ešte prísnejšie 
a mesto by muselo pri predčasnom 
predaji bytov vrátiť celú dotáciu pri-
jatú na výstavbu nájomných bytov 
aj na výstavbu inžinierskych sietí 
spojených s výstavbou nájomných 
bytov.

3. Byty v osobnom vlastníctve 
Sú to byty, ktoré si ľudia kúpili od 
predchádzajúceho vlastníka alebo 
nové byty, ktoré niekto postavil a 
predal ich záujemcom v trhovej cene. 
Takýchto bytov je v  Púchove ale aj 

na celom Slovensku drvivá väčšina. 
Ľudia si na kúpu bytov zvyčajne mu-
seli zobrať pôžičku alebo hypotéku, 
ktorú splácajú desiatky rokov. Maji-
teľom bytu je potom fyzická osoba - 
človek, ktorý si byt kúpil. Aj v prípade 
kúpy bytu na hypotéku sa po splatení 
úveru byty stávajú výlučným vlastníc-
tvom osôb, ktoré úver splatili. 
 
4. Financovanie a cena bytových 
domov č. súp. 1866 a 1867 
(Moravská a Moyzesova ulica) 
Poďme sa konkrétne pozrieť na byto-
vé jednotky č. súp. 1866 a 1867, kde 
mesto niektorým rodinám nepredĺži-
lo nájom, pretože prekračujú limito-
vaný finančný príjem alebo vlastnia 
aj iné nehnuteľnosti. Tieto bytové 
jednotky sú nájomné byty postave-
né s podporou štátu (definícia č. 2).

5. Legislatívne podmienky bývania 
v nájomných bytoch postavených 
s podporou štátu
V čase, keď sa bytové domy na uli-
ciach Moravská 1866 a Moyzesova 
1867 stavali s podporou štátu, bolo 
postupované v prípade poskytnutia 
dotácií podľa Smernice Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 
8/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre 
poskytovanie príspevkov na výstavbu 
nájomných bytov. Článok 4 s názvom 

„Podmienky poskytnutia príspevku“ 
obsahuje ustanovenia o mesačnom 
príjme nájomcu a osôb s ním bývaj-
úcich, a nájomná zmluva nesmela 
byť uzatvorená na dobu dlhšiu ako 
tri  roky. Ďalšími podmienkami pre 
priznanie nájomného bytu postave-
ného s podporou štátu bola neúplná 
rodina s najmenej dvoma deťmi, zdra-
votne ťažko postihnuté osoby a pod. 
Legislatívne predpisy sa do roku 2010 
viackrát menili. V roku 2003, kedy sa 

č. súp. 1866 č. súp. 1867

Počet bytových jednotiek 32 28

Obstarávacia cena BD spolu bez úrokov a bez pozemkov 1 242 495 €     897 178 €         

  - z toho vlastné prostriedky mesta 125 254 €          74 865 €             

Suma úrokov z úveru zo ŠFRB 398 198 €         319 166 €         

Celkové náklady na výstavbu BD (bez pozemkov a IS) 1 765 947 €       1 291 210 €       

Inžinierske siete (IS) 100 085 €         97 030 €           

  - z toho vlastné prostriedky mesta 28 257 €             25 464 €             

Celkové náklady na výstavbu BD (bez pozemkov) spolu

Prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu (ŠR) č. súp. 1866 č. súp. 1867

Dotácie poskytnuté z MVaRR SR na jednotlivé BD s IS 614 715 €          493 793 €          

Úver zo ŠFRB na jednotlivé BD - istina 574 354 €          400 086 €          

Spolu prostriedky zo ŠR na jednotlivé BD 1 189 069 €    893 879 €        

Prostriedky zo ŠR prijaté mestom spolu

Zostatok úverov zo ŠFRB k 26. 6. 2018 362 334 €          250 290 €          

Zostatok úverov k 26. 6. 2018 spolu 612 625 €                               

3 254 272 €                            

Zdroj: Mesto Púchov - Inventárne karty bytových domov č. 1866 a 1867, inventárne karty inžinierskych sietí k predmetným 
bytovým domom, zmluvy o poskytnutí dotácií na výstavbu BD s 32 b.j. a 28 b.j., zmluvy o poskytnutí dotácií na vybudovanie 
inžinierskych sietí k týmto BD, zmluvy o úvere zo ŠFRB, zostatky úverov ŠFRB z hlavnej knihy k 26.6.2018.

Spôsob financovania a ceny BD Bytový dom (BD)

2 082 948 €                            

Zdroj: Mesto Púchov - Inventárne karty bytových  domov (BD) č. 1866 a 1867, inventárne karty inžinier-
skych sietí k predmetným BD, zmluvy o poskytnutí dotácií na výstavbu BD s 32 b. j. a 28 b. j., zmluvy o po-
skytnutí dotácií na vybudovanie inžinierskych sietí k týmto BD, zmluvy o úvere zo ŠFRB, zostatky úverov 
ŠFRB z hlavnej knihy k 26. 6. 2018.
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podpisovali prvé nájomné zmluvy, už 
platila podmienka pre domácnosť 
neprekročiť trojnásobok životného 
minima. Úver zo ŠFRB bol mestu 
poskytnutý v zmysle vtedy platného 
zákona č. 124/1996 o ŠFRB, podľa 
ktorého malo mesto podmienky 
nájmu v nájomných bytoch určiť 
všeobecne záväzným nariadením 
(VZN). Takéto VZN mestským zastu-
piteľstvom prijaté nebolo. Keďže ale 
obidva bytové domy boli postavené 
s kombináciou dotácie a úveru, bolo 
mesto povinné dodržiavať obidva 
legislatívne predpisy.
   V súčasnosti platí nový zákon č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v zne-
ní neskorších predpisov, ktorým boli 
zrušené všetky doterajšie predpisy 
týkajúce sa podpory bývania a kritérií 
pre poskytovanie nájomných bytov. 
V § 24 tohto zákona je ustanovenie, 
podľa ktorého sa pri uzatváraní ná-
jomných zmlúv na byty postavené 
s podporou štátu postupuje podľa 
tohto zákona. V § 22 tohto zákona sú 
stanovené podmienky a rozsah po-
skytovania sociálneho bývania v byte. 
Oprávnenou osobou je osoba žijúca 
v  domácnosti s mesačným príjmom 
domácnosti najviac vo výške trojná-
sobku životného minima. Na uzatvo-
renie nájomnej zmluvy s mesačným 
príjmom domácnosti najviac vo výške 
štvornásobku životného minima sú 
oprávnené osoby spĺňajúce podm-
ienky uvedené v § 22 ods. 3 písm. b) 
až d) zákona č. 443/2010 Z. z. Naďalej 
zostala platná podmienka zachova-
nia nájomných bytov minimálne po 
dobu dvadsať rokov ako aj maximál-
na trojročná doba nájmu. 
V roku 2013 bol prijatý aj nový zákon 
č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB, podľa ktoré-
ho sa postupuje pri žiadostiach o úver 
prijatých a overených fondom od 1. 1. 
2014. Obidva uvedené zákony boli už 
viackrát novelizované. 
    V súčasnosti platí zákonná pod-
mienka pre uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na dobu troch rokov, ako 
aj, že domácnosť žiadateľa môže 
mať mesačný príjem najviac vo výš-
ke trojnásobku životného minima. 
Spoločný mesačný príjem najviac vo 
výške štvornásobku životného mini-
ma môže mať domácnosť žiadateľa, 
ktorej je členom aj osoba s  ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo kto-
rou je osamelý rodič s  nezaopatre-
ným dieťaťom, alebo v ktorej aspoň 
jeden člen zabezpečuje zdravotnícku 
starostlivosť, sociálne a všeobecne 
prospešné spoločenské služby, vzde-
lávanie, kultúru a tiež osoba, ktorej 
zanikol určitý druh starostlivosti podľa 
osobitných predpisov a nepresiahla 
vek tridsať rokov, alebo osoba žijúca 
v  domácnosti, ktorej sa poskytuje 

bytová náhrada za byt vydaný podľa 
osobitného predpisu. 

6. Podmienky stanovené mestom 
v účinných všeobecne záväzných 
nariadeniach
Ako vyplýva z definície č. 2 tohto ma-
teriálu, všetci čo bývajú v nájomných 
bytoch postavených s podporou štá-
tu vo forme dotácií a úveru zo ŠFRB, 
nesmú prekročiť mesačný limit fi-
nančného príjmu, ktorý je určený zá-
konom podľa konkrétnych podmie-
nok uvedených v predchádzajúcom 
bode a maximálne trojročnú dobu 
nájmu. 
Mesto v minulosti nemalo prijaté 
VZN o prideľovaní nájomných by-
tov, boli vypracované iba zásady, čo 
nebolo v súlade so zákonom o ŠFRB 
ani so zákonom o obecnom zriadení. 
Mestské zastupiteľstvo po viacerých 
obštrukciách nakoniec v  roku 2017 
prijalo VZN č. 4/2017 o prideľovaní 
nájomných bytov vo vlastníctve mes-
ta Púchov, kde sú stanovené ďalšie 
podmienky pre poskytovanie mest-
ských nájomných bytov. 
Všetky nájomné zmluvy (prvá aj 
následné) môžu byť štatutárnym 
zástupcom mesta podpísané iba za 
splnenia zákonných podmienok a 
podmienok stanovených vo VZN. Ná-
jomníci, ktorí nespĺňajú podmienky 
stanovené zákonmi a  VZN sa neo-
právnene domáhajú ďalšieho predĺ-
ženia nájomných zmlúv. 

7. Preverovanie plnenia 
podmienok pre uzatvorenie 
nájomných zmlúv
Zo všetkej dostupnej dokumentácie 
súvisiacej s nájomnými bytmi a zmlu-
vami je zrejmé, že už pred uplynutím 
prvých trojročných zmlúv a až do 
roku 2016 neboli oddelením dopra-
vy a služieb vykonávané lustrácie 
nájomníkov s cieľom zistiť splnenie 
podmienok pre podpísanie ďalšej 
trojročnej nájomnej zmluvy. Prvé 
preverovanie bolo vykonané v roku 
2016. Bytová komisia v roku 2016 ne-
odporučila predĺžiť nájomnú zmluvu 
s jednou rodinou, ktorá v prenajatom 
byte nebýva, ale žije mimo územia 
SR. Ďalším nájomníkom prekračujú-
cim stanovené podmienky odporu-
čila predĺžiť nájomnú zmluvu o jeden 
rok. Ďalšie preverovanie podmienok 
pre podpísanie nájomných zmlúv 
bolo vykonané po personálnej zme-
ne príslušného referenta. „Kampaň 
proti lustrácii a prideľovaniu nájom-
ných bytov“ bola úspešne ukončená 
tým, že novoprijatá zamestnankyňa v 
krátkom čase ukončila svoj pracovný 
pomer z dôvodu psychického nátla-
ku a vyhrážok. V ďalšom preverovaní 
podmienok pre následné uzatvore-
nie nájomných zmlúv pokračovala 

až súčasná referentka na oddelení 
dopravy a služieb.
Už pred rokom nájomníci, ktorí pre-
kračujú limit maximálneho príjmu 
domácnosti, dostali upozornenie o 
neplnení podmienok pre uzatvorenie 
nájomnej zmluvy. Taktiež nájomníci, 
ktorí vlastnia inú nehnuteľnosť boli 
upozornení na porušovanie stanove-
ných podmienok. Napriek tomu s nimi 
bolo podpísané predĺženie nájomnej 
zmluvy o jeden rok. Títo nájomníci 
mali jeden rok času (niektorí vlastne 
dva roky), aby si usporiadali svoje ma-
jetkové pomery tak, aby v roku 2018 
opäť spĺňali stanovené podmienky 
alebo aby si zabezpečili iné bývanie. 
Ide o nájomníkov, ktorí prevyšujú zá-
konom stanovený maximálny príjem 
domácnosti alebo o nájomníkov, ktorí 
vlastnia aj iné nehnuteľnosti, dokonca 
aj byty. Zákonom stanovené podm-
ienky si mesto nemôže dovoliť zmier-
ňovať, pretože tým porušuje zmluvy 
o poskytnutí dotácií a úveru zo ŠFRB.

8. Výrazné prekročenie finančného 
limitu a iných podmienok pre 
uzatvorenie nájomných zmlúv
Prekročenie finančných limitov malo 
od roku 2016 opakovane šesť ná-
jomníkov z  preverovaných. V roku 
2016 traja nájomníci prevyšovali prí-
jem do sumy 240 eur, jeden nájomník 
do 500 eur a dvaja nájomníci od 600 
do 900 eur. V roku 2017 piati nájomníci 
ešte zvýšili prekročenie stanovených 
maximálnych príjmov domácnosti a v 
jednej domácnosti sa prekročenie prí-
jmu znížilo. V roku 2018 znova všetci 
šiesti nájomníci prekračovali príjmy 
od 239 eur až do 1229 eur mesačne 
nad stanovenú hranicu. Z týchto šies-
tich traja vlastnili aj iné nehnuteľnosti. 
Za tri roky nevykonali žiadne kroky k 
vyriešeniu svojho bývania. 
     V auguste 2017 bolo pri prevero-
vaní splnenia podmienok pre uza-
tvorenie nájomných zmlúv na byty 
postavené s podporou štátu zistené, 
že z osemnástich preverovaných päť 
domácností vlastnilo nehnuteľnosti, 
päť prevyšovalo príjem, päť prevyšo-
valo príjem a súčasne boli vlastníkmi 
iných nehnuteľností a jeden nájomník 
mal dlhy na nájomnom. 
       Vo februári 2018 bytová komisia 
neodporučila predĺžiť nájomnú zmlu-
vu s jedným nájomníkom, ktorý vlast-
nil viacero nehnuteľností. V tomto ob-
dobí prebieha preverovanie splnenia 
podmienok pre uzatvorenie – predĺ-
ženie nájomných zmlúv u ďalších 
nájomníkov, ktorým končia trojročné 
alebo ročné nájomné zmluvy. 

9. Možnosti odkúpenia mestských 
nájomných bytov postavených  
s podporou štátu
Mesto je subjektom územnej samo-

správy a v oblasti bývania je jeho úlo-
hou zabezpečiť formou sociálneho 
bývania dôstojné bývanie aj sociálne 
slabším domácnostiam a obyva-
teľom. K zabezpečeniu tohto cieľa po-
máha aj štát formou dotácií a úverov 
zo ŠFRB. Mesto postavilo takéto druhy 
bytov a je doslova povinné zachovať 
ich charakter sociálneho bývania. 
Z uvedeného dôvodu sa nájomné 
zmluvy uzatvárajú najviac na dobu 
troch rokov. Obyvatelia, ktorým sa po 
troch rokoch zlepšila finančná situácia 
si musia zabezpečiť bývanie inou for-
mou. Mesto je v prípade nájomných 
bytov postavených s podporou štá-
tu jediným vlastníkom týchto bytov. 
Po splatení 30-ročného úveru bude 
naďalej vlastníkom mesto. Mesto 
uznesením mestského zastupiteľstva 
môže následne schváliť zámer preda-
ja týchto bytov a MsZ musí schváliť aj 
formu predaja. Predaj môže byť usku-
točnený spôsobom podľa predpisov 
platných v čase predaja. 

    Dovolím si pripomenúť aj VZN č. 
3/2009 o predaji bytov a nebytových 
priestorov v meste, kde v článku 5.1. 
bodu 5 je napísané: „Byty, na ktoré 
bola poskytnutá dotácia z FONDU 
ROZVOJA BÝVANIA, sú vylúčené z pre-
daja na dobu stanovenú v zmluve uza-
tvorenej s Fondom rozvoja a bývania. 
Do tejto doby budú tieto byty slúžiť 
len pre účely nájomného bývania.“ 

10. Čakatelia na nájomné byty
K 20. 7. 2018 eviduje mesto 74 žia-
dostí o pridelenie nájomného bytu, 
z toho: 21 žiadostí podali osamelí 
rodičia s dieťaťom alebo s viacerými 
deťmi, 9 dvojíc, 19 rodín s deťmi a 25 
žiadostí podali slobodní, rozvedení a 
ovdovení jednotlivci. Žiadatelia majú 
záujem o nasledovné kategórie by-
tov: garsónka alebo jednoizbový byt 
– 26 žiadateľov, dvojizbový byt – 35 
žiadateľov, trojizbový byt – 13 žiada-
teľov. Mesto eviduje najstaršiu žiadosť 
z roku 1986 a viac ako päť rokov čaká 
na pridelenie bytu 31 záujemcov. Za 
posledných päť rokov bolo prijatých 
43 žiadostí o poskytnutie sociálneho 
bývania.

Vážení občania, v podmienkach tr-
hovej ekonomiky sa zodpovedno-
sť za obstaranie vlastného bývania 
preniesla na občana. Sú však vrstvy 
obyvateľstva, ktoré vzhľadom na cha-
rakter bytu ako tovaru nie sú schopné 
si samy obstarať primerané bývanie. 
Úlohou štátu a mesta je formou soci-
álneho bývania v nájomných bytoch 
postavených z verejných prostriedkov 
pomôcť práve takýmto obyvateľom.

Ing. Marta Kavecká, 
hl. kontrolórka mesta Púchov
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Ošetrujúci lekár cestujúcemu po-
skytne informácie predovšetkým 
o povinných alebo odporúčaných 
očkovaniach, o prevencii niekto-
rých ochorení, o odporúčaných 
liekoch na samoliečbu v priebehu 
cesty a dôsledkoch cesty na zdra-
votný stav a možnosti obmedzenia 
rizík na ceste.
      Ak je to potrebné, ošetrujúci le-
kár odošle cestujúceho na niektoré 
zo špecializovaných pracovísk, kto-
ré mu poskytnú informáciu o aktu-
álnom riziku infekcií v jednotlivých 
krajinách, o príslušnej prevencii 
vrátane ochrany pred maláriou a 
zabezpečia potrebného očkovania. 
Informácie o epidemiologickej situ-
ácii v európskych krajinách nájdete 
aj na webovej stránke Úradu ve-
rejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky (www.uvzsr.sk v časti Epi-
demiológia alebo Osýpky).

Čo má obsahovať 
cestovateľská lekárnička
- lieky, ktoré cestovateľ bežne užíva
- lieky proti horúčke a bolestiam 
hlavy
- kvapky do nosa a očí 
- lieky proti hnačke
- lieky proti nevoľnosti pri tzv. cho-
robe z pohybu
- lieky proti zápche
- antihistaminiká (lieky pri alergic-
kých reakciách)
- antialergický krém (potrebný pri 
poštípaní hmyzom)
- lieky na ochranu proti malárii, v 
prípade pobytu v oblasti s výsky-
tom malárie,
- repelenty (sprej alebo krém)
- dezinfekčný prostriedok
- pohotovostné obväzy
- lieky proti plesňovej infekcii nôh
- obväzovú vatu, pinzetu, nožničky, 
náplaste.
Treba splniť všetky podmienky na 
skladovanie a uchovávanie liečiv. 
Lekárnička musí byť v suchu, chla-
de a tme, aby nedošlo k poškode-
niu jej obsahu.

