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1. júna si všetky deti na svete pripomínajú svoj Medzinárodný Deň. Inak na tom nie sú ani tie 
púchovské, ktoré ho prišli osláviť na Radnicu s jednodňovým predstihom.
Vyskúšali si primátorské kreslo
Na vrátnici privítala žiakov 2. A triedy 
zo Základnej školy na Mládežnickej 
ulici vedúca oddelenia školstva a so-
ciálnych vecí Viera Češková. Na úvod 
ich vyskúšala z poznatkov o mestskom 
erbe a ukázala, ako sa  na chodbách 
mestského úradu orientovať. „Prišli 
sme pozrieť pána primátora!“ zazne-
la odpoveď z hlúčiku detí na otázku za 
kým prišli. Následne sa deti  „vo vláči-
ku“ presunuli na 1. poschodie v sprie-
vode vedúceho právno-organizačné-
ho oddelenia Radoslava Machana a 
vedúcej oddelenia dopravy a služieb 
Aleny Vavrovej. Tu sa deti zoznámili s 
fotografiami a menami púchovských 
starostov, predsedov mestských ná-
rodných výborov, primátorov a čest-
ných občanov mesta Púchov. Z polo-
otvorenej kancelárie primátora mesta 
Púchov Rastislava Heneka sa o chvíľu 
ozvalo: „Vitajte a poďte ďalej, milí 
mladí priatelia!“ Deti vošli do miest-
nosti a pousádzali sa na stoličkách za 
stolom. Rastislav Henek druhákov ešte 
raz privítal a predstavil im svoju kan-
celáriu: „Toto je miestnosť, kde prijí-
mam veľmi dôležitých ľudí a takými 
ste dnes i vy. Preto vás poprosím, či 
by ste sa mi mohli podpísať do pa-
mätnej knihy, aby som mal na vás pa- 
miatku.“ Druháci zobrali svoju úlohu 
zodpovedne a v primátorskom kresle 
sa každé jedno dieťa podpísalo a ob-
divovalo vystavenú primátorskú reťaz. 
Prvý muž mesta si pre žiakov pripravil 
aj malú súťaž s otázkou: „Koľko oby-
vateľov žije v meste Púchov?“ Detské 
tipy sa líšili. Zazneli čísla od tisíc až po 
stosedemdesiattisíc. Malého plyšové-
ho medvedíka získal chlapec s tipom 
osemnásťtisíc, keďže bol najbližšie 
aktuálnemu počtu obyvateľov 18 002. 

Najviac zaujala kostra
Návštevou kancelárie primátora ne-
končila obhliadka radnice. Cez kance-
láriu prednostky Evy Kvocerovej, ktorá 
sa deti pýtala, či sa chcú stať primátor-
mi, sa „vláčik“ s mnohým zdvihnutými 
rukami presunul do suterénu budovy. 
Keďže budova mestského úradu po-
chádza z roku 1944 a sídlil v nej i okres-
ný súd, v jej dolnej časti sa nachádzajú 
malé cely. Práve do nich deti nazreli 
cez „kukátko“ na dverách. „Videl som 
tam ducha!“ zakričal malý Jakub, keď 
zoskočil z malého stolčeka pri dverách 
dobového väzenia. Ďalšie deti sa smia- 
li, no keď sa sami pozreli, dali mu za 
pravdu. Za dverami cely sa nachádzala 

replika ľudskej kostry. Vraj jeden z dáv-
nych väzňov, ozrejmil žiakom s úsme-
vom na tvári Radoslav Machan. Dru-
hákov zaujali i plynové masky, ktoré 
radnica v suteréne skladuje, keďže zo 

školy s nimi už vlastnú skúsenosť ne-
majú. Na našu otázku, či by sa niekto 
z nich chcel stať primátorom, odpove-
dal suverénne ďalší Jakub: „Áno, chcel 
by som byť primátorom. Veľa zarába, 

až pol milióna denne.“ Na záver pre- 
hliadky dostali všetky deti píšťalky a 
hneď ich využili. S piskotom opustili 
budovu, pred ktorou si na pamiatku 
spravili spoločnú fotografiu.         -pam-

Radnica otvorila dvere deťom
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Deň detí s políciou a hasičmi

Podujatie otvorili svojim vystúpením 
na pódiu pešej zóny mažoretky z Cen-
tra voľného času Včielka. Deti privítal 
i primátor mesta Rastislav Henek: 
„Teším sa dnes s vami, pretože viem, 
že aj vy sa tešíte a máte svoj deň, 
kedy sa neučíte. Prajem vám, aby 
ste si dnešné dopoludnie užili, dob-
re si zašportovali, oddýchli a nabra-
li energie.“ Hneď potom sa škôlkari a 
žiaci púchovských materských a zá-
kladných škôl presunuli na parkovis-
ko na Námestí slobody, kde na nich 
už čakali ukážky práce psovodov, 
hasičov, poriadkovej jednotky, pre- 
hliadka techniky a rôzne súťaže. 
„Toto podujatie organizuje Okres-
né riaditeľstvo policajného zboru v 
Považskej Bystrici a každoročne nás 
pozývajú na akciu „Policajti deťom“. 
Snažíme sa odprezentovať naše zá-
chranárske činnosti. Deti to zaujíma 
a najväčší zážitok majú z ukážky 
hasenia horiaceho automobilu,“ po-
vedal riaditeľ Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v 
Považskej Bystrici Zdeno Tarabík. Deti 
obkľúčili parkovisko a pozerali, ako sa 
pri zásahu chová policajný pes, ako 
vyzerá práca hasičov pri dopravnej 
nehode, alebo ako sa vyslobodzuje 
zranený z havarovaného vozidla. 

„Najviac sa nám páčilo horenie a 
hasenie auta, no všetci by sme chceli 
byť policajtmi, pretože majú svojich 
psov,“ zhodli sa malí žiaci zo základ-
nej školy (ZŠ) na Mládežníckej ulici. 
Deväťročnú Karolínu Hromádkovú 
zo ZŠ Gorazdova zaujalo niečo iné: 
„Všetko bolo zaujímavé, no najviac 
sa mi páčili psíky a pretláčanie ujov 
so štítmi.“ Vedľa stojaca spolužiačka 
by chcela byť policajkou: „Páči sa 

mi ich práca, že nás ochraňujú, ja 
by som chcela jazdiť na koni.“ Deti 
si mohli dokonca na vlastnom tele 
vyskúšať zahryznutie policajným 
psom do ruky, samozrejme s ochran-
nou rukavicou a pod odborným do-
zorom príslušníka policajného zbo-
ru. „Takéto podujatia a ukážky sú 
dôležité, aby deti videli, čo sa môže 
v živote stať a aby videli prácu bez-
pečnostných zložiek,“ povedal o 

dôvode organizovať akciu „Policajti 
deťom“ riaditeľ OR PZ v Považskej 
Bystrici Slavomír Kučera. 
Po ukážkach sa deti pustili do súťa-
ženia v rôznych disciplínach. Najlep-
ší tím detí - zo Základnej školy na 
Mládežníckej - si na záver odniesol 
Putovný pohár riaditeľa Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Po-
važskej Bystrici.                                              

-pam-, foto: Z. Návojová

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

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra
  30 % 
zľava
 

Novootvorený salón krásy

 * bez objednávky

Sviatok detí si v Púchove tradične pripomínajú aj bezpečnostné zložky, 
ktoré venujú svoj čas práve tým najmenším. Ukážky práce policajtov a 
hasičov deti zaujali i tento rok, čo bolo vidieť na ich usmiatych tvárach.
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Ing. František SALAJ – Poľnopotreby

Ste Púchovčan? Ak nie, kde máte svoje rodinné 
korene? Aký máte vzťah k mestu Púchov?
Som rodený Púchovčan, aj keď mama pochádza 
z Beluše a otec z Moravy. Chodil som v Púchove 
na základnú školu, na strednú a vysokú poľnohos-
podársku školu som už dochádzal mimo Púchov.

Aká je Vaša pôvodná profesia?
Po skončení štúdií som sa stal agronómom v pú-
chovskom družstve.

Ako ste sa dostali k podnikaniu a v čom podni-
káte dnes?
JRD v  Púchove bolo jedným z  prvých družstiev, 
ktoré prešlo reštrukturalizáciou, proste sa rozpa-
dlo. Dostal som výpoveď a musel som sa o seba 
a svoju rodinu začať starať sám. Začal som pod-
nikať s obuvou, ale ťahalo ma to späť k poľnohos-
podárstvu. Postupne sme založili veľkoobchod 
a tri maloobchodné prevádzky s poľnohospodár-
skymi potrebami. Dodávame osivá a  chemické 
prípravky pre poľnohospodárov a  drobných zá-
hradkárov. V Púchove sme postavili polyfunkčnú 
budovu, kde máme obchod a  časť nebytových 
priestorov prenajímame. Ďalší obchod máme 
v Považskej Bystrici a Beluši.

Ktoré prekážky Vám najviac vadia v podnikaní?
Dnes zamestnávame 16 ľudí, ale  nedostal som 
od tohto štátu od roku 1992 takmer žiad-
nu podporu. Naopak, navštevujú nás pra-
videlne kontrolné orgány a  zdržujú od prá-
ce. Stále sa mení legislatíva, v  ktorej sa majú 
problém vyznať aj sami daňoví úradníci.  
Mrzí ma, keď sa v médiách hovorí o podnika-
teľoch, a najmä živnostníkoch, v nedobrom. 
Štát sa mi za tie roky, ktoré odvádzam nemalé 
dane, poďakoval len raz. Keď si minister práce 

Jozef Mihál spomenul na firmy, ktoré platia po-
ctivo dane a odvody a prišiel sa im poďakovať. 
S mestom Púchov nemám problémy, pri výstavbe 
nám úradníci nerobili prekážky. Výčitky mám skôr 
kvôli výške dane z nehnuteľnosti, ktorá je vysoká 
v porovnaní s inými mestami.

Akú vidíte budúcnosť slovenského poľnohospo-
dárstva?
Najväčší problém vidím v ľuďoch, neviem, či ne-
bude treba v dohľadnej dobe siahnuť aj po za-
mestnancoch zo zahraničia. Na Slovensku totiž 
nie sú odborníci na záhradníctvo, ktorí by vedeli 
poradiť napríklad v ovocných stromoch. Študijné 
odbory sa zatvárajú a mladí sa v tomto povolaní 
nevidia. Práve teraz je však doba, keď záhradníče-
nie prežíva renesanciu a ľudia sa snažia dopesto-
vať čo sa dá na vlastnom, najmä nech majú zdravé 
ovocie a zeleninu. 

Čo robíte najradšej vo svojom voľnom čase?
Ako pribúdajú roky, mimopracovných aktivít ubú- 
da. Dodnes ešte hrávam volejbal. Inak som od 
rána do večera v  práci a nestíham porobiť ani 
všetku robotu okolo rodinného domu a záhrady. 
Večer si rád pozriem nejakú kriminálku.

Aké máte plány na najbližšie obdobie?
V  Púchove máme malú prevádzku, ktorú mieni-
me v  najbližších rokoch premiestniť do väčších 
priestorov. Tak, ako sme urobili väčšiu predajňu 
v Považskej Bystrici, hľadáme miesto, kde by sme 
mohli otvoriť väčšiu predajňu aj v Púchove. Dve 
deti mi ostali pracovať vo firme, takže má pre mňa 
zmysel rozvíjať našu firmu ako rodinnú firmu aj 
naďalej.

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Ing. František Salaj má niekoľko predajní s potrebami pre záhradkárov a 
poľnohospodárov. Keď skúšal v začiatkoch podnikať, otvoril si aj obuv a 
chodil na trh predávať zeleninu. Začínal v Beluši, kde aj žije a kde prevádz- 
kuje predajňu a veľkoobchod. Ďalšie prevádzky otvoril v Považskej Bystrici a 
Púchove. Občas síce zauvažuje, či sa mu to v jeho veku už oplatí, ale potom 
si spomenie, že sú tu deti, zamestnanci a zákazníci, tak  „ide ďalej“...
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Separovaný zber odpadu v meste Púchov

Separovaný zber je realizovaný do-
náškovým systémom do zberných 
ostrovov, ktoré sa skladajú z troch 
kontajnerov: modrý na papier, žltý na 
plasty, viacvrstvové obaly a plechovky 
od nápojov a zelený na sklo. V súčas-
nom období sa v meste Púchov a jeho 
integrovaných častiach nachádza cca 
130 zberných ostrovčekov. Zvoz sepa-
rovaného odpadu zo zberných nádob 
a vrecový zber, sa zabezpečuje vozi-
dlom s hydraulickou rukou.

AKO SEPAROVAŤ ODPAD?
V meste Púchov je zavedený nasle-
dovný systém separovaného zberu:

ZELENÝ KONTAJNER
Patrí: fľaše, sklenené poháre, varné 
sklo, olovené sklo, rozbité okenné 
sklo, sklenené črepy bez rozdielu far-
by.
Nepatrí: keramika, sklo s drôtenou 
mriežkou, fóliové a tónované sklá, au-
tosklá, zrkadlá. 

