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Maturitou zavŕšili štúdium aj na SOŠ obchodu a služieb 
a SOŠ na Ul. Ivana Krasku 

V utorok 5.  júna v Malom župnom 
dome primátor mesta Rastislav He-
nek odovzdal maturitné vysvedčenia 
študentom Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb Púchov. Spolu s 
riaditeľom školy Ivanom Kasárom a 
triednymi učiteľmi Mariánom Šubom, 
Petrou Rusnákovou a Ivetou Beláko-
vou im zablahoželal k úspešnému 
ukončeniu stredoškolského vzdela-
nia. Vo svojom prejave primátor po-
vedal: „Prajem vám, aby ste na svojej 
ceste stretávali ľudí, ktorí vám po-
môžu, ktorí vás budú posúvať vo va-
šich ambíciách a budú vám vzorom. 
Prajem vám veľa zdravia, šťastia, 
pozitívnej energie, úsmevov na pe-
rách, veľa správnych rozhodnutí a 
veľa lásky a životnej pohody“. 

SOŠ obchodu a služieb tento rok 
ukončilo jedenásť študentov v štu-
dijnom odbore obchod a podnika-
nie so zameraním na cestovný ruch, 
osem študentiek odboru kozmetič-
ka, deväť študentov odboru čašník 
a servírka, štyria študenti odboru ku-
chár a 21 študentov odboru hotelová 
akadémia.

Primátor mesta Rastislav Henek sa 
zúčastnil aj na odovzdávaní maturit-
ných vysvedčení študentom triedy 
IV. MN Strednej odbornej školy 
na Ulici I. Krasku na Kolonke (trie- 
dna učiteľka Darina Kubičárová). Na 
slávnosti, ktorá sa konala vo štvrtok 
7.  júna, takisto v  Malom župnom 
dome, sa okrem primátora štu-
dentom prihovorila aj zástupkyňa 
riaditeľa školy Janka Šimáčková: 
„Latinské slovo maturitas zname-
ná zrelosť. Dosiahnuť zrelosť je 
proces, ktorý sa skladá z množstva 
postupných krokov. Vy ste teraz 
mali pred sebou maturitnú skúšku, 
skúšku dospelosti, ktorú ste úspeš-
ne zvládli. Je pred vami ešte veľa 
rozhodnutí. Verím, že v septembri 
vykročíte tiež správnym krokom 
a nájdete si zamestnanie alebo 
štúdium podľa svojich predstáv.“                                                         
-sf-

V uplynulých týždňoch študenti púchovských 
stredných škôl absolvovali záverečné maturitné 
skúšky, po ktorých získali maturitné vysvedčenie.

Hubári hlásia: Rastú dubáky aj kozáky!
Veľké zrážky a teplo sú ideálne pod-
mienky pre rast húb. Potvrdilo sa to aj 
v uplynulých dňoch, kedy sa vo viace-
rých lokalitách Slovenska začali hojne 
objavovať. Podľa webovej stránky 
nahuby.sk je najviac hlásení o výskyte 
húb z  lokalít okolo Bratislavy, Trenčí-

na, Banskej Bystrice, ale zverejnila aj 
štyri hlásenia z okolia Púchova. Najvi-
ac dubákov našli šťastní hubári z Dol-
nej Breznice (102) a Belušských Slatín 
(34). Pekný úlovok odfotil aj Ľubomír 
Krško na Lachovci.

-sf-, Foto: FB
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Dostali sa medzi najlepších

Z Púchova sme odchádzali v skorých 
ranných hodinách, aby sme stihli sláv-
nostné otvorenie festivalu o 9.30 hod. 
Bol krásny slnečný deň. K autobusu 
nás prišli odprevadiť rodičia detí z 
Materskej školy Požiarna 1292, ktoré 
vystupovali v  programe. Dvaja rodi-
čia spolu s pani riaditeľkou materskej 
školy Katkou Tomanovou náš kolektív 
podporili účasťou a stali sa aj účinkuj-
úcimi, nakoľko sme potrebovali do 
programu rodičov, ktorých deti sme 
vítali. Veľmi si ceníme ich prístup a tou-
to cestou im z celého srdca ďakujeme. 
   Do celoslovenského kola sa dostalo 
osem najúspešnejších kolektívov. Prvý 
sa predstavil kolektív zo Sásy s pro-
gramom „Uvítania detí do života“. Pri 
príprave svojich vlastných autorských 
programom vychádzali z  obsahové-
ho zámeru prehliadky venovaného 
deťom aj programy uvítania detí do 
života Sládkovičovo, Východná a Pú-
chov. V prehliadke sa predstavila Udi-
ča s programom „Pasovania prvákov“, 
Veľký Krtíš s programom „Rozlúčka zo 

základnou školou“, Brezno s „Uvítaním 
trojčiat“ a Stará Ľubovňa s progra-
mom „Prijatie maturantov“. Jednot-
livé scenáre odzrkadľovali miestne 
pomery kolektívov ZPOZ a vychádzali 
z miestnych tradícií a zvyklostí (účin-
kujúci z  Východnej sa predstavili v 
krásnych krojoch). Predstavovali ši-
rokú škálu možností v oblasti hudby, 
poézie i rečníckeho prejavu. 
   Keďže ide o prehliadku toho naj-
úspešnejšieho zo Slovenska (pred-
chádzali jej postupové regionálne a 
krajské kolá), kde odborná porota ne-
vyhlasuje umiestnenia. V  hodnotení 
kolektívov nášmu programu „Uvítania 
detí do života“ patrili samé pozitíva. 
Účinkujúci vystupovali príjemne, 
emocionálne, s veľkým záujmom 
a osobnou zanietenosťou. Vysoko 
bolo hodnotené vystúpenie detí z 
materskej školy použitím vlastnej 
úpravy piesní a básní skúsenou pani 
učiteľkou Jitkou Bielikovou, ktorá ich 
hudobne sprevádzala. Vyzdvihnúť je 
treba aj spoluprácu so ZUŠ Púchov, 

Zástupcovia Púchova postúpili na XXVI. festival celoslo-
venskej prehliadky programov Zboru pre občianske zá-
ležitosti (ZPOZ) pod názvom DIEŤA JE DAR, ktorá sa usku-
točnila 31. mája 2018 v Dome obradov Sliač. 

6. ročník súťaže vo varení gulášu

Organizuje: Obč. v� bor č.7 Horné Kočkovce s partnerom „Hostinec u Rybára“
Ak máš záujem o účasť v súťaži, môžeš prihlásiť svoje družstvo aj vopred -

v Hostinci u Rybára, alebo na tel. čísle 0907/707103

Pravidlá
súťaže:

ktorá nám zabezpečuje kvalitný sprie-
vodný program a vďaka pani učiteľke 
Márii Jašurdovej odznela na prehlia-
dke jej autorská pieseň Uspávanka v 
podaní Bronislavy Riljakovej s hudob-
ným sprievodom Jána Vojteka. Od-
borná komisia ocenila aj citlivý prístup 
oteckov k svojim detičkám, ktoré boli 
slávnostne prijaté za nových občanov 
mesta. 
   Dôležité bolo aj to, že každý účinkuj-
úci vložil do programu to najlepšie a 
ako kolektív ho pripravovali spoločne 
s veľkou zodpovednosťou. Empatický, 
adresný, veľmi milý, so správnou into-
náciou bol príhovor primátora mesta 
Rastislava Heneka, kultivované slovo 
Martiny Siskovej a matrikárky Jany Sa-

varovej, bezprostredná a hlavne pri-
merane emocionálna báseň v podaní 
Renáty Holákovej.
   Na záver si z rúk predsedníčky a ta-
jomníčky Ústrednej rady ZPOZ Člo-
vek – človeku prevzal primátor mesta 
Rastislav Henek ocenenie a kvetinový 
dar. Prežili sme emocionálny, krásny a 
úspešný deň a s týmto pocitom sme 
sa vrátili do nášho krásneho Púchova, 
kde obrady a rôzne slávnosti mesto 
organizuje na vysokej spoločenskej 
úrovni. Patrí za to veľká vďaka všet-
kým, ktorí sa na tejto činnosti pre 
občanov podieľajú. Presvedčiť sa o 
tom môžete, keď si pozriete aktuálny 
Púchovský magazín. 

I. Kováčiková, členka RR ZPOZ
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Najviac fyzických osôb - podnika-
teľov bolo v okrese Považská Bys-
trica, právnických v okrese Trenčín
Podľa údajov zo štatistického regis-
tra organizácií bolo ku koncu roku 
2017 na území Trenčianskeho kra-
ja registrovaných 20.024 aktívnych 
právnických osôb a 37.065 aktívnych 
fyzických osôb – podnikateľov. V ab-
solútnych číslach najviac právnických 
osôb sídlilo v okresoch Trenčín a Prie-
vidza, najviac fyzických osôb podnika-
lo v okresoch Prievidza a Trenčín. Ak 
prepočítame počet subjektov počtom 
obyvateľov v jednotlivých okresoch 
zistíme, že najviac právnických osôb 
na tisíc obyvateľov pripadlo v okrese 
Trenčín a Nové Mesto nad Váhom a 
najviac fyzických osôb podnikateľov 
na tisíc obyvateľov bolo v okrese Po-
važská Bystrica a Partizánske. 

V Trenčianskom kraji sídlilo najme-
nej podnikov medzi krajmi SR 
Medzi právnickými osobami pre-
vládali podniky tvoriace 86,4 %. Ich 
počet medziročne vzrástol o 3,3 % 
a dosiahol hodnotu 17.300. Počet 
podnikov zaregistrovaných na území 
kraja nepretržite rástol od roku 2003, 
napriek tomu podiel kraja na SR klesol 
od uvedeného obdobia o 1,4 percen-
tuálneho bodu. Ku koncu roku 2017 
tvoril 7,9 %, čo bol najnižší podiel me-

dzi krajmi SR. Najčastejšou právnou 
formou podnikov bola spoločnosť s 
ručením obmedzeným predstavujú-
ca 91,8 % z počtu podnikov. 

Najviac podnikov pôsobilo v ob-
chode a oprave automobilov
Až štvrtina podnikov sa zaoberala 
veľkoobchodom, maloobchodom 
a opravou motorových vozidiel a 
motocyklov. Ďalšími najčastejšími 
činnosťami boli priemyselná výroba, 
ktorou sa zoberalo 14,3 % podnikov 
a odborné, vedecké a technické čin-
nosti, ktorými sa zaoberalo 12,7 % 
podnikov. 

Najviac podnikov má menej ako 50 
zamestnancov 
Okrem aktívnych podnikov so sídlom 
v Trenčianskom kraji s nezisteným po-
čtom zamestnancov predstavujúcich 
40 %, bolo v registri organizácií evi-
dovaných 57,7 % podnikov s menej 
ako 50 zamestnancami, 1,7 % pod-
nikov s počtom zamestnancov od 50 
do 249 osôb a 0,5 % podnikov s 250 
a viac zamestnancami. Podiel podni-
kov so sídlom v Trenčianskom kraji 
zamestnávajúcich minimálne 250 za-
mestnancov bol najvyšším podielom 
medzi krajmi SR. Uvedené podniky 
sídlili prevažne v okrese Ilava, Nové 
Mesto nad Váhom a Prievidza.

Aj živnostníci sa v kraji venovali 
najmä obchodu a oprave automo-
bilov a motocyklov 
Fyzické osoby najčastejšie podnikali 
ako živnostníci a predstavovali 94,3 % 
z aktívnych fyzických osôb - podnika-
teľov. Počet živnostníkov medziročne 
klesol, no bol to minimálny pokles iba 
0,03 %. Pôsobili najmä vo veľkoob-
chode, maloobchode a oprave moto-
rových vozidiel a motocyklov 22,9 % 
a v stavebníctve 22,7 %. Ďalšou naj-
častejšou činnosťou bola priemyselná 
výroba s 19,1 %. Totožné poradie naj-
častejších činností živnostníkov bolo v 

Živnostníci sa v našom kraji venovali najmä obchodu a oprave vozidiel

okresoch Prievidza, Púchov a Trenčín. 
V okresoch Ilava, Myjava a Nové Mes-
to nad Váhom najviac živnostníkov 
pracovalo v priemyselnej výrobe, 
nasledoval veľkoobchod, maloob-
chod a oprava motorových vozidiel a 
motocyklov a na treťom mieste bolo 
stavebníctvo. Naopak v okresoch 
Bánovce nad Bebravou, Partizánske 
a Považská Bystrica sa živnostníci ve-
novali predovšetkým stavebníctvu, 
tak ako aj väčšina živnostníkov na 
Slovensku. 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
Foto: pixabay.com

Po 100 rokoch pripomenuli udalosti Kragujevskej vzbury
V piatok 8. júna 2018 uplynulo presne sto rokov od 
popravenia 44 vojakov náhradného 71. Trenčian-
skeho pluku v srbskom meste Kragujevac. 

Na sklonku prvej svetovej vojny sa 
v srbskom meste Kragujevac v noci 
z druhého na tretieho júna 1918 
nečakane a bez príprav vzbúrili 
vojaci Trenčianskeho 71. pešieho 
pluku. Motívom ich vzbury bolo zlé 
zaobchádzanie zo strany svojich 
nadriadených, nezmyselnosť vojny 
či frustrácia z neustáleho utláčania. 
Vzbura vojakov náhradného prá-
poru 71. pešieho pluku, z ktorých 
väčšina pochádzala z  Trenčian-
skeho kraja, bola tvrdo potlačená. 
Následne vojenský súd odsúdil 44 
vzbúrencov na trest smrti zastre-
lením a ďalších poslal do väzenia. 
Ich odvážne rozhodnutie bojovať 
za svoju slobodu a práva dodnes 
symbolizuje viac ako 60 rokov starý 
pamätník, umiestnený v Trenčian-
skych kasárňach v Trenčíne.
    Trenčiansky 71. peší pluk bol vo-
jenským plukom rakúsko-uhorskej 

armády, ktorý vznikol 1. februára 
1860. Od roku 1882 sa jeho domov-
skou základňou stali Trenčianske 
kasárne v Trenčíne. Vojenský pluk sa 
nazýval aj trenčiansky alebo aj dro-
társky regiment. Takéto pomenova-
nie súviselo s pôvodom príslušníkov 
pluku. Jednotka, tvorená prevažne 
zo slovenských vojakov, sa stala zná-
ma svojimi bojovými úspechmi na 
frontoch počas 1. svetovej vojny, ako 
aj práve vzburou v srbskom Kragu-
jevaci. Kragujevacká vzbura bola na 
pozadí prvej svetovej vojny najväč-
ším prejavom odporu voči vojne a 
rakúsko-uhorskej armáde. Statočné 
konanie vojakov 71. Trenčianskeho 
pešieho pluku je navždy zapísané 
do histórie Slovenského národa. Do 
Trenčianskych kasární si prišlo, deň 
pred týmto výročím, obete krvavo 
potlačenej vzbury uctiť viacero vý-
znamných hostí, seniori i študenti. 

