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PÚCHOVSKÉ  NOVINY2 spravodajstvo  I  inzercia

6. júna sa zišli v Mestskom úrade v Púchove členovia Ko-
misie dopravy, služieb a bytovej politiky. V  priebehu ro-
kovania sa hovorilo napr. o znečisťovaní priestranstva pri 
protipovodňovom múriku na Nábreží slobody, o pláne 
dopravnej obslužnosti autobusmi v meste i o závorách na 
parkovisku pri Bille.

Tému znečistenia verejného priestoru 
pri tzv. múriku otvoril náčelník Mest-
skej polície Jozef Čuraj. Ten hovoril 
o častejších kontrolách mestských 
policajtov v tejto lokalite, ktoré budú 
zamerané na konzumáciu alkoho-
lických nápojov na verejnosti, ktoré 
podľa jeho slov vynášajú zákazníci 
neďalekého zariadenia Queen´s pub. 
Prítomní zástupca prevádzkovateľa 
uvedeného pubu Richard Hrnko 
argumentoval, že situáciu už viac 
ako rok rieši na vlastné náklady pro-
stredníctvom ľudí, ktorí priestor pri 
múriku pravidelne čistia a zabraňujú 
zákazníkom podniku, aby nevynášali 
zakúpené nápoje mimo prevádzky. 
Podľa Hrnka je 99 % odpadu done-
seného z domu alebo iných prevád-
zok. Prítomní zástupcovia podniku 
navrhujú zlepšiť osvetlenie priestran-
stva, umiestniť tam odpadkové koše 

a kameru, keďže neporiadok sa tam 
vyskytuje takmer po každom víken-
de. Ďalší členovia komisie súhlasili s 
návrhmi a dohodli sa zvolať stretnu-
tie i s ďalšími zástupcami okolitých 
prevádzok. 

Informácie o organizácii novej mest-
skej autobusovej doprave predniesol 
Jozef Daniž z Automobilovej dopravy 
Púchov, s. r. o (ADP). Žilinská univer-
zita vypracovala na podnet ADP plán 
dopravnej obslužnosti s preferenciou 
mestskej autobusovej dopravy. Práve 
tá je podmienkou výziev pri získava-
ní finančných zdrojov z eurofondov 
pre mesto Púchov. „Takéto finančné 
zdroje môžu byť použité napríklad 
na nákup nových autobusov alebo 
rekonštrukciu autobusového nástu-
pišťa na železničnej stanici,“ upresni-
la vedúca oddelenia dopravy a služieb 

Alena Vavrová. Z uvedených dôvodov 
je dôležité, aby sa mesto informáci-
ami z vypracovaného dokumentu 
zaoberalo. Komisia sa opäť venovala 
i návrhu spoločnosti Billa vybudovať 
na priľahlom parkovisku závory, ktoré 
obmedzia dobu bezplatného státia 

osobných vozidiel v čase otváracích 
hodín predajne na 90 minút. Keďže v 
predloženom návrhu boli zapracova-
né predchádzajúce pripomienky ko-
misie, jej členovia súhlasili s takýmto 
riešením a odporučili posunúť návrh 
ďalej do mestskej rady.                  -pam-

Komisia schválila závory pri Bille

Majitelia psíkov platia mestu za svo-
jich miláčikov každoročne dane. 
Niektorí majú pocit, že sa všetky vy-
brané peniaze neinvestujú do skva-
litnenia života ich štvornohých pria-
teľov. O výbehovej zóne, ktorá vznikla 
v minulosti za Podnikom technických 
služieb mesta skoro nikto nevie. Je 
síce ohradená, ale málo udržiavaná a 
hlavne je ďaleko od sídlisk, kde je psí-
kov najviac. Počet a kvalita košov pre 
psie exkrementy na sídliskách nášho 
mesta je tiež už dlhšie terčom kritiky.
Vedenie nášho mesta sa rozhodlo na 
požiadavky majiteľov psíkov reago-
vať pozitívne a ako prvý krok pristu-
puje k nákupu nových košov pre psie 
exkrementy. Ďalej bude nasledovať 
vybudovanie nových priestorov pre 
zatúlaných psíkov, ktoré budú v areáli 
Podniku technických služieb mesta. 
Tie súčasné sú už nevyhovujúce, hlav-
ne sa odchytené psíky v zime nemajú 
kde zohriať. Mesto bude tiež hľadať 
nové miesta pre ohradené výbehové 
zóny, kde by sa psíky mohli vyšantiť 
bez vôdzky. Privítajú to najmä psíčka-
ri, ktorí už pre svoj vek alebo zdravot-
ný stav nevládzu držať krok so svojimi 
štvornohými miláčikmi.
Nové koše pre psíčkarov budú plas-
tové, zhotovené z vysoko odolného 

PE a vybavené uzamykateľným sys-
témom, ktorý bráni nežiadúcej mani-
pulácii. Ku každej nádobe bude inšta-
lovaný kovový zásobník na plastové 
vrecká v rolke (500 ks vreciek v jednej 
rolke).
O umiestnení košov by mali rozhodn-
úť tí, ktorí najlepšie vedia, kde sú koše 
naozaj potrebné. Oddelenie dopra-
vy a služieb Mestského úradu v Pú-
chove vyzýva psíčkarov, aby do 30.  
6. dali tipy na lokality, kde by mali 
byť nové koše umiestnené. Napíšte 
na e-mailovú adresu vladimir.ozi-

my@puchov.sk alebo zavolajte na 
číslo telefónu 042/46 508 18.
Po rozmiestnení nových košov v mes-
te so zásobníkmi plastových vreciek 
možno očakávať zvýšenie čistoty 
a  kultúrnosti verejného priestoru 
nášho mesta. Upozorňujeme niekto-
rých majiteľov psíkov, ktorým doteraz 
nevadilo, keď si to ich psík „odložil“ 
na chodník. Už sa nebudú môcť vy-
hovárať, že „to“ nemajú kam dať. A ak 
sa naďalej budú správať ignorantsky, 
príslušníci mestskej polície im určite 
ich povinnosť radi pripomenú.       -sf-

Pribudnú nové koše pre psíčkarov



Opýtali sme sa riaditeľky Materskej 
školy 1. mája Jany Kovárovej, čo ho-
vorí na túto iniciatívu:

Ako poznám pána primátora He-
neka, viem, že robí všetko pre pod-
poru detského a mládežníckeho 
športu. Deti majú plavecké kurzy 
veľmi radi. Pokiaľ poplatok za pla-
vecký kurz bol kedysi 12 eur, ne-
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Kurzy plávania pre deti zdarma

Minulý týždeň skončili v Púchove 
posledné ústne maturitné skúšky v 
tomto školskom roku. Na gymnáziu 
maturovalo 99 študentov, z toho 
len jeden študent nezmaturoval z 
písomnej časti a jeden z ústnej časti 
maturít. Na Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb zo 119 maturan-
tov pristúpilo k ústnej časti matu-
rít 117 študentov a všetci skúšku 
zvládli. 
Ako poslední končili študenti na 
Stredne odbornej škole I. Krasku, 
kde zo 124 prihlásených maturan-
tov pristúpilo k ústnym maturitám 
112 a úspešne zmaturovalo 110 
študentov. Maturitné vysvedčenia 
im koncom minulého týždňa spolu 
s riaditeľkou školy Ing. Lenkou Jan-
cíkovou slávnostne odovzdal primá-
tor mesta Mgr. Rastislav Henek. Ten 
vo svojom príhovore okrem iného 
poprial absolventom: 
„Vyrástli ste z detí na krásnych 
mladých ľudí, pred ktorými sa 
otvára nový život. Verím, že zís-
kané vedomosti a poznatky vám 
umožnia dobre sa uplatniť v našej 
spoločnosti a ďalším štúdiom ich 
budete rozvíjať a prehlbovať. Ne-
zabudnite však na svojich pedagó-
gov ani potom, keď budete žiť svoj 
nový život. Príďte im porozprávať 
o svojich úspechoch, či nenaplne-
ných snoch. Verte mi, dobre im to 
padne... Nezabúdajte ani na svo-
jich rodičov, ktorí sú oporou vo va-
šom živote, ktorí spoločne s vami 
prežívajú vaše úspechy, ale aj skla-
mania... Absolvovali ste náročné 
skúšky, ktoré ste zvládli. Skúškami 
človek rastie, získava nové skú-
senosti. Verím, že aj ďalšie skúšky 
svojho života zvládnete na výbor-
nú. Pred polrokom ste dostali ma-
turitné stužky, ktoré sú symbolom 
nádeje a mladosti. Nádej predsta-
vuje budúcnosť, v ktorej si budete 
musieť hľadať svoje miesto. Nech je 
váš svet otvorený, veď budúcnosť 
patrí vám!“

-sf-

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

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy

Maturity 
v Púchove 
skončili

Primátor mesta Rastislav Henek sa chystá urobiť ďalší pozitívny krok 
voči obyvateľom Púchova, tentokrát sa týka najmenších detí. Ekono-
mická komisia pod vedením poslanca Daniela Laka posudzovala návrh 
primátora, aby plavecké kurzy materských a základných škôl (vrátane 
sauny) boli oslobodené od poplatku 20 eur. Komisia iniciatívu primátora 
v plnom rozsahu podporila.

bolo to veľa, ale každoročné zvy-
šovanie poplatku až na dvadsasť 
eur mohlo najmä rodičom s viace- 
rými deťmi negatívne zasiahnuť do 
rodinného rozpočtu.

Boli v minulosti problémy s rodičmi 
a nebojíte sa úrazu alebo nejakej 
mimoriadnej udalosti?
Nie. Niektorí rodičia dokonca žia-
dajú, aby sa kurzu mohli zúčastniť 
aj mladšie deti, pre ktoré kurz nie 
je určený. O bezpečnosť detí a sa-
motný výcvik sa starajú kvalifiko-
vaní tréneri. Naše učiteľky zabez-
pečujú dozor mimo bazéna. Deti a 
rodičia si kurzy veľmi pochvaľujú. 
V poslednom plaveckom kurze – 
tento rok v máji - sa z 19 detí 16 
naučilo plávať.

Ako býva organizovaný plavecký 
kurz? Nemá púchovský bazén príliš 
hlbokú vodu pre tak malé deti?
Kurz trvá jeden týždeň, pričom ka-
ždý deň je na bazéne výuka 2 ho-

diny. V čase kurzov pre materské 
školy je znížená hladina vody v ba-
zéne, aby deti pohodlne dočiahli 
na dno a výcvik bol bezpečný.

Čo hovoríte na možnosť využiť v 
rámci plaveckého kurzu aj bezplat-
nú saunu? Nebojíte sa zdravotných 
problémov detí?
Moderné trendy radia saunovať aj 
malé deti. Dokonca existujú škôl-
ky s vlastnou saunou. Saunovanie 
detí má blahodarný vplyv na dý-
chací systém detí, s ktorým majú 
deti v tomto veku často problém.

Primátor mesta Rastislav Henek sa 
navyše snaží dohodnúť s podnikom 
Autobusová doprava Púchov, a. s. 
bezplatný rozvoz detí zo vzdialenej-
ších škôl na plaváreň a späť. Veríme, 
že iniciatíva poskytnúť zdarma pla-
vecký výcvik všetkým púchovským 
deťom nájde pozitívny ohlas v pú-
chovskej verejnosti.

-sf-
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Poslanec Špaček: Čo sa spravilo v Nosiciach, spravilo sa pre mesto

1. Čo sa Vám, ako poslancovi podarilo realizo-
vať vo vašom volebnom obvode i meste v tom-
to volebnom období?
Na vašu prvú otázku nebudem odpovedať v jed-
notnom čísle, pretože mojim prvotným cieľom 
poslanca bolo obklopiť sa ľuďmi, ktorí ťahajú 
za jeden povraz. A tak, čo sa spravilo, bolo spo-
ločným úsilím. Založili sme funkčný a aktívny 
občiansky výbor (OV), a to nie len na papieri. Vy-
tvorili sme webovú stránku na prezentáciu a ko-
munikáciu s občanmi, zabezpečili sme informač-
né tabule k pripravovaným činnostiam OV. Ďalej 
sme založili občianske združenie „Nosičan“ a roz-
behli pravidelné spoločensko-kultúrno-športové 
aktivity, ako napríklad skupinová veľkonočná ši-
bačka, program ku Dňu matiek, športové popo-
ludnie MDD, Deň otcov, sprievod ku kaplnke Jána 
Nepomuckého, program pri príležitosti hodovej 
slávnosti, Mikulášsky deň, koledovanie detí atď. 
Vykonali sme tiež jarný zber odpadu, zabezpeči-

li výrub drevného porastu a spevnenie zábradlia 
pod železničnou traťou, za čo chcem aj touto ces-
tou poďakovať ŽSR, konkrétne pánovi Motyčkovi 
za splnenie dohodnutých požiadaviek. V spolu-
práci s bývalým pánom poslancom Rosinom sa 
podarilo presadiť asfaltovú úpravu pri koncovej 
autobusovej zastávke, osadenie zrkadla do pod-
jazdu, zlepšenie osvetlenia železničnej stanice, 
zabezpečenie opatrovateľskej služby pre starších 
manželov. Všetko si to vyžadovalo množstvo te-
lefonickej komunikácie s vedúcim výstavby ka-
nalizácie. S potešením sme schválili vybudovanie 
vodovodu v Záskalí. To, čo sa spravilo v Nosiciach, 
spravilo sa pre mesto. V minulom roku sa realizo-
vala výstavba kanalizácie a úprava areálu zbrojni-
ce a oplotenia domu smútku. Všetky tieto projek-
ty boli financované z eurofondov a boli dlhodobo 
plánované. Dúfam, že budú slúžiť k spokojnosti 
všetkých.

2. Čo sa chystáte najbližšie realizovať v rámci 
Vášho volebného obvodu a mesta?
S veľkými očakávaniami vstupujeme do toh-
toročných mestských investícií, pretože mesto 
hospodárilo v minulom roku veľmi dobre. Do sta-
noveného termínu sme zosumarizovali celkom 
18 investičných a niekoľko bežných požiadaviek. 
Medzi nimi napríklad vybudovanie parkoviska 
pred budovou starej školy, rekonštrukcia jej in-
teriéru, vypracovanie štúdie a projektovej doku-
mentácie na vybudovanie chodníka v Nových 
a Starých Nosiciach. Medzi požiadavkami je i 

skvalitnenie niektorých úsekov cestnej komuni-
kácie, doplnenie verejného osvetlenia do boč-
ných ulíc. Pred areálom materskej školy chceme 
opraviť oplotenie, parkovaciu plochu, doplniť 
detské ihrisko o ďalšie hracie prvky. Aj keď mes-
to nedisponuje vhodným pozemkom na vybu-
dovanie multifunkčného ihriska, hľadáme cestu 
k takejto realizácii. Z bežných požiadaviek je to 
úprava stromového porastu na cintoríne, opravy 
domu smútku, výroba stojanov na bicykle, od-
stránenie nepovolenej skládky odpadu a starého 
elektrického vedenia. Keďže naše kompetencie 
siahajú až do Nových Nosíc, hľadáme priestor 
na zriadenie rozhlasu, poprípade aj na stretnutia 
s občanmi. Stále nie je vyriešená forma zakrytia, 
či zásypu odvodňovacieho kanálu na Novonosic-
kej ulici i zabezpečenie vodovodnej prípojky pre 
nové domy na konci Novonosickej ulice. V súčas-
nom období pracujeme na príprave materiálu k 
dotazníkovému prieskumu občanov, ktorý by sl-
úžil ako podkladový materiál k návrhom uznesení 
mestského zastupiteľstva. Ide predovšetkým o  
pomenovania ulíc v časti Staré Nosice, o odpredaj 
mestského pozemku, či návrh rozdelenia voleb-
ného obvodu Nové Nosice - Staré Nosice.