ŽLTÝ KONTAJNER
Patrí: všetky jednorazové PET fľaše 
od nápojov rôznych objemov  a farieb 
(môžu mať na sebe aj vrchnák, pred 
vhodením do kontajnera sa odpo- 
rúča zmenšiť objem stlačením), väč-
šie fólie a igelitové vrecká so znakom 
recyklačného trojuholníka alebo s tzv. 
„zeleným bodom“, fľaše a nádoby od 
saponátov, pracích a dezinfekčných 
prostriedkov, destilovanej vody - na 
dne je znak recyklačného trojuholní-
ka a nápis HDPE. Viacvrstvové oba- 
ly tetrapack a plechovky od nápojov.
Nepatrí: malé mikroténové vrecúška, 
obaly z potravín (napolitánok, cukrí-
kov, polotovarov), biele polystyréno-
vé a polyuretánové tácky, silikónová 

guma, tvrdá umelá hmota typu PVC 
všeobecne: jednorazové príbory, tác-
ky, kelímky od jogurtov, zakysaniek, 
umelé taniere, umelohmotné prelož-
ky od vajec, vnútro bonboniér, náraz-
níky z áut, tesnenia...

MODRÝ KONTAJNER
Patrí: klasický kancelársky papier, 
zošity, časopisy, papierové vrecká z 
potravín (múka, cukor, cestoviny), a 
tvrdý kartónový papier. Menšie kartó-
nové obaly treba rozložiť a vhodiť do 
nádoby na papier. Väčšie obaly napr. 
z elektrospotrebičov, nábytku a pod. 
rozložiť, vybrať vnútorný obsah (poly-
styrén, fólia) a tieto vhodiť do nádoby 
na plasty. Rozložený kartón potom 
vložiť medzi dve separačné nádoby, 
aby vplyvom vetra nedochádzalo k 
jeho rozfukovaniu a znečisťovaniu 
okolia zberných nádob.
Nepatrí: papier podlepený fóliou z 
umelej hmoty, s obsahom dreva a 

kovu, preložky od vajec, dutinky (rol-
ky), neodporúča sa sem dávať viac- 
vrstvové obaly typu tetrapack.
 
Okrem zberných ostrovčekov existuje 
ešte tzv. vrecový systém zberu sepa-
rovaného odpadu v individuálnej by-
tovej zástavbe mesta Púchov a jeho 
integrovaných častí, pravidelne prvý 
týždeň v mesiaci, pričom aj tu platí zá-
sada zberu plastov a papiera ako do 
kontajnerov.
V zberných ostrovoch dochádza k 
primárnej separácii. K sekundárnej 
separácii dochádza v triediacej hale 
vybudovanej v roku 1995, ktorá je vo 
vlastníctve mesta Púchov a prenájme 
PTSM. V triediacej hale sa triedia plas-
ty podľa farieb a druhu a následne 
lisujú do balíkov s hmotnosťou cca 
30 kg. Papier je triedený na spisový  
a kartón. Sklo sa čistí od nežiaducich 
prímesí ako je keramika, plasty a pod. 
Od januára 2005 je zavedený v loka-

litách IBV vrecový systém separova-
ného zberu papiera a plastov. Inten-
zita zberu vriec je jedenkrát mesačne 
podľa vypracovaného harmonogra-
mu. Domácnosti sú o harmonograme 
vývozu informované písomne pro-
stredníctvom letáku. V čase vývozu 
umiestňujú domácnosti vyseparova-
né komodity pred dom. Výhodou toh-
to systému je priama kontrola. Účasť 
na tomto systéme dosahuje asi 50 %, 
t. j. 650 domácností.

PREČO SEPAROVAŤ ODPAD?
• znižuje nepriaznivé dopady pôsobe-
nia človeka na životné prostredie,
• zabezpečuje sa materiálové zhodno-
tenie odpadu, 
• šetria sa surovinové zdroje a energia,
• klesajú náklady na zber a likvidáciu 
tuhého komunálneho odpadu,
• eliminujú sa čierne skládky odpadov,
• zvyšuje sa kvalita životného prostre-
dia.                                                            -red-

Slovensko ako člen Európskej únie je povinné plniť právne predpisy aj v oblasti separovania odpadu. Od 
roku 2006 pre obce a mestá platí zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, 
ktorý musí byť zhodnotený, a to kompostovaním alebo fermentáciou. Od roku 2010 sú  obce a mestá po-
vinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov.
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Zdroj: MsÚ Púchov

Mestský športový klub Púchov, s. r. o. 835 000 €

Dom kultúry Púchov 296 000 €

Mestský program zabezpečenia výkonnostného športu 115 000 €

Rodičovské združenie pri CVČ Včielka Púchov 88 110 €

VŠK Púchov, s. r. o. 36 358 €

Puchovo dedičstvo 13 401 €

Športový hokejový klub, o. z., Púchov 11 000 €

1. volejbalový klub Púchov 9 400 €

Plavecký klub Matador Púchov 9 000 €

Volejbalový športový klub Púchov 6 716 €

Športový klub malého futbalu Púchov 3 600 €

Občianske združenie ŠK Odema 3 000 €

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov 2 500 €

Tenisový klub Púchov 2 368 €

Krasoklub Púchov 2 000 €

DHZ Púchov 1 000 €

Športový klub Púchov 1 000 €

Súkromné centrum voľného času 897 €

OO Jednoty dôchodcov Púchov 800 €

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Púchov 800 €

Spoločenstvo evanjelickej mládeže Púchov 800 €

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Púchov 600 €

QUEENS PUB, s. r. o. 500 €

Rodičovské združenie pri ZŠ Slovanská 500 €

TURTES KLUB Púchov 500 €

Železná posilňovňa 500 €

Mŕtva kosť 450 €

OO Jednoty dôchodcov Púchov Horné Kočkovce 400 €

Klub slovenských turistov Púchov 395 €

Liga proti reumatizmu Púchov 350 €

Športový klub Spartan 340 €

SRRZ RZ pri Spojenej škole 300 €

Klub bežcov a priateľov športu v Púchove 200 €

Dotácie mesta na podporu všeobecne 
prospešných služieb v roku 2015

V centre na Kolonke 
žije už 25 rokov

S Miroslavom Galánkom sa život nemaznal. Vy-
rastal v mestskej časti Ihrište len s mamou, ktorá 
ho aj sama vychovávala. Keď pred 25 rokmi zo-
mrela, bolo potrebné vyriešiť novú životnú situá- 
ciu. Keďže sa kvôli mentálnemu handicapu nedo-
kázal sám o seba postarať, stal sa klientom Centra 
sociálnych služieb so sídlom na Kolonke, ktoré sa 
rýchlo stalo jeho druhým domovom. Za tie roky 
pre tamojších pracovníkov už zďaleka nie je iba 
radovým klientom. Prednedávnom si pán Miro-
slav pripomenul už svoje 75. narodeniny a preto 
nemohla chýbať spoločná oslava a poriadne veľ-
ká torta. Jubilantovi prišiel zablahoželať aj primá-
tor Rastislav Henek, ktorý sa tak pripojil k celému 
osadenstvu pracovníkov tohto zariadenia. 
Centrum sociálnych služieb na Kolonke má celko-
vú kapacitu 50 klientov. Starostlivosť o nich vyko-
náva tím odborných zamestnancov - zdravotnícki 
pracovníci, sociálny pracovník, opatrovatelia, 
sanitári a ďalší servisní zamestnanci, ktorých je 
dohromady 29.                                                         -red-

Mestský športový klub Púchov, s. r. o. 835 000 €

Dom kultúry Púchov 296 000 €

Mestský program zabezpečenia výkonnostného športu 115 000 €

Rodičovské združenie pri CVČ Včielka Púchov 88 110 €

VŠK Púchov, s. r. o. 36 358 €

Puchovo dedičstvo 13 401 €

Športový hokejový klub, o. z., Púchov 11 000 €

1. volejbalový klub Púchov 9 400 €

Plavecký klub Matador Púchov 9 000 €

Volejbalový športový klub Púchov 6 716 €

Športový klub malého futbalu Púchov 3 600 €

Občianske združenie ŠK Odema 3 000 €

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov 2 500 €

Tenisový klub Púchov 2 368 €

Krasoklub Púchov 2 000 €

DHZ Púchov 1 000 €

Športový klub Púchov 1 000 €

Súkromné centrum voľného času 897 €

OO Jednoty dôchodcov Púchov 800 €

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Púchov 800 €

Spoločenstvo evanjelickej mládeže Púchov 800 €

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Púchov 600 €

QUEENS PUB, s. r. o. 500 €

Rodičovské združenie pri ZŠ Slovanská 500 €

TURTES KLUB Púchov 500 €

Železná posilňovňa 500 €

Mŕtva kosť 450 €

OO Jednoty dôchodcov Púchov Horné Kočkovce 400 €

Klub slovenských turistov Púchov 395 €

Liga proti reumatizmu Púchov 350 €

Športový klub Spartan 340 €

SRRZ RZ pri Spojenej škole 300 €

Klub bežcov a priateľov športu v Púchove 200 €

Dotácie mesta na podporu všeobecne 
prospešných služieb v roku 2015

SRRZ RZ pri ZŠ Komenského 200 €

SUP BOX Slovakia Púchov 200 €

SPOLU 1 444 185 €

Hornokočkovský 
KOTLÍK

Kedy? sobota, 11. jún 2016 
Kde? areál pri Váhu v Horných 
Kočkovciach (kde býva každoročne vatra)

4. ročník 

vo varení gulášu

SRRZ RZ pri ZŠ Komenského 200 €

SUP BOX Slovakia Púchov 200 €

SPOLU 1 444 185 €

SRRZ RZ pri ZŠ Komenského 200 €

SUP BOX Slovakia Púchov 200 €

SPOLU 1 444 185 €Organizuje Obč. výbor č. 7 Horné Kočkovce s partnerom 
„HOSTINEC u RYBÁRA“.  Ak chceš súťažiť, môžeš 
prihlásiť svoje družstvo aj vopred v Hostinci u Rybára.

11.00 - 12.00    prezentácia, výber a príprava roštu
12.00 - 17.00    varenie gulášu, súťaže aj pre divákov
17.00 - 18.30    hodnotenie, vyhlásenie výsledkov
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Na začiatku bol objav prameňa
Pri zakladaní pilierov výpustného 
zariadenia PM v  koryte Váhu vyvrela 
robotníkom v novembri roku 1952 na 
povrch minerálna voda. Vzorku vody 
ochutnali a vyniesli na rozbor do labo-
ratória, ktoré bolo na stavbe. Prameň 
vytryskol z hĺbky cca 65 – 70 m, zrej-
me po otvorení prasklín spôsobenými 
rozstreľovacími prácami pri spúšťaní 
kesónov. (Kesón je duté oceľové ale-
bo železobetónové zariadenie s otvo-
reným dnom, z ktorého sa pretlakom 
vzduchu vytláča voda, umožňujúce 
prácu v suchu pod vodnou hladinou.)  
Najskôr sa výskyt minerálnej vody po-
važoval za lokálny jav. No pre uistenie 
sa vykonal dodatočne špeciálny vrtný 
výskum až do hĺbky 150 m. Pri vyhĺbe-
ní vrtu v ose priehrady eruptoval gejzír 
tejto vody až do výšky 12 m s výdat-
nosťou 12 l/s. Informácia o  objavení 
minerálneho prameňa a jeho pozitív-
nych zdravotných účinkoch sa veľmi 
rýchlo rozšírila medzi robotníkmi na 
stavbe, následne sa dostala do pove-
domia ľudí z okolitých i vzdialenejších 
obcí. Pri vyvretom prameni vznikali 
zástupy ľudí (údajne až 1 000 osôb za 
deň), ktorí chceli vodu ochutnať, aby 
mohli sami na vlastnej koži pocítiť jej 
uzdravovacie účinky, a načapovať si ju 
i domov. Pomocou ďalších výskumov 

sa zistilo, že výskyt minerálnej vody je 
rozšírený v  skalnom podloží, a  to na 
ľavom brehu Váhu, čo citeľne narušilo 
postup prác. Tie sa predĺžili a predra-
žili, pretože bolo nutné vybudovať 
ochranu betónu pred agresívne pô-
sobiacou minerálnou vodou.

Jedinečná minerálka
Minerálka navŕtaná v priehrade je na 
Slovensku ojedinelá svojím chemic-
kým zložením, ktoré sa takmer sto-
tožňuje so zložením alkalicko-muria-
tickej kyselky v  Luhačoviciach. Voda 
obsahuje mnohé stopové prvky ako 
draslík, horčík, chlór, jód, sodík, váp-
nik, železo a tiež voľný oxid uhličitý.
Dodnes sa medzi ľuďmi šíri legenda o 
tom, že v čase navŕtania minerálneho 
prameňa pod PM poklesol tlak vody v 
Kúpeľoch Luhačovice. 

Z brigádnickych ubytovní kúpele
Až po ukončení výstavby PM sa pre-
čerpávanie vody definitívne doriešilo. 
Hlavným zdrojom minerálnej vody 
je vrt B-1 z hĺbky 152 - 160,2 m. Keď 
sa rozhodovalo, čo sa stane s pôvod-
nými administratívnymi budovami 
a  robotníckymi ubytovňami na pra-
vej strane PM, ktoré v  čase výstavby 
vodného diela obývali zamestnanci, 
rozhodnutie padlo na zachovanie sta-
vieb a  ich využitie na liečebné účely. 
Dislokačná komisia pri Úrade zboru 
povereníkov pridelila v júli 1957 všet-
ky objekty sociálneho zariadenia PM 
Nosice Povereníctvu zdravotníctva 
za účelom „navracať zdravie pracujú-
cim“. Okrem toho mali byť vytvorené 
ubytovacie zariadenia s 320 lôžkami, 
slobodáreň, ordinácie, laboratóriá, 
inhalatórium, liečebné zariadenia, 
kaviareň, reštaurácia atď. Kúpele mali 
mať 150 stálych pracovníkov a 25 se-
zónnych.  1. apríla roku 1959 sa začala 
písať história najmladších kúpeľov na 
Slovensku – Kúpeľov Nimnica, vtedy 
ešte ako liečební Trenčianskych Tep-
líc. Vedúcim lekárom sa stal MUDr. Jo-
zef Vajda a správou bol poverený Ján 

Lepej. Pôvodne boli kúpele určené na 
liečenie dýchacích a  zažívacích pro-
blémov. Dnes je indikačný zoznam 
rozšírený o ďalšie skupiny chorôb. 