Cestovateľské črevné problémy
Na vzniku cestovateľskej hnač-
ky má svoj podiel samotná cesta, 
zmena klímy, zmena stravy, ale 
aj možnosť kontaminácie potra-
vín a vody niektorými druhmi 

baktérií. Pri dodržiavaní základ-
ných hygienických pravidiel a pre-
chodným diétnym stravovaním 
príznaky ustúpia za niekoľko hodín.  
  Okrem „cestovateľskej hnačky“ sa 
môžu vyskytnúť hnačkové ochore-
nia, ktorých pôvodcom sú salmonely, 
šigely, niektoré parazity, vírus spôso-
bujúci hepatitídu typu A, pôvodca 
cholery. Týmto ochoreniam sa dá za-
brániť hygienickými opatreniami za-
meranými na prísnu osobnú hygienu 
(čisté ruky), na hygienu vody a potra-
vín. Vyvarovať sa nezvyčajných jedál, 
konzumovať iba dostatočne tepelne 
spracovanú stravu, piť prevarenú 
vodu, nekonzumovať zmrzlinu, džúsy 
a nepasterizované mlieko. Vyhnúť sa 
konzumácii ľadu, pokiaľ nie je záruka, 
že bol pripravený z bezpečnej alebo 
prevarenej vody. 

Kvapôčkové nákazy
Najčastejšie ide o tzv. choroby z 
prechladnutia, nádcha, angína, zápal 
priedušiek, chrípku, osýpky, menin-
gokokové infekcie, legionárska cho-
roba. Zabrániť takýmto ochoreniam 
sa dá vyhýbaním sa uzavretým prepl-
neným miestnostiam a zamedzením 
úzkeho styku s chorým ako aj vhod-
ným očkovaním (chrípka, meningo-
kokové infekcie).

Nákazy prenášané krvnou cestou 
a pohlavným stykom
Krvnou cestou sa prenáša vírusový 
zápal pečene typu B a C a vírus HIV. 
V prevencii je potrebné sa vyvarovať 
nezabezpečených lekárskych zákro-
kov mimo zdravotníckych zariadení, 
tetovaniam (trvať na jednorazových 

ihlách a striekačkách, na dokonale 
sterilizovanom lekárskom náradí). K 
dispozícii je očkovanie proti hepati-
tíde typu B. Sexuálne prenosné in-
fekcie sú tiež kvapavka, syfilis, herpes, 
HIV a ďalšie. Jednoduchou a zaruče-
nou ochranou je nemať sexuálny styk 
s cudzou osobou, ktorej zdravotný 
stav nie je známy. 

Ochorenia prenášané hmyzom
Riziko takýchto nákaz je veľmi vysoké 
najmä v tropických a subtropických 
krajinách. Patria sem malária, žltá 
zimnica, Dengue, japonská encefa-
litída, infekcia vírusom Zika a ďalšie. 
Očkovanie je k dispozícii proti žltej 
zimnici, japonskej encefalitíde a víru-
sovému zápalu pečene typu B. V pre-
vencii týchto ochorení je potrebné 
dodržiavať osobnú ochranu pred ko-
mármi - nosiť košele s dlhými rukáv-
mi, dlhé nohavice, používať vhodný 
repelent, spať v uzavretom prostredí 
s neporušenými moskytiérmi, použí-
vať prostriedky na hubenie komárov. 

Nákazy kože a slizníc
Sem patria: tetanus, tularémia, lep-
tospiróza, besnota, kožné plesňové 
ochorenia. Po poranení je dôležité 
správne ošetrenie rán. V prípade po-
ranenia je nutné ranu umyť vodou 
a mydlom a vyhľadať zdravotnícke 
zariadenie. Pred cestou je vhodné 
overiť si očkovanie proti tetanu. V 
prevencii je dôležité chrániť sa styku 
s neznámymi zvieratami podozrivými 
z besnoty, nechodiť naboso v teplom 
a vlhkom prostredí. 

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay

Užitočný letný manuál pre cestovateľov
Cestovanie je jednou z mála činností, za ktorú sa platí, no napriek tomu sa ňou človek stáva 
bohatším. Zároveň však môže so sebou priniesť aj isté zdravotné riziká. Aby ste sa vyhli mož-
ným problémom, v dostatočnom predstihu pred plánovanou cestou by ste si mali urobiť 
zastávku u svojho lekára. Veľmi dôležité je to najmä pre cestovateľov, ktorí „majú v hľadáči-
ku“ krajiny s nízkym hygienickým štandardom, zvlášť trópy a subtrópy.

7. august - sv. Sixtus II., pápež; sv. Ka-
jetán, kňaz
• Afra - latinského pôvodu s význa-
mom „Afričanka“
• Afrodita - podľa gréckej bohyne krá-
sy a lásky Aphrodíté
• Kajetán, Kajetána - latinského pôvo-
du s významom „pochádzajúci z mes-
ta Caiety“
• Štefánia, Štefana - je gréckeho pôvo-
du a v preklade znamená „víťazka“
8. august - sv. Dominik, kňaz; sv. Vik-
torín
• Donát, Donáta - latinské meno s vý-
znamom „(Bohom) darovaný“
• Hartvig - nemecké meno s význa-
mom „silný bojovník“
• Oskár - má germánsky pôvod a jeho 
význam je „božská kopija“
• Virgín, Virgínia - rímske rodové meno 
s významom „panna“
9. august - sv. Terézia Benedikta z Krí-
ža (Edita Steinová), rehoľníčka a mu-
čenica; sv. Roman, mučeník
• Ľubomíra - má slovanský pôvod a 
jeho význam je „mierumilovná“
• Rastic - domácka podoba mena Ras-
tislav
10.  august - sv. Vavrinec, diakon a 
mučeník
• Laurenc, Laurus, - latinského pôvodu 
s významom „pochádzajúci z mesta 
Laurentum“ 
• Lorenc, Lars, Vavrinec, Vavro - ne-
mecká, škandinávska a slovanská va-
rianta mena Laurenc
11. august - sv. Klára, panna; sv. Tibor, 
mučeník; sv. Zuzana
• Dulcia, Dulcinela, Dulcínia - meno 
španielskeho pôvodu s významom 
„sladká“
• Trojan - meno latinského pôvodu s 
významom „jeden z trojčiat“
• Zuzana - má hebrejský pôvod a v 
preklade znamená „ľalia, lotos“
12.  august - sv. Jana Františka de 
Chantal, rehoľníčka; bl. Inocent XI., 
pápež
• Dárius, Dária - z latinskej podoby 
mena perzského kráľa Dárajavauša = 
„držiteľ dobra“
• Darina - je juhoslovanského pôvodu 
a v preklade znamená „dar, darček“
13. august - sv. Poncián, pápež, a Hy-
polit, kňaz, mučeníci
• Belinda - anglické meno nemeckého 
pôvodu, pravdepodobne s význa-
mom „štít, ochrana“
• Hypolit - meno gréckeho pôvodu s 
významom „vypriahač koní“
• Ľubomír - má slovanský pôvod a 
jeho význam je „mierumilovný“
• Kasián, Kasius - rímske rodové meno 
s významom „pustý“

(pokračovanie na vedľajšej strane 5)

Blahoželáme k meninám
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Rok 2017 priniesol pokles počtu potratov, 
ale i pokles počtu narodených detí v kraji
Medziročne klesol počet narode-
ných detí iba v Trenčianskom a 
Trnavskom kraji
V roku 2017 sa v Trenčianskom kraji 
živonarodilo 5 330 detí, čo bolo o 
11 menej ako v predchádzajúcom 
roku. Medziročne vzrástol počet 
živonarodených detí v okresoch 
Trenčín o 8,9 %, Púchov o 7,9 % a 
Partizánske o 3,6 %, nepatrne aj v 
okrese Považská Bystrica o 0,6 % a 
v okrese Ilava o 0,2 %. V ostatných 
okresoch kraja došlo k úbytku ži-
vonarodených detí, v okrese Nové 
Mesto nad Váhom až o10,9 %.

Aj keď v Trenčianskom kraji ne-
žije najmenej žien v reprodukč-
nom veku, už štyri roky sme 
krajom s najnižším počtom naro-
dených detí 
Hrubá miera živorodenosti (počet 
živonarodených detí na 1000 oby-
vateľov) predstavovala 9,1 ‰ a za 
hodnotou v SR zaostávala o 1,6 
bodu. V prepočte na 1 000 obyva-
teľov sa v okresoch Považská Bystri-
ca, Bánovce nad Bebravou a Tren-
čín živonarodilo 10 detí, v okresoch 
Púchov, Ilava a Partizánske 9 detí 
a v okresoch Nové Mesto nad Vá-
hom, Prievidza a Myjava iba 8 detí.

Živonarodené deti narodené 
matkám mladším ako 18 rokov 
predstavovali v našom kraji naj-
nižší, 1,4 %, podiel medzi krajmi 
SR
Iba 0,3 % z celkového počtu živo-
narodených detí v kraji sa narodilo 
matkám do 18 rokov, polovica detí 
sa narodila matkám vo veku 27 až 
33 rokov a  1,5 % detí sa narodilo 
matkám starším ako 40 rokov. Pri-
emerný vek matky pri pôrode tým 
dosiahol 30,2 roka a bol o 0,6 roka 
vyšší ako v SR. V okresoch kraja sa 
priemerný vek matky pri pôrode 
pohyboval od 29,9 roka v okresoch 
Bánovce nad Bebravou a Považská 
Bystrica do 30,5 roka v okresoch 
Trenčín a Ilava.

Podiely detí narodených v prvom 
a druhom poradí sú vyššie ako v 
SR 
V roku 2017 klesli podiely detí živo-
narodených v prvom a v druhom 
poradí a vzrástli podiely živonaro-
dených detí vo vyšších poradiach. 
Zmeny však boli nevýrazné a pri-
emerné poradie živonarodeného 
dieťaťa v kraji ostalo oproti roku 
2016 nezmenené na úrovni 1,7 a 
bolo o 0,2 nižšie ako v SR. Vyššie 
priemerné poradie živonarodené-
ho dieťaťa (1,8) ako v kraji bolo v 
okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Nové Mesto nad Váhom, Partizán-
ske a Púchov, nižšie (1,6) v okresoch 
Trenčín a Myjava.
 
Podiel detí narodených mimo 
manželstva v kraji bol zhodný s 
podielom v SR
Podiel detí narodených mimo man-
želstva v kraji medziročne vzrástol 
o 0,1 percentuálneho bodu a tvo-
ril 40,1 %. V okresoch kraja vidieť 
značné diferencie. Najvyšší podiel 
bol v okrese Myjava, kde sa živona-
rodilo mimo manželstva až 54,6 % 
detí, nasledovali okresy Prievidza 
so 47,9 %, Nové Mesto nad Váhom 
so 44,5 % a Partizánske so 43,5 %. 
Nad hodnotou kraja bol podiel aj v 

okrese Bánovce nad Bebravou 41,4 
%, pod hodnotou kraja bol podiel 
v okresoch Ilava 37,3 %, Trenčín 
35,7 %, Považská Bystrica 31,8 % 
a najnižší podiel živonarodených 
detí mimo manželstva bol v okrese 
Púchov 29,4 %.

Pätina tehotenstiev bola ukon-
čená potratom
V Trenčianskom kraji boli teho-
tenstvá v roku 2017 ukončené 
v 5 337 prípadoch pôrodom a v  
1 363 prípadoch potratom (spon-
tánnym alebo plánovaným). Počet 
potratov v kraji medziročne klesá. Na 
1 000 obyvateľov pripadlo 2,3 potra-
tu, čo bola druhá najnižšia hodnota 
medzi krajmi SR po Žilinskom kraji a 
bola o 0,4 bodu nižšia ako v SR. Na 
100 pôrodov v kraji pripadlo 25,5 
potratu (index potratovosti), čo bolo 
o 0,6 percentuálneho bodu viac ako 
v SR. Index potratovosti bol najvyšší 
v okresoch Púchov 35,9 %, Myjava 
30,4 % a Prievidza 29,9 %, nasledo-
vali okresy Partizánske 23,9 %, Nové 
Mesto nad Váhom 23,8 %, Trenčín 
23,2 % a Bánovce nad Bebravou 
22,8 %. Nižší index potratovosti bol v  
okresoch  Považská Bystrica 22,1 % a 
Ilava 20,2 %.
Štatistický úrad SR, foto: pixabay

14. august - sv. Maximilián Mária Kol-
be, kňaz a mučeník
• Eusébius, Eusébia - meno gréckeho 
pôvodu s význ.  „statočný, pobožný“
• Mojmír - má slovanský pôvod a jeho 
význam je „(buď) môj svet“
• Mojtech - meno slovanského pôvo-
du s významom „(buď) moja útecha“
15.  august - sv. Tarzícius, mučeník; 
Nanebovzatie Panny Márie 
• Marcela - má latinský pôvod a zna-
mená „malá bojovníčka“
16.  august - sv. Štefan Uhorský; sv. 
Rochus, pustovník
• Joachim, Jáchim - hebrejské meno 
(Jojáqím) s významom „Jehova ho 
postaví“
• Leonard, Leonarda - má nemecký 
pôvod a v preklade znamená „silný 
(ako) lev“
• Linhart - varianta mena Leonard
• Rochus - meno nem. pôvodu (Roch-
wald) s významom „kričiaci vládca“
17. august - sv. Hyacint, kňaz
• Bertram - nemecké meno s význa-
mom „slávny havran“
• Bertrand - má nem. pôvod a v pre-
klade znamená „slávny štít, ochrana“
• Hyacint, Hyacinta - meno gréckeho 
pôvodu označujúce kvet
• Libert - má latinský pôvod a zname-
ná „oslobodený (z otroctva)“
• Milica - južnoslovanské meno s pô-
vodným významom „milá, milovaná“
• Miron - meno gréckeho pôvodu s 
nejasným významom - buď „plačúci“ 
alebo „voňavý olej“
18. august - sv. Helena; bl. Leonard, 
opát
• Elena - je odvod. od mena Helena
• Helena - má grécky pôvod a v pre-
klade znamená „svetlo“
• Ilona - maďarská podoba mena Helena
19.  august - sv. Ján Eudes, kňaz; bl. 
Elvíra, panna a mučenica
• Lilien - má latinský pôvod a zname-
ná „ľaliová“
• Lýdia - má grécky pôvod a v prekla-
de znamená „pochádzajúca z Lýdie, 
krajiny v Malej Ázii“
• Vratislava - slovanské meno, v pre-
klade znamená „vráti slávu“
20. august - sv. Bernard, opát a učiteľ 
Cirkvi; sv. Samuel, prorok
• Anabela - pravdepodobne z latin-
ského mena Amabel, čo v preklade 
znamená „hodná lásky, milá, ľúbezná“
• Arabela - pôvod pravdepodobne z 
latinského slova „orabilis“ = „venujúca 
sa modlitbe“
• Liliana - má lat. pôvod s význ. „ľaliová“
Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám

Celeste Bukhingham  & King Shaolin

Ešte raz, ale lepšie

Po čom muži túžia

Nedeľa s rozprávkou: Môj macík
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Hasičský a záchranný zbor

V okrese Púchov platí čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru  v Považskej Bystrici vyhlásilo čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozem-
koch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode 
okresov Považská Bystrica a Púchov od 2. augusta do 
odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiarov je každý povinný dodržiavať zásady proti-
požiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na les-
ných pozemkoch zakazuje  najmä:

-fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, 
alebo používať otvorený plameň na miestach so zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, 
slamu a iný biologický odpad,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, 
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných po-
zemkov sú v súvislosti s ochranou lesa pred požia-
rom povinní:

-zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre 
osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypra-
cúvať časový harmonogram s určením trasy pochôd-

zok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa 
má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; 
zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou 
požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva 
protipožiarneho náradia na určenom mieste v závis-
losti od plochy lesných porastov,

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a 
zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový 
príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný 
zásah,

- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné 
stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory 
a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dre-
va a zvyškov po ťažbe

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postih-
nuté kalamitou, zamerané najmä na urýchlené od-
straňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z 
blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov 
na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpe-
čenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasič-
skú techniku.       OR HaZZ Považská Bystrica 

Opitý Ukrajinec zaspal na chodníku
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Ulici 1.mája leží na 
chodníku muž, ktorý nejaví známky života. Mes-
tskí policajti po príchode na miesto zistili, že ide 
o mladého muža, ktorý bol evidentne pod vply-
vom alkoholu. Po prebudení hliadku informoval, 
že je občanom Ukrajiny a je ubytovaný v jednej z 
púchovských firiem, kde má aj svoje doklady. Ná-
sledne ho hliadka previezla do sídla spoločnosti, 
kde predložil doklad totožnosti. Svojim konaním 
sa dopustil priestupku prespávania na verejnom 
priestranstve. Hliadka ho vyriešila napomenutím. 

Vápenné mlieko spláchlo do potoka
Mestskí policajti preverovali telefonické ozná-

menie muža z Nosíc, podľa ktorého sa v potoku 
pretekajúcom zo Záskalia smerom k železničnej 
stanici nachádza neznáma látka kaliaca vodu. 
Mestskí policajti po príchode na miesto zistili, že 
voda v splavoch je sfarbená do biela. Na miesto 
privolali pracovníčku odboru životného prostre-
dia mestského úradu. Zistilo sa, že muž z Horných 
Kočkoviec po maliarskych prácach vylial vápenné 
mlieko vedľa toku potoka a to sa vplyvom daž-
ďovej vody dostalo do vody. Priestupok vyriešili 
mestskí policajti desaťeurovou pokutou. 

Psíka zachránili pred udusením
Na dispečing mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa v bráne rodinného 
domu v Horných Kočkovciach zasekol hlavou 
cudzí pes. Hliadka po príchode na miesto zis-
tila, že v železnej konštrukcii brány rodinného 
domu na Železničnej ulici je hlavou zakliesnený 
pes strednej veľkosti bielo-hnedej farby. Pes bol 
agresívny, nemal obojok a javil známky priduse-
nia. Hliadka na vyslobodenie psa použila stolový 
olej na premastenie železnej konštrukcie brány a 
špeciálne rukavice, pomocou ktorých psovi hlavu 
vytlačila z konštrukcie. 