3. Čo je podľa Vás „najpálčivejšia“ téma, do 
ktorej by ste sa chceli pustiť čím skôr?
Pre mňa neexistuje najpalčivejšia téma. Život pri-
náša rôzne výzvy, na ktoré treba neraz okamžite 
reagovať.                  
              -pam-

Amfiteáter na Ilonke dostal novú fazónu
Prírodný amfiteáter Ilonka (alebo pre mladšie 
ročníky Kocka) by sa mal v dohľadnej budúcnosti 
dočkať obnovy. Mesto Púchov sa bude uchádzať 
o finančné prostriedky z aktuálne vyhlásenej vý-
zvy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a 
Českou republikou. Prostredníctvom európskych 
peňazí sa plánuje rekonštrukcia pódia a vybudo-
vanie jeho nadstrešenia. 
Mimo rámec spomínanej výzvy sa púchovská 
radnica už teraz pustila do obnovy poškodených 
a zdevastovaných lavičiek v hľadisku amfiteátra. 
Výmena a renovácia lavíc spolu s opravou nebez-
pečne „deravého„ zábradlia za pódiom vyčíslil 
konateľ  technických služieb Miloš Svoboda na 
2000 eur. 
Návštevníkov najbližšieho podujatia na Ilonke, 
nedeľného Rozpralesa, tak čakalo zrenovované a 
bezpečnejšie prostredie.                                        -tm-
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V Púchovskom
magazíne 
uvidíte 
aj tieto reportáže:

Komisia riešila najmä občianske podnety na zmenu dopravy 
Amfiteáter na Ilonke s obnovenými lavičkami a zábradlím 
Modernizácia železnice momentálne „stojí„
Obrovskému jaseňu v Marczibánke spravili zdravotný rez
Komisia vzdelávania o kultúrnom lete a programe jarmoku
34. ročník Folklórneho Púchova
Dermatologická poradňa s MUDr Hurtovou: Opaľovanie
Púchov čakajú v júli majstrovstvá Európy mažoretiek 
CVČ Včielka ukončilo činnosť krúžkov spoločným vystúpením
Futbal: MŠK Púchov - FKS Nemšová
Futbal: MŠK Púchov - Tesla Vráble
Púchovské športové hry sa blížia, šport. garantom M. Sobek

Premiéra v piatok 3. júna o 18.00 
Reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00

ZBERNÝ DVOR 
pre nebezpečný a rozmerný odpad

NEBEZPEČNÝ ODPAD
• vyradené akumulátory z automobi-
lov, drobné batérie (monočlánky, ba-
térie z mobilných telefónov),
• čierna spotrebná technika, elektroni-
ka a výpočtová technika - televízory, 
videá, DVD prehrávače, rádiá, telefó-
ny, vysávače, žehličky, varné kanvice, 
mikrovlnné rúry, počítače, monitory, 
tlačiarne, skenery,
• biela technika - chladničky a mraz-
ničky s obsahom CFC, je možné do-
viezť aj elektrické sporáky, plynové 
sporáky, práčky, žmýkačky,
• vypálené žiarivky – sodíkové a ortu-
ťové výrobky (úsporné zdroje svetla, 
nie žiarovky!),
• obaly z farieb, riedidiel, aerosólov, 
farby (cartridge) do tlačiarní,
• opotrebované motorové oleje.

OSTATNÝ ODPAD
• drobné stavebné odpady (staveb-
ná suť, betón, tehla, ypor) z bežných 
udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou osobou – nepodnikateľom, 
na vykonanie ktorých sa nevyžaduje 
stavebné povolenie a postačuje ohlá-
senie stavebnému úradu, alebo pri 
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 
stavebnému úradu,
• objemný odpad (staré okná, bytové 
jadrá, nábytok, sedacie súpravy, kres-
lá),
• železný odpad, textil, drevo.

Zákon č. 79/2015 Z. z o odpadoch 
od 1. 1. 2016 zavádza rozšírenú zod-
povednosť výrobcov pneumatík. V 
zmysle tohto zákona, spätný zber 
pneumatík zabezpečuje distribútor 

pneumatík. Za distribútora pneuma-
tík sa považuje aj ten, kto vykonáva 
výmenu pneumatík bez ich predaja. Z 
tohto dôvodu nie je možné odovzdá-
vať opotrebované pneumatiky do 
Zberného dvora.

Na záver zopár štatistických čísel 
o odpadovom hospodárstve v na-
šom meste:
Mesto Púchov vyvezie na skládku 
Wood Energy, s. r. o., Podvysoká za 
jeden rok 5 400 ton odpadu (komu-
nálneho, objemového, stavebného a 
odpadu z čistenia ulíc).

Celkovo vývoz odpadu stojí mesto za 
jeden rok 891 262 eur s DPH, čo pri 
počte obyvateľov 18 002 vychádza na 
jedného obyvateľa 49,51 eur s DPH.

Zatiaľ dokážeme v Púchove separo-
vať len malú časť vyprodukovaného 
odpadu. Konkrétne v roku 2015 bolo 
vyseparované nasledovné množstvo 
odpadu (v zátvorke je uvedený finanč-
ný prínos):

• plast: 51,882 t (12 404 eur s DPH)
• papier a lepenka: 124,030 t 
  (5 569  eur s DPH)
• sklo: 265,570 t (6 648 eur s DPH)
• bioodpad: 100,000 t (0 eur)

Nové vedenie Podniku technických 
služieb mesta, s. r. o. urobí všetko pre-
to, aby sa podiel separovaného odpa-
du na celkovom odpade v najbližšom 
období podstatne zvýšil.

-sf-

PREVÁDZKOVÁ DOBA:
PO – PIA:  8.00 – 18.00 hod.
SO:   8.00 – 12.00 hod.

V Zbernom dvore je možné bez poplatku 
odovzdať nasledujúce druhy odpadov:

Predaj nových parkovacích kariet
O polovicu lacnejšie parkovacie karty sa predávajú od stredy 1. júna 2016.

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

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

Cenník kariet:
ročná karta typu A: 15 €
(do 3,5 t, občan, nepodnikateľ ) 

ročná karta typu B: 15 €
(do 3,5 t, vozidlo evidované na IČO) 

ročná karta typu C: 5 €
(do 3,5 t, bývajúci v pásme rezident)
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Lipu považujú za svoj národný sym-
bol okrem Slovákov aj Česi a Slovinci. 
Patrí k obľúbeným stromom na ná-
mestiach, v parkoch a cintorínoch. 
Drevo lipy často využívajú rezbári a 
výrobcovia hudobných nástrojov. 
Kvet lipy ľudové liečiteľstvo považuje 
za účinný liek pri prechladnutí a po-
ruchách trávenia. 
Najznámejšia a zároveň najstaršia 
slovenská lipa je 700-ročná Lipa kráľa 
Mateja rastúca v parku pred zámkom 
v Bojniciach. V územnej pôsobnos-
ti Správy CHKO Strážovské vrchy je 
chránených viacero starých líp – v 
obciach Kvašov, Jasenica, Hatné, Dol-
ná Mariková, Praznov, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Kotešová, Bytča, Hvozd-
nica, Súľov, Čičmany, Borčice a Ilava. 
V našom okrese sú chránené štyri 
lipy – jedna v Lednických Rovniach a 
skupina troch líp v Zbore.

Zborské lipy
V územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej ob-
lasti Strážovské vrchy (časti okresov Bytča, Ilava, Považ-
ská Bystrica, Púchov a Žilina) je v súčasnosti zabezpeče-
ná osobitná ochrana 31 objektom chránených stromov 
a ich skupín, z čoho v 19 prípadoch ide o samostatne 
rastúce stromy a 12 objektov tvoria skupiny. Celkovo je 
chránených 50 stromov, z toho v okrese Púchov 6 chrá-
nených stromov v dvoch obciach: ginko a tuja v Med-
nom (obec Lednické Rovne), lipa v Lednických Rovni-
ach a lipy v Zbore (obec Dohňany).

Zborské lipy veľkolisté sa nachá- 
dzajú pri starom cintoríne v miestnej 
časti Zbora obce Dohňany. Všetky tri 
chránené lipy majú výšku približne 
27 metrov a priemer koruny 12 met-
rov. Najväčšia z nich má obvod kme-
ňa 600 cm a odhadovaný vek 330 ro-
kov. V jej tesnej blízkosti stoja ďalšie 
dve lipy – jedna s obvodom kmeňa 
350 cm, odhadovaný vek 240 rokov 
a druhá s obvodom kmeňa 324 cm 
a odhadovaným vekom 190 rokov. 
Sú chránené od roku 1996 z kultúr-
neho, krajinárskeho, ekologického a 
estetického dôvodu.

Turisti prichádzajúci autom môžu 
parkovať pri kostole v centre Zbory 
alebo priamo pri cintoríne, ktorý sa 
nachádza neďaleko od kostola.

-sf-
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Prvé sídliská a ľudová slovesnosť
V predchádzajúcich častiach našej rub-
riky sme písali o osídlení Púchovskej 
skaly, kde sa našli nálezy už z obdobia 
20 000 rokov pred naším letopočtom. 
Najstaršie známe kultúry žijúce v okolí 
Púchova osídľovali zo strategických 
dôvodov skôr vrchy a v doline pri Váhu 
svojich príbuzných iba pochovávali. V 
Púchove sa našlo veľké množstvo po-
polnicových hrobov a to dalo základ 
pre rozvoj ľudovej slovesnosti. Ešte i 
dnes sa na púchovských školách učí, 
že názov Púchova je odvodený od slo-
va „pochov“ - teda pochovávať. Hoci 
sa to ľahko pamätá, nie je to pravda. 
Najstaršie sídlisko na území dnešného 
Púchova patrilo Slovanom a datujeme 
ho do obdobia existencie Veľkej Mo-
ravy, konkrétne do 9. storočia. Nachá-
dzalo sa v lokalite od križovatky ulíc 
Obrancov mieru a 1. mája až po Dom 
kultúry. Podobné sa našlo i pri hydi-
nárni smerom na Viesku a je možné, 
že ich bolo oveľa viac, no pri „akčnej“ 
výstavbe mesta sa pre dejiny navždy 
stratili. No ani jedno z týchto sídlisk 
pravdepodobne nie je kontinuálnym 
predchodcom mesta Púchov.

Puch z osady Puch
Názov mesta odvodzujeme z listiny, 
v ktorej uhorský kráľ Belo IV. v roku 

1243 daroval časť Pruského (Vychlap) 
Bechendovi. Podľa listiny je Bechen-
dovym susedom Puch z osady Puch. 
Púchovu dal teda pomenovanie akýsi 
Puch, ktorý bol majiteľom osady rov-
nakého mena. Jeho meno je zrejme 
slovanského pôvodu a znamená na-
dutý, nafúkaný, ale určite nie „zápach“ 
- podobný dnešnému významu. Taká-
to osada tu existovala asi už aj pred 
rokom 1241 - 1242, práve vtedy celé 
Uhorsko spustošili Tatári. Po tomto 
besnení sa začala vo veľkej miere vý-
stavba väčšiny stredovekých hradov, 
ktoré poznáme na Považí i dnes, ale 
i rozvoj písomníctva a majetkových 
súpisov, čoho dôkazom je aj 1. písom-
ný údaj o Púchove a iných miest. Ďal-
šia písomná zmienka o našom meste 
alebo 2. najstarší písomný údaj je až z 
rokov 1332 – 1337, kedy osadu pod 
skomoleným názvom „Poho“ zazna-
menali pápežskí vyberači cirkevných 
daní z Avignonu.      

Kde sa Puchova osada nachádzala? 
… je logická otázka, ktorá sa viaže k 
prvej písomnej zmienke mesta Pú-
chov. Z listiny Bela IV. z roku 1243 
to určiť nevieme. Až o viac ako 200 
rokov neskôr sa objavuje listina, kde 
je Púchov označený ako dedina (po-
ssessio) a v tej istej listine z roku 1469 

tvrdí Martin Marczibányi s prímenom 
Púchovský, že vlastní jeho rodinou 
obývané pozemky už od dávnych 
čias. Spojením týchto informácií mô-
žeme tvrdiť, že Marczibányiovci sú 
potomkami Pucha a vlastníkmi jeho 
pozemkov boli až do likvidácie pod-
danstva v roku 1848. Podľa údajov z 
katastrálnej mapy vieme, že Marczi-
bányiovcom patrili pozemky, ktoré 
dnes poznáme ako záhradu po nich 
pomenovanú a ďalšie tiahnúce sa  

V roku 2016 si pripomíname už 773. výročie prvej pí-
somnej zmienky o meste Púchov. Aké informácie nám 
ponúka listina z roku 1243 o našom meste a kde leža-
la najstaršia osada – predchodca dnešného Púchova, 
sa dočítate v rubrike Okno do minulosti.  

Prvý písomný doklad o Púchove 
alebo kde ležala prvá osada

Listina z roku 1243, podľa ktorej bol Puch 
majiteľom rovnomennej osady.

Podoba uhorského kráľa Bela IV. na pečati 
k listine, ktorú vydal a kde je prvýkrát 

písomne spomínaný Púchov.

vnútroblokom medzi Moravskou uli- 
cou a Námestím slobody až po Ko-
menského ulicu. Najstaršia osada, 
ktorá patrila Puchovi, ležala približne 
v miestach dnešnej Marczibányiov-
skej záhrady na pozemkoch za kaš-
tieľom, ktorý bol zbúraný v roku 1988. 
Názov Púchov používala aj ďalšia časť 
mestečka, patriaca vlastníkom Led-
nického hradu už v 13. storočí, no o 
tom v jednom z ďalších vydaní tejto 
rubriky.                                       P. Makyna

Kaštieľ rodiny Marczibányiovej, ktorej predok dal mestu názov.Pozemky na Námestí slobody patrili Puchovym potomkom 
viac ako 600 rokov.



spravodajstvo8 PÚCHOVSKÉ NOVINYspravodajstvo8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Polícia informuje

Mestská polícia

Zo štyroch dopravných nehôd v okrese Púchov 
sa tri stali na Deň detí, nikto sa nezranil

Na cestách Púchovského okresu sa v 22. kalendár-
nom týždni stali štyri dopravné nehody, nikto pri nich 
nezahynul ani neutrpel ťažké či ľahké zranenia. 

V prvý júnový deň nadránom v Púchove na par-
kovisku pre nákladné vozidlá spoločnosti Continen-
tal neznámy vodič pri vedení nezisteného vozidla 
pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa plne 
vedeniu vozidla poškodil s vozidlom pravé spätné 
zrkadlo zaparkovaného vozidla zn. Iveco. Po tomto 
si vodič nesplnil základné povinnosti vodiča a účast-
níka nehody, z miesta odišiel bez ohlásenia nehody 
polícii. 

V rovnaký deň v čase o 07.25 h došlo k dopravnej 
nehode v Púchove na kruhovej križovatke miestnych 
komunikácii Okružná a Hoštínska pri spoločnosti 
Zdravie. Vodič motorového vozidla zn. Mercedes v 
dôsledku nesprávneho spôsobu cúvania (vodič stra-
til orientáciu – nesprávne odbočil na výjazde z križo-
vatky) narazil do priľahlého zábradlia, ktorého štyri 
diely poškodil. Pri nehode sa nikto nezranil, skúška 
na alkohol bola negatívna.  

Do tretice 1. júna popoludní došlo k dopravnej 
nehode na ceste III/1946 v Beluši. Doposiaľ neziste-
ný vodič vozidla zn. Š-Octavia pri vedení vozidla v 
smere od Beluše do Belušských Slatín v dôsledku ne-
správneho smeru a spôsobu jazdy prešiel s vozidlom 
čiastočne do protismeru, pričom vodič oproti jaz-
diaceho  vozidla Š-Felícia, v snahe vyhnúť sa zrážke 
vyšiel vpravo mimo cestu, kde havaroval do priľahlej 
priekopy. Po tomto si vodič Octavie nesplnil základ-
né povinnosti vodiča, po nehode z jej miesta ušiel 
bez ohlásenia nehody polícii. 

Štvrtá nehoda sa stala 3. júna o 18.41 h v Beluši na 
Komenského ulici. Vodič osobného vozidla zn. Lancia 
išiel v smere od Ilavy do Púchova, pričom v dôsledku 
nesprávneho spôsobu obchádzania vozidla znač-
ky Š-Octavia narazil pri prechádzaní späť do svojho 
jazdného pruhu do ľavej prednej časti automobilu 
značky Nissan, ktoré bolo odstavené v protismernej 
časti vozovky. Ani tento vodič si nesplnil povinnosť 
účastníka dopravnej nehody a z miesta ušiel bez 
toho, aby nehodu nahlásil polícii.         KR PZ Trenčín 

Policajti z Považskej Bystrice žiadajú verejnosť o 
pomoc pri pátraní po 
24-ročnom Mariánovi Di-
gaňovi z Beluše. Okresný 
súd v Považskej Bystri-
ci na neho vydal príkaz 
na zatknutie pre zločin 
lúpeže. Marián Digaňa sa 
na zvyčajných miestach 
nezdržiava, nie je známy 
jeho súčasný pobyt a ani 

styky s inými osobami. Vysoký je asi 175 centimetrov, 
štíhlej  postavy. Má  svetlohnedé krátke rovné vlasy 
a zelené oči.

Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypát-
raniu hľadanej  osoby je možné oznámiť na najbližší 
policajný útvar, alebo na bezplatnú policajnú linku 
158, prípadne na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru Považská Bystrica č. tel. 0961263755, alebo 
priamo na kriminálnu políciu v Považskej Bystrici  č. 
tel. 0961263370.

