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Už tradičné slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení čerstvým stredoškolským absolven-
tom sa tento rok presunulo z Malého župného domu na pódium Divadla. V piatok 27. mája si ich  
z rúk riaditeľa gymnázia Miroslava Kubičára, primátora mesta Rastislava Heneka a triednych učiteľov 
prebralo dovedna 99 štvrtákov a oktavánov.  A  „hurá do života“...
„Latinské slovo „maturitas“ zname-
ná „zrelosť“. Dosiahnuť  ju je proces, 
ktorý sa skladá z  množstva malých 
a postupných krokov a jedným z nich 
bola pre vás maturitná skúška. Od-
bornej komisii za zeleným stolom ste 
ukázali, že vedomostne i  prakticky 
ste pripravení ísť ďalej, čím ste zavŕ-
šili ďalší úsek svojho študentského 
života,“ privítala v úvode maturantov 
vedúca odboru školstva a sociálnych 
vecí mestského úradu Viera Češková. 

Slová končiacim stredoškolákom ad-
resoval aj primátor Púchova Rastislav 
Henek: „Verím, že získané vedomos-
ti a  poznatky vám umožnia uplat-
niť sa v  našej spoločnosti a  ďal-
ším štúdiom ich budete rozvíjať 
a  prehlbovať. Nezabudnite na 
svojich pedagógov a príďte 
im porozprávať o svojich 
úspechoch i  nenaplne-
ných snoch. Verte, určite 
im to dobre padne! Nezabúdajte ani 
na svojich rodičov, ktorí sú vám opo-
rou a spolu s vami prežívajú úspechy 
i sklamania. Naše mesto i my sme na 
vás hrdí. V dnešnej dobe uponáhľa-
ného rozvoja, v  dobe počítačov 
a  technických vymožeností si nikto 
nevystačí iba s  vedomosťami získa-
nými v škole. Preto sa musíte naďalej 
vzdelávať a  študovať reči. Len tak 
vám bude svet otvorený.“ 

V posledný deň štúdia sa žiakom pri-
hovoril i  riaditeľ púchovského gym-
názia Miroslav Kubičár, ktorý dôstoj-
nú chvíľu spestril humorom: „Ak mi 
počas maturít ostane trochu času, 
sadnem si do úzadia a sledujem akú 
otázku si žiak vytiahol, jeho prvú 

reakciu, odpoveď, ďalšie otázky uči-
teľov. Je zaujímavé počúvať vaše 

odpovede a  názory na spoločenské 
dianie, dejinné udalosti, vzťahy, krí-
ženie rastlín či chemické i  fyzikálne 
pokusy a  reakcie. Občas sa vám pri 
tom podaria i vtipné kúsky, ako na-
príklad že Ján Kollár chodil s dcérou 
bohyne Slávy, že Trójsky kôň je nie-
čo, čo do teba vojde a potom z teba 
niečo veľmi, veľmi zlé vyjde, že v lite-
ratúre poznáme smer socialistický 
komunizmus, že Pichandovci sa stá-
le veselo rozmnožovali, atď.“

Medzi príhovormi sa striedali príjemné 
tóny skladieb žiakov a učiteľov Základ-
nej umeleckej školy v Púchove. Násled-
ne sa čerství maturanti zoraďovali na 
javisku, kde si z rúk riaditeľa gymnázia, 
primátora mesta Púchov a  triednych 
učiteliek prevzali maturitné vysvedče-
nia i odznak mesta. A podpisom svoje 
mená zvečnili do pamätnej knihy. 

Maturanti z gymnázia nám prezra-
dili, ako sa na skúšky dospelosti pri-
pravovali: „Cez akademický týždeň 
som bola od rána do noci oblečená 
v  pyžame a  non-stop som sa učila. 
Za celý týždeň som nevyšla 

z  domu,“ povedala 
žiačka 4. C triedy 
Alžbeta Pončíková 
a zhodnotila i  svoj 

výkon na maturit-
nej skúške: „Mohlo to byť aj 

lepšie, ale celkovo som spokojná.“ 
O  svojom akademickom týždni a 
skúškach nám povedal aj Alžbetin 
spolužiak Richard Plevák: „Bolo to 
najnáročnejšie obdobie za celú 
strednú školu, pretože som sa in-
tenzívne pripravoval. Samotné skú- 

šanie bolo  pre mňa veľmi stresujú- 
ce. Nie som s  tým úplne spokojný, 
keďže som nemal až také šťastie. Na 
maturite záleží aj od náhody, akú 
otázku si vyberiete.“ Obaja študenti 
chcú pokračovať v  štúdiu na vyso-
kej škole. „Som prijatý do Banskej 
Bystrice na právnickú fakultu,“ pre-
zrádza Richard. Jeho spolužiačka Alž-
beta sa ešte len rozhoduje: „Uvidím, 
na ktorú zo štyroch možných škôl 
pôjdem. Chcem študovať bio-tech-
nológie v  Českej republike.“ Na zá-
ver zanechal končiaci štvrták Richard 
Plevák budúcim maturantom radu: 
„Mali by sa učiť priebežne, pretože 
za týždeň sa to dobehnúť nedá.“  
Všetkým maturantom blahoželáme a 
ďalšom živote držíme palce.          -red-

Maturitné vysvedčenia dostali prví gymnazisti

Harmonogram 
rozmiestnenia 
veľkokapacitných 
kontajnerov
3. - 5. 6. 2016
HORNÉ KOČKOVCE:

- na pôvod. mieste - ul. Hečkova

- na pôv. mieste - ul. Kukučínova

Info: Ing. Ladislav Halas, tel. 0905 770 140 
alebo mail: halas.ptsmpu@slovanet.sk.
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M. Svoboda: Vízia riadenia a rozvoja 
Podniku technických služieb mesta

Určenie základných dlhodobých cie- 
ľov podniku, stanovenie postupu re-
alizácie činnosti, možnosti zdrojov, 
ktoré nám umožnia čo v najkratšom 
čase zrealizovať stanovené ciele, sú 
základom celkovej stratégie pod-
niku. Po ponuke z vedenia mesta 
nastúpiť na pozíciu prokuristu do 
Podniku technických služieb mesta 
bolo stanovenie stratégie podniku 
základom pre efektívne hospodáre-
nie a transparentné riadenie. Napl-
nenie všetkých stanovených cieľov 
a ich realizácia budú veľkou výzvou 
v mojom živote. Ten základný odkaz 
by som nazval: 
Sme tu pre Vás, pre občanov!

Po nástupe do podniku v novem-
bri minulého roku som sa snažil 
podrobne oboznámiť s fungova-
ním, organizáciou tejto mestskej 
spoločnosti. Ide o spoločnosť, kto-
rá má najširší predmet činností zo 
všetkých mestských spoločností. 
Hlavným predmetom podnikania 
je nakladanie s odpadmi – zber tu-
hého komunálneho odpadu, zber 
a triedenie separovaného odpadu, 
údržba verejnej zelene, čistenie, 
opravy komunikácii, údržba a opra-
vy verejného osvetlenia, starostlivo-
sť o pohrebiská, o verejné toalety, o 
fontány, o detské ihriská, prevádzka 
kompostoviska, zabezpečenie kul-
túrno-spoločenských akcií...

Alfou a omegou spoločnosti je 
ekonomika, tvorba priaznivého 
hospodárskeho výsledku a, sa-

mozrejme, dobrých pracovných 
vzťahov a prostredia. Práve reálne 
ekonomické ukazovatele a výsled-
ky firmy boli v minulom období 
nedostupné. Zvýšil som dôraz na 
kontrolné mechanizmy v spoloč-
nosti. Postupne realizujem výmenu 
účtovného programu, spracovanie 
personálnej agendy v nadväznos-
ti na nový dochádzkový systém, 
kompletné spracovanie účtovníc-
tva. Tento nový komplexný balík 
nám umožní jednoducho a prehľad-
ne získať aktuálne informácie o sta-
ve ekonomiky firmy.

Mojou prvoradou prioritou je 
zmena miesta uloženia komu-
nálneho odpadu. Voziť odpad na 
skládku k Čadci, niekoľkými vo-
zidlami denne, je maximálne ne- 
efektívne. Zmena úložiska odpadu 
na niektorej z blízkych skládok sa 
podstatným spôsobom prejaví na 
ekonomických výsledkoch firmy. 
Ďalším krokom bude snaha o zvý-
šenie percentuálneho podielu se-
parovaného odpadu. V súčasnosti 
separujeme 10 - 12 % z celkového 
množstva odpadu, čo je veľmi nízke 

číslo. Nakoniec, stačí nazrieť do po-
polníc na komunálny odpad, ktoré 
sú okrem iného plné papiera, skla, 
plastov. 

Za účelom úspory pohonných 
hmôt, kontroly pohybu, efektivity a 
zjednodušeného vyúčtovania jázd 
som na firemných vozidlách nainš-
taloval monitorovací GPS systém.

Jednou z vízii krajšieho mesta môžu 
byť aj veľkokapacitné polopod-
zemné kontajnery. Pilotne tento 
projekt testujú už v niektorých slo-
venských mestách. Medzi najväčšie 
výhody patrí veľká kapacita zber-
ných nádob, čistota v okolí kontaj-
nerov, úspora financií, času.

Veľké rezervy vidím v údržbe a 
oprave komunikácii a chodníkov, 
ktoré boli v minulosti riešené dodáva-
teľským spôsobom a nie práve najlac-
nejšie. S údržbou a opravami je úzko 
spätá technika, do nákupu ktorej 
bude potrebné dosť investovať. Vo 
firme chýba potrebný vysokozdviž-
ný vozík, je nutné nahradiť staré 
Multikáry, Avie, zakúpiť vyspráv-

kové zariadenie na opravy dier na 
cestách. Pokiaľ ušetríme prostriedky, 
mám v pláne vyasfaltovať celý are-
ál firmy a postaviť nové prístrešky 
pre vozidlá, zakúpiť kamerový sys-
tém na ochranu objektov firmy.

Mám víziu prerobenia separa-
čnej haly na plasty a kartón, haly 
na uskladnenie posypovej soli, ka-
mennej drte na zimu. Ďalším kro-
kom na zveľadenie areálu firmy 
bude likvidácia skládky zeminy, 
drte, poškodených a nepotrebných 
kontajnerov, ktoré sa nachádzajú v 
susedstve špeciálnej školy. Lepšiu 
orientáciu na našich cintorínoch 
chcem zabezpečiť prostredníctvom 
digitalizácie hrobov a vytvorením 
situačnej mapky s rozmiestnením 
hrobov, s údajmi o zomrelom, o za-
platení...

Ciele sú veľké a ich realizácia bude 
možná len so „stopercentnými“ ľuď-
mi. Verím, že takýchto ľudí vo firme 
mám. Zatiaľ sa presviedčam, že je tu 
kolektív šikovných ľudí, s ktorými sa 
mi podarí dosiahnuť vytýčené ciele.

Miloš Svoboda, konateľ 

Pasáž - Púchov, 0905 160 700 
facebook.com/haircenterpm

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra
  30 % 
zľava
 

Novootvorený salón krásy

 * bez objednávky
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Poslanec Kubiš: Prajem si koniec  „žabomyším vojnám“

Čo sa Vám ako poslancovi podarilo v tomto 
volebnom období doteraz zrealizovať?
V mojom volebnom obvode sa mi za rok 2015 
podarilo na Vieske vybudovať parčík pred kul-
túrnym domom, parkovisko pred cintorínom a 
nový rozhlas. V roku 2015 bola realizovaná vý-
stavba kanalizácie a vodovodu a pri tejto stav-
be sa vyskytlo množstvo podnetov zo strany 
obyvateľov, ktoré bolo treba riešiť. Napríklad 
niektoré poklopy sa museli opravovať viackrát, 
nehovoriac o cestách. V Ihrišťoch sa mi podari-
lo vyčistiť potok, tiež vybudovať nový rozhlas, 
opraviť cesty. V  Hoštinej som sa zameral na 
vyčistenie časti potoka a  zdrže, vybudovanie 
troch priepustov, drobné opravy ciest a na vy-
budovanie novej skrinky na oznamy.

Čo sa chystáte najbližšie realizovať?
Každý jeden poslanec mal mesto Púchov do 18. 
marca 2016 spracovať požiadavky občanov pre 
svoj volebný obvod. V tomto by som chcel vy-
zdvihnúť obecné výbory, ktoré mi tieto požia- 
davky spracovali a tak som dostal podnety, čo 
je v ktorej časti najdôležitejšie vykonať. Až čas 
ukáže, čo sa nám v tomto roku z týchto požia-
daviek podarí realizovať – nielen v mestských 
častiach, ale aj v meste samotnom. Ako príklad 
by som chcel uviesť zlacnenie parkovného 
v meste, ktoré našlo oporu v mestskom zastu-
piteľstve  a do platnosti vstupuje od 1. júna.

Čo je pre Vás najpálčivejšia téma?
Najpálčivejšou témou v meste Púchov sú podľa 
mňa asi parkovacie miesta, ktorých je v  ulici-
ach málo. Tých vecí je veľmi veľa a všetci si uve-

domujeme, že sa nedajú realizovať okamžite 
a musíme postupovať po častiach. Všetci obča-
nia vedia, aká je v meste situácia. Vidíme to aj 
z  mestských zastupiteľstiev, ktoré sa zbytočne 
preťahujú do nočných hodín, pretože niektorí 
kolegovia tam dávajú nezmyselné otázky aj vi-
ackrát dookola. Ja osobne by som si prial, keby 
tieto „žabomyšie vojny“ skončili a začali sa rie-
šiť hlavne dôležité veci pre občanov a nie stále 
sa zoberať len nepodstatnými vecami. Naše vo-
lebné obdobie je na 4 roky a nech potom oby-
vatelia zhodnotia sami, čo sme pre nich urobili 
a či naše kroky boli správne.                          -red-

Ďalším mestským poslancom, s ktorým sme sa porozprávali o jeho prá-
ci a  aktivitách v meste Púchov, je Ivan Kubiš. V  komunálnych voľbách 
v roku 2014 bol zvolený za zástupcu obyvateľov rozlohou najväčšieho 
púchovského obvodu č. 9, kam patrí napríklad Vieska-Bezdedov, Ihrište 
a Hoština.

V Púchovskom
magazíne 
uvidíte 
aj tieto reportáže: 
Parkovné od júna za polovicu 
Príprava bazénov na letnú sezónu vrcholí
Mobilný odber krvi v CVČ
Klimatizácia pre divadlo – bude už toto leto?
Začína výrub stromov na Ilonke
Je najvyšší čas „zháňať„ deťom letný tábor
Folkloristi varili pre reláciu RTVS „Slovensko“ 
chutí“, pripravovali lekvárové perky
Divadelné predstavenie komédie „Len si pospi, 
miláčik“ sa stretlo s veľkým záujom divákov
Vernisáž výstavy obrazov „2 woman“
Novinky v kine: jeden film mesačne za „babku“
Majsterka Európy vo fitness
Futbalisti Púchova zvíťazili nad D. Stredou 2:1 

Premiéra v piatok 27. mája o 18.00 
Reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00

Od júna parkujete 
za polovicu
Predaj nových parkovacích kariet
O  polovicu lacnejšie parkovacie karty sa začí-
najú predávať od stredy 1. júna 2016.

Predajné miesto:
budova divadla
Hoeningovo námestie 2002
tel.: 0908 783 176

Čas predaja:
pondelok až piatok
8:00 – 18:00
obedňajšia prestávka: 
12:30 – 13:30

Hlasujte v Tescu 
za púchovské projetky
Od 11. mája prebieha v  hypermarkete 
TESCO Púchov súťaž, v ktorej môžu kupujú-
ci svojim hlasovaním (za nákup žetón) pris-
pieť k víťazstvu jedného z troch miestnych 
projektov. Po dvoch týždňoch súťaže je po-
radie nasledovné:
1. „Hravo a zdravo“ Materskej školy Požiar-
na 1292/5 – 6510 hlasov,
2. „Púchovská skala – spomienky na  
baróna Hoenninga“ Mesta Púchov – 3885 
hlasov,
3. „Leto so SEMom“ Spoločenstva evanje-
lickej mládeže Púchov – 2194 hlasov.