Nebezpečný strom 
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého v Horných Kočkov-
ciach pod privádzačom je život ohrozujúci strom, 
z ktorého padajú konáre. Po príchode na miesto 
oznamovateľka označila strom z ktorého malo 
spadnúť na zem niekoľko konárov. Keďže v prí-
tomnosti hliadky zo stromu spadol na zem veľký 
asi šesťmetrový konár, bolo miesto ohraničené 
páskou a zhotovená fotodokumentácia. Prípad 
hliadka oznámila na mestský úrad. 

Pes – tulák sa našiel...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonickú 

informáciu, podľa ktorej sa na Štefánikovej ulici 
voľne pohyboval čierny pes stredného vzrastu. 
Po príchode hliadky na miesto a následnou kon-
trolou aj ostatných ulíc nebol spozorovaný voľný 
pohyb psa. Následne pomocou kamerového sys-
tému mesta spozorovali psa na Moravskej ulici. 
Mestskí policajti miesto jeho výskytu oznámili 
majiteľke, ktorá ho už hľadala. 

Krátka, ale intenzívna búrka spôsobila v 
nedeľu 29. júla popoludní pád stromu na že-
lezničnú trať medzi Púchovom a Považskou 
Bystricou. Strom poškodil nielen trakčné ve-
denie, ale zlomil aj stĺp trakčného vedenia. 
Došlo k úplnému obojsmernému prerušeniu 
železničnej dopravy. Po necelých troch ho-
dinách obnovili dopravu po jednej koľaji, na 
druhej koľaji znížili rýchlosť na 30 kilometrov 
na hodinu. S odstránením stromu pomáhali 
hasiči. Celkovo meškalo 18 vlakov, náhradnú 
dopravu medzi Púchovom a Považskou Byst-
ricou zabezpečovali autobusmi.                     (r)

Spadnutý strom prerušil železničnú dopravu

 
 
 

 
 

Mestský úrad a Dobrovoľný hasičský zbor 

v Púchove Vás pozývajú na súťaž hasičských družstiev. 

Dňa 12.8.2018 o 10:00h.  

pred hasičskou zbrojnicou.  

 
 

Príďte povzbudiť súťažné družstvá a občerstviť sa v príjemnom 
prostredí zbrojnice 



spravodajstvo  I  inzercia 9

Vážený pán riaditeľ Slovenskej pošty, 
Mgr. Peter Helexa,

dovoľte mi, aby som Vás prostredníctvom otvo-
reného listu oboznámil s  neakceptovateľnou si-
tuáciou na púchovskej pošte. Ako poslanca mes-
ta Púchov ma kontaktovalo a oslovilo množstvo 
ľudí, ktorým už dochádza trpezlivosť s čakacími 
lehotami na pošte v Púchove. 
Sám túto situáciu zažívam pri návšteve Vašej po-
bočky. Naposledy som na vyzdvihnutie zásielky 
čakal dvadsať minút a to napriek takmer všet-
kým otvoreným okienkam. Jednoducho - jedna 
pošta v  Púchove pre okresné mesto a priľahlé 
obce nestačí. 

Obce ako Dolné Kočkovce a Streženice vlastnú 
poštu nemajú a využívajú práve jedinú púchov-
skú. Tu už hovoríme o spádovej oblasti cca 23.000 
ľudí. Občania vedia, že Vaše zamestnankyne ro-
bia maximum, všetka česť ich práci a ochote. 

Z  historického hľadiska boli v Púchove dve po-
bočky. Jedna pošta v súčasných priestoroch a 
jedna prevádzka na Námestí slobody. Keď fun-
govali obe v minulosti, prečo by nemohli dnes? 
Mesto Púchov je silné priemyselné mesto s množ-
stvom fungujúcich podnikov a podnikateľov. 
Pritom patríme k mestám s najnižšou mierou 
nezamestnanosti na Slovensku. Neobávam sa 

teda, že by nová prevádzka Pošta Púchov 2 bola 
ekonomicky nerentabilná, ba práve naopak! 

V minulosti Slovenskú poštu kontaktoval s tou-
to prosbou aj primátor mesta Rastislav Henek, 
predseda ekonomickej komisie a poslanec mes-
ta Daniel Lako, či prezident Združenia podnika-
teľov Púchovského regiónu doc. Ing. Vladimír 
Taraba, Phd. Bohužiaľ, nič sa v tomto smere ne-
pohlo. Preto, ak by bol potrebný aj silnejší hlas 
ľudu, sme pripravení zorganizovať v krátkom 
čase petičnú akciu na podporu zriadenia druhej 
pošty v Púchove. Veríme však, že to nebude po-
trebné. 

Keďže my aj Vy ste tu pre ľudí, nakoľko Sloven-
ská pošta je štátny podnik, veríme, že nám ako 
novovymenovaný generálny riaditeľ Slovenskej 
pošty budete nápomocný a vyjdete v ústrety 
všetkým Púchovčanom a obyvateľom priľahlých 
obcí. Taktiež ako mesto Púchov vieme byť ústre-
toví pri hľadaní nového priestoru, napríklad v 
mestských nebytových priestoroch, ktoré vieme 
poskytnúť. Pokiaľ budete mať čas a chuť nám 
pomôcť, radi Vás privítame na osobnom stret-
nutí v Púchove.

S úctou,
Ing. Lukáš Ranik, 

poslanec MsZ v Púchove 

Kedy sa dočkáme otvorenia druhej pobočky pošty v Púchove?

Skúste
Rýchly LTE INTERNET aj pre váš domov

TO.domaTO.doma

už od 9,99 € 

mesačne AKCIA!
INŠTALÁCIA
len za 1 €

Viac info na www.swan.sk
Ponuka platí od 16. 4. do 31. 8. 2018. BEZ KÁBLARÝCHLYSPOĽAHLIVÝ
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Od 1. júla platí novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP  
Výška peňažného príspevku na opatrovanie 
sa zvýšila na sumu 369,36 eura
Od 1. júla 2018 platí novela zákona o 
peňažných príspevkoch na kompen-
záciu ťažko zdravotne postihnutých 
osôb (ŤZP). Napríklad výška peňaž-
ného príspevku na opatrovanie sa 
zvýšila zo sumy 249,35 eura na sumu 
369,36 eura pri opatrovaní jednej fy-
zickej osoby. Pri opatrovaní dvoch ale-
bo viacerých fyzických osôb sa zvýšil 
peňažný príspevok na opatrovanie 
zo sumy 323,36 eura na sumu 492,34 
eura. Ak opatruje ťažko zdravotne 
postihnutého poberateľ dôchodku, 
zvýšila sa suma za opatrovanie z 92,52 
eura na sumu 184,71 eura. 
    Zákon bol upravený v prospech  
klienta aj v prípade úmrtia opatrova-
nej osoby. Peňažný príspevok na opa-
trovanie sa poskytne za celý kalen-
dárny mesiac, v ktorom fyzická osoba 
zomrela a aj za nasledujúci kalendár-
ny mesiac. Zmena zákona sa týka aj 
úpravy výšky sadzby pri vykonávaní 
osobnej asistencie. Sadzba na jednu 
hodinu osobnej asistencie sa zvýšila 
zo sumy 2,78 eura na sumu 3,82 eura. 
V novele zákona boli vyšpecifikované 
aj typy zdravotného postihnutia na 
účely vydania parkovacieho preuka-
zu. Touto úpravou sa rozšíril okruh 
osôb, ktorým parkovací preukaz 
môže byť navrhnutý.
   Nakoľko problematika posudzova-
nia zdravotného stavu je u každého 
individuálna a závisí od mnohých fak-
torov, odporúčame klientom získavať 
informácie priamo u pracovníkov 
úradu, ktorí vám ochotne poradia pri 
riešení vašej ťažkej životnej situácie.

POSUDZOVANIE A ŽIADOSTI
Každá fyzická osoba, ktorá má zdra-
votné znevýhodnenie, môže v zmysle 
zákona č. 447/2008 Z. z. požiadať o 
poskytnutie kompenzácie, preukazu 
fyzickej osoby s ŤZP a parkovacieho 
preukazu. Je výhodou, ak žiadosť do-
ručí na Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny Považská Bystrica – pracovis-
ko Púchov (Štefánikova 820)  osoba, 
ktorá bude o kompenzáciu žiadať. 
Zamedzí sa tým podaniu skreslených 
a neúplných informácií. Ak sa žiadateľ 
z dôvodu nepriaznivého zdravotného 
stavu nemôže dostaviť, mala by ho 
zastupovať blízka osoba, ktorá dobre 
pozná jeho zdravotný stav, rodinné a 
sociálne zázemie.
   Podkladom pre podanie žiadosti je 
lekársky nález vypísaný obvodným 

lekárom, ktorý obsahuje aktuálne 
diagnostické zhodnotenie zdravotné-
ho stavu žiadateľa. Z dôvodu časovej 
zaneprázdnenosti niektorých obvod-
ných lekárov dochádza k neúplne vy-
plneným lekárskym nálezom, bývajú 
zdokladované diagnostické závery 
od odborných lekárov, ktoré už ne-
korešpondujú s reálnym zdravotným 
stavom klienta. Posudkový lekár pri 
posudzovaní zdravotného stavu kli-
enta vychádza z predloženej doku-
mentácie. Zodpovednosť za úplnosť 
žiadosti nesie samotný klient.
     Peňažné príspevky na kompen-
záciu ŤZP sa priznávajú od mesiaca, 
od ktorého bola podaná žiadosť. Pri 
diagnózach, ktoré sú z medicínskeho 
hľadiska ešte v riešení a pri ktorých sa 
predpokladá určitý vývoj, posudkový 
lekár môže určiť termín kontrolnej 
lekárskej prehliadky. Uvedený termín 
opätovného posúdenia je záväzný a 
zdravotný stav sa znovu prehodnocu-
je. Môže nastať situácia, že pri úprave 
zdravotného stavu klientovi zanikne 
odkázanosť na peňažný príspevok, 
ktorý dovtedy poberal. Ale môže na-
stať aj situácia, že klientovi vznikne 
nárok na ďalšie príspevky, vzhľadom 
na jeho zmenený (zhoršený) zdravot-
ný stav. V každom prípade, pri posud-
zovaní ťažkého zdravotného postih-
nutia je snaha posudkového lekára a 
sociálnych pracovníkov pomôcť riešiť 
ťažkú životnú situáciu klienta v súlade 
s platnou legislatívou. 

POSUDKOVÍ LEKÁRI
 Na úradoch práce, sociálnych vecí a 
rodiny posudzujú žiadosti posudkoví 
lekári na účely kompenzácií, preuka-
zov, parkovacích preukazov, dlhodo-
bo nepriaznivého zdravotného stavu 
dieťaťa a žiadosti na účely trhu práce. 
Posudkoví lekári úradu sú zodpoved-
ní za správne posúdenie jednotlivých 
žiadostí. Pri rozhodnutiach sú vždy 
nezávislí a vychádzajú zo zdravotné-
ho stavu klienta. Tento stav je možno 
posúdiť anamnesticky, resp. zo zdra-
votnej dokumentácie, ale aj priamym 
vyšetrením pri osobnej prítomnosti 
klienta. 
  Rozhodnutie, či bude posúdený 
klient zo zdravotnej dokumentácie 
alebo osobne, závisí od kompliko-
vanosti stavu, dostupnej zdravotnej 
dokumentácie, komplexnosti žiados-
ti. Ak sa rozhodne posudkový lekár 

vychádzať z dokumentácie, tak pod-
kladom je preňho zhodnotenie zdra-
votného stavu vyplnené obvodným 
lekárom a relevantné vyšetrenia od-
borných lekárov - špecialistov. Pri pri-
pravovaní podkladov je dobré klásť 
dôraz na najnovšie kontroly, zmeny 
stavu, prehodnotenia diagnostických 
záverov a pod. Pre účely posudzova-
nia je z časového hľadiska najdôleži-
tejších posledných 12 mesiacov. 
   Posudzovanie zdravotného stavu 
žiadateľov je v kompetencii posudko-
vého lekára. Posudkový lekár nenavr-
huje kompenzácie sociálnych dôsled-
kov ťažkého zdravotného postihnutia 
na základe odporúčaní odborných 
lekárov, ale skúma jednotlivé telesné, 
zmyslové a psychické funkcie a ich 
poruchy a podľa toho navrhuje kom-
penzácie. 

KOMPETENCIE SOCIÁLNEJ 
POISŤOVNE, ÚRADU PRÁCE 
A OBCE SÚ ROZDIELNE 
Pre objektívnu informovanosť klien-
tov je potrebné uviesť, že sociálna 
poisťovňa, úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny a obec/mesto/vyšší územný 
celok majú presne definované kom-
petencie v zabezpečovaní sociálnej 
starostlivosti o občanov. 
  Sociálna poisťovňa posudzuje 
svojich klientov na účely priznania 
dôchodkov. Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny posudzuje zdravotný 
stav na účely priznania peňažných 
príspevkov na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia. Každá táto 
inštitúcia má svojich posudkových 
lekárov a vychádza z inej legislatívy. 

Preto, ak klient poberá dôchodok vy-
plácaný sociálnou poisťovňou, to ne-
znamená, že mu automaticky vzniká 
nárok na niektorú z typov kompenzá-
cií, ktoré vypláca úrad práce. Uvedená 
situácia sa vzťahuje aj na odkázanosť 
na preukaz ŤZP, ŤZP so sprievodcom a 
parkovací preukaz.
   V kompetencii obecných úradov 
a VÚC je aj poskytovanie opatrova-
teľskej služby a sociálnej pomoci v za-
riadeniach sociálnych služieb. Klienti 
si často zamieňajú nárok na poskyto-
vanie opatrovateľskej služby a pe-
ňažného príspevku na opatrovanie. 
Podľa miesta trvalého bydliska pre 
občanov obec alebo mesto zabezpe-
čuje opatrovateľskú službu, peňažný 
príspevok na opatrovanie fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím je v kompetencii úradov práce. 
    Je nutné upozorniť, že zákon o 
peňažných príspevkoch na kom-
penzácie neumožňuje súbežné po-
skytovanie peňažného príspevku na 
opatrovanie, opatrovateľskej služby 
a sociálnej pomoci v zariadeniach 
sociálnych služieb. Odporúčame kli-
entom, pokiaľ majú záujem o určitú 
sociálnu pomoc, aby sa obrátili na tú 
inštitúciu, ktorá takúto službu zabez-
pečuje. Súčasne je nutné pripome-
núť, že žiadny peňažný príspevok na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia nenahrádza schopnosť 
rodiny zabezpečiť starostlivosť a ne-
dokáže poskytnúť lásku a hrejivý po-
cit ochrany zo strany tých najbližších.

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Považská Bystrica

Foto: pixabay.com
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Nikto vám nemôže dať to, čo vám môžem ja sľúbiť...
...tak nejako asi uvažuje pri tvorbe svojich diel a 
programov púchovský Picasso, ktorý s obľubou 
(zne)užíva  titul primátor mesta Púchov 2002 
- 2014 (v ďalšom len PMP 2002 - 2014). V ostat-
ných troch dielach, ktoré ste dostali do schránok, 
sa dotkol aj problematiky mestskej časti Pod La-
chovcom, tak si dovolím stručne a s nadhľadom 
zareagovať: 

Parkovanie pri „Zdraví“
Ak si lepšie pozriete návrh PMP 2002 - 2014, v 
podstate nám zrušil autobusovú zastávku MAD 
a  čerstvo zrekonštruovaný chodník pri penzió-
ne..., nuž „ďakujeme“. Treba povedať, že nečaká-
me na podobné novátorske návrhy a konáme. 
Inicioval som rokovanie medzi NsP Zdravie a 
Senior klubom, ktorého výstupom je už reálne 
fungujúci nájom 20 parkovacích miest pre za-
mestnancov NsP a tým de facto plus 20 parko-
vacích miest pre návštevníkov a pacientov NsP. 
Podľa výstupu zo štúdie Žilinskej univerzity  NsP 
pripravuje výstavbu nového parkoviska pre za-
mestnancov s 36 parkovacími miestami s pred-
pokladaným termínom realizácie v roku 2019. 
Ďalších desať parkovacích miest pribudne ešte 
v tomto roku na ulici Za cintorínom - financova-
nie bolo schválené v júnovom zastupiteľstve.

Letný amfiteáter na Lachovci 
Rekonštrukcia amfiteátra je naozaj súčasťou 
dlhodobého programu rozvoja časti Pod La-
chovcom, ale otvorene sme aj občanom pre-
zentovali, že vzhľadom na investičné náklady 
cca 270 tis. eur sa o realizáciu v tomto volebnom 
období budeme snažiť cez eurofondy a tak sa aj 
deje. V roku 2017 sme s projektom neuspeli a tak 
v tomto roku mesto opäť v máji podalo projekt 
na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka s názvom Folklórne tradície pohra-
ničia z operačného programu Interreg V-A SR-ČR 
(podrobnosti o projekte - viď mestská webová 
stránka). Projekt sme rozšírili aj o rekonštrukciu 
prístupovej cesty a prístupového chodníka zo 
západnej strany amfiteátra. Projektová doku-
mentácia sa spracovala až v roku 2016, a nie ako 
uvádza PMP 2002 - 2014, že ju mali pripravenú 
už v roku 2014. Ku cti PMP 2002 - 2014 slúži, že sa 

priznáva k technicky zbabranej stavbe divadla, 
keď v texte píše – citujem „...iba pre pár ľudí, ktorí 
sa do Divadla zmestia“.

Kruhové križovatky 
alebo (ak chcete) objazdy
Kruháče sú nesporne prínosom pre bezpeč- 
nosť, ale stali sa hlavne módnym prezentačným 
a predvolebným hitom. Ak ich osadíte medzi 30 
a viac rokov staré cesty v zlom technickom stave, 
je to ako na zhrdzavenej retiazke zlatý prívesok 
-  viď napríklad aj v týchto dňoch obnovený as-
faltový koberec od námestia k „piškóte“ pri cin-
toríne. No a posúdenie návrhov umiestnenia 
nových kruháčov v  samostatnom umeleckom 
diele od PMP 2002 - 2014 v kontexte vyššie uve-
deného už nechám na vás.