Mohli sa volať Kúpele Púchov
Zaujímavou udalosťou boli prieťahy 
pri  určení názvu kúpeľov v lete roku 
1958. V júni požadovala Okresná plá-
novacia komisia v  Púchove zmenu 
názvu PM Nosice na PM Púchov a po-
menovanie kúpeľov – Štátne kúpele 
Púchov. Predpokladalo sa splynutie 
„starých“ Nosíc s mestom Púchov do 
2 - 3 rokov. Nepozdávalo sa to asi ob-

Pred začiatkom výstavby Priehrady mládeže (PM) bol 
vykonaný rozsiahly geologický prieskum pomocou vr-
tov až do hĺbky 35 m. Napriek tomu pripravili útroby 
zeme počas stavby pre robotníkov nepotešujúce, no pre 
bežných ľudí milé prekvapenie, ktoré stálo na počiatku 
vzniku dnešných Kúpeľov Nimnica. 

Objavenie prameňa 
a vznik Kúpeľov Nimnica

V kesóne sa minerálna 
voda objavila prvýkrát.

Vytrysknutie liečivej 
minerálnej vody 

do výšky 12 metrov 
v roku 1952.

čanom Nimnice, keď sa MNV v  tejto 
obci 18. augusta 1958 uzniesol pome-
novať nové kúpele podľa názvu obce 
Nimnica. Do sporu vstúpil 29. augusta 
Odbor pre vnútorné veci rady Krajské-
ho národného výboru v Žiline a orgá-
nom, ktoré obdržali výpis z uznesenia 
MNV v  Nimnici nariadil, aby ho ne-
považovali za právne účinný. Spor sa 
ešte chvíľu naťahoval, no ako skončil, 
dnes už všetci vieme. Od roku 1963 
nesú kúpele meno neďalekej obce 
Nimnica.

P. Makyna, www.kupelenimnica.sk

Pohľad na kúpele a výletnú loď Jasenica  z hladiny priehrady v  r. 1966.
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Polícia informuje

Mestská polícia

Pádu automobilu do Bielej vody zabránilo zábradlie. Vodičovi namerali 1,6 promile.                  FOTO: KR PZ Trenčín

Pripitý vodič narazil v Mestečku do zábradlia
Na cestách Púchovského okresu sa v 21. kalendár-

nom týždni stala jediná dopravná nehoda. Vyžiadala 
si ľahké zranenie a podpísal sa pod ňu alkohol. Ne-
hoda sa stala v obci Záriečie 29. mája o 4.20 hodine 
ráno. Vodič osobného motorového vozidla VW Golf 
išiel s vozidlom po ceste I/49 v smere od Lysej pod 
Makytou na Púchov. Pri prechádzaní pravotočivej 
zákruty v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu 
vozidla a nesledovania situácie v cestnej premávke 
narazil s vozidlom do priľahlého kovového zábradlia 
nad vodným tokom Biela voda. Pri dopravnej neho-
de došlo k ľahkému zraneniu vodiča. Pri následnej 

dychovej skúške zistili policajti v dychu vodiča 1,60 
promile alkoholu. Vodič príde o vodičský preukaz a 
čaká ho aj mastná pokuta. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v 21. kalendárnom týždni stalo 24 dopravných nehôd. 
Jeden človek pri nich zomrel, nikto sa ťažko nezranil. 
Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho samo-
správneho kraja stalo 474 dopravných nehôd, čo je o 
16 viac, ako v rovnakom období predchádzajúceho 
roku. Zomrelo pri nich osem ľudí, 18 osôb utrpelo 
ťažké zranenia.  Informovalo Krajské riaditeľstvo Poli-
cajného zboru v Trenčíne.               r

Policajný vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície 
z Považskej Bystrice obvinil zo zločinu týrania blíz-
kej osoby a zverenej osoby 61-ročného dôchodcu 
Dušana z okresu Púchov. Obvinený od roku 2011 až 
do 26. mája v spoločnom byte spôsoboval psychické 
utrpenie svojej 57-ročnej manželke. Vyhrážal sa jej 
zabitím, odpieral jej spánok, obmedzoval jej prístup 
na toaletu a do kúpeľne, rozsvecoval jej v noci svetlo 
keď spala, znemožňoval jej spánok púšťaním televí-
zie nahlas aj napriek tomu, že vedel, že vstáva skoro 
ráno do práce. 

Žena sa musela zo strach pred ním zamykať a keď 
ju nechcel pustiť v noci na WC, mala so sebou vedro, 
kde bola zo strachu pred napadnutím svojím exman-
želom vykonávať potrebu. Taktiež musela pred ním 
utekať z domu a vrátila sa späť, až keď spal, pričom si 

musela svietiť baterkou, zo strachu, aby ho nezobu-
dila. Žena v dôsledku niekoľkoročného týrania pre-
žívala psychické utrpenie a bála, sa že by jej mohol 
fyzicky ublížiť. 

O svojom trápení povedala svojmu synovi a potom 
bola do bytu privolaná hliadka Obvodného oddele-
nia Policajného zboru z Púchova. Policajti muža ob-
medzili na osobnej slobode a boli s ním vykonané 
ďalšie procesné úkony. 

Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na väzob-
né stíhanie obvineného. Ten bol v minulosti za taký 
istý skutok aj odsúdený. Sudca Okresného súdu v Po-
važskej Bystrici rozhodol, že Dušan bude stíhaný vä-
zobne. Za tento skutok obvinenému v zmysle zákona 
hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. 

KR PZ Trenčín 

Dôchodca niekoľko rokov týral svoju ženu, 
hrozí mu až pätnásťročné väzenie

Diaľniční policajti namerali v utorok 31. mája o 
14.15 hodine na diaľnici D1 pri Beluši v smere jazdy 
na Žilinu 34-ročnému mužovi z Púchova na vozidle 
Jeep Grand Cherokee rýchlosť 147 kilometrov za ho-
dinu. Vodič prekročil maximálnu povolenú rýchlosť  
o 17 kilometrov za hodinu. Diaľniční policajti vodi-
ča pri cestnej kontrole podrobili dychovej skúške, 

nafúkal 1,48 promile alkoholu. Vodičovi policajti na 
mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu za-
kázali. Púchovčan je obvinený z prečinu ohrozovania 
pod vplyvom návykovej látky, za čo mu hrozí trest 
odňatia slobody na jeden rok. Tento skutok realizuje 
polícia v superrýchlom konaní.            

KR PZ Trenčín 

Púchovčan nafúkal na diaľnici 1,48 promile

Včely ohrozovali obyvateľov Štefánikovej ulice
Na oddelenie mestskej polície nahlásili, že vo 

vnútrobloku za panelovým domom na Štefáni-
kovej ulici je veľký roj včiel. Hliadka zistila, že roj 
sa nachádza na strome vo vnútrobloku oproti 
mestskému úradu. Hliadka sa pokúsila vyhľadať 
včelára, ktorý však bol mimo Púchov. Následne 
našla muža z obytnej zóny Pod Zábrehom, ktorý 
sľúbil, že sa postará o odchytenie včiel. Do jeho 
príchodu mestskí policajti miesto zabezpečili, 
asi po dvoch hodinách muž včely odchytil.  

 Odtrhol si „papuču“ a odišiel
Na problém si zrejme zavaril vodič automobilu s 

ilavskou poznávacou značkou, ktorý podľa sved-
kov na parkovisku pri zdravotníckom zariadení 
Zdravie odstránil z automobilu Škoda Octávia 
striebornej farby blokovacie zariadenie založené 
na kolese. Podľa svedkov muž vytrhol blokova-
cie zariadenie, pričom si poškodil vnútorný blat-
ník. Následne mal neznámy muž pokrčiť papier, 
ktorý mal za stieračom. Následne podľa svedkov 
mal muž odhodiť blokovacie zariadenie ne okraj 
parkoviska a z miesta odišiel na automobile. Prí-
pad mestskí policajti vyšetrujú. 

Ukradli zamknutý stôl...
Hliadku mestskej polície kontaktoval majiteľ 

pizzérie v Púchove na Moravskej ulici. Informo-
val, že pred prevádzkou mu niekto v noci ukra-
dol hliníkový stôl, ktorý bol spolu s ďalšími tromi 
podobnými stolmi priviazaný oceľovou reťazou. 
Stôl odcudzil neznámy páchateľ bez poškodenia 
reťaze. Majiteľovi spôsobil škodu vo výške asi 60 
eur. Mestskí policajti prípad vyšetrujú. 

Zo zamknutej pivnice ukradli bicykel
Žena z Komenského ulice oznámila telefonicky 

na oddelenie mestskej polície, že jej neznámy 
páchateľ ukradol z uzamknutej pivnice bytové-
ho domu modrý skladací bicykel. Hliadka po prí-
chode na miesto zistila, že dvere na pivnici nie 
sú poškodené, majiteľka nevedela spresniť čas, 
kedy jej bicykel ukradli, pretože v pivnici nebola 
asi dva týždne. Bicykel bol podľa nej riadnu u- 
zamknutý a za sedadlom na zadnom blatníku 
mal odkladací košík. Bicykel mal podľa nej viac 
ako desať rokov, jeho hodnotu nedokázala od-
hadnúť.  Kľúče od pivníc má každá rodina býva-
júca vo vchode. 

Rušná noc s Andersenom?
Krátko po polnoci pri kontrole zatváracích ho-

dín prevádzok v Púchove zistila hliadka mestskej 
polície, že v dvoch triedach na druhom poscho-
dí Základnej školy Komenského sa svieti. Mestskí 
policajti zistili, že sú tam na nočnom školskom 
podujatí deti, ktoré ešte nespali. Z tried bolo po-
čuť hlasy, keďže v miestnostiach boli otvorené 
ventilačky. Mestskí policajti upozornili na do-
držiavanie nočného pokoja, vzápätí v triedach 
zhasli a zatvorili ventilačky. 

Neprášili...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého na Royovej ulici v 
dôsledku demolačných prác dochádza k zvýšenej 
prašnosti. Podľa oznámenia tam robotníci zhad-
zovali stavebný odpad na nákladný automobil bez 
toho, aby používali opatrenia na zníženie prašnos-
ti. Hliadka na mieste nadmerné prášenie nezistila, 
traja robotníci, ktorí sa podieľali na demolačných 
prácach žiadnu suť nezhadzovali. Podľa vlastných 
slov čakali na vodára, ktorý mal polievať stavebný 
odpad za účelom zníženia prašnosti.  
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Ak sú prítomné tieto zmeny, je po-
trebné vyšetrenie u očného lekára. Ak 
zistí zníženú ostrosť zraku, je vhodné 
dať si predpísať okuliare pri práci s 
počítačom. Okuliare na čítanie nie sú 
väčšinou vhodné pre prácu s počí-
tačom (sú vyrobené pre najostrejšie 
videnie pri 25 – 30 cm, pri práci s počí-
tačom je vzdialenosť 60 – 80 cm). 

Pravidlá na zmiernenie únavy
Prestávka musí byť zaradená skôr, ako 
začne klesať pracovný výkon. V druhej 
polovici pracovnej zmeny má byť viac 
prestávok. Monotónna práca vyžaduje 
väčší počet kratších prestávok. Časté 
zmeny polohy tela zmierňujú únavu. 

Telesné cvičenia
Počas prestávok je odporúčané vyko-
návať rôzne telesné cvičenia, najmä 
relaxačné a naťahovacie. 

porúča sa vedome žmurkať pri pocite 
suchých očí. 

Zívanie
Hlboké uvoľnené zívanie spojené so 
zatvorením očí uvoľňuje tvárové a 
šijové svaly. Reflexnými mechaniz-
mami zlepšuje zásobovanie mozgu 
krvou. Znižovanie napätia svalov má 
aj antistresový účinok. Dostatočne 
dlhý spánok v noci je najvhodnejším 
prostriedok na predchádzanie nepri-
meranej únavy. 

Zrakové cvičenia
PALMING – prikladanie dlaní na za-
vreté oči (z angl. palm – dlaň) má 
cieľ vyvolať tzv.  „optický pôst“. Počas 
neho dochádza k regenerácii farbív si-
etnice, k relaxácii okohybných svalov, 
dúhovky a šošovky.

Relaxačné cvičenia zraku majú za 
úlohu uvoľniť okohybné svaly. Je 
vhodné sledovať pomaly očami líniu 
horizontu z jednej strany na druhú a 
naspäť. V prípade, že táto možnosť nie 
je, môžeme okohybné svaly relaxovať 
tak, že očnými guľami akoby kreslíme 
ležatú osmičku. 