Víťaz získa finančnú odmenu 1 300 eur. 
Hlasovať môžete do 7. júna do konca za-
tváracích hodín predajne TESCO, teda do 
22.00 h.
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Vernisáž: „Žena a mačka“ v Divadle
19. mája sa v púchovskom Divadle konala vernisáž dvoch výtvarníčok – Vlas-
ty Števkovej a Slavomíry Šlesarovej. Obidve umelkyne spája nielen rovnaký 
rok narodenia (1978), ale aj spoločné štúdium na Škole úžitkového výtvar-
níctva v Lednických Rovniach a následné štúdium na pedagogických fakul-
tách v Nitre, resp. Bratislave. V Púchove už vystavovali v roku 2004 v Župnom 
dome. Na aktuálnej výstave sa predstavujú svojimi kresbami a maľbami na 
tému „Žena a mačka“. O svojej tvorbe mladé umelkyne hovoria:
„Považujem ženy za úžasné bytosti, 
ktoré majú silné spojenie so zemou, 
prírodou a vesmírom. Ženy predsta-
vujú všetko, čo si len dokážeme pred-
staviť a ich sila spočíva v ich neucho-
piteľnosti. Žena zostáva vždy záhadou 
pre opačné pohlavie a často aj sama 
pre seba. Cez ornamentálne a dekora-
tívne línie vychádzajúce z organických 
tvarov a prírodných prvkov, sa snažím 
vystavať myseľ a podstatu ženy, tak 
ako ju vnímam ja. Snažím sa cez anjel-
ské krídla a štruktúru vlasov vnoriť po-
zorovateľa do snového a poetického 
sveta prírodných premien, zoomorfie, 
zachytené v krátkom okamžiku vnú- 
torného pokoja a snívania.“ 
(Slavomíra Šlesarová)

„V mojej tvorbe skúšam rôzne tech-
niky. Venujem sa komornej aj mo-
numentálnej maľbe. Okrem maľby 
sa venujem aj kresbe. Spájam reálne 
motívy s abstraktnými prvkami do 
koláží, v ktorých prevláda línia. Línia 
ako vlnenie tela, skrytých emócií, 
zvukov, spájanie ciest, skrútenie sa do 
klbka, pocit ochrany, hravej atmosfé-
ry, opakujúceho sa kolobehu života, 
symbolov, krásy, jemných ornamen-
tov, skrytých posolstiev, mapovanie 
životných ciest cez mačku k žene, od 
ženy k mačke až po zjednodušený zá-
znam prírody. Pracujem aj so sklom, 
z ktorého vytváram šperky i úžitkové 
predmety.“ 
(Vlasta Števková)                               -red-

Okresné riaditeľstvo Policajné-
ho zboru v Považskej Bystrici 
Vás pozýva na podujatie „Po-
licajti deťom“, ktoré sa usku-
toční  1. júna 2016 (streda) od 
8.30 na pešej zóne v Púchove.
Pre deti i ostatných návštevní-
kov sú pripravené ukážky ky-
nologickej skupiny, ukážky po-
riadkovej jednotky, simulácia 
dopravnej nehody a prehliadka 
policajnej techniky.

Policajti deťom

V stredu 25. mája sa konal v prepl-
nenej koncertnej sále Malého žup-
ného domu absolventský koncert 
Základnej umeleckej školy v Púchove. 
Prítomných rodičov a hostí privíta-
la riaditeľka Mgr. Zdenka Tunegová. 
Nasledovalo šestnásť vystúpení to-
horočných absolventov. Skladby pre 
klavír (resp. keyboard) predniesli M. 
Bakoš, I. Horňák, P. Špalková, D. Mre-
nicová, E. Halačová, K. Jamborová, A. 
Čvirik, M. Kubica a T. Pivková. Hrou na 
akordeóne sa predstavili T. Jancíko-
vá, M. Mikula a duo Kristína a Karin 
Macháčové. S klavírnym sprievodom 
svojich pedagógov vystúpili huslisti 
A. Krško a J. Dorčíková a flautistka Ž. 
Lutišanová.                                            -red-

koncert ZUŠAbsolventský
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Zdroj: MsÚ Púchov

P. č. Účel Suma v € Poskytovateľ  
1. školstvo 2 368 567 Krajský školský úrad
2. zateplenie ZŠ Mládežnícka 75 268 EÚ, štátny rozpočet SR
3. rozvoj cest. ruchu v Púchove a okolí 58 322 EÚ, štátny rozpočet SR
4. vzdelávacie poukazy 45 564 Krajský školský úrad
5. dopravné 39 762 Krajský školský úrad
6. výchova a vzdelávanie MŠ 28 482 MŠ SR
7. školský úrad 26 036 Krajský školský úrad
8. spoločný stavebný úrad 16 853 Krajský stavebný úrad
9. asistenti učiteľa 16 380 MŠ SR
10. recyklačný fond 14 527 Krajský úrad životného prostredia
11. matrika 11 477 Obvodný úrad  Považská Bystrica
12. CVČ 10 726 obce
13. ŠFRB 9 544 MV SR
14. aktivačné práce 8 969 ÚPSVaR Považská Bystrica
15. referendum 8 968 MV SR
16. mestské štipendium, dary 7 882 Rôzni poskytovatelia
17. príspevok na učebnice 6 072 Krajský školský úrad
18. register obyvateľstva 5 980 MV SR
19. stravné pre deti v HN 5 034 ÚPSVaR Považská Bystrica
20. prídavky na deti 4 684 Obvodný úrad  Považská Bystrica
21. príspevok žiakom zo sociálne znevýh. prostredia 2 828 Krajský školský úrad
22. modernizácia detského ihriska v Marcz. záhrade 2 595 EÚ, štátny rozpočet SR
23. modernizácia verej. priestranstva na cintoríne Púchov 2 400 EÚ, štátny rozpočet SR
24. rozšírenie chodníkov na cint.H.Kočkovce 2 400 EÚ, štátny rozpočet SR
25. ver. priestranstvo pred pož. zbrojnicou Nosice 2 390 EÚ, štátny rozpočet SR
26. rekonštrukcia verejného priestranstva Nosice 2 333 EÚ, štátny rozpočet SR
27. životné prostredie 1 697 Krajský úrad životného prostredia
28. rekonštrukcia rozhlasu Púchov 1. etapa 1 595 EÚ, štátny rozpočet SR
29. ver. priestranstvo pred KD Vieska Bezdedov 1 589 EÚ, štátny rozpočet SR
30. školské potreby pre deti v HN 1 013 ÚPSVaR Považská Bystrica
31. stavebný úrad pre MK 783 Krajský stavebný úrad

Spolu 2 790 719

P. č. Účel Suma v € Poskytovateľ  
1. Verejné priestranstvo pred kostolom Horné Kočkovce 92 000 EÚ, štátny rozpočet SR

Granty a transfery - kapitálové príjmy, rok 2015

Granty a transfery - bežné príjmy, rok 2015
OZNÁMENIE územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby  “Predajňa potravín 
Lidl Púchov Novostavba LOF 14“  verej-
nou vyhláškou.

Mesto Púchov ako príslušný stavebný 
úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stav. poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „stavebný zákon“) vyko-
návajúci prenesený výkon štátnej správy 
podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o 
štátnej správe pre územné plánovanie, sta-
vebný poriadok a bývanie a o zmene a do-
plnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (staveb-
ný zákon) v znení neskorších predpisov, 
na návrh spoločnosti LIDL Slovenská re-
publika, v. o. s., Ružinovská 1E, 821 02, 
Bratislava, IČO: 35 793 783, v zastúpení 
spoločnosti ASZA, s. r. o., Veľká Okružná 
2630/54, 010 01, Žilina, IČO: 46 340 386, 
vydalo dňa 20. 5. 2016 pod číslom: OVaŽ-
P/2016/1933/6266-TS1-20-KOV územné 
rozhodnutie o umiestnení stavby “Predaj- 
ňa potravín Lidl Púchov Novostavba 
LOF 14 “, umiestnená na pozemkoch parc. 
č. KN 1276/5, 1276/6, 1276/7, 1276/8, 
1276/9, 1276/11, 1276/13, 1276/14 re-
gistra „C“ v katastrálnom území Púchov.

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 42 ods. 2) 
stavebného zákona oznamuje účastníkom 
konania VEREJNOU  VYHLÁŠKOU.
Doručenie sa uskutoční vyvesením roz-
hodnutia počas 15 dní v  meste a obci 
spôsobom v mieste obvyklým. Posled-
ný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Mgr. Rastislav  HENEK, primátor  mesta

OZNÁMENIE územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby „Bytové domy – 108 
b. j. Púchov “  verejnou vyhláškou.

Mesto Púchov ako príslušný stavebný 
úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stav. poriad-
ku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vy-
konávajúci prenesený výkon štátnej sprá-
vy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 
Z. z. o štátnej správe pre územné plá-
novanie, stavebný poriadok a bývanie a 
o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov, na návrh spoločnosti 
Reinoo Apartments, s. r. o., Murgašova 
2/243, 010 01, Žilina, IČO: 46  796  398, 
vydalo dňa 20. 5. 2016 pod číslom: OVaŽ-
P/2016/1258/6276-TS1-20-KOV územné 
rozhodnutie o umiestnení stavby „Bytové 
domy – 108 b. j. Púchov “, na pozemku 
parc. č. KN 2445/185 registra „C“ v kata-
strálnom území Púchov.

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 42 ods. 2) 
stavebného zákona oznamuje účastníkom 
konania VEREJNOU  VYHLÁŠKOU.
Doručenie sa uskutoční vyvesením roz-
hodnutia  počas  15 dní v  meste a obci 
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mgr. Rastislav  HENEK, primátor  mesta

2. Rozšírenie kapacít materských škôl 80 000 EÚ, štátny rozpočet SR
3. Modernizácia detského ihriska v Marczib. záhrade 29 858 EÚ, štátny rozpočet SR
4. Modernizácia verejného priestr. na cintoríne Púchov 27 602 EÚ, štátny rozpočet SR
5. Rozšírenie chodníkov na cintoríne Horné Kočkovce 27 600 EÚ, štátny rozpočet SR
6. Verejné priestranstvo pred pož. zbrojnicou Nosice 27 488 EÚ, štátny rozpočet SR
7. Rekonštrukcia verejného priestranstva Nosice 26 830 EÚ, štátny rozpočet SR
8. Rekonštrukcia rozhlasu Púchov 1. etapa 18 340 EÚ, štátny rozpočet SR
9. Verejné priestranstvo pred KD Vieska Bezdedov 18 274 EÚ, štátny rozpočet SR
10. Rekonštrukcia cintorínov a domov smútku 15 000 EÚ, štátny rozpočet SR

Spolu 362 993

Hornokočkovský kotlík - 4. ročník vo varení gulášu
Kedy? sobota, 11. jún 2016 
Kde? areál pri Váhu v Horných Kočkovciach (kde býva každoročne vatra)

Ak máš záujem o účasť v súťaži, môžeš prihlásiť svoje družstvo aj vopred v Hostinci u Rybára.
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Východiskovými železničnými stani-
cami Považskej železnice mali byť buď 
Komárno, Nové Zámky, Štúrovo, Brati-
slava alebo Šoproň, na severe bola istá 
Žilina (ZA). Pri plánovaní mala trať po-
kračovať zo ZA na severe do Oščadni-
ce a do Oswienčimu, ale i ďalej údolím 
Váhu smerom na východ. Kým sa však 
začalo s jej samotnou realizáciou, se-
verom Slovenska už prechádzala Ko-
šicko-bohumínska železnica, na ktorú 
sa v ZA nadviazalo. Nejednotnosť úra-
dov situáciu veľmi dlho komplikovala, 
keďže sa nevedeli dohodnúť na ko-
nečnej trase železnice na juhozápade 
Slovenska. Až 15. októbra 1872 získalo 
koncesiu na výstavbu Považskej že-
leznice (z BA cez Trnavu (TT), Trenčín 
(TN) do ZA) konzorcium Brauner-Win-
dischgrätz. Prvý úsek, ktorý ešte pred 
udelením koncesie konzorcium odk-
úpilo, bol medzi BA a TT dokončený 
a slávnostne uvedený do prevádzky 1. 
mája 1873.

Za 11 rokov z Bratislavy do Žiliny
Úsek TT – Nové Mesto nad Váhom 
(NM) bol daný do prevádzky 2. júna 
1876. Výstavba úseku medzi NM a TN 
s  dĺžkou 22,4 km bola uvedená do 
prevádzky po Zlatovce  už 1. mája 
1878. Posledný úsek trate medzi TN 
a  ZA dostala postaviť firma Hügel, 
Sager a spol. so sídlom v TN. Plán bol 
vypracovaný od roku 1880. Stavba 
sa kvalifikovala ako stredne ťažká, 
jej celková dĺžka bola 80,776 km, pri-
čom viac ako 55 km viedlo v stúpaní, 
2,76 km v klesaní a 22,5 km po rovine. 
Maximálne stúpanie dosahovalo 6,66 
promile. Okrem priepustov a menších 
stavieb ležali na trati aj 3 mosty cez 
Váh. Pri Nosiciach a Milochove to boli 
mosty o svetlosti 3 x 60 m. Celkovo sa 
v tomto úseku položilo 20 890 koľajníc 

o dĺžke 184 km. V ZA mala Považská 
železnica vlastnú stanicu (Nová Žilina), 
odkiaľ viedla spojovacia koľaj s dĺžkou 
903,2 m na stanicu Košicko-bohumín-
skej železničnej trate. Do prevádzky 
sa celý úsek dostal 1. novembra 1883, 
a  teda spojil BA so ZA. Celá trať bola 
zdvojkoľnajnená v roku 1911 a elektri-
fikovaná v poslednom úseku Púchov 
(PU) - ZA v roku 1960.
 
Náročný úsek medzi Púchovom 
a Považskou Bystricou
Najkomplikovanejším úsekom se-
vernej časti Považskej železnice bola 
trať medzi PU a  Považskou Bystricou 
(PB). Úzka dolina so strmými svahmi, 
na dne ktorej sa meandrovito kľukatí 
rieka Váh, sa ukazovala ako technicky 
náročný úsek už pri výstavbe v  roku 
1883. V tom čase tu ešte nebola v plá-
ne výstavba priehrady, ktorá o cca 70 
rokov neskôr ešte viac skomplikovala 
trasu železnice. Pôvodná vlaková trať 
viedla zo stanice Púchov - Horné Koč-
kovce po ľavom brehu Váhu, pri obci 
Nosice pomocou už spomínaného 
mosta preklenula Váh. Ďalej pokračo-
vala po úpätí svahu vrchu Diel na pra-
vom brehu a ďalším mostom cez Váh 
k obci Milochov a po ľavom brehu do 
PB. Geologický výskum pri pôvodnom 
plánovaní priehrady ukázal, že vod-
né dielo nie je umiestnené správne. 
Z tohto dôvodu muselo byť posunuté 
o 72,5 m po smere rieky Váh. Posunu-
tie stavby však kolidovalo s  mostom 
Považskej železnice pri obci Nosice. 
Bolo teda potrebné pristúpiť k prelo-

ženiu celého úseku Považskej že-
leznice medzi PU a PB. Uvažovalo 
sa nad troma alternatívami vede-
nia vlakovej dopravy. Z ekonomic-
kých a  technických dôvodov sa 
nakoniec pristúpilo k  preloženiu 
železničnej trate tak, aby obchá-
dzala vzdutú hladinu vodného 
diela, čím sa trať predĺžila o cca 2 
km. Pôvodné mosty cez rieku boli 
demontované. Kvôli rôznym pro-
blémom, ako bol napr. nedostatok 
pracovných síl, zrážka mechaniz-
mov na trati a podobne, sa želez-
ničnú trať podarilo sprevádzkovať 
medzi PU a  PB až v  januári 1958. 
Plánovaná rekonštrukcia želez-
ničnej trate v úseku PU - Považská 
Teplá sa má v  blízkej budúcnosti 
priblížiť pôvodnej trase Považskej 
železnice. V jej úseku sú naprojek-
tované dva nové tunely.           -pam-

Považská  železničná trať

Záťažová skúška železničného mostu pri Milochove v roku 1883.