Na úplný záver trochu 
retrospektívy 
Pod vedením PMP 2002 - 2014 si mesto na stav-
bu v texte spomínaného mestského divadla 
zobralo niekoľkomiliónový úver (v eurách), sta-
valo divadlo a „pridružené“ objekty, ale spláca-
nie úveru v  úverovej zmluve (od roku 2015) už 
nechali na nové – súčasné - vedenie mesta a 
úver bude mesto splácať ešte ďalšie tri volebné 
obdobia. Súčasné vedenie mesta v spolupráci s 
poslancami  mestského zastupiteľstva dodržujú 
a preukázateľne plnia kľúčový cieľ programové-
ho vyhlásenia - znižovanie zadlženosti mesta pri 
súčasnom permanentnom investovaní do roz-
voja všetkých mestských častí.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ 
a predseda VMČ Pod Lachovcom
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STAVIATE ALEBO PRERÁBATE DOM?
NAKÚPTE U NÁS VŠETOK ELEKTROINŠTALAČNÝ

MATERIÁL A ZĽAVU MÁTE ISTÚ. TO SA OPLATÍ!

KVALITA JE PRE
NÁS NA 1.MIESTE

VÝPREDAJ 20%

-10% ZĽAVA
NA CELÝ NÁKUP

Letnááá 

PREDAJŇA:
UNI - elektroinštalačný materiál
Royova 777 (Za Púchovčanom)
020 01 Púchov

NA VYBRANÉ SVIETIDLÁ! POZOR, AKCIA
PLATÍ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB.

Platí iba pri nákupe nad 40€
AKCIA PLATÍ DO 31.8.2018!
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Váh 
“tečie” 
svetom

Ako je to už zvykom, tak ani my, Váhisti, 
sme počas roka nezaháľali a od Vianoc, 
kedy sme sa prezentovali spoločným 
programom s folklórnymi súbormi 
Rozsutec zo Žiliny a Mladosť z Dubnice 
nad Váhom, sme sa začali pripravovať 
na nabité leto. V marci sa naše rady roz-
šírili o nového člena – Luciu Šarišskú, 
ktorá sa vo svojom folklórnom životo-
pise môže pochváliť postom sólistky v 
súboroch Rozsutec a Stavbár zo Žiliny. 
Lucia u nás zaujala miesto ochotníckej 
tanečnej pedagogičky a pomáha nám 
pri technike tanca. 

Vyšúchané tanečné topánky a hodiny 
strávené nácvikmi sme začali úročiť už 
na začiatku júna, kedy sme sa predsta-
vili v Českej republike v Plzni na našom 
prvom zahraničnom festivale tohto 
leta - 22. MFF CIOFF Plzeň. Nielen mes-
to Púchov ale aj Slovensko medzi iný-
mi krajinami sme vo svete reprezen-
tovali aj v júli na 18. Medzinárodnom 
festivale folklóru Turopolje v Chorvát-
sku. Hneď po príchode bolo úlohou 

všetkých súborov spraviť akúsi taneč-
nú školu a naučiť obyvateľov i cudzo-
krajných tanečníkov kroky zo svojich 
krajín. Väčšina iných súborov stavila v 
tanečnej škole na tzv. kolesové tance 
v kruhu. My sme pod taktovkou nášho 
vedúceho učili ostatných zase pre nás 
typické kroky a krútenia v pároch so 
sprievodom živej hudby. V ďalších 
dňoch nášho pobytu v Chorvátsku 
sme pokračovali šnúrou vystúpení po 
Záhrebe a jeho okolí.

Do našich choreografií sa rýchlo za-
pojili aj tanečníci, ktorí k nám prišli 
v septembri 2017 z DFS Biela voda. 
Za krátky čas odviedli kus práce a po 
technickej stránke sa oproti začiat-
kom vyformovali na nepoznanie a 
tak sme sa nehanbili ich postaviť do 
ťažkej úlohy - prezentovať náš súbor 
na spomínanom festivale v chorvát-
skom Záhrebe v súťažnom programe. 
Spomedzi všetkých telies z Francúz-
ska, Macedónska, Austrálie, Chorvát-
ska a iných, sa nám podarilo s dvomi 

choreografiami z Hornej Marikovej 
(“Ani tuto, ani tam”) a Púchovskej do-
liny (“Neviem, neviem, čo mám robic”) 
získať ocenenie za výborné hudobné 
spracovanie predovšetkým vďaka hu-
dobnému spracovaniu Ivana Sadloňa 
a prevedení ĽH Váh. Taktiež sa nám 
podarilo vytancovať si cenu za najlepší 
umelecký a scénický dojem, na čom 
má zásluhu autor spomínaných cho-
reografií, náš vedúci Richard Benech. 
Po minulých úspechoch v súťažiach na 
Slovensku, kde poprední etnológovia 
hodnotili naše tance zlatými a striebor-
nými pásmami, sme radi, že choreo-
grafie nášho regiónu zaujali aj zahra-
ničných odborníkov, ktorí ocenili ich 
umeleckú hodnotu a prevedenie účin-
kujúcimi. Aj keď hrdo a radi reprezen-
tujeme práve Púchovskú dolinu, z kto-
rej čerpáme námety na väčšinu našich 
tancov, dovolili sme si práve na Jadra-
ne premiérovať staro-novú choreogra-
fiu s názvom “Parádnice zo Zemplína”. 
Chorvátskych divákov oproti porote, 
ktorá hodnotila profesionálnu stránku 

súboru, zase zaujala energickosť hud-
by, tanca a hlavne rozmanitosť krojov, 
v ktorých sme vystupovali. Týždeň na 
to, sme navštívili Marikovské folklórne 
slávnosti, kde sme sa na vyžiadanie 
prezentovali choreografiou z Hornej 
Marikovej.

Keďže leto ešte nekončí, tak i nás 
čakajú ďalšie vystúpenia. Najbližšie 
nás môžete vidieť napríklad 11. 8. na 
festivalíku na Soláni (Morava) a 12. 8. 
na dožinkách v Nedašove (Morava), 
obe obce sa nachádzajú len kúsok za 
hranicami. Na prelome augusta a sep-
tembra nás čaká ešte jeden viacdňový 
medzinárodný festival v Zlíne (ČR), a 
potom už sa predstavíme na poduja-
tiach v Púchove. Nadšencov tanca a 
spevu možno poteší nadchádzajúci 
septembrový nábor do tanečnej zlož-
ky, na ktorý vás srdečne pozývame. 
Bližšie informácie k náboru môžete 
sledovať na našich facebookových 
stránkach, Instagrame či osobitných 
plagátoch. 

Všetko to, čo robíme, by sme nedoká-
zali bez podpory, preto sa touto cestou 
chceme poďakovať OZ Folklórne srdce 
Púchov , Divadlu Púchov - Púchov-
skej kultúre, s. r. o. a Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju. Vďaka patrí aj 
rodičom malých i veľkých folkloristov, 
vedeniu detských súborov a skupín 
mesta Púchov a okolia, z ktorých sa 
mnoho členov rozhodlo pre účinkova-
nie vo FS Váh. Ak nás chcete podporiť 
alebo sa dozvedieť viac o FS Váh, tak 
nás sledujte na Instagrame @fsvah-
puchov alebo na našej facebookovej 
stránke facebook.com/fsvahpuchov.

Adam Staňo
Foto: Katarína Kalusová

Súťažný tanec „Neviem, neviem” v chorvátskej Velikej Gorici.

Príchod leta a horúcich mesiacov 
možno u mnohých evokuje čas 
odpočinku, voľna a dovoleniek. 
Pre folklóristov však obdobie od 
júna do konca septembra zna-
mená vyvrcholenie celoročných 
príprav na sezónu festivalov, jar-
mokov, slávností a vystúpení. 

Spoločná fotografia súboru  z centra Záhrebu.
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Posedenie v tráve s možnosťou kreatívneho 
vyžitia v podobe workshopov alebo handmade 
výrobkov lokálnych tvorcov. Skvelé jedlo, hudba!
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Piatok: 10. 8., 17.30 h Sobota: 11. 8., 17.30 h  

CHATA NA PREDAJ                                                                                                            
Rodičia predávajú chatu. Pred odovzdaním chaty novému majiteľovi sa matka rozhodne usporia-
dať poslednú rodinnú stretávku. Príbuzenstvo neprejavuje nadšenie, takéto stretnutia bývajú vždy 
dosť psychicky náročné. Česká komédia s hviezdnym hereckým obsadením: Ivana Chýlková, Jan 
Kačer, Tereza Voříšková, David Vávra, Jana Synková, Judit Bárdos, Michael Pitthtan,...
MN 12 rokov – ČR – CinemArt – 77´ – česká verzia – komédia, dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 10. 8., 19.30 h Nedeľa: 12. 8., 17.30 h  

PLÁN ÚTEKU 2                                                                                                           
Ray Breslin (Sylvester Stallone) je neustále na úteku – živí sa testovaním nedostatkov zabezpečo-
vacích systémov vo väzniciach. Uplynulo už niekoľko rokov odkedy sa stal obeťou zrady a musel 
siahnuť až na dno svojich síl, aby unikol z neslávne známej presklenej Hrobky. Po tomto úspechu 
mu prestíž ešte stúpla, získal množstvo nových zákaziek a teraz čelí novej veľkej výzve. Jeden z čle-
nov jeho tímu zmizne a ocitne sa v tajnom technologickom zariadení s príznačným názvom Hádes...
MN 15 rokov – USA, Čína – Fórumfilm – 93´ – český dabing – thriller. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 11. 8., 15.30 h Nedeľa: 12. 8., 15.30 h  

SMELÉ MAČIATKO                                                                                                      
Nezbedné mačiatko Klbko žije so svojím trochu lenivým a pohodlným otcom Fúzikom v maličkom 
apartmáne v srdci veľkomesta. Klbko sa rado díva na svet z okna svojho domova a sníva o tom, že 
raz spozná všetko neznáme tam vonku. Vďaka svojej vynaliezavosti sa mu podarí zostrojiť si skutoč-
nú lietajúcu raketu, na ktorej sa vyberie hľadať bájny Mačací raj. Vtedy jeho otec, napriek svojej zlej 
skúsenosti s vonkajším svetom, bez váhania vykročí z bezpečia domova a spolu s novou parťáčkou 
Arou sa ho okamžite vydáva hľadať. 
MP – Čína – Continentalfilm – 89´ – slovenský dabing – rodinný, animovaný, dobrodružný. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 11. 8., 19.30 h  

REDBAD                                                                                                      
Roel Reiné prináša ďalšie pôsobivé hrdinské dielo. Tentokrát vyrozpráva príbeh o legende Redba-
dovi a boji proti prevratnému prúdu kresťanstva. Nikto Redbadovi nepovedal v čo má veriť: žiadny 
kráľ, žiadny kňaz ani samotné hviezdy, pretože jeho krajina je krajinou slobodných ľudí. Tento film je 
historickou epopejou o vzostupe kresťanstva, ságach a starovekej legende menom REDBAD.
MN 15 rokov – Hol., – Continentalfilm – 158´ – titulky – historická dráma. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda: 15. 8., 17.30 h  

LUIS A UFÓNI                                                                                                                                                                                                                               
Luis je pozemský chlapec, trochu samotár a vďaka otcovi na mimozemskú inteligenciu vždy veril. 
Teraz rieši hrozbu toho, že bude musieť  odísť z domova na internát, keď z okna uvidí lietajúci tanier. 
Zvláštne kľučkuje, a nakoniec to napáli do stromu. Stretáva bláznivú trojku ufónov a hneď je mu 
jasné, že s nimi bude zábava...
MP – Nem. – Bontonfilm – 90´ – slovenský dabing – animovaná komédia. Vstupné 3,50 €. 
Prázdninové premietanie s DARČEKOM PRE KAŽDÉHO: plastový pohár na nápoje. 

Streda: 15. 8., 19.30 h  

HLBOKO                                                                                                                                                                                                                     
V marci 1984 otriasla Islandom správa o šokujúcej udalosti. Po prudkej búrke sa potopila rybárska 
loď  s celou posádkou. Jeden jej člen poprel všetky fyzikálne zákony a prežil. Guli strávil šesť hodín 
v ľadovom oceáne a celkom sám, bez pomoci doplával až k brehu islandského ostrova a prekonal  
strastiplnú cestu po pevnine cez pusté lávové pole. Dodnes ostáva záhadou ako mohol taký nápor 
vydržať.  MN 12 rokov –  Island – ASFK – 95´ – titulky –  dráma. Vstupné 1 €.

Piatok: 17. 8., 17.30 h Nedeľa: 19. 8., 20.00 h  

MEG: HROZBA Z HLBÍN                                                                                                                                                                                                                     
Hlbokomorská ponorka, ktorá je súčasťou medzinárodného podmorského výskumného progra-
mu, bola napadnutá obrovským tvorom, sa teraz nachádza poškodená na dne priekopy Tichého 
oceánu s posádkou uväznenou vo vnútri. S ubiehajúcim časom čínska oceánografka (Winston 
Chao) privolá na pomoc skúseného záchranára Jonasa Taylora (Jason Statham), aby zachránil po-
sádku i oceán od tejto nezadržateľnej hrozby: prehistorického, takmer 30-metrového žraloka zná-
meho ako Megalodon. Pred niekoľkými rokmi sa Taylor s týmto strašným stvorením už stretol. Teraz, 
v tíme so Suyin, musí čeliť strachu o vlastný život, aby zachránil všetkých uväznených...
MN 12  rokov – USA – Continentalfilm – 113´ – titulky – akčný, horor, sci-fi, triler. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK

Kompletný program kina a kultúrnych podujatí na:  
www.kino.puchov.sk, www.kultura.puchov.sk
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Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 7. 8.   
Držková so zemiakmi, chlieb
1. Kurací grilov. plátok, horčicová omáčka, 
opekané zemiaky 
2. Tortelíny s rajč. omáčkou sypané syrom 

Streda: 8. 8.   
Liptovská kapustová s údeným mäsom a 
zemiakmi, chlieb 
1. Bravč. paprikáš na vojvodinský spôsob, 
maslové halušky 
2. Smotanový posúch so slaninou a 
cesnakom 

Štvrtok: 9. 8.
Šampiňónová s krupic. haluškami, chlieb
1. Vypráž. bravč. rebierko v kukuričnej 
strúhanke, varené zemiaky, paradajk. šalát 
2. Cuketovo-zemiak. baba s krúpami, kefír

Piatok: 10. 8.
Fazuľová na kyslo, chlieb 
1. Indické kuracie stehno, dusená ryža s 
pórom 
2. Jablkový koláč z lineckého cesta 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 7. 8.
Brokolicová krémová, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Morčačí steak s kapary omáčkou, hráško-
vá ryža, zeleninové obloženie
2. Živánska (bravčové mäso, slaninka, 
klobáska, cibuľka, paprika, zemiaky) 
3. Zapekané tvarohové palacinky 
 

Streda: 8. 8.
Šošovicová na kyslo so zemiakmi, chlieb
Hovädzí vývar Risi-Bisi
1. Kur. kocky „quatro formaggi“, dus. ryža
2. Bačovský bravčový rezeň, zemiakové 
pyré, čalamáda
3. Fliačky s kapustou
    
Štvrtok: 9. 8.
Frankfurtská s párkom, chlieb
Slepačí vývar so špenátovými haluškami
1. Vykostené kuracie stehno, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Jelenie stehno na dubákovej omáčke, 
karlovarská knedľa (5,90 €)
3. Zeleninový šalát so syrovými nugetkami, 
smotanový dresing, pečivo
 
Piatok: 10. 8.
Tekvicová s mandľami, chlieb
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kurací Černohor, zem. pyré, kyslá uhorka
2. Hrachová kaša s domácou klobáskou, 
chrumkavá cibuľka, chlieb
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené zemia-
ky, tatárska omáčka

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 7. 8.
Boršč
1. Plnená paprika, rajčinová om., knedľa
2. Hrbatý kurací rezeň, ryža/am. zemiaky

Streda: 8. 8.
Hovädzí vývar s mäsom a rezancami
1. Budejovická hovädzia pečienka, tarhoňa
2. Údená br. krkovica, belehradské zemiaky

Štvrtok: 9. 8.
Šošovicová s párkom

1. Koložvárska kapusta, varené zemiaky
2. Zemplínsky brav. závitok, ryža, zel. šalát

Piatok: 10. 8.
Cvikľová na kyslo s kôprom
1. Kurací stehenný rezeň, špenátový príva-
rok, zemiaková kaša
2. Boloňské bravčové špagety so syrom

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 7. 8.
Kôprová kyslá
1. Kačacie stehná pečené, dusená červená 
kapusta, domáca knedľa
2. Bravčový steak s demi-glace omáčkou a 
maslovými gaštanmi, dusená ryža
3. Cézar šalát s vajíčkom
Dezert: Kocka s medovou kôrkou

Streda: 8. 8.
Zeleninová so strúhaním
1. Morčací steak zapekaný s cuketou a 
syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Divinové medailóniky na brusniciach, 
opek. zemiaky s tymiánom, obloha (6,50 €)                                                                 
3. Jahodové knedle s makom
Dezert: Rezy Bounty

Štvrtok: 9. 8.
Zemianska
1. Kuracie prsia v mrkvovom cestíčku,  
zemiakové pyré, uhorkový šalát
2. Tagliatelle s teľacím ragú
3. Cuketovo-smotanové rizoto
Dezert: Pomarančové rezy

Piatok: 10. 8.
Cuketová s krutónmi
1. Morč. soté na čín. zelenine, jazmín. ryža
2. Mletý steak z panenky, zemiak.-mrkvové 
pyré, šalát z čínskej kapusty a kukurice
3. Listový šalát s cherry paradajkami a 
kúskami tuniaka
Dezert: Kokosové rezy

                 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 7. 8.    
Karotková so zázvorom
Morčacia so širokými rezancami 
1. Americké kurča, pečené zemiaky, kečup, 
volské oko, slanina
2. Hovädzie čili con carne s ryžou  
3. Palacinky, banán, šľahačka, čokoláda  

Streda: 8. 8.   
Kapustová s údeným mäsom 
Zeleninová s cestovinou
1. Kurací Gordon bleu, zemiaky s maslom, 
zelenin. šalát z čínskej kapusty 
2. Koložvárska kapusta, varené zemiaky
3. Cestoviny s cuketou, rajčinami a syrom

Štvrtok: 9. 8.
Hrachová s párkom
Brokolicový vývar s krupicovými haluškami  
1. Viedenská hov. roštenka, ryža, hranolky 
2. Pastiersky syr/vegetariánsky (výber), 
varené zemiaky, tatárska omáčka 
3. Šampiň. rizoto so syrom, mrkvový šalát

Piatok: 10. 8.
Pórová s chlebovými krutónkami 
Bryndzový demikát so slaninkou

1. Kurací steak s prosciuttom a rozmarí-
nom, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Plnená bravčová roláda s opekanými 
zemiakmi, kyslá uhorka  
3. Tofu guľky v syrovej omáčke s tagliatelle  

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 7. 8.
Zeleninová s rajbaničkou 
1. Vyprážaný karfiol, var. zemiaky, tatárska 
2. Lasagne s mletým mäsom a syrom  
3. India: Kuracie mäso TIKKA MASALA, 
chlieb NAAN, zeleninová príloha 