„Každá spomienka a pripomínanie 
si týchto udalostí má veľký význam. 
Jedine história vlastného národa 
nás posúva vpred, a tak isto histó-
ria vzbúrených vojakov, ktorí padli 
v prvej svetovej vojne. Kragujevská 
vzbura je pre nás, slúžiacich voja-
kov mementom, že nesmieme za- 

búdať na dôstojnosť a na utrpenie, 
ktoré slovenský národ zažil,“ uvie-
dol generálmajor Jindřich Joch, ve-
liteľ Pozemných síl Ozbrojených síl 
SR a zároveň veliteľ posádky mesta 
Trenčín.

Zdroj: TSK, wiki
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Aké sú príznaky osýpok?
Ochorenie u detí prebieha typicky 
s trojdňovým počiatočným štá-
diom, ktoré je charakterizované 
horúčkou, nádchou, kašľom, zápa-
lom spojiviek a svetloplachosťou. 
V tomto štádiu bývajú na sliznici v 
ústnej dutine v oblasti stoličiek be-
lavé škvrny so začervenaným oko-
lím, tzv. Koplikove škvrny. Na 4. – 5. 
deň sa objavuje splývavá vyrážka. 
Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, 
krk, brucho a končatiny. Pretrváva 
asi 3 dni. Pri nekomplikovanom 
priebehu ochorenie trvá 10 – 14 
dní. Obávanými komplikáciami 
osýpok sú zápal pľúc, zápal stred-
ného ucha a poškodenie centrál-
neho nervového systému. Ochore-
nie má najzávažnejší priebeh u detí 
do troch rokov a dospelých. Inku-
bačný čas ochorenia je 8 - 15 dní.

Ako sa šíria?
Ochorenie patrí k najnákazlivejším 
prenosným ochoreniam. Rýchlo 
sa šíri vzduchom (kvapôčkovou 
infekciou) a infekčným aerosolom 
vznikajúcim pri kašli a kýchaní. 
Zriedkavo dochádza k prenosu aj 
nepriamo –predmetmi a rukami 
kontaminovaným výlučkami hor-
ných dýchacích ciest alebo spo-
jovky. Vstupnou bránou sú horné 
dýchacie cesty a spojovky.

Aký je prameň pôvodcu nákazy 
osýpkami?
Prameňom nákazy je vždy len cho-
rý človek. Bezpríznakové infekcie 
ani nosičstvo vírusu nie je známe. 
Obdobie nákazlivosti začína krát-
ko pred nástupom počiatočného 
štádia a trvá 4 – 5 dní. S nástupom 
vyrážky rýchlo klesá.

Aká je v súčasnosti zaočkovano-
sť detskej populácie proti osýp-
kam?
Posledná kontrola zaočkovanosti 
detskej populácie bola na Sloven-
sku vykonaná k 31. 8. 2017. Celo-
slovenské výsledky zaočkovanosti 
v rámci pravidelného povinného 

Čo sú osýpky?  

očkovania detí prekročili hranicu 
95 % s výnimkou základného oč-
kovania proti osýpkam, ružienke a 
mumpsu (MMR) – ročník narodenia 
2015, kde celoslovenská zaočkova-
nosť dosiahla 94,8 %.

Aká je prevencia pred ochorením 
na osýpky okrem očkovania? 
Ako môžeme znížiť riziko nákazy 
osýpkami?
Najúčinnejšou prevenciou je oč-
kovanie. Preventívne opatrenia sú 
pri infekciách dýchacích ciest vše-
obecné hygienické opatrenia (čis-
tota osobná i prostredia, vetranie, 
vyhýbanie sa chorým osobám s re-
spiračným ochorením a podobne).
Aby sme znížili riziko nákazy osýp-
kami, je potrebná rýchla detekcia 
a okamžité hlásenie ochorenia vrá-
tane hlásenia do medzinárodných 
sietí, hospitalizácia na infekčnom 
oddelení, odber biologického ma-
teriálu na dôkaz infekcie. Očko-
vanie vnímavých osôb v ohnisku 
nákazy, kde sa vakcína podáva od 6 
mesiacov veku. Mladším deťom sa 
aplikuje normálny ľudský gamaglo-
bulín. Zvýšený zdravotný dozor v 
kolektívnych zariadeniach po dobu 
21 dní od vyradenia chorého.

Ako a kedy sa očkuje proti osýp-
kam?
Pravidelné povinné očkovanie detí 
sa vykonáva podľa aktuálneho oč-
kovacieho kalendára. V súčasnosti 
sa na Slovensku používa trivalent-
ná očkovacia látka proti osýpkam, 
rubeole a mumpsu. Prvá dávka oč-
kovacej látky sa podáva v 15. až 18. 

mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 
11. roku života.

Je očkovanie proti osýpkam nao-
zaj účinné?
Očkovanie MMR vakcínou je v pre-
vencii osýpok vysoko účinné. Dve 
dávky MMR vakcíny zabezpečia 
približne 97 % účinnosť, jedna vak-
cína približne 93 % účinnosť v pre-
vencii osýpok.

Kde nájdu rodičia a pediatri oč-
kovací kalendár?
Na webovej stránke www.uvzsr.sk 
je zverejnený prehľadný farebný 
očkovací kalendár ako pomôcka 
pre pediatrov aj laickú verejnosť. 

Môže sa nakaziť aj dospelý člo-
vek, ak bol v detstve očkovaný 
alebo človek, ktorý v detstve pre-
konal osýpky?
Imunita po prekonaní osýpok je ce-
loživotná.

Kde zistia rodičia viac informá-
cií o očkovaní proti osýpkam 
(mumpsu a rubeole)?
Na regionálnych úradoch verej-
ného zdravotníctva v SR (najbližší 
v Pov. Bystrici, Ul. Slov. partizánov 
1130/50) sú zriadené Poradne oč-
kovania, kde odborníci z oblasti 
epidemiológie poskytujú rodičom 
bezplatné konzultácie v súvislosti s 
očkovaním. O význame povinného 
očkovania ako aj riziku, ktoré hrozí 
dieťaťu v prípade, že nebude očko-
vané, informuje rodičov aj očkujúci 
lekár.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay

Osýpky patria medzi 
najzávažnejšie víruso-
vé ochorenia detského 
veku. Ich závažnosť 
spočíva najmä v častých 
komplikáciách, ako sú 
zápaly pľúc, priedušiek, 
uší a centrálneho nervo-
vého systému.

12. jún - bl. Gašpar Bertoni, rehoľník
Svätoslav, Svätoslava - má slovanský 
pôvod s významom „(buď) veľkosťou 
slávny“
• Svetislav, Svetislava - má slovanský 
pôvod s významom „(buď) svetlom 
slávny“
• Zlatomír, Zlatomíra - slovanské 
meno s významom „zlatý svet“
• Zlatko, Zlatoň, Zlatan, Zlatana, Zla-
toš - pôvod je slovanský a význam 
mena je „zlatý“
13. jún - sv. Anton Paduábsky, kňaz a 
učiteľ Cirkvi
• Anton - má latinský pôvod a jeho 
význam je „popredný, vynikajúci“
• Genadij - ruský tvar gréckeho mena 
Gennadios = „urodzený“
• Tobiáš, Tobias - hebrejské meno 
(Towijjáh) s významom „Boh je dob-
rý“
14. jún - sv. Elizej, prorok; sv. Valér a 
Rufín, mučeníci
• Bazil - z gréckeho slova „basileos“ = 
„kráľovský“, 
• Vasil - je jeho ruská a ukrajinská ver-
zia mena Bazil
• Elizej - hebrejské meno (Elíšá) s vý-
znamom „Boh je ochrana“
• Herta - nemecké meno, v preklade 
„odvážna, smelá“
• Kvintilián, Kvintiliána - latinské 
meno s významom „júlový (piaty 
rímsky mesiac)“
• Kvintus, Kvinta - latinské meno s vý-
znamom „piate (dieťa)“
15. jún - sv. Vít, mučeník; sv. Germa-
na, panna
• Jolana - má maďarský pôvod a jeho 
voľný preklad je „dobré dievča“
• Vít - má lat. pôvod (vitus) a význam 
mena je „živý, veselý, neposedný“
16. jún - sv. Neit, mučeník; sv. Benon, 
biskup
• Alina - domácka podoba mien Ade-
line a Albína
• Bianka, Blanka - talianske a španiel-
ske meno s významom „biela“
• Benon - francúzska domácka podo-
ba mena Benjamín
• Božetech, Božetecha - slovanské 
meno s významom „Božia útech“
17. jún - sv. Alena, mučenica; sv. Ni-
kander a Marcián, vojaci a mučeníci
• Adolf, Adolfína - má germánsky pô-
vod a jeho význam je „ušľachtilý vlk“
18. jún - biskup; sv. Gregor Barbari-
go, biskup
• Vratislav - má slovanský pôvod a vý-
znam mena je „ten, ktorý vráti slávu“
• Leontín, Leontína - grécke meno s 
významom „leví“
• Milovan, Milovín, Milovana - slovan-
ské meno s významom „milovať“
• Sedrik - anglické meno (Cedric), 
znamená „milý, pôvabný“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám
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Dobrovoľný hasičský zbor Púchov

Púchovské šesťdesiatky a výstup do hasičskej veže

Ilustračná snímka KR HaZZ Trenčín 

Mestská polícia
Nepozná otváracie hodiny
Na oddelenie mestskej polície prijali krátko po 

22.00 hodine telefonické oznámenie, podľa kto-
rého na terase pohostinstva na Ulici F. Urbánka 
vykrikujú podnapité osoby. Oznamovateľ bol 
presvedčený, že prevádzkový čas prevádzky je 
do 22.00 hod. a v prevádzke ho pravidelne nedo-
držiavajú. Na mieste hliadka zistila, že na terase 
prevádzky ani na schodoch do prevádzky sa ni-
kto nenachádza. Prevádzkový čas je v pracovné 
dni do 23.00 hod. Napomenutím vyriešili hliadka 
priestupok, ktorého sa dopustila obsluha pohos-
tinstva tým, že na terase mala zapnutý malý re-
produktor. 

Zapíjali zárobok...
Hliadka mestskej polície zasahovala krátko 

predpoludním na základe telefonického upozor-
nenia na Ulici F. Urbánka, kde malo dochádzať 
k vzbudzovaniu verejného pohoršenia. Mestskí 
policajti našli namieste opitú ženu z Ďurďového, 
ktorá bola pomočená a váľala sa na zemi. Verej-
né pohoršenie vzbudzoval aj opitý muž, ktorý si 
sťahoval nohavice. Oboch hliadka potrestala blo-
kovou pokutou po 30 eur. Tretí z partie – opitý Pú-
chovčan sa rovnako váľal po zemi, dostal 20-eu-
rovú pokutu. Trojica sa vracala z brigády v Českej 
republike, a keďže mali pri sebe väčšie množstvo 
peňazí, mestskí policajti ich vyzvali, aby išli na 
oddelenie mestskej polície. Policajti sa obávali, 
že by ich mohli okradnúť. Trojica súhlasila a po 
aspoň čiastočnom vytriezvení odišli po vlastných 
z oddelenia mestskej polície po necelých dvoch 
hodinách.  

Museli po sebe upratať...
O pol deviatej večer ohlásili telefonicky na od-

delenie mestskej polície znečistenie verejného 
priestranstva bezdomovcami pod cestným mos-
tom cez Bielu vodu v smere do Hrabovky. Hliadka 
po príchode na miesto zistila priestupok proti ve-
rejnému poriadku, ktorého sa dopustili dve osoby 
zo Záriečia a Lednických Rovní. Mestskí policajti 
oboch vyzvali, aby odpratali z priestranstva ode-
vné zvršky a rôzny odpad, priestupok následne 
vyriešili napomenutím.  

Autonómny automobil v Púchove?
Počas kontroly na Dvoroch spozorovala hliadka 

mestskej polície vozidlo s rakúskou medzinárod-
nou poznávacou značkou, ktoré sa za hotelom 
Alexandra dalo samovoľne do pohybu, prešlo na 
druhú stranu cesty, následne narazilo do obrubní-
ka a vrátilo sa na cestu. Keďže vozidlo vytvorilo na 
ceste prekážku, hliadka mestskej polície následne 
vyhľadala majiteľa automobilu, ktorý bol ubyto-
vaný v hoteli. Majiteľ automobil preparkoval a za-
bezpečil proti pohybu.  

Zatúlaný pes
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého pobehuje po Ulici T. 
Vansovej veľký pes. Hliadka po príchode na mies-
to našla veľkého čierno-bieleho psa. Po odchyte-
ní policajti zistili, že pes má obojok, na ktorom je 
známka o očkovaní. Mestskí policajti zistili, že ma-
jiteľ psa býva na Hurbanovej ulici v Horných Koč-
kovciach. Hliadka majiteľa našla v mieste bydliska 
a po zaplatení 15-eurovej pokuty mu psa policajti 
vrátili. 

Zamknutý vo vagóne...
Na oddelenie MsP prijali telefonické oznámenie 

od muža, ktorý informoval, že zostal zavretý v že-
lezničnom vagóne na stanici v Púchove a nemôže 
sa dostať von. Mestskí policajti vzápätí telefono-
vali na železničnú stanicu. Tam ich informovali, že 
problém už vyriešili. 

Dobrovoľný hasičský zbor usporiada v sobotu 16. 
júna v areáli Základnej školy Gorazdova v Púcho-
ve hasičské preteky púchovské šesťdesiatky mlá-
deže a výstup na hasičskú vežu. Súťaž je zaradená 
v Stredoslovenskej hasičskej lige v behu na 60 met-

rov cez prekážky, ktorá prebieha podľa pravidiel Stre-
doslovenskej hasičskej ligy. Výstup na hasičskú vežu 
bude podľa medzinárodných pravidiel o hasičskom 
športe.  Súťaž sa začína v sobotu 16. júna o 10.00 ho-
dine v ZŠ Gorazdova.                     (r) 

Dobrovoľný hasičský zbor Púchov usporiada v so-
botu 16. júna v areáli Základnej školy Gorazdova 
16. ročník Mladého hasičského trojboja o Putovný 
pohár primátora mesta Púchov. Trojboj je určený 
pre chlapcov a dievčatá (v súťaži chlapcov sú možné 
aj zmiešané družstvá) od 6 do 15 rokov. Kolektív mla-
dých hasičov musí byť päťčlenný. Súťaž pozostáva zo 
štafetového behu 5 x 30 metrov, štafety hasičských 
dvojíc a z viazania uzlov. 

Štartovné je 7 eur za každý kolektív, v štartovnom 
je občerstvenie pre každého člena. Prezentácia je 
naplánovaná od 12.45 do 13.30 hodiny, pred-
pokladaný začiatok súťaže je o 13.45, jej ukončenie 
okolo 17.00 hodine. Vyhlásenie výsledkov bude do 
pol hodiny po skončení pretekov, všetky disciplíny 
bude merané elektronickou časomierou. Na trojboj 
sa  možno prihlásiť na telefónnych číslach 0903 930 
335 (Ing. Koukal), alebo 0910 945 951 (J. Ridzik).    (r)    

Mladý hasičský trojboj o pohár primátora Púchova

Súčasťou celodenného hasičského programu 
v areáli Základnej školy Gorazdova v Púchove 
bude aj atraktívna súťaž mládeže vo výstupe do 
veže. Podujatie pripravil rovnako Dobrovoľný ha-
sičský zbor Púchov na 16. júna. 