Potreba prepojiť centrálnu 
časť monarchie so severom 
vyústila do rozhodnutia 
vybudovať tzv. Považskú 
železnicu, ktorá mala nad-
viazať na prvú konskú že-
leznicu medzi Bratislavou 
(BA) a  Trnavou (TT), resp. 
Sereďou, v  roku 1872. Ná-
zov bol odvodený od rie-
ky Váh, ktorý preteká cez 
rovnomenné údolie, kadiaľ 
bola plánovaná trasa želez-
nice. 

Rozoberanie pôvodného 
železničného mosta 

pri Nosiciach.

Pôvodná budova železničnej stanice v Púchove z roku 1883, 
ktorá nedávno ustúpila rekonštrukcii železničnej trate.
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Úvodným kolom odštartuje už počas prvej júnovej 
soboty v poradí 14. ročník nadnárodnej súťaže dob-
rovoľných hasičských zborov – Slovensko-moravská 
hasičská liga (SMHL). Mužské hasičské družstvá z Pú-

chovského okresu majú v tomto desaťroční v súťaži 
doslova na ružiach ustlané. Od roku 2010 sa totiž ne-
stalo víťazom prestížnej súťaže žiadne družstvo mimo 
okresu Púchov. Trikrát triumfovali dobrovoľní hasiči z 
Podhoria (2010, 2013, 2014), dvakrát zvíťazili hasiči zo 
Zbory (2012, 2015) a raz triumfovali Ihrišťania (2011). V 
ženskej súťaži sa rovnako presadzujú družstvá z okre-
su Púchov. Najmä v posledných rokoch SMHL ovládli 
žabky z Nosíc, ktoré vyhrali posledné tri ročníky (2013, 
2014, 2015). Pred začiatkom nového ročníka SMHL sme 
sa porozprávali s predsedom Výboru SMHL Ľubošom 
Kamenickým (na snímke).

* Počet kôl v 14. ročníku SMHL sa znížil zo 17 na 
13. Aký bol dôvod zníženia počtu kôl a ktoré po-
dujatia a prečo z kalendára vypadli?

- Z kalendára na rok 2016 vypadli súťaže v Horenic-
kej Hôrke, Malej Bytči, Moškovci a Vrběticiach. Vrbě-
tice avizovali už na jeseň 2015, že v nasledujúcom 
roku súťaž zaradenú do SMHL organizovať nebudú. 
Presnejšie dôvody neuviedli, osobne si však myslím, 
že organizácia takejto súťaže nenaplnila ich očakáva-
nia. V prípade Horenickej Hôrky, Malej Bytče a Moš-
kovca ukončili svoju činnosť súťažné družstvá, a tak 
sa tieto zbory rozhodli v roku 2016 súťaž zaradenú 
do SMHL neorganizovať, hoci podľa pravidiel na to 
mali nárok.

* Pred touto sezónou SMHL malo vedenie ligy 
podpísať novú sponzorskú zmluvu so spoločnos-
ťou Slovenské pramene a žriedla. Na ako dlho je 
zmluva podpísaná a čo konkrétne to súťaži prine-
sie?

- V prvom rade treba povedať, že túto ponuku 
nedostala len SMHL. Keďže cieľom spoločnosti Slo-
venské pramene a žriedla je dostať hasičskú edíciu 
minerálnych vôd Budiš medzi čo najväčší počet ľudí, 
oslovili takmer každú hasičskú ligu na Slovensku. 
Samotná zmluva je podpísaná na obdobie jedného 
roka. Lige to prinesie predovšetkým zabezpečenie 
pitného režimu pre súťažiace družstvá v podobe viac 

ako 2500 kusov fliaš minerálnej vody. Okrem toho
súťaže určite oživia slnečníky, bannery, nálepky či 
zábavná fotostena s motívom hasičskej edície mine-
rálnej vody Budiš.

* S akými finančnými prostriedkami hospodá-
rila SMHL v minulom roku. Aké sú hlavné zdroje 
príjmov ligy a na čo konkrétne sa v najväčšej mie-
re financie použili a použijú?

- V roku 2015 SMHL hospodárila s finančnými pro-
striedkami zhruba vo výške 5500 eur. Samostatnú 
časť rozpočtu tvorili sponzorské dary vo forme vec-
ných cien pre najúspešnejšie družstvá. Hlavnými 
zdrojmi príjmov SMHL sú spravidla členské príspevky, 
štartovné, poplatky za usporiadanie súťaže, poplat-
ky za prestupy súťažiacich na jednotlivých ligových 
kolách a už spomínané sponzorské dary od našich 
partnerov. Keďže Slovensko-moravská hasičská liga 
je nezisková organizácia, nevytvára zisk. Preto boli 
aj v roku 2015 všetky financie použité na zakúpe-
nie trofejí pre najúspešnejšie družstvá, reklamných 
predmetov, chod webstránky ligy, či administratívne 
poplatky. Podstatnú časť finančných prostriedkov vo
výške 4000 eur výbor ligy vyčlenil na finančné odme-
ny za umiestnenie v SMHL 2015.

* Aké sú hlavné zmeny, prípadne novinky pred 
novým ročníkom SMHL?

- Zmien veľa nie je. Počas zimy bol síce významne 
pozmenený systém tvorby kalendára SMHL, no ok-
rem toho došlo len k menším úpravám a doplneniu 
existujúcich pravidiel. Čo sa noviniek týka, tak už te-
raz môžem povedať, že v roku 2016 bude mať liga 
zase o niečo viac sponzorov. Družstvá sa tak môžu 
tešiť na ešte zaujímavejšie ceny pre tých najlepších. 
Rovnako je stále otvorená myšlienka slávnostného 
vyhlásenia výsledkov SMHL v podobe galavečera. 
Okrem toho všetkého máme pripravenú ešte jednu 
novinku, a to najmä pre ženské družstvá. Zatiaľ ne-
budem konkretizovať, no dúfam, že sa nám ju podarí 
zrealizovať.

* Porovnajte terajšiu úroveň SMHL s obdobím 
pred desiatimi rokmi...

- V porovnaní s obdobím spred desať rokov sa v sú-

časnosti SMHL zúčastňuje iba o niečo viac družstiev, 
čiže v tomto smere sú tieto dve obdobia porovnateľ-
né. Diametrálne odlišné je to však z hľadiska dosa-
hovaných časov či materiálneho vybavenia jednotli-
vých družstiev, ktoré sa s obdobím spred desať rokov 
veľmi porovnávať nedajú. Veľký posun nastal takisto 
v podmienkach, ktoré vytvárajú usporiadatelia súťaží 
SMHL pre súťažné družstvá aj divákov.

* Kto patrí medzi hlavných favoritov na víťaz-
stvo v mužskej a v ženskej kategórii?

Ťažko povedať, pretože počas zimy mohlo dôjsť v 
jednotlivých družstvách napr. k zmene na niektorom 
poste, generačnej výmene atď., čo môže mať vplyv 
na výkony družstva. Ak by som si však mal tipnúť, tak 
u mužov by som si určite stavil na niekoho z trojice 
Zbora, Stupné a Brumov B. U žien budú patriť určite 

k veľkým favoritkám víťazky posledných troch roční-
kov Nosice – žabky. Karty môžu miešať takisto baby 
z Ihrišta, ktorým by som ja osobne po rokoch opäť 
doprial úspech. Osobne si však veľmi želám, aby sa 
do boja o popredné priečky zapojilo čo najviac druž-
stiev a mohli sme sledovať zaujímavé súboje až do 
posledného kola.

* Aké sú podľa vás najväčšie problémy SMHL?
- Čo sa týka pravidiel, dosahovaných výsledkov, 

úrovne jednotlivých súťaží a organizácie ligy ako ta-
kej, sme na tom z môjho pohľadu veľmi dobre. Hoci 
priestor na zlepšenie tu určite je, čo je pochopiteľne 
naším cieľom aj do budúcnosti. Rezervy určite vidím 
v angažovanosti väčšieho počtu hasičských druž-
stiev do chodu ligy a ich ochote výraznejším spôso-
bom sa podieľať na jej neustálom raste, ktorý by mal 
byť v záujme nás všetkých. No a ďalšie mínus, ktoré 
vidím, je menší počet súťaží SMHL na Morave. Do 
budúcnosti by bolo určite dobré, keby bol ich počet 
o niečo vyšší.

           Milan Podmaník

Šéf SMHL verí Zbore, Stupnému, Brumovu a žabkám z Nosíc

V trinásťkolovom seriáli Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy privíta prestížnu liga okres Púchov 
hneď v piatich prípadoch. Súťaž štartuje v obci 
Krásno v okrese Partizánske 4. júna, tohtoročnú 
premiéru v Púchovskom okrese bude mať 26. 
júna v Ihrišti. 

4. júna   - Krásno
25. júna   – Lehota pod Vtáčnikom
26. júna   – Ihrište
9. júla   – Lednické Rovne
16. júla   – Zbora
17. júla   – Dohňany
30. júla   – Pravotice
31. júla   – Svinná
6. augusta  – Tŕstie
13. augusta  – Brumov
20. augusta  – Podlužany
27. augusta  – Podhorie
10. septembra  – Ďurďové  

Kalendár súťaží SMHL

Slovensko-moravská hasičská liga začne v júni písať svoju štrnástu kapitolu
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TELEFONOVANIE
Telefonovanie počas jazdy predstavu-
je druhotnú záťaž vodiča, ktorá núti 
k rozdeľovaniu pozornosti a znižuje 
výkon pri riadení vozidla. Stacionár-
ne pripevnenie mobilného telefónu 
v aute mierne znižuje toto nebezpe-
čenstvo, ale napriek tomu zostáva 
riskantnou činnosťou. 

POVZBUDZUJÚCE NÁPOJE
Ich účinnou zložkou je hlavne kofeín, 
prípadne iné látky, ktoré zaraďujeme 
medzi tzv. centrálne analeptiká (látky 
stimulujúce CNS). Kofeínové nápoje 
sa veľmi rýchlo vstrebávajú. Prvé účin-
ky sa objavujú už po 15 minútach a 
maximum dosahujú asi o 1 hodinu. 
Kofeín zmierňuje pocit únavy a spô-
sobuje určitú eufóriu, zlepšuje vní-
manie a urýchľuje asociácie. Je zaují-
mavé, že zlepšenie výkonu po vypití 
kávy nebolo priamo dokázané, ale 
priaznivým pôsobením na CNS kofeín 
udržiava bdelosť, čím sa zmenšuje po-
čet možných chýb. 

FAJČENIE
Fajčenie pri vedení motorového vozi-
dla  zhoršuje výkonnosť vodiča viace-
rými spôsobmi. Úkony pri zapaľovaní 
a fajčení rozptyľujú pozornosť a narú-
šajú pohybovú koordináciu. Tabakový 
dym obsahuje oxid uhoľnatý, ktorý 
sa pevne viaže na hemoglobín. Takto 
vzniknutý KARBONYLHEMOGLOBÍN 

Na toto si dajte pri šoférovaní pozor

ALKOHOL 
Spôsobuje psychické zmeny, ktorých 
stupeň závisí od množstva požitého 
alkoholu, jeho koncentrácie, doby, 
počas ktorej bol vypitý, momentál-
neho psychického stavu konzumen-
ta a na osobnej tolerancii. Uvedené 
faktory ovplyvňujú schopnosti na 
vedenie motorového vozidla. Na trhu 
sú dostupné jednoduché prístroje za 
prijateľnú cenu, ktoré dokážu pomer-
ne presne zmerať hladinu alkoholu v 
krvi. Mnoho vodičov si myslí, že i krát-
ky spánok odstráni vplyv alkoholu, no 
ten sa v tele odbúrava od 0,10 do 0,20 
promile za 1 hodinu. Odbúravanie sa 
nedá urýchliť pitím kávy alebo spán-
kom, zmierni sa len subjektívny pocit 
opitosti. 
Kombinácia alkoholu s liekmi má ne-
predvídateľné účinky!

LIEKY
Nie všetky lieky, ktoré negatívne 
ovplyvňujú vedenie vozidla, sú ozna-
čené trojuholníkom! 
Lieky proti bolesti – vyvolávajú ospa-
losť, pasivitu a vo vyšších dávkach 
môžu vyvolať pocit eufórie. 
Lieky proti astme – niektoré obsahujú 
barbituráty a efedrin, môžu vyvolať 
pocity nepokoja a po odznení účinku 
útlm. 
Sedatíva a lieky proti alergiám – zni-
žujú bdelosť, predlžujú reakčný čas, 
narušujú motorickú koordináciu a vo 

nemá schopnosť prenášať kyslík. Po 
vyfajčení jednej cigarety percento 
karbonylgemoglobín stúpa na 2 – 8 % 
a u silnejších fajčiarov, vzhľadom na sil-
nú väzbu oxidu uhoľnatého na hemo-
globín, i viac. Tým sa znižuje možnosť 
okysličovania tkanív, a teda i mozgu. 
Psychotropné účinky nikotínu sú v pr-
vej fáze stimulačné, neskôr je pozoro-
vaný sedatívny účinok, pozornosť vodi-
ča – fajčiara je nevyrovnaná. Vzhľadom 
na rýchle vstrebávanie nikotínu do 
krvi a jeho rýchle vylučovanie, ktoré sa 
pohybuje v rozsahu niekoľkých minút, 
je táto nevyrovnanosť pozornosti po 
každej vyfajčenej cigarete. Nikotín spô-
sobuje aj svalovú slabosť a spomaľuje 
hlboké šľachové reflexy.

BIORYTMY
Ovplyvňujú práceschopnosť a vý-
konnosť človeka. V noci sa v dôsled-
ku únavy a útlmu bdelosti zhoršuje 
vnímanie a predlžuje sa reakčný čas, 
zhoršuje sa koordinácia a zvyšuje sa 
chybovosť. Boli pozorované dva vr-
choly pracovnej výkonnosti (prvý od 
10. do 12. hodiny dopoludnia a druhý 
od 16. do 18. hodiny popoludní). 
Rozlišujú sa tzv. ranné a večerné typy. 
Medzi ranné typy častejšie patria 
introverti, medzi večerné extrover-
ti. Dobrá výkonnosť nočného typu 
pretrváva do neskorých večerných 
hodín, ranné typy sú výkonnejšie v 
skorých ranných hodinách. 

vyšších dávkach spôsobujú ospalosť. 
Lieky stimulujúce CNS – v 1. fáze po-
tláčajú pocity únavy, môžu vyvolať až 
eufóriu, čo vedie k zníženiu opatrnos-
ti. Po odznení účinku nastupuje útlm 
a ospalosť.

TIPY AKO BEZPEČNEJŠIE VIESŤ VO-
ZIDLO: 
• Nešoférovať, keď ste ospalí
• Vypiť kávu a pospať si 15 – 20 minút, 
kým kofeín začne účinkovať
• Neužívať lieky, ktoré ovplyvňujú 
CNS
• Zaradiť prestávky pri šoférovaní ešte 
pred nástupom únavy
• Upraviť sedadlo a volant tak, aby ne-
vznikal pocit nepohodlia
• Pri posledných kilometroch podve-
dome nastáva zníženie koncentrácie, 
preto je nutné si to uvedomiť a kon-
centráciu zvýšiť. 

Nehody spôsobné spánkom sa vy-
skytujú častejšie na cestách s vyš-
ším rýchlostným limitom a v prípa-
doch, keď je vodič v aute sám. 

Dobrý zdravotný stav, pozitívne 
emočné ladenie, dostatočný spá-
nok pred jazdou, obmedzenie 
činností nesúvisiacich s vedením 
vozidla sú najdôležitejšie faktory 
ovplyvňujúce bezpečnosť  jazdy.
  

MUD. Viliam Bršiak

NOVÝ CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE 
Púchovských novín nájdete na strane 22. 