Streda: 8. 8.
Sladká kukuričná polievka
1. Grécky šalát s feta syrom, pečivo 
2. Kurací plátok so šampiňónmi, ½ ryža, 
½ hranolky, zeleninová príloha
3. India: Bravčové kocky v sladko-kyslej 
omáčke s ananásom, ryža, zel. príloha 

Štvrtok: 9. 8.
Slepačí vývar s rezancami 
1. Grilovaný encián, americké zemiaky, 
brusnicová omáčka, zeleninová príloha 
2. Černohorský rezeň, zemiaky, kys. uhorka 
3. India: Pečené plnené zemiaky so zeleni-
nou v rajčinovej omáčke, chlieb NAAN 

Piatok: 10. 8.
PHO - vietnamská polievka z brav. mäsa  
1. Zeleninové rizoto, parmezán, čalamáda 
2. Maslová ryba grilovaná, varené zemiaky, 
zeleninová príloha
3. India: Kuracia rolka, zeleninový šalát 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 7. 8.
Zeleninová letná s pohánkou 
Rezaný vývar (hovädzí + kurací)
1. Plnený zapekaný baklažán, zemiaky, šalát 
2. Pečené kur. stehno, ryža, hrušk. kompót
3. Hovädzí rozbíf, pečené zemiaky, dresing
4. Brav. panenka v pancette, avokád. gua-
camole, listový šalát s dresingom, bagetka 

Streda: 8. 8.
Ruský boršč
Rezaný vývar (hovädzí + kurací)
1. Domáce šúľance, maslo, mak, flam. slivky
2. Šalát Caprese (rajčina, mozarella, bazalka,                         
grilovaná, marinovaná treska na špíze)
3. Hovädzí rozbíf, pečené zemiaky, dresing
4. Brav. panenka v pancette, avokád. gua-
camole, listový šalát s dresingom, bagetka 

Štvrtok: 9. 8.
Studená  broskyňová s cream fresh
Rezaný vývar (hovädzí + kurací)
1. Segedínsky guláš, varená knedľa
2. Čínske rezance ChowMein s kačacím 
mäsom a zeleninou
3. Hovädzí rozbíf, pečené zemiaky, dresing
4. Brav. panenka v pancette, avokád. gua-
camole, listový šalát s dresingom, bagetka 

Piatok: 10. 8.
Brokolicový krém, pražené perličky
Rezaný vývar (hovädzí + kurací)
1. Cuketovo-zemiak. placky, cesn. dresing  
2. Vypr. kur. prsia v parmez. strúhanke, 
zemiaková kaša, paradajkový šalát
3. Hovädzí rozbíf, pečené zemiaky, dresing
4. Brav. panenka v pancette, avokád. gua-
camole, listový šalát s dresingom, bagetka

AUTORIZOVANÝ PREDAJ A SERVIS VOZIDIEL

POŽIADAVKY: ZNALOSŤ KONŠTRUKCIE A TECHNIKY VOZIDIEL,
PRÍJEMNÉ VYSTUPOVANIE, PRÁCA S PC, AJ VÝHODOU

SERVISNÉHO
PORADCU

/ TECHNIKA

 INFO na:
t. č. 0911 942 799

Životopis s fotkou a motivačným listom môžete zaslať na
manager@kiapuchov.sk

prijme

BENEFITY:
stabilná pracovná pozícia v spo-
ločnosti s dlhoročnými skúseno-
sťami, odborné školenia, kontakt
s najnovšími technológiami 
v automobilovom priemysle, 
stravné lístky 100% hradené, 
relaxačné pobyty zdarma, zaují-
mavé pracovné prostredie

na TPP

NÁPLŇ PRÁCE: 
prijímanie vozidiel do servisu, 
objednávanie ND, odovzdáva-
nie po oprave zákazníkovi, evi-
dencia a správa skladu ND, 
deľba a organizácia práce pre 
automechanikov, agenda 
záručných opráv...

MZDA: 1000 € + ODMENY
(NÁSTUP 850 € + ODMENY)
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Známy letný festival Vúdstok nahradili Končiny   

Klub slovenských turistov Púchov v spolu-
práci s mestom Púchov vás srdečne pozý-
va na 43. ročník Púchovského okruhu za 
zdravím – Memoriál MUDr. Vadoviča. Po-
dujatie sa uskutoční  v nedeľu 2. 9. 2018.
Trasy jednotlivých túr vedú hornatým teré-
nom s krásnymi vyhliadkami na Púchov a 
jeho okolie na rozhraní malebných pohorí 
Javorníky, Strážovské vrchy a Biele Karpaty.
Prezentácia: Country Saloon na Nám. slo-
body v Púchove
Štart: po prezentácií od 7:00 do 10:00 hod,
Pešie túry:
25 km: Púchov – Holíš – Nimnica, kúpele – 
Hradisko – Púchov
15 km: Púchov – Holíš – Nimnica – Púchov
10 km (kočíková): Púchov – Salaš Nimnica 
– Púchov
Trasy vedú po turistických značkách a vlast-
nom značení. V cieli bude pre vás pripravený 
kultúrny program, bohatá tombola, skvelý 
turistický guláš a občerstvenie. 
Štartovné poplatky: členovia KST, KČT + 
deti neorganiz. do 14 rokov  0,5 €
Dospelí – nečlenovia KST    1 € 
TOM + dôchodcovia  0,5 €           

Festival Končiny
Ski Mojtín, Strážovské vrchy
3. - 4. 8. 2018
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Moravská 1879, Púchov 
042 / 471 00 55 

PO-PIA: 08:45 - 17:00, SO: 09:00 - 11:00

Notebooky • Počítače • Tlačiarne • Tablety • Mobily

Profesionálna predajňa a servis výpočtovej techniky

za obsah zodpovedá JC MEDIA s.r.o. 
ponuka platí do 31.8.2018
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Tento oddych by mal byť však aktívny pre udržanie 
zdravia. Púchovskí seniori majú možnosť takto ak-
tívne prežiť svoj dôchodkový čas v priestoroch den-
ného centra seniorov a zapájať sa do jeho aktivít. 
Vďaka nášmu mestu majú seniori vybudované pek-
né priestory, kde trávia svoj voľný čas v kruhu svo-
jich priateľov pri rôznych podujatiach, ktoré mesto 
podporuje. K tomu slúžia rôzne vytvorené krúžky 
- napríklad ručných prác, turistický, cestovateľský, 
čitateľský, návšteva vlastnej telocvične a pod. Tak 
tomu bolo aj v prvom polroku tohto roka. Fašian-
gový maškarný sprievod je už tradičným podujatím, 
kde nechýbali členovia denného centra a rovnako i 
vystúpenie ich tanečnej country skupiny na tomto 
podujatí. Spoločné zbieranie byliniek od jari, podu-
jatia v Hoštinej pre naplnenie projektu mesta „Spo-
ločné priestory“, ukážky prác z krúžku ručných prác 
na jarnom púchovskom jarmoku, úspešný výlet „Za 
krásami Slovenska“ až na Bachledku a na Chodník v 
korunách stromov a mnohé ďalšie podujatia. 

Športové zápolenie v bowlingu
Aktivity denného centra však neprestávajú ani po-
čas prázdnin. Aj napriek tomu, že mnohí členovia 
denného centra preberajú starostlivosť o svojich 
vnukov, zúčastňujú sa aktívne aj podujatí, ktoré 
organizuje denné centrum. Tak tomu bolo aj počas 
Dňa priestorovej orientácie začiatkom júla, ktorý 
organizovala ZO ÚNSS. Na podnet samosprávy DC 
sa uskutočnilo i športové zápolenie v  bowlingu v 

Športcentre, ktorého sa zúčastnilo viac ako štyrid-
sať účastníkov. 
Pozvanie okrem členov ZO nevidiacich a slabo-
zrakých prijali aj členovia ANEPSu – sluchovo 
postihnutí, členovia denného centra a miestnej 
pobočky Ligy proti reumatizmu. Boli vytvorené 
štyri súťažné družstvá. Vyhralo družstvo nevidia-
cich a slabozrakých, druhé bolo denné centrum, 
tretie ANEPS a štvrté Liga proti reumatizmu. 
Bolo to športové zápolenie ako sa patrí. Pred 
samotnou súťažou si seniori vypočuli prednáš-
ku na tému „Nie tak – ale tak“ o živote zrakovo 
postihnutých, kde boli poučení ako sprevádzať 
nevidiaceho a ako mu pomôcť. 

Pomoc pri organizovaní 
letného biblického tábora 
Keďže spojenie starých rodičov a vnukov nielen 
počas prázdnin k sebe patrí, v júli mali členovia 

denného centra veľmi peknú aktivitu s deťmi. Boli 
dobrými pomocníkmi pri organizovaní letného 
biblického tábora pri ECAV zbore Púchov. Počas 
jedného týždňa pomáhali pri príprave programu, 
dozore pri hrách, príprave občerstvenia, vychá-
dzkach po meste, pri športovom zápolení, ale aj 
pri tvorivých prácach detí. Boli to deti od sedem 
do dvanásť rokov – živé ako striebro, takže ich po-
moc a prítomnosť bola vzácna. 

Heslom tohto detského biblického tábora bolo: 
„Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja“ (1. Samuelova 
2,30) a témou prorok Daniel. Príklad jeho života je 
večne aktuálny – a tak biblický výklad, ktorý uvá-
dzala zaujímavým spôsobom pani farárka Lenka 
Rišiaňová zaujal nielen deti, ale aj dospelých po-
mocníkov seniorov. Danielov príbeh a jeho troch 
priateľov, ich odvaha, odhodlanie a viera sú pre 
nás všetkých aj dnes výzvou. 

Deti prijali medzi seba aj jedného z najstarších 
občanov mesta a účastníka SNP pána Ondreja 
Martišku a so záujmom počúvali jeho rozpráva-
nie, ako bojoval v povstaní. Zvítali sa aj s ďalšími 
členmi DC, keď spoločne v posledný deň tábora 
navštívili v divadle film Bella a Sebastian 3. Vďaka 
mestu im mohli na záver pri odovzdávaní diplo-
mov o absolvovaní tábora odovzdať nemalú slad-
kosť. Touto cestou vyjadrujú deti vďačnosť mestu, 
ktoré poskytlo túto odmenu. 

Emília Luhová

Hovorí sa, že človek v dôchodkovom veku, by mal už len oddychovať...

V týždni od 16. do 20. júla 2018 sa 
utáborilo 28 detí vo veku od 8 do 14 
rokov spolu so svojimi vedúcimi s CVČ 
Včielka v Nezábudke. Tábor Nezábud-
ka sa veľmi málinko líši od tábora CVČ 
„Z každého rožka troška“, ktorý 11 
rokov sprevádzal deti v letnom čase. 
Pokračuje v aktivitách zameraných na 
poznávanie regiónu, na stretávanie sa 
s múdrymi, pracovitými a zručnými 
ľuďmi. Lektorky zbierajú celý rok ná-
pady, kontakty a hľadajú zaujímavé 
miesta, kde by deti získali nové skúse-
nosti, obohatili sa novými zážitkami a 
vytvorili si pozitívne vzťahy, ktoré im 
chcú pribaliť na cestu životom.
    Tento rok mali veľkú pomoc v prí-
behu „Malý princ“ od Antoina de Saint 
Exupéryho, ktorého stvárnenie si deti 
užili v divadelnom predstavení na 
konci tábora. Rekvizity pripravila Mir-
ka Kubičárová, texty a hudbu dodali 
lektorky, herci Damian Rebro, Martin 
Toman, Katka Aradská, Beatka Kubiri-
tová, Timko Franko, Alžbetka Hudcov-
ská a Mirka Kubičárová podali úžasný 
výkon a obohatili tábor o skvelý zá-

žitok. Malý princ nás učil, že „dobre 
vidíme len srdcom“ a tak lektori tá-
bora otvárali srdcia detí pre iné hod-
noty ako pre tie, ktoré si nachádzajú v 
hrách na mobiloch. 
   Čas v tábore utekal rýchlo, často 
sme cestovali, hrali sme futbal, hry 
na lúke, húpali sme sa na húpačkách 
zavesených na strome, batikovali 
sme si tašky. Navštevovali sme skve-
lých ľudí, ktorí nám otvárali vlastné 
príbytky, horárne, farmy. Obdivovali 
sme starý Dujkov mlyn, opekali v 
daždi pri horárni, hladkali dravce a 
pozorovali včely, čítali sme si o ko-
méte a následne sme sa rozprávali s 
hvezdárom, robili sme si bunkre, po-
zerali sme film o princeznej. Lektorky 
tábora sú chemičky a tak boli i poku-
sy, v CVČ šumelo, vybuchovala sopka 
a zahrali sme sa na detektívov, ktorí 
skúmajú odtlačky prstov. Navštívili 
sme družstvo v Dohňanoch, boli sme 
sa najesť na družstve v Mestečku a v 
MŠ Požiarna 1292. Rozprávali sme sa 
medzi sebou, navzájom sme hľadali 
niekedy i neľahkú cestu, ktorá menila 

z dňa na deň nezábudky. 
    V tábore bolo veľa možností nájsť si 
priateľov, ktorí sa nedajú kúpiť v su-
permarkete, či v samote. Učili sme sa 
aj stíšiť, počúvať a načúvať druhým, 
veď priateľa musíš pozorovať, starať sa 
o jeho dobro a byť za jeho správanie 
zodpovedný, ako hovorí malý princ...            
     Deti nás obohatili mnohými nápad-
mi, úsmevom, pomocou v núdzi. My, 
lektori, sme sa snažili ich sprevádzať, 
pomáhať a venovať im celé svoje srd-
ce. V tejto snahe nám pomáhali skvelí 
ľudia, ktorým by sme sa chceli poďa-

Niektorí ľudia sa obdarujú nezábudkami, 
aby na seba nezabudli a niektorí už druhý 
rok spolu v Nezábudke táborujú...

kovať - rodine Plevákovej, tímu lesní-
kov vo Vládskom, pani riaditeľke Mgr. 
Kataríne Miškárovej a jej mamičke, 
kníhkupectvu M-kniha a pani Ingrid 
Mikulovej a Mariánovi Rečičárovi, DK a 
kinu Púchov, družstvu v Dohňanoch, 
pani kuchárkam v Mestečku i v MŠ Po-
žiarna 1292, obchodíku Zvonček, ADP 
Púchov a pánovi Danižovi s tímom 
šoférov, pánovi šoférovi Pavlechovi. 
Ďakujeme všetkým, ktorí na nás mys-
leli a modlili sa za nás. 
Lektori tábora: Mgr. Antónia Aradská, 

Ing. Gabika Támová a Vladko Gieci



JAZYKOVÉ
ANGLIČTINA
ANGLIČTINA PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ANGLIČTINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(z min. šk. roka - pokračovanie)
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ANGLIČTINA PRE MIERNE POKROČILÝCH 1.
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ANGLIČTINA PRE MIERNE POKROČILÝCH 2.
(z min.šk.roka-pokračovanie)
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ANGLIČTINA PRE POKROČILÝCH
(z min. šk. roka - pokračovanie)
(1 x v týždni 3 vyuč. hod., cena kurzu 160 €)
KONVERZAČNÝ KURZ ANGLIČTINY
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

NEMČINA
NEMČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 3 vyuč. hod., cena kurzu 160 €)
NEMČINA PRE  MIERNE POKROČILÝCH
(1 x v týždni 3 vyuč. hod., cena kurzu 160 €)
NEMČINA PRE  POKROČILÝCH
(1 x v týždni 3 vyuč. hod., cena kurzu 160 €)
KONVERZAČNÝ KURZ  NEMČINY
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

FRANCÚZŠTINA
FRANCÚZŠTINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
FRANCÚZŠTINA PRE  POKROČILÝCH
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

ŠPANIELČINA
ŠPANIELČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ŠPANIELČINA PRE  POKROČILÝCH
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

RUŠTINA
RUŠTINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
RUŠTINA PRE  MIERNE POKROČILÝCH
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

TALIANČINA
TALIANČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
TALIANČINA PRE  POKROČILÝCH
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

Poplatok za jazykové kurzy je jednorazový a 
platný na vyučovanie v celom školskom roku 

2018/2019.
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TANEC
SPOLOČENSKÝ TANEC PRE MLÁDEŽ
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena  60 €/1 os.)
SPOLOČENSKÝ TANEC PRE MANŽELSKÉ A 
PARTNERSKÉ DVOJICE
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena  60 €/1 os.)
ORIENTÁLNY BRUŠNÝ TANEC PRE ZAČIATOČ. 
(1 x týždenne 1 hod./á 3,50 €, platba dvojmesačne)
ORIENTÁLNY BRUŠNÝ TANEC PRE POKROČ.
(1 x týždenne 1 hod., á hod./3 €, platba dvojmesačne)
SALSA ENERGY DANCE
(1 x v týždni, 1hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
MODERNÝ TANEC PRE DETI - SMAJLÍK
(1 x v týždni 1 vyuč. hod., kurzovné 1 polrok 20 €)

SÚBORY
FOLKLÓR
DFS PÚCHOVČEK, DFS BIELA VODA
(pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ, 2x týždenne 2 vyuč. hod., 
kurzovné 1 polrok  25 €) 
FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)
Prípravka pre FS VÁH (mládež, dospelí, bezplatne)

DIVADLO 
DDS TRPASLÍCI
(deti od 6 rokov, 1x týždenne 2 hod., kurzovné  jeden 
polrok  25 €)
DDŠ OCHOTNÍČEK
(deti od 10 do 15 rokov, 2x týždenne 2 hod., kurzovné 
1 polrok  25 €)
DŠ ČERVENÉ VANKÚŠE (mládež, bezplatne)
DS „M“ (dospelí deťom, bezplatne)
DS „D121“ (dospelí deťom, bezplatne)
DS MAKYTA (dospelí dospelým, bezplatne)

POHYB, ZDRAVIE, 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
JOGA
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, 1 lekcia/3 €)
PILATES pre začiatočníkov
(2 x v týždni 1 hodina, 1 hod./3,50 €)
PILATES pre pokročilých
(2 x v týždni 1 hodina, 1 hod./3,50 €)
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
(2 x v týždni 1 hodina, 1hod./3  €, permanentka na 
10 vstupov) 
ZUMBA TUNNING
(1 x v týždni 1 hodina, 1 hod./3 €, permanentka na 
10 vstupov)
LATINO LADY STYLE
(1x v týždni 1 hod., spolu 10 hod.,1 hod./3,50 €)

LATINO  STREET  DANCE  
(1 x v týždni 1 hod., spolu 10 hod.,1 hod./3 €)

VÝTVARNÉ 
TVORIVÉ DIELNE  ZAMERANÉ NA VÝUČBU 
MAĽBY PRE DETI OD 4 DO 9 ROKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 20 hodín,1 h./3,50 €, 
kapacita obmedzená, materiál v cene) 

KREATÍVNE KURZY 
PRE DOSPELÝCH
SERVÍTKOVÁ TECHNIKA, DECOUPAGE
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1hod./5 €)
PLETENIE Z PAPIERA – ZÁKLADNÝ KURZ
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1hod./5 €)
PLETENIE Z PAPIERA – PRE MIERNE POKROČI-
LÝCH 
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1hod./5 €)
PLETENIE Z PAPIERA – PRE POKROČILÝCH
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1hod./5 €)
ENKAUSTIKA – MAĽBA VOSKOM:
začiatočníci – základný kurz – 4 h
mierne pokročilí I. - 4 h
pokročilí I., II. - 4 h
(všetky kurzy 1x v týždni, 2 vyučovacie hodiny, 
1hod./5 € vrátane materiálu)
PAVERPOL  I., II., III.
(2 x po 2,5 hodiny, 1 hod./5 €)
MAĽOVANIE NA VODNÚ HLADINU PRE DOSPE-
LÝCH
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1 hod/10 €)
MAĽOVANIE NA VODNÚ HLADINU PRE RODI-
ČOV A DETI
(1 x po 2 vyuč. hodiny, 1 hod/10 €)

KLUBY
KLUB  ŽIEN
(druhý a posledný utorok - v mesiaci)
KLUB  ZDRAVIA
(2x v mesiaci, téma - viď mesačný program)
KLUB MAMIČIEK
(1x v mesiaci, téma - viď mesačný program)

INÉ
AL-ANON
(2x v mesiaci,téma - viď mesačný program)

Ponuka kurzov v školskom roku 2018/2019

ZĽAVY:      Súrodenci /deti/ zľava 2 € z každého z kurzov a súborov pre deti, pre každého zo súrodencov
                          dôchodcovia, ZŤP, ženy na MD: vo vybraných kurzoch –  zľava 10 % z kurzovného.