Súťažiť budú štyri vekové kategórie. Prípravky (roč-
níky narodenia 2008, 2007, 2006) s osemmetrovým 
nábehom, istením na lane a ukončením stlačením 
tlačidla na parapetnej doske. Ďalšími kategóriami sú 
mladšie dorastenky a dorastenci (ročník narodenia 
2005, 2004), stredné dorastenky a dorastenci (roční-
ka narodenia 2003, 2002) a staršie dorastenky a do-

rastenci (ročník narodenia 2001, 2000). 
Dĺžka dráhy ja 32,25 metra, šírka 2,5 metra, povrch 

tvorí škvara. Starší dorastenci štartujú s nábehom a 
rebríkom, v tomto roku budú z technických príčin 
vystupovať iba do prvého okna veže. Každý pretekár 
bude mať dva pokusy, pokiaľ sa organizátori s vedú-
cimi nedohodnú na ďalšom pokuse. Ukončenie po-
kusu je na došľapovej doske vo vnútri veže.

Časový harmonogram súťaže sa bude odvíjať od 
ukončenia predchádzajúcej súťaže prípravky a mlad-
ších dievčat a chlapcov na 60-kách cez prekážky. 
Štartovné je 1,50 eura na pretekára.                    (r) 

Výstup do veže preverí schopnosti žiactva i dorastu

V priebehu mesiaca máj 2018 uskutočnili príslušní-
ci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji celkom 273 výjazdov.  Z tohto počtu bolo najvi-
ac - 91 výjazdov k požiarom. Nasledovalo 81 výjazdov 
k technickým zásahom, 65 zásahov pri dopravných 
nehodách a 8 ekologických zásahov. 

Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca 
vykonali 18 požiarno-previerkových cvičení a 10 vý-

jazdov k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať 
nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac máj 
boli vyčíslené na 254.000 eur. Uchránené hodnoty v 
dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predsta-
vovali v sledovanom období hodnotu viac ako 1,33 
milióna eur.                                             KR HaZZ Trenčín 

Hasičský a záchranný zbor

Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali 
minulý mesiac najmä požiare 
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NA PROGRAMY
SPÁLNÍ

-20%
AŽ DO

Platnosť akcie: 15. 6. - 14. 7. 2018

V HODNOTE AŽ 229€

+ DREZ ZA 1€

-40%
KUCHYNE DECO PLAN

kuchyne na mieru

AŽ DO

Otváracie hodiny: PO - PIA: 9:00 - 19:00, SO - NE:  9:00 - 19:00

Infopult: 042 - 3260 410, E-mail:  moppu.info@decodom.sk

Adresa: Okružná ulica č. 1927 - OC Stopshop

Dom nábytku Decodom Púchov

V HODNOTE AŽ 229€

UNO spálňa 
vyhotovenie: dub pílený bardolino schoko    

zľava na Sériu UNO 
a spálňu CASSANOVA až do -20 %

POINT študentská izba  
vyhotovenie: biela arctic/marigold/petrol

zľava na program POINT až do -25 %

-25%
AŽ DO

NA PROGRAMY
ŠTUDENTSKÝCH A
DETSKÝCH IZIEB

Tradičný slovenský výrobca nábytku
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Deň radosti Domova sociálnych služieb v Nosiciach

Akcie sa okrem klientov a zamest-
nancov DSS zúčastnili aj hostia: pra-
covníčka Oddelenia sociálnej pomoci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Martina Filová, riaditeľ TESCA Pú-
chov Branislav Hloža spolu s ďalšími 
zamestnankyňami a riaditeľka CVČ 
Púchov Alena Strýčková s kamarátmi 

z Hniezdočka. Zároveň tu boli medzi 
pozvanými hosťami zamestnanci a 
priatelia z CSS Sloven Slávnica, CSS 
Lednické Rovne a Spojenej školy Pú-
chov. 
Počas Dňa radosti našich klientov i 
hostí zabávali svojím programom 
„Saša Jaša a Šašo Hugo“ zo Žiliny. 

Vo štvrtok 7. júna sa v záhrade Domova sociálnych 
služieb Púchov-Nosice uskutočnil druhý ročník po-
dujatia Deň radosti.

Spolu s nimi klienti dve hodiny cviči-
li, súťažili, spievali a tancovali. Trošku 
neskôr sa k nám pridali predškoláci 
z MŠ Nosice, ktorí zostali aj na disko-
téku a tu predviedli všetci svoje ta-
nečné kreácie. Aj keď sú klienti DSS 
Púchov-Nosice zdravotne i mentálne 
postihnutí, sú vždy šťastní z každej 
akcie a návštevy priateľov, o čom 
sa mohli počas Dňa radosti všetci 
zúčastnení presvedčiť. Ich úsmev a 

rozosmiate oči boli toho dôkazom. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným, že 
prijali naše pozvanie na oslavu a sa 
spolu s nami zabavili. Zároveň veľké 
ĎAKUJEM patrí všetkým zamestnan-
com, ktorí zvládajú náročnú prácu, sú 
klientom stále k dispozícií a snažia sa 
im uľahčiť ich neľahký údel. 

Ing. Gabriela Hrončeková, 
riaditeľka DSS 

Foto: Slavomír Flimmel
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Pribudli kvetináče aj s lavičkou

Pri náhodnom stretnutí ma obyva-
teľka bytovky na Námestí slobody 
1624, nachádzajúcej sa v mojom 
volebnom obvode požiadala, aby 
som vybavila osadenie väčšieho 
kvetináča s vysadenými kvetmi na 
betónovej ploche za ich domom, 
ktorá nedávno vznikla. Túto nevy-
užitú plochu chcela takýmto spô-
sobom skultúrniť. Okolie ich domu 
je naozaj záhradkou plnou kvetov 
a kríkov, ktoré celoročne vďaka ich 
starostlivosti kvitnú a spríjemňujú 
život nielen obyvateľom ich bytov-
ky, ale aj ľuďom, ktorí tadiaľ pre-
chádzajú. Som presvedčená, že aj 

o  nové kvety v kvetináči sa budú 
starať. Pre mňa zostala úloha poži-
adať konateľa Podniku technických 
služieb mesta Ing. Miloša Svobodu, 
aby zabezpečil jeho osadenie a 
vysadenie kvetov. Po veľmi krát-
kej dobe bol kvetináč na svojom 
mieste a ešte naviac aj s osadenou 
lavičkou. Aj na takejto maličkos-
ti možno zhodnotiť ako vedenie 
PTSM vychádza v ústrety občanom 
a poslancom aj napriek tomu, že 
dennodenne zabezpečujú dôleži-
tejšie a náročnejšie úlohy.

Irena Kováčiková
 poslankyňa MsZ

Deňotvorených
dverí

Logistické centrum Kaufl and 
Ilava - Klobušice

Program od 10.00 do 14.00 hod.

Pridaj sa k nám!

✓  Prehliadky skladu, kvízy a súťaže

✓  Old School Brothers

✓  Kapela Starmánia

✓  Detské vystúpenie Tárajko a Popletajka

✓  Občerstvenie

✓  Tombola

✓  Sprievodný program pre deti i dospelých - animátori, 
maľovanie tričiek, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie

Starmánia

Old School BrothersTárajko a Popletajka
16. 6. 2018
Sobota

autorizovaný predaj
a servis vozidiel 

POŽIADAVKY:  
komunikatívnosť, profesionálne vystupovanie, 
prehľad v automobilizme, konkurencii a technike 
vozidiel, min. SŠ vzdelanie, administratíva, AJ/NJ 
výhodou

PREDAJCU VOZIDIEL

Bližšie info na:                                t. č. 0911 942 799

MZDA:  650 € + odmeny

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

MIESTO VÝKONU PR ÁCE:  
Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov

prijme NA TPP
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Pri príležitosti Dňa detí prišli do MŠ Slovanská 
dôchodcovia zo Slovenskej jednoty dôchod-
cov v Horných Kočkovciach. Už niekoľko 
rokov s nimi spolupracujeme. My si na nich 
spomenieme v októbri pri príležitosti Mesia-
ca úcty k starším a na Deň matiek, oni na nás 
nezabudnú na Deň detí. 

Dňa 5. 6. 2018 zástupcovia dôchodcov prišli 
medzi nás. Privítali sme ich krátkym progra-
mom, spolu sme si kreslili na chodník, zahrali 
sa, porozprávali, zatancovali. Za odmenu deti 
dostali lopty, kriedy, papiere na kreslenie a 
samozrejme nechýbali ani sladkosti. Prežili 
sme príjemné dopoludnie. Ďakujeme.

J. Šimonová

Deti seniorom, 
seniori deťom

Nedeľné popoludnie bolo vďaka po-
slancom občianskeho výboru Nosice 
a Občianskemu združeniu Nosičan 
spestrením pre deti a ich rodičov pri 
príležitosti Medzinárodného dňa detí. 
Pre deti všetkých vekových kategórií 
boli pripravené rôzne športové akti-
vity. Súťaž v jazde na kolobežke a bi-
cykli, beh, skákanie vo vreci, hod lop-
tou na basketbalový kôš, pri ktorom 
najmenším pomáhali oteckovia. 
V horúcom slnečnom počasí hrala 
hudba, organizátori mali pripravené 
občerstvenie, pitný režim. Najúspeš-
nejší súťažiaci si pyšne domov niesli 

Sviatok detí v Nosiciach 
poňali športovo

medaily a všetci dostali diplom za 
účasť i maškrtu. Celé podujatie sa 
ukončilo krátkymi priateľskými zápas-
mi vo futbale a florbale v trojčlenných 
tímoch.
Radosť z pohybu, úsmev na tvárach 
detí, spokojní rodičia, výborná atmo-
sféra, skvele pripravení organizátori – 
to všetko sa tu dalo zažiť. 
Dúfam, že toto milé podujatie sa do-
čká aj ďalšieho ročníka a všetkým, 
ktorí sa o túto radosť pričinili, patrí 
veľké poďakovanie.  

Katarína Jantová
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Ako by ste sa predstavili v skrat-
ke tým ľuďom, ktorí o vás doteraz 
vôbec nepočuli?
Myslím, že sa nemusíme predstavo-
vať, nie sme neznáma kapela. Kto 
chce, základné veci o nás nájde na 
webe. Tí, ktorí na nás chodia, po-
znajú náš kód. Nemyslím to vôbec 
nafúkane. O tom, kto sme, by mal 
napísať niekto zvonku. Tu vo vnútri 
vládne totiž poriadny chaos. Živé 
kvety sú dom, ktorý sa stále hýbe.

Ktorý koncert vo vašej kariére 
považujete za najzásadnejší a 
prečo?
Taký neexistuje. Keby sme taký už 
niekedy zažili, tak by sme potom 
mali pocit, že s  ďalšími koncertami 
už len podliezame latku. Každý kon-
cert je dôležitý. Aj keď hráš pre 50 
tisíc ľudí, ako nedávno na demon-
štrácii za Slušné Slovensko alebo 
nedávno v  Bratislave v  prázdnom 
klube pre 20 ľudí. Vtedy si uvedo-
míš, že to nemôžeš nijakom oklamať 

a vypustiť. Musíš dať do toho všet-
ko. Už len kvôli sebe.

Hrali ste už niekedy v Púchove 
alebo jeho okolí?

V Púchove sme už hrali, ale už si ne-
pamätám kedy. Asi koncom minu-
lého desaťročia. Bola to taká krčma, 
rozdelená na sálu a  výčap. Bar bol 
plný, sála poloprázdna. Akési deti 

Peter Bálik z kapely Živé kvety: Chceme, aby ľudia odišli po koncerte šťastní

hrali počas zvukovej skúšky šípky. 
Bolo im jedno, že nám lietajú tesne 
pri hlave. Asi by ich hrali aj počas 
koncertu, ale to by asi už ohrozovali 
aj divákov, tak sa zbalili a odišli. Ale 
myslím, že koncert bol fajn.

Aký repertoár si na koncert pri-
chystáte a na čo všetko sa môže-
me tešiť?
To až tak nie je dôležité. Chceme, 
aby ľudia odišli po koncerte šťastní.

Živé kvety  je slovenská rocková ka-
pela, ktorá vznikla v  Bratislave  v 
roku 1994, okolo speváčky a textár-
ky  Lucie Piussi. Najmä prostredníc-
tvom jej osoboy je skupina spájaná 
s legendárnym bratislavským  Diva-
dlom Stoka. Počas svojej existencie 
vydala desať albumov. 

Marek Vatraľ, Podivný barón
(V prípade nepriaznivého počasia 

sa koncert uskutoční v podkroví 
Župného domu)

LETNÉ DOVOLENKY SA RÝCHLO MÍŇAJÚ 

NENECHAJTE SI UJSŤ PRÍLEŽITOSŤ 

A VYBERTE SI U NÁS 

042/464 24 00 ca@deltas.sk Cestovná Agentúra DELTAS Športovcov 884/4, Púchov 

Kultová bratislavská kapela Živé kvety, ktorá pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od roku 1994 vy-
stúpi 15. júna o 20.00 v mestskom parku pri Župnom dome. Koncert s podporou mesta Púchov sa usku-
toční pri príležitosti druhých narodenín kaviarne Podivný Barón, ktorá naň všetkých srdečne pozýva. 

KONCERT

15. 6. piatok
o 20.00

v mestskom parku 
pri Žup. dome
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13. 6.,  (streda) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v CVČ Včielka.

15. 6.  (piatok) o 20:00 hod.
Živé kvety v Púchove - koncert 
Sme nesmierne šťastní, že vďaka podpore 
mesta Púchov vás môžeme pozvať na prvý 
jedinečný koncert legendárnej bratislavskej 
kapely Živé kvety v tomto roku, do mestské-
ho Europarku, ktorý sa bude konať pri príle-
žitosti druhých narodenín otvorenia knižnej 
kaviarne Podivný barón!

20. 6.  (streda) o 17:00 hod.
Kvetinový aranžmán II.
Znovu si rozvoniame spolu deň. Tentokrát 
si ukážeme, ako uviazať kyticu z rezaných 
kvetov. Stačí si so sebou priniesť úsmev na 
perách, ostatné zabezpečí Pivonka. 

21. 6.  (štvrtok) o 18:00 hod.
Myšlienkovo: 
Zero waste domácnosť
Bezobalová, bezodpadová domácnosť či 
známy pojem zero waste, jednoducho život 
bez plytvania a smetí. Čo to vlastne v reálnej 
domácnosti znamená? Každý má iný život-
ný štýl, iné nároky, možnosti či podmienky. 
Každý sme iný, jedinečný. Skúsme sa vzá-
jomne inšpirovať, ukázať možnosti, zdieľať 
tipy, čo a ako robiť inak, aby sme si skvalitnili 
a spríjemnili život s ohľadom na našu Zem - životné prostredie aplikovaním 
bezodpadovej domácnosti. 

27. 6.  (streda) o 19:00 hod.
Premietanie filmu Plastic Ocean
Príďte na naše premietanie filmu A Plastic 
Ocean (s titulkami) pod záštitou Greenpea-
ce ČR a ponorte sa do hlbín oceána. Súčas-
ťou premietania bude aj krátka prednáška o 
alarmujúcom znečistení oceánov plastmi.