Nežiaduce psychic-
ké stavy ako únava, 
rozptyľovanie a ag-
resivita vedú k zvý-
šeniu nebezpečen-
stva počas vedenia 
motorového vozidla. 
Agresívne tendencie 
sú pozorovateľné 
hlavne u mladších 
vodičov. 
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Materská škola Chmelinec Púchov je školou  pavilónového typu  s piatimi triedami, ktoré slúžia ako herňa a jedáleň. Ich 
príslušenstvo (šatne, sociálne zariadenia...)  prešli nedávnou renováciou. Jednotlivé pavilóny prešli postupnou, kom-
pletnou rekonštrukciou, vrátane zateplenia, výmeny okien, dverí, fasády, spojovacích chodieb a inštalácie senzorov 
osvetlenia.

Materská škola Chmelinec 1411, Púchov
www.skolkapuchov.sk                  email: mschmelinec@centrum.sk                            tel.: 0908 722 226, 0911 342 204

Exteriér materskej školy je vyba-
vený dopravným ihriskom, altánom, 
ktorý využívame ako malú školu v 
prírode, novými prvkami, ktoré spĺ-
ňajú základné bezpečnostné normy.  
Školský dvor je rozdelený do jednotli-
vých zón podľa zamerania – športová, 
relaxačná, kultúrna, dopravná, výtvar-
ná. Súčasne bola realizovaná výsadba 
nových drevín, okrasných rastlín a se-
zónnych  kvetov.

Materiálno-technické vybavenie 
tried je aktualizované a je v súlade s 
potrebami výchovno–vzdelávacieho 
procesu školy. Súčasťou sú interaktív-
ne tabule s počítačmi a príslušnými 
softvérmi, ktoré sú využívané podľa 
potrieb učiteľov a detí. Školská kniž-
nica je dopĺňaná podľa najnovších 
ponúk a potrieb praxe.

Koncepcia našej materskej školy 
vychádza zo základného dokumentu 
ISCED 0, v zmysle dosiahnutia opti-
málnej perceptuálno-motorickej, ko-
gnitívnej a citovo-sociálnej úrovne, 
ktoré tvoria základ pripravenosti na 
školské vzdelávanie a na život v spo-
ločnosti. Východiskom je jedinečnosť 
dieťaťa, aktívne učenie a začleňova-
nie do skupiny a kolektívu.

Je našim záujmom vytvoriť priaznivú 
sociálno-emocionálnu klímu, ktorá 
sa významným spôsobom  podieľa na 
rozvíjaní pozitívnych osobnostných 
vlastností každého dieťaťa (utváranie 
základov emocionálnej gramotnosti, 
prosociálneho a environmentálneho 
cítenia a správania, návykov k zdravé-
mu spôsobu života...).

Výchovno–vzdelávaciu činnosť vy-
konávajú kvalifikovaní pedagógovia, 
ktorí sú zapojení do systému kontinu-
álneho vzdelávania. Na základe svo- 
jich aktualizovaných poznatkov sta-
vajú výchovno–vzdelávací proces na  
poznaní, že všetko, čo deti vidia, po-
čujú, cítia, ohmatávajú a zažívajú for-
mou hry, je pre nich najhodnotnejším 
prínosom.  

Aktivity našej  školy možno rozdeliť 
na jednotlivé oblasti:

• Pohybová: korčuliarsky výcvik, pla-
vecký výcvik, sezónne športy, škola 
v prírode, turistické vychádzky, dni 
športu, kúpanie v bazéne na školskom 
dvore, olympiády...
• Environmentálna: sokoliari, kynoló-
govia, separácia odpadu, starostlivosť 
o vtáky, beseda s poľovníkom, klíčenie 
semien, pozorovanie vývoja motýľov 
z lariev, kompostovanie, Deň zeme, 
opekačka...
• Kultúrna: Deň rodiny, karneval, 
Púchovské čarbanice, vystúpenia na 
jarmokoch, zdobenie adventného 
venca, triedne besiedky, Týždeň s 
knižkou, návšteva knižnice, súťaž v 
recitácii, súťaž v speve – Spievajme si 
s spolu, stavanie mája, účasť na filmo-
vých a divadelných predstaveniach, 
koncertoch...
• Vzdelávacia: rozličné projekty, an-
glický jazyk, bezpečnosť a doprava, 
ukážka požiarneho zboru...
• Zdravotná: Zemiaky v našej kuchy-
ni, Ovocný a zeleninový týždeň, Týž-
deň bylinkových čajov...

Celoročne sme zapojení do školského 
recyklačného programu RECYKLO-
HRY. 

V našej materskej škole sa nachádza 
zberné miesto drobných elektroza-
riadení, batérií a tonerov, kde môžu 
rodičia a verejnosť nosiť drobný elek-
troodpad.

Spolupracujeme s Centrom pedago-
gického-psyhologického poradenstva 
a prevencie, centrom voľného času, 
základnou umeleckou školou, do-
mom kultúry a základnými školami.

Absolventi našej materskej školy 
získavajú osvedčenie o ukončení 
predprimárneho vzdelávania spo-
lu s patričnou dávkou sebaúcty a 
sebavedomia, ktoré tvoria základ 
ďalšieho vzdelávania a ich úspeš-
ného napredovania.  

„Čo chceš, aby deti vedeli, ukáž im to, 
čo chceš, aby robili, urob to sám pred ich očami,
čo chceš, aby hovorili, hovor sám v ich prítomnosti.“  
                                                                                      J. A. Komenský
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Záverečný účet kraja s pozoruhodnými výsledkami 
Peniaze z prebytku pôjdu späť k ľuďom
„Až 3,1 milióna eur pôjde na dostavbu operačných sál a chirurgického pavilónu v Nemocnici s poliklinikou v Bojniciach. Druhá najväčšia čiastka, 
takmer 2 milióny eur, pôjde hlavne do opráv a rekonštrukcií a modernizácie telocviční na stredných školách v kraji. Viac ako 660-tisíc eur pôjde 
pre sociálne zariadenia najmä na odstraňovanie bariér. O viac ako dva milióny eur oproti plánovanému rozpočtu si v tomto roku z prebytku 
pomôžu školy. Najviac prostriedkov pôjde na rekonštrukcie a modernizácie telocviční stredných škôl, 400-tisíc eur, poslúži na rekonštrukciu 
prírodovedných laboratórií na gymnáziách v kraji.“ 
     Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Vďaka prebytku hospodárenia boli 
v úprave rozpočtu TSK schválené fi-
nančné prostriedky do jednotlivých 
krajských kompetencií. V poradí 18. 
rokovanie Zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (Z TSK) 
v tomto volebnom období sa usku-
točnilo v pondelok 2. mája na Úrade 
TSK v Trenčíne. Rokovanie otvoril a 
viedol trenčiansky župan Jaroslav 
Baška a zúčastnilo sa ho 37 kraj-
ských poslancov. 

Kladné hospodárenie
Rozpočtový rok 2015 bol druhým 
rokom po nástupe nového vedenia, 
ktorého základnou ambíciou od za-
čiatku bola zmena charakteru fun-
govania kraja s cieľmi transformácie 
na otvorenú samosprávu a nakladať 
so zverenými verejnými prostried-
kami rozumne. 
Prebytok rozpočtového hospodáre-
nia Trenčianskeho samosprávneho 
kraja za rok 2015 je vo výške 14,64 
mil. eur, pričom v zmysle zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bolo schválených na 
tvorbu rezervného fondu 1,46 mil. 
eur a na tvorbu peňažného fondu 
13,18 mil. eur.  
Pod kladný hospodársky výsledok 
sa podpísal okrem iného proces 
znižovania nákladov na prevádzku 
Úradu TSK, kde za rovnaké obdobie 
minulého roka kraj ušetril viac ako 
530-tisíc eur. Procesy verejného ob-
starávania prostredníctvom Elektro-
nického kontraktačného systému 
a virtuálnej aukčnej siete PROebiz 
spolu ušetrili za rok 2015 takmer 2,5 
mil. eur. Zásluhou zvýšenia percen-
tuálneho podielu na výnose dane z 
príjmov fyzických osôb z pôvodné-
ho podielu 21,9 % na 29,2 % prekro-
čil príjem dane z príjmov fyzických 
osôb rozpočtovaný objem o takmer 
5,5 mil. eur. Nezrealizovanie, alebo 
čiastočné zrealizovanie investič-
ných akcií plánovaných v roku 2015 
z vlastných zdrojov, sú predmetom 
opätovného zapojenia do rozpočtu 
v roku 2016 prostredníctvom zme-
ny rozpočtu v celkovom objeme 6,2 
mil. eur. 
Aj napriek tomu, že Správa ciest TSK 
opravila všetky plánované úseky 
ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke 

30,5 km, verejným obstarávaním 
znížila náklady z plánovaných 3,2 
mil. eur o viac ako 586-tisíc eur.

Peniaze do zdravotníctva
Poslanci schválili aj prerozdelenie 
kladného hospodárskeho výsledku. 
Do zdravotníctva pôjde vyše troch 
miliónov eur.
V roku 2016 kraj plánuje najväčšiu 
investičnú akciu v objeme 3,1 mil. 
eur, ktorou je dostavba operačných 
sál v NsP Prievidza so sídlom v Boj-
niciach. Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky investovalo 
v minulosti takmer 144 mil. Sk do 
projektu vybudovania monobloku v 
areáli nemocnice, no od roku 2004 
bola rekonštrukcia pozastavená. 
Na zavedenie nemocničného infor-
mačného systému umožňujúceho 
výkonným vedúcim pracovníkom 
sledovať, hodnotiť a riadiť prevád-
zku nemocníc v reálnom čase sú v 
roku 2016 vyčlenené pre NsP Prie-
vidza so sídlom v Bojniciach pros-
triedky vo výške takmer 750 tis. eur. 

Školstvo dostane aj na telocvične
Takmer 2 mil. eur  pôjdu na nové 
investičné akcie na skvalitnenie vz-
delávacieho procesu. V prvej etape 
je takmer 400-tisíc eur určených na 
dobudovanie desiatich prírodoved-
ných laboratórií v gymnáziách. 
Na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športo-
vej výchovy formou dostavby, re-
konštrukcie alebo výstavby nových 
telocviční, vrátane vybavenia pôjde 
takmer 950 tis. eur. Zvyšok pôjde 
na zlepšenie stavebno-technického 
stavu škôl a školských zariadení.

Zariadenia sociálnych služieb
TSK bude pokračovať vo svojom 
zámere vybudovať autistické cent-
rum a predmetom zmeny rozpočtu 
sú opätovne kapitálové výdavky v 
objeme 479-tisíc eur určené na vy-
budovanie tohto špecializovaného 
zariadenia. Nové investície do zari-
adení poskytujúcich sociálne služ-
by sú plánované v objeme takmer 
660-tisíc eur najmä na odstraňova-
nie bariér, t. j. doplnenie chýbajú-
cich výťahov, rozšírenie úzkych dve-
rí pre vozičkárov a pod. 

Doprava
Vybudujú sa dva prístrešky pre ná-
kladné vozidlá v celkovom objeme 
360-tisíc eur pre cestmajsterstvo 
Bánovce nad Bebravou a cestmajs-
terstvo Partizánske, zakúpia sa dva 
kusy univerzálnych nakladačov v 
celkovom objeme 263-tisíc eur pre 
cestmajsterstvo Považská Bystrica a 
cestmajsterstvo Trenčín. 
Zmena rozpočtu sa vo výdavkovej 
časti rozpočtu dotýka aj imple-
mentácie investičných projektov 
realizovaných v rámci Operačného 
programu Integrovaný regionálny 
operačný program hlavne v oblas-
ti dopravy, a to v podobe zvýšenia 
pôvodne schváleného rozpočtu o 
sumu takmer 865-tisíc eur na pro-
jektové dokumentácie.

Kultúra 
Investíciou vo výške 200-tisíc eur 
je rekonštrukcia administratív-
nej budovy skleníku – I. etapa pre 
Trenčianske múzeum v Trenčíne. 
V súčasnosti je stavebnotechnic-
ký stav objektu narušený. Cieľom 
jeho rekonštrukcie je vybudovanie 
bezbariérových toaliet, návštevníc-
keho centra a priestorov pre predaj 
vstupeniek, suvenírov a drobného 
občerstvenia. V suteréne vzniknú 
sklady a dielne pre údržbu hradu 
a v podkroví nové administratívne 
priestory pre správu hradu a sprie-
vodcov.

Kraje platia cestujúcim aj zľavy
Modré medzimestské autobusy, 
ktoré zo svojho rozpočtu podporu-
je TSK v rámci zmluvného vzťahu s 
dvomi dopravcami SAD Trenčín a. 
s. a SAD Prievidza a. s., využilo vlani 

takmer 24 mil. cestujúcich. Oproti 
predpokladu je to o takmer 1,4 mil. 
cestujúcich menej.  
Kraj spolupracuje s dopravcami na 
základe zmlúv vo verejnom záujme 
v súlade s platnými zákonmi a nari-
adeniami EÚ, ktoré múdro počítajú 
aj s tým, že ak nie je niečo výrazne 
ziskové neznamená to, že je to ne-
potrebné. Na základe zmlúv TSK 
hradí dopravcom preukázaná stratu 
(dopravca má prevádzkovú, tarifnú 
a prepravná povinnosť) v prímest-
skej autobusovej doprave,  t.j. hradí 
služby, ktoré by z hľadiska svojich 
obchodných záujmov dopravca 
nevykonal vôbec alebo nevykonal 
v požadovanom rozsahu pre jeho 
ekonomickú nevýhodnosť.  
Pre zachovanie dopravnej obsluž 

nosti sa kraj snaží nastaviť sieť auto-
busov optimálne a dôsledne, moti-
vuje cestujúcu verejnosť, aby takýto 
druh dopravy využívali  a každý rok 
uzatvára dodatkom nové zmluvné 
podmienky. Za rok 2015 poslanci Z 
TSK schválili úhradu neuhradenej 
náhrady preukázanej straty za služ-
by vo verejnom záujme v prímest-
skej autobusovej doprave na území 
TSK za IV. štvrťrok 2015 pre zmluv-
ných dopravcov vo výške  viac ako 
480-tisíc eur.
Nastávajúce rokovanie Zastupi-
teľstva TSK sa bude podľa plánu 
konať v pondelok 11. júla 2016. 
Kompletný program, ako aj všet-
ky materiály k rokovaniu Z TSK, sú 
dostupné na stránke www.tsk.sk 
sekcia úradná tabuľa. Už po tret-
íkrát bolo rokovanie Z TSK dostupné 
aj naživo na webovom sídle župy 
www.tsk.sk.
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Hľadajte informácie 
v novom dvojmesač-
níku Trenčín región
Všetkými tradičnými i celkom no-
voobjavenými zákutiami kraja vás 
prevedie krajská organizácia cestov-
ného ruchu (KOCR) Trenčín región. 
Pre oblasť cestovného ruchu v kraji  
sa od júna minulého roka stala za-
strešujúcou organizáciou. Z jej diel-
ne najnovšie vzišiel dvojmesačník s 
rovnomenným názvom Trenčín regi-
ón, ktorý prináša pravidelnú dávku 
informácií o minulom i súčasnom 
dianí v kraji, vrátane pozvánok na 
spoločenské a kultúrne podujatia. 
Dvojmesačník pod šéfredaktorkou 
taktovkou Radovana Stoklasu nájdu 
obyvatelia v tlačenej podobe v 
menších obciach priamo vo svojich 
schránkach, vo väčších mestách na 
mestských úradoch a  v elektronic-
kej podobe na stránke KOCR Trenčín 
región.  
Čitateľov dvojmesačník zaujal aj 
na výstave cestovného ruchu Re-
gion tour EXPO v Trenčíne(13. - 14. 
5. 216), kde KOCR Trenčín región 
pripravila stánok s prezentáciu skry-
tých tajomstiev kraja a odborný 
seminár venovaný kultúrnym pa- 
miatkam.

Turistické lákadlá 
regiónu
Trenčianska župa dostáva občian-
sky (nádych) a v rámci oslavy svo-
jich 15. narodenín v máji pozýva 
na prechádzku turistickými láka-
dlami regiónu.