PLATBA:  Poplatok za kurz sa platí až po otvorení kurzu. V prípade neprítomnosti na jednotlivých   
                          hodinách, ani pri prerušení kurzu sa poplatok nevracia. Prihláseným záujemcom pozvánky 
                          na otvorenie kurzu s podrobnými informáciami pošleme e-mailom alebo poštou.

INFORMÁCIE a PRIHLÁŠKY
PRIJÍMAME  do 20. SEPTEMBRA 2018 
v DIVADLE PÚCHOV -  kancelária kino/kurzy
alebo e-mailom na adrese kino.kurzy@
puchovskakultura.sk  a  telefonicky na tel.  
042/2852 401, 0908 718 662. 

Prihlášku na stiahnutie nájdete aj na adrese 
www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY 
alebo u informátora v divadle, kde ich môžete 
vypísané aj odovzdať.
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Letné sústredenie, ktoré ako každo-
ročne navštívili učitelia z japonské-
ho ostrova Okinava, bolo tento rok 
určené len pre držiteľov hnedých a 
čiernych pásov, navyše bolo v Bra-
tislave, čo si vynútilo zmenu aj pre 
nižšie pásy. V spolupráci s pani Be-
hrovou a pani Černúchovou, ktoré 
zobrali nad tréningovým pobytom 
na Čertove patronát, sa podarilo v 
mimoriadne krátkej dobe zorgani-
zovať aj tréningový pobyt pre nižšie 
pásy zamerané hlavne na nácvik 
vyšších súťažných kata na budúcu 
sezónu. 

Okrem toho, ako v minulých rokoch, 
prebiehali propagačné vystúpenia, 
ako napríklad v Čičmanoch, kde v 
penzióne Sv. Bystríka predviedli de-

ťom so zdravotným postihnutím 
ukážky tradičného aj športového 
karate a kobudo. 

Okinava v týchto dňoch víta účast-
níkov Svetového turnaja v tradič-
nom karate. Po prvý raz sa na ňom, 
okrem trénerova a rozhodcov, v 
pozícii pretekára zúčastňuje aj zá-
stupca z Púchova Michal Kunst (na 
foto úplne vľavo). Púchovčania už 
na Okinave trénovali v rámci sústre-
dení, verejne cvičili v rámci predsta-
vení jednotlivých škôl a štýlov a na 
svetovom turnaji boli v pozícii roz-
hodcu, tentokrát je to však po prvý-
krát, keď budeme môcť vidieť nášho 
zástupcu súťažiť. Držme mu palce.

Ing. František Komora

Michal Kunst reprezentuje SR v japonskej Okinave 

Jaiwanti Singh je absolventka štúdia 
jogy na Uttarakhand Sanskrit Universi-
ty a pracovníčka zastupiteľského úra-
du Indickej republiky, ktorá prijala ako 
jednu zo svojich úloh na Slovensku aj 
výučbu jogy. Na plnenie tejto úlohy 
využila svoju osobnú návštevu v  Pú-
chove, pri ktorej nám poskytla krátky 
rozhovor.

Čo je to joga?
Joga je umenie a veda zdravého živo-
ta. Je to disciplína ovládania myšlien-
kových vĺn. To prináša hlbšie vedomie 
na každej úrovni našej existencie a tiež 
sebauvedomenie. Existujú štyri cesty 
jogy:
Karmajoga (cesta činu) je čin bez 
očakávaní, nesebecké služby ľudstvu 
a  služby bez myšlienky osobného 
zisku. Zákonom karmajogy je „ako si 
zaseješ, tak budeš žať“. Nejde o to, čo 
robíte. To postoj k  činom určuje kar-
majogu.
Bhaktijoga (cesta oddanosti) – táto 
cesta je pre tých, ktorí sú emocionál-
nej povahy. Prostredníctvom mod-
litby, uctievania a  rituálu sa veriaci 
podvoľuje bohu. Je to prístup bezpod-
mienečnej lásky a  oddanosti vklada-
nej do boha.
Džňánajoga (cesta poznania) je cestou 
poznania, múdrosti a introspekcie. Sú 
to metódy na pochopenie najvyššieho 

Púchovskí karatisti cvičili s učiteľkou jogy Jaiwanti Singh

Leto je pre karatistov obvykle prázdninovou sezónou, kedy prebiehajú sústredenia a 
predovšetkým kondičná príprava. V tomto roku je to trochu inak.

V priebehu tohto leta došlo v Púchove k zaujímavej udalosti - púchovskí karatisti a ich priatelia 
zorganizovali v spolupráci s CVČ ZŠ Gorazdova priateľské stretnutie, na ktorom si mohli zacvičiť 
pod vedením slečny Jaiwanti Singh. 

ja, sveta, vzťahu medzi sebou a nimi.
Rádžajoga (kráľovská cesta) je spôsob 
na dosiahnutie samádhi. Je to metóda 
ovládania myšlienkových vĺn zmenou 
našej duševnej a  fyzickej energie na 
energiu duchovnú. Prax ôsmich kon-
čatín (daná Mahirišim Pataňdžalim) 
človeku pomáha ovládať telo, ener-
giu, zmysly a myseľ vedie k osvieteniu.

Akú úlohu zohráva joga v indickej 
spoločnosti dnes?
V dnešnej dobe chcú ľudia prijať jogu 
ako súčasť životného štýlu. V dôsled-
ku toho sú ochotní ju prevziať ako 
poprednú kariérnu možnosť. Sektor 
vzdelávania dnes prichádza s mnohý-
mi certifikátmi, diplomami alebo štu-
dijnými programami. Indický systém 

medicíny (AYUSH) praktizuje jogu ako 
ozdravný proces. Na mnohých uni-
verzitách sa stala súčasťou školských 
osnov. V  súvislosti s  nárastom prakti-
zovania jogy medzi ľuďmi sektor zdra-
votníctva rozširuje svoje zariadenia.

Môžete nám povedať niečo o  vás 
osobne - ako ste sa dostali do Brati-
slavy a aká je vaša úloha na Sloven-
sku?
Indická vláda chce prezentovať jogu 
a  indickú kultúru vo svete, takže do 
sveta posiela kvalifikovaných učiteľov. 
Absolvujeme písomnú skúšku, prak-
tickú skúšku a  tiež pohovor. Potom 
nám poskytnú orientačný program na 
zdokonalenie našich zručností. Mojou 
úlohou na Slovensku je zdarma posky-
tovať tradičnú indickú jogu, aby ľudia 
pochopili čo vlastne joga je, pretože 
dnes si ľudia myslia, že joga znamená 
robiť ásany (fyzické cvičenia).

Všetci veríme, že slečna Jaiwanti ne-
bola v Púchove posledný raz a bude-
me ju mať možnosť privítať opäť. Na 
cvičení budú vítaní aj ďalší priatelia 
jogy, aby  naviazali priame kontakty 
so slečnou Singh. V  prípade záujmu 
cvičiteľov a cvičencov jogy z Púchova 
a  okolia je možné kontaktovať Ing. 
Františka Komoru (0905 622 409).

Zhovárala sa Martina Kunstová
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SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 10. KOLO (FRANCOVA LHOTA)

Zborania natiahli medailovú šnúru, 
Nosičanky si upevnili vedenie v súťaži  

Seriál Slovensko-moravskej hasičskej ligy si na 
sklonku júla „odskočil“ na susednú Moravu, vo Fran-
covej Lhote bolo na programe desiate kolo nadná-
rodnej súťaže. Naplno v ňom zabo-
dovali dobrovoľný hasiči Brumova, 
ktorí si pripísali na svoje konto už 
štvrté víťazstvo. Brumov tak má 
štyri kolá pred koncom Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy na svojom 
konte 145 bodov a solídny 16-bo-
dový náskok pred Stupným. V pozoruhodnej sérii po-
kračujú dobrovoľní hasiči zo Zbory. V Brumove skon-
čili Zborania na druhej priečke a už štvrtýkrát v rade 
stáli na stupienkoch víťazov. V priebežnom poradí sa 
tak Zbora vyhupla na bronzovú priečku za Brumov 
a Stupné. Obhajca z Podhoria skončil vo Francovej 
Lhote na tretej priečke a pri päťdesiatbodovej strate 
na Brumov je šanca na obhajobu minuloročného pr-
venstva prakticky nulová. 

Po výbuchu v Dohňanoch a tretej priečke vo Svin-
nej sa vo Francovej Lhote na víťaznú vlnu vrátili 
žabky z Nosíc. Nosičanky zvíťazili pred Nedašovou 
Lhotou a upevnili si prvenstvo v seriáli. Na čele majú 

Nosičanky šesťbodový náskok práve pred Nedašo-
vou Lhotou. A keďže o ďalšie dva body za Nedašovou 
Lhotou sú Kvašovčanky, boj o celkové prvenstvo v 

Slovensko-moravskej hasičskej lige 
bude v kategórii žien ešte mimori-
adne napínavý. 

Po dvojtýždňovej prestávke bude 
Slovensko-moravská hasičská liga 
pokračovať v sobotu 18.augusta v 
poradí jedenástym kolom v Podlu-

žanoch. 
Výsledky 10. kola, Francova Lhota
Muži: 1. Brumov B (14,20 sekundy), 2. Zbora (14,65 

s), 3. Podhorie (14,70 s), 4. Nedašova Lhota (14,70 s), 
5. Nosice (15,07 s), 6. Tŕstie (15,10 s), 7. Stupné (15,68 
s), 8. Francova Lhota (15,73 s), 9. Svinná (15,88 s), 10. 
Ihrište (16,31 s), 11. Valašské Příkazy (16,41 s), 12. 
Krásno (17,59 s), 13. Podlužan (17,71 s), 14. Lehota 
pod Vtáčnikom (18,77 s), 15. Lednické Rovne (22,20 
s), 16. Ďurďové (22,59 s), 17. Hoštiná (22,63 s), Ros-
kovce, Visolaje a Dohňany diskvalifikovali

Ženy: 1. Nosice-žabky (16,68 sekundy), 2. Nedašova 
Lhota (16,97 s), 3. Ihrište (17,53 s), 4. Kvašov (17,56 s), 
5. Dulov (18,08 s), 6. Dežerice (18,9š s), Hornú Porubu 
a Kocurany diskvalifikovali

Poradie po 10. kole
Muži: 1. Brumov B – 145 bodov, 2. Stupné – 129 bo-

dov, 3. Zbora – 109 bodov, 4. Ďurďové – 103 bodov, 5. 
Podhorie – 95 bodov, 6. Valašské Příkazy – 86 bodov, 
7. Svinná – 76 bodov, 8. Hoštiná – 69 bodv, 9. Franco-
va Lhota – 65 bodov, 10. Lednické Rovne – 60 bodov, 
11. Nosice – 51 bodov, 12. Visolaje – 48 bodov, 13. 
Podlužany – 44 bodov, 14. Krásno – 42 bodov, 15. 
Ihrište – 42 bodov, 16. Tŕstie – 37 bodov, 17. Nedašo-
va Lhota – 35 bodov, 18. Lehota pod Vtáčnikom – 32 
bodov, 19. Ruskovce – 25 bodov, 20. Dohňany – 23 
bodov

Ženy: 1. Nosice-žabky – 64 bodov, 2. Nedašova Lho-
ta – 58 bodov, 3. Kvašov – 56 bodov, 4. Ihrište – 48 bo-
dov, 5. Dežerice – 47 bodov, 6. Kocurany – 33 bodov, 
7. Dulov – 30 bodov.                                                   (pok)

Žabky z Nosíc dokázali v desiatom kole Slovensko-moravskej hasičskej ligy vo Francovej Lhote zvíťaziť a upevnili 
si vedenie v čele seriálu.                      FOTO: Archív SMHL

Muži Zbory sa dostali v posledných týždňoch do vý-
bornej formy. Štyrikrát v rade stáli na stupňoch víťa-
zov...

Kvašovčanky sú príjemným prekvapením tohto roční-
ka SMHL. Po desiatom kole sú tretie len s dvojbodovou 
stratou na druhú priečku. 

Ihrišťanky sú po desiatom kole štvrté, boj o medailové 
priečky však nevzdali. 
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FUTBAL - III.  LIGA MUŽI 

FKM Nové Zámky – MŠK Púchov 0:2 (0:1)
Futbalisti MŠK Púchov nastúpili bez najlepšieho 

strelca minulého ročníka tretej ligy Gajdošíka (odišiel 
do Považskej Bystrice), v jeho zostave sa však pred-
stavilo hneď niekoľko nových či staronových tvárí 
(Rosina sa vrátil z hosťovania v Beluši, Turza prišiel 
z Prievidze, Kosorín z Nového Mesta nad Váhom, Kr-
čula z Frýdku-Místku, Ozimý z Tepličky nad Váhom). 
Hostia mali od úvodného hvizdu územnú prevahu 
a bolo len otázkou času, kedy prekonajú preťaženú 
súperovu obranu. Príležitosti na strelenie gólov mali 
v prvom polčase Kosorín, Pilný i Krčula, no na gól si 
futbalisti MŠK museli počkať až do záverečnej minúty 
prvého polčasu, kedy si na centrovanú loptu nabehol 
Pilný a doklial súperovu bránku – 0:1. Púchovčania 
pokračovali v dobrom výkone aj po obrátke, druhý 
polčas mal podobný priebeh ako úvodné dejstvo – 
hostia tlačili, domáci sa bránili. Aj v druhom polčase 
si futbalisti MŠK vypracovali niekoľko sľubných príle-
žitostí, podarilo sa im však už skórovať iba raz – v 86. 
minúte sa presadila nová akvizícia z Nového Mesta 
nad Váhom Kosorín – 0:2.    

Góly: 45. Pilný, 86. Kosorín
ŽK: Šimunek (Nové Zámky), rozhodovali: Matulová 

– M. Krivošík, S. Krivošík, 350 divákov
Zostava Nových Zámkov: Nevolný – Petráš, Gaš-

parík, Šimunek, Moravčík, Nazarenko, Čoknay, Kosz-
tolányi, Prišťák (76. Kupecký), Belokostolský, Csief 
(72. Békešský) 

Zostava MŠK Pú-
chov: Strelčík – Riška, 
Ozimý (88. Rosina), 
Kosorín (86. Hrančík), 
Pilát, Sibanda, Turza 
(90. Kendy), Pilný, Va-
nák, Krčula (75. Kopiš), 
Brezničan

E. Pagáč (tréner MŠK 
Púchov): „S výkonom 
svojich zverencov a s 
výsledkom som spo-
kojný. Zvíťazili sme na 
trávniku súpera bez in-
kasovaného gólu, čo je 
dobrý vstup do súťaže. 
Už v stredu nás čaká 
stretnutie Slovnaft 
Cupu s Dunajskou Stre-
dou. Verím, že účastník 
Fortuna ligy priláka do 
hľadiska púchovského 
futbalového štadióna 
početnejšiu divácku 
kulisu a rovnako verím, 
že moji zverenci pred-
vedú proti favoritovi kvalitný futbal.“ 

Zl. Moravce/Vráble B – Lednické Rovne 2:2 (1:0)
Sklári prišli o plný bodový zásah až v záverečnej 

minúte, kedy neustrážili 
Zrubec, a tak si odvážajú 
iba bod. 

Góly: 45. Plešivka, 90. 
Zrubec – 63. Detko (pk), 
84. T. Púček

Žlté karty: Plešivka 
– Chmelik, rozhodovali 
Fehér – Farkaš, Ábel, 170 
divákov

Ostatné výsledky 1. 
kola: Veľké Ludince – Nit-
ra B 2:3, Nové Mesto nad 
Váhom – Kalná nad Hro-
nom 1:0, Trnava B – Šaľa 

Triumf Púchovčanov v úvodnom kole v Nových Zámkoch

1. kolo: 

Prečín – MŠK Púchov 0:1 (0:1)
V úvodnom kole Slovnaft Cupu 

(Slovenský pohár) vyrukoval účastník 
štvrtej ligy na Púchovčanov s aktív-
nou hrou. A keďže ani hostia neprišli 
brániť, hral sa obojstranne útočný fut-
bal. O výsledku sa rozhodlo už v sied-
mej minúte, kedy po rohovom kope 
prekonal domáceho brankára hlavou 
Riška – 0:1. Domáci mali v prvom pol-
čase niekoľko šancí na vyrovnanie, no 
hosťujúceho brankára neprekonali. 
V druhom polčase spálili príležitosti 
hosťujúci D. Pilný, Krčula i Sibanda, a 
tak sa skóre už nemenilo a Púchovča-
nia postúpili do druhého kola. V ňom 
na domácom trávniku privítajú Du-
najskú Stredu. 