KR PZ Trenčín

Polícia pátra po Mariánovi Digaňovi z Beluše

Rušný týždeň majú za sebou púchovskí hasiči. Od 
2. do 8. júna vyrážali do terénu hneď osemkrát.   

Ešte v piatok 3. júna zasahovali pri požiari nelegálnej 
skládky odpadu pri Váhu za Streženicami. V rovnaký 
deň vo večerných hodinách privolali púchovských 
hasičov k dopravnej nehode osobného vozidla. Na 
strechu prevrátené vozidlo vrátili hasiči späť na kole-
sá a odtlačili mimo vozovku. Pri nehode nedošlo ku 
zraneniu osôb. Po odstránení vozidla očistili vozovku 
od prevádzkových kvapalín.

O deň neskôr ohlásili hasičom požiar vozidla na 
diaľnici D1medzi Belušou a Ilavou. Hasiči prešli celý 
úsek, žiadne horiace auto nenašli. 
V ten istý deň však absolvovali aj 
ostrý zásah, privolali ich k požiaru 
veľkokapacitného kontajnera. Po-
žiar hasiči zlikvidovali pomocou 
vysokotlakového prúdu a jedno-
duchých hasiacich prostriedkov.

Druhý zbytočný výjazd absol-
vovali hasiči z Púchova 5. júna, 
kedy Rakúšania uviazli po silnej 
búrke na poľnej ceste pri osade 
Klecenec. Hasiči na terénom auto-
mobile však v lokalite automobil 
nenašli. Vysvitlo, že uviazli v Po-
važskobystrickom okrese v loka-

lite s rovnakým názvom. Posádke vozidla pomohli 
považskobystrickí policajti. 

V pondelok odstraňovali hasiči prevádzkové kva-
paliny, ktoré unikli z osobného vozidla. Vozovka bola 
znečistená na úseku asi 20 metrov (na snímke).  Rop-
né produkty sa nedostali do pôdy ani do kanalizácie 
a boli odstránené absorpčnými prostriedkami. O deň 
neskôr sa príslušníci HS Púchov podieľali na likvidácii 
požiaru lavičky na ulici Obrancov mieru a v stredu vy-
rážali k zadymeniu na Zbojníckom vŕšku. Po príchode 
na miesto zistili spaľovanie suchej trávy a lístia v za-
bezpečenom ohnisku.                                     HS Púchov

Púchovskí hasiči majú za sebou rušný týždeň
Hasičský a záchranný zbor

Na obzvlášť závažný zločin vraždy preklasifiko-
vala polícia úmrtie 69-ročnej Emílie z Dohnian. 
Obhliadajúci lekár po nájdení bezvládneho tela 
najskôr skonštatoval, že nejde o cudzie zavinenie. 
Vzhľadom na podozrivé  okolnosti však predsa 
len na miesto privolali políciu. Následne začalo 
trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a na- 
riadená súdna pitva. Táto preukázala, že smrť bola 
spôsobená konaním inej osoby, potvrdilo sa cud-
zie zavinenie. Polícia vzhľadom na prebiehajúce 
vyšetrovanie nešpecifikovala príčinu smrti.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície  Kraj-
ského riaditeľstva Policajného zboru začal trest-
né stíhanie pre vo veci obzvlášť závažného zlo-
činu vraždy. Na prípade sa intenzívne pracuje a 
vykonávame všetky potrebné procesné úkony. 
Vzhľadom k prebiehajúcemu policajnému vyšet-
rovaniu sa  v tomto štádiu vyšetrovania nebude 
polícia  k prípadu vyjadrovať a ani poskytovať viac 
informácii.            KR PZ Trenčín 

V Dohňanoch zavraždili 
69-ročnú dôchodkyňu

Poverený policajt Okresného dopravného in-
špektorátu v Považskej Bystrici obvinil z  prečinu 
ohrozovania pod vplyvom návykovej látky 60-roč-
ného Petra z Ilavy. Policajti Obvodného oddelenia 
z Púchova Petra v pondelok 6. júna pred 18.00 
hodinou na  vozidle Citroen Xantia predpísaným 
spôsobom zastavili a kontrolovali v Horných Koč-
kovciach. Podrobili ho dychovej skúške s výsled-
kom  2,13 promile alkoholu. V zmysle zákona za 
jazdu pod vplyvom alkoholu obvinenému Petrovi 
hrozí ročný trest odňatia slobody.  KR PZ Trenčín  

Ilavčan nafúkal v Horných 
Kočkovciach 2,13 promile

Polícia pokutovala za pokútny predaj
Na základe opakovaných oznámení občanov 

o pouličnom predaji lacnej kozmetiky rómskymi 
občanmi zistili mestskí policajti hneď niekoľko 
priestupkov. Na oddelenie predviedli dve ženy a 
dvoch mužov zo Serede a Nitry za účelom poda-
nia vysvetlenia. Dvom ženám a jednému mužovi 
uložili policajti blokovú pokutu vo výške 30, resp. 
20 eur. Štvrtému z predvedených sa nepodarilo 
dokázať nezákonnú činnosť, po podaní vysvetle-
nia ho z oddelenia mestskej polície prepustili. 

Opitý dôchodca autá nepoškodil
Hliadku mestskej polície privolali ku panelá-

ku na Chmelinci, kde sa na parkovisku pomedzi 
automobily pohyboval značne podnapitý muž, 
ktorý sa pokúšal otvoriť motorové vozidlo. Hliad-
ka našla na parkovisku dôchodca z púchovského 
domova dôchodcov. Muža zobrali so sebou a 
odovzdali ho pracovníkom domova dôchodcov. 
Škodu na vozidlách nespôsobil. 

Zaspal na výhernom automate
Mestských policajtov privolali do herne na Hollé-

ho ulici, kde podľa obsluhy za výherným automa-
tom zaspal muž a obsluha ho nevedela zobudiť. 
Hliadke sa muža podarilo zobudiť, bez problémov 
opustil priestory herne. Policajti zistili, že nedošlo 
k protiprávnemu konaniu, obsluhu poučili, že po-
rušovanie interných predpisov herne nie sú v jej 
kompetencii.                (r)
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Porušiť pevnosť chemických väzieb 
v molekulách môže elektromagne-
tické pole (EMP) len vtedy, ak má vl-
novú dĺžku kratšiu ako 0,1 mm (rönt-
genové a gama žiarenie). EMP, ktoré 
majú väčšiu vlnovú dĺžku (viditeľné 
žiarenie, ultrafialové, infračervené, 
rádiofrekvečné, mikrovlnné a static-
ké alebo striedavé elektrické a mag-
netické), túto škodlivú vlastnosť 
nemajú. Ultrafialové žiarenie (slnko 
a soláriá) však môže spôsobiť kožné 
nádory. V žiadnom z prehlásení me-
dzinárodných skupín expertov nie 
je uvedené, že by pôsobenie EMP 
z vedení vysokého napätia, antén 
vysielačov, mobilných telefónov a 
pod. zvýšilo riziko vzniku rakoviny. 
Základným prostriedkom ochrany 
pred účinkami EMP je dostatočné 
tienenie zdroja žiarenia. 

Zdravotné riziká pri používaní 
mobilného telefónu
Súčasné mobilné telefóny pracujú 
na frekvenciách 900 – 1800 MHz. 
Je to tá časť elektromagnetického 
spektra, za ktorou nasleduje infra-
červené žiarenie a viditeľné svetlo. 
Všetky tieto typy elektromagnetic-
kého žiarenia nemôžu spôsobovať 
ionizáciu v tele, preto nemôžu po-
škodzovať DNA ani podnecovať 
vznik nádorov. Mobilné telefóny 
sú elektromagnetické vysielače 
vyžarujúce maximálne silu 0,2 – 
0,6 wattu. Intenzita elektromag-
netického poľa rapídne klesá so 
vzdialenosťou od mobilného te-
lefónu. Preto výsledky merania 
elektromagnetického žiarenia zo 
zdroja vzdialeného desiatky centi-
metrov od hlavy (hands – free) sú 

Sú však spôsobené inými vplyvmi, 
najmä vysokou pracovnou záťažou 
bez možnosti primeraného oddy-
chu alebo zhoršením zdravotného 
stavu z inej príčiny. Ochranné štíty, 
ktoré sú predávané na utlmenie 
vyžarovania antén, mobilných tele-
fónov a pod., pred týmito pocitmi 
nechránia. 

Možnosť vzniku nádorov
Nádorové ochorenia mozgu použí-
vanie mobilných telefónov nespôso-
buje. Boli vykonané dlhodobé testy 
na zvieratách s hodnotami elektro-
magnetického žiarenia niekoľkokrát 
väčšími ako majú mobilné telefóny a 
nedošlo k vzniku nádorov. 

Vplyv na funkcie CNS
Vykonali sa rozsiahle pokusy, kde sa 
snímala možnosť ovplyvnenia moz-
gových funkcií elektromagnetickým 
žiarením. Ako indikátory stavu moz-
gu skúmali najmä úroveň pozor-
nosti a pamäti. Bolo potvrdené, že 
telefonovanie zvyšuje počet chýb a 
znižuje výkon ako dôsledok rozptý-
lenej pozornosti, no nie z dôvodu 
elektromagnetického vlnenia. 

výrazne menšie ako pri umiestne-
ní telefónu pri hlave.

Základňové stanice a ohrozenie 
obyvateľov 
Základňové stanice slúžia na prí-
jem a vysielanie signálu. Prenášajú 
energiu od niekoľko až po 100 i viac 
Wattov. Záleží od rozlohy regiónu, 
pre ktorý sú určené. Vykrývače mon-
tované na budovách a konštruk-
ciách vo výške okolo 15 m vôbec 
neohrozujú zdravie obyvateľov. 
Intenzita žiarenia so vzdialenosťou 
prudko klesá. 

Účinky elektromagnetického žia-
renia na zdravie
Elektromagnetické žiarenie preni-
ká do tela podľa vlnovej dĺžky – pri 
vlnovej dĺžke mobilných telefónov 
preniká do tela maximálne do hĺbky 
1 cm. Z meraní, ktoré sa uskutočnili, 
vyplýva, že okolo 50% vyžiareného 
výkonu môže byť absorbovaných v 
hlave. To nie je s ohľadom na nízku 
úroveň výkonu znepokojivé. Elek-
tromagnetické žiarenie je v tkanive 
absorbované a premenené na teplo. 
Nie však v takej miere, aby došlo k 
nejakému prehriatiu mozgu, lebo 
koža, podkožie a kosť absorbuje 
túto energiu. Nepohodlné pocity 
alebo pálenie, na ktoré sa sťažujú 
niektorí používatelia, pochádza zo 
zahrievania telefónu pri telefono-
vaní. 

Pocit diskomfortu
Bolesti hlavy, migréna, hučanie v 
ušiach, únava, nesústredenosť – tie-
to nepríjemné pocity niekto pripisu-
je vplyvu elektromagnetických vĺn. 

Mobilné telefóny a riadenie moto-
rového vozidla
Telefonovanie počas jazdy predsta-
vuje druhotnú záťaž vodiča, ktorá 
núti k rozdeľovaniu pozornosti a zni-
žuje výkon. Stacionárne pripevnenie 
mobilu toto riziko znižuje, ale napriek 
tomu zostáva riskantnou činnosťou. 
Bolo dokázané, že už nepatrná du-
ševná záťaž pri telefonovaní viedla k 
predĺženiu reakčného času na pod-
net a k spomalenému rozhodovaniu. 

Opatrenia na zníženie rizika elek-
tromagnetického žiarenia pri tele-
fonovaní
Súčasné vedecké informácie hovoria 
o tom, že užívatelia telefónu nemusia 
robiť špeciálne opatrenia na zníženie 
dávky elektromagnetického žiarenia. 
Ochranné štíty na mobilné telefóny 
nemajú potvrdený efektívny ochran-
ný účinok. Žiarenie z mobilných tele-
fónov má tak nízke hodnoty, že podľa 
súčasných poznatkov neohrozujú 
zdravie človeka. 

Možnosť nežiaduceho ovplyvne-
nia činnosti iných elektrotechnic-
kých zariadení
Existuje možnosť nežiaduceho 
ovplyvnenia činnosti elektrotech-
nických zariadení mobilnými tele-
fónmi. Najmä na anasteziologic-
ko-resuscitačných oddeleniach je  
zakázané používať mobily. Tiež ľudia 
s voperovaným kardiostimulátorom 
by sa pred kúpou rádiotelefónu mali 
poradiť so svojím kardiológom. Po-
dobne ako ľudia s poruchou sluchu, 
ktorí používajú načúvací aparát. 

MUDr. Viliam Bršiak

Elektromagnetické žiarenie existuje od doby vzniku vesmíru, vyskytuje sa v mnohých podobách 
a svetlo je jeho najznámejšou formou. Elektromagnetickým poliam sú ľudia vystavení každý deň. 
Na expozícii sa podieľa prenosová energetická sieť, rádiové a televízne vysielače, obrazovky, 
prístroje v domácnostiach a v pracovnom prostredí. 

Elektromagnetický smog

Mestský úrad, recepcia 
NsP Zdravie, recepcia
Domov dôchodcov pri Zdraví
Domov dôchodcov Chmelinec
Domov dôchodcov Mikona
Pekáreň Kopek, Nám. slobody
Pekáreň Kopek, divadlo

COOP Jednota, obchod „C„
CBA, obchod pri Makyte
CBA, obchod ul. Novonosická
CBA, obchod „Plecháč“
CBA, obchod Sedlište
Športcentrum, Nábrežie slobody
H. Kočkovce, obchod p. Rosinová

MOŽNOSŤ ODBERU PÚCHOVSKÝCH NOVÍN: Okrem poštových schránok domácností nájdete pravidelne Púchovské noviny na týchto verejne
                                                                                                    dostupných distribučných miestach, kde sú voľne k odberu:  

Horné Kočkovce, obchod GM2
H. Kočkovce, potraviny pri slob.
Dol. Kočkovce pekáreň Kopek,
Dol. Kočkovce, COOP Jednota
Beluša, obchod COOP Jednota
Streženice, obchod COOP Jednota
Streženice, potraviny p. Fajnerová

L. Rovne, potraviny, Súhradka
L. Rovne, predajňa Ledrov 
Dohňany, Obecný úrad
Záriečie, Potraviny Mix
Lúky, obchod p. Duníková
Mestečko
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Projekt  „DO PRÁCE NA BICYKLI 2016“

Len má dosť vážny problém. Kadiaľ sa 
máme, my cyklisti, dostať bezpečne 
do práce, keď u nás cesty vyhrade-
né pre cyklistov neexistujú? Tým sa 
rozumie vyhradený jazdný pruh pre 
cyklistov, prípadne aj samostatný 
chodník. Samozrejme, označený 
vodorovnou alebo zvislou doprav-
nou značkou. Tak, ako je to bežné v 
krajinách na západ od našich hraníc. 
A netreba ísť veľmi ďaleko, stačí len 
niekoľko desiatok kilometrov, kde 
cyklochodníky nie sú len v rekreač-
ných a turistických oblastiach, kam 
ľudia chodia za oddychom, relaxom 
a pod. Sú vo veľkej miere aj v mes-
tách, v ich obytných častiach, odkiaľ 
vedú na okraj do priemyselnej zóny. 
Následne sa ľudia po nich pohodlne 
a hlavne bezpečne dostanú do práce. 
Samotné mestá majú záujem o takto 
riešenú infraštruktúru.

A čo urobilo Mesto Púchov s okoli-
tými obcami za tie 3 roky, čo projekt 

funguje, pre rozvoj cyklodopravy? 
No odpovedzte si sami... Zatiaľ vôbec 
nič! Vlastne aj áno. Rozposlalo ďa-
kovné e-maily účastníkom projektu. 
Prípadne vytvorilo funkciu cykloko-
ordinátora projektu. 

A tak nám vlastne neostáva nič iné, 
len sa zaradiť medzi autá či už v rannej 
alebo poobednej dopravnej špičke a 
ísť po frekventovaných cestách. Či už 
je to cesta I/49, kde v úseku Dohňany 
– Vieska – Púchov je síce dosť široká 
krajnica, ale je znečistená hlavne od 
kamienkov po zimnej údržbe, ktorá 
síce skončila už 1. apríla, no správcovi 
komunikácie sa ju akosi „nedarí očis-
tiť“. Stačí len tak málo urobiť pre väč-
šiu bezpečnosť cyklistov. Na širokú 
krajnicu nemajú šťastie cyklisti, chod-
ci – študenti, ktorí chodia na trase 
Dolné Kočkovce – Púchov, kadiaľ ich 
prejde niekoľko desiatok v priebehu 
dňa. Skúste ísť tiež po našej „unikát-
ne“ značenej Vážskej cyklomagistrále

smerom do Lednických Rovní počas 
zhustenej rannej alebo poobednej 
premávky. Cesta je takmer bez kraj-
nice s množstvom neprehľadných 
zákrut, s častými dopravnými neho-
dami. Naozaj môžem povedať, že jej 
patrí „európske prvenstvo“ medzi 
cyklotrasami. 