Súťaž pokračuje
Aj v mesiaci venovanom ces-
tovnému ruchu môžete súťažiť!  
Súťaže venované 15. výročiu 
založenia župy nájdete na face-
booku trencianskazupa. Neza-
budnite sa zapojiť! V októbri 
t. r. na Dni otvorených dverí 
môžete získať Župný občiansky 
preukaz plný výhod!

Turistické lákadlá 
regiónu
Už dvanásť rokov sa hradu Ledni-
ca postupnými rekonštrukciami a 
ozdravovaním snaží Historicko-Ast-
ronomická Spoločnosť navrátiť jeho 
dôstojnosť a turistickú atraktivitu.
Hoci otváranie turistickej sezóny je 
na hrade Lednica už tradičným po-
dujatím, sobota 7. máj 2016 sa do 
jeho histórie zapíše ako významný 
míľnik. Za prítomnosti širokej ve-
rejnosti a predstaviteľov krajskej i 

obecnej samosprávy po dlhých ro-
koch sprístupnili zrekonštruovanú 
hradnú vežu s vyhliadkou na hrad-
nom brale.  Hradná brána bola otvo-
rená ak vďaka finančnej podpore z 
dotačného systému TSK.
V súčasnosti je návštevníkom 
prístupná hradná bašta, dostupná 
je aj vyhliadka Straka, obytná veža a 
časť východného paláca.

Navštívte hladomorňu
Trenčianske múzeum v Trenčíne v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja ot-
vorilo v piatok 13. 5. 2016  novú stá-
lu expozíciu Trenčianskeho hradu v 
priestore Hladomorne na dolnom 
rade. Výstava dostala názov podľa 
plánov hradu z roku  1781 „Teufel-
sturm“ („Diablova veža“). 
Trenčianske múzeum v Trenčíne v 
rámci letného programu pripravu-
je k danej téme pre návštevníkov 
ďalšie sprievodné podujatia. Už 28. 
mája sa návštevníci hradu budú 
môcť tešiť na otvorenie výstavy „Tor-
túra – stredoveká justícia“, ktorá sa 
bude nachádzať v priestore dolných 
poschodí delovej bašty. Súčasne v 
tento deň uvedie prvú nočnú preh-
liadku pod názvom „Kat Jakub“.

Na hornej Nitre oslávili 
120. výročie príchodu 
prvého vlaku
Protokolárny vlak do železničnej 
stanice Prievidza prišiel v sobotu 
14.mája 2016 o 13.00 h z Veľkých 
Bielic v rámci osláv 120. výročia  od 

príchodu prvého vlaku na hornú 
Nitru a opäť upútal. Vlak ťahaný par-
nou lokomotívou 475.196 odviezol 
viac ako 500 cestujúcich vďaka  nad-
šencom z  Prievidzského parostroj-
ného spolku,  mnohým sponzorom 
a podporovateľom. 
O histórii trate vznikla nová publi-
kácia 120 rokov železníc na hornej 
Nitre, trať Veľké Bielice – Prievidza 
– Nitrianske Pravno autorov Pet-
ra Borisa, Jozefa Bosáčka a Jozefa 
Petrinca. Na podujatí ju poslali ku 
svojim čitateľom posypaním vlako-
vým pexesom deti. Autori plánujú 
jej predaj cez Turisticko-informačné 
kancelárie v Handlovej a Prievidzi. 
Viac na webovom sídle TSK www.
tsk.sk.

Zlatým Duklistom do 
zbierky pribudol pamät-
ný puk predsedu TSK
Mládež HK DUKLA Trenčín si tento 
rok na svoje konto pripísala hneď 4 
medailové úspechy. „Juniori skončili 
na druhom mieste, dorast na treťom 
a deviataci obhájili zlato z minulej 
sezóny a darilo sa aj malým štvrtá-
kom. Myslím si, že z každej medaile 
sa treba tešiť, takže sme spokojní,“ 
tlmočil za HK DUKLA Trenčín Viliam 
Čacho, riaditeľ klubu a zároveň tré-
ner dorastu. Získanie titulu majstra 
Slovenska je pre starších žiakov HK 
DUKLA podľa ich trénera Patrika Ze-
lenku výborným odrazovým mos-
tíkom do ďalšej športovej kariéry. 
Ziskom zlata trenčianski deviataci 
titul majstra obhájili už tretíkrát. 
Tretí rok podporuje hokejistov aj 
Trenčianska župa.

Od Floriána k Floriánovi
Memorandum o partnerstve a 
spolupráci medzi TSK a Krajským 
výborom dobrovoľnej požiarnej 
ochrany bolo podpísané 4. 5. 2015 
na 5 rokov. Presne po roku zástup-
covia kraja a hasičov zo všetkých 
deviatich okresov diskutovali o 
tom, kam sa bude uberať spolu-
práca do nastávajúceho obdobia. 
Predseda TSK Jaroslav Baška ročnú 
spoluprácu od „Floriána k Floriáno-
vi“ hodnotí ako produktívnu: „Zo 
strany DPO vidím prínos v tom, že 

spolupracujú s našimi strednými 
školami pri preventívnych akciách 
a prednáškach ako vykonávať pre-
venciu pred požiarmi, pretože to 
považujem za najlepšiu investíciu. 
Pripravujeme publikáciu o histórií 
a súčasnosti DHZ, ktorých je v kraji 
okolo tristo, čo je viac ako miest a 
obcí v Trenčianskom kraji. Aj tak-
to chce Trenčiansky kraj prispieť a 
pomôcť k udržovaniu tradícii dob-
rovoľných hasičov“, doplnil župan 
plány do budúcnosti.
Za hasičov hodnotil spoluprácu Mi-
chal Jurdík, predseda krajskej DPO: 
„Hasiči dostali morálnu podporu, 
lebo jeho predseda a poslanci sa 
prihlásili k hasičom, že chcú pomá-

hať.  Nielen hasičom, ale všetkým 
obyvateľom kraja. A pomáhajú. 
Dotáciami, ale aj tým, že predseda 
aj poslanci chodia na hasičské sú-
ťaže a hasiči aj z vďaky, vyhrávajú,“ 
poďakoval všetkým, ktorí hasičov 
podporujú, vrátane ministerstva 
vnútra SR za techniku..  

Zostavilo: 
Odd. komunikácie a medziná-
rodných vzťahov Úradu TSK
LIKE: trencianskazupa
www.tsk.sk
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Podnik technických služieb mesta, s. r. o., 
ponúka na odpredaj vysprávkový stroj na as-
falt TURBO - 3000 v cene 22 880 eur bez DPH. 
V prípade záujmu kontaktujte Ing. Svobodu na 
tel. č.: 0903 500 630, e-mail: ptsmpu@slovanet.sk.

Tanečná sezóna Váhu vyvrcholí galaprogramom
V posledný aprílový deň sa začala ďalšia tanečná sezóna domáceho folklórneho súboru Váh, ktorý sa pred-
stavil pri stavaní mája. Čo tento rok tanečníkov čaká, prezrádil manažér súboru Martin Rosina. 

Oslávia 45. narodeniny
„Vrcholom tejto sezóny bude sláv-
nostný galaprogram k 45. výročiu 
vzniku súboru. V piatok 30. septem-
bra sa predstavíme s vystúpením pre 
pozvaných hostí a bývalých členov. 
Je to už tradícia pri výročiach súboru, 
že sa takto stretávame a musím po-
vedať, že veľmi radi, keďže „Váhiari“ 
sú rozlietaní po celom svete.“ Podľa 
slov Martina Rosinu je hneď na ďalší 
deň, v sobotu 1. októbra, vystúpenie 
určené pre širokú verejnosť: „Všetkých 
týmto čo najsrdečnejšie pozývam do 
púchovského divadla.“ 

Na domácom i nemeckom festivale
„Na domácom javisku sa opäť pred-
stavíme na tradičnom Folklórnom 
Púchove v nedeľu 5. júna,“ spome-
nul Rosina a riaditeľka Domu kultúry 
Púchov Milada Vargová nám aj pre-
zradila festivalový program: „Tento 
rok vystúpia na 34. ročníku Folklór-
neho Púchova po 16.00 hod. okrem 
domáceho Váhu, Púchovčeka, Bi-
elej vody, Lachovčeka a Malého 

Lachovčeka i Trombitáši z folklórej 
skupiny Javorník z Lúk, FS Urpín z 
Banskej Bystrice a folklórna skupina 
Podžiaran z neďalekého Papradna. 
Zo zahraničia sa predstaví i súbor 
valašských piesní a tancov Vsacan zo 
Vsetína.“ Rosina nám prezradil i ďalší 
program FS Váh, podľa ktorého by si 
mali jeho členovia zatancovať a zahrať 
3. júla na štvrťstoročnici folklórnych 
slávností v oravskom Podbieli. „O 10 
dní neskôr vyrážame na 5 dní repre-
zentovať Púchov na medzinárodný 
festival v Nemeckom Biedenkopfe 
pri Marburgu a veľmi sa na tento zá-
jazd tešíme,“ povedal Rosina.  „Ešte 
pred výročným galaprogramom 
by sme chceli pripraviť výchovný 
koncert pre púchovské školy, aby 
sme oslovili ďalších, možno budú- 
cich členov nášho súboru.“ V mene 
FS Váh pripomíname, že priaznivci 
spojenia pohybu a tradícií môžu prísť 
na ktorúkoľvek skúšku súboru každú 
stredu a piatok po 18.00 do priestorov 
„telocvične“ na Námestí slobody. 

-pam-
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MDD V KINE: Vstupné 2 €/ 1 film = rozprávka!

Streda 1. 6., 14.30 h, ROBINSON CRUSOE
                            16.30 h, KUNG FU PANDA 3
                            18.30 h, PAT A MAT

Sobota 4. 6., 17.30 h, ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM

Nedeľa 5. 6., 17.30 h, ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM – 3 D

Streda 8. 6., 19.30 h, POKLAD

Piatok 10. 6., 17.30 h, HRA PEŇAZÍ
                              19.30 h, V ZAJATÍ DÉMONOV 2

Vstupné 3,50 – 2 D, 5 € - 3 D.

KINO

KULTÚRA
Streda 1. 6., tanečná sála, 17.00 h
ORIENTÁLNY BRUŠNÝ TANEC S DANICOU INTISAR KODČÍKOVOU
Ďalšia séria kurzu. Krásny druh pohybu, lahodný oku, posilňujúci telo, ale hlavne 
vyzdvihujúci ženskú podstatu. Vyskúšajte... So sebou si prineste 15 €, kurzovné 
do 29. 6. 2016 a športové oblečenie. Info: 0908 718 662.

Streda 2. 6., budova SOV, Nám. slobody - bývalá kinosála, 15.30 h
SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Domom Kultúry v Púchove organizuje pre žiakov 1. 
ročníka ZŠ mesta Púchov celomestské súťažné podujatie pod názvom „Správny 
chlapec, správne dievča“. Vstup voľný.

Piatok 3. 6., veľká sála, 19.00 h
LÚČNICA
Lúčnica svojim umením, krásou, mladosťou, poéziou a temperamentom už veľa-
krát očarila divákov nielen doma, ale aj v zahraničí.  Pred Folklórnym Púchovom 
vystúpi aj u nás. Vypredané.

Nedeľa 5. 6., pešia zóna, 16.00 h
34. FOLKLÓRNY PÚCHOV
Mesto Púchov, DK Púchov pre vás, už po 34-krát: TROMBITÁŠI  FsK JAVORNÍK z 
Lúk, DFS PÚCHOVČEK, Malý LACHOVČEK, DĽH LACHOVČEK, DFS BIELA VODA, FS 
URPÍN z B. Bystrice, FSk PODŽIARAN z Papradna, FS VSACAN zo Vsetína, FS Váh, 
ĽH Váh. Moderuje: Darina MIKOLÁŠOVÁ. Vstup voľný. V prípade nepriaznivého 
počasia sa podujatie uskutoční vo veľkej sále divadla. 

Utorok 7. 6., kinosála, 16.00 h
KLUB ŽIEN: 
SPRÁVNA ŽIVOTOSPRÁVA K RADOSTNEJŠIEMU ŽIVOTU
Vyvážená strava skladajúca sa z dostatočného množstva ovocia, obilnín a zeleni-
ny poskytuje vitamíny a minerály pre náš organizmus, ktoré prospievajú nielen 
zdraviu, ale i psychickej pohode. Viac na prednáške lektorky Tonky Činčuriakovej 
spojenej s ochutnávkou. 

Štvrtok 9. 6., učebňa č. 2, 18.00 h
AL-ANON 
Ste ovplyvnení pitím alkoholu druhej osoby. Pomocou 12-krokového programu 
nájdete cestu k uzdraveniu.

Štvrtok 9. 6., veľká sála, 19.30 h
LÁÁÁSKA
Bláznivá komédia Murraya Schisgala. Hrajú: Lenka Barilíková /Lucia Lapišáko-
vá, Marek Majeský, Martin Mňahončák. Vstupné 14 €, 12 €, vstupenky v preda-
ji.                                                                                                                                         

Piatok 10. 6., budova SOV,  Nám. slobody - bývalá kinosála, 10.00 h                              
KLUB MAMIČIEK: 
DETI A RODIČIA
Stretnutie mamičiek  s deťmi rôzneho veku. Príďte zdieľať svoje radosti či starosti 
s deťmi.

Piatok 10. 6., veľká sála, 17.00 h
KONCERT  PIESNÍ
ZUŠ Púchov Vás srdečne pozýva na spevácky koncert  žiakov školy. Info na oso-
bitných plagátoch. Vstupné 1 €, predpredaj vstupeniek od 1.6.2016  v pokladni 
kina DK Púchov.

Pondelok 13. 6., učebňa č. 2, 17.00 h                                                                            
KURZ ENKAUSTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV
Potrebujete relax? Túžite maľovať a neviete ako na to? Ponúkame vám kurz En-
kaustiky  pre začiatočníkov  – netradičná   technika maľovania horúcim voskom. 
Kurzový poplatok  vrátane pracovného materiálu - 16 € za 4 vyučovacie hodiny. 
Do kurzu je nutné prihlásiť sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.
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Konifer
BOROVIČKA

5,88 € 
0,7 l

FRAGOLINO
šumivé víno

červené

2,34 € 
0,75 l

OTVORENÉ:
  Pondelok - Štvrtok
9:30 - 22.00
Piatok - Sobota
9:30 - 02.00
Nedeľa 
zatvorené

Moravská 680/ Hollého, Autobusová zastávka, 020 01 Púchov

Budú Slovensku chutiť lekvárové perky?
Poznáte reláciu RTVS „Slovensko chu-
tí“? V utorok 24. mája sa natáčal jeden 
z jej ďalších dielov práve v Púchove. V 
hlavných úlohách kuchárov sa pred-
stavili púchovskí folkloristi. A vybrali 
si tradičný jednoduchý, „sladký“ re-
cept na lekvárové perky zo zemia-
kového cesta, ktorý sa v púchoských 
rodinách doteraz pripravuje.  