Zostava Prečína: Ľ. Gajdošík – Her-
co, Strapko (75. Sádecký), Vrábel, 
Pauer, Rosina, J. Čelko, Hybben (45. 

Topolan), T. Orávik, P. Gajdošík, R. 
Sviečka (58. Marián Gajdošík).

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Ozi-
mý, Riška, Brezničan, Vanák, J. Pilát, 
Marman (55. Kopiš), Sibanda, Marek 
Kvaššay (90. Kendy), Krčula (87. Hran-
čík), D. Pilný.

Brvnište – Beluša 0:2 (0:0)
Góly: 63. a 83. Gorelka 
Zostava Brvnišťa: Lajš – Mário Ze-

lenák, Kolembus, Matúš Hároník (63. 
M. Chovančík), Decký (69. A. Slámka), 
Jamečný, Hrbek, Mário Hároník, K. Há-
roník (76. Pšurík), E. Slámka, Ofori.

Zostava Beluše: Ciesar – Janček, 
Čačko, P. Gažo, Hrenák, Novisedlák, P. 
Mišutka, Ďuriš, Gašpar, Meliš (46. Ora-
vec), Gorelka. 

Belušania v druhom kole pocestujú 
do Podmanína, ktorý vyradil štvrtoli-
govú Domanižu.  

(r)

FUTBAL - SLOVNAFT CUP

4:2, Malženice – Považská Bystrica 6:1, Galanta – Tren-
čianske Teplice 2:0, Gabčíkovo – Beluša – odložené 
na 29. augusta.
1. Malženice 1 1 0 0 6:1 3
2. Trnava B 1 1 0 0 4:2 3
3. Galanta 1 1 0 0 2:0 3
4. MŠK Púchov 1 1 0 0 2:0 3
5. Nitra B 1 1 0 0 3:2 3
6. Nové Mesto 1 1 0 0 1:0 3
7. Zl. Moravce B 1 0 1 0 2:2 1
8. L. Rovne 1 0 1 0 2:2 1
9. V. Ludince 1 0 0 1 2:3 0
10. Kalná 1 0 0 1 0:1 0
11. Šaľa 1 0 0 1 2:4 0
12. N. Zámky 1 0 0 1 0:2 0
13. T.Teplice 1 0 0 1 0:2 0
14. P. Bystrica 1 0 0 1 1:6 0

Gabčíkovo a Beluša ešte nehrali.

O úvodný gól nového ročníka tretej ligy sa v drese MŠK Púchov postaral Pilný (na sním-
ke v bielom s loptou), ktorý otvoril skóre v predposlednej minúte prvého polčasu v No-
vých Zámkoch. Púchovčania s viacerými zmenami v zostave napokon zaknihovali na 
juhu Slovenska cenné víťazstvo.                     FOTO: Archív Púchovských novín

8.8.2018 o 17:00 h. futbalový štadión
MŠK Púchov

MŠK PÚCHOV
FK DAC 1904 Dunajská Streda

vs.

III. KOLO  SLOVNAFT CUPU
Platinový partner:

Mediálni partneri:

Vstupné: 3€

STREDA

Reklamní partneri :

futbal.mskpuchov.sk LED
reklama



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY24
šport20 PÚCHOVSKÉ NOVINY

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE 

Lysá vyučovala nováčika, D. Kočkovce víťazne v H. Porube

Skupina B
1. kolo: FC Petržalka – MŠK Púchov 3:1 (1:0), Moj-
žiš 2, Polonyi – Brezina, Skalica – Inter Bratislava 2:0, 
Zlaté Moravce/Vráble – Piešťany 2:3, Domino – Topoľ-
čany 3:1, Komárno – Považská Bystrica 1:3
1. Domino 1 1 0 0 3:1 3
2. Petržalka 1 1 0 0 3:1 3
3. P. Bystrica 1 1 0 0 3:1 3
4. Skalica 1 1 0 0 2:0 3
5. Piešťany 1 1 0 0 3:2 3
6. Zl. Moravce 1 0 0 1 2:3 0
7. Komárno 1 0 0 1 1:3 0
8. MŠK Púchov 1 0 0 1 1:3 0
9. Topoľčany 1 0 0 1 1:3 0
10. Inter 1 0 0 1 0:2 0
Skupina A
1. kolo: Dubnica nad Váhom – Rača 2:0, Lokomotíva 
Trnava – Nové Zámky 4:0, Myjava – Malacky 7:0, Kar-
lova Ves Bratislava – Prievidza 2:1, Gabčíkovo – Ša-
morín – odložené na 22. 8.
1. Myjava 1 1 0 0 7:0 3
2. Loko. Trnava 1 1 0 0 4:0 3
3. Dubnica 1 1 0 0 2:0 3
4. Karlova Ves 1 1 0 0 2:1 3
5. Prievidza 1 0 0 1 1:2 0
6. Rača 1 0 0 1 0:2 0
7. N. Zámky 1 0 0 1 0:4 0
8. Malacky 1 0 0 1 0:7 0
Gabčíkovo a Šamorín ešte nehrali. 

2. liga starší dorast 2. liga mladší dorast

Skupina B
1.kolo: FC Petržalka – MŠK Púchov 6:0 (3:0), Skali-
ca – Inter Bratislava 2:1, Zlaté Moravce/Vráble – Pieš-
ťany 3:0, Domino – Topoľčany 5:1, Komárno – Považ-
ská Bystrica 5:0
1. Petržalka 1 1 0 0 6:0 3
2. Komárno 1 1 0 0 5:0 3
3. Domino 1 1 0 0 5:1 3
4. Zl. Moravce 1 1 0 0 3:0 3
5. Skalica 1 1 0 0 2:1 3
6. Inter 1 0 0 1 1:2 0
7. Piešťany 1 0 0 1 0:3 0
8. Topoľčany 1 0 0 1 1:5 0
9. P. Bystrica 1 0 0 1 0:5 0
10. MŠK Púchov 1 0 0 1 0:6 0
Skupina A
1.kolo: Dubnica nad Váhom – Rača 7:0, Lokomotíva 
Trnava – Nové Zámky 6:0, Myjava – Malacky 2:0, Kar-
lova Ves Bratislava – Prievidza 2:2, Gabčíkovo – Ša-
morín – odložené na 22. 8. 
1.Dubnica 1 1 0 0 7:0 3
2.Loko. Trnava 1 1 0 0 6:0 3
3.Myjava 1 1 0 0 2:0 3
4.Karlova Ves 1 0 1 0 2:2 1
5.Prievidza 1 0 1 0 2:2 1
6.Malacky 1 0 0 1 0:2 0
7.Nové Zámky 1 0 0 1 0:6 0
8. Rača 1 0 0 1 0:7 0
Gabčíkovo a Šamorín ešte nehrali. 

6. liga muži

6. liga muži - 2. kolo o 17.00
Košecké Podhradie – Bolešov (Mako, Balušík, 

Pruské – Udiča (Migát, Proč, Kapila), Dolné Koč-
kovce – Lysá pod Makytou (M. Mihálik, B. Mihá-
lik, Kováčik), Jasenica – Horná Poruba (Brundza, 
Orálek, Koleno), Mikušovce – Tuchyňa (Milčík, 
Petrušek, Meluch), Streženice – Papradno (Zigo, 
Sklenár), Dolná Mariková – Košeca (Pastorek, Hri-
adel, Galbavý)

Delegačná listina ObFZ na 12. 8. 

1. kolo:
Dolné Vestenice – Kvašov 2:4 (2:2)
Góly: 2. a 86. F. Kováč, 38. Bielik, 41. Gorelka (vlast-

ný), 79. Bretschneider
Zostava Kvašova: Kopčan – Gorelka (Bariak), Kre-

sánek, Mynář (Jurga), Škultéty, Mikuška, Amrich, 
Bretschneider, Beňo (D. Kováč), F. Kováč (Revák), Bi-
elik (Hoppan) 
Ostatné výsledky 1. kola: Cígeľ – Veľké Uherce 3:0, 
Podmanín – Brvnište 1:3, Trenčianska Turná – Veľká 
Hradná 3:5, Plevník-Drienové – Zemianske Kostoľany 
0:1, Kanianka – Chocholná-Velčice 1:2, Bošany – Po-
dolie – odložené na 29. augusta. 
1. Cígeľ 1 1 0 0 3:0 3
2. V. Hradná 1 1 0 0 5:3 3
3. Kvašov 1 1 0 0 4:2 3
4. Brvnište 1 1 0 0 3:1 3
5. Chocholná 1 1 0 0 2:1 3
6. Z. Kostoľany 1 1 0 0 1:0 3
7. Ladce 0 0 0 0 0:0 0
10. Uhrovec 0 0 0 0 0:0 0
11. Kanianka 1 0 0 1 1:2 0
12. Plevník 1 0 0 1 0:1 0
13. Tr. Turná 1 0 0 1 3:5 0
14. D. Vestenice 1 0 0 1 2:4 0
15. Podmanín 1 0 0 1 1:3 0
16. V. Uherce 1 0 0 1 0:3 0
Podolie a Bošany ešte nehrali 

5. liga muži - SEVER

Horná Poruba – Dolné Kočkovce 2:4 (1:1)
V kvalitnom obojstranne útočnom stretnutí za-

skočili hostia favorizovaných domácich už po nie-
koľkých sekundách, keď ich poslal do vedenia Miloš 
Pilát – 0:1. Domáci zvýšili obrátky a už po desiatich 
minútach sa dočkali vyrovnania gólom Jánoška – 1:1. 
Úvod druhého polčasu vyšiel lepšie domácim, ktorí 
sa už v 52.minúte ujali vedenia gólom Ranuša – 2:1. 
Dolnokočkovania nespanikárili, hrali si svoju hru a za 
svoju aktivitu boli odmenení dokonalým obratom. 
Štvrť hodinu pred koncom vyrovnal Martin Šedík a 
potom prišli chvíle strelecky disponovaného Piláta. 
Najskôr v 79. minúte strhol vedenie opäť na stranu 
hostí – 2:3 a dve minúty pred koncom poistil zaslúže-
né víťazstvo Dolných Kočkoviec svojim tretím gólom 
– 2:4. 

Lysá pod Makytou – Pruské 5:1 (1:1)
Lysá sa s nováčikom trápila iba v prvom polčase, 

kedy dokonca musela doťahovať jednogólové vede-
nie hostí. Tých poslal do vedenia už po piatich minú-
tach Patrik Lukáč – 0:1. O päť minút neskôr vyrovnal 
A. Zlocha, ale ani vyrovnávajúci gól nepriniesol na 
domáce kopačky pokoj. Stalo sa tak až v druhom pol-
čase, kedy už po piatich minútach skóroval Veteška 
– 2:1. V 68. minúte zvýšil na 3:1 Drdák v 80. minúte na 
4:1 svojim druhým gólom Zlocha. V tej istej minúte 
pridal piaty domáci gól Veteška, a tak Lysá figuruje
po prvom kole v čele tabuľky šiestej ligy. Futbalisti 
Pruského sa do najvyššej oblastnej súťaže vrátili po 
viac ako desaťročí, no na návrat asi v dobrom spo-
mínať nebudú. 

Košeca – Streženice 2:0 (0:0)
Streženičania dlho hrali s jedným z ašpirantov na 

postup vyrovnanú partiu a dokázali odolať ich tlaku 

1. Lysá 1 1 0 0 5:1 3
2. Bolešov 1 1 0 0 3:0 3
3. D. Kočkovce 1 1 0 0 4:2 3
4. Tuchyňa 1 1 0 0 3:1 3
5. Košeca 1 1 0 0 2:0 3
6. Papradno 1 1 0 0 1:0 3
7. D. Mariková 1 0 1 0 1:1 1
8. K. Podhradie 1 0 1 0 1:1 1
9. Mikušovce 1 0 0 1 0:1 0
10. H. Poruba 1 0 0 1 2:4 0
11. Jasenica 1 0 0 1 1:3 0
12. Streženice 1 0 0 1 0:2 0
13. Udiča 1 0 0 1 0:3 0
14. Pruské 1 0 0 1 1:5 0

celý prvý polčas. V druhom polčase odolávali Stre-
ženičania iba štvrť hodinu, keď v 60.minúte poslal 
Gabriel Bortel Košečanov do vedenia – 1:0. Snaha o 
vyrovnanie v ďalšom priebehu úspech nepriniesla. 
Naopak desať minút pred koncom Kristián Škrapko 
spečatil zaslúžené víťazstvo Košečanov – 2:0. 

Dolná Mariková – Košecké Podhradie 1:1 (1:0)
Nováčik z Dolnej Marikovej vstúpil do zápasu ako 

z partesu a po úvodnej „oťukávačke“ šiel už po štvrť 
hodine do vedenia gólom Martina Šibíka – 1:0. Hostia 
prevzali iniciatívu, no v prvom polčase sa im preko-
nať súperovho brankára nepodarilo. Až štvrť hodinu 
pred koncom stretnutia sa tešili z vyrovnávajúceho 
gólu z kopačky Ľ. Staňa. Nováčik mohol napokon 
strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no to by musel se-
dem minút pred koncom premeniť Vajdík pokutový 
kop. Keďže sa tak nestalo, súperi si napokon body 
podelili. 

Udiča – Bolešov 0:3 (0:1)
Už nevydarený záver minulého súťažného ročníka 

dával tušiť, že Udičania to budú mať v tejto sezóne 
medzi oblastnou elitou ťažké. Bolešovčania pôsobili 
od úvodného hvizdu futbalovejším dojmom a vede-
nia sa ujali už v 22.minúte gólom Mateja Veselého 
– 0:1. Domácim sa nedarilo dobyť bránku Bolešova. 
Naopak, po obrátke v 60. minúte zvýšil Veselý svojim 
druhým gólom na 0:2. V 72. minúte zvýšil Kusovský 
na 0:3. Hostia potom vystriedali päť hráčov, napriek 
tomu už Udičanom aspoň skorigovať nedovolili. 

Papradno – Mikušovce 1:0 (0:0)
Tretí nováčik prišiel na horúcu pôdu do Papradna s 

evidentným cieľom uhrať aspoň bodík a dlho to vy-
zeralo, že sa mu to podarí. Domáci predviedli festival 
nepremenených gólových príležitostí, v ktorých za-
hadzovaní sa predbiehali Galko, Kozáčik i Nemčík. Vy-
kúpenie prišlo až dvanásť minút pred koncom, kedy 
Martin Moravík strelil víťazný gól Papradna – 1:0. Na-

priek trápeniu je víťazstvo domácich zaslúžené.  

Tuchyňa – Jasenica 3:1 (2:0)
Hostia nenadviazali na výborný záver minulého 

ročníka. Tuchyňa o svojom víťazstve rozhodla v pod-
state už v prvom polčase dvomi gólmi Erika Adamo-
viča. Prvý vsietil v 16., druhý v predposlednej minúte 
prvého polčasu – 2:0. V 54. minúte zvýšil Hrehuš na 
3:0. Hostia sa zmohli na odpoveď až štvrť hodinu 
pred koncom, kedy Borčický spečatil na konečných 
3:1. 
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6. liga muži

VYŽREBOVANIE JESENNEJ ČASTI OBLASTNÝCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ DOSPELÝCH

1. kolo – 5. 8. o 17.00
Dolná Mariková – Košecké Podhradie, Košeca 

– Streženice, Papradno – Mikušovce, Tuchyňa – Jase-
nica, Horná Poruba – Dolné Kočkovce, Lysá pod Ma-
kytou – Pruské, Udiča – Bolešov

2. kolo – 12. 8. o 17.00
Košecké Podhradie – Bolešov, Pruské – Udiča, Dol-

né Kočkovce – Lysá pod Makytou, Jasenica – Horná 
Poruba, Mikušovce – Tuchyňa, Streženice – Paprad-
no, Dolná Mariková – Košeca

3. kolo – 19. 8. o 17.00
Košeca – Košecké Podhradie, Papradno – Dolná 

Mariková, Tuchyňa – Streženice, Horná Poruba – Mi-
kušovce, Lysá pod Makytou – Jasenica, Udiča – Dolné 
Kočkovce, Bolešov – Pruské

4. kolo – 26. 8. o 17.00
Jasenica – udiča, Košecké Podhradie – Pruské, Dol-

né Kočkovce – Bolešov, Mikušovce – Lysá pod Ma-
kytou, Streženice – Horná Poruba, Dolná Mariková 
– Tuchyňa, Košeca – Papradno

5. kolo – 2. 9. o 16.00
Papradno – Košecké Podhradie, Tuchyňa – Košeca, 

Horná Poruba – Dolná Mariková, Lysá pod Makytou 
– Streženice, Udiča – Mikušovce, Bolešov – Jasenica, 
Pruské – Dolné Kočkovce

6. kolo – 9. 9. o 16.00
Košecké Podhradie – Dolné Kočkovce, Jasenica 

– Pruské, Mikušovce – Bolešov, Streženice – Udiča, 
Dolná Mariková – Lysá pod Makytou, Košeca – Horná 
Poruba, Papradno – Tuchyňa

7. kolo – 16. 9. o 15.30
Tuchyňa – Košecké Podhradie, Horná Poruba – Pa-

pradno, Lysá pod Makytou – Košeca, Udiča – Dolná 
Mariková, Bolešov – Streženice, Pruské – Mikušovce, 
Dolné Kočkovce – Jasenica

8. kolo – 23. 9. o 15.30
Košecké Podhradie – Jasenica, Mikušovce – Dolné 

Kočkovce, Streženice – Pruské, Dolná Mariková – Bo-
lešov, Košeca – Udiča, Papradno – Lysá pod Makytou, 
Tuchyňa – Horná Poruba

9. kolo – 30. 9. o 15.30
Horná Poruba – Košecké Podhradie, Lysá pod Ma-

kytou – Tuchyňa, Udiča – Papradno, Bolešov – Koše-
ca, Pruské – Dolná Mariková, Dolné Kočkovce – Stre-
ženice, Jasenica – Mikušovce

10. kolo – 7. 10. o 14.30
Košecké Podhradie – Mikušovce, Streženice – Ja-

senica, Dolná Mariková – Dolné Kočkovce, Košeca 
– Pruské, Papradno – Bolešov, Tuchyňa – Udiča, Hor-
ná Poruba – Lysá pod Makytou

11. kolo – 14. 10. o 14.30
Lysá pod Makytou – Košecké Podhradie, Udiča 

– Horná Poruba, Bolešov – Tuchyňa, Pruské – Paprad-
no, Dolné Kočkovce – Košeca, Jasenica – Dolná Mari-
ková, Mikušovce – Streženice