A tie mestské komunikácie v samot-
nom meste alebo jeho prímestských 
častiach ako Nosice, Hrabovka, Hor-
né Kočkovce...? Zatiaľ tu vyhradený 
jazdný pruh alebo dopravná značka 
o zvýšenom pohybe cyklistov nie je, 
možno okrem jednej – dvoch. Ako 
príklad uvádzam značku osadenú za 
novým mostom ponad železnicu. Pri 
nej je zúžený priestor a vysoký betón. 
Keď som videl, ako tam cyklisti kľuč-
kujú pomedzi chodcov idúcich na že-
lezničnú stanicu alebo do mesta, tak 
som bol zhrozený. Cyklochodník na 
parkovisku pri Rožáku nechám bez 
komentára!

Už keď máme tu spomínanú funkciu 
cyklokoordinátora, tak sa môžeme v 
blízkej budúcnosti tešiť, že ku dvom 
pekným novovybudovaným cyklo-
parkoviskám pred Continentalom a 
železničnou stanicou, kde sú aj stoja-
ny na zamknutie bicyklov, pribudne 
aj nejaký bezpečný cyklochodník. 
Avšak stále žijeme v realite a tak nám 
neostáva nič iné, len to, čo prikazujú 
pravidlá cestnej premávky. Podľa 
paragrafu 55 tam, kde cestička pre 
cyklistov nie je, jazdí sa pri pravom 
okraji vozovky. Popri tom treba dúfať, 
že k nám vodiči motorových vozidiel 
budú aspoň trochu ohľaduplní, hoci 
to veľakrát vyzerá, že cyklisti sú pre 
vodičov veľkou prekážkou. A to všet-
ko napriek tomu, že sa na Slovensku 
čoraz častejšie hovorí o náraste cyk-
lodopravy a o bicykli ako o ekologic-
kom dopravnom prostriedku.

Marián Harnádek  
čitateľ a hobby-cyklista

V mesiaci máj sa konal už tretí ročník celoslovenského projektu „Do práce na bicykli“, do ktorého sa aj z nášho 
regiónu zapojilo 37 tímov, čo je 127 ľudí, ktorí majú radi zdravý životný štýl. Chcú prispieť k zlepšeniu životného 
prostredia a tímy si medzi sebou zasúťažili, za čo im patrí veľký obdiv. Áno, bola to veľmi dobrá myšlienka.
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Naša materská škola je 7-triedna, nachádza sa v tichom prostredí s množstvom stromov a veľkej 
plochy školského dvora slúžiaceho k hrám detí, mimo centra mesta, blízko prírody, kam smerujú 
cesty našich detí pomerne často.
Triedy sa nachádzajú v troch pavilónoch, kde sú rozdelené deti podľa veku od najmladších, až po 
najstaršie. Jeden pavilón je hospodársky, kde je kuchyňa, práčovňa a kancelárie. Kapacitne môže 
škola prijať v zmysle Zákona č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní a podľa kapacity stanovenej 
ÚHE 148 detí. Šesť tried je s celodennou prevádzkou a jedna trieda je poldenná, kde chodia deti, 
ktorých mamičky sú na MD alebo nepracujú. Materská škola má 13 kvalifikovaných pedagogic-
kých zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov.

Materská škola, ul. Mládežnícka 13
www.skolkapuchov.sk                         email: daniela.valentinyova@stonline.sk                              tel.: 042/4632867 

mali v mladších vekových skupinách
• najstaršie deti sú obdarované kni-
hou s venovaním pri odchode z MŠ 
- zároveň dostanú „Osvedčenia o  
absolvovaní predprimárneho vzde-
lávania“ a šerpy na pamiatku a spo- 
mienku na škôlku. Odchádzajúce deti 
majú aj tablá, aby sme nezabudli, kto 
chodil do našej materskej školy

Budeme sa naďalej snažiť vytvárať 
kultúrne prostredie pre všetky deti, 
aby rady chodili do materskej školy, 
aby sa tu cítili dobre, aby spomien-
ky na túto prvú školu boli pre ne 
tie najkrajšie a rady sa sem vracali 
povedať nám o svojich úspechoch, 
keď budú dospelí...

Škola pracuje doposiaľ podľa Škol-
ského vzdelávacieho programu 
Krok za krokom do školy, ktorého 
hlavnou myšlienkou je:
- podporovať komplexný osobnostný 
rozvoj dieťaťa,
- aktivizovať a motivovať rozvoj psy-
chomotoriky, poznania, emocionality 
a sociability,
- rozvíjať tvorivosť a predstavy v kaž-
dodenných aktivitách,
- pomôcť dieťaťu formovať vlastnú 
jedinečnosť a životné kompetencie.

Pozitívom školy je dobrá sociálno-
-emocionálna klíma na škole, o čom 
svedčí vysoký záujem o umiestnenie 
detí do materskej školy. Škola ma 4 
triedy vybavené počítačmi a 3 inter-
aktívne tabule. Máme dobrú spolu-
práca so ZŠ Mládežnícka a tiež dobrú 
pripravenosť detí do základnej školy.

Aktivity, ktoré uskutočňujeme po-
čas školského roka:
• škola je zameraná na environmen-
tálnu výchovu, z toho vyplývajú rôzne 
akcie v rámci školy podľa plánu (se-
parácia zberu, čistota okolia MŠ, sta-
rostlivosť o kvetinky a vtáčikov v zime, 
Deň zeme a pod.)
• dosahujeme dobré výsledky v rôz-
nych súťažiach – výtvarných a špor-
tových
• uskutočňujeme spevácku súťaž Slá-
vik v rámci celej školy
• krúžok ľudového tanca, kde deti spo-
znávajú ľudové zvyky a tradície, ktorý 
vedie pani učiteľka Anna Loduhová. 
Aktivity krúžku sú rôzne, napríklad Vy-
metanie kútov na Luciu, Vianoce, Po-
chovávanie basy, Veľkonočné zvyky, 
Hádzanie Moreny do Váhu, Stavanie 
mája so spevom. S mnohými nacviče-
nými programami a deti predstavujú 
na jarmokoch – na Mikulášskom, na 
Veľkonočnom, ako aj na vystúpeniach 
v penziónoch
• 2 krúžky anglického jazyka u najstar-
ších detí, ktoré vedú lektorky z CVČ

• vydávame 3 x ročne školský časo-
pis „Hviezdička“, ktorý získal trikrát 3. 
miesto v celoslovenskej súťaži škol-
ských časopisov PRO SLAVIS, naposle-
dy v októbri minulého roku, kde sme 
si boli pre ocenenie v Žiline. V časo-
pise si nájdu čítanie rodičia aj deti. Za 
súťaže, v ňom, ktorých sa deti zúčast-
ňujú sú vyhodnotené odmenami
• snažíme sa modernizovať školu, tak 
v interiéri, ako aj jej exteriér podľa fi-
nančnej situácie
• najstaršie deti prezentujú školu aj na 
verejných vystúpeniach na Mikuláš-
skom jarmoku, Veľkonočnom jarmo-
ku, ako aj v penziónoch v rámci mes-
ta, kde pripravujeme programy pre 
občanov pri rôznych sviatkoch
• talentované deti sa zúčastňujú Ta-
lentária v CVČ, spolupráca s CVČ je aj 
počas celého školského roka
• všetky deti absolvujú besiedky k Via-
nociam a ku Dňu matiek,
• podľa záujmu sa deti zúčastňujú kor-
čuliarskeho výcviku, ako aj plavecké-
ho výcviku v športovom areáli mesta 
Púchov
• materskú školu navštevujú rôzne 
divadelné súbory, súbory, ktoré im 
pripravujú hudobné programy, kto-
ré môžu vidieť všetky deti. Niekoľko 
divadelných predstavení a filmové 
predstavenie videli staršie deti aj v di-
vadle v Púchove
• každoročne uskutočňujeme diskoté-
ku na školskom dvore v rámci MDD - 
DJ Ján z Detvy nás všetkých dobre po-
baví a všetci si výborne zatancujeme
• prácu požiarnikov videli všetky deti, 
najstaršie deti boli účastníkmi na 
MDD akcie Polícia deťom
• v závere školského roka najstaršie 
deti absolvujú výlet do rôznych ob-
lastí Slovenska – na Vychylovku, do 
Strečna, do Rajeckej Lesnej, do Čičmi-
an, do Bojníc, kde spoznávajú krásne 
zákutia našej krajiny
• rozlúčka najstarších detí so školou – 
spevom a rozlúčením sa s mladšími 
deťmi, ako aj s učiteľkami, ktoré ich 
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Komisia riešila bio-odpad, investičné akcie a prenájmy pozemkov

Drahé kompostovanie
V pripravovanom VZN o nakladaní s 
komunálnym a drobným stavebným 
odpadom sa nechystajú zásadné 
zmeny, no je potrebné do neho im-
plementovať novinky, ktoré prichád-
zajú s novými zákonmi na celoštátnej 
úrovni. Podľa tohto zákona má mesto 
povinnosť nakladať s biologicky roz-
ložiteľným komunálnym odpadom, 
medzi ktorý patrí i tzv. zelený odpad 
z konárov, trávy atď. Problémom 
môže byť kompostovanie takéhoto 
odpadu pri rodinných domoch. Podľa 
slov Martiny Knížatovej z oddelenia 
životného prostredia má Púchov nie-
koľko možnosti. Pri prvej alternatíve 
môže dať mesto zberné nádoby na 
kompost pred domy tých, ktorí svoj-
pomocne nekompostujú, a raz za 14 
dní ho bude pravdepodobne Pod-
nik technických služieb mesta s. r. o. 
(PTSM) v Púchove odoberať. Pri dru-
hej možnosti zabezpečí radnica rodin-
ným domom kompostoviská, ktoré 
môžu tieto domácnosti využívať sami. 
Keby sa Mesto rozhodlo pre jednu z 
týchto variant, výrazne by to zaťažilo 
mestskú pokladnicu, keďže pri prvej 
alternatíve je potrebné zabezpečiť 
špeciálne vozidlo na zvážanie také-
hoto odpadu a pri druhej alternatíve 

stoja nové kompostoviská nemalé 
finančné prostriedky. Podľa predsedu 
komisie Miroslava Kubičára by sa to 
týkalo asi tisícky domov v Púchove. 
Prítomní členovia komisie odporučili 
vo VZN zatiaľ ponechať alternatívu, 
pri ktorej môžu obyvatelia biologicky 
rozložiteľný odpad sami doviesť do 
zberného dvora PTSM. 

Dobudujú sa Dvory a chystajú sa 
verejné toalety i altánky
Vedúca oddelenia výstavby a život-
ného prostredia Daniela Šicová infor-
movala prítomných o investičných 
akciách Mesta Púchov. Aktuálne pre-
bieha rekonštrukcia školských dielní 
na základnej škole (ZŠ) Komenského 
na materskú školu. Ďalšia rekon-
štrukcia prebehne počas školských 
prázdnin na ZŠ Slovanská, kde sa 
upravia školské toalety. Počas letných 
prázdnin chce radnica zrealizovať aj 
rekonštrukciu paluboviek v školských 
telocvičniach, neskôr napojenie po-
žiarnej zbrojnice v Horných Kočkovci-
ach na kanalizáciu. Do návrhu úpravy 
rozpočtu, ktorý bude v júni schvaľovať 
Mestské zastupiteľstvo, predložilo od-
delenie výstavby a životného prostre-
dia napríklad i požiadavku na projekt 
dopravnej infraštruktúry Dvory 5, 

úpravu dvora za budovou Mestského 
úradu na parkovanie so zeleňou, pro-
jektovú dokumentáciu  na vybudova-
nie verejných WC medzi základnou 
umeleckou školou a predajňou Mi-
kona i úpravu strechy na kultúrnom 
dome v Ihrišťoch. Pokračovať sa má i v 
jesennej výsadbe zelene v mestských 
častiach Púchova. Realizovať by sa 
mala počas letných prázdnin výstav-
ba záhradných altánkov pre všetky zá-
kladné školy, ktoré ich chcú využívať 
napr. na výučbu prírodopisu.   

Petícia-nepetícia, prenajímanie a 
odkupovanie pozemkov mestom
Obyvatelia Viesky doručili na Mestský 
úrad zoznam podpisov, prostredníc-
tvom ktorých žiadajú zmeniť poze-
mok evidovaný ako „vodná plocha“ na 
zastavanú plochu, pretože ju využívajú 
ako príjazdovú komunikáciu so zabu-
dovanou kanalizáciou a vodovodom k 
4 rodinným domom. „Požiadavka časti 
občanov z mestskej časti Vieska nemá 
náležitosti petície, pretože situáciu, 
ktorú vnímajú ako problém, existuje 
zákonná úprava riešenia,“ povedala 
prednostka Eva Kvocerová a dodala: 
„Hoci mesto nie je vlastníkom pozem-
ku chce občanom uľahčiť situáciu, 
a tak sa v súčinnosti s pozemkovým 

a katastrálnym odborom pokúsime 
identifikovať parcelu. Ak sa to nepoda-
rí, bude potrebný geometrický plán a 
spolupráca vlastníka, aby sa zosúladil 
právny stav s realitou.“ Občania Pú-
chova čoraz častejšie oslovujú Mesto s 
požiadavkami o odkúpenie ich pozem-
kov pod miestnymi komunikáciami a 
inak tomu nebolo v niekoľkých prípa-
doch i na zasadaní komisie. Tento pro-
blém je komplikovaný, ako vysvetlila 
ďalej Kvocerová:„Tieto parcely nemajú 
určené hranice a väčšina komunikácií 
nie je zameraná  a identifikovaná geo-
metrickým plánom. Mesto má ambíciu 
situáciu riešiť, plánuje vyňať z rozpočtu 
peniaze najskôr na vypracovanie geo-
metrických plánov a začať postupne 
majetkovo-právne usporiadať právne 
vzťahy.“ Medzi prerokovávanými poži-
adavkami boli i prenájmy pozemkov 
obyvateľom na dočasné vybudovanie 
garáží na voľných priestranstvách, napr. 
medzi panelákmi. „Nechceme vytvárať 
precedens, ktorý by spustil reťazovú 
reakciu. Mesto bude zatiaľ pokračovať 
v doterajšom režime a nebude súhlasiť 
s prenajímaním plôch na vybudovania 
provizórnych alebo trvalých garáží, 
pokiaľ to nie je vhodný pozemok na 
vybudovanie garáže ako stavby,“ uza-
vrela Kvocerová.                                  -pam-

Na Mestskom úrade v Púchove zasadala v prvý júnový deň Komisia výstavby, životného prostredia a územného plá-
novania. Medzi hlavné prerokované témy patrilo napr. nové všeobecno záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komu-
nálnym a drobným stavebným odpadom, investičné akcie a napríklad požiadavky o odpredaji pozemkov pod cestami.