     JÚN  2018
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Deň detí v Púchove

•  Celoslovenská prehliadka programov ZPOZ

•  Zo školy rovno do práce

•  Mažoretky uspeli na majstrovstvách SR 

•  Deň detí v Europarku

•  Deň rodiny

•  50. výročie MŠ, Požiarna 1292

ŠPORT      

•  Florbal: Púchov v kategórii U13 podľahol Trenčínu 

•  Futbal: Prehru s lídrom berú ako cennú skúsenosť

• Púchov v Dydreté víťazstvo domácich

SPEKTRUM 

•  XXXVI. Folklórny Púchov 
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.
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Piatok 15. 6., 17.30 h  Sobota 16. 6., 15.30 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. Blázniví ufóni Mog, Nag a Wabo sa s ľudským chlapcom Luisom dajú 
dohromady a spoločne rozbehnú dobrodružstvo galaktických rozmerov. Potrebujú získať vysnený 
matrac, poradiť si s riaditeľkou internátnej školy, skúsiť nezanechať za sebou úplnú púšť a tiež sa 
nejako musia dostať zo Zeme. A všetkých nakoniec čaká veľké prekvapenie. 
MP – Nem. – Fórumfilm – 90´ – slovenský dabing – animovaná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 15 . 6., 19.30 h

PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ                                                                                                                     
Escobar, brutálny zločinec, bezohľadný vrah, narkobarón, vládca kokaínového impéria, a zároveň je-
den z najbohatších a najnebezpečnejších ľudí planéty tej doby. Pablo, otec, záchranca chudobných, 
manžel a tiež pozorný milenec. Jednoho musíte nenávidieť, druhého môžete milovať. Dohromady 
Pablo Escobar, ktorému jeho rozporuplnú tvár prepožičal Javier Bardem.
MN 15 rokov – Špan. – Bontonfilm – 123´ – titulky – triler. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 16. 6., 17.30 h  

JA, SIMON                                                                                                                                   
Každý si zaslúži veľkú lásku. Ale pre Simona je to trochu zložitejšie, nikto totiž netuší, že je gay. On 
zase nevie, kto je ten neznámy spolužiak, s ktorým si tak skvele rozumie cez e-mail. Film je adaptá-
ciou rovnomenného bestselleru Becky Albertalliovej a je vtipným a otvoreným príbehom o dospie-
vaní, vzrušujúcej ceste k nájdeniu seba samého  a hlavne o hľadaní pravej lásky.
MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 110´ – titulky – komédia, dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 17. 6., 17.30 h Streda 20. 6., 19.30 h

TAGUJ!                                                                                                                                   
Každý rok sa na jeden mesiac stretne partia kamarátov, ktorí sa s plným nasadením a bez akýchkoľ-
vek pravidiel nechávajú strhnúť hrou - naháňačkou, ktorú hrávajú už od prvej triedy – riskujú svoje 
krky, prácu a vzťahy len preto, aby mohli toho druhého chytiť a vykríknuť: „Si to!“ Tento rok sa termín 
naháňačky prekrýva s dátumom svadby nepremožiteľného hráča, z ktorého sa tak stáva ľahký cieľ. 
Ale on vie, že prichádzajú...a je na to pripravený.
MN 15 rokov – USA  –  Continentalfilm - 93´-  titulky – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok 18. 6., 19.30 h   KINO ZA „BABKU“  

DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA                                                                                                                                 
Marie (Anna Polívková)  je typická mestská singl. Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, 
ale vo vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov. Naopak, jej sestra Karolína (Ester Geislerová) už 
toho pravého našla a plánuje svadbu.
MN 12 rokov – ČR  – Magicbox  – 90´ – český jazyk – romantická komédia. Vstupné 2 €. 

Piatok  22. 6., 17.30 h Nedeľa 24. 6., 17.30 h

LÁSKA BEZ BARIÉR                                                                                                                                                                                                                                             
Jocelyn (Franck Dubosc) predstavuje prototyp muža, ktorý sa snaží oklamať a uloviť každú ženu, 
ktorá okolo neho prejde a stojí za hriech. Využíva základné postupy: vyťahuje sa, pretvaruje sa a 
predovšetkým stále klame. A keď ho náhodou pristihne nová suseda Julie (Caroline Anglade) v situ-
ácii, keď práve sedí na invalidnom vozíku po matke a chce sa začať o neho starať, jeho srdce zaplesá. 
Repertoár postupov profesionálneho zvodcu si práve rozšíril o nový trik a navyše sa vďaka nemu 
zoznámil s krásnou ženou... 
MN 12  rokov – Fr. – CinemArt – 107´ – titulky  – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok  22. 6., 19.30 h   Sobota  23.  19.30 h   Streda 27. 6., 19.30 h – 3 D! 

JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE 
Pokračovanie jedného z najúspešnejších filmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta sú v ohro-
zení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard sa vydávajú na záchrannú misiu. Pred štyrmi rokmi 
nás dinosaury porazili. Teda na Isla Nubar, exotickom ostrove, kde prosperoval unikátny zábavný 
park Jurský svet, až dovtedy kým sa samotným exponátom nepodarilo utiecť. ..
MN 12 rokov – USA, Šp. –  CinemArt - 130´-  slovenský dabing – sci-fi, akčný, dobrodružný. 
Vstupné 2D verzia: 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.  
3D verzia: 6 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 5 €.  

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Štvrtok 14. 6.   veľká sála divadla  15.00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mes-
ta. O dobrú náladu sa postará Martin Jakubec s Božankou a deti z MŠ Požiarna 1292 
Púchov. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni (od 10.00). Dĺžka: 180 minút.

Nedeľa 17. 6.  veľká sála divadla  15.00 h

Nedeľa s rozprávkou: JANKO A MARIENKA                              
Čarovná rozprávková klasika v originálnom prevedení s bábkami v životnej veľkosti. Tešiť 
sa môžete nielen na chutnú chalúpku, zlú ježibabu, veľké bábky Janka a Marienky, ale 
aj na pesničky s prvkami terchovskej ľudovej hudby a folklórne tance. Dĺžka: 45 minút.  

Pondelok 18. 6.   veľká sála divadla  19.00 h

HEREČKY (miluj blížneho svojho)
Komédia podľa skutočnej udalosti, napísaná pre skvelú herečku a komičku Zuzanu Kro-
nerovú. Na súkromný kurz herectva sa prihlásia nielen mladí ľudia, ktorí sa chcú pripra-
viť na prijímačky na VŠMU, ale aj tri frustrované ženy. Bývalá štátna úradníčka (Zuzana 
Kronerová), poisťováčka (Zuzana Šebová) a prekladateľka (Darina Abrahámová) sa ne-
chcú stať herečkami, ale chcú si len vyriešiť problémy s mužmi, susedmi, partnermi... Ich 
učiteľ (Viktor Horján) s nimi najprv cvičí chôdzu, pohyb, reč, nechá ich vyrozprávať a na 
záver ako „absolventské predstavenie“ zahrajú balkónovú scénu z Rómea a Júlie, ktorá 
sa zvráti v nechcenú grotesku... Osobné životy, partnerské nezhody, sklamané lásky, 
ale aj rozčarovanie zo súčasnej slovenskej politiky sa mieša s komediálnymi výstupmi 
a kabaretnými piesňami do tragikomického kokteilu humoru, trápnosti, ale aj oslobod-
zujúceho smiechu. Vstupné: 17 € (kreslá), 16 € (balkóny a prístavky). Dĺžka: 90 minút.

Utorok 12. 6.  kinosála       15.30 h  

KREATÍVNE KURZY:  PAVERPOL PRE POKROČILÝCH III.
S paverpolom môžete vyrobiť krásne umelecké sochy do interiérov, záhradné sochy, obrazy a 
dekoratívne ozdoby, aké si len dokážete predstaviť (hotové dielo je odolné voči mrazom až do -30 
stupňov). Očarila vás táto zvláštna technika? Ak máte záujem, môžete pokračovať v zhotovovaní 
ďalších obdivuhodných dekorácií. 

KREATÍVNE KURZY:  ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH III.
Na treťom pokračovaní kurzu enkaustiky sa naučíte ďalšie techniky maľovania horúcim voskom. 
Podmienkou je zvládnutie základov maľovania voskom. Tisícky rokov stará technika maľovania 
včelím voskom je ako stvorená na relax po náročnom dni. 

Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, tel. 0908 
718 662, 042/285 2401 alebo www.kino.puchov.sk v sekcii kurzy. 

Utorok 12. 6.  Župný dom      16.00 h 

KLUB ŽIEN: MESTSKÉ ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM 
V ŽUPNOM DOME
Amatérske výskumy baróna Emila Hoeninga na Skale v Púchove poskytli možnosť rozpoznať 
jednu z najvýznamnejších kultúr včasnej doby dejinnej na území Slovenska – púchovskej kultú-
ry. Rôznorodosť materiálnej kultúry tohto fenoménu osídlenia severného Slovenska sa podarilo 
presnejšie datovať až po viacerých výskumoch na strednom a hornom Považí, kde bolo aj hlavné 
teritórium jej rozšírenia. Pozývame vás na prehliadku, kde uvidíte množstvo zaujímavých arecho-
logických nálezov.

Štvrtok 21. 6.  zasadacia miestnosť         18.00 h  

AL-ANON
V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Učíme sa, že náš rast a vyrovnanosť závisia od nášho 
sústredenia sa na samých seba. Učíme sa, že my sme pitie nespôsobili, nemôžeme ho kontrolo-
vať, ani vyliečiť. Na druhej strane si uvedomujeme, že pomoc máme k dispozícii a je len na nás, či 
budeme žiť lepšie ako doteraz... 

Piatok 22. 6.       tanečná sála       9.30 h

KLUB MAMIČIEK: ERGONOMICKÝ NOSIČ
Testovanie ergonomického nosiča RISCHINO, určeného na nosenie detí. Ergonomický nosič s 
integrovanou novorodeneckou vložkou,  je navrhnutý tak, aby sa strihom a technickým prevede-
ním prispôsoboval rastu dieťatka. Je určený na hlavné nosiace obdobie a vďaka svojej mäkkosti a 
riešeniu je vhodný už od novorodenca do veľkosti 86/92 (18 – 24 mesiacov). Nosič je možné nosiť 
vpredu, vzadu na chrbáte alebo na boku.

KURZY A KLUBY
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Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 12. 6.

Dubnická šútolica
Karfiolová vývarová s krupicovými haluškami 
1. Gazdovský brav. rezeň, ½ opekané zemiaky, ½ 
zemiakové placky 
2. Pečené kurča so syrovou kôrkou, dus.ryža, 
kompót
3. Farfalle s kuriatkami a smotanou
4. Waldorfský šalát s restov. kur. mäsom/mozza-
rellou (výber), toast
 
Streda: 13. 6.

Boršč
Zeleninová s cestovinou
1. Kyjevský kur. rezeň (vypráž., plnený bylink.
maslom), pučené zemiaky, kyslá uhorka
2. Pikantná nosická (bravčová) zmes, dus. ryža, 
zeleninový šalát
3. Domáce čerešňové guľky s makom a maslom  
4. Waldorfský šalát s restov. kur. mäsom/mozza-
rellou (výber), toast

Štvrtok: 14. 6.

Jihočeská kulajda
Kuracia so zeleninou a rezancami
1. Morčacie prsíčka s pažitkovou om., dus.ryža 
2. Pohronský bravčový závitok, zemiak. knedle
3. Vegetariánske boloňské špagety
4. Waldorfský šalát s restov. kur. mäsom/mozza-
rellou (výber), toast

Piatok: 15. 6.

Bryndzový demikát so slaninkou
Zeleninová minestrone
1. Hov. kocky na hubách, tarhoňa/ryža (výber)
2. Kurací rezník na zeleninovej ryži so šalátom  
3. Cuketovo-zemiakové placky s kyslou smota-
nou a syrom 

4. Waldorfský šalát s restov. kur. mäsom/mozza-
rellou (výber), toast  

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 12. 6. 

Gulášová, chlieb  
Hovädzí vývar so zeleninou Julienne    
1. Morčacia kapsa so špenátom a nivou, dusená 
ryža, zeleninová obloha   
2. Hovädzie varené v paradajkovej omáčke, 
domáca knedľa     
3. Fliačky s kapustou    

Streda: 13. 6.

Držková, chlieb    
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Morčací filet s kapary omáčkou, hrášková 
ryža, zeleninová obloha
2. Bravčové mäso dusené v keli, varené zemiaky    
3. Ovocná žemľovka   

Štvrtok: 14. 6.

Hŕstková, chlieb       
Hovädzí vývar s cestovinou a zeleninou      
1. Kuracia rolka plnená šunkou, syrom a špar-
gľou, dusená ryža, zeleninová obloha     
2. Divinové stehno na šípkovej omáčke, karlo-
varská knedľa (5,90 €)  
3. Šopský šalát (feta syr, paradajky, uhorka, 
cibuľka), pečivo    

Piatok: 15. 6.

Strúčková na kyslo, chlieb     
Slepačí vývar s bylinkovými haluškami   
1. Morčacie ragú s čínskou zeleninkou, karí ryža   
2. Čevapčiči (mleté hovädzie a bravčové mäso), 
varené zemiaky, horčica, cibuľa  
3. Hrachová kaša, grilovaná klobása, opražená 
cibuľka, chlieb   

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 12. 6. 

Talianska paradajková so syrom, chlieb
1. Hovädzí mexický guľáš, ryža, syr, steril. uhorka  
2. Maďarské tvarohové rezance s úd. slaninou 

Streda: 13. 6.

Hovädzia s mäsom a cestovinou, chlieb 
1. Vypráž. bravč. rezeň v pivovom cestíčku, var. 
zemiaky s maslom, st. kukurica 
2. Granatiersky pochod, steril. čalamáda

Štvrtok: 14. 6.

Valašská kyselica, chlieb 
1. Kuracie stehno na paradajk. šťave, farfale 
(cestovina)
2. Dusený hrášok a šampiňóny na masle, varené 
zemiaky 

Piatok: 15. 6.

Zeleninová so špenátovými haluškami, chlieb 
1. Bravč. rebierko zapečené so syrom, opekané 
zemiaky, cesnakový dresing 
2. Palacinky s džemom a šľahačkou

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 12. 6.

Špenátový krém s vajíčkom 
1. Šampiňóny vyprážané, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
2. Pečené kuracie stehno, plnka, dusená ryža, 
ovocný kompót 

Streda: 13. 6.

Francúzska cibuľačka so syrovou bagetkou 
1. Bryndzové halušky, slaninka
2. Morčací špíz s pestrou zeleninou, opekané 
zemiaky, jogurtový dresing

Štvrtok: 14. 6.

Hŕstková polievka, chlieb
1. Grécky šalát s Feta syrom 
2. Zalievané kuracie rezne, zemiakovo-hráškové 
pyré, paradajkový šalát 

Piatok: 15. 6.

Gulášová so zemiakmi, chlieb
1. Zeleninové lasagne so syrom, cvikla
2. Br. panenka v slanine, hubová omáčka,½ ryža, 
½ hranolky, zeleninová príloha 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 12. 6.

Kurací vývar s peč. haluškami
1. Pečená bravčová krkovička, kapusta, knedľa
2. Kurací závitok s nivou a hruškou, ryža/krokety, 
kompót

Streda: 13. 6.