Žmurkanie - najmä pri veľkom sústre-
dení sa znižuje z bežných 20-krát za 
minútu iba na 5-krát za minútu. Vedie 
tak k nepríjemným pocitom suchých 
očí a zhoršuje sa výživa rohovky. Od-

Základné ergonomické pravidlá 
pre prácu s PC
• Horná hranica zobrazovaných 
znakov na obrazovke je najviac vo 
výške očí alebo nižšie
• Obraz na obrazovke je ustálený a 
bez blikania alebo chvenia a ruši-
vých odrazov
• Plocha na pracovnom stole je do-
statočná
• Klávesnica je posúvateľná a pries-
tor pre nohy je dostatočný
• Chodidlo je celou plochou polo-
žené na podlahe, alebo je dispozícii 
opierka pre nohy
• Pracovné sedadlo má nastaviteľ-
nú výšku operadla i výšku sedadla
• Zorný uhol je paralelný s oknami a 
osvetlenie neoslňuje
• Vonkajšie žalúzie alebo vnútorné 
rolety umožňujú reguláciu svetla

MUDr. VIiam Bršiak

Množstvo vykonaných štúdií 
nepotvrdilo poškodzovanie zra-
ku pri práci s počítačom. Pokles 
zrakovej ostrosti súvisí najmä 
s pribúdajúcimi rokmi a ocho-
reniami. Dlhodobé sedenie pri 
počítači však spôsobuje ťažkos-
ti pohybového systému a zrako-
vé problémy: pálenie, slzenie, 
rozmazané videnie, pocit tlaku 
v očiach, začervenanie atď.

Poškodzuje práca s počítačom zrak?

Projekt pod názvom MAĽUJEME 
SPOLU, ktorý pod záštitou primátora 
mesta Púchov Rastislava Heneka ve-
die jeho zástupca Roman Hvizdák do-
spel na Základnej škole Mládežnícka k 
zdarnému koncu. Vymaľovanie veľkej 
steny vo vestibule školy bol spoločný 
projekt výtvarníkov, učiteľov a žiakov. 
Treba vyzdvihnúť najmä prácu žia-
kov ZŠ Mládežníckej, lebo maľovali s 
nadšením a radosťou. Pochvala patrí 
pani učiteľkám ZUŠ v Púchove Márii 

Dorčíkovej a Darine Chudejovej, ktoré 
so svojimi žiakmi tiež priložili štetec 
k dielu. Vďaku si zaslúžia púchovskí 
výtvarníci Martin Kremeň a Andrea 
Pechová. 
Veľké poďakovanie patrí okrem skupi-
ne nadšencov okolo zástupcu primá-
tora Romana Hvizdáka aj sponzorom 
projektu: PPG - Dom farieb a Romano-
vi Ševelovi. Projekt MAĽUJEME SPOLU 
pokračuje vo vestibule Základnej ško-
ly Gorazdova.                                       -red-

Vestibul v ZŠ Mládežnícka s maľovanou stenou
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Základná škola na ulici Gorazdovej je druhou najväčšou základnou školou v Púchove. Vyznačuje sa športovými 
triedami na druhom stupni zameranými na volejbal, futbal a plávanie. I napriek celoročným aktivitám by sme sa 
chceli podeliť o dve veľké akcie organizované školou v tento týždeň, ktoré sa stretli s mimoriadnym ohlasom.

Základná škola, ul. Gorazdova 1174/2
www.zsgorazdovapuchov.edupage.org           email: skola@zsgorazdpv.edu.sk             042/4631 339, 042/4710 471, 0901/704 314

Ako sme oslávili MDD
Školský dvor našej školy patril 31. 
mája popoludní deťom a oslave ich 
sviatku.
Obavy, či bude možné plniť špor-
tové disciplíny vonku alebo kvôli 
dažďu v priestoroch školy, sa nako-
niec pár minút pred slávnostným 
otvorením 2. ročníka Športového 
dňa rozplynuli s posledným odfúk-
nutým oblakom. Školský dvor sa 
rozžiaril slnečnými lúčmi, vo vzdu-
chu bolo cítiť športovú atmosféru 
a radosť zo súťaženia a tak sa boj o 
hodnotné ceny – kolobežku, skate-
boardy, lopty a švihadlá mohol za-
čať. Rodičia so svojimi ratolesťami 
spoločne plnili rôzne disciplíny a 
zbierali za ne cenné body. Skok vo 
vreci, hádzanie krúžkov na kužeľ, 
skákanie na švihadle, prekážková 
dráha so zaviazanými očami, nose-
nie na chrbte či loptička na lyžičke, 
slackline – aj takéto disciplíny pre-
verili fyzickú zdatnosť detí a ich ro-
dičov. O vtipné situácie, ale hlavne 
o skvelé výkony rodinných tímov 
nebola núdza. Nedá sa jednoznačne 
povedať, či väčšie problémy pri pl-
není niektorých disciplín mali deti 
alebo ich rodičia, resp. starí rodičia. 
Mimoriadny ohlas bol na disciplínu 
prekážková dráha, kde rodič so za-
viazanými očami bol odkázaný na 
slovnú navigáciu svojho dieťaťa. 
Pre oboch bola novou skúsenosťou 
nutnosť úplne sa spoľahnúť jeden 
na druhého.
Všetky splnené úlohy mali deti po-
tvrdené a obodované na svojich 
kartičkách. Rovnosť bodov v záve-
rečnom sčítaní si však vynútila aj 
rozstrely, aby sa určilo konečné po-
radie.

Vyhodnotenie
1. kategória (1. – 2. ročník): 
1. miesto: Lucie Lezzani (1. A)
2. miesto: Grétka Vajdová (2. A)
3. miesto: Adelka Cengelová (2. A)

2. kategória (3. – 5. ročník):
1. miesto: Timea Trošková (5. B)
2. miesto: Zachariáš Moravčík (3. B)
3. miesto: Klárka Drábiková (3. A)

Najlepší v obidvoch kategóriách si 
odnášali krásne ceny, ktoré, dúfame, 
budú pre nich ďalšou inšpiráciou 
pre pravidelnú pohybovú aktivitu. 

Naše poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí prispeli k zdarnému priebehu 
tohto krásneho podujatia – deťom, 
rodičom, rodinným príslušníkom, 
pedagógom, ale i pani kuchárkam 
(koláče boli výborné!) a všetkým, 
ktorí nelenili a prišli stráviť spoloč-
né chvíle športovaním. Aký krajší 
darček môže rodič dieťaťu dať, ako 
venovať mu svoj voľný čas?

Na druhý deň 1. júna naše oslavy 
Medzinárodného dňa detí pokra-
čovali. Starší žiaci pripravili pod 
vedením pani učiteliek v telocvični 
pre svojich spolužiakov kultúrny 
program s názvom „Deti deťom“. 
Tanečné čísla sa striedali so spevom, 
recitáciou, či hrou na hudobné ná-
stroje (akordeón, saxofón a zobcová 
flauta). V tónoch spevu a hudby sme 
mohli počuť skladby od skupiny 
ABBA, pieseň Skyfall od Adele, od 
Beethowena Pre Elišku, Dunajskú 
kasáreň a od malých tanečníčok 
Káčerovo a od veľkých mažoretiek 
pom-pom. Bolo pekné vidieť toľko 
talentovaných detí, ktoré dokážu 
popri náročnej príprave na vyučova-
nie rozvíjať svoj talent aj v rôznych 
záujmových aktivitách. 
Dúfame, že neutíchajúci potlesk 
bol pre účinkujúcich odmenou za 
vynaloženú námahu, ale zároveň aj 
povzbudením pre ostatných žiakov, 
ktorí hľadajú zmysluplné využitie 
voľného času.
Pani riaditeľka Viera Flimmelová po-
priala v mene všetkých pedagógov 
deťom k ich sviatku všetko najlepšie 
a pozvala ich na tanečný parket, kde 
zábava pokračovala diskotékou.

Z ohlasov rodičov a detí 
vyberáme:
• Super akcia, zábava pre deti aj    
rodičov.
• Ďakujeme všetkým za pekné 
popoludnie.
• Páčil sa nám pekne zorganizo-
vaný športový deň.
• Ďakujeme za možnosť stretnúť 
sa v tejto veselej atmosfére, čím 
sa utužia aj vzťahy.
• Všetko bolo super, tešíme sa na 
budúci rok.
• Celá rodina trénovala, bola to 
super zábava.
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Hrdinovia spoločnosti Falck Záchran-
ná, ako niekoľkokrát zaznelo na sláv-
nostnom odovzdávaní ceny, vyrazili 
20. augusta 2015 zo svojich stanovíšť 
na miesto havárie okamžite potom, 
ako dostali hlásenie o udalosti cez 
Krajské operačné stredisko. „Zranení 
sa nachádzali v  nedostupnom teré-
ne pre naše vozidlo, preto nás jeden 
miestny pán vyviezol na kopec dží-
pom,“ opisuje udalosti zdravotnícky 
záchranár Lenka Prekopová z Púcho-
va: „Situácia bola zložitá a všetky 
úkony boli koordinované veliteľom 
zásahu. Následne sme dohľadávali 
a ošetrovali pacientov.“ Okrem spo-
mínaných posádok získali ocenenie v 
kategórii „Záchranársky čin profesio-
nálneho kolektívu“ i hasiči z Krajského 

riaditeľstva Hasičského záchranného 
zboru v Trenčíne, policajti z Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Tren-
číne a zdravotní záchranári z RLP Dub-
nica. „Sme veľmi vďační za ocenenie 
našej práce, ktorá je nám poslaním. 
Veľmi si vážime, že nás v máji pozval 
a  pohostil i  prezident Slovenskej 
republiky Andrej Kiska.“ priznala 
Prekopová.  „Boli to príjemné chví-
le, ktoré sú akýmsi dôkazom toho, 
že sa snažíme robiť svoju prácu čo 
najlepšie, hoci je veľmi náročná.“ Na 
záver pripomíname, že 20. augusta 
2015 došlo nad Červeným Kameňom 
k zrážke a následnému pádu dvoch 
lietadiel Let L410 Turbolet. Táto letec-
ká tragédia si vyžiadala 7 ľudských 
životov. Z celkového počtu 38 ľudí 

na palubách oboch lietadiel neprežili 
3 parašutisti a 4 piloti. Z 31 zachráne-

ných parašutistov bolo 6 parašutistov 
zranených.                                    -pam-

2. júna sa uskutočnilo v bývalej ki-
nosále na Námestí slobody súťažné 
podujatie pre žiakov prvého ročníka 
púchovských základných škôl s ná-
zvom SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA, ktoré prinieslo veľmi zaují-
mavé rozuzlenie.
Víťaznú dvojku na základe verdiktu 
poroty v závere podujatia vytvori-
li: prváčka ZŠ Komenského Emma 

Michalcová a prvák ZŠ Mládežníc-
ka Rastislav Henek. Emma priniesla 
svoje maľované výkresy a zahrala na 
klavíri, Rastislav zasa zvolil pri pred-
vádzaní šikovnosti a talentu hru na 
husliach a tenis.
Podujatie pre talentované deti už po 
dvadsiatykrát usporiadalo Centrum 
voľného času Včielka.                
                                                              -tm-

Víťazná dvojka:  Michalcová - Henek

Ocenili záchranárov zo zásahu po páde lietadiel
Na konci apríla bola v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave ocenená Zlatým záchranár-
skym krížom za rok 2015 posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP) z Púchova v zložení Vladimír Hluchý, Lenka Preko-
pová a Anton Dubový a dvojica z posádky rýchlej zdravotnej pomoci (RZP)  Beluša - Kveta Karasová a Daniel Babuša. 
Oba kolektívy zasahovali pri minuloročnej leteckej katastrofe nad obcou Červený Kameň v susednom okrese Ilava.

CHCETE  INZEROVAŤ 
v Púchovských novinách? 
INFO: inzercia@puchovskenoviny.sk
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Búrka od Folklórneho Púchova neodradila

Počasie v úvode zaskočilo
Po spomínanej hymne v  prevedení 
Ľudovej hudby Váh zazneli z  pódia 
aj fujary trombity folklórnej skupiny 
Javorník z Lúk. To sa už pod výklen-
kami polyfunkčných bytoviek tlačilo 
z oboch strán pešej zóny niekoľko sto-
viek divákov. Našli sa aj takí, ktorým 
dážď neprekážal a sadli si na lavičku 
pred javisko. „Tento rok sa spojili sily 
z hora a presne o 16.00 začalo pršať, 
hoci dovtedy bolo pekne. O  11.00 
sme sa po porade s vedúcimi súbo-
rov rozhodli, kde festival bude, aby 
sme to vedeli technicky zrealizovať. 
Keďže vtedy bolo krásne počasie, 
rozhodli sme sa, že Folklórny Pú-
chov bude na pešej zóne a nie v Di-
vadle,“ povedala nám vedúca Domu 
kultúry Milada Vargová. A s nádejou 
dodala: „Prostredníctvom zvukárov 
sledujeme počasie cez družicu a pod- 
ľa záberov by mala táto búrka 
skončiť do pol hodiny.“  Na javisku 
sa v úvode vystriedal domáci detský 
folklórny súbor Púchovček a súbor 
dospievajúcich Biela voda s detský-
mi ľudovými hudbami Lachovček. Na 
krajoch stojaci diváci postupne našli 
odvahu a presunuli sa na lavičky pred 
pódium, hoci nad hlavami ešte držali 
dáždniky. Kým detské súbory dotan-
covali a  zahrali 4 najnovšie choreo-
grafie z programu „Ako zrnko maku“ 
odpremiérované pri príležitosti Dňa 
matiek, počasie sa umúdrilo a prianie 
všetkých sa vyplnilo - prestalo pršať. 