V súťaži  „do práce na bicykli“ Púchov medzi najúspešnejšími

V priebehu mesiaca máj úpenlivo „šľa-
palo“ do pedálov na bicykli za mesto 
Púchov spolu 37 tímov so 127 jed-
notlivcami. V kategórii „Samosprávy s 
najvyšším počtom najazdených kilo-
metrov“ si domáci cyklisti vyjazdili 10. 
najvyššiu priečku so 16  960 km. Ešte 
lepšie umiestnenie získali Púchovča-
nia v kategórii „Samosprávy s najvyš-
ším počtom absolvovaných jázd na 
bicykli“, v ktorej dosiahli celkovo 8. 
najlepší výsledok so 4159 jazdami. 
Jazdci z nášho okresného mesta skon-
čili počtom súťažiacich tesne za prvou 
desiatkou, keďže 10. Zvolen mal o jed-
ného prihláseného účastníka viac, no 
„V priemere najazdených kilometrov 
na 1 obyvateľa mesta“ obsadil Púchov 
celkovo 6. priečku spomedzi 60 prihlá-
sených samospráv na Slovensku. 
V poslednej kategórii „Percento prihlá-
sených súťažiacich z celkového počtu 

obyvateľov mesta“ sa Púchovčania 
umiestnili na 7. najlepšom stupni. 
Najviac kilometrov spomedzi púchov-
ských tímov najazdil štvorčlenný MTC 
TEAM s 1 300 km v zložení Vlado Ko-
váčik, Vladimír Mušák, Lubo Gašparek 
a František Pišoja. Najúspešnejším pú-
chovským jazdcom sa stal Ján Šlapka 
s najazdenými 693 km z tímu Cyklofit, 
ktorého trasa do práce a domov meria 
spolu 66 km. „Myslím, že môžeme byť 
veľmi spokojní s výsledkami súťaže, aj 
vzhľadom na počet najazdených ki-
lometrov na obyvateľa, keďže sa blíži 
k 1 km na osobu, i s takmer 100%-nou 
účasťou prihlásených jazdcov,“ zhod-
notil výsledky súťaže koordinátor 
projektu za mesto Púchov Miroslav 
Bučko. Zo zapojených samospráv zís-
kala v  počte najazdených kilometrov 
prvenstvo podľa očakávania Bratisla-
va s najazdenými 221 109 km.    -pam-

V predchádzajúcich vydaniach Púchovských novín sme vás informovali o celonárodnej súťaži „Do práce na bicykli“. 
V priebehu minulého týždňa boli vyhlásené celkové výsledky preteku, v ktorom sa Púchov umiestnil na popredných 
priečkach spomedzi 60 prihlásených samospráv. 
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Foto a koláž: Z. Návojová
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Každoročné putovanie veriacich z  Pú-
chova za duchovnými hodnotami sa už 
stalo neodmysliteľnou súčasťou ich ži-
vota. Je to deň, na ktorý sa vždy tešíme, 
lebo obohacuje náš duchovný rozhľad.
Tento rok cieľom nášho putovania bol 
Nový Smokovec a  Poprad. Nový Smo-
kovec je úzko spätý so životom svätého 
pápeža Jána Pavla II., ktorý mal vrúcny 
vzťah k slovenskému národu. Intenzívne 
sa zaujímal o náboženský život Slovákov 
a o ich problémy.
A tak sa v sobotu 28. mája vybralo 160 
veriacich spolu s  troma duchovnými 
pastiermi- p. dekanom Michalom Ke-
bluškom, p. kaplánom Ľubomírom 
Matúškom a nimnickým p. farárom  Mi-
lanom Gabrišom - autobusmi smerom 
na východ Slovenska. Cestou sme sa 
kochali krásou našich veľhôr – Vysokých 
Tatier, ktoré rád navštevoval aj pápež Ján 
Pavol II. Po tatranských skalách prešiel 
desiatky kilometrov ešte pred zvolením 
za pápeža. Vysoké Tatry sa stali miestom, 
kde pápež čerpal vnútorný pokoj. V roku 
2012 sa stal dokonca patrónom hor-
ských záchranárov.
Ani sme sa nenazdali a  boli sme v No-
vom Smokovci.
Tam sme navštívili farský kostol Svätého 
Petra a Pavla. V prekrásnom kostole nám 
naši traja kňazi spolu s pánom farárom 
z  Nového Smokovca odslúžili svätú 

omšu. Po svätej 
omši sme sa od 
tamojšieho pána 
farára Róberta 
Tokára dozvedeli 
viac o  živote far-
nosti Vysoké Ta-
try a  najmä o ži-
vote pápeža Jána 
Pavla II. Zaujíma-
vé rozprávanie 
o  Svätom Otcovi 
doplnil aj filmom 
z jeho života.
Dôkazom toho 
ako pápež naozaj 
miloval sloven-
ský národ boli aj 
slová, ktoré za-
zneli v závere filmu: „S pocitom najhlbšej 
lásky pozdravujem teba, milovaný slo-
venský národ. Vzdávam vďaky za teba 
Bohu, že si dokázal v  ťažkých chvíľach 
zachovať vernosť Kristovi a  jeho cirkvi. 
Povzbudzujem ťa: nikdy sa nehanbi za 
evanjelium. Chráň si ho v srdci ako naj-
cennejší poklad, z ktorého môžeš čerpať 
svetlo a silu do každodenného života.“
Z Nového Smokovca sme sa vybrali do 
Konkatedrály Sedembolestnej Panny 
Márie v  Poprade. Prekročením Svätej 
Brány milosrdenstva v  konkatedrále 
sme symbolicky vyjadrili našu cestu ku 

Kristovi. Tu sme mali poklonu k Sviatosti 
Oltárnej a  dostali sme požehnanie. Pri 
tejto príležitosti sme mohli získať pl-
nomocné odpustky. Keďže bolo práve 
15.00 hod. pomodlili sme sa aj Korunku 
k Božiemu milosrdenstvu. 
Čas, ktorý sme spoločne strávili všetci 
pútnici spolu s našimi duchovnými pas-
tiermi, ubehol veľmi rýchlo. Bol čas na 
návrat domov.
Za tento vzácny deň sa chceme poďa-
kovať predovšetkým pánovi farárovi 
Róbertovi Tokárovi za vrelé a  úprimné 
prijatie. Taktiež ďakujeme i nášmu páno-

vi dekanovi Mons. Michalovi Kebluškovi. 
Príprava púte určite vyžadovala od neho 
nemalé úsilie a ešte, ako pri každej púti, 
pridal aj bonus a to je jeho humor, s kto-
rým toto naše putovanie sprevádzal.
Naše poďakovanie patrí aj pánovi kap-
lánovi Ľubomírovi Matúškovi, ako aj 
nimnickému pánovi farárovi Milanovi 
Gabrišovi, ktorí vnášali do našej púte 
duchovný pokoj.
Nech nás Božia milosť, ktorú sme na púti 
získali, posilní vo všetkých dňoch nášho 
života.

vďační veriaci, foto: K. Podstránska 

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! 

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

Vďaka za vzácne prežitý deň
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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 €! 

Streda 22. 6., 19.30 h, PODFUKÁRI 2

Piatok 24. 6., 17.30 h, PODFUKÁRI 2
                              19.45 h DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK – 3 D

Sobota 25. 6., 17.30 h, RATCHET A CLANK: STRÁŽCOVIA GALAXIE
                               19.30 h, VŠETKO ČO MÁM RÁD

Nedeľa 26. 6., 15.30 h, RATCHET A CLANK:STRÁŽCOVIA GALAXIE – 3 D

Vstupné na všetky ostatné filmové predstavenia: 3,50 – 2 D, 5 € - 3 D.

KINO

KULTÚRA
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.

Pondelok 27. 6., zasadacia miestnosť, 10.00 hod.
KURZ  SEBALÍČENIA  PRE  MAMIČKY  S  DEŤMI
Mamičky chcete sa naučiť trendy líčiť, no nemá Vám kto postrážiť dieťa od 2 ro-
kov? Prihláste sa k nám! VY sa naučíte svieže denné trendy líčenia (pomôcky, de-
koratívna kozmetika v cene) + malá brožúrka denného líčenia a malý kozmetický 
darček.  Dieťatko sa bude výtvarne realizovať a zhotoví si peknú vec (výtvarné 
potreby v cene ) + malý výtvarný darček. Káva, čaj, občerstvenie. Kompletný  kur-
zový poplatok za 2 hodiny 30 €.                                                                                Prihlášky a 
info: 0908 718 662,dkpuchov1@gmail.com. Info aj na osobitných plagátoch. 

Utorok 28. 6., kinosála, 16.00 hod.
KLUB ŽIEN: ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE
Pestrý kultúrny  program, občerstvenie, darčeky a príjemné prekvapenie  nám 
spríjemnia záverečné stretnutie členiek Klubu žien pri DK Púchov v tomto škol-
skom roku. Srdečne Vás pozývame.

Streda 29. 6., zasadacia miestnosť, 18.00 hod.
KURZ  AKVARELOVEJ  MAĽBY  PRE  ZAČIATOČNÍKOV 
Intenzívny kurz akvarelovej maľby pre dospelých. Téma KVET. Kurz je zameraný 
na intenzívne skúmanie a praktické zvládnutie techniky akvarelovej maľby. Na 
prvom stretnutí sa naučíte miešanie farieb, techniku vrstvenia akvarelu a iné 
poznatky, ktoré na druhom stretnutí využijete pri maľbe vlastného kvetinové-
ho motívu na špeciálny papier formátu A4 alebo A3, ktorý si odnesiete domov 
v peknom rámiku. Kurzový poplatok vrátane materiálu a malého darčeka je 25 €. 
Vyučovať sa bude 2x po 2,5 hodiny. Prihlášky a info: 0908 718 662, dkpuchov1@
gmail.com

 PRIPRAVUJEME:

 4. 9. RND: LÁS-KA-NIE 2, vstupné 15 €, 13 €,  predpredaj od 1. 6.
20. 9.   Tretie výročie otvorenia Divadla Púchov: LA GIOIA+DOBRÁ MUZIKA, 
 vstupné 10 €, 9 €, predpredaj od 2. 6.
9. 10. Koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším: GRANDE MORAVIA LADI
 SLAVA PAVLUŠA, vstupné 6 €,5 €, predpredaj od 22. 6. 
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OTVORENÉ:
  Pondelok - Štvrtok
9:30 - 22.00
Piatok - Sobota
9:30 - 02.00
Nedeľa 
zatvorené

Moravská 680/ Hollého, Autobusová zastávka, 020 01 Púchov

O Z N Á M E N I E
o začatí územného konania a nariadenie 
ústneho konania verejnou vyhláškou
Na návrh spoločnosti Považská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 46 Považ-
ská Bystrica bolo na tunajšom stavebnom 
úrade mesta Púchov dňa 2. 6. 2016 začaté 
územné konanie o umiestnení stavby: 
„Púchov – prekládka kanalizácie Dom 
dôchodcov “ umiestnená na pozemkoch 
parc. č. KN 631/1, 1114/13, 1114/14, 1708/1 
registra „C“ v katastrálnom území Púchov.

Mesto Púchov ako príslušný stavebný 
úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriad-
ku (stavebný zákon) v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávaj-
úci prenesený výkon štátnej správy podľa § 
5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zá-
kona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zne-
ní neskorších predpisov, v súlade s ust. § 36 
ods. 1)  stavebného zákona oznamuje zača-
tie územného konania dotknutým orgánom 
a známym účastníkom konania a súčasne n 
a r i a ď u j e na prerokovanie návrhu ústne 
konanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň: 6. júla 2015  /streda/ o 9.00 hod.
so stretnutím na stavebnom úrade Mesta Pú-
chov, č. dv. 6 (prízemie).

Účastníci konania môžu do podkladov roz-
hodnutia nahliadnuť pred dňom ústneho 
pojednávania na stavebnom úrade Mesta 
Púchov, Štefánikova č. 821/21, Púchov (prí-
zemie, č. dv. 7 v stránkové dni: pondelok, 
streda, piatok/ a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a 
pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 
konaní, pretože na neskôr podané námietky 
sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia 
svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej 
správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy, 
ktorý bol vyrozumený o začatí územného 
konania, neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za 
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí.

Podľa ustanovenia § 42 ods. 4/ stavebného 
zákona sa v odvolacom konaní neprihliada 
na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní  v urče-
nej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 Mgr. Rastislav  HENEK, primátor mesta

Firma Domin s. r. o. - krajčírska dielňa 
prijme do TPP: 	 • krajčírky  
                      		• pracovníka na pozíciu údržbár 
                                                     (mechanik šijacích strojov a zariadení)

so sídlom Kpt. Nálepku 456, 018 61 Beluša 

Požadované schopnosti pre pozíciu údržbár - mechanik šijacích strojov a zariadení: - vodič-
ský preukaz skupiny B.  
Vítané: vzdelanie mechanik šijacích strojov a zariadení, vzdelanie: mechanik/elektrikár alebo 
strojárske, prax v obore mechaniky a strojov, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektí-
ve, flexibilita. Žiadosti a životopis zasielajte na e-mail: 69@domin.sk. Viac info: 0903 641 329.



spravodajstvo  I  píšete nám 17

Zuzana Tlučková hosťom Hudobného večera v Župnom dome 

Hudobný večer s hosťom, ktorý orga-
nizovala ZUŠ, moderovala a hostku s 
humorom spovedala Daniela Sadlo-
ňová. A  v  takej nálade sa nieslo celé 
podujatie. O  hudobné otvorenie sa 
postaralo akordeonové „Spirit trio“ 
so skladbou „Vláčik do nebies“. „Ahoj, 
Zuzka,“ privítala moderátorka host-
ku a  dodala: „keďže pôsobíte tak 
bezprostredne a  chodíte do našich 
obývačiek prostredníctvom televí-
zorov, tak máme pocit, že všetkých 
by ste nás mali poznať, pretože my 
vás poznáme.“ Zuzana Tlučková oka-
mžite reagovala: „Je to veľmi príjem-
né a  ďakujem za tieto krásne slová 
o mne a pre mňa. Niekedy sa mi na-

ozaj stáva, že sa mi ľudia prihovoria 
na ulici, v  meste, v  obchode. A  keď 
sú tie reakcie pozitívne a  väčšinou 
sú pozitívne, tak je to veľmi príjem-
né.“ Plné podkrovie malého Župného 
domu sa okrem hereckého príbehu 
známej slovenskej herečky započúva-
lo i  do množstva ďalších kvalitných 
interpretácií skladieb rôzneho žánru. 
S  kyticou v  ruke poďakoval v  závere 
hudobného večera herečke i primátor 
mesta Púchov Rastislav Henek. Všetci 
hudobne nadaní účinkujúci i prítom-
ná verejnosť sa so Zuzanou Tlučko-
vou rozlúčili spoločnou piesňou od 
Františka Krištofa Veselého „Jaj Zuzka, 
Zuzička.“       -pam-, foto: Z. Návojová

V utorok 7. júna zavítal do malého Župného domu v Púchove vzácny hosť. Bola ním známa slovenská herečka Zuzana Tlu-
čková. Jej „životný príbeh“ dopĺňali výborné hudobné výkony žiakov a pedagógov domácej Základnej umeleckej školy.

K. Jancová: Čítam, čítaš, čítame...
Začiatkom júna sa v ZŠ Ul. Gorazdova 
v Púchove bojovalo o rekord. Aký? 
No predsa čitateľský. 121 žiakov našej 
školy spolu s vyučujúcimi prijali výzvu 
Linky detskej istoty a zapojili sa ako 
jediná púchovská škola do celoslo-
venskej akcie Čítajme si 2016. Projekt 
vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom 
pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň 
poukázať na význam literatúry pre 
detského čitateľa. Realizuje sa 6-ho-
dinovým čitateľským maratónom, do 

ktorého sú zapojené deti z viacerých 
miest Slovenska. Krstnou mamou pro-
jektu je pani Oľga Feldeková.
Každý rok čítajúcich detí pribúda. Mi-
nulý rok sme spolu dosiahli zatiaľ naj-
viac detí, ktoré sa do čítania zapojili, 
a to 38 383. Aj tento rok sa podarila 
dobrá vec. Do projektu sa zapojilo 40 
954 detí z celého Slovenska. Rekord 
bol prekonaný Aj vďaka nám...

Kristína Jancová, ZŠ Gorazdova

Plavecký Memoriál Pavla Vajdu 
s účasťou Martiny Moravcovej

Memoriál Pavla Vajdu sú plavecké 
preteky organizované na počesť 
zakladateľa plávania v Púchove. 
Konajú sa v sobotu 18. júna v pries-
toroch krytej plavárne v Púchove.
Hlavným heslom súťaže je: VÍŤAZÍM 
NAD SEBOU. 

16. ročník predstavuje nový začiatok. 
Nie je dôležité, prečo sa 5 ročníkov 
nekonalo. Dôležité je to, že sa tradícia 
obnovila. Záujem o preteky neutíchol, 
ani po takej dlhej dobe, na čo sme 
právom hrdý. Svedčí o tom 29 prihlá-
sených klubov s 306 prihlásenými 
pretekármi. Za zmienku stojí prihláš-

ka pretekárky z Dallasu. Ide o dcéru 
historicky najúspešnejšej Slovenskej 
plavkyne Martiny Moravcovej. 

Obnovenie memoriálu súvisí s novým 
vedením mesta, nakoľko plavecký 
areál je majetkom mesta a mesto má 
preto veľký vplyv na to, čo sa v tomto 
areály organizuje. Je potrebné vyslo-
viť poďakovanie súčasnému primáto-
rovi Rastislavovi Henekovi za dôveru 
a podporu, bez ktorej by sa tradícia 
pravdepodobne neobnovila. 