Držková
1. Zapekaný „hrbatý“ bravčový rezeň s rožkovou 
plnkou, dusená ryža
2. Vypráž. kuracie krídelká, zem. pyré, uhorka

Štvrtok: 14. 6.

Kapustová 
1. Kuracie soté na karí s pórkom a kukuricou v 
zemiakovej placke
2. Dubnický bravčový rezeň, dusená ryža, 
obedový šalát

Piatok: 15. 6.

Cesnačka s opekaným chlebom
1. Mäso dvoch farieb (kuracie, bravčové), ryža
2. Hovädzie mäso v keli, varené zemiaky

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 12. 6.

Špargľová
1. Kuracie stehno s dubákovou plnkou, dusená 
ryža, kompót
2. Čevabčiči, varené zemiaky, čalamáda
3. Kapustové fliačky so slaninkou
Dezert: Limetkové rezy
                 
Streda: 13. 6.

Gulášová, chlieb                   
1. Kurací steak s maslovou špargľou, holanská 
omáčka, dusená ryža
2. Divinový guláš, chlieb (6,50 €)                                                                 
3.  Zapekané palacinky s tvarohom
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou

Štvrtok: 14. 6.

Brokolicová so syrovými knedličkami   
1. Morčací špíz, zemiakovo-mrkvové pyré,  
uhorkový šalát
2. Zabíjačkový tanier, varené zemiaky
3. Gril. hermelín s brusnicami, anglická zelenina
Dezert: Medové rezy

Piatok: 15. 6.

Paradajková so syrom
1. Kuracie prsia na šampiňónovej omáčke, ze- 
miakové hranolky, dusená ryža, obloženie
2. Hovädzí stroganov, tarhoňa
3. Pstruh na bylinkách, zem. pyré, miešaný šalát
Dezert: Banánové rezy pod snehom

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 12. 6.

Krúpková s bavorským kolenom a zeleninou  
Slepačí vývar, mäso, rezance, zelenina 
1. Segedínsky guláš, varená knedľa 
2. Pečené kuracie krídelká v sezame, polníčkový 
šalát s avokádom
3. Panenka v slanin. kabátiku v úprave sous vide, 
šalát z červenej šošovice so zeleninou a rukolou
4. Chrumkavé kačacie prsia, pražené čínske 
rezance so zeleninou

Streda: 13. 6.

Šošovicová na sladko kyslo
Slepačí vývar, mäso, rezance, zelenina
1. Palacinky s marhuľ. coulis, tvaroh, karamel 
2. Čínske krájané kur. rezníky, zemiaky, čalamáda
3. Panenka v slanin. kabátiku v úprave sous vide, 
šalát z červenej šošovice so zeleninou a rukolou
4. Chrumkavé kačacie prsia, pražené čínske 
rezance so zeleninou

Štvrtok: 14. 6.

Gulášová hovädzia
Slepačí vývar, mäso, rezance, zelenina 
1. Vegetariánske lasagne s cuketou, baklažánom 
a mozarelou
2. Bravčový steak na grile, dubákové krupoto, 
rukolový šalát
3. Panenka v slanin. kabátiku v úprave sous vide, 
šalát z červenej šošovice so zeleninou a rukolou
4. Chrumkavé kačacie prsia, pražené čínske 
rezance so zeleninou

Piatok: 15. 6.

Kuriatková so zeleninou a mrveničkou 
Slepačí vývar, mäso, rezance, zelenina
1. Katov šľah - pikantné bravčové v zem. placke
2. Vypráž. hermelín, peč. zemiaky, tatárska 
3. Panenka v slaninovom kabátiku, šalát z červe-
nej šošovice so zeleninou a rukolou
4. Chrumkavé kačacie prsia, pražené čínske 
rezance so zeleninou

NOVOOTVORENÁ
PREDAJŇA V PÚCHOVE

Nájdete nás:

Moravská 628/3 GM centrum (bývalý Whirlpool)

Best products J&M

a Bolex Bolešov

Pre mamičky a deti:          100% ovocné šťavy

             ovocné pyré

             ovocné sušené rolky

Predaj ovocných a hroznových vín
(čapovaných aj fľaškových)

Potreby pre farmárov (ohradníky, napájadlá a pod.)

V sezóne predaj slovenského ovocia, aj na kvas!

Možnosť vylisovania vášho ovocia
aj s pasterizáciou!

predaj@farmarik.sk
0948 346 305
0949 833 503

KONTAKT

Predaj domácich zákuskov, tôrt, rôznych bonbo-

niér a cukroviniek. 

Darčekové predmety
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50 rokov histórie kulturistiky 
v Púchove (4. časť)

Začiatky fitnes aktivity žien v Púchove
Keď ma v roku 2007 oslovila Petra BEHROVÁ a na-
vrhla mi, aby som jej pomohol v úprave postavy 
a celkovej fyzickej kondícii, dlho som váhal. Pred-
sa len, doteraz som sa ako tréner venoval výlučne 
mužskej kulturistike. Po viacerých konzultáciách 
a  naštudovaní si problematiky tréningu ženské-
ho fitness sme si spoločne povedali, že to skúsi-
me. Petra sa tak na jar 2008 stala mojou prvou 
zverenkyňou ženského fitnesu (podrobnejšie sa 
jej budem venovať v ďalšom seriáli, ktorý pripra-
vujem pod názvom „Osobnosti púchovskej kultu-
ristiky“). Súťažne to nikdy neskúsila, ale výraznou 
mierou sa podieľala na mojej budúcej aktivite 
trénera pre súťažné (pretekárske) a kondičné po-
silňovanie žien. 

Petra ONHAJZEROVÁ 
V  roku 2008 som spoznal prvú protagonistku 
ženských súťaží z Púchova, ktorá už absolvovala 

zopár súťaží v  Amerike 
- Petru ONHAJZEROVÚ. 
Na súťaži CHAMPION-
SHIPS NPC Figure C, 
ktorá sa konala v New 
Jersey 12. 4. 2008, ob-
sadila výborné druhé 
miesto. O  dva mesiace 
neskôr (21. 6. 2008) na 
Východe Spojených 
štátov (USA) obsadila v 
rovnakej súťaži CHAM-
PIONSHIPS NPC Figure 
C piate miesto. Svojou 
postavou zaujala aj 
vydavateľa časopisu 
HARD FITNESS a v janu-
árovom čísle 2009 bola 
na titulnej stránke toh-
to časopisu. 

Petra si chcela si vy-
skúšať súťaže aj na 
Slovensku a tak v roku 
2009 dve z nich ab-
solvovala. Na MSR 
v  kategórii bodyfitnes 
nad 168 cm skončila 
na deviatom mieste. 
Na súťaži GRAND PRIX 
SLOVAKIA v  Šuranoch 
obsadila druhé miesto. 
Súťaže na americkom 
kontinente sú výraz-
ne odlišnejšie od európskych a  hodnotenie 
postavy pretekára a pretekárky je v  iných di-
menziách než v  Európe, resp. na Slovensku. 
Napríklad pretekárka, ktorá zvíťazí na európ-
skom šampionáte, skončí na súťaži v Amerike 
hlboko v  poli porazených. Pre Američanov je 
to show, u  nás je to súťaž s  prísnymi kritéri-
ami hodnotenia postavy a prejavu pretekárky 
na pódiu. Je to niečo podobné ako hokejové 
klziská - na americkom kontinente sú užšie 
oproti európskym a aj štýl hry je výrazne od-
lišný od európskeho poňatia. 

Ženský fitnes v rokoch 2008 až 2017

P. Onhajzerová 
v roku 2008.

V roku 1995 je kongresom Medzinárodnej federácie kulturistiky a fitnes (IFBB)  schválená prvá súťažná disciplína vo 
fitnes aktivite pre ženy s príznačným pomenovaním „fitnes“ (pozostáva z hodnotenia voľnej zostavy a postavy). Tu sa 
zatiaľ neangažujeme, pretože nemáme na to vytvorené podmienky. V roku 2002 kongres IFBB schvaľuje disciplínu 
bodyfitnes, ktorá je ľahšou verziou kulturistiky žien. V roku 2010 vzniká ďalšia nová disciplína pre ženy v tomto športo-
vom odvetví – bikini fitnes. Čas ukázal, že to bol veľmi dobrý ťah vedenia IFBB a táto dnes už veľmi atraktívna disciplína 
si za krátky čas (dvoch – troch rokov) získala obrovský záujem mladých dievčat a žien na celom svete. A tak nečudo, že 
na súťažiach v týchto disciplínach sa objavujú aj talenty z púchovského regiónu.

Sabína PLEVÁKOVÁ
V roku 2011 registrujem na prvých súťažiach v novo-
kreovanej disciplíne bikiny fitnes meno Púchovčan-
ky Sabíny PLEVÁKOVEJ. Začínam s ňou bližšie spo-
lupracovať a  manažérsky jej vytvárať podmienky 
pre jej úspešnú športovú kariéru. V  nasledujúcich 
piatich rokoch dosiahla mimoriadne skvelé výsled-
ky a tak jej venujem samostatnú kapitolu histórie 
púchovskej kulturistiky a fitness aktivity.

Stala sa protagonistkou púchovskej bikini fit-
nes scény, veľkým lákadlom a vzorom pre ďalšie 

Sabína Pleváková 
s pohárom majsterky Európy 
v roku 2015.
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adeptky v tejto novej športovej disciplíne. Vo fit-
ku pôsobí nenápadne a kto ju nepozná, ani ne-
vie, že už má takmer 20 medzinárodných titulov 
doma. Okrem toho je šesťnásobnou majsterkou 
Slovenska.

V roku 2012 odštartovala svoju úspešnú medzi-
národnú kariéru ziskom bronzovej medaile na 
majstrovstvách sveta juniorov v Budapešti. V ro-
koch 2012 – 2016 sa zúčastnila viac než dvadsia-
tich prestížnych medzinárodných súťaží, pričom 
na každej z nich stála na stupienku víťazov. Sabí-
na je víťazkou všetkých amatérskych súťaží v Eu-
rópe a vo svete. Počnúc majstrovstvami Európy 
junioriek a žien, majstrovstvami sveta junioriek a 
žien a je tiež víťazkou najprestížnejšej amatérskej 
súťaže na svete - Arnold Classic USA (Columbus, 
Ohio 2015), ďalej trojnásobnou víťazkou Olympia 
Amateur a Mozolani Classic. Sabína je mnohými 
odborníkmi označovaná za prototyp dokonalej 
pretekárky tejto kategórie. 

Vo svojej päťročnej kariére medzinárodnej ama-
térskej športovkyne získala celkom 14 titulov 
majsterky Európy a majsterky sveta (vrátane ab-
solútnych víťazstiev). Stáva sa živou ikonou eu-
rópskych bikini fitnes súťaží. To, čo za tak krátku 
športovú kariéru na amatérskej scéne dokázala, 
bude pre jej nasledovníčky veľmi ťažko prekona-
teľné a možno aj nedostihnuteľné.

Rekapitulácia najväčších úspechov 
Sabíny PLEVÁKOVEJ
• Majstrovstvá Európy juniorov:  
4-násobná majsterska (2013 - 2016) a 3-násobná 
absolútna víťazka (2014 - 2016)
• Majstrovstvá Európy žien: 
3-násobná majsterka (2014 - 2016) 
• Majstrovstvá sveta juniorov: 
2-násobná majsterka (2013, 2016) a absolútna ví-
ťazka (2016); 3. miesto v r. 2012
• Majstrovstvá sveta žien: 
majsterka sveta (2013), 2. miesto v r. 2016
• Arnold Classic USA: 
víťazka v r. 2015 a 3. miesto v r. 2016 (Columbus, 
Ohio). Vyhrať súťaž Arnold Classic v Ohio je znač-
kou najvyššej kvality v  tomto športe. Sabína to 
dokázala.
• Olympia Amateur: 
2-násobná víťazka (Praha 2013, 2014), 2. miesto 
(Praha 2015, Liverpool 2015)
• Diamond Cup: 
vítazka v r. 2016 (Žilina)
• Nicole Wilkins Cup: 
3. miesto (Fínsko, Lahti 2015)
• Kontinentálna súťaž výber Európy verzus 
Rusko 2014: 
3. miesto, ako najlepšia Európanka 
V roku 2017 sa Sabína Pleváková stala profesio-
nálnou športovkyňou v bikini fitnes. 

Rok 2015 - NÁSTUP NOVEJ GENERÁCIE
Po prvých úspechoch Sabíny PLEVÁKOVEJ prichá-
dzajú na scénu nové tváre. V roku 2015 nás úspeš-
ne reprezentovali Juliána MELIŠOVÁ – získala 
tretie miesto na MSR žien v kategórii bikini fitnes 
do 166 cm (dnes pôsobí ako trénerka v ženských 
disciplínach) a Dominika BAJTGOVSKÁ – štvr-
té miesto na MSR junioriek v  otvorenej kategórii 
bodyfitnes. O dva týždne neskôr si Dominika na 

MSR žien vybojovala šieste miesto v bodyfitnes 
nad 165 cm. V roku 2016 si Dominika na MSR žien 
vybojovala už druhé miesto v  bodyfitnes nad 
165 cm. V kategórii bikini fitnes do 163 cm si na 
MSR junioriek Linda KUČEROVÁ vybojovala pia-
te miesto a Magda ŠČIBRAVÁ siedme, obdobne 
aj Dagmar BACKOVÁ (tiež siedme miesto), ale v 
kategórii bikini fitnes nad 163 cm.

Rok 2017 - úspechy doma 
aj v zahraničí
Rok 2017 bol pre púchov-
skú kulturistiku a fitnes veľ-
mi priaznivý.  
Výsledky MSR junioriek:
Zuzana KARDOŠOVÁ zís-
kala prvé miesto v kategórii 
bikini fitnes do 160 cm a Si-
mona VÁCLAVÍKOVÁ šies-
te miesto v kategórii nad 
166 cm.
Výsledky MSR žien:
V disciplíne bodyfitnes zís-
kala Dominika BAJTGOV-
SKÁ prvé miesto v kategórii 
nad 168 cm, Lucia MARCI-
NOVÁ štvrté a Patrícia CA-
PÁKOVÁ šieste miesto.
Zuzana KARDOŠOVÁ si vy-
bojovala tretie miesto v bi-
kini fitnes do 160 cm, Adriá-
na HALASOVÁ štvrté miesto 
v bikini do 166 cm a Simona 
VÁCLAVÍKOVÁ šieste miesto 
v bikini do 169 cm (všetky 
uvedené „bikinárky“ sú ve-
kom ešte juniorky).
• ME junioriek (Santa Su-
sanna, Španielsko 5. - 7. 5. 
2017):
Zuzana KARDOŠOVÁ získala 

titul juniorskej majsterky Európy v kategórii biki-
ni fitnes do 160 cm. 
• Majstrovstvá sveta junioriek (Bistrita, Ru-
munsko 11. - 12. 11. 2017):
Zuzana KARDOŠOVÁ si v bikini fitnes do 160 cm 
vybojovala titul vicemajsterky sveta.

Marián Prekop

Fitnesky v civile na stretnutí s púchovským primátorom.  Zľava tréner Tomáš Rezák, 
Juliána Melišová, juniorská majsterka Európy 2017 Zuzana Kardošová, primátor R. Henek, 

Adriana Halasová a Sabína Pleváková.