Od východných hraníc až na Mo-
ravu
O  prebiehajúcom folklórnom pro-
grame nám viac povedala Vargová: 
„Súčasný ročník domáceho folklór-
neho festivalu by som nazvala „udr- 
žiavacím“, a  to v zmysle, že sa ho 
snažíme držať v  tradičnom progra-
movom rámci a  nič na ňom neme-
niť, pretože sa blíži okrúhlejší 35. 
ročník. Naplnili sme fakt, že Folk-
lórny Púchov je žatvou toho naj-
lepšieho z  domácich súborov, vždy 
pozývame niekoho aj zo susedov 
- tentokrát je to folklórna skupina 
Podžiaran z Papradna. Tiež sa sna-
žíme ísť aj cez hranice i prostredníc-
tvom výmeny, a  tak sme zavolali 
folklórny súbor Vsacan zo Vsetína. 
Tradične sa snažíme osloviť aj hos-
ťa, ktorý nepochádza z nášho regió- 
nu a  predstavuje folklór Sloven-
ska a  preto sme  tento rok vsadili 
na folklórny súbor Urpín z  Banskej 

Bystrice.“ Na pešej zóne bolo vidieť, 
že zlé počasie a  dobrá nálada všet-
kých divákov i  účinkujúcich zomkli, 
a po daždi si ju udržali do konca ce-
lého podujatia. Ľudové tance a cho-
reografie striedali na pódiu známe 
i  menej známe piesne, ľudia si po-

spevovali alebo poklepkávali nohou. 
Tanečníkov a  hudobníkov odmenili 
vždy potleskom. Takýmto spôsobom 
sa na javisku vystriedali tradície od 
východných hraníc Slovenska až po 
Moravu. „O  budúcom ročníku ešte 
nemôžem veľa prezrádzať, pretože 

to závisí od veľmi veľa okolností, no 
chceli by sme od ďalšieho ročníka 
dať Folklórnemu Púchovu nový for-
mát,“ napovedala niečo o budúcnosti 
tradičného folklórneho festivalu v Pú-
chove Vargová.

-pam-, Foto: S. Flimmel

Nedeľa popoludní patrila na pešej zóne v Púchove folklóru. Uskutočnil sa už 34. ročník fes-
tivalu Folklórny Púchov, ktorý okrem tradičnej hymny „Tí záriecké zvony prekrásne zvonia“ 
otvorila aj lokálna búrka.
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9,90€/m 5,90€/m

1,89 €/ks

2,50 €/ks

sivá
červená

hnedá
piesková

okrasná
štiepaná tvárnica

polystyrén tvrdený 
extrudovaný 10cm

zámková
dlažba “ičko”
6cm

Púchov 0908 404 393
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk

AKCIA DO 30.6.201622

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

- pri autobusovej zastávke na ul. Hollého (oproti Rybičkám) 
Wellaflex 
lak na vlasy 
250 ml,

Wellaflex 
penové tužidlo 
200 ml 

3,49   2,29 €

Jar
saponát na riad 
rôzne druhy
1000 ml 
2,29  

1,49 €

Nivea 
sprchový gél 
dámsky, pansky
250 ml
2,99  

1,49 €

Palette
color 
farba na vlasy 
3,35  

2,49 €

Cif 
tekutý piesok 
500 ml 
2,29  

1,59 €

Nivea 
pleťový krém 
s koenzýmom Q 10
50 ml

9,95    6,29 €

Ajax 
univerzálny 
čistič
1000 ml
2,19  

1,65 €

Ariel 
gélové kapsule 
30 ks 
9,75  

6,29 €

OTVÁRACIE HODINY 
po - pia: 8.00 - 17.30
sobota:  8.00 - 12.00

NÍZKE
CENY!

Do vypredania zásob.

Pobytový letný tábor so Včielkou – Belušské Slatiny
Termín:  15. - 19. 8. 2016 /pondelok, ráno – piatok, poobede/
Miesto: chata Poštár – Belušské Slatiny
Toto leto sa CVČ Včielka opäť rozhodlo uskutočniť i pobytový tábor, ktorý bude za-
meraný na TV hviezdy s názvom TV STAR. Všetci si budú môcť vyskúšať role celebrít 
a televíznych hercov.
Vedúci: PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Janka Blahová, Bc. Janka Kuchtová, Vladko 
Gieci a Veronika Kalusová, ktorá je zároveň „zdravoťáčkou“.
Poplatok: 115 €  /4 noci/   
V cene: ubytovanie, strava, futbalové ihrisko, doprava, stolný tenis, pobyt vo wellness 
bazéne, ceny do súťaží pre deti, upomienkové predmety, CD s fotkami.
Informácie na tel. č. 042/4631628, 0907 963 273.

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽ/KA 
ZŠ KOMENSKÉHO
  
Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona NR 
Sč.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a § 5 ods.3 zákona NR SR 
č.522/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie: 
riaditeľ/ka Základnej školy 
„J. A. Komenského“, 
Komenského 520, Púchov

Kvalifikačné predpoklady:
- získanie profesijných kompetencií podľa  
§ 7 a 34 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o 
pedagogických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 1 vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifi-
kačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pe-
dagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť v zmysle § 3 ods.3 zákona NR 
SR. č. 522/2003 Z. z.,

- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona 
NR SR č.317/2009 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 záko-
na NR SR č.317/2009 Z. z.,
- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné 
schopnosti a komunikatívnosť.
Požadované doklady uchádzačov:
- písomná prihláška do výb. konania,
- štruktúrovaný životopis,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade 
absolvovania funkčného vzdelávania podľa 
§ 34 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. aj doklad 
o jeho ukončení,
- návrh koncepcie rozvoja školy,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 me-
siace,
- písomný súhlas so spracovávaním osob-
ných údajov na účely výberového konania,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobi-
losti vo vzťahu k výkonu činnosti.

Uzávierka prihlášok: 13. 6. 2016 do 12.00 
hod.
Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad 
Púchov – oddelenie školstva a sociálnych 
vecí, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov. 
Obálku označte  “Výberové konanie, názov 
a sídlo základnej školy“.
Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta 
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Streda 8. 6., 19.30 h, POKLAD

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

Sobota 11. 6., 17.30 h, NINJA KORYTNAČKY 2
                               19.45 h, V ZAJATÍ DÉMONOV 2

Nedeľa 12. 6., 17.30 h, HRA PEŇAZÍ
                               19.30 h, NINJA KORYTNAČKY 2

Streda 15. 6., 19.30 h, OSTRÍ CHLAPCI    
              
Piatok 17. 6., 17.30 h, OSTRÍ CHLAPCI    

Sobota 18. 6., 15.30 h, HĽADÁ SA DORY – 3 D
                               17.30 h, WARCRAFT: PRVÝ STRET

Nedeľa 19. 6., 15.30 h, HĽADÁ SA DORY 
                                17.30 h, WARCRAFT: PRVÝ STRET – 3 D

Pondelok 20. 6., 19.30 h, TEÓRIA TIGRA, NOVINKA: KINO ZA „BABKU“ t. j. 
2 €! 
Vstupné na všetky ostatné filmové predstavenia: 3,50 – 2 D, 5 € - 3 D.

KINO

KULTÚRA
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 Lapišáková, Ma-
rek Majeský, Martin Mňahončák. Vstupné 14 €, 12 €, vstupenky v predaji.            
                                                                                                                             
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.

Nedeľa 19. 6., veľká sála, 14.30 h 
NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
JACOB A WILHELM GRIMMOVCI: SNEHULIENKA 
 V réžii Jozefa Kolejáka a divadla „M“ pri DK Púchove. Najkrajšia rozprávka bratov 
Grimmovcov o kráse, ktorá je krajšia, keď vychádza z vnútra. Divadelné predsta-
venie v dĺžke 40 minút. Vstupné 1 €.

Pondelok 20. 6., učebňa č. 2, 17.00 h
SERVÍTKOVÁ TECHNIKA
Páčia sa Vám dekorácie, ktoré si môžete sami vytvoriť? Servítková technika je spô-
sob dekorácie najrôznejších predmetov z papiera, dreva, kovu, vosku, porcelánu 
i textilu. Dve stretnutia po dve vyučovacie hodiny, kurzovné 16 €. Prihlášky a info 
0908 718 662, dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok 23. 6., učebňa č. 2, 18.00 h
AL-ANON 
Dar vyrovnanosti nie je samozrejmosť, ak máte vedľa seba osobu, ktorá pije alko-
hol. 12-krokový program ako cesta k vyrovnanosti.

Montované garáže
- na nerozoznanie od murovanej

- až o 60% lacnejšie
- hotová za 6 hodín

- bez ťažkých áut a žeriavov

Záhradné domčeky
- bezúd- bezúdržbové

- montáž len 2 hodiny

Prevádzka 3P-Štefánikova 816, Púchov

0948 026 992
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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

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia 
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. 
Ponuka platí do 31. 12. 2016, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby 
spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na 
nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

K službe LTE doma L WiFi router ZDARMA (pri 24-mesačnej viazanosti)

SWAN CENTRUM

Dvory č. 1933 / 20, priestor č. 7, Púchov 

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk
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Slovenskí  „prívlačiari“ majstrami sveta, prsty v titule mal aj Juraj Smatana
Slovenská reprezentácia v love rýb udicou na prívlač získala počas predminulého víkendu vo Svite na rieke Poprad 
už svoj tretí titul majstra sveta. Po minuloročnom striebre na majstrovstvách sveta v Írsku využili Slováci znalosť 
domácej vody a v konkurencii 17 národných tímov zvíťazili s nevídaným 22,5 bodovým náskokom. 
Pod tretím majstrovským titulom je 
nezmazateľný aj podpis Púchovčana 
Juraja Smatanu, ktorý v hodnotení 
jednotlivcov obsadil spomedzi 75 ry-
bárov skvelú piatu priečku. Stabilný 
člen slovenskej reprezentácie zachytal 
výborne v úvodný deň majstrovstiev, 
keď vo svojom sektore obsadil prvé 
miesto. Na druhý deň skončil v sektore 
štvrtý, čo v celkovom súčte stačilo na 
piatu priečku.  
Slováci dominovali aj v súťaži jednot-
livcov, prvú priečku si vybojoval Peter 
Hornák z Litovského Mikuláša, druhý 
skončil Kysučan Lukáš Hollý. Štvrtý z 
kvarteta súťažiacich Slovákov, kapi-
tán družstva Jaroslav Sámela skončil 

na jedenástej priečke. Slováci počas 
dvoch dní nachytali 235 rýb, prevažne 
pstruhov. 
Výsledky:
Národné družstvá: 1. Slovensko (18 
trestných bodov), 2. Taliansko (40,5), 
3. Ukrajina (47,0), 4. Poľsko (47,0), 5. 
Rusko (49,0), 6. Bulharsko (56), 7. Bos-
na a Hercegovina (56,0), 8. Chorvátsko 
(57,0), 9. Česká republika (58,0)
Jednotlivci: 1. Petre Hornák (Sloven-
sko), 2. Lukáš Hollý (Slovensko), 3. To-
dor Kostadinov (Bulharsko), 4. Alberto 
Giolo (Taliansko), 5. Juraj Smatana 
(Slovensko), ... 11. Jaroslav Sámela (Slo-
vensko). 

-red-, Foto: FB 

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM:
33. kolo: MŠK Púchov – FK Spar-
tak Vráble, v stredu 8. júna od 
17:00 h
34. kolo: FC ŠTK 1914 Šamorín 
– MŠK Púchov, v nedeľu 12. júna 
od 17:00 h                   
                                                       -tsch-

Futbal muži: Remíza v považskom derby
Sezóna 2015/16 tretej futbalovej ligy finišuje záverečnými tromi kolami. V prvom z nich privítali pú-
chovskí futbalisti v lokálnom derby Nemšovú. Hostia, ktorí sú farmou majstrovského AS Trenčín, ne-
chceli pustiť body lacno a tak sa zrodila zmierlivá remíza 1:1. Púchovčania mali v poslednej minúte 
možnosť strhnúť tri body na svoju stranu, no Marek Zuziak nepremenil pokutový kop. 
Púchovský tréner Jaroslav Vágner 
tentoraz nechal na lavičke skúsené-
ho Brezničana a šancu v základnej zo-
stave dostali mladíci Zavadzan či Bar-
toš. Diváci sledovali priemerný zápas, 
ktorý typicky spĺňal parametre duelu 
z konca sezóny. Obe mužstvá totiž už 
hrajú „len“ o tabuľkové umiestnenie, 
keďže postup si už zabezpečil Šamo-
rín a od zostupových priečok boli so-
botňajší súperi veľmi ďaleko. Tribúny 
si zakričali „gól“ v 52. minúte, keď sa 
strela Mareka Gajdošíka odrazila od 
brvna niekde na úroveň bránkovej 
čiary. Rozhodca vyhodnotil, že lopta 
už bola celým objemom za čiarou a 
Púchov sa ujal vedenia – 1:0. Hostia 
zakrátko kontrovali, o necelých pät-
násť minút prekonal Strelčíka Komo-

rovský – 1:1. Stretnutie sa chýlilo k 
nerozhodnému rezultátu, ktorý mo-
hol v 90. minúte zmeniť Marek Zuzi-
ak. Ujal sa totiž exekúcie pokutového 
kopu, brankára hostí však nepreko-
nal a body sa tak delili. Zaujímavé je, 
že Púchovčania prišli v posledných 
sekundách zápasov takto o body na 
jar už druhýkrát. V úvodnom jarnom 
zápase mohol z penalty v poslednej 
minúte vyrovnať Svorada, no bran-
kár hostí jeho strelu vyrazil. 

Do konca súťaže zostávajú dve kolá, 
Púchov je na tretej priečke, kde na-
zbieral 54 bodov pri skóre 46:27. 
Púchovčania ešte zabojujú o druhé 
miesto, kde má Trnava „C“ na konte 
len o bod viac. 