12. kolo – 21. 10. o 14.00
Košecké Podhradie – Streženice, Dolná Mariková 

– Mikušovce, Košeca – Jasenica, Papradno – Dolné 
Kočkovce, Tuchyňa – Pruské, Horná Poruba – Bole-
šov, Lysá pod Makytou – Udiča

13. kolo – 28. 10. o 14.00
Udiča – Košecké Podhradie, Bolešov – Lysá pod 

Makytou, Pruské – Horná Poruba, Dolné Kočkovce 
– Tuchyňa, Jasenica – Papradno, Mikušovce – Košeca, 
Streženice – Dolná Mariková

7. liga muži

1. kolo – 19. 8. o 17.00
Praznov – Lazy pod Makytou, Lednica – Kameniča-

ny, Šebešťanová – Sverepec, Kolačín – Pružina, Dulov 
– Visolaje, Dohňany – Bodiná

2. kolo – 26. 8. o 17.00
Praznov – Lednica, Kameničany – Bodiná, Visolaje 

– Dohňany, Pružina – Dulov, Sverepec – Kolačín, Lazy 
pod Makytou – Šebešťanová

3. kolo – 2. 9. o 16.00
Praznov – Kameničany, Šebešťanová – Lednica, Ko-

lačín – Lazy pod Makytou, Dulov – Sverepec, Dohňa-
ny – Pružina, Bodiná – Visolaje

4. kolo – 9. 9. o 16.00
Praznov – Šebešťanová, Kameničany – Visolaje, Pru-

žina – Bodiná, Sverepec – Dohňany, Lazy pod Maky-
tou – Dulov, Lednica – Kolačín

5. kolo – 16. 9. o 15.30
Šebešťanová – Kameničany, Kolačín – Praznov, Du-

lov – Lednica, Dohňany – Lazy pod Makytou, Bodiná 
– Sverepec, Visolaje – Pružina

6. kolo – 23. 9. o 15.30
Praznov – Dulov, Kameničany – Pružina, Svere-

pec – Visolaje, Lazy pod Makytou – Bodiná, Lednica 
– Dohňany, Šebešťanová – Kolačín

7. kolo – 30. 9. o 15.30
Kolačín – Kameničany, Dulov – Šebešťanová, 

Dohňany – Praznov, Bodiná – Lednica, Visolaje – Lazy 
pod Makytou, Pružina – Sverepec

8. kolo – 7. 10. o 14.30
Praznov – Bodiná, Kameničany – Sverepec, Lazy 

pod Makytou – Pružina, Lednica – Visolaje, Šebešťa-
nová – Dohňany, Kolačín – Dulov

9. kolo – 14. 10. o 14.30
Dulov – Kameničany, Dohňany – Kolačín, Bodiná 

– Šebešťanová, Visolaje – Praznov, Pružina – Lednica, 
Sverepec – Lazy pod Makytou

10. kolo – 21. 10. o 14.00
Praznov – Pružina, Kameničany – Lazy pod Maky-

tou, Lednica – Sverepec, Šebešťanová – Visolaje, Ko-
lačín – Bodiná, Dulov – Dohňany

11. kolo – 28. 10. o 14.00
Dohňany – Kameničany, Bodiná – Dulov, Visolaje – 

Kolačín, Pružina – Šebešťanová, Sverepec – Praznov, 
Lazy pod Makytou - Lednica

8. liga muži
1. kolo – 19. 8. o 17.00
Nová Dubnica – Orlov, Vrchteplá – Fan Club Púchov, 

Horovce B – Prejta, Červený Kameň – má voľno, Tŕstie 
– Dolná Breznica

2. kolo – 26. 8. o 17.00
Prejta – Červený Kameň, Fan Club Púchov – Dolná 

Breznica, má voľno – Tŕstie, Orlové – Horovce B, Vrch-
teplá – Nová Dubnica

3. kolo – 2. 9. o 16.00
Nová Dubnica – Fan Club Púchov, Horovce B – Vrch-

teplá, Červený Kameň – Orlové, Tŕstie – Prejta, Dolná 
Breznica – má voľno

4. kolo – 9. 9. o 16.00
Nová Dubnica – Horovce B, Fan Club Púchov – má 

voľno, Prejta – Dolná Breznica, Orlové – Tŕstie, Vrch-
teplá – Červený Kameň

5. kolo – 16. 9. o 15.30
Horovce B – Fan Club Púchov, Červený Kameň 

– Nová Dubnica, Tŕstie – Vrchteplá, Dolná Breznica 
– Orlové, má voľno - Prejta

6. kolo – 23. 9. o 15.30
Nová Dubnica – Tŕstie, Fan Club Púchov – Prejta, Or-

lové – má voľno, Vrchteplá – Dolná Breznica, Horovce 
B – Červený Kameň

7. kolo – 30. 9. o 15.30
Červený Kameň – Fan Club Púchov, Tŕstie – Horovce 

B, Dolná Breznica – Nová Dubnica, má voľno – Vrch-
teplá, Prejta - Orlové

8. kolo – 7. 10. o 14.30
Červený Kameň – Tŕstie, Fan Club Púchov – Orlové, 

Vrchteplá – Prejta, Nová Dubnica – má voľno, Horov-
ce B – Dolná Breznica

9. kolo – 14. 10. o 14.30
Tŕstie – Fan Club Púchov, Dolná Breznica – Červený 

Kameň, má voľno – Horovce B, Prejta – Nová Dubni-
ca, Orlové - Vrchteplá

6. liga muži:
3. kolo: FK Košeca - TJ Slovan Košecké Podhradie 

dňa 19. 08. 2018 (nedeľa) o 14,00 hod. 
4. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - TJ Priehrada Udi-

ča dňa 25. 08. 2018 (sobota) o 17,00 hod.
7. liga muži:
TJ Skaličan Praznov- odohrá jesenné domáce 

MFS v nedeľu o 10,00 hod.
2. kolo: TJ Skaličan Praznov - TJ Hradčan Lednica 

dňa 26. 08. 2018 o 10,00 hod. v Praznove.
13. kolo: Hradčan Lednica - Praznov dňa 14. 04. 

2019 o 15,30 hod. na ihrisku TJ Hradčan Lednica.
8. liga muži:
ŠK fan club Púchov - odohrá domáce MFS na 

ihrisku TJ Lokomotíva Lúky
FK Nová Dubnica - odohrá jesenné domáce MFS 

v sobotu o 14,30 hod. okrem 1. kola
1. kolo: FK Nová Dubnica - TJ Dynamo Orlové 

dňa 18. 08. 2018 (sobota) o 14,00 hod.
2. kolo: TJ Nové Považie Prejta - FK Červený Ka-

meň dňa 25. 08. 2018 (sobota) o 17,00 hod.
8. kolo: FK Červený Kameň - TJ Mier Tŕstie dňa 

06. 10. 2018 (sobota) o 14,30 hod.
6. liga dorast:
TJ Slovan Brvnište - odohrá jesenné domáce 

MFS na ihrisku TJ Žiar Papradno 
FK Nová Dubnica - odohrá jesenné domáce MFS 

v nedeľu o 10,30 hod.
2. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - TJ Štart Tuchyňa 

dňa 25. 08. 2018 (sobota) o 14,15 hod.
4. liga starší žiaci - JUH:
TJ Jednota Lazy pod Makytou - odohrajú jesen-

né domáce MFS v ÚHČ dorastu
TJ Kovo Beluša - odohrá jesenné domáce MFS v 

sobotu o 10,00 hod.
FK Nová Dubnica - odohrá jesenné domáce MFS  

v sobotu o 10,00 hod.
4. liga starší žiaci - SEVER:
TJ Slovan Dolná Mariková - odohrá  jesenné do-

máce MFS 2 1/2 hod. pred ÚHČ mužov  
TJ Plevník -Drienové - odohrá jesenné domáce 

MFS 2 1/2 hod.  pred ÚHČ mužov
TJ Partizán Prečín - odohrá  jesenné domáce 

MFS v nedeľu o 10,30 hod.
TJ Partizán Domaniža - odohrá  jesenné domáce 

MFS v nedeľu o 10,30 hod.
ŠK Dohňany - odohrajú jesenné domáce MFS v 

nedeľu o 10,30 hod.
2. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - TJ Plevník Drieno-

vé dňa 25. 08. 2018 (sobota) o 10,30 hod.
4. liga mladší žiaci:
ŠK fan club Púchov- odohrá domáce MFS na 

ihrisku TJ Lokomotíva Lúky
TJ Spartak Lysá pod Makytou- odohrá jesenné 

domáce MFS 2 hod. pred ÚHČ mužov
Prípravky MIX U11:
FK Dubnica - odohrá jesenné domáce MFS v ne-

deľu o 14,00 a 15,00 hod.
TJ Kovo Beluša - odohrá jesenné domáce MFS v 

sobotu o 15,00 a 16,00 hod. 
TJ Tatran Horovce - odohrajú jesenné domáce 

MFS v sobotu o 14,00 a 15,00 hod.

Výnimky z hracích dní a časov



ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem podzemnú garáž pri Bille. Tel. 0903 
451 418.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v Led. Rovniach. 
Voľný ihneď. Len vážny záujemca. Tel. 0908 238 945.
• Dám do prenájmu nebytové priestory na Námestí 
slobody v Púchove vhodné na obchody, kancelárie, 
služby a pod. Rozmery priestorov: 60 m² + 70 m². 
Cena: 7 €/m²/mesiac + energie. Tel. 0907 099 933, 
0908 534 310.
• Prenajmeme obchodný priestor na Moravskej uli-
ci. Kontakt: puchov@ecav.sk.
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na Obrancov mie-
ru v Púchove. Tel. 0907 776 922.
• Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt na 
OM. od 1. 9. 2018. Tel. 0903 215 340.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Kúpim alebo zoberiem do prenájmu predajňu, bar 
alebo iné komerčné priestory v PU alebo v PB. Tel. č.: 
0915 286 885.
• Predám 3-izbový byt na Moravskej ulici v Púcho-
ve na 7. poschodí.  (vchod oproti mestskej tržnici). 
Cena 82 000 €. Viac informácií na tel. 0904 237 237.

AUTO-MOTO
• Predám skúter 50-tku červenej farby, dve prilby a 
skrinku na prilbu. Tel. 0905 270 134.

SLUŽBY
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2018. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám brigádu na 4 – 6 – 8 hodín v mesiacoch 
júl – august – september. Som na čiastočnom inva-
lidnom dôchodku. Tel. 0904 899 870.

SPOMIENKA
Dňa 19. 7. uplynulo de-
sať rokov, čo nás opustil 
manžel otec a  dedko 
Rudolf HURTA z  Dol. 
Kočkoviec. 

S láskou naňho spomína 
manželka Anna, synovia 
              a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3. 8. 2018 sme si pri-
pomenuli 5. výročie, čo 
nás opustil náš milova-
ný manžel, otec a ded-
ko Vendelín ŠESTÁK.  

Spomeňte si s nami na 
neho v tichých modlit-
bách.

S úctou spomína manželka, 
synovia a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 2. 8. 2018 uplynulo 
11 rokov, čo nás navždy 
opustil náš manžel, 
otec, dedko Marián 
MELIŠ. 

S láskou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 20. 7. uplynuli tri 
roky od smrti drahého 
manžela, ocka, dedka a 
pradedka 
Albína BOLEKA. 
Ak ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku 
alebo modlitbu. 

S láskou naňho spomína manželka Mária 
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 9. 8. 2018 si pripo-
míname nedožité 50. 
narodeniny manželky a 
mamy 
Beáty VELACKOVEJ.
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej s nami tichú spo- 
mienku. 

S láskou spomína manžel s dcérou Katkou.SPOMIENKA
Dňa 3. 8. 2018 sme si 
pripomenuli smutné 
druhé výročie úmrtia 
našej drahej manžel-
ky, matky a babky Evy 
PIŠOJOVEJ z Dohnian. 

S úctou spomínajú man- 
žel, deti s rodinami a osta-  
tná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa  4. 8. 2018 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil drahý  manžel, 
otec a dedko  Ľubomír 
GALÁNEK.
Skončil život, 
začala spomienka.
S láskou a úctou spomí-
najú manželka a syno- 
                    via s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie, odišla si od 
nás, nepovedala si zbo-
hom, už neprídem. 
V našich srdciach žiješ 
spomienkami. 
Dňa 9. 8. 2018 si pripo-
míname siedme výročie 
od smrti Bernardíny 
KALIVODOVEJ z Udiče. 

S úctou a láskou spomínajú dcéra Hanka 
a vnúčatá s rodinami. 

SPOMIENKA
Stíchlo tvoje srdce, stíchol 
aj hlas, spomienky na 
Teba zostanú stále v nás.
Dňa 17. 8. 2018 si pripo-
menieme 5. výročie, čo 
si Pán povolal do več-
nosti našu drahú man-
želku, mamu a babku 
Vierku BISAHOVÚ. 

S láskou a modlitbou na ňu spomínajú manžel, 
syn a dcéra s rodinami. 

SPOMIENKA
Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach.
Dňa 8. 1. sme si pripomenuli piate výročie, čo 
nás navždy opustila naša drahá mama Eva  
TVAROŽKOVÁ a dňa 13. 8. si pripomenieme 26. 
výročie úmrtia nášho otca Juraja TVAROŽKU. 

S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 4. augusta si pri-
pomíname 10. výročie, 
kedy nás náhle opustila 
naša drahá mama, bab-
ka Božka SPIŠIAKOVÁ. 

Kto ste ju poznali, venuj-
te jej, prosíme, spolu s 
nami tichú spomienku. 

S láskou v srdci na ňu spomínajú dcéry Božka, 
Aďka s rodinami a ostatná blízka rodina.
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Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

• Hľadám prácu ako upratovačka, chyžná, poprípade 
robotníčka vo výrobe. Púchov a okolie. Tel. 0908 506 
693.

PRÁCU PONÚKA
• Hľadáme milú, komunikatívnu a zodpovednú pre-
davačku do butiku s dámskou módou v Kúpeľoch 
Nimnica, ktorú baví práca s ľuďmi s nástupom ih-
neď. Uprednostníme vitálnu dôchodkyňu/invalidnú 
dôchodkyňu. Bližšie info na tel. č. 0904 839 821.
• Ponúkame stabilné zamestnanie pre murára a po-
mocníka na stavbe. Tel. 0911 504 142.

RÔZNE
• Hľadám osobnú asistentku pre ZŤP osobu na  
piatky od 8.00 hod do 16.00 hod. Tel. 0903 317 501.

OZNAMY
• Oznam o zmene odchodu:  ZO SZZP Púchov ozna- 
muje účastníkom týždenného pobytu v Turčian-
skych Tepliciach, že odchod je už 18. 8. o 8.30 z par-
koviska za starým kultúrnym domom.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 27. 8. 2018 od 14.45 hod v kancelárii ZO 
SZZP (býv. kataster, Nám. slobody). Právne poraden-
stvo sa pre veľký záujem zužuje na právne problémy 
zdravotne postihnutých a starších občanov mesta 
Púchov. Kto potrebuje právnu radu, môže sa prihlásiť 
do 20. 8. 2018 na adrese: Ján Petro, Obrancov mieru 
1152/5, tel. 0949 103 709, 0948 093 551.  K prípadu, v 
ktorom chcete poradiť, je potrebné doniesť už exis-
tujúce podklady.
• ZO SZZP Púchov usporadúva dňa 8. 9. 2018 PO-
SEDENIE PRI GULÁŠI A DOBREJ HUDBE na futbalo-
vom ihrisku v Dolných Kočkovciach. Začiatok akcie 
o 14.30 hod. Poplatok 4 eurá. V cene guláš, káva... 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Jána Petra, Obran-
cov mieru 1152/5, do 1. 9. 2018 na tel. 0949 103 709, 
0948 093 551.
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Spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

Kontakt: 042/465 38 43                         info@pmb.eu

PRIJME: OPERÁTORA STROJOV
                 (2-3 zmeny, iba PO - PIA)
Mzda: 750 EUR brutto. Stravné lístky a iné bene�ty.

Spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

Kontakt: 042/465 38 43                         info@pmb.eu

PRIJME: ÚDRŽBÁRA – NASTAVOVAČA
                 (2-3 zmeny, iba PO - PIA)
Mzda: 800 EUR brutto. Stravné lístky a iné bene�ty.

Vyhláška § 24 veľkou výhodou.

NSP ZDRAVIE, PÚCHOV: RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

 PRE DOSPELÝCH 4605 319

 po – pia: 15.30 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

 DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

 po – pia: 15.30 – 22.00 / so – ne: 8.00 – 22.00

 ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

BLAHOŽELANIE
Viem, že sa vďačnosti moc 
nájde, za dni radosti vo 
chvíli každej, za šťastie do-
priate, za tie dni lásky, ruky 
zodraté, za všetky vrásky, 
pre Teba dnes máme kyti-
cu vďaky, poďakovanie za 
všetko, mami. 

Dňa 26. 7. 2018 oslávila Zuzana ŠPONIAROVÁ 
životné jubileum 70 rokov. 
Prajeme Ti veľa zdravia, šťastia, 
veľa dôvodov na radosť, nech sa Ti 
úsmev z tváre nikdy nevytratí.

 Prajú dcéry Zuzka a Ivanka 
s rodinami a syn Juraj 

POĎAKOVANIE 
ZA DLHOROČNÚ PRÁCU
V každej životnej etape sa začína niečo nové 
a končí sa to staré...

Do tejto novej životnej cesty prišli 
i pani riaditeľka MŠ Nosice Alena ANTALOVÁ 
a pani vedúca mestskej knižnice Oľga ROSINOVÁ.

ĎAKUJEME Vám za prínosnú a obetavú prácu, 
ktorú ste odvádzali počas dlhých rokov vo svojich 
funkciách pred odchodom do dôchodku.

ŽELÁME Vám pevné zdravie, šťastie, 
rodinnú lásku a veľa času pre svoje vnúčatká.

Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta Púchov
Mgr. Renáta Holáková, ved. odd. ŠaSV MsÚ Púchov

Otváracie hodiny knižnice 
počas letných prádznin

Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, 
že cez letné prázdniny bude otvorená 
od pondelka do piatku 
v čase od 7.30 do 15.30 hod.

1. VK Púchov hľadá záujemcov/kyne 
o post volejbalového rozhodcu 
na domáce zápasy 
Podm.: vek min. 18 rokov. 
Volejbalová hráčska skúse-
nosť výhodou. 

Viac info na 0905 262 613.

Letné kúpalisko MŠK Púchov
je otvorené od 9.00 do 19.00 h
Vstupné: dospelí 2 €/deň, dôch., deti 5 - 15 r., ZŤP 
1,50 €/deň. Deti do 5 rokov majú vstup zdarma.
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