Pôvodný zámer natočiť reláciu pod otvorenou oblohou 
pri fontáne na Hoenningovom námestí zmarilo nepri-
aznivé počasie. Náhradný priestor ponúkla riaditeľka 
Domu kultúry Milada Vargová a tak sa varilo na diva-
delnom pódiu. Bratislavských hostí privítala piesňami 
Detská ľudová hudba Lachovček a tradičným chlebom, 
soľou a pohárikom folkloristi Marcela Podymáková a 
Martin Rosina. Pani Marcela s Martinom, tanečníkom 
folklórneho súboru Váh, pripravovali sladké perky zo 
zemiakového cesta v spoločnosti moderátorskej dvojice 
obľúbenej kulinárskej relácie verejno-právnej televízie 
Anety Orosiovej a Jany „Janice“ Lacovej.
„Televízny štáb RTVS si vybral jeden z receptov kalen-
dára Púchovská gazdinka, ktorý vyšiel v roku 2010.  
Z tejto knihy sme už varili, keď sme boli s folklórnym 
súborom Váh v Teleráne,“ uviedla M. Vargová. Na ja-
visku sme stretli aj usmiatu redaktorku RTVS Katarínu 
Mrázkovú, ktorá nám vysvetlila spôsob, ako postupovali 
pri výbere konkrétneho receptu: „Vždy hľadáme tradič-
né regionálne recepty a tento sme si vybrali, pretože je 
sladký a keďže ja som z „dolniakov“, toto jedlo nepo-
znám.“                                                                                                 -red-
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Zápis do materských škôl: pribudne 30 miest
Na začiatku mája, konkrétne v 4. a 11. dni tohto me-
siaca, prebiehal zápis do púchovských materských 
škôl (MŠ).  „16. mája, po uvedených dátumoch, 
sme mali pracovné stretnutie s riaditeľkami MŠ v 
Púchove, na ktoré priniesli všetky prijaté prihláš-
ky na nasledujúci školský rok 2016/2017,“ pove-
dala vedúca odboru školstva a sociálnych vecí Viera 
Češková. Na uvedenom stretnutí robili akýsi filter 
detí, keďže mnohí rodičia svoje ratolesti častokrát 
prihlasujú do viacerých predškolských zariadení na 
území mesta. „Stáva sa, že rodičia prihlásia svojho 
syna alebo dcéru na všetkých sedem MŠ,“ spome-
nula Češková. Tento rok bolo podaných celkovo 297 
prihlášok, z toho 69 sa ich opakovalo. O miesto v MŠ 
v Púchove sa v nasledujúcom školskom roku uchá-
dza spolu 228 detí. „Pre školský rok 2016/2017 
máme voľných 163 miest. Dodatočne počítame aj 
s pridaním ďalších 30-tich miest pre predškolákov 

po prerobení školských dielní na MŠ pri Základnej 
škole (ZŠ) Komenského,“ uviedla Češková. 
Aktuálne pripravujú vedenia všetkých MŠ v meste 
rozhodnutia o tom, ktoré deti budú prijaté. Po-
čet prijatých detí ešte ovplyvní niekoľko faktorov. 
„Medzi inými je to napríklad fakt, že ešte všetky 
riaditeľky ZŠ nevydali rozhodnutia o prijatí detí 
na plnenie povinnej školskej dochádzky, pretože 
do 31. mája sa rieši ich odklad nástupu do školy,“ 
odôvodnila Češková. Čísla ukazujú, že do mestských 
predškolských zariadení sa nedostanú všetky prihlá-
sené deti, ale podľa slov Viery Češkovej robí mesto 
Púchov všetko preto, aby počet zaradených detí bol 
čo najvyšší. Pri vznikajúcich elokovaných kapacitách 
pri ZŠ Komenského to záleží aj od rýchlosti ukon-
čenia stavebných prác, kolaudačných rozhodnutí, 
hygieny a zaradení pripravovaných miest do siete 
MŠ na Slovensku.                                                        -pam-

Škola v prírode
v Bojniciach
Dlhé prípravy a balenie nám všetkým žiakom zo 
4. A a 4. B na ZŠ J. A. Komenského v Púchove na-
svedčovali, že sa niečo chystá. Všetci sme sa ne-
vedeli dočkať pondelka, kedy sme mali cestovať 
do Školy v prírode v Bojniciach.
Cestou sme hneď absolvovali exkurziu v Bani 
Cígeľ v Prievidzi, kde sme sa stali na chvíľu ba-
níkmi. Cesta autobusom prebehla šťastne a 
začali sme bývať so spolužiakmi na izbách. Plní 
očakávania sme sa tešili na spoločný týždeň v 
hoteli Hlboké pri Bojniciach. Pani učiteľky si pre 
nás pripravili množstvo aktivít, že sme si ani ne-
stihli všimnúť, že nemáme pri sebe maminky a 
ocinov. Okrem celotýždňovej skupinovej súťaže 
vo vedomostiach, športe a hrách sme  navštívili 
Múzeum Praveku, ZOO a absolvovali sme aj Hru 
na minulosť na Zámku v Bojniciach.. Na záver 
sme sa radovali z  vyhodnotenia celotýždennej 
súťaže družstiev a riadne sa vyšantili na disko-
téke. Týždeň utiekol ako voda a už sme sa balili. 
Plný dojmov sme sa tešili domov, ale krásne prí-
hody a zážitky si budeme dlho pamätať a s ús-
mevom na ne spomínať. Veľmi pekne sa chceme 
poďakovať všetkým našim pani učiteľkám zo ZŠ 
Komenského Púchov za čas, ktorý nám aktívne 
venovali, hry, súťaže, pomoc, rady aj starostlivosť 
počas celého týždňa. 

     Ďakujeme, 
žiaci 4. A a 4. B, ZŠ J. A. Komenského 
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6. liga dorast

4. liga starší žiaci

Výsledkový servis oblastných futbalových súťaží mládeže

5. liga starší žiaci

4. liga muži

5. liga muži

Horovčania s prehľadom, Streženice neuspeli u lídra
Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

Prípravky

24. kolo: Jasenica - H. Poruba 2:4 (0:2), Tuchyňa 
– Plevník 1:1 (1:1), Bolešov - Praznov /Podmanín 4:2 
(2:0), D. Kočkovce – Pruské 2:0 (0:0), Bajza, Ivaniš, Udi-
ča – Sverepec 11:0 (4:0), Prejta – Lysá 8:4 (5:2), Repka 
3, D. Panáček, Dohňany mali voľno.
1. H. Poruba 22 17 2 3 85:23 53
2. Udiča 22 15 5 2 80:25 50
3. Plevník 22 15 3 4 70:24 48
4. Tuchyňa 22 13 2 7 43:23 41
5. Pruské 22 12 4 6 59:31 40
6. D. Kočkovce 22 10 2 10 50:42 32
7. Prejta 23 9 3 11 47:53 30
8. Lysá 22 8 4 10 58:70 28
9. Jasenica 23 7 3 13 25:53 24
10. Sverepec 22 7 2 13 36:67 23
11. Dohňany 22 6 3 13 39:47 21
12. Praznov 22 3 4 15 36:85 13
13. Bolešov 22 3 1 18 22:107 10

Kolačín odstúpil zo súťaže a jeho výsledky boli anu-
lované.

24. kolo: Jasenica – Dohňany 3:1 (1:0), Proč, D. Ma-
riková – Plevník 3:9 (1:3), Domaniža – Udiča odložené 
na 1. 6., Papradno – Sverepec 3:1 (2:0), Ladce – Koše-
ca 2:4 (1:1), Pružina – Lysá 6:0 (1:0), Prečín mal voľno.
1. Udiča 21 19 1 1 104:17 58
2. Košeca 22 17 4 1 111:23 55
3. Plevník 22 16 1 5 147:38 49
4. Ladce 22 15 0 7 92:41 45
5. Dohňany 23 13 4 6 68:37 43
6. Pružina 22 10 4 8 71:56 34
7. D. Mariková 23 8 4 11 53:59 28
8. Papradno 22 8 2 12 44:54 26
9. Domaniža 21 8 2 11 67:87 26

10. Jasenica 22 8 1 13 47:88 25
11. Lysá 22 4 2 16 22:81 14
12. Prečín 22 4 1 17 39:85 13
13. Sverepec 22 0 0 22 5:202 0

19. kolo: Zubák – Horovce 0:11 (0:4), Pilný 4, Mi-
čuda 2, Šatka 2, Ježo, Murín, Gereg, Borčice /Bolešov 
– Mikušovce 0:8 (0:4), H. Poruba - Hradčan Lednica 
1:2 (1:1), Matúš, Ľ. Cíbik, Lazy mali voľno.
1. H. Poruba 16 10 4 2 75:18 34
2. Mikušovce 16 11 1 4 56:16 34
3. Horovce 16 9 3 4 63:22 30
4. Lazy 16 7 2 7 53:47 23
5. Hr. Lednica 16 6 4 6 42:20 22
6. Zubák 17 5 2 10 33:75 17
7. Borčice 17 1 0 16 13:133 3

O 1. – 15. miesto
3. kolo: 
Skupina A Hradčan Lednica: Hradčan Lednica 

- Koš. Podhradie /Košeca 1:1 (1:1), Herák, Hradčan 
Lednica – Visolaje 5:2 (3:2), Herák 3, Chudada, Ľ. Cíbik 
- Janek 2, Hradčan Lednica – Beluša 2:0 (2:0), Herák, 
Červený, Beluša – Visolaje 3:1 (1:0), Štefanec 2, Zbín 
– Janek, Koš. Podhradie /Košeca – Beluša 1:1 (1:0), Mi-
šík, Visolaje - Koš. Podhradie /Košeca 1:4 (0:3), Kula.

Skupina C Kolačín: Kolačín – Sverepec 1:5 (1:2)
5. kolo: 
Skupina A Kvašov /Horovce: Kvašov /Horovce 

– Borčice 3:1 (1:0), Kolek 2, Bartošek, Kvašov /Horovce 
– Visolaje 2:1 (2:0), Kolek 2 – Janek, Kvašov /Horov-
ce – Sverepec 0:3 (0:1), Sverepec – Visolaje 2:1 (1:0), 
Janek, Borčice – Sverepec 0:4 (0:3), Visolaje – Borčice 
2:2 (1:1), Chleban, Janek. 

Skupina C Beluša: Beluša – Kolačín 1:1 (0:1), Ročiak, 

Beluša – Udiča 5:0 (4:0), Ročiak 2, Prostredný, Zbíno-
vá, Huňačka, Beluša – FC Púchov 1:0 (1:0), Prostredný, 
FC Púchov – Udiča 2:0 (1:0), Katreňák, Ježovitz, FC Pú-
chov – Kolačín 0:0, Kolačín – Udiča 7:3 (3:1).

Skupina D D. Kočkovce: D. Kočkovce - Koš. Pod-
hradie /Košeca 4:2 (3:0), Koncový 3, Papučiar, D. Koč-
kovce - Domaniža /M. Lednice 0:4 (0:2), Koš. Podhra-
die /Košeca - Domaniža /M. Lednice 1:3 (1:2). 
1. Sverepec 12 12 0 0 84:10 36
2. Domaniža 14 10 1 3 39:14 31
3. Beluša 14 9 2 3 50:21 29
4. K. Podhradie 14 7 3 4 46:28 24
5. Kolačín 12 6 4 2 22:14 22
6. Kvašov 14 4 4 6 24:31 16
7. Borčice 14 4 4 6 26:39 16
8. FC Púchov 14 4 4 6 18:34 16
9. Hr. Lednica 11 3 4 4 11:13 13
10. D. Kočkovce 11 4 1 6 18:25 13
11. Zubák 11 3 3 5 25:32 12
12. Visolaje 14 3 3 8 21:32 12
13. Brvnište 8 3 1 4 20:21 10
14. Udiča 14 3 1 10 18:51 10
15. Ilava 11 1 1 9 17:73 4 
O 16. - 22. miesto

3. kolo:
Skupina A: Horovce – Prečín 3:2, F. Cíbik, Veliký, T. 

Cíbik, Horovce – Dulov 2:2 (0:2), Veliký, Gažo, Horovce 
– D. Mariková 0:4 (0:1), Dulov - D. Mariková 1:4 (1:1), 
Prečín – D. Mariková 0:5 (0:4), Prečín - Dulov 1:1 (0:1)

Dohrávky: Streženice – Horovce 3:2 (1:1), Trník, 
Drábik, Mikas – Gažo 2 a 1:2 (0:1), Trník - Machara, T. 
Cíbik, Ladce – Dulov 3:4 (2:1), a 3:5 (1:3).
16. D. Mariková 12 11 1 0 60:3 34
17. Dulov 12 6 3 3 29:27 21
18. Prečín 12 6 1 5 26:24 19
19. Horovce 12 5 2 5 23:27 17
20. Streženice 10 4 2 4 21:13 14
21. Ladce 10 1 1 8 13:47 4
22. Šebešťanová 10 1 0 9 12:43 3

Beluša – Vrbové 3:1 (1:0)
Favorizovaní Belušania už mohli hrať uvoľnene, po-

stup mali vo vrecku už dávnejšie. Začali výborne a už 
v druhej minúte Peter Mišutka otvoril skóre – 1:0. Po-
tom však diváci dlho gól nevideli. Dočkali sa ho až po 
obrátke, keď v 66. minúte hosťujúci Sumer vyrovnal 
– 1:1. Belušania pritlačili a v 81. minúte vsietil Mišutka 
vedúci gól – 2:1. Zaslúžené víťazstvo Beluše spečatil 
tri minúty pred koncom Maroš Hrnčík – 3:1. 

Zostava Beluše: Ciesar – J. Gažo, Gorelka, Kršák, 
Strapko, Zapotoka, F. Vavrík (Maroš Hrnčík), Jurga, 
Mikuška (Kucharík), Novisedlák, Mišutka

Ostatné výsledky 28. kola: Bánovce – Holíč 2:0, 
Malženice – ŠK Blava 1:0, Trenčianske Stankovce 
– Prečín 2:2, Trenčianske Teplice – Partizánske 2:4, 
Domaniža – Kanianka 6:0, Boleráz – Nová Dubnica 
3:1, Šimonovany – Častkovce 1:1
1. Beluša 28 19 5 4 62:33 62
2. Malženice 28 16 4 8 58:38 52
3. Domaniža 28 14 6 8 51:46 48
4. Šimonovany 28 14 5 9 46:30 47
5. Bánovce 28 13 6 9 48:32 45
6. Častkovce 28 14 5 9 47:34 44
7. Tr. Teplice 28 12 4 12 55:48 40
8. Nová Dubnica 28 12 3 13 40:48 39

Horovce –Malá Čausa 4:0 (1:0)
Horovčania privítali tretie mužstvo súťaže a povin-

nosť velila vyhrať, inak by ešte nemohli mať domáci 
pokojný spánok. Skóre otvoril už po štvrť hodine Kor-
mendy – 1:0. Hernú prevahu a obetavý výkon koru-
novali domáci ďalšími tromi gólmi v druhom polčase. 
Hneď po obrátke v 49. minúte zvyšoval Kebis na 2:0, 
štvrť hodinu pred koncom zvýšil na 3:0 Škrapko a 
zaslúžené domáce víťazstvo pečatil v predposlednej 
minúte štvrtým gólom Kormendy. 

Zostava Horoviec:  Rajník – Škrapko, Štefanec, Ba-
locký, Štefanec, Kebis (Ciesar), Kučo, Kormendy, Brix, 
Chupáč, Ďurovec (Borovský), Siekel

Myjava B – Streženice 2:0 (0:0)
Streženičania podali na trávniku postupujúcej re-

zervy Myjavy obetavý výkon, na body to však nesta-
čilo. Po bezgólovom polčase inkasovali už v úvodnej 

minúte druhého polčasu z kopačky Pechu – 1:0. I na-
priek snahe sa hosťom skórovať nepodarilo. Naopak, 
päť minút pred koncom spečatil Fako na 2:0. Streže-
ničanov čaká už v nedeľu oblastné derby s Ladcami, 
v ktorom musia bodovať naplno. Inak...

Zostava Streženíc: Hrišo – Frnka (Janták), Ľ. Med-
ňanský, Rypák (Krajčí), Lamžo, P. Štrbák, Trník, D. Štr-
bák (Horemuž), Korený, Loduha, E. Medňanský.