32. kolo III. ligy západ: 
MŠK Púchov – FKS Nemšová 1:1 
(0:0)
Góly: 52. Gajdošík – 66. Komorovský
Nepremenený pokutový kop: 90. 
Zuziak
Bez kariet
Rozhodovali: Fehér – Kukan, Jančok
Návšteva: 180 divákov
Púchov: Strelčík – Paliesek, Riška, 
Zavadzan (79. Mynář), Vanák – Kopiš 
(70. Rypák) – Zuziak, Svorada (89. 
Pastorek), Bartoš, Pilát – Gajdošík. 
Tréner: J. Vágner
Nemšová: Vavrúš – Komorovský, 
Rolinec, Kresánek, Holiš, Prekop, 
Mikeš, Schiszler, Kvasnička, Da Silva 
(64. Adamát), Zahustel. Tréner: V. Ci-
franič

Výsledky ďalších zápasov 32. 
kola: 
Šamorín – Prievidza&Handlová 5:0
Komárno – Topoľčany 3:0
Neded – Trnava „C“ 4:2
Galanta – Veľký Meder 2:2
Veľké Ludince – Palárikovo 3:1
Vráble – Dubnica nad Váhom 0:5
Lednické Rovne – Dunajská Streda 
„B“ 2:3

„Teréňaci“ sa stretli v Lúkach
„Tento rok prišlo na Lúky pod kameňo-
lom 88 pretekárov z celého Slovenska 
a Česka,“ pochválil sa jeden z organi-
zátorov trojdňového podujatia Ľuboš 
Boško. Mnohým jazdcom sa nepodarilo 
preteky dokončiť, keďže sa v náročnom 
teréne prevrátili cez strechu vozidla, po-
lámali poloosy, alebo inak ťažko poško-
dili svoj stroj. Podľa slov organizátorov 
nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa  a 
vyskúšať správnosť konštrukcie vlastno-
ručne zmontovaného auta. Trojdňové 
podujatie v Lúkach si vyžaduje dlho-

dobú prípravu, ktorá trvá takmer pol 
roka. „V januári začíname s vybavova-
ním povolení od majiteľov pozemkov 
až po lesný úrad. Až potom sa môže-
me pustiť do nejakého upratovania, 
úprav a kosenia pozemkov pod a pri 
trati, čo trvá od roztopenia posledné-
ho snehu,“ uviedol Boško. Na záver sa 
všetci zúčastnení zhodli, že offroad je 
síce drahý koníček, no koho chytí za srd-
ce, už len tak nepustí. Podľa vyjadrenia 
mnohých partneriek nevymýšľajú chla-
pi aspoň iné hlúposti.                         -red-
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Oblastné futbalové súťaže dospelých

6. liga muži

V zaujímavom derby sa zrodila šesťgólová remíza

7. liga muži

8. liga muži

Kým v minulom týždni si futbalisti Dolných Kočkoviec (v modrom) vybojovali doma bezproblémové víťazstvo, v 
nedeľu v derby doťahovali na konečnú remízu v Lysej.            FOTO: Milan Podmaník

Lysá pod Makytou – Dolné Kočkovce 3:3 (3:1)
V predposlednom kole zviedol žreb proti sebe 

oboch zástupcov Púchovského okresu v súťaži. V 
okresnom derby sa hral svižný futbal, diváci sa roz-
hodne nenudili. Videli šesť gólov a napokon deľbu 
bodov. Prvý polčas začali lepšie Lysania, ktorí šli do 
vedenia už v šiestej minúte gólom Martina Janíčka. 
Dolnokočkovania kontrovali už v 18. minúte, kedy 
sa do streleckej listiny zapísal vyrovnávajúcim gó-
lom kanonier Miloš Pšenák – 1:1. Po vyrovnávajú-
com góle hostia poľavili, čo domáci Lysania využili 
na strelenie ďalších dvoch gólov ešte do prestávky. 
V 26. minúte vrátil domácim vedenie Ľubomír Janí-
ček – 2:1 a v 33. minúte zvýšil Andrej Zlocha na 3:1. 
Druhý polčas patril Dolným Kočkovciam. Hostia pri-
dali, vytvorili si územnú prevahu, ktorú korunovali aj 
strelecky. V 56.minúte ich vrátil späť do hry Ľubomír 
Michálek – 3:2 a deväť minút pred koncom sa dočkali 
zaslúženého vyrovnania, keď Daniel Kučík spečatil na 
konečných 3:3. Dolnokočkovania si mohli odviezť aj 
všetky body, to by však Pšenák musel premeniť v 56. 
minúte pokutový kop... 

Dulov – Jasenica 3:1 (1:1)
V dôležitom stretnutí o záchranu začali lepšie hos-

ťujúci Jaseničania a v piatej a ôsmej minúte mohol 
otvoriť skóre Pavlík. V oboch prípadoch však prestrelil 
bránku. Potom sa hra vyrovnala a šance si vypracova-
li aj domáci. Po polhodine šli Dulovčania do vedenia, 
autorom gólu bol Kováč – 1:0. O dve minúty neskôr 
Šterdasovu krásnu strelu ešte krajšie zneškodnil do-
máci brankár Štefanec. Hostia vyrovnali už o osem 
minút, kedy Adamík tvrdou strelou z priameho kopu 
prekonal domáceho brankára – 1:1. V druhom pol-
čase boli šance na oboch stranách, ujala sa však až 
tá domáca, keď dvadsať minút pred koncom strhol 
vedenie na stranu Dulova Ježo – 2:1. V nervóznom 
závere videli červené karty domáci Brnka a hosťujúci 
Pecník. Tri minúty pred koncom spečatil domácu vý-
hru Bujnoch – 3:1.

M. Lednice - H. Poruba 0:4 (0:3)
Šanca Hornej Poruby na postup sa pred zápasom 

pohybovala už iba v teoretickej rovine, no hostia na-
priek tomu predviedli kvalitný výkon a po hladkom 
víťazstve v podstate podrezali Malým Ledniciam zo-
stupový konár. Hostia rozhodli o svojom víťazstve už 
v prvom polčase a do vedenia sa dostali už po pár 
sekundách, keď hneď po úvodnom výkope prekonal 
domáceho brankára Papp – 0:1. Na 0:2 zvyšoval po 
štvrť hodine Majerík a päť minút pred prestávkou 
dorazil po Jánoškovej akcii loptu do domácej siete 
A. Staňo – 0:3. V druhom polčase hostia kontrolovali 
hru a svoje víťazstvo poistili v 64. minúte, kedy Pagáč 

z diaľky spečatil na konečných 0:4.    

Udiča – Ilava 3:4 (1:3)
Ilavčanom po odpočítaní troch bodov za inzultáciu 

začalo tiecť do topánok, a tak v Udiči začali aktívne 
a už v ôsmej minúte šli do vedenia gólom Jakuba 
Jáňu – 0:1. O osem minút už viedli hostia dvojgólo-
vým rozdielom, keď domáceho gólmana prekonal zo 
štandardnej situácie Matej Kňažek – 0:2. V 21. minúte 
síce domáci znížili gólom Drblíka, no o ďalšie štyri 
minúty Kňažek svojim druhým gólom zabezpečil Ila-
ve opäť dvojgólové vedenie – 1:3. V druhom polčase 
si Bortel najskôr strelil vlastný gól – 2:3 a pol hodinu 
pred koncom Súľovský vyrovnal – 3:3. Tri body na-
pokon domácim prekĺzli pomedzi prsty, Barkáč v 67. 
minúte strhol víťazstvo na stranu Ilavy – 3:4.   

Plevník – Bolešov 3:1 (1:1)
Rozhodujúci zápas o postup začali Plevníčania vý-

borne a už v šiestej minúte sa ujali vedenia gólom 
Michala Budaya – 1:0. V rozlete ich na chvíľu zastavil 
Kvasnica, ktorý v 26. minúte vyrovnal na 1:1, no po 
obrátke najskôr Rastislav Butko v 57. minúte a o tri 
minúty neskôr Stanislav Buday pridali ďalšie domáce 
góly a po záverečnom hvizde rozhodcu mohli v Plev-
níku vypuknúť neviazané postupové oslavy...  

Košecké Podhradie – Tuchyňa 2:3 (1:2)
Vo vyrovnanom stretnutí sa napokon prejavili väč-

šie skúsenosti Tuchyne, ktorá si odviezla spod Vápča 
všetky tri body. Domáci sa síce ujali vedenia v 16. 
minúte gólom Vlasatého po štandardnej situácii, no 
o štyri minúty neskôr vyrovnal Adamovič – 1:1. Päť 
minút pred prestávkou poslal hostí do vedenia Baláž 
– 1:2. V druhom polčase v 55. minúte vyrovnal Slávik, 
no trojbodový gól hostí vsietil šesť minút pred kon-
com Hrehuš – 2:3. 

Košeca – Papradno 2:0 (1:0)
Stretnutie, v ktorom v podstate už o nič okrem pres-

tíže nešlo, sa skončilo nervózne a v červenom duchu. 
Domáci sa ujali vedenia päť minút pred koncom pr-
vého polčasu gólom Gabriela Bortela – 1:0. V druhom 
polčase pridal dvadsať minút pred koncom Tomáš 
Kašša druhý gól – 2:0. Dve minúty pred koncom išli 
predčasne z ihriska domáci Jozef Palček a hosťujúci 
František Kozáčik a Tomáš Lokšík.

25. kolo: Visolaje – Kvašov 2:1 (2:0), Kujaník, Pazde-
ra – F. Kováč, Praznov – Dolmná Mariková 2:2, Kolačín 
– Podmanín 0:11, Dohňany – Pružina 6:1 (2:0), Šprta 
2, Badura, Brun, Jancík, Ondejčík, Pruské – Šebešťa-
nová 1:3, Sverepec – Považská Bystrica 2:9
1. Podmanín 23 20 0 3 86:17 60
2. MŠK PB 23 18 3 2 78:22 57
3. Dohňany 23 15 2 6 63:28 47
4. Visolaje 23 13 6 4 53:34 45
5. Pružina 24 11 4 9 45:43 37
6. D. Mariková 23 10 4 9 42:52 34
7. Šebešťanová 23 8 4 11 43:49 25
8. Kolačín 23 7 3 13 49:64 24
9. Podvažie 23 7 3 13 33:58 24
10. Sverepec 23 6 5 12 45:60 23
11. Kvašov 23 6 5 12 40:60 23
12. Pruské 23 5 5 13 28:52 20
13. Praznov 23 1 2 20 27:93 5

21. kolo: Orlové – Bolešov B 3:1, Prejta – Lazy pod 
Makytou 2:2 (2:2), Martinko, Palider, Tŕstie – Vrchtep-
lá 4:4, Bodiná – Fan Club Púchov 1:0, Dolná Breznica 
– Mikušovce 3:0, Červený Kameň – Kameničany 3:1 
1. D. Breznica 21 14 2 5 50:33 44
2. Lazy  21 13 4 4 84:31 43
3. Bodiná 21 12 3 6 45:28 39
4. Mikušovce 21 11 1 9 47:42 34
5. FC Púchov 21 9 4 8 39:33 31
6. Vrchteplá 21 8 5 8 38:39 29
7. Kameničany 21 8 2 11 47:52 26
8. Č. Kameň 21 7 4 10 39:42 25
9. Tŕstie 21 6 7 8 37:51 25
10. Bolešov B 21 6 4 11 28:57 22
11. Prejta 21 4 5 12 30:66 17
12. Orlové 21 5 3 13 36:52 12

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

1. Plevník 25 19 4 2 75:29 61
2. H. Poruba 25 18 2 5 74:35 56
3. Bolešov 25 15 3 7 57:27 48
4. Tuchyňa 25 15 2 8 52:41 47
5. Košeca 25 14 3 8 77:37 45
6. Papradno 25 11 3 11 44:37 36
7. D. Kočkovce 25 11 3 11 55:51 36
8. Udiča 25 10 4 11 43:66 34
9. K. Podhradie 25 8 6 11 47:47 30
10. Lysá 25 9 2 14 40:52 26
11. Ilava 25 8 2 15 53:67 23
12. Dulov 25 6 2 17 31:70 20
13. Jasenica 25 5 4 16 31:71 19
14. M. Lednice 25 5 2 18 27:75 17
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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

Streženice si ďalšou domácou stratou podpílili konár
Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

Prípravky

25. kolo: Dohňany – Prejta 4:2 (0:2), Blažej 2, Lukaj-
ka 2, Lysá – Udiča 0:3 (0:2), Sverepec - D. Kočkovce 
0:7 (0:3), Pilát 4, Bartoš, Kanis, Kvocera, Pruské – Bole-
šov 6:2 (3:1), Praznov /Podmanín – Tuchyňa 3:7 (1:2), 
Plevník - H. Poruba 4:2 (0:1), Jasenica mala voľno.
1. H. Poruba 23 17 2 4 87:27 53
2. Udiča 23 16 5 2 83:25 53
3. Plevník 23 16 3 4 74:26 51
4. Tuchyňa 23 14 2 7 50:26 44
5. Pruské 23 13 4 6 65:33 43
6. D. Kočkovce 23 11 2 10 57:42 35
7. Prejta 24 9 3 12 49:57 30
8. Lysá 23 8 4 11 58:73 28
9. Dohňany 23 7 3 13 43:49 24
10. Jasenica 23 7 3 13 25:53 24
11. Sverepec 23 7 2 14 36:74 23
12. Praznov 23 3 4 16 39:92 13
13. Bolešov 23 3 1 19 24:113 10

24. kolo: Domaniža – Udiča 1:6 (1:2). 
25. kolo: Pružina  - Jasenica 1:4 (1:3), Lysá – Lad-

ce 0:5 (0:3), Košeca – Papradno 8:0 (3:0), Sverepec 
– Domaniža 3:5 (0:0), Udiča – Prečín 8:0 (5:0), Plevník 
– Dohňany 10:0 (4:0), D. Mariková mala voľno.
1. Udiča 23 21 1 1 118:18 64
2. Košeca 23 18 4 1 119:23 58
3. Plevník 23 17 1 5 157:38 52
4. Ladce 23 16 0 7 97:41 48

5. Dohňany 24 13 4 7 68:47 43
6. Pružina 23 10 4 9 72:60 34
7. Domaniža 23 9 2 12 73:96 29
8. D. Mariková 23 8 4 11 53:59 28
9. Jasenica 23 9 1 13 51:89 28
10. Papradno 23 8 2 13 44:62 26
11. Lysá 23 4 2 17 22:86 14
12. Prečín 23 4 1 18 39:93 13
13. Sverepec 23 0 0 23 8:207 0

20. kolo: Lazy - Hradčan Lednica 0:6 (0:2), Ivaniš 2, 
Bielik 2, Matúš, Baláž, Mikušovce – H. Poruba 5:0 (2:0), 
Horovce – Borčice /Bolešov 9:0 (4:0), Toman 3, Šatka 
3, Martinko, Výbošťok, Murín, Zubák mal voľno.
1. Mikušovce 17 12 1 4 61:16 37
2. H. Poruba 17 10 4 3 75:23 34
3. Horovce 17 10 3 4 72:22 33
4. Hr. Lednica 17 7 4 6 48:20 25
5. Lazy 17 7 2 8 53:53 23
6. Zubák 17 5 2 10 33:75 17
7. Borčice 18 1 0 17 13:142 3

Skupina o 1. - 15. miesto
Skupina C Kolačín: Kolačín - D. Kočkovce 3:0 kon-

tumačne, Kolačín – Brvnište 3:0 kontumačne, Svere-
pec – Brvnište 3:0 kontumačne, Sverepec – D. Koč-
kovce 3:0 kontumačne, D. Kočkovce – Brvnište 0:3 
obojstranná kontumácia.