Alexander Vajda, riaditeľ pretekov
foto: www.martinamoravcova.com

Starosta P. Regina: V Horných 
Kočkovciach máme nové ihrisko

1. júna 2016 o 15.00 hodine sa 
uskutočnili v obci Dolné Kočkovce 
v areáli miestnej Základnej školy 
oslavy Medzinárodného dňa detí a 
slávnostné otvorenie nového doprav-
ného ihriska . Na úvod deti a rodičov 
privítal starosta obce Bc. Peter Regina, 
ktorý im odovzdal sladkosť a darčeky 
na povzbudenie. Areál detského a 
dopravného ihriska bol o chvíľu plný. 

Deti slávnostne prestrihli pásku a prví 
jazdci sa vydali na cestu po doprav-
nom ihrisku. Napriek nepriaznivému 
počasiu, vládla dobrá súťaživá nálada. 
Deti boli za súťaže odmenené v tra-
dičnom bufete, kde si za vysúťažené 
žetóny nakupovali rôzne darčeky.  
Ďakujem všetkým za účasť.

Bc. Peter Regina, starosta obce
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Oblastné futbalové súťaže dospelých

6. liga muži

Záverečná kanonáda oblastnej ligy i na úkor Lysej

V tutovke sa už po desiatich minútach stretnutia Dolné Kočkovce - Košeca ocitol domáci Kučík (v modrom). Loptu 
však poslal vysoko nad.             FOTO: Milan Podmaník

O úvodný gól Dolných Kočkoviec sa v 25. minúte postaral Kučík, ktorý hlavou 
lobom potrestal zaváhanie brankára Košece. 

D. Kočkovce – Košeca 2:2 (2:1) 
Dolnokočkovania začali stretnutie aktívne a až prí-

liš ľahko sa dostávali cez deravú obranu Košece. Už 
v ôsmej minúte mohol otvoriť skóre Ľ. Michálek, no 
volejom tesne minul bránku. O štyri minúty mohol 
otvoriť skóre domáci Kučík, zoči – voči brankárovi 
však prekopol bránku. Vynahradil si to v 24. minúte, 
kedy nakopnutú loptu od Pšenáka poslal ponad chy-
bujúceho brankára hostí hlavou lobom do siete – 1:0. 
Hostia už o dve minúty vyrovnali, po peknej kombi-
načnej akcii sa strelecky presadil Štepanovič – 1:1. 
Päť minút pred koncom sa po peknom uvoľnení rútil 
z uhla sám na bránkára Košece Pšenák, mieril však 
vedľa. V záverečnej minúte prvého polčasu sa domá-
ci dočkali, vo svojom druhom nájazde už bol Pšenák 
úspešný – 2:1. Domáci aj v druhom polčase tlačili, 
v 63. minúte však Barkáč po ojedinelej akcii hostí 
vyrovnal – 2:2. Dolné Kočkovce si vypracovali ešte 
niekoľko šancí, no Kučík, Pšenák a Koncový neuspeli. 
Desať minút pred koncom mieril Pšenák do žrde, a 
tak sa stretnutie skončilo deľbou bodov. Domáci by 
si však zaslúžili všetky body...

H. Poruba – Dulov 0:3 (0:2) 
Zázračné a „potrebné“ víťazstvo zachraňujúceho sa 

Dulova favorizovaní domáci umožnili hosťom aj tým, 
že nastúpili s niekoľkými hráčmi z lavičky a doras-
tencami. Dulov sa ujal vedenia už v desiatej minúte, 

kedy unikol Ježo a otvoril skóre – 0:1. O desať minút 
neskôr spálil tutovku domáci A. Staňo, no v 24. min-
úte po peknej kombinačnej akcii zvýšil hosťujúci Buj-
noch na 0:2. V druhom polčase Dulov sústredenou 
obranou strážil cenné vedenie, domáci sa presadiť 
nedokázali. Naopak, štvrť hodinu pred koncom na-
priahol ku strele spoza pokutového územia Mikšík a 
korunoval víťazstvo hostí – 0:3.  

Papradno - M. Lednice 6:1 (3:0)
Hostia vzdali boj o záchranu už predtým, ako na-

stúpili na trávnik. Prišli iba deviati, a tak boli pre do-
mácich ľahkým sústom. Skóre otvoril v ôsmej minúte 
Fujaček – 1:0. Na 2:0 zvyšoval J. Galko a polčasové 
skóre uzavrel ten istý hráč v 35. minúte – 3:0. Početná 
a herná prevaha pokračovala aj po prestávke. V 52. 
minúte zvyšoval svojim tretím gólom na 4:0 opäť 

J. Galko a pol hodinu pred 
koncom pridal M. Galko piaty 
gól – 5:0. Potom sa dostali na 
chvíľu k slovu aj hostia a v 66. 
minúte Dudák znížil na 5:1. 
Posledné slovo patrilo domá-
cim a desať minút pred kon-
com spečatil jasné víťazstvo 
Šmulík – 6:1.   

Ilava – Lysá 6:2 (3:0)
Ilavčania sa po bitkárskom 

extempore a odpočítaní bo-
dov začali konečne venovať 
futbalu a v záverečnom kole si 
to odniesla Lysá. Skóre otvoril 
už po desiatich minútach Jáňa 
– 1:0. O štvrť hodinu neskôr 
zvyšoval na 2:0 Pružinec a 
po polhodine na 3:0 zvyšoval 
Kňažek. Lysania po obrátke a 
chybe domáceho brankára 
znížili gólom Lišaníka – 3:1, 
dvomi gólmi za osem minút 
však Kňažek zobral Lysej ná-

dej na dobrý výsledok – 5:1. Tri minúty pred koncom 
pridal Pružinec šiesty gól a na konečných 6:2 spečatil 
v záverečnej minúte Miroslav Kováč. 

Jasenica – Plevník 8:6 (3:3)
Postupujúcemu Plevníku už nešlo o nič, domácej 

Jasenici naopak o všetko. Gólový rekord sezóny od-
štartoval už v druhej minúte domáci Martin Pavlík – 
1:0. Potom hostia ukázali, prečo vyhrali oblastnú ligu 
a tromi rýchlymi gólmi otočil skóre. V štvrtej minúte 
vyrovnal Andrej Budaj a potom sa dvakrát presadil 
Jozef Kušnier – 1:3. Strelec prvého gólu Martin Pavlík 
s tým nesúhlasil a gólmi v 36. a v 42. minúte vyrovnal 
3:3. Gólovú smršť hostí v druhom polčase odštartoval 
už po troch minútach Jozef Kušnier – 3:4, ďalšie dva 
góly pridal za dve minúty Martin Lukáč a Martin Ze-
lenák – 3:6. Potom hostia vystriedali kanoniera Kuš-
niera a k slovu sa dostali domáci. Michal Heldes znížil 
na 4:6, Juraj Bednár z pokutového kopu na 5:6 a pol 
hodinu pred koncom Jozef Janáček vyrovnal – 6:6. 
Päť minút pred koncom poslal domácich do vedenia 
Michale Heldes – 7:6 a šiestoligovú definitívu poistil
Jasenici dve minúty pred koncom Juraj Mišúr – 8:6. 

Tuchyňa – Udiča 6:1 (4:0)
Stretnutie bolo jednostrannou záležitosťou domá-

cich, ktorí o svojom víťazstve rozhodli už v prvom 
polčase. V ôsmej minúte otvoril skóre Eliáš, na 2:0 
po dvadsiatich minútach zvyšoval Peter Letko a v 32. 
minúte už na 3:0 Roman Koťan. Polčasových 4:0 zari-
adil päť minút pred koncom polčasu Jozef Poliak. Po 
prestávke pokračoval domáci gólostroj. V 65. minúte 
zvýšil Suchánek na 5:0 a štvrť hodinu pred koncom 
Filo na 6:0. Desať minút pred koncom sa dostali k slo-
vu aj hostia a Okrutský strelil čestný gól – 6:1.   

Bolešov – Košecké Podhradie 0:1 (0:0)
V okresnom derby sa postarali hostia o prekvape-

nie a obrali o všetky body favorizovaných Bolešovča-
nov. Trojbodový gól vsietil štvrť hodinu pred koncom 
stretnutia Marek Vlasatý – 0:1. Domáci si vytvorili 
množstvo šancí, streliť gól im však nebolo súdené...

1. Plevník 26 19 4 3 81:37 61
2. Horná Poruba 26 18 2 6 74:38 56
3. Tuchyňa 26 16 2 8 58:42 50
4. Bolešov 26 15 3 8 57:28 48
5. Košeca 26 14 4 8 79:39 46
6. Papradno 26 12 3 11 50:38 39
7. D. Kočkovce 26 11 4 11 57:53 37
8. Udiča 26 10 4 12 44:72 34
9. K. Podhradie 26 9 6 11 48:47 33
10. Ilava 26 9 2 15 58:70 29
11. Lysá 26 9 2 15 42:58 26
12. Dulov 26 7 2 17 34:70 23
13. Jasenica 26 6 4 16 39:76 22
14. Malé Lednice 26 5 2 19 28:81 17
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Výsledkový servis oblastných futbalových súťaží mládeže

5. liga starší žiaci

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

4. liga muži

5. liga muži

Streženice ušli hrobárovi z lopaty a zachránili sa 
Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

26. kolo: Jasenica – Plevník 1:1 (0:0), H. Poruba - 
Praznov /Podmanín 3:0 kontumačne, hostia neprišli, 
Tuchyňa – Pruské 0:4 (0:1), Bolešov – Sverepec 5:4 
(3:0), D. Kočkovce – Lysá 14:1 (4:0), Pilát 7, Ivaniš 2, 
Hlúbik, Pavlík, Kvocera, Fedor, Suder – Repka, Udiča 
– Dohňany 4:3 (1:2), D. Hanes, Lukajka, M. Hanes, 
Prejta mala voľno.
1. H. Poruba 24 18 2 4 90:27 56
2. Udiča 24 17 5 2 87:28 56
3. Plevník 24 16 4 4 75:27 52
4. Pruské 24 14 4 6 69:33 46
5. Tuchyňa 24 14 2 8 50:30 44
6. D. Kočkovce 24 12 2 10 71:43 38
7. Prejta 24 9 3 12 49:57 30
8. Lysá 24 8 4 12 59:87 28
9. Jasenica 24 7 4 13 26:54 25
10. Dohňany 24 7 3 14 46:53 24
11. Sverepec 24 7 2 15 40:79 23
12. Praznov 24 3 4 17 39:95 13
13. Bolešov 24 4 1 19 29:117 13

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

26. kolo: Jasenica – Plevník 3:9 (2:6), D. Mariková – 
Udiča 2:2 (1:1), Prečín – Sverepec 3:2 (2:0), Domaniža 
– Košeca 2:10 (2:3), Papradno – Lysá 1:0 (0:0), Ladce 
– Pružina 10:1 (4:1), Dohňany mali voľno.
1. Udiča 24 21 2 1 120:20 65
2. Košeca 24 19 4 1 129:25 61
3. Plevník 24 18 1 5 166:41 55
4. Ladce 24 17 0 7 107:42 51
5. Dohňany 24 13 4 7 68:47 43
6. Pružina 24 10 4 10 73:70 34
7. D. Mariková 24 8 5 11 55:61 29
8. Papradno 24 9 2 13 45:62 29
9. Domaniža 24 9 2 13 75:106 29
10. Jasenica 24 9 1 14 54:98 28
11. Prečín 24 5 1 18 42:95 16
12. Lysá 24 4 2 18 22:87 14
13. Sverepec 24 0 0 24 10:210 0

21. kolo: Zubák – Lazy 0:2 (0:0), Ľ. Štefánik, D. Šte-
fánik, H. Poruba – Horovce 0:3 (0:1), Mičuda, Toman, 
Ježo, Hradčan Lednica – Mikušovce 0:2 (0:1), Borčice 
/Bolešov mali voľno. 
1. Mikušovce 18 13 1 4 63:16 40
2. Horovce 18 11 3 4 75:22 36
3. H. Poruba 18 10 4 4 75:26 34
4. Lazy 18 8 2 8 55:53 26
5. Hr. Lednica 18 7 4 7 48:22 25
6. Zubák 18 5 2 11 33:77 17
7. Borčice 18 1 0 17 13:142 3

Beluša – Kanianka 4:1 (1:1)
V stretnutí s postupujúcej Beluše proti beznádej-

ne poslednej Kanianke boli domáci vysokými favo-
ritmi, v prvom polčase však papierové predpoklady 
nenaplnili. Ujali sa síce vedenia už po štvrť hodine 
gólom Michala Kucharíka, no o štvrť hodinu dovolili 
nadšene bojujúcim hosťom vyrovnať. Autorom gólu 
bol Martin Svitek – 1:1. Do druhého polčasu nastúpili 
Belušania odhodlaní strhnúť víťazstvo na svoju stra-
nu a už v úvodnej minúte sa tešili z gólu. Jeho au-
torom bol opäť Michal Kucharík – 2:1. Potom mali 
domáci viac z hry, niekoľko vyložených gólových 
šancí nepremenili, a tak sa tešili až v 63. minúte, kedy 
Matej Gorelka pridal tretí gól domácich – 3:1. Zaslú-
žené víťazstvo Belušanov spečatil sedem minút pred 
koncom Mišutka – 4:1. Víťazstvo domácich mohlo 
byť ešte vyššie, päť minút pred koncom však Ondrič-
ka nepremenil pokutový kop. 

Zostava Beluše: Opat – J. Gažo, Gorelka, Pavol Va-
vrík (Ondrička), Strapko, Zapotoka, Kucharík, Jurga 
(Martinka), Filip Vavrík (Maroš Hrnčík), Mišutka. 

Ostatné výsledky 30. kola: Tr. Teplice – Malženice 
1:7, Šimonovany – Nová Dubnica 3:2, Bánovce – Vr-
bové 4:0, Tr. Stankovce – ŠK Blava 2:0, Boleráz – Parti-
zánske 3:1, Domaniža – Prečín 1:2
1. Beluša 30 21 5 4 67:34 68
2. Malženice 30 17 4 9 66:43 55
3. Šimonovany 30 16 5 9 51:32 53
4. Bánovce 30 15 6 9 56:33 51

5. Domaniža 30 14 6 10 54:51 48
6. Častkovce 30 15 5 10 49:36 47
7. Nová Dubnica 30 13 3 14 45:53 42
8. Vrbové 30 11 8 11 53:59 41
9. Boleráz 30 11 7 12 46:34 40
10. Tr. Teplice 30 12 4 14 57:58 40
11. ŠK BLAVA 30 11 5 14 51:47 38
12. Prečín 30 11 5 14 49:63 38
13. Tr. Stankovce 30 10 7 13 46:54 37
14. Partizánske 30 9 8 13 50:62 35
15. Holíč 30 7 7 16 35:50 28
16. Kanianka 30 2 5 23 28:94 11

Cígeľ – Streženice 3:4 (1:1)
V bláznivom súboji ukázali Streženičania v záve-

rečnej dvadsaťminútovke bojovné srdce a otočili už 
stratené stretnutie. Domáci sa ujali do vedenia v 17. 
minúte gólom Babaštu – 1:0. Hostia po polhodine 
vyrovnali Patrikom Štrbákom – 1:1. Úvod druhého 
polčasu vyšiel domácim, keď v rozpätí štyroch minút 
vsietili góly Babašta a Madarázs  - 3:1. Osud Streženíc 
v piatej lige sa zdal byť spečatení, no hostia zázračne 
vstali z popola. Marián Loduha v 71. minúte strelil 
kontaktný gól – 3:2, Patrik Štrbák päť minút pred 
koncom vyrovnal a ten istý hráč v záverečnej minúte 
zavŕšil svoj hetrik a zlaté tri body pre Streženice – 3:4. 
Tie sa predstavia v piatej lige aj v budúcom ročníku.  

Zostava Streženíc: Hanták – Struhárňanský, Ľ. 
Medňanský, Bernhauser, Filiač, Trník, Michal Šesták, 
Lamžo, Loduha, E. Medňanský

Myjava B – Horovce 0:1 (0:1)
Horovčania už mali záchranu v suchu po minulom 

kole, a tak mohli hrať aj na trávniku postupujúcej 
myjavskej rezervy uvoľnene. Napokon sa postarali o 
prekvapenie kola, keď už v 13. minúte Kristián Škrap-
ko zabezpečil hosťom tri body. V druhom polčase si 
už Horovčania cenné víťazstvo postrážili a tešili sa z 
plného bodového zásahu, ktorý ich katapultoval až 
na piatu priečku tabuľky. 