Zuzana Kardošová 
- juniorská majsterka 
Európy 2017.
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V dňoch  2. - 3. júna sa v Starej Ľubovni uskutočnili 
majstrovstvá Slovenska v kategórii mladších žiakov 
U14. Žiakov Volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov 
vyžrebovali do skupiny A spolu s VKM Stará Ľubovňa, 
VK Prievidza a ŠVK Tatra Banská Bystrica. Skupinu B 
tvorili družstvá TJ Slávia Svidník, VKP-SPU, VK Junior 
2012 Poprad a ŠK Hamuliakovo.

Druhé miesto v skupine
Úvodný deň nás čakal zápas proti domácemu celku 

VKM Stará Ľubovňa. Prvý set sme súpera nešetrili a 
po vynikajúcom výkone sme ho deklasovali 25:6. V 
druhom sete sme hráčov VKM podcenili a set sme 
prehrali. V treťom sete sme sa znovu vrátili k našej 
hre a zápas sme vyhrali  2:1. Nasledoval súboj s VK 
Prievidza. Opäť sme predvádzali našu hru, ktorá bola 
podporená výborným podaním a vyhrali sme 2:0. 

Posledný zápas prvého hracieho dňa našim chlap-
com nevyšiel podľa predstáv a  ŠVK Tatran Banská 
Bystrica nás v tajbrejku porazil 2:1. Na chlapcov 
doľahla únava nielen z predchádzajúcich zápasov, 
ale aj dlhej cesty na východ republiky. V skupine A 
sme skončili na druhom mieste ktoré nám zaručova-
lo možnosť zabojovať o medaily. 

Semifinálová výhra otvorila dvere do finále
V druhý hrací deň sme začali prvé semifinálové

stretnutie s VK Junior 2012 Poprad, ktorý vyhral sku-
pinu B.  Len víťaz tohto zápasu mohol postúpiť do 
finále. Nezačali sme najlepšie a za stavu 6:4 pre VK
Junior 2012 Poprad si tréner R. Pagáč zobral oddy-

chový čas, keďže sme darovali šesť bodov našimi ne-
vynútenými chybami. Nasledoval obrat a výborným 
výkonom sme vyhrali 2:0 na sety a zabezpečili sme si 
postup do finále.

Striebro po prehratom tajbrejku
Vo finále sme narazili na hráčov  TJ Slávia Svidník.

Začiatok zápasu bol vyrovnaný do stavu 12:12  po-
tom nasledovalo neskutočne veľa nevynútených 
chýb a set sme prehrali 25:14. Tréner Pagáč však ve-
ril v kvalitu svojho kolektívu a nabádal zverencov k 
aktívnejšej hre a bojovnosti. Do druhého setu sme 
nastúpili s veľkým odhodlaním vyrovnať zápas a vy-

nútiť si tajbrejk. Začiatok ako z veľkej knihy,  vyhrá-
vali sme 7:1. Opäť sa ukázala sila nášho kolektívu a 

vyhrali sme 25:19. Čakal nás tajbrejk 
a rozhodnutie kto sa stane majster 
Slovenska. Začali sme pokazeným 
podaním. Nervozita nám zväzovala 
ruky a za stavu 8:3 sa menili strany. 
Hráči Svidníka robili menej chýb a 
udržali si vedenie a posledný set vy-
hrali 15:10.

Konečné poradie majstrovstiev 
SR: 1. Slávia Svidník, 2. VO 1970 MŠK 
Púchov, 3. Tatran Banská Bystrica, 4. 
VK Junior Poprad, 5. VK Prievidza, 6. 
VKM Stará Ľubovňa, 7. VKP SPU Nit-
ra, 8. ŠK Hanuliakovo

Na záverečnom vyhodnotení tur-
naja bol vyhlásený náš kapitán Ale-
xej Maslák za najlepšieho hráča MŠK 
Púchov. Svojimi schopnosťami vyni-
kal v útoku, prihrávke, ale výborne aj 
nahrával a blokoval svojich súperov. 
Tréneri by chceli vyzdvihnúť aj vý-
kon Vla-
d i m í r a 
Mušák a, 
ktorý bol 
p o d ľ a 
nich jed-
ným z na-

jlepších smečiarov celých 
majstrovstiev Slovenska, 
pretože po dobre nahra-
tej lopte smečoval ponad 
blok a súperi mali veľký 
problém ho  zablokovať.

Hodnotenie trénera 
Rastislava Pagáča: „Ten-
to tím hral vlani na majs-
trovstvách SR v kategórií 
mladších žiakov U13, na 
ktorých skončil na štvrtom 
mieste. Za posledný rok je 

vidieť progres našich  mladších žiakov, pretože na 
minuloročných M -SR mladších žiakov hrali približne  
proti rovnakým súperom ako teraz v kategórií U14 a 
dokázali svoje postavenie zlepšiť o dve miesta. Veľ-
mi málo stačilo, aby sme titul vyhrali my. Svidník si 
ho ale zaslúžil. Vo finále robil menej chýb a srdečne
im blahoželám. Som veľmi hrdý na našich hráčov, že 
po fyzicky aj psychicky náročnom zápase a prehre s 
Banskou Bystricou zdvihli hlavy a  zápas s Popradom  
vyhrali a mali možnosť si zahrať finále. Hrali naozaj
veľmi ťažké zápasy, v ktorých ukázali dobré momen-
ty. Dúfam, že z prehry vo finále sa poučili. Vďaka patrí
všetkým hráčom, ktorí s nami trénovali a nemohli sa 
zúčastniť na majstrovstvách, vedeniu a klubu MŠK 
Púchov za vytvorenie zázemia pre rozvoj a podporu 
mládežníckeho volejbalu. Rodičom, že nám prejavili 
svoju dôveru a vedú svoje deti k športu a podporujú 
ich v aktívnom trávení voľného času“.

O medailovú radosť MŠK Púchov sa postarali hráči 
Alexej Maslák, Tobias Medňanský,  Vladimír Mušák, 
Marek Pivko, Juraj Madejski, Jakub Jurovčík, Michal 
Križák, Juraj Šedívý, Patrik Martikáň pod vedením tré-
nerského dua R. Pagáč a I. Štefko st.                  (vl)

VOLEJBAL - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MLADŠÍCH ŽIAKOV U14 , STARÁ ĽUBOVŇA

Mladší žiaci MŠK siahali na titul, i striebro je skvelé

O skvelý výsledok sa postarali mladší žiaci U14 volejbalového klubu 1970 MŠK Púchov. Z majstrovstiev Slovenska 
priviezli strieborné medaily, keď siahali i na majstrovský titul. 

Radosť mladých Púchovčanov aj s ich trénerom po postupe do finále
majstrovstiev Slovenska bola pochopiteľná. A nechýbalo veľa a mohli sa 
chlapci spod Lachovca takto tešiť aj po finálovom stretnutí.
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Výsledky krajských futbalových súťaží:

www.zsfz.sk

III. LIGA MUŽI

Futbalisti MŠK Púchov si vezú nečakaný bod spod Manína
33. kolo

Borčice – MŠK Púchov 1:1 (1:1)
V ideálnom futbalovom počasí predviedli obe 

mužstvá pekný technický futbal, ktorý sa asi trom 
stovkám divákov musel páčiť. Favorizovaní „domá-
ci“ futbalisti nastúpili v Považskej Bystrici bez nie-
koľkých hráčov základnej zostavy, a tak od začiatku 
boli na prekvapenie aktívnejší Púchovčania. Napriek 
kvalitnému futbalu si ani jedno mužstvo v prvej po-
lhodine vyloženú šancu nevypracovalo. Až po pol 
hodine fauloval Bobot v pokutovom území útočníka 
Púchova a František Brezničan poslal z pokutového 
kopu hostí do vedenia – 0:1. Hostia sa však príliš dlho 
z vedenia netešili, už o necelých päť minút si domáci 
Slávik pekne zasekol loptu a oblúčikom poslal loptu 
do horného roho hosťujúcej bránky - 1:1. Púchov-
čania mohli ísť v druhom polčase do vedenia, no 
stopercentnú šancu zmaril domáci brankár Bobot. V 
samotnom závere stretnutia mohli domáci strhnúť 
víťazstvo na svoju stranu, Vicenovi však stopercetnú 
šancu zmaril skvelým zákrokom brankár MŠK Púchov 
Pilný. Stretnutie tak skončilo zaslúženou remízou a 
futbalisti MŠk Púchov natiahli sériu zápasov bez pre-
hry na šesť. Pikantériou stretnutia bola aj skutočnosť, 
že na trénerskej lavičke domácich sedí Jaroslav Vág-
ner, extréner MŠK Púchov. Púchovčania sa so súťažou 
rozlúčia domácim zápasom s Prievidzou už 13. júna. Góly: 35. Slávik – 30. Brezničan (pk)

ŽK: Bobot (Borčice), 
rozhodovali Kozolka, 
Štrba, Farkaš, 300 di-
vákov

Zostava Borčíc: Bo-
bot – Baránek, Vala, 
Petruš, Boris, Čienrik, 
Zubek, Slávik, Ma-
saryk (67. J. Valient), 
Púpala (46. A. Valient), 
Vicena, tréner Jaroslav 
Vágner   

Zostava MŠK Pú-
chov: P. Pilný – Riš-
ka, Gajdošík, Kopiš, 
Lipták, Pilát, Sibanda, 
Valašík (58. Hrnko), 
D. Pilný, Kvaššay (70. 
Marman), Brezničan, 
tréner Eduard Pagáč

Ostatné výsledky 
33. kola: 

Nemšová – Beluša 
3:1 (0:1)

Pre obe mužstvá 
mal zápas prívlastok 
existenčný, lepšie ho 
zvládla Nemšová a 
uchovala tak pre Tren-
čianske Teplice treťo-
ligovú príslušnosť aj v 
budúcej sezóne. 

Góly: 49. Svorada, 
58. Šiko, 76. Svorada 
– 75. Ďuriš

Zostava Nemšo-
vej: Škultéty – Vacu-
lík, Vlado, Radenovič, 
Beňo, Deržík, Stojkov, 
Paška, Petrovič, Šiko, 
Svorada

Zostava Beluše: Zaťko – Gažo, Kršák, Mišák, Mar-
tinka, Gajdošík, Jurga, Novisedlák, Hrenák, Gorelka, 
Mišutka

Topoľčany – Lednické Rovne 0:6 (0:3)
Góly: Živčic 2, Detko, Poláček, Krištof, Púček
Zostava Lednických Rovní: Křížek – Kollár, Ďurovec, 

Chmelík, Pišta, Detko (46. T. Púček), Náther, Červený 
(60. Buček), Poláček, Živčic (74. Híreš)

Dubnica – Bánovce nad Bebravou 6:0, Prievidza 
– Veľké Ludince 0:1, Galanta – Zlaté Moravce/Vráble 
B 5:0, Nitra B – Trnava B 2:1, Dunajská Streda B – Nové 
Zámky 1:1, Šaľa – Gabčíkovo 2:1   

Program 34. kola: 
MŠK Púchov – Baník Prievidza (streda 13. 6. o 

17.30) 
Zlaté Moravce/Vráble B– Nitra B, Trnava B – Dunaj-

ská Streda B, Nové Zámky – Borčice, Bánovce nad 
Bebravou – Topoľčany, Lednické Rovne – Šaľa, Gab-
číkovo – Galanta, Veľké Ludince – Nemšová, Beluša 
- Dubnica
1. Dubnica 33 26 5 2 81:10 83
2. Borčice 33 22 5 6 77:33 71
3. N. Zámky 33 21 5 7 56:30 68
4. L. Rovne 33 20 3 10 58:33 63
5. Galanta 33 15 8 10 58:38 53
6. D. Streda B 33 15 6 12 50:37 51
7. Trnava B 33 16 1 16 58:45 49
8. Zl. Moravce B 33 13 10 10 57:52 49
9. Nitra B 33 14 6 13 56:44 48
10. MŠK Púchov 33 13 6 14 62:47 45
11. Šaľa 33 14 3 16 49:62 45
12. V. Ludince 33 13 5 15 49:57 44
13. Gabčíkovo 33 12 7 14 51:47 43
14. Nemšová 33 13 3 17 46:58 42
15. Beluša 33 10 8 15 50:60 38
16. Prievidza 33 7 4 22 34:69 25
17. Bánovce 33 4 5 24 19:89 17
18. Topoľčany 33 4 0 29 24:124 12

Juraj Pilát (v červenom s loptou) patríl k oporám nielen v stretnutí s Dunajskou Stredou (na snímke), ale aj uply-
nulú sobotu v Považskej Bystrici.           FOTO: Milan Podmaník 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ - ŽIACI

I. liga starší žiaci - U15

I. liga starší žiaci - U14

Prípravky U11 - o 1. - 11. miesto

Prípravky U11 - o 11. - 20. miesto

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Prípravky U11 - o 21. - 26. miesto

I. liga mladší žiaci - U13

I. liga mladší žiaci - U12

6. liga muži – 26. kolo o 17.00
Košecké Podhradie – Horná Poruba (Brundza, 

Jandušík), Udiča – Kvašov (O. Komorník, Hriadel), 
Kvašov – Bolešov (v Dulove – M. Pecuč, Petrušek), 
Tuchyňa – Lysá pod Makytou (D. Komorník, R), 
Dolné Kočkovce – Košeca (Koleno, Horečný), Pa-
pradno – Dulov (Migát, Proč), Podmanín – Streže-
nice (Meluch, Mihálik)

7. liga muži – 26. kolo o 17.00
Podvažie – Kolačín (R, B. Mihálik), Visolaje – Še-

bešťanová (Pastorek), Mikušovce – Pružina (Ju-
ríček, Kapila), Lazy pod Makytou – Sverepec (o 
15.00 – Lamžo, Ďuriš), Pruské – Dolná Mariková 
(R, R, R), Fan Club Púchov – Dohňany (v Lúkach o 
15.00 – Orálek, Kováčik), Praznov – Dolná Breznica 
(o 10.00 – M. Mihálik, B. Mihálik)

8. liga muži – 18. kolo o 17.00
Lumax Horovce – Červený Kameň (Lamžo), Bo-

diná – Vrchteplá (Zvak), Prejta – Kameničany (R), 
Dynamo Orlové – Tŕstie (Rojko), Hradčan Lednica 
má voľno

6. liga dorast – 18. kolo o 14,16
Dolné Kočkovce – Jasenica (Horečný, Koleno), 

Bolešov – Pružina (Juríček, O. Komorník), Tuchyňa 
– Dohňany (v sobotu o 17.00 – O. Komorník, Ka-
pila), Plevník-Drienové – Streženice (Rojko, Proč), 
Lumax Horovce má voľno

Prípravky MIX U11
O 11. - 20. miesto, 16. 6. o 10.00 a 11.00
Fan Club Púchov – Kvašov (v Lúkach – Ďuriš)
Prípravky MIX U11
O 21. - 26. miesto, 16. 6. o 10.00 a 11.00
Košeca – Visolaje (Orálek)