Skupina B Ilava: Ilava – Brvnište 5:1 (2:0), Ilava 

– Hradčan Lednica 3:0 (3:0), Ilava – Zubák 5:2 (2:1), 
Martiš, Kanderka, Hradčan Lednica – Brvnište 1:3 
(0:2), Cíbik, Zubák – Brvnište 8:0 (3:0), Kanderka 3, 
Dubový 3, Vrabec 2, Zubák – Hradčan Lednica 0:1 
(0:0), Herák.
1. Sverepec 14 14 0 0 90:10 42
2. Domaniža 14 10 1 3 39:14 31
3. Beluša 14 9 2 3 50:21 29
4. Kolačín 14 8 4 2 28:14 28
5. K. Podhradie 14 7 3 4 46:28 24
6. Hr. Lednica 14 4 4 6 13:19 16
7. Kvašov 14 4 4 6 24:31 16
8. Borčice 14 4 4 6 26:39 16
9. FC Púchov 14 4 4 6 18:34 16
10. Zubák 14 4 3 7 35:38 15
11. D. Kočkovce 14 4 1 9 18:34 13
12. Brvnište 14 4 1 9 24:44 13
13. Ilava 14 4 1 9 30:76 13
14. Visolaje 14 3 3 8 21:32 12
15. Udiča 14 3 1 10 18:51 10

O 16. - 22. miesto
Skupina B Ladce: Ladce – Streženice 2:4 (1:2), Škri-

pec, Drábik, Václavík, Masláková, Ladce – Šebešťano-
vá /Podvažie 4:1 (1:1), Streženice - Šebešťanová/Pod-
važie 1:0 (0:0), Drábik.
16. D. Mariková 12 11 1 0 60:3 34
17. Dulov 12 6 3 3 29:27 21
18. Streženice 12 6 2 4 26:15 20
19. Prečín 12 6 1 5 26:24 19
20. Horovce 12 5 2 5 23:27 17
21. Ladce 12 2 1 9 19:52 7
22. Šebešťanová 12 1 0 11 13:48 3

Streženice – Ladce 1:1 (1:0)
Streženice hrali v podstate o všetko a len plný bo-

dový zisk im dával nádej na záchranu. Ladčania už 
boli bodovo mimo nebezpečenstva zostupu, napriek 
tomu hrali, podobne ako domáci, od úvodu až prí-
liš opatrne. Prvú šancu mali po štvrť hodine hostia, 
no Hrišo v domácej bránke bol po Eliášovej hlave 
pozorný. Domáci pridali a v 18.minúte prekonal po 
peknej akcii hosťujúceho brankára P. Štrbák – 1:0. 
Odhodlanie Streženičanov udržať cenné vedenie im 
v druhom polčase nevydržalo ani dve minúty, Lukáč 
dopravil loptu do domácej siete – 1:1. Streženičania 
tak doma stratili ďalšie body, čo ich po záverečnom 
kole môže vyjsť draho. 

Zostava Streženíc: Hrišo – Struhárňanský (Žiaček), 
Ľ. Medňanský, Bernhauser, Martin Lamžo (Sagan), P. 
Štrbák, Trník, Michal Šesták, Korený, Marián Loduha 
(Rypák), E. Medňanský

Horovce – Chocholná-Velčice 3:0 (2:0)
Aktívnejší Horovčania sa mohli ujať vedenia už po 

piatich minútach, keby Brix nemieril len do tyče sú-
perovej bránky. Na vedúci gól si tak domáci museli 
počkať až do 29.minúty, kedy si Balocký pekne nabe-

hol na Brixov priamy kop a v páde ho poslal za chrbát 
hosťujúceho brankára – 1:0. O päť minút sa domáci 
tešili opäť po priamom kope Škrapka a následnej hla-
vičke Kurica – 2:0. Skórovať mohli aj hostia, no strelu 
aktívneho Adamčího vyrazil domáci gólman Rajník. 
V druhom polčase mali domáci prevahu, no Škrapko, 
Kučo, Kormendy či Kuric nedokázali vo výhodných 
príležitostiach prekonať brankára hostí. Podarilo sa 
to až Kuricovi dvadsať minút pred koncom, keď po 
rohovom kope spečatil zaslúžené víťazstvo domá-
cich. 

Zostava Horoviec: Rajník – Škrapko (Ciesar), Štefa-
nec, Balocký, Kučo, Körmendy, R. Brix, Ďurovec, Kuric 
(Chupáč), Milan Loduha, Marek Siekel (Borovský)

Ostatné výsledky 29. kola: Malá Čausa – Myjava B 
4:1, Malá Hradná – Zemianske Kostoľany 0:2, Podolie 
– Cígeľ 2:0, Veľké Uherce – Bošany 1:2, T. Turná – Stará 
Turá 2:1, Brvnište – Uhrovec 0:0
1. Myjava B 29 20 4 5 67:23 64
2. Cígeľ 29 17 3 9 55:34 54
3. V. Uherce 29 14 5 10 45:40 47
4. Malá Čausa 29 14 4 11 54:48 46
5. Horovce 29 11 8 10 53:38 41
6. Ladce 29 10 10 9 38:26 40
7. Brvnište 29 10 8 11 41:40 38
8. Uhrovec 29 11 5 13 43:54 38
9. Bošany 29 9 10 10 34:46 37
10. Chocholná 29 10 6 13 52:45 36
11. Tr. Turná 29 9 9 11 47:48 36
12. Podolie 29 10 6 13 32:40 36
13. Z. Kostoľany 29 9 9 11 42:54 36
14. Streženice 29 10 5 14 44:57 35
15. Stará Turá 29 10 5 14 38:55 35
16. Malá Hradná 29 5 9 15 26:63 24

Častkovce – Beluša 0:1 (0:1)
Belušania, ktorí majú už niekoľko týždňov vo vrecku 

postupovú definitívu, začali v Častkovciach aktívne a
už po štyroch minútach sa ujali vedenie gólom Petra 
Mišutku, ktorý potrestal fatálnu chybu domácich za-
dákov – 0:1. Domáci pridali, boli aktívnejší a o osem 
minút po inkasovanom góle mohol Sarr vyrovnať, no 
jeho strela preletela len niekoľko centimetrov vedľa 
hosťujúcej bránky. Sedem minút pred koncom prvé-
ho polčasu opečiatkoval domáci Adamec hlavou žrď. 
A keďže ani v druhom polčase nevyužili domáci nie-
koľko šancí, dokonca ani Adamec sólový nájazd na 
brankára Beluše Opata, odviezol si líder z Častkoviec 
všetky tri body.

Zostava Beluše: Opat – Gorelka, Kršák, StrapkoL. 
Zapotoka, F. Vavrík (Kucharík), Jurga, Mikuška, Novi-
sedlák, P. Mišutka, M. Hrnčík (Škulec) 

Ostatné výsledky 29. kola: Partizánske – Trenči-
anske Stankovce 4:2, Vrbové – Holíč 4:2, Kanianka 
– Šimonovany 0:2, ŠK Blava – Trenčianske Teplice 3:1, 
Malženice – Bánovce 1:4, Prečín – Boleráz 2:2, Nová 
Dubnica – Domaniža 3:2
1. Beluša 29 20 5 4 63:33 65
2. Malženice 29 16 4 9 59:42 52
3. Šimonovany 29 15 5 9 48:30 50
4. Bánovce 29 14 6 9 52:33 48
5. Domaniža 29 14 6 9 53:49 48
6. Častkovce 29 14 5 10 47:35 44
7. N. Dubnica 29 13 3 13 43:50 42
8. Vrbové 29 11 8 10 53:55 41

9. Tr. Teplice 29 12 4 13 56:51 40
10. ŠK BLAVA 29 11 5 13 51:45 38
11. Boleráz 29 10 7 12 43:33 37
12. Partizánske 29 9 8 12 49:59 35
13. Prečín 29 10 5 14 47:62 35
14. Tr. Stankovce 29 9 7 13 44:54 34
15. Holíč 29 7 7 15 34:48 28
16. Kanianka 29 2 5 22 27:90 11
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Krytá plaváreň ponúka

ZĽAVNENÉ PLÁVANIE 
za 1 €

každý pondelok a piatok
v čase od 9.00 do 12.00 h

Volejbalisti tretí na majstrovstvách Slovenska
Dňa 29. 5. 2016 sa v Bojniciach usku-
točnili MSR vo volejbale mladších žia-
kov „midi“, kde sa Púchov prebojoval 
z prvého miesta zo skupiny „západ“ 
spoločne s Novým Mestom nad Vá-
hom. V „B“ skupine sa Púchovčania 
stretli s ŠVK Tatran Banská Bystrica, ŠK 
Tajovského Senec a neskorším víťa-
zom celého turnaju a majstrom Slo-
venska, VK Sláviou Svidník. Po prehre 
so Svidníkom 0:2 a po víťazstvách so 
Sencom a Banskou Bystricou zhodne 
2:0, obsadili chlapci v základnej skupi-
ne druhé miesto. V „A“ skupine hralo 
VKP Bratislava, VK Prievidza, VK Nové 
Mesto nad Váhom a skupinu vyhral 
náš semifinálový súper, neskorší vice-
majster Slovenska, VKM Stará Ľubov-
ňa.

Vývoj turnaju a sledovanie súperov 
nám jednoznačne ukázalo, že bude 
oveľa efektívnejšie proti Starej Ľubov-
ni nechať už aj tak dosť unavených 
hráčov oddýchnuť a tak do zápasu 
proti fyzicky oveľa lepšie dispono-
vanému súperovi zasiahli aj hráči z 
lavičky. Po očakávanej prehre 0:2, sa 
Stará Ľubovňa dostala do finále. Naši 
chlapci mali pred sebou zápas o tret-
ie miesto s usporiadateľským tímom 
Prievidze, ktorý skončil vo svojej sku-

pine druhý za suverénnou Ľubovňou. 
Po presvedčivom výkone sme vyhrali 
prvý set 25:15, avšak nasadenie sa 
nám nepodarilo udržať a Prievidza sa 
za výdatnej podpory domácich divá-
kov a tiež domáceho rozhodcu vzcho-
pila a druhý set vyhrala 26:24.

výkonnosť bude iba napredovať. 
Púchov reprezentovali pod vede-
ním trénera Ivana Štefka: Turčáni 
Matej, Cíbik Stanislav, Štefánik Juraj, 
Gabko Emil, Pišoja Oliver, Pišoja Patrik, 
Kvasnica Richard a Maslák Alexej.
                                      Ivan Štefko, tréner

Do tajbrejku sme vstupovali s odhod-
laním zopakovať výkon z prvého setu, 
čo sa chlapcom aj podarilo a s prehľa-
dom zvíťazili 15:8 a zápas 2:1.
Na MSR mladších žiakov „midi“ týmto 
obsadili krásne tretie miesto a doká-
zali, že sú perspektívni a veríme, že ich 

Druhé miesto púchovskej prípravky na MER SPORT CUP
zápas s Pohroním som bol veľmi 
spokojný s výkonmi. Škoda finálo-
vého kola, kde sme pozahadzovali 
viacero šancí, čo nás nakoniec stá-
lo prvé miesto. Nechcem to však 
veľmi preceňovať, keďže sme neh-
rali s družstvami top rangu. Verím 
však, že v týchto výkonoch budú 
chlapci pokračovať, pretože nás 
čakajú ďalšie výborne a kvalitne 
obsadené turnaje. Ich vyvrchole-
ním bude dvojdňový turnaj kon-
com augusta v Chocni (Česko), kde 
nás pozvali na neoficiálne majs-
trovstvá Českej republiky.“ 

-tsch-, zdroj: P. Mičic

Výsledky Púchova v skupine: 
MŠK Púchov – FC ViOn Zlaté Morav-
ce  3:0
Góly: Vričan, Baláž, Jánovský