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

Ostatné výsledky 30. kola: Uhrovec – Malá Hrad-
ná 6:1, Chocholná-Velčice – V. Uherce 1:1, Bošany – Tr. 
Turná 1:0, Stará Turá – Brvnište 1:0, Z. Kostoľany – Po-
dolie 3:0, Ladce – Malá Čausa 0:1. 
1. Myjava B 30 20 4 6 67:24 64
2. Cígeľ 30 17 3 10 58:38 54
3. Veľké Uherce 30 14 6 10 47:42 48
4. Malá Čausa 29 14 4 11 54:48 46
5. Horovce 30 12 8 10 54:38 44
6. Uhrovec 30 12 5 13 49:55 41
7. Ladce 29 10 10 9 38:26 40
8. Bošany 30 10 10 10 35:46 40
9. Z. Kostoľany 30 10 9 11 45:54 39
10. Brvnište 30 10 8 12 41:41 38
11. Streženice 30 11 5 14 48:60 38
12. Stará Turá 30 11 5 14 39:55 38
13. Chocholná 30 10 7 13 54:47 37
14. Tr. Turná 30 9 9 12 47:49 36
15. Podolie 30 10 6 14 32:43 36
16. Malá Hradná 30 5 9 16 27:69 24

26. kolo: Podvažie – Visolaje 4:3 (1:2), Kujaník, Bi-
elik, Valach,  Kvašov – Praznov 2:0 (0:0), góly nahodí 
o 22. h D. Mariková – Pruské 2:1 (1:1), Šebešťanová 
– Sverepec 6:0 (3:0), Pov. Bystrica – Kolačín 7:1 (2:0), 
Podmanín – Dohňany 1:1 (0:0), Zigo, Pružina mala 
voľno.
1. Podmanín 24 20 1 3 87:18 61
2. Pov. Bystrica 24 19 3 2 85:23 60
3. Dohňany 24 15 3 6 64:29 48
4. Visolaje 24 13 6 5 56:38 45
5. Pružina 24 11 4 9 45:43 37
6. D. Mariková 24 11 4 9 44:53 37
7. Šebešťanová 24 9 4 11 49:49 28
8. Podvažie 24 8 3 13 37:61 27
9. Kvašov 24 7 5 12 42:60 26
10. Kolačín 24 7 3 14 50:71 24
11. Sverepec 24 6 5 13 45:66 23
12. Pruské 24 5 5 14 29:54 20
13. Praznov 24 1 2 21 27:95 5

22. kolo: Dynamo Orlové – Lazy 1:1 (0:0), Kmošena, 
Bolešov B - Č. Kameň 1:2 (1:2), Kameničany – Trstie 
5:1 (3:0), Vrchteplá – Bodiná 7:2 (5:1), FC Púchov - D. 
Breznica 3:3 (1:0), Novosedliak 2, Trenčan – Gabriš 2, 
P. Ilavský, Mikušovce – Prejta 2:3 (0:1). 
1. D. Breznica 22 14 3 5 53:36 45
2. Lazy 22 13 5 4 85:32 44
3. Bodiná 22  12 3 7 47:35 39
4. Mikušovce 22 11 1 10 49:45 34
5. FC Púchov 22 9 5 8 42:36 32

6. Vrchteplá 22 9 5 8 45:41 32
7. Kameničany 22 9 2 11 52:53 29
8. Č. Kameň 22 8 4 10 41:43 28
9. Trstie 22 6 7 9 38:56 25
10. Bolešov B 22 6 4 12 29:59 22
11. Prejta 22 5 5 12 33:68 20
12. Orlové 22 5 4 13 37:53 13
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Záverečná kanonáda oblastnej ligy i na úkor Lysej

V tutovke sa už po desiatich minútach stretnutia Dolné Kočkovce - Košeca ocitol domáci Kučík (v modrom). Loptu 
však poslal vysoko nad.             FOTO: Milan Podmaník

O úvodný gól Dolných Kočkoviec sa v 25. minúte postaral Kučík, ktorý hlavou 
lobom potrestal zaváhanie brankára Košece. 

D. Kočkovce – Košeca 2:2 (2:1) 
Dolnokočkovania začali stretnutie aktívne a až prí-

liš ľahko sa dostávali cez deravú obranu Košece. Už 
v ôsmej minúte mohol otvoriť skóre Ľ. Michálek, no 
volejom tesne minul bránku. O štyri minúty mohol 
otvoriť skóre domáci Kučík, zoči – voči brankárovi 
však prekopol bránku. Vynahradil si to v 24. minúte, 
kedy nakopnutú loptu od Pšenáka poslal ponad chy-
bujúceho brankára hostí hlavou lobom do siete – 1:0. 
Hostia už o dve minúty vyrovnali, po peknej kombi-
načnej akcii sa strelecky presadil Štepanovič – 1:1. 
Päť minút pred koncom sa po peknom uvoľnení rútil 
z uhla sám na bránkára Košece Pšenák, mieril však 
vedľa. V záverečnej minúte prvého polčasu sa domá-
ci dočkali, vo svojom druhom nájazde už bol Pšenák 
úspešný – 2:1. Domáci aj v druhom polčase tlačili, 
v 63. minúte však Barkáč po ojedinelej akcii hostí 
vyrovnal – 2:2. Dolné Kočkovce si vypracovali ešte 
niekoľko šancí, no Kučík, Pšenák a Koncový neuspeli. 
Desať minút pred koncom mieril Pšenák do žrde, a 
tak sa stretnutie skončilo deľbou bodov. Domáci by 
si však zaslúžili všetky body...

H. Poruba – Dulov 0:3 (0:2) 
Zázračné a „potrebné“ víťazstvo zachraňujúceho sa 

Dulova favorizovaní domáci umožnili hosťom aj tým, 
že nastúpili s niekoľkými hráčmi z lavičky a doras-
tencami. Dulov sa ujal vedenia už v desiatej minúte, 

kedy unikol Ježo a otvoril skóre – 0:1. O desať minút 
neskôr spálil tutovku domáci A. Staňo, no v 24. min-
úte po peknej kombinačnej akcii zvýšil hosťujúci Buj-
noch na 0:2. V druhom polčase Dulov sústredenou 
obranou strážil cenné vedenie, domáci sa presadiť 
nedokázali. Naopak, štvrť hodinu pred koncom na-
priahol ku strele spoza pokutového územia Mikšík a 
korunoval víťazstvo hostí – 0:3.  

Papradno - M. Lednice 6:1 (3:0)
Hostia vzdali boj o záchranu už predtým, ako na-

stúpili na trávnik. Prišli iba deviati, a tak boli pre do-
mácich ľahkým sústom. Skóre otvoril v ôsmej minúte 
Fujaček – 1:0. Na 2:0 zvyšoval J. Galko a polčasové 
skóre uzavrel ten istý hráč v 35. minúte – 3:0. Početná 
a herná prevaha pokračovala aj po prestávke. V 52. 
minúte zvyšoval svojim tretím gólom na 4:0 opäť 

J. Galko a pol hodinu pred 
koncom pridal M. Galko piaty 
gól – 5:0. Potom sa dostali na 
chvíľu k slovu aj hostia a v 66. 
minúte Dudák znížil na 5:1. 
Posledné slovo patrilo domá-
cim a desať minút pred kon-
com spečatil jasné víťazstvo 
Šmulík – 6:1.   

Ilava – Lysá 6:2 (3:0)
Ilavčania sa po bitkárskom 

extempore a odpočítaní bo-
dov začali konečne venovať 
futbalu a v záverečnom kole si 
to odniesla Lysá. Skóre otvoril 
už po desiatich minútach Jáňa 
– 1:0. O štvrť hodinu neskôr 
zvyšoval na 2:0 Pružinec a 
po polhodine na 3:0 zvyšoval 
Kňažek. Lysania po obrátke a 
chybe domáceho brankára 
znížili gólom Lišaníka – 3:1, 
dvomi gólmi za osem minút 
však Kňažek zobral Lysej ná-

dej na dobrý výsledok – 5:1. Tri minúty pred koncom 
pridal Pružinec šiesty gól a na konečných 6:2 spečatil 
v záverečnej minúte Miroslav Kováč. 

Jasenica – Plevník 8:6 (3:3)
Postupujúcemu Plevníku už nešlo o nič, domácej 

Jasenici naopak o všetko. Gólový rekord sezóny od-
štartoval už v druhej minúte domáci Martin Pavlík – 
1:0. Potom hostia ukázali, prečo vyhrali oblastnú ligu 
a tromi rýchlymi gólmi otočil skóre. V štvrtej minúte 
vyrovnal Andrej Budaj a potom sa dvakrát presadil 
Jozef Kušnier – 1:3. Strelec prvého gólu Martin Pavlík 
s tým nesúhlasil a gólmi v 36. a v 42. minúte vyrovnal 
3:3. Gólovú smršť hostí v druhom polčase odštartoval 
už po troch minútach Jozef Kušnier – 3:4, ďalšie dva 
góly pridal za dve minúty Martin Lukáč a Martin Ze-
lenák – 3:6. Potom hostia vystriedali kanoniera Kuš-
niera a k slovu sa dostali domáci. Michal Heldes znížil 
na 4:6, Juraj Bednár z pokutového kopu na 5:6 a pol 
hodinu pred koncom Jozef Janáček vyrovnal – 6:6. 
Päť minút pred koncom poslal domácich do vedenia 
Michale Heldes – 7:6 a šiestoligovú definitívu poistil
Jasenici dve minúty pred koncom Juraj Mišúr – 8:6. 

Tuchyňa – Udiča 6:1 (4:0)
Stretnutie bolo jednostrannou záležitosťou domá-

cich, ktorí o svojom víťazstve rozhodli už v prvom 
polčase. V ôsmej minúte otvoril skóre Eliáš, na 2:0 
po dvadsiatich minútach zvyšoval Peter Letko a v 32. 
minúte už na 3:0 Roman Koťan. Polčasových 4:0 zari-
adil päť minút pred koncom polčasu Jozef Poliak. Po 
prestávke pokračoval domáci gólostroj. V 65. minúte 
zvýšil Suchánek na 5:0 a štvrť hodinu pred koncom 
Filo na 6:0. Desať minút pred koncom sa dostali k slo-
vu aj hostia a Okrutský strelil čestný gól – 6:1.   

Bolešov – Košecké Podhradie 0:1 (0:0)
V okresnom derby sa postarali hostia o prekvape-

nie a obrali o všetky body favorizovaných Bolešovča-
nov. Trojbodový gól vsietil štvrť hodinu pred koncom 
stretnutia Marek Vlasatý – 0:1. Domáci si vytvorili 
množstvo šancí, streliť gól im však nebolo súdené...

1. Plevník 26 19 4 3 81:37 61
2. Horná Poruba 26 18 2 6 74:38 56
3. Tuchyňa 26 16 2 8 58:42 50
4. Bolešov 26 15 3 8 57:28 48
5. Košeca 26 14 4 8 79:39 46
6. Papradno 26 12 3 11 50:38 39
7. D. Kočkovce 26 11 4 11 57:53 37
8. Udiča 26 10 4 12 44:72 34
9. K. Podhradie 26 9 6 11 48:47 33
10. Ilava 26 9 2 15 58:70 29
11. Lysá 26 9 2 15 42:58 26
12. Dulov 26 7 2 17 34:70 23
13. Jasenica 26 6 4 16 39:76 22
14. Malé Lednice 26 5 2 19 28:81 17
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Po 13-tich rokoch volejbalisti Púchova opäť
Po troch tituloch v kategórii dospe-
lých, keď posledný získali muži ešte 
pod hlavičkou ŠK Matador v súťažnom 
ročníku 2002/2003, čakal púchovský 
volejbal celých 13 rokov na titul, ktorý 
získali mladší
žiaci VŠK Púchov (2003 a mladší) v tejto 
sezóne (2015/2016) vo volejbale trojíc.

Majstrovstvá SR mladších žiakov sa 
konali 3. 6. v Poprade, kde bol jedno-
značne favoritom VK Slávia Svidník, 
ktorý už roky dominuje vo všetkých 
mládežníckych kategóriách a vyhral v 
tejto sezóne titul
majstra SR starších žiakov v Starej Ľu-
bovni, aj v Bojniciach v kategórii mlad-
ších žiakov (ročník narodenia 2002 
a mladší). S týmto súperom sme sa 
stretli hneď v našom prvom zápase a 
aj napriek počiatočným obavám naši 
chlapci jednoznačne dominovali 2:0 
(16,9). To určite pomohlo ich sebave-
domiu a v zápase proti domácemu 
VK Junior 2012 Poprad, opäť pomerne 
jednoznačne zvíťazili 2:0 (13,22). V dru-
hom sete svoju úlohu zohrala atmo-
sféra, ktorú vytvorili domáci fanúšiko-
via, a ktorá nám čiastočne „zväzovala 
ruky“. V predposlednom zápase sme 
sa stretli s nám dobre známym druž-

stvom COP Trenčín, ktoré nám ani v 
základnej časti nerobilo väčšie problé-
my a zvíťazili sme 2:0 (11,7). Posledný 
zápas proti VK MIRAD PU Prešov, ktorý 
pomerne nešťastne prehral napriek 

začiatku možno neočakávane, ale urči-
te zaslúžene majstrami SR a po dlhých 
rokoch získali pre púchovský volejbal 
majstrovský titul.
                                      Ivan Štefko, tréner

bojovnosti zápas predtým, bol celkom 
ľahký, keďže sa Prešovčania nedokázali 
skoncentrovať a výraznejšie zabojovať. 
Týmto posledným víťazstvom 2:0 
(7,10) sa chlapci stali, aj keď pre nás zo 

Futbal mládež: Prípravka do 11 rokov vyhrala ligovú súťaž
Mládežnícke výbery MŠK Púchov odohrali záverečné zápasy sezóny. Prípravka do 11 rokov potvrdila v Skalici 
víťazstvo v súťaži a zaznamenala tak pekný úspech púchovského mládežníckeho futbalu. V ďalších zápasoch dva-
krát uspeli mladší dorastenci, vyhrala prípravka do 10 rokov a prípravka do 9 rokov zaznamenala remízu. 

majstrami Slovenska

30. kolo II. ligy st. dorastu (U19):
MŠK Púchov – FK Spartak Vráble 
2:3 (0:1)
Góly: Buček, Gabaj
Zostava: Pilný – Marman (Červený), 
Hrančík, Rosina (Strnad), Buček (Va-
lašík), Hafera, Šimko, Hrnko, Veteška, 
Kmošena (Gabaj), Vojtek
Sezónna derniéra proti postupujú-
cim Vrábľom priniesla mimoriadne 
zaujímavý futbal. Hostia dvakrát 
viedli rozdielom dvoch gólov, no 
Púchovčania vždy dotiahli a v záve-
re siahali po bode. Adam Gabaj v 83. 
minúte zo štandardky znižoval na 
2:3, no domáci aj napriek snahe už 
nevyrovnali a v poslednom zápase 
ročníka tesne podľahli. Starší dorast 
sa v konečnom poradí umiestnil na 
šiestej priečke so ziskom 50 bodov 
a skóre 47:40. 

Dohrávka 28. kola II. ligy st. dora-
stu (U19):
ŠK Žolík Malacky – MŠK Púchov 
5:1 (2:0)
Gól MŠK Púchov: Hafera
Zostava MŠK Púchov: Pilný – Gabaj 

(Strnad), Hrančík, Valašík (Červený), 
Rosina, Buček, Hafera, Šimko, Kmo-
šena, Vojtek, Zavadzan
Predposledný súťažný duel ročníka 
Púchovčanom nevyšiel. V Malac-
kách na súpera nestačili a vysoko 
podľahli. Jediný gól zaznamenal v 
85. minúte Jakub Hafera, ktorý zni-
žoval na 1:4. 

30. kolo II. ligy mladšieho dorastu 
(U17):
MŠK Púchov – FK Spartak Vráble 
5:1 (2:1)
Góly: Hurta 2, Kvaššay, Černoško, 
Mušák
Zostava: Vaňo – Krčmárik, Ciesar 
(Belica), Borovička (Černoško), Kvaš-
šay, Granzer (Ocelík), Bartoš, Socha, 
Mušák, Kendy, Hurta
Mladší dorastenci sa so sezónou 
rozlúčili vo veľkom štýle. V domá-
com prostredí nasúkali Vrábľom päť 
gólov a pripísali si vysoké víťazstvo. 
Púchovská „sedemnástka“ tak v ko-
nečnom poradí obsadila deviatu 
priečku so ziskom 42 bodov a skóre 
59:50. 

Dohrávka 28. kola II. ligy ml. dorastu 
(U17):
ŠK Žolík Malacky – MŠK Púchov 1:2 
(1:2)
Góly: Kvaššay, Socha
Zostava: Vaňo – Krčmárik, Klučka, Cie-
sar (Bartoš), Borovička, Kvaššay, Gran-
zer (Ocelík), Socha, Mušák (Černoško), 
Kendy, Hurta
V Malackách sa o výsledku rozhodlo v 
prvom polčase. Púchov po trinástich 
minútach a góle Kvaššaya viedol, no 
domáci okamžite vyrovnali. O zisku 
troch bodov pre hostí rozhodol v 32. 
minúte Peter Socha. 