8. kolo: 
Plevník-Drienové – Borčice 0:11 (0:3), Holiček 4, Chle-
bana 2, Habšuda 2, Kňažek, Martinka, Rác, Prečín 
– Dolná Mariková 1:1 (1:1), Kostelanský – Sekeráš, 
Sverepec – Ladce 1:1 (0:1), Križanová – Král, Fan Club 
Púchov – Streženice 1:2 (1:2), Kuchárik – Václavík 2, 
Kvašoc – Kolačín – odložené na 13. 6.
16. kolo: 
Borčice – Plevník-Drienové 7:0 (0:0), Holíček 5, Ma-
reková, Chlebana, Dolná Mariková – Prečín 2:1 (1:1), 
Žbodáková 2 – Kostelanský, Ladce – Sverepec 2:1 
(0:1), Král 2 – Cigánik (pk), Streženice – Fan Club Pú-
chov 0:0, Kolačín – Kvašov – odložené na 13. 6.
1. Borčice 18 16 0 2 81:7 48
2. Kolačín 16 15 0 1 92:14 45
3. Streženice 18 11 3 4 52:30 36
4. Ladce 18 10 2 6 47:39 32
5. FC Púchov 16 7 2 7 27:31 23
6. Prečín 18 6 2 10 31:61 20
7. Plevník 18 5 1 12 26:63 16
8. D. Mariková 18 3 2 13 21:53 11
9. Kvašov 14 2 3 9 18:45 9
10. Sverepec 18 2 3 13 20:72 9

5. kolo: 
Košeca – Dulov 3:3 (1:3), D. Brtáň, Pikna, Kutej – Han-
ták, Mazán, Drahuta, Dulov – Košeca 3:7 (0:3), Juríček, 
Zachar, Drahuta – D. Brtáň 3, Pikna 3, Marek, Horná 
Poruba – Brvnište 2:0 (2:0), Staňo 2, Visolaje – Pod-
manín 3:1 (1:0), Chleban 3 – Juraj Kostelanský (pk), 
Brvnište – Horná Poruba 0:2 (0:2), M. Puček, S. Staňo, 
Podmanín – Visolaje 0:10 (0:4), Chleban 6, Hijová 3, 
Palkech
1. Košeca 8 7 1 0 44:10 22
2. H. Poruba 10 6 1 3 27:13 19
3. Visolaje 8 5 1 2 30:18 16
4. Dulov 10 3 3 4 23:33 12
5. Brvnište 10 3 2 5 24:25 11
6. Podmanín 10 0 0 10 3:52 0

26. kolo: 
MŠK Púchov – FK Senica 1:3 (0:1), Hrobárik – Blaha 
2, Kadlečík, Dunajská Streda – Petržalka 3:0, SDM Do-
mino – Karlova Ves Bratislava 2:2, Slovan Bratislava – 
Zlaté Moravce/Vráble 2:0, Nitra – Skalica 4:2, Spartak 
Trnava – Levice 14:0, Trenčín – Inter Bratislava 12:0
1. Slovan 26 23 2 1 129:13 71
2. Trnava 26 21 2 3 101:23 65
3. Trenčín 26 21 2 3 122:26 65
4. Nitra 26 16 5 5 69:30 53
5. D. Streda 26 16 3 7 70:41 51
6. Zl. Moravce 26 12 2 12 41:40 38
7. Senica 26 10 7 9 45:55 37
8. Petržalka 26 11 2 13 45:66 35
9. Skalica 26 10 3 13 55:60 33
10. MŠK Púchov 26 5 3 18 25:86 18
11. Karlova Ves 26 4 6 16 34:83 18
12. Domino 26 5 1 20 29:99 16
13. Levice 26 4 3 19 15:78 15
14. Inter 26 3 1 22 24:104 10

25. kolo: Slovan Bratislava – MŠK Púchov 6:1 (3:0), 
Sauer , Rehuš 2, Adame, Marcelli – Krasňan, Du-
najská Streda – Levice 4:1, Domino – Skalica 1:0, Nitra 
– Zlaté Moravce/Vráble 19:2, Spartak Trnava – Karlo-
va Ves Bratislava 4:1, Trenčín – Petržalka 6:1, Senica 
– inter Bratislava 1:1
26. kolo: MŠK Púchov – FK Senica 1:1 (0:1), Čme-
lo – Bayerová, Inter Bratislava – Trenčín 1:5, Levice – 
Spartak Trnava 0:7, Skalica – Nitra 5:7, Zlaté Moravce/
Vráble – Slovan Bratislava 0:10, Karlova Ves Bratislava 
– SDM Domino 3:2, Petržalka – Dunajská Streda 3:1
1. Trenčín 26 23 0 3 167:35 69
2. Slovan 25 23 0 2 129:25 69
3. Trnava 26 18 2 6 82:44 56
4. Nitra 26 18 1 7 117:47 55
5. Inter 26 13 7 6 48:36 46
6. MŠK Púchov 26 11 7 8 49:49 40
7. Petržalka 25 11 5 9 48:43 38
8. D. Streda 25 11 2 12 51:51 35
9. Domino 25 5 8 12 27:75 23
10. Senica 26 5 4 17 29:103 19
11. Skalica 26 5 3 18 43:69 18
12. Levice 26 5 2 19 35:102 17
13. Karlova Ves 25 4 3 18 23:82 15
14. Zl. Moravce 25 4 2 19 30:117 14

25. kolo: 
Slovan Bratislava – MŠK Púchov 17:5 (8:3), Husar-
čík 4, Bodnár 3, Valach 3, Rusnák 2, Kovačic, Dugovič, 
Dobrovič, Tománek, Petrányi – Baláž 2, Vavrík, Huňač-
ka, Janček, Dunajská Streda – Levice 10:6, Domino – 
Skalica 7:2, Nitra – Zlaté Moravce/Vráble 15:4, Trnava 
– Karlova Ves Bratislava 14:7, Trenčín – Petržalka 20:4, 
Senica – Inter Bratislava 6:12
26. kolo:
MŠK Púchov – FK Senica 3:4 (1:0), Jánovský, Ku-
šík, Baláž – Pavlík 2, Rehák, Ftáček, Levice – Trnava 
4:16, Skalica – Nitra 3:20, Zlaté Moravce/Vráble – Slo-
van Bratislava 0:9, Petržalka – Dunajská Streda 8:9, 
Karlova Ves Bratislava – SDM Domino 9:0
1. Slovan 25 22 1 2 345:71 67
2. Trenčín 25 21 1 3 372:114 64
3. Nitra 25 21 0 4 405:100 63
4. Trnava 26 17 2 7 270:146 53
5. Inter 25 16 2 7 245:127 50
6. D. Streda 25 16 1 8 212:185 49
7. Petržalka 25 14 1 10 254:175 43
8. Domino 25 11 3 11 190:192 36
9. Karlova Ves 25 9 1 15 144:221 28
10. Zl. Moravce 25 8 2 15 131:212 26
11. MŠK Púchov 26 5 2 19 197:304 17
12. Senica 26 4 0 22 119:325 12
13. Skalica 25 4 0 21 79:432 12
14. Levice 26 0 0 26 86:451 0

26. kolo: 
MŠK Púchov – FK Senica 1:1 (0:0), Mozsi – Vyletel, 
Dunajská Streda – Petržalka 3:0, SDM Domino – Kar-
lova Ves Bratislava 1:5, Slovan Bratislava – Zl. Morav-
ce/Vráble 14:0, Nitra – Skalica 4:0, Trnava – Levice 8:1
1. Slovan 26 24 2 0 127:13 74
2. Trenčín 25 20 3 2 115:13 63
3. Nitra 26 18 3 5 89:19 57
4. Trnava 26 16 5 5 80:28 53
5. Senica 26 13 6 7 67:45 45
6. D. Streda 26 13 3 10 47:32 42
7. Inter 25 13 2 10 51:56 41
8. Petržalka 26 12 0 14 55:61 36
9. Zl. Moravce 26 11 1 14 40:61 34
10. Karlova Ves 26 7 4 15 27:49 25
11. MŠK Púchov 26 4 6 16 21:72 18
12. Skalica 26 4 2 20 16:116 14
13. Levice 26 3 2 21 19:107 11
14. Domino 26 3 1 22 15:97 10

8. kolo: 
Praznov – Šebešťanová 1:2 (1:0), Kubiš – Paulen 2, 
Domaniža – Dubnica B 3:2 (2:1), Donát, Čelko, Bries-
tenský – Jurášek, Púček, Beluša – Mikušovce 5:1 (1:0), 
Zaťko 3, Filo, Daňo – Matejíčka, Horovce – Ilava 1:6 
(1:3), Veliký – Prekop 2, Striško, Ondrušík, Suchánek, 
Kis, Považská Bystrica B – MŠK Púchov 1:12 (0:3), Ďu-
riš, Cabúková 5, Mišúnová 2, Z. Ofúkaná 3, Satinová, 
vlastný (Čapliar)
16. kolo: 
Šebešťanová – Praznov 10:2 (4:2), Bašo 2, Pulen 2, 
Hluško 2, Petrík, Ragula, Pavlík, Kaprálik – D. Koste-
lanský, Kubiš, Dubnica – Domaniža 1:4 (0:1), Václav 
– N. Čelko 4, Mikušovce- Beluša 2:1 (1:0), Solík, Balá-
ži – Bielik, Ilava – Horovce 3:4 (2:2), Prekop 2, Striško 
– Janíček 2, Veliký 2
1. MŠK Púchov 18 15 1 2 96:24 46
2. Domaniža 18 14 1 3 86:17 43
3. Ilava 18 13 1 4 98:37 40
4. Šebešťanová 18 11 2 5 52:38 35
5. Dubnica B 18 9 4 5 102:41 31
6. Horovce 18 8 1 9 40:42 25
7. Beluša 18 5 2 11 44:55 17
8. Mikušovce 18 4 0 14 38:82 12
9. Praznov 18 2 2 14 35:113 8
10. P. Bystrica B 18 1 2 15 11:153 5

Delegačná listina ObFZ 
na 16. júna 2018
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6. liga dorast

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

V okresnom derby v Lysej sa zrodila 
remíza, Streženice bodovali naplno

7. liga muži

6. liga muži

8. liga muži

6. liga starší žiaci

6. liga mladší žiaci

II. liga starší dorast - U 19
33. kolo: 
MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava 1:3 (1:2), Socha 
–Rumpel 2, Sekera 
Dubnica – Malacky 4:0, Gabčíkovo – Skalica 0:2, Nové 
Zámky – Topoľčany 0:4, Považská Bystrica – Myjava 
1:0, Petržalka – Prievidza 5:0, Karlova Ves Bratislava 
– Komárno 5:1, Devínsko Nová Ves – Inter Bratislava 
1:4, Bánovce nad Bebravou – Zlaté Moravce/Vráble 
0:8
1. Skalica 33 30 1 2 126:20 91
2. Dubnica 33 29 3 1 126:16 90
3. Zl. Moravce 33 22 1 10 87:41 67
4. Trnava 33 20 5 8 62:39 65
5. Karlova Ves 33 19 7 7 87:51 64
6. Inter 33 19 5 9 98:48 62
7. Myjava 33 19 3 11 72:33 60
8. Petržalka 33 16 9 8 89:44 57
9. Gabčíkovo 33 15 3 15 68:60 48
10. MŠK Púchov 33 11 8 14 58:80 41
11. Malacky 33 12 3 18 45:63 39
12. Prievidza 33 11 3 19 38:71 36
13. Komárno 33 11 3 19 51:85 36
14. Topoľčany 33 8 3 22 40:89 27
15. Nové Zámky 33 7 4 22 31:96 25
16. P. Bystrica 33 7 3 23 45:86 24
17. Bánovce 33 5 0 28 29:132 15
18. Dev. N. Ves 33 4 0 29 26:124 12
Program 34. kola: 
Spartak Myjava – MŠK Púchov (13. 6. o 15.00), 
Lokomotíva Trnava – Devínska Nová Ves, Inter Bra-
tislava – Karlova Ves Bratislava, Prievidza – Považská 
Bystrica, Komárno – Nové Zámky, Malacky – Bánovce 
nad Bebravou, Zlaté Moravce/Vráble – Petržalka, To-
poľčany – Gabčíkovo, Skalica - Dubnica

33. kolo: 
MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava 2:1 (0:0), Belo-
brad, Halmeš – Lipovský
Dubnica – Malacky 7:1, Gabčíkovo – Skalica 3:2, Nové 
Zámky – Topoľčany 5:2, Považská Bystrica – Myjava 
1:1, Devínska Nová Ves – Inter Bratislava 1:0, Bánovce 
nad Bebravou – Zlaté Moravce/Vráble 0:5
1. Dubnica 33 29 2 2 130:21 89
2. Petržalka 33 24 4 5 98:27 76
3. Myjava 33 22 6 5 89:23 72
4. Inter 33 21 6 6 104:43 69
5. Zl. Moravce 33 21 4 8 103:40 67
6. Skalica 33 18 3 12 64:46 57
7. Trnava 33 17 5 11 63:31 56
8. Gabčíkovo 33 17 2 14 67:69 53
9. Komárno 32 16 4 12 60:57 52
10. MŠK Púchov 33 14 6 13 59:64 48
11. Karlova Ves 32 12 5 15 48:53 41
12. P. Bystrica 33 11 7 15 45:84 40
13. Malacky 33 11 6 16 61:90 39
14. N. Zámky 33 5 8 20 38:86 23
15. Prievidza 33 6 2 25 27:78 20
16. Bánovce 33 4 6 23 27:95 18
17. Dev. N. Ves 33 3 7 23 29:105 16
18. Topoľčany 33 2 3 28 27:127 9

Program 34. kola: 
Spartak Myjava – MŠK Púchov (13. 6. o 17.00), 
Lokomotíva Trnava – Devínska Nová Ves, Inter Bra-
tislava – Karlova Ves Bratislava, Prievidza – Považská 
Bystrica, Komárno – Nové Zámky, Malacky – Bánovce 
nad Bebravou, Zlaté Moravce/Vráble – Petržalka, To-
poľčany – Gabčíkovo, Skalica - Dubnica

II. liga mladší dorast - U 17

Hradčan Lednica – Priehrada Udiča 0:1 (0:0), Mi-
ková

Udičania v súboji víťazov južnej a severnej skupiny 
štvrtej ligy starších žiakov dokázali zvíťaziť v Lednici 
najtesnejším rozdielom a pripísali si na svoje konto 
titul majstra oblasti starších žiakov. 