Ostatné výsledky 28. kola: Z. Kostoľany – Brvnište 
1:1, Stará Turá – Veľké Uherce 4:0, Chocholná-Velčice 
– Bošany 0:0, Cígeľ – Malá Hradná 5:0, Uhrovec – T. 
Turná 3:2, Ladce – Podolie 5:1
1. Myjava B 28 20 4 4 66:19 64
2. Cígeľ 28 17 3 8 55:32 54
3. V. Uherce 28 14 5 9 44:38 47
4. Malá Čausa 28 13 4 11 50:47 43
5. Ladce 28 10 9 9 37:25 39
6. Horovce 28 10 8 10 50:38 38
7. Brvnište 28 10 7 11 41:40 37
8. Uhrovec 28 11 4 13 43:54 37
9. Chocholná 28 10 6 12 52:42 36
10. Stará Turá 28 10 5 13 37:53 35
11. Streženice 28 10 4 14 43:56 34
12. Bošany 28 8 10 10 32:45 34
13. Tr. Turná 28 8 9 11 45:47 33
14. Podolie 28 9 6 13 30:40 33
15. Z. Kostoľany 28 8 9 11 40:54 33
16. Malá Hradná 28 5 9 14 26:61 24

9. Vrbové 28 10 8 10 49:53 38
10. Boleráz 28 10 6 12 41:31 36
11. ŠK BLAVA 28 10 5 13 48:44 35
12. Tr. Stankovce 28 9 7 12 42:50 34
13. Prečín 28 10 4 14 45:60 34
14. Partizánske 28 8 8 12 45:57 32
15. Holíč 28 7 7 14 32:44 28
16. Kanianka 28 2 5 21 27:88 11
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Delegačná listina ObFZ na 5. júna

Úradná správa ObFZ z 26. mája

6. liga muži – 25. kolo o 17.00
Dulov – Jasenica (v sobotu - Koleno, Fúrik, Galba-

vý), Malé Lednice – Horná Poruba (Migát, Bielik), Ko-
šeca – Papradno (Bagín, Kapila), Lysá pod Makytou 
– Dolné Kočkovce (Milčík, Mako), Udiča – Ilava (Zvak, 
Galbavý), Košecké Podhradie – Tuchyňa (Mihálik, To-
mášek), Plevník – Bolešov (R, R, R)

7. liga muži – 25. kolo o 17.00
Dohňany – Pružina (Brna, D. Janček), Kolačín – Pod-

manín (R, Pastorek), Sverepec – Považská Bystrica 
(Koleno, Vavrík), Pruské – Šebešťanová (Folučka, 
Horečný), Praznov – Dolná Mariková (Kováčik, O. Ko-
morník), Visolaje – Kvašov (Cabaj, Uhrín), Podvažie 

má voľno

8. liga muži – 21. kolo o 17.00
Prejta – Lazy pod Makytou (Orálek), Dolná Breznica 

– Mikušovce (Brundza), Bodiná – Fan Club Púchov 
(D. Komorník), Tŕstie – Vrchteplá (Hriadel), Červený 
Kameň – Kameničany (Kováč), Dynamo Orlové – Bo-
lešov B (Ďurica)

6. liga dorast – 25. kolo o 14.15
Dohňany – Prejta (D. Janček, Brna), Lysá pod Maky-

tou – Udiča (Mako, Milčík), Sverepec – Dolné Kočkov-
ce (D. Komorník, Koleno), Pruské – Bolešov (o 10.30 
– Pastorek, J. Pecuš), Praznov/Podmanín -  Tuchyňa 
(v Praznove – O. Komorník, Kováčik), Plevník – Horná 

Poruba (R, R), Jasenica má voľno

4. liga starší žiaci – 25. kolo o 10.30
Pružina – Jasenica (Galbavý), Lysá pod Makytou – 

Ladce (Vavrík), Košeca – Papradno (Cabaj), Sverepec 
– Domaniža (Tomášek), Udiča – Prečín (Mako), Plev-
ník – Dohňany (Mihálik), Dolná Mariková má voľno

5. liga starší žiaci – 20. kolo o 10.30
Lazy pod Makytou – Hradčan Lednica (o 14.15 – 

Brna), Mikušovce – Horná Poruba (o 14.15 – Folučka), 
Horovce – Borčice/Bolešov (Orálek), Zubák má voľno

Prípravky  - 5. kolo, skupina o 1. – 15. miesto
Ilava (v sobotu o 14.00 – O. Komorník, D. Komor-

ník)

Výkonný výbor ObFZ 
UZN. 15/5/16: VV OBFZ odvoláva Ing. Petra Kvaššaya 
z funkcie člena DK ObFZ.
UZN. 16/5/16: VV ObFZ poveruje do konca súťažné-
ho ročníka 2015/2016 vedením KR ObFZ Považská 
Bystrica Ing. Petra Kvaššaya.
UZN.17/5/16: VV schváľuje Petra Kvaššaya na nomi-
načnú listinu delegátov s okamžitou platnosťou.
UZN. 18/5/16: VV ObFZ berie na vedomie správu o 
hospodárení ObFZ a rozpočte k 30. 4. 2016.
UZN. 19/5/16: VV ObFZ schvaľuje návrhy na ocenenie 
trénerov a funkcionárov klubov na konferencii a aktí-
ve ObFZ PB 2016. 
UZN. 20/5/16: VV ObFZ poveruje predsedu ŠTK pri-
praviť návrhy zmien RS pre súťažný ročník 2016/
2017.

Športovotechnická komisia
1. ŠTK schvaľuje  výsledky MFS 6.,7. a 8. liga dospelí, 
6. liga dorast, 4. a 5. liga žiaci a prípravky hraných v 
dňoch 18. až  22. 5. 2016.
2. Chýbajúci zápis 6. liga dorast 23. kolo Pruské – Udi-
ča (R Denis Janček).
3. ŠTK berie na vedomie:
a, informáciu „R“ – G. Cabaja  z MFS 7. liga dospelí D. 
Mariková – Kvašov;
b, informáciu „R“ – M. Brnu z MFS 8. liga dospelí Č. 
Kameň – FC Púchov;
4. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 8. liga dospelí 22. kolo 
ŠK Fan-Club Púchov – TJ Družstevník Dolná Breznica 
dňa 11. 6. 2016 (sobota) o 16.00 hod. KR zabezpečí 
R.
5. ŠTK súhlasí s odohraním MFS 4. liga žiaci 24. kolo 
TJ Partizán Domaniža - TJ Priehrada Udiča dňa 1. 6. 
2016 (streda) o 16.30 hod. Vzájomná dohoda klubov. 
KR zabezpečí „R“. RP TJ Udiča 5 eur.
6. ŠTK žiada FO, FK, TJ, aby podnety a návrhy do no-
vého RS pre roč. 2016/2017 zasielali na adresu sekre-
tar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk  do 31. 5. 2016.
7. ŠTK ponecháva v platnosti schválené výnimky pre 
jarnú časť roč. 2015/2016 aj na posledné tri kolá. 
8. ŠTK oznamuje FK, FO a TJ, že s účinnosťou od 1. 
5. 2016 je Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica 
presťahovaný na novej adrese: Oblastný futbalový 
zväz,  Športovcov 2115/51,  017 01 Považská Bystrica 
– štadión MŠK PB.
9. Aktív ŠTK bude dňa 8. 7. 2016 (piatok) o 17,00 hod. 
v Kultúrnom dome v Horovciach.
10. ŠTK žiada FO, FK a TJ, aby svoje podania na komi-
siu posielali cez ISSF vždy do 18.00 hod. predchádza-
júceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie 
zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Poda-
nia podané po tomto termíne budú prerokované až 
na nasledujúcom zasadnutí.
Proti rozhodnutiam v  Úradnej správe  ŠTK je možné 
sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS. 
Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 1. 6. 2016 (stre-

da) o 15,30 hodine. 

Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl 37/5a, b 
na 1 m. s. (5 ŽK, 9 ŽK):
D230: Matej Kujaník, 1240065, Visolaje
D231: Roman Sviečka, 1132897, Horná Poruba
D232: „D“ Patrik Ševčík, 1346862, Horná Poruba
Zastavená činnosť: 
D233: Adam Kobela, 1325709, Mikušovce – 1 s. s. N
D234: Juraj Vlach, 1120347, D. Mariková – 1 s. s. N 
D235: Roman Sviečka, H. Poruba – 4 týždne N
D236: Tomáš Lednický, Malé Lednice – 4 týždne 
D237: Peter Ptáček, Ilava – N zastavená činnosť do 30. 
6. 2017 podľa 49/1f, 2f, 71/2a, b, g
D238: „Ž“ Denis Veliký, Bolešov/Borčice – 2 týždne N
DO uložené klubom:
D239: MFK Ilava – pokuta 200 eur podľa 49/4 a druž-
stvo dospelých odobratie 3 bodov 
Oznamy DK: DK zamieta žiadosť - Miroslav Maslák, 
1231312, Lazy.
DK upozorňuje kluby, že písomnú žiadosť o upuste-
nie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia v 
zmysle čl. 41 podáva previnilec. K žiadostiam poda-
ným tretími osobami DK nebude prihliadať.
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem 
rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverej-
nenia ÚS.

Komisia rozhodcov
1. Ospravedlnení: 28. 5. - Pastorek, Eliášek, Škrová-
nek, Hromádka, J. Pecuš, D. Janček, Hriadel. 
2. KR berie na vedomie pochvaly na R Cabaj, Orálek 
od TJ Spartak Kvášov (MFZ 23. kolo, 7. liga mužov, 
Kvašov - Dolná Mariková). 
3. KR prijala opatrenia v súlade zo zásadami pre čin-

nosť voči R Kováčik, D. Janček, Uhrín.
4. KR upozorňuje R, že od súťažného ročníka 2015/
2016 sa všetky zápisy MFZ vo všetkých súťažiach  
ObFZ budú vytvárať v elektronickej podobe na  ISSF. 
KR žiada všetkých R o zodpovedné naštudovanie po-
stupov pri vytváraní, zmenách a pri ukončovaní elek-
tronických zápisov v ISSF. Podklady je možné nájsť na 
stránkach: http://old.zsfz.sk/issf/videonavody
http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonavody.
html
5. Fyzické previerky pre R OBFZ PB sa uskutočnia dňa 
25. 6. 2016 (sobota) od 8.00 hod. na školskom ihris-
ku  3. ZŠ v Považskej Bystrici. Tieto sa uskutočnia aj 
v prípade nepriaznivého počasia. Splnenie fyzických 
previerok je podmienkou zaradenia na Nominačnú 
listinu R OBFZ PB pre ročník 2016/2017. KR žiada 
všetkých R, aby si zosúladili svoje pracovné povin-
nosti tak, aby sa daných previerok mohli zúčastniť. 
Limity: Zrýchlený beh 50 m – 5-krát. Do 40 rokov 
– 2400 m. Nad 40 rokov – 2000 m.
Fyzické previerky R pre skupinu Talent sa uskutočnia 
25. 6. 2016 od 10.00 hod. na umelom ihrisku pri štadi-
óne v Považskej Bystrici. Po fyzických previerkach sa 
bude konať pracovný seminár pre R v skupine Talent. 
Nový zoznam R Talent bude ešte zverejnený. 
Limity: 75 m za 18 sek.; 25 m za 24 sek – 20-krát.
6. KR dôrazne upozorňuje R sledovať ÚS všetkých ko-
misií ObFZ a Obsadenie R do piatku do 18.00 hod. 
Po tomto termíne budú R o zmene informovaní tele-
fonicky. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí (dvojitá 
delegácia na MFZ) kontaktovať KR na jednom z tele-
fónnych čísel: Ing. Peter Kvaššay - 0905 968 038, Ing. 
Miroslav Fúrik - 0903 479 362, Anton Hrenák - 0949 
388 641. 
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Ďalší postup volejbalistov na MSR
Víťazstvom na krajskom turnaji  v 
MIDI volejbale si púchovskí volejbalis-
ti zabezpečili účasť aj na poslednom 
zo šiestich MSR v súťažiach starších a 
mladších žiakov, v klubovom a škol-
skom volejbale, čo sa zatiaľ na Sloven-
sku podarilo jedine Svidníku, ktorý 
posledné roky dominuje vo všetkých 
mládežníckych kategóriách.
Turnaj sa uskutočnil 26. mája v Tren-
číne za účasti šiestich víťazov oblast-
ných súťaží - Trenčín, Nové Mesto nad 
Váhom, Púchov, Komárno, Mojzesovo 
a Chrenovec. Naši chlapci vyhrali tur-
naj bez straty setu a získali titul maj-
stra oblasti západ a z prvého miesta 
postúpili na MSR, ktoré sa uskutočnia 
20. júna v Bratislave.
Keďže 29. mája (v nedeľu) hrali niek-
torí hráči na MSR v Bojniciach, dal 
tréner družstva Ivan Štefko šancu aj 
mladším hráčom, ktorí potvrdili svoju 
rastúcu výkonnosť a svoju perspektí-
vu v klube do budúcnosti. 
Taktiež veríme, že účasťou na súťa-
žiach budú mladí volejbalisti robiť 
dobré meno či už Základnej škole na 
Gorazdovej ulici, ale aj mestu Púchov, 
v rámci ktorého budú fungovať pod 
MŠK.

PaedDr. Ivan Štefko

Na Slovensku sa najprv od júna do septembra 
postupne odohrajú štyri kvalifikačné turnaje 
mladších žiakov a žiačok, prvý z nich bude 
púchovský. Ten sa koná v júni v STC Tennis 
Academy Púchov a stal sa súčasťou česko-slo-
venskej série Tennis Arena Kids Tour, ktorej 
ambasádorkou je Dominika Cibulková. Túra 
vyvrcholí podujatím Masters v Banskej Bystri-
ci v Baseline Sport Arene v termíne od 24. do 
26. septembra. Semifinalisti Masters získajú 
odmenu po 110 eur, finalisti 190 a najlepší 
chlapec a dievča po 370 eur.

„Týmto projektom chceme podporiť úsilie 
detí a zvýšiť ich motiváciu do ťažkej driny, s 
ktorou je spojený výkonnostný tenis a mož-
no nájsť aj novú Cibulkovú, Hantuchovú, 
Mečířa či Hrbatého,“ hovorí manažér Kids 
Tour Martin Holiš z magazínu Tennis Arena. 
„Zlatým klincom série bude jesenný detský 
Hopman Cup v Prahe, kde si zmerajú sily 
dvojčlenné tímy z Česka a Slovenska. Víťazi 
pocestujú na Floridu,“ dodáva manažér.

Túra by sa nemohla uskutočniť bez pomoci 
partnerov z Česka a Slovenska, vrátane spo-
ločností Racquets.eu, Embraco Slovakia a 
Resco. Spoluprácu na projekte privítal i klub 
STC Tennis Academy Púchov. „Kids Tour sme 
sa rozhodli podporiť, pretože jeho štruktúra 
vytvára možnosti pre silné konkurenčné 
prostredie, čo je pre deti v tomto veku veľmi 
dôležité. Zároveň to motivuje aj najlepších 
hráčov v danej kategórii k účasti na túre. 
Bonusom je zviditeľnenie nášho klubu, v 
ktorom vytvárame deťom tréningové pod-
mienky pre výkonnostný tenis a možno raz 
práve u nás vychováme novú Cibulkovú či 
Kližana,“ vysvetľuje šéftréner púchovského 
klubu Michal Ďurovec.

Termíny a miesta konania jednotlivých tur-
najov na Slovensku a Česku nájdete na www.
kidstour.cz.

Leonard Popovič (autor je manažérom túry 
pre SR)

Tennis Arena Kids Tour 2016 bude aj v Púchove
Prípravy na Tennis Arena Kids Tour 2016 vrcholia! Séria tenisových 
turnajov detí do 12 rokov sa po prvýkrát v histórii uskutoční aj na 
Slovensku, pričom prvé podujatie z celkovo piatich sa odohrá od 
21. do 24. júna v Púchove. Talentovaní žiaci a žiačky budú mať šan-
cu získať nielen finančné prémie, ale súťažia aj o týždenný zájazd 
do slávnej akadémie Chris Evertovej na Floride.

KRYTÁ PLAVÁREŇ - ZĽAVNENÉ PLÁVANIE ZA 1 €
pondelok - piatok

v čase od 9.00 do 12.00 h
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NAJBLIŽŠÍ PROGRAM:
29. kolo II. ligy dorastu: 
Čermáňsky FK Nitra – MŠK Pú-
chov, v sobotu 4. júna od 10:00 
(U19) a od 12:30 (U17)

13. kolo súťaže prípraviek ZsFZ: 
MŠK Púchov – Spartak Myja-
va, v utorok 31. mája od 16:00 
(U10, U9) a od 17:15 (U11)                                                 
                                                   -tsch-

Futbal mládež:  Záverečné zápasy žiackych družstiev 

mi dôstojne. Púchovčanom vyšiel 
najmä záver, keď v 55. minúte 
znižoval Solík na 3:8 a dve minúty 
pred koncom uzavrel D. Krajčík na 
konečných 4:8. Púchov obsadil v 
konečnom poradí dvanástu prieč-
ku so ziskom 20 bodov a skóre 
165:263.