MŠK Púchov – ŠTK Šamorín 4:0
Góly: Vričan 2, Baláž, Vrábel

MŠK Púchov – FK Močenok 1:0
Gól: Jánovský

MŠK Púchov - Domino Bratislava 5:0
Góly: Baláž, Jánovský, Papučiar, Kušík, 
Vavrík

Semifinálové kolo:
MŠK Púchov - FK Pohronie Žiar nad 
Hronom Dolná Ždaňa 2:0
Góly: Vričan 2

Finálové kolo:
MŠK Púchov – Slovan Duslo Šaľa  0:0
MŠK Púchov - ŠK Senec 0:0
(Senec - Šaľa 3:0)

Hodnotenie trénera tímu Petra 
Mičica: 
„Chlapci opäť ukázali svoju kvalitu 
a odniesli si pekný úspech. Až na 

Mladí púchovskí futbalisti do 10 rokov sa zúčast-
nili na zaujímavom turnaji v Seliciach (okres Šaľa). 
Púchovčania obsadili v konkurencii pätnástich tí-
mov peknú druhú priečku. Zaujímavosťou je, že 
futbalisti MŠK v siedmich zápasoch ani raz nein-
kasovali. Najlepším hráčom turnaja bol vyhláse-
ný púchovský futbalista Marek Vrábel.
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NAJBLIŽŠÍ PROGRAM:
Dohrávka 28. kola II. ligy do-
rastu: ŠK Žolík Malacky – MŠK 
Púchov, v stredu 8. júna od 
14:00 (U19) a od 16:30 (U17)

30. kolo II. ligy dorastu: MŠK 
Púchov – FK Spartak Vráble, v 
sobotu 11. júna od 10:00 (U19) a 
od 12:30 (U17) 

14. kolo súťaže prípraviek 
ZsFZ: MFK Skalica – MŠK Pú-
chov, v utorok 7. júna od 17:30 
(U11, U10 a U9)

-tsch-

Futbal mládež:  Takmer stopercentný púchovský týždeň
Celkom päť družstiev MŠK Púchov zasiahlo v uplynulom týždni do majstrovských zápasov v ligových 
súťažiach. Štyri z nich sa radovali z výhier, v prípade prípraviek išlo dokonca o dvojciferné výsledky. 
Zaváhala jedine prípravka do 11 rokov, ktorá doma tesne prehrala s Myjavou. Potešili i dorasty. Starší 
dorastenci predviedli v Nitre málo vídaný obrat a po dvoch góloch v závere si odviezli cenné tri body.  

29. kolo II. ligy staršieho dorastu 
(U19): 
ČFK Nitra – MŠK Púchov 1:2 (0:0)
Góly Púchova: Zavadzan, Mar-
man
Zostava Púchova: Pilný – Gabaj 
(Červený), Hrančík, Buček (Valašík), 
Hafera, Šimko (Marman), Hrnko, Ve-
teška, Kmošena, Vojtek, Zavadzan

Na pôde Nitry sa skóre sedemdesiat 
minút nemenilo a stretnutie smero-
valo k neobľúbenému bezgólové-
mu rezultátu. Zmenili to Nitrania, 
ktorí sa v 71. minúte po premenenej 
penalte ujali vedenia. Púchovčania 
sa snažili, no Nitrania dobre bránili 
a ešte štyri minúty pred koncom by 
len málokto povedal, že tím spod 
Zobora obíde naprázdno. Avšak sta-
lo sa – v 87. minúte vyrovnal Jakub 
Zavadzan a striedajúci Frederik Mar-
man rozhodol v 90. minúte o víťaz-
stve Púchovčanov! Tí po zisku troch 
bodov zostali v hre o konečnú tretiu 
priečku tabuľky, kde sa medzi sebou 
bije niekoľko tímov. Púchov je aktu-
álne šiesty, na konte má 50 bodov 
pri skóre 44:32.

29. kolo II. ligy mladšieho dorastu 
(U17): 
ČFK Nitra – MŠK Púchov 0:1 (0:1)
Gól: Kvaššay
Zostava: Vaňo – Krčmárik, Klučka, 
Ciesar (Živčic), Borovička, Kvaššay, 
Bartoš (Granzer), Socha, Mušák (Čer-
noško), Kendy, Hurta
Mladší dorast získal v Nitre mimo- 
riadne cenné tri body. O všetkom sa 
rozhodlo už v desiatej minúte, kedy 
sa presadil Marek Kvaššay. Po tomto 

okamihu sa už skóre nezmenilo a 
Púchovčania si odviezli tri body za 
výhru 1:0. Pomohli si v priebežnej 
tabuľke, kde poskočili na desiatu 
priečku so ziskom 36 bodov a pozi-
tívnym skóre 52:48. 

13. kolo súťaže prípraviek ZsFZ 
(U11):
MŠK Púchov – Spartak Myjava 
3:4 (3:2)
Góly: Minárech, Solík, Janíček
Zostava: Vavrík – Minárech, Šurian, 
Brezáni, Jurík, Krasňan, Solík, Kut-
nár, Janíček, Obšivan
Mladí Púchovčania do 11 rokov 
odohrali proti Myjave dramatic-
ký zápas. Hostia z Kopaníc viedli v 
úvode o dva góly, no Púchov tromi 
gólmi otočil skóre a ujal sa vedenia 
3:2. Myjava v závere dvomi presný-
mi zásahmi strhla tri body na svoju 
stranu a pripravila Púchovčanom 
nečakanú domácu prehru.  

13. kolo súťaže prípraviek ZsFZ 
(U10):
MŠK Púchov – Spartak Myjava 
10:3 (2:1)
Góly: Čmelo 3, Vričan 2, Kušík 2, Va-
vrík, Miko, Držka
Zostava: Haladej – Ďurovec, Vri-
čan, Galko, Sapák, Miko, Držka, Ku-
šík, Staňo, Čemlo, Vavrík
Desaťroční púchovskí futbalisti 
zvládli duel proti Myjave výborne. 
Po prvom polčase bolo skóre ešte 
vyrovnané, no v druhom dejstve 
nastrieľali domáci ďalších osem 
gólov a zvíťazili dvojciferným vý-
sledkom. Hetrikom sa blysol Jakub 
Čmelo. 

13. kolo súťaže prípraviek ZsFZ 
(U9):
MŠK Púchov – Spartak Myjava 
10:3 (7:0)
Góly: Talda 3, Mušák 3, Pecho 2, Vrá-
blik, Sekáč
Zostava: Crkoň – Šurian, Vráblik, 
Šesták, Talda, Mušák, Mar. Mynář, 
Tvarožek, Pecho, Žiačik, Veteška, Šu-
lík, Sekáč, Kmecík, Ondrička, Vozár
Výborný výsledok zaznamenala 
aj prípravka do 9 rokov. Mladí Pú-
chovčania svojho súpera doslova 
zmietli a taktiež mu nastrieľali desať 
gólov. V domácom tíme sme zazna-
menali aj dva hetriky, postarali sa o 
ne Ľubomír Talda a Tomáš Mušák. 

16. ročník Memoriálu Pavla Vajdu 
Detské plavecké preteky

Hlavným heslom súťaže je: VÍŤAZÍM 
NAD SEBOU. 
Plaveckých pretekov sa môžu zú-
častniť aj deti, ktoré nie sú členmi 

plaveckých oddielov. Podmienkou 
je , aby dokázali preplávať 25 m. 
Začiatok súťaží je o 9:30. Organizá-
tori sa tešia na vašu účasť.

Púchovskí plavci sa chystajú na Memoriál Pavla Vajdu - 
plavecké preteky organizované na počesť zakladateľa 
plávania v Púchove. Konajú sa v sobotu 18. júna v pries-
toroch krytej plavárne. 

Ilustračné foto: Dorast MŠK Púchov.
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Po-Pia 9.00 - 17.00 hodŠtefánikova 870, Púchov
cestovná agentúra 0911 501 888

 www.safara.sk 

391 €
za osobu s poplatkami
8 dní / odlet 16. júna
polpenzia

Thassos

617 €
za osobu s poplatkami
8 dní / odlet 19. júna
ultra all inclusive

Kréta

502 €
za osobu s poplatkami
8 dní / odlet 20. júna
all inclusive

Rhodos

574 €
za osobu s poplatkami
8 dní / odlet 19. júna
ultra all inclusive

Turecko

588 €
za osobu s poplatkami
8 dní / odlet 19. júna
all inclusive

Sicília
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt v Púchove. Tel. 
0907 983 374. I-123

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám rod. dom v Horenickej Hôrke (7 km od 
Púchova) s výmerou pozemku 2050 m². Cena doho-
dou. Tel. 0908 772 342, 0915 718 745. I-126
• Predám chatu v Lednických Rovniach – Biele Hliny. 
Cena 27 000 €. Tel. 0944 923 786. I-130

PREDAJ RÔZNE
• Predám domáce jahody, 2 kg košíky po 3,50 – 4 €. 
Púchov a okolie. Tel. 0948 061 927. I-118
• Predám LACNO spálňu: biele skrine, dvojlôžko 
+ nočné stolíky + 2 skrinky + 1 skrinka pre rádio/
prehrávač + 2 toalet. stolíky + zrkadlo + taburet  
- potiahnuté plyšom, medová farba a hnedú koženú 
sedaciu súpravu 3 + 1 + 1. Tel. 0915 161 974. I-131
• Predám málo používanú výkonnú benzínovú tráv-
nu kosačku RIWALL PRO RPM 4635 HW, cena 160 €. 
Tel. 0915 122 361. I-133

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• 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 dom s pozemkom (záhradou) 
na Novonosickej ulici od 1. 6. 2016, cena dohodou. 
Tel. 0944 427 407. I-121
• Prenajmem 1-izbový byt v Púchove, voľný ihneď. 
Tel. 0907 029 227. I-127
• Vezmem do prenájmu 1- alebo 2-izbový byt. Tel. 
0948 612 452. I-132
• Dáme do prenájmu priestor v pasáži o rozlohe 56 
m². Cena 6,90/m². Možnosť prenájmu ihneď. Pre 
bližšie informácie nás kontaktujte na tel. č. 0910 283 
071. I-135

VÝMENA BYTY – NEHNUTEĽNOSTI
• Vymením 3-izbový byt (81 m²) za 1-izbový  alebo 
malý 2-izbový (do 50 m²) v dome s výťahom. Prí-
zemie a vrch sa vylučujú. Tel. 463 26 61 po 18.00 h. 
I-128

SLUŽBY
• Maľby, stierky, sadrokartón. LACNO. Tel. 0902 238 
168. I-101
• 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
• Rekonštrukcie bytových jadier a kúpeľní. Tel. 0902 
238 168. I-102

• 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 pracovní-
kov v profesiách: ZÁMOČNÍK, ZVÁRAČ, KOVOOB-
RÁBAČ - SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR, HORIZONTKÁR s 
praxou min. 2 roky. 
Kontakt: 0905 981 955,  042/445 09 38. I-107

ADVENT  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

KVETINÁRSTVO - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite
DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

SPOMIENK A
Ťažko je vysloviť, čo v srdci 
cítime po rokoch bolesti, 
čo k hrobu chodíme.
To, že sa rany hoja, je len 
zdanie, v srdciach nám bo-
lesť ostáva a spomínanie...
Dňa 6. 6. 2016 uplynú 
smutné 4 roky, čo nás 
opustil náš milovaný syn a 
vnuk Rudko SLABÝ zo Zubáka.  
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomínajú rodičia, starí rodičia a ostat-
ná rodina.

• 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: 0905 787 135, 042/445 09 33. I-124
• Pizzeria v centre mesta prijme kuchárku ideál-
ne s praxou, ale nie je podmienka. Pracuje sa na 
krátky – dlhý týždeň, prípadne sa dá dohodnúť aj 
iná pracovná doba. Mzdové podmienky a ostatné 
informácie sa dozviete na tel. čísle 0950 564 313. 
I-129

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným a 
známym, ktorí sa prišli dňa 1. 6. 2016 rozlúčiť 
s manželom, bratom a strýkom 
Emilom LUHOVÝM z Horných Kočkoviec.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste zmiernili náš žiaľ
a zároveň pohrebnej službe Advent za dôstoj-
nú rozlúčku.
V mene smútiacej rodiny manželka Beata.

SPOMIENK A
Uschli už slzy, zmiernil sa žiaľ,
čas nikdy nevráti, čo nám už 
vzal. Sviečka na hrobe tíško 
zhasína, kto Ťa mal rád, ten si 
spomína.
Dňa 9. 6. uplynie 1 rok, čo 
nás navždy opustil náš 
manžel, otec, dedko a svokor
Jozef GABAJ.   
S láskou a vďakou spomína manželka s celou 
svojou rodinou.

Spoločnosť KOPEK PLUS, s. r. o., 
Kočkovská pekáreň - Dolné Kočkovce,
prijme do zamestnania pracovníkov v profesiách:

•  pekár - pekárka
• cukrár - cukrárka
• expedient - expedientka
• vedúci - vedúca zmeny (prax v pekárni)
• pekár - technológ

Práca v pekárni v trojzmennej prevádzke. 
Informácie na tel. č. 0905 655 119, 
042 467 74 59.                                                               I-134

SPOMIENK A
V máji uplynulo 14 rokov, 
čo nás opustil otec
Jozef HARNÁDEK

a jeden rok, čo nás 
opustila mama
Mária HARNÁDKOVÁ
z Dohnian.   

Kto ste ich poznali, venujte 
im spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomína celá 
rodina.
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