15. kolo:
Kolačín – Fan Club Púchov 2:0 (1:0), Porubčan, Pro-
stinák, Lysá pod Makytou – Praznov 2:1 (0:0), Lysý, 
Janíčková – Šaradín (pk), Ilava mala voľno
1. Kolačín 12 11 0 1 61:3 33
2. FC Púchov 12 7 1 4 44:30 22
3. Ilava 12 6 1 5 50:30 19
4. Praznov 12 3 0 9 21:55 9
5. Lysá 12 2 0 10 11:69 6

17. kolo:
Dohňany – Plevník-Drienové 3:1 (0:1), Čvirik 2, Čmelo 
– Čičut, Streženice – Dolné Kočkovce 1:6 (1:2), Pojez-
dal (pk) – Pilát 4, Hrušík 2, Jasenica – Bolešov 4:1 (3:0), 
Krasňan 2, Babiar, Gaban, Tuchyňa mala voľno
1. Dohňany 15 12 2 1 52:13 38
2. Plevník 15 11 2 2 63:19 35
3. Pružina 14 8 2 4 31:24 26
4. Horovce 15 7 0 8 33:27 21
5. Streženice 15 7 0 8 43:43 21
6. Jasenica 15 5 1 9 37:39 16
7. D. Kočkovce 15 5 1 9 44:48 16
8. Bolešov 15 5 1 9 29:53 16
9. Tuchyňa 15 2 1 12 26:92 7

17. kolo: 
Tŕstie – Hradčan Lednica 3:5 (3:2), Hričo, Mikušík, Špá-
nik – Bezák 2, Osrman, Jaroš, Barka, Vrchteplá – Prejta 
4:3 (1:1), Kuriš 2, Michálek, Tamáši – Juríček 3, Červe-
ný Kameň – Bodiná 1:5 (0:1), J. Monček – Uhlárik 2, 
Tomana, Krabáč, vlastný (M. Monček), Kameničany 
– Dynamo Orlové 7:0 (5:0), Slávik 2, Žiaček, Ivan, Brix, 
Tomáš, Buday
1. Kameničany 15 12 2 1 47:17 38
2. Bodiná 15 10 1 4 51:15 31
3. Lednica 16 10 1 5 36:23 31
4. Vrchteplá 15 7 3 5 48:27 24
5. Prejta 15 7 3 5 31:28 24
6. Tŕstie 15 5 3 7 31:40 18
7. Horovce 15 5 1 9 27:44 16
8. Orlové 15 3 1 11 20:57 10
9. Č. Kameň 15 1 1 13 9:49 4

25. kolo:
Dolná Breznica – Podvažie 3:2 (2:2), Dorotčin 3 – Pap-
šo, Bednár, Dohňany – Praznov 0:0, Sverepec – Pruské 
0:1 (0:0), Šedo, Pružina – Lazy pod Makytou 3:5 (1:2), 
Paulec 3 – Kmošena 4. Vlastný (Haviar), Šebešťano-
vá – Mikušovce 0:1 (0:0), Mallo, Kolačín – Visolaje 1:3 
(1:2), Tadlánek (pk) – Polacký, Baránek, Vavrík, Dolná 
Mariková – Fan Club Púchov 3:1 (1:0), Polník, Mihálik, 
Huličiak – vlastný (Rosina)
1. Pruské 25 19 1 5 89:39 58
2. D. Mariková 25 18 3 4 70:36 57
3. Mikušovce 25 18 1 6 75:30 55
4. Lazy 25 16 1 8 66:45 49
5. Visolaje 25 14 3 8 74:48 45
6. Šebešťanová 25 14 2 9 53:37 44
7. Sverepec 25 9 6 10 44:42 33

8. Podvažie 25 8 3 14 42:51 27
9. Praznov 25 8 3 14 55:75 27
10. Dohňany 25 7 5 13 46:59 26
11. Kolačín 25 7 4 14 54:82 25
12. FC Púchov 25 6 4 15 42:77 22
13. Pružina 25 6 2 17 35:78 20
14. D. Breznica 25 4 4 17 34:80 16

25. kolo: 
Streženice – Košecké Podhradie 6:2 (1:1)
Hostia v Streženiciach v prvom polčase držali s do-

mácimi krok, boli dokonca aktívnejším mužstvom a 
v 20. minúte sa ujali vedenia gólom Romana Pučeka 
– 0:1. Streženičania po góle pridali a šesť minút pred 
koncom vyrovnal Leško – 1:1. Prvá dvadsaťminútov-
ka druhého polčasu priniesla domácu gólovú smršť. 
V 53. minúte poslal domácich do vedenia Trník, o 
štyri minúty zvýšil na 3:1 Loduha, ktorý za ďalších 
šesť minút pridal ešte dva góly a zvýšil na 5:1. Desať 
minút pred koncom znížil hosťujúci Vlasatý na 5:2, 
no posledné slovo patrilo domácim – Loduha svojim 
štvrtým gólom spečatil na konečných 6:2. 

Jasenica – Kvašov 0:4 (0:1)
Kvašovčania potvrdili výbornú jarnú formu a s 

prehľadom triumfovali. Skóre otvoril v 20. minúte Ko-
váč, na 0:2 zvyšoval po prestávke v 75. minúte Kmo-
šena, ktorý pridal o päť minút aj tretí gól. Na koneč-
ných 0:4 stanovil päť minút pred koncom Amrich.

Dulov – Podmanín 1:4 (0:3) 
Góly: Janíček – Martin Gardian, Majtán, J. Sovík, P. 

Gardian
Bolešov – Tuchyňa 1:1 (0:0), Flak – Hrehuš
Horná Poruba – Udiča 4:0 (4:0), Juríček, A. Staňo, 

Papp, Majerík
Košeca – Papradno 6:1 (5:0), Bortel 3, Škrapko, Mi-

halik, Štepanovič - Černošík 
Lysá- Dolné Kočkovce 1:1 (0:0) 
Góly: Hošták – Mišík

1. Podmanín 25 20 2 3 68:24 62
2. Košeca 25 17 2 6 79:19 53
3. Kvašov 25 17 2 6 78:33 53
4. H. Poruba 25 13 5 7 61:40 44
5. Jasenica 25 14 2 9 49:33 44
6. Bolešov 25 12 3 10 36:31 39
7. D. Kočkovce 25 11 4 10 45:54 37
8. Streženice 25 9 6 10 42:40 33
9. Tuchyňa 25 9 5 11 49:55 32
10. K. Podhradie 25 9 2 14 45:63 29
11. Papradno 25 8 3 14 45:51 27
12. Udiča 25 5 5 15 27:67 20
13. Lysá 25 3 7 15 31:77 16
14. Dulov 25 3 2 20 31:99 11
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám zrubovú chatu v  lese medzi Púchovom 
a Nimnicou. Tel. 0903 527 533.
• Prenajmem podzemnú garáž na pešej zóne pod 
bytovkou č. 1909. Cena dohodou. Tel. 0948 526 405.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám garážový priestor na Moyzesovej ul. č. 
1866 v Púchove, vo výmere 120 m². Vhodný aj na 
podnikateľské účely. Súčasťou je soc. zariadenie + 
sprcha. Možno dorobenia kuchyn. linky. Cena do-
hodou. Tel. 0905 383 014.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Súrne hľadáme kúpu 1-izb. bytu v Púchove. Sme 
vo veľmi ťažkej životnej situácii a preto prosíme 
dobrých ľudí o pomoc s  bývaním, kúpa bytu na 
splátky po 200 € mesačne. Lacnejší 1-izb. byt, za- 
riadený. Tel. 0904 547 152.

PREDAJ RÔZNE
• Súrne predám sedaciu súpravu (pohovka + 2 kres-
lá) za 60 €. Tel. 46 33 962.
• Predám nástrojovú brúsku KV 250 s príslušen-
stvom. Tel. 0903 287 021.

SPOMIENKA
Do večnosti odišiel si 
spať, zaplakal každý, kto 
Ťa mal rád. Odišiel si od 
nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v  na-
šich srdciach, v  srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali. 

Dňa 6. 6. sme si pripo-
menuli 6. výročie úmr-

tia, keď Pán povolal do večnosti nášho drahého 
synčeka a vnúčika Rudka SLABÉHO zo Zubáka. 

S láskou spomínajú rodičia a starí rodičia. 
Rudko, chýbaš nám.   

SPOMIENKA
Kto zomrel neodchádza, 
ale ostáva v srdciach tých, ktorí ho milovali. 
Dňa 15. 6. 2018 uplynie 28 rokov, čo nás opustil 
otec František KURTA a dňa 6. 9. 2018 si pripo-
menieme nedožitý rok od úmrtia našej milova-
nej mamy Marie KURTOVEJ. 

S láskou spomína syn Rudolf, 
vnučka Barborka, vnuk Richard s manželkou 

a pravnúčatá Sárka a Timko.

SPOMIENKA
Navždy prestali pre Teba 
hviezdy svietiť, už navždy 
prestalo pre Teba slnko 
hriať, ale tí, čo Ťa mali 
radi, nikdy neprestanú 
na Teba spomínať. 
Dňa 14. 6. uplynie 20. 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a  starý otec Štefan PODYMÁK 
z Púchova. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéra, vnúčatá a pravnučka.

SPOMIENKA
Dňa 7. 6. sme si pripo-
menuli 10. výročie úmr-
tia nášho drahého 
Emila VARDŽÁKA. 
Čas plynie, dni sa míňajú, 
spomienky na Teba 
v srdci zostávajú.
S lásku, vďakou a úctou 
spomína manželka Emí-
lia, synovia a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Tíško si zaspal, zane-
chal si všetkých, ktorých 
si mal rád. More lásky 
si so sebou vzal, nikdy 
nezabudne, kto Ťa mal 
rád. Spomienka na Teba 
zostane v nás. 
Dňa 16. 6. 2018 si pripo-
míname 5. výročie úmr-
tia manžela, otca a dedka Júliusa UŠKOVIČA. 

S láskou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 13. 6. si pripomína-
me 11. výročie úmrtia 
mamy a  babky Jozefy 
SYRNEJ. 
S  láskou spomínajú sy-
novia  Jozef s  dcérami, 
Milan s rodinou a ostat-
ná rodina. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú 
spomienku v modlitbe.

SPOMIENKA
Dňa 16. 6. 2018 si pripo-
míname prvé smutné 
výročie, čo nás opustil 
manžel, otec a dedko 
Milan OFÚKANÝ.
Už je to rok, čo nie si s 
nami, so ženou, deťmi i 
vnúčatami. Zostala po 
Tebe prázdna dielňa a 
sústruh v nej, záhrady plné stromov a dvor smútia 
i naďalej. Bicykel opretý v garáži stojí, životné hodi-
ny prehrali v boji. Často Ťa v dobrom spomína, celá 
smútiaca rodina. Ďakujeme Ti, náš milý dedko, za 
Tvoju prácu, radosť i lásku nadovšetko.

SPOMIENKA
Odišiel si ticho, žiadne 
rozlúčenie, ostalo nám 
len smutné spomínanie. 
Dňa 15. 6. 2018 si pripo-
míname prvé výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec 
a dedko Štefan PŠENÁK. 
S  láskou spomína man-
želka, sestra a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Každý rok nám srdcia 
stisne, každého v nich 
bolia rany, hlas Tvoj, ús-
mev sa v nich blysne, no 
Ty už desať rokov nie si 
medzi nami. Odišiel si od 
nás, aj to ešte mladý, do 
sveta večnosti, sveta bez 
trápenia a bolestí. Iba 
ten pochopí, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal.  
Ticho ležíš, zavreté máš viečka, nám zostal chladný 
hrob, už len kvety, slzy a horiaca sviečka, tak snívaj 
si svoj nedožitý sen.
Dňa 12. júna 2018 si pripomenieme desať rokov, 
čo nás opustil Vladimír LUHOVÝ z Horných 
Kočkoviec.

S láskou spomína mama, sestra s rodinou, 
dcéra Lenka a Dominika.
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• Dialyzačné stredisko BIODIAL s. r. o. Púchov 
prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu sani-
tár. Práca je na dvojzmennú prevádzku, ranná 
zmena v  pracovný deň 6.00 - 14.00, popolud-
ňajšia zmena 12.00 - 20.00, sobota 6.00 - 18.00 
(1 - 2 x mesačne). Ponúkame trvalý pracovný 
pomer, možnosť doplnenia vzdelania pre túto 
prácu, základný plat od 640 € + zákonné príplat-
ky, prémie, doplnkové dôchodkové poistenie a 
nefinančné benefity. Nástup dohodou (ideálne 
júl - august 2018). V prípade záujmu o zamest-
nanie  alebo  bližšie informácie prosíme volať 
vedúcu sestru BIODIAL s. r. o. Mgr. Púčekovú He-
lenu, tel. 0903 271 747.

• Základná škola Ul. Gorazdova 1174/2, 02001 
Púchov prijme do pracovného pomeru na plný 
úväzok školníka. Požiadavky: SŠ vzdelanie, bez-
úhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Základná zložka 
mzdy: 4. platová trieda, 12. platový stupeň v zmysle 
nariadenia vlády č. 359/2017. Náplň práce: oprava 
a údržba školy a školského  zariadenia. Nástup: od 
1. 8. 2018. Bonus: škola ponúka služobný byt. Žia-
dosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis 
a súhlas uchádzača na použitie osob. údajov pre 
potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o 
ochrane osobných údajov posielajte do 20. 6. 2018 
na adresu: Základná škola, Ul. Gorazdova 1174/2, 
Púchov alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.
sk. Kontakt: 042/4631 339, 0907 779 217.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako upratovačka na upratovanie 
menších kancelárskych priestorov. Na 1 -2 hod. doo-
beda 1 - 2 x do týždňa. Tel. 0944 341 880. 

STRATY A NÁLEZY
• Dňa 23.5. nám uletel stredne veľký Papagáj nád-
herný (barabant) zelenej farby, začína sa sfarbovať 
na hlave do červeno-žlta. Je to miláčik rodiny. Prosím 
nálezcu o vrátenie. Odmena istá. Tel. 0910 979 140.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že  
30. 6. 2018 organizuje zájazd na termálne kúpalisko 
do Dunajskej Stredy. Odchod autobusu bude o 6.00
hod. spoza starého kultúrneho domu. Cena zájazdu
18 eur (cesta, vstupné). Záujemcovia sa môžu pri- 
hlásiť do 25. 6. 2018 u Jána Petra, Obrancov mieru 
1152/5, tel. 0948 093 551.

SLUŽBY
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, kober-
ce, autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač 
požičiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987, 
www.tepovac-puchov.sk.
• Ponúkam službu: prevoz osôb – muzikanti, svadby 
a iné na 9-miestny Volkswagen Transporter, Púchov 
a okolie. Kontakt: 0903 287 021.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 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.
• Požičiam veľký vozík - prepravník. Tel. 0905 299 364.

RÔZNE
• Odstúpim dve hrobové miesta vedľa seba na cin-
toríne v Púchove. Tel. 0903 900 434.

PRÁCU PONÚKA
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku a čašníka/čku aj brigádne. Bližšie info na 
0902 432 911.
• Predajňa Mazda a Kia prijme upratovačku na DVP, 
3 dni v týždni po cca 2 hod. Mzda: 3,60 €/hod. Bližšie 
info: 0911 942 899.

BLAHOŽELANIE

Tonke STRÝČKOVEJ, 
úžasnej a milovanej 
maminke, 
všetko najlepšie 
k narodeninám.
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LETO PRIŠLO PREKVAPIVO SKORO, ALE MY

SME VYZBROJENÍ! NAVŠTÍVTE NAŠU PREDAJŇU
A ODNESTE SI OD NÁS VIETOR VO VLASOCH!

VÝPREDAJ 20%
NA VYBRANÉ SVIETIDLÁ!

 POZOR, AKCIA PLATÍ LEN

DO VYPREDANIA ZÁSOB.

POTREBUJEŠ OŽIVIŤ PRIESTOR DIZAJNOVÝM KÚSKOM? TAK SI PRÍĎ VYBRAŤ K NÁM!

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