Víkendový program 
mládežníckych súťa-
ží priniesol záverečné 
vystúpenia žiackych 
tímov MŠK Púchov v 
sezóne 2015/16. Pú-
chovské výbery si 
zmerali sily s tradične 
silnou Nitrou, a ani v 
jednom prípade neu-
speli.
26. kolo I. ligy starších žiakov 
(U15): 
FC Nitra – MŠK Púchov 5:2 (2:1)
Góly MŠK Púchov: Sakala, Vajdík
Zostava MŠK Púchov: Kružík – J. 
Brezina, Pavlovič, Michalik, S. Kraj-
čík (Vajdík), Mičúch, Ocelík, Haviar 
(A. Gabriš), Vápeník (Rak), Sakala, 
Gabčo (Fano)
Starší žiaci do 15 rokov sa so sezó-
nou rozlúčili zápasom v Nitre. Pú-
chovčania pod Zoborom od šiestej 
minúty prehrávali, no už v desiatej 
minúte vyrovnal Samuel Sakala na 
1:1. Potom však nasledovala gólo-
vá spŕška Nitranov, ktorí skórovali 
štyrikrát v rade a viedli už 5:1. V 65. 
minúte korigoval Dominik Vajdík 
na konečných 5:2. Púchov obsadil 
v konečnej tabuľke desiatu prieč-
ku so ziskom 20 bodov a skóre 
25:60. Vďaka vydarenej jarnej časti 
sa „pätnástka“ s prehľadom za-
chránila v súťaži. 

26. kolo I. ligy starších žiakov 
(U14): 
FC Nitra – MŠK Púchov 4:0 (2:0)
Zostava: Macko – M. Drahuta (P. 
Brezina), Belás, Hrenák, Guzma, 
Jandušík, Šlesar, Galko, Reksa, Ba-

láž (Lupták), Jurík (Mikoláš)
„Štrnástka“ nemala v Nitre nárok. 
Púchovčania inkasovali štyrikrát a 
sami ani raz neprekonali domáce-
ho brankára. V konečnej tabuľke 
ročníka obsadil Púchov trinástu 
priečku, kde nazbieral 14 bodov 
pri skóre 18:104. 

26. kolo I. ligy mladších žiakov 
(U13): 
MŠK Púchov – FC Nitra 1:21 
(1:11)
Gól: Lupták
Zostava: Pacek, Minárech – Ku-
rej, Klúčik, Ondrišík, Cíbik, Lupták, 
Kučiak, Bajza, Mich. Mynář, Chle-
ban, P. Brezina, Bednárik, Hošták, 
Pečeňa, D. Gabriš, Kres, Obšivan, 
Haviar, Moravčík, Jesenský, Porub-
čan
„Trinástka“ zakončila sezónu do-

mácim duelom s Nitrou. Púchovča-
nia na silného súpera nestačili a in-
kasovali celkom dvadsaťjedenkrát. 
O jediný presný zásah domáceho 
celku sa postaral Adam Lupták. 
Púchovčania sa v konečnej tabu-
ľke umiestnili na štrnástej priečke 
so ziskom 6 bodov a skóre 77:462. 

26. kolo I. ligy mladších žiakov 
(U12): 
MŠK Púchov – FC Nitra 4:8 (2:4)
Góly: Híreš, Baláž, Solík, D. Krajčík
Zostava: S. Drahuta, Martiš, Jurík 
– Mozsi, Zlocha, Brezáni, Kadák, 
Baláž, Mušák, D. Krajčík, Porubčan, 
Obšivan, Mich. Mynář, Solík, Híreš, 
E. Drahuta, Fedor, Tuček, Chleban, 
Jurenková, Hošták, Krasňan
Púchovský výber do 12 rokov 
odohral proti favoritovi dobré 
stretnutie a sezónu uzavrel veľ-

Otváracie hodiny: 
pondelok – piatok 9.00 – 17.00 hod.

sobota 9.00 – 11.30 hod.

Hollého 1925/18
020 01 Púchov 
www.nabytoknika.sk

Tel. 042 4384 317, 0948 955 192, puchov@nabytoknika.sk

AKCIA NA KUCHYNSKÉ LINKY DO KONCA MÁJA - slovenský výrobca
Montáž 1€ a kameninový drez v hodnote 169 € ako darček!

Pre veľký záujem AKCIA na KUCHYNSKÉ LINKY PREDĹŽENÁ do 30. 6. (slovenský výrobca)
Montáž 1 € a kameninový drez v hodnote 169 € ako darček! 
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MEDIAL Púchov,  s. r. o., Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

CENNÍK PLOŠNEJ REKLAMY platný od 16.5.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery inzercie sú približné. 
Príplatok za redakčnú stranu 20 %. 

Kontakt: 
e-mail: slavomir.flimmel@puchovskenoviny.sk 
č.t.: Jana Kuchtová 042/463 36 66 
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Cena za 
1 vydanie 
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a viac vydaní 
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204 x 64 40 € 38 € 34 € 

1/8 strany 100 x 62 36 € 34 € 30 € 

1/16 strany 100 x 34 16 € 15 € 13 € 
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Futbal: Mohutný záver Púchova priniesol tri body 
Púchovskí futbalisti prehrávali v Prievidzi v 70. minúte 0:1 a len málokto by v tej chvíli stavil na ich 
víťazstvo. Červeno-čierni však predviedli výborný záver stretnutia, keď Gajdošík najprv vyrovnal 
a Pilát rozhodol tri minúty pred koncom o cennom víťazstve pre Púchov. 
V stretnutí dvoch tímov z horných po-
schodí tabuľky začali oveľa lepšie Pú-
chovčania. Gajdošík už v prvej minúte 
dostal loptu do siete, no gól neplatil 
pre ofsajd. Domáci brankár Lacko si 
pred stretnutím zrejme dobre posta-
vil žrde, ktoré mu v rozmedzí niekoľ-
kých minút dvakrát pomohli. Zavad-
zan totiž v 3. minúte hlavičkoval po 
rohu do brvna a v 10. minúte nastrelil 
brvno po peknej kombinácii aj Gajdo-
šík. V 20. minúte mal Marek Gajdošík 
ďalšiu príležitosť na otvorenie skóre, 
no v samostatnom úniku sa zoči-voči 
Lackovi dlhou kľučkou dostal mimo 
ideálneho streleckého uhla a domáci 
brankár vyrazil na roh. Po šanciach 
hostí sa osmelil aj domáci Baník, z 
územnej prevahy však rezultovalo len 
niekoľko nepríjemných centrov. Let-
ko si so všetkými poradil a tak počas 
prestávky svietil na ukazovateli skóre 
bezgólový stav. 
Tréner Púchova Jaroslav Vágner mu-
sel cez polčas nútene striedať, keď Va-
náka vymenil Rypák. Na post ľavého 
obrancu sa tak zo stredovej formácie 
zasunul Kopiš. Úvod druhého dejstva 
vyšiel lepšie domácim. V 50. minúte 

sa aj ujali vedenia, keď Turančík po-
trestal chybu v obrane a prekonal 
Letka – 1:0. „Baníkov“ tento okamih 
povzbudil a získali hernú prevahu. 
Púchovčania sa však povzbudzovaní 
svojimi fanúšikmi nevzdávali a v 70. 
minúte sa dočkali vyrovnania. Strie-
dajúci Bartoš našiel na pravej strane 
peknou prihrávkou Svoradu, ten ešte 
lepšie vrátil na ľavú stranu šestnástky 
Gajdošíkovi, ktorý v sklze namieril do 
odkrytej brány – 1:1. Hostia sa s bo-
dom neuspokojili a tlačili sa za víťaz-
stvom. V samom závere, v 87. minúte, 
si loptu na útočnej polovici prebral 
Pilát, parádne sa zbavil obrancov a 
prudkou strelou zvnútra šestnástky 
prekonal Lacka – 1:2. Domáci sa už na 
odpoveď nezmohli a tri body tak po 
výbornom závere putovali na Považie.
Púchov v tabuľke poskočil na priebež-
nú tretiu priečku, kde má na konte 53 
bodov so skóre 45:26. Strata na ved-
úci Šamorín je tri kolá pred koncom 
súťaže desaťbodová. 

31. kolo III. ligy západ: 
FC Baník HN Prievidza&Handlová – 
MŠK Púchov 1:2 (0:0)

Góly: 50. Turančík – 70. Gajdošík, 87. 
Pilát
Žlté karty: 77. Belanec – 28. Brezni-
čan, 80. Rypák, 87. Pilát
Rozhodovali: Pecek – Štrba, Cabaj
Návšteva: 516 divákov
Prievidza&Handlová: Lacko – 
Thanh, Búry, Kopál, Hubočan (90. 
Strečanský), Belanec, Bublák, Turančík 
(63. Obžera), Drozd, Halmeš, Zelenic-
ký. Tréner: P. Černák
Púchov: Letko – Paliesek, Mynář, 
Brezničan, Vanák (46. Rypák, 84. Pas-

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM

32. kolo III. ligy západ: 
Púchov – Nemšová, 
v sobotu 4. júna od 17:00 

T. Schügerl

Púchovčanov povzbudzovala tridsiatka fanúšikov. Foto:  E. Vraniak

torek) – Zavadzan– Zuziak (65. Bar-
toš), Kopiš, Svorada, Pilát – Gajdošík. 
Tréner: J. Vágner
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Útulok OZ Hafkáči 
Považská Bystrica 

ponúka na adopciu rôzne plemená psíkov. 
Taktiež hľadáme majiteľov stratených psíkov  

z Považskej Bystrice, Púchova a okolia. 

KONTAKT: 
0911 290 983  

facebook.com/hafkaci

HAFKÁČI – OZ na pomoc opusteným  
a týraným psíkom.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAVOTNÁ POHOTOVOSŤ 
155 

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH  
po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite 

4605 319
DETSKÁ POHOTOVOSŤ  

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

4605 200
Spojovateľka 4605 111, 4605 120 

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 
042/ 46 053 13 

 
Od 1. 4. 2016 je zubná pohotovosť centralizo-

vaná do pohotovostnej zubnej ambulancie  
v NsP Zdravie na 4. poschodí v sobotu, nedeľu 

a vo sviatky od 8.00 do 14.00 hodiny.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt v Púchove. Tel. 
0907 983 374. I-123
• Kúpim prerobený 1-izbový byt. Tel. 0915 595 218. 
I-125
PREDAJ RÔZNE
• Predám domáce jahody, 2 kg košíky po 3,50 – 4 €. 
Púchov a okolie. Tel. 0948 061 927. I-118

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmeme obchodné priestory v centre mesta 
Púchov, Moravská ulica, 76 m², volať od 18.00 do 
20.00 h. Tel. 0918 828 362. I-104
• Vezmem do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt. 
Tel. 0905 979 142. I-115
• Dám do prenájmu 3-izbový byt pri Zdraví, 4. po-
schodie, voľný od júla, 400 € vrátane energií. Tel. 
0907 985 403. I-116
• Dám do prenájmu čiast. zar. 1-izb. byt od 1. 6. 2016. 
Cena vrát. energ. a intern.: 1 os. 270 €, 2 os. 280 €. Tel. 
0944 481 361, 00421 944 481 361. I-117

SLUŽBY
• Veľké zľavy na Vás čakajú v predajni Halens a Klin-
gel. Dvory 1938. Tel. 0904 352 652. I-122
• Kosenie tráv, výrub stromov. Tel. 0907 877 880. 
I-077
• Stavebné práce. Tel. 0907 877 880. I-078
• Rekonštrukcie bytových jadier a kúpeľní. Tel. 0902 
238 168. I-102
• POZOR! Akcia -20% do 31. 3. 2016. 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. I-072  
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411. I-093
• Maľby, stierky, sadrokartón. LACNO. Tel. 0902 238 
168. I-101

• Projektovanie, realizácia a údržba záhrad. 
    Tel. 0903 648 691. I-119

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Prijmeme čašníkov do coctailového baru v Púcho-
ve. Nástup možný ihneď. Bez praxe zaučíme. Tel. 
0949 431 130. I-096
• Spoločnosť GOMS, s. r. o. so sídlom v Púchove 
– Horné Kočkovce prijme do zamestnania pra-
covníkov v profesiách: ZÁMOČNÍK, ZVÁRAČ, KO-
VOOBRÁBAČ-SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR, HORIZONT-
KÁR s praxou min. 2 roky. Kontakt: 0905 981 955,  
042/445 09 38. I-107
• Motorest Beluša na D1 smer Bratislava prijme 
kuchára(-ku). Tel. 0907 642 053. I-109
• Prijmeme pracovníčky do pivárne na TPP + bri-
gádničky na výpomoc. Nástup ihneď, príp. doho-
dou. Viac info na tel. 0902 669 891. I-120
• Spoločnosť GOMS, s. r. o. so sídlom v Púchove – 
Horné Kočkovce prijme do zamestnania pracovní-
kov na pozíciu: elektromechanik s platnou vyhláš-
kou § 21 a vyššie – pozícia vhodná aj pre absolventa. 
Kontakt: 0908 516 028, 042/445 09 33. I-124

ADVENT  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

KVETINÁRSTVO - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

SPOMIENK A
Ťažko sa nám s Tebou lúči-
lo, ťažko bez Teba byť,
láska však smrťou nekon-
čí, v našich srdciach budeš 
stále žiť.
Dňa 28. 5. 2016 sme si pri-
pomenuli 1. výročie úmr-
tia našej drahej manželky, 
matky, učiteľky
Mgr. Anny PANTÚČKOVEJ.   
S láskou spomínajú manžel, syn s priateľkou a 
ostatná rodina.

SPOMIENK A
Dňa 30. 5. 2016 sme si pripomenuli 
6. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka
Jozefa BIZOŇA z Púchova.
S láskou spomínajú synovia Karol, Vladimír a 
ostatná rodina.

SPOMIENK A
Dňa 30. 5. 2016 uplynulo 20 
rokov, čo nás opustil 
starostlivý otec
Ján CAPÁK.  
S láskou a vďačnosťou si 
spomínajú dcéra Mária a syn 
Jozef s rodinou.

SPOMIENK A
Dňa 27. mája 2016 by sa bola 
dožila 62 rokov
Zdenka JANÍČKOVÁ z Lysej 
pod Makytou,  
ale krutá smrť nám ju navždy 
spomedzi nás zobrala.
S úctou a láskou na ňu spo-
mína manžel, matka, dcéry Andrejka a Lenka 
s rodinami, 5 vnúčat a aj všetky rodiny Janíčkové 
a Fujeríkové.
Nikdy nezabudneme.

SPOMIENK A
Len kytičku kvetov Ti 
na hrob môžeme dať, 
modlitbu tichú odriekať a 
s láskou na Teba spomínať.
Dňa 27. 5. 2016 uplynulo 
12 rokov, čo nás opustila 
naša drahá manželka, ma-
ma, sestra Soňa HURTOŃOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

BLAHOŽELANIE
Dňa 29. mája 2016 oslávi 
50. narodeniny naša
Vierka HUŇAČKOVÁ
z Púchova.   
Narodeniny sú príležito-
sťou na blahoprianie a 
oslavu...
A tiež príležitosťou hovoriť   
o mnohých veciach, o kto-
rých inokedy mlčíme, ktoré ale cítime hlboko 
vo svojom srdci. Slová totiž nedokážu vyjadriť 
presne to, čo preteká srdcom.
A tak srdce často ukrýva všetko to, čo je naj-
cennejšie. Láskavé slová obdivu a sympatií, 
prejavy našej lásky.
Dnes, v deň Tvojich narodenín, chceme poslať 
toto prianie ako symbol všetkých tých nevy-
slovených myšlienok.
Krásne narodeniny a všetko najlepšie prajú 
priateľ Jozef, dcéra Ivka s priateľom Milanom, 
synovia Majo s priateľkou Renátkou a Lukáš  
s priateľkou Milkou.
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