14. kolo súťaže prípraviek ZsFZ (U11):
MFK Skalica – MŠK Púchov 2:4 (1:1)
Góly: Minárech 3, vlastný 
Zostava: Vavrík – Minárech, Šurian, Bre-
záni, Jurík, Krasňan, Solík, Kutnár, Janí-
ček, Obšivan
Prípravka do 11 rokov uzavrela sezó-
nu víťazstvom 4:2 v Skalici, pri ktorom 
sa hetrikom zaskvel Tobias Minárech. 
Púchovčania vyhrali svoju súťaž, so 
ziskom 36 bodov a skóre 129:29 boli 
najlepší spomedzi ôsmich tímov. 

14.  kolo súťaže prípraviek ZsFZ (U10):
MFK Skalica – MŠK Púchov 1:7 (0:4)
Góly: Miko 2, Staňo, Vričan, Kušík, Čmelo, 
Jánovský
Zostava: Haladej – Ďurovec, Vričan, 
Galko, Sapák, Miko, Držka, Kušík, Staňo, 
Čmelo, Vavrík, Jánovský, Paliesek
Púchovčania v poslednom zápase sezó-
ny vysoko vyhrali v Skalici, ktorej nasúka-
li sedem gólov. Prípravka do 10 rokov sa 
umiestnila na konečnom treťom mieste 
tabuľky so ziskom 33 bodov a skóre 
158:86. 

14. kolo súťaže prípraviek ZsFZ (U9):
MFK Skalica – MŠK Púchov 6:6 (2:4)
Góly: Mar. Mynář 2, Žiačik 2, Tvarožek, 
Šesták
Zostava: Crkoň – Šurian, Vráblik, Šesták, 
Talda, Mušák, Mar. Mynář, Tvarožek, Pe-
cho, Žiačik, Veteška, Šulík, Sekáč, Kmecík, 
Ondrička, Vozár
Mladí púchovskí futbalisti vyhrávali v 
Skalici už 6:2, no v závere svoj náskok 
stratili a tak sa na Záhorí zrodila remíza 
6:6. Púchovčania tak v konečnej tabuľke 
skončili druhí, nazbierali 34 bodov pri 
skóre 205:127.                                          -tsch-
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Futbal: Púchovčania na druhom mieste III. ligy západ 
Púchovskí futbalisti uzavreli sezónu 2015/16 dvo-
mi víťazstvami. Po triumfoch 4:0 nad Vrábľami a 
3:2 v Šamoríne sa Púchov vyšvihol na konečnú 
druhú priečku, kde o šesť bodov zaostal za postu-
pujúcim Šamorínom. 
34. kolo III. ligy západ: 
FC ŠTK 1914 Šamorín – MŠK Pú-
chov 2:3 (1:1)
Góly: 45. Auban, 61. da Silva – 11. 
Gajdošík, 66. Bartoš, 89. Pastorek
Žlté karty: 70. Brezničan, 71. Zuziak 
(obaja Púchov)
Rozhodovali: Valent – Kukan, Birkus
Návšteva: 300 divákov
Šamorín: Hajdúch – Horváth, Pončák, 
Kuba (60. da Silva), Mendonca, Čem-
ba (53. dos Santos), Ágh, Mezovský, 
Auban, Špánik (75. Marques), Krištan
Púchov: Letko – Paliesek, Brezničan, 
Riška, Kopiš – Zavadzan – Zuziak, Svo-
rada, Rypák (65. Bartoš), Pilát (68. Pas-
torek) – Gajdošík

Šamorín ako istý postupujúci spojil 
posledný zápas s oslavou návratu do 
II. ligy a výkop bol netradične už o 
13.30. Hostia nastúpili už bez Brani-
slava Gamboša, ktorý je na skúške v 
prvoligovej Podbrezovej. Púchovča-
nia nechceli domácim len asistovať 
pri oslavách a od začiatku boli aktív-
nejším mužstvom. Hneď v úvode po-
stupoval útočník Marek Gajdošík sám 
na domáceho brankára, no v súboji 
zoči – voči bol úspešnejší Hajdúch. 
V 11. minúte už Juraj Pilát krásne na-
šiel Mareka Gajdošíka, ktorý tentoraz 
koncovku zvládol bravúrne a pekným 
lobom ponad Hajdúcha otvoril skó-

re – 0:1. Prevaha hostí vytrvala počas 
celého prvého dejstva, Šamorín hrozil 
minimálne a zdalo sa, že stav 0:1 sa do 
polčasu nezmení. Tesne pred prestáv-
kou domáci z ničoho nič vyrovnali, 
keď sa k odrazenej lopte dostal Auban 
a prekonal Letka – 1:1. 
Vyrovnávajúci gól Šamorín povzbu-
dil a domáci po prestávke vyrovnali 
hru. Domáci tréner Mike Keeney mal 
šťastnú ruku – v 60. minúte poslal 
na ihrisko da Silvu, ktorý si o minútu 
neskôr prebral na päťke centrovanú 
loptu a nekrytý zakončil do siete – 2:1. 
Bol to zápas náhradníkov. Púchovský 
tréner Jaroslav Vágner totiž v 65. min-
úte vystriedal Petra Rypáka za Mareka 
Kristiána Bartoša. A bol to Bartoš, kto 
si v 66. minúte nabehol do šestnástky, 
zatiaľ čo Zuziak prešiel po ľavej stra-
ne cez troch protihráčov a nezištne 
našiel práve Bartoša, ktorý okamžite 
po príchode na ihrisko strelou do 
poloprázdnej brány vyrovnal – 2:2. 
Zaujímavý zápas spel k vyvrcholeniu 
a obe mužstvá sa snažili strhnúť tri 
body na svoju stranu. Jaroslav Vág-
ner zrealizoval v 68. minúte aj druhé 
striedanie, Piláta vymenil Pastorek. V 
predposlednej minúte ušiel domácim 
obrancom Gajdošík, rútil sa sám na 
Hajdúcha, ešte však zvolil nezištnú 
prihrávku, ktorú si prebral striedajúci 
Miroslav Pastorek a do prázdnej brány 

rozhodol – 2:3. Púchov sa tak v tabuľ-
ke vyšvihol na druhú priečku s okrúh-
lym ziskom 60 bodov a skóre 53:29.

33. kolo III. ligy západ: 
MŠK Púchov – FK Spartak Vráble 
4:0 (1:0)
Góly: 4., 66. Gajdošík, 51. Hrnko, 84. 
Pilát
Žlté karty: 28. Zavadzan – 62. Nurkovič
Rozhodovali: Gádoši – Zemko, Birkus
Návšteva: 50 divákov
Púchov: Letko – Bartoš (46. Kopiš), 
Brezničan, Riška, Vanák – Zavadzan – 
Zuziak (46. Svorada), Hrnko, Gamboš 
(72. Veteška), Pilát – Gajdošík
Vráble: Pichňa – Husár, Fekiač, Šlach-
ta, Balko (80. Tužinský), Gavrilovič (56. 
Bakaľár), Nurkovič, Advigov (54. Som-
bat), Brajovič, Hamar, Brath

V tomto roku prebehli okrem tradič-
ných súťaží v kata a kumite aj súťaže 
v základnej technike Kihon pre  zači-
atočníkov. A samozrejme prebehla aj 
súťaž v celkovej fyzickej pripravenosti, 
pripravená na základe testov, ktoré 
pre karatistov spracovali pred rokmi 
na PF UMB v Banskej Bystrici. Tieto 
testy po určitej úprave umožňujú, 
samozrejme s určitou mierou tole-

rancie, porovnať fyzickú pripravenosť 
cvičencov s priemerom obyvateľstva 
a priemerom karatistov. Boduje sa 
nielen kondícia, výbušnosť vytrvalo-
sť, ale aj kĺbová uvoľnenosť a reflex. 
Samozrejme sa tabuľky upravili, aby 
bolo možné bodovanie podľa veko-
vých  kategórií. 
Ako najlepší vyšiel v súťaži fyzickej pri-
pravenosti reprezentant Slovenska v 

Pred chudobnou návštevou päťdesia-
tich divákov začal Púchov výborne a 
už po štyroch minútach viedol vďaka 
gólu Mareka Gajdošíka. Do polčasu si 
vypracovali príležitosti oba tímy, no 
Letko zmaril šancu Gavriloviča a do-
máci zase viackrát nemierili presne. 
Až v druhom polčase v 51. minúte 
sa do samostatného úniku dostal 
dorastenec Hrnko a zakončil vskutku 
rutinérsky – 2:0. Domáci sa po góle 
upokojili a začali dominovať, čo v 66. 
minúte podčiarkol presnou hlavičkou 
Gajdošík, ktorý upravil už na 3:0. Roz-
lúčka s domácim publikom vyšla Pú-
chovčanom nadmieru dobre a pekný 
zápas okorenili ešte štvrtým gólom. 
Juraj Pilát v 84. minúte trafil nádherne 
k žrdi a uzavrel na konečných 4:0.

T. Schügerl

majstrami Slovenska

16. ročník Memoriálu Pavla Vajdu 
Detské plavecké preteky
18. jún 2016, krytá plaváreň v Púchove

Tennis Arena Kids Tour 2016 
tenisový turnaj žiakov  a žiačok do 12 rokov
21. - 24. jún 2016, STC Tennis Academy Púchov

Športový deň malých karatistov
CVČ ZŠ Gorazdova spolu s ŠK PKZ Púchov už roky organizuje 
dvakrát do roka pre všetky deti, ktoré trénujú karate, chcú 
trénovať karate, alebo si len chcú zasúťažiť Športový deň. Ten 
tohoročný prebehol v sobotu 4. 6.2016 na ZŠ Gorazdova.

kata Michal Kunst. Na druhom mieste 
skončil výborný Samo Lipták a fantas-
tických 128 bodov dosiahla Viktória 
Rosinová. Toto však nebolo hlavným 
cieľom. Cieľom bolo aby deti strávili 

pri športovaní a súťažení nielen Deň 
detí, alebo Mikuláša, ale aby začali 
športovať pravidelne. Čo dnes priťa-
huje čoraz menej detí.

Text: F. Komora, Foto: K. Brečková
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Konifer
BOROVIČKA

5,88 € 
0,7 l

FRAGOLINO
šumivé víno

červené

2,34 € 
0,75 l

STAROŽITNOSTI
PRESŤAHOVANÉ

Nájdete nás v Púchove na Ulici dvory 1932/9, za Kauflandom, 
pri hoteli Alexandra (vedľa bývalej predajne FABUŠ).

Táto akcia platí do: 30.06.2016
-20 %

Prineste nám tento letáčik a dostanete 
od nás zľavu na čokoľvek (neplatí na 

knihy, zlato a striebro) minimálne:
ZĽAVA

Kontakt: 0917 347 828

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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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt v Púchove. Tel. 
0907 983 374. I-123
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. Tel. 0907 983 374. 
I-143

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
• Predám tri pozemky v radovej výstavbe Streženi-
ce, parcely 630 m². Volať od 10.00 do 20.00 hodiny. 
Tel. 0944 945 993. I-138
• Predám 1-izbový byt v Púchove s lodžiou, cena do-
hodou. Tel. 0948 112 994. I-139

PREDAJ RÔZNE
• Predám domáce jahody, 2 kg košíky po 3,50 – 4 €. 
Púchov a okolie. Tel. 0948 061 927. I-118

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
• Prenajmem 1-izbový byt v Púchove, voľný ihneď. 
Tel. 0907 029 227. I-127
• 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
• Hľadám súrne do podnájmu 2-izbový byt. Tel. 
0902 041 998. I-137
• Prenajmem podnikateľský priestor, 36 m² na prí-
zemí. Vhodný pre obchod, dielňu alebo kanceláriu 
(roh Požiarnej a Štefánikovej). Tel. 0905 262 820. 
I-141

SLUŽBY
• Maľby, stierky, sadrokartón. LACNO. Tel. 0902 238 
168. I-101
POZOR! Akcia -20% do 31. 3. 2016. RENOVÁCIA mo-
dernou nemeckou technológiou vám ponúka čisté 
a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré dve-
re, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Toto 
všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 422 
113. I-072  
• Projektovanie, realizácia a údržba záhrad. 
    Tel. 0903 648 691. I-119
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411. I-093
• Rekonštrukcie bytových jadier a kúpeľní. Tel. 0902 
238 168. I-102

RÔZNE
SCVČ, ART&SPORT organizujú: Letný pobytový 
7-dňový tábor v HORSKOM HOTELI INOVEC *** v Be- 
zovci (www.hotel-inovec.sk) pre deti od 6 do 15 ro-
kov s názvom DOBRODRUŽSTVO NEČAKÁ od 31. 7. 
(nedeľa) do 7. 8. 2016 (nedeľa). V cene 168 € je zahr-
nuté ubytovanie v apartmánových vilách uprostred 
prírody, 5x denne domáca strava, pitný režim, ani-
mátori, lekárnička, zdravotník, materiál, odmeny a 
sladkosti pre táborníkov, cestovné do tábora a späť, 
táborové tričko, bazén, vírivka, sauny, squash. V tá-
bore deti čakajú dobrodružné hry a súťaže v prírode, 
morzeovka, hľadanie pokladu, výroba dobového ob-
lečenia, nočný pochod, karneval, opekačka, turistické 
výlety na hrad Tematín a Topoľčiansky hrad, návšteva 
dedinky HORNÁ - DOLNÁ a množstvo iných aktivít:) 
www.scvc.sk, 0907 845 129 (p. Lipková). I-142

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 

ZAMESTNANIE
• 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 pracov-
níkov na pozíciu: elektromechanik s platnou vy-
hláškou § 21 a vyššie – pozícia vhodná aj pre ab-
solventa. Kontakt: 0905 787 135, 042/445 09 33. 
I-124
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme do 
TPP aj do skráteného prac. pomeru pracovníkov 
na pozície: pomocná sila, pracovník na výdaj stra-
vy, pokladník a kuchár. Bližšie informácie na tel.: 
0907 826 577. I-136
• Hotel Podhradie prijme do TPP kuchára/kuchár-
ku. Tel. 0911 565 766. I-140

SPOMIENK A
Vždy, keď príde 12. jún, zastaví 
sa čas... Odišiel si preč, nás to 
stále bolí, opustil si tento svet aj 
proti svojej vôli. Neúplná cesta, 
prerušená púť, bol si tu len krát-
ko, keď Ťa stihla smrť. Boh má 
právo rozhodnúť, tu však zdá 
sa priskoro. Tvoj čas ešte nemal prísť, viac mal si vidieť 
obzorov. Niečie ruky zostali prázdne, niečie srdcia pý-
tajú sa prečo. Ešte chvíľu mal si zostať, uzrieť ďalšie leto. 
Rozišli sme sa, nebolo na výber. Spi tichučko, už dos-
níval si života sen. Čas ďalej letí, jeho obraz však ostal  
v tvárach jeho detí.
Dňa 12. 6. 2016 uplynie 8 rokov, čo nás opustil syn, brat 
a otec Vladimír LUHOVÝ z Horných Kočkoviec.    
S láskou spomína mama, sestra Maja s rodinou, dcéry 
Lenka a Dominika.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme zo srdca všetkým 
príbuzným a priateľom za 
prejavy sústrasti, kvety a 
spoluúčasť na poslednej 
rozlúčke s našou milovanou 
manželkou a mamou 
Helenou LODUHOVOU,  
ktorá nás opustila 1. 6. 2016. 
S láskou manžel, deti a vnúčatá. Naše poďa-
kovanie patrí aj pánovi kaplánovi Mgr. Ľubo-
mírovi Matúškovi za dôstojnú rozlúčku a spo-
ločnosti Advent za profesionálne poskytnutie 
služieb v týchto ťažkých chvíľach.

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: 13. júna sme si pripomenuli 
9. výročie úmrtia mamy a babky Jozefy SÝRNEJ 
a 3. mája sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia 
otca a dedka Ignáca SÝRNEHO.  Spomínajú sy-
novia Jozef s dcérami a Milan s rodinou.

OZNAMY
• ZO SZZP oznamuje, že ďalší poradenský deň bude 
dňa 27. 6. 2016 od 14.00 h v kancelárii ZO (bývalý 
kataster, Námestie slobody). Právne poradenstvo 
sa pre veľký záujem zužuje na právne problémy 
zdravotne postihnutých a starších občanov mes-
ta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, môže sa 
prihlásiť do 18. 6. 2016 na tel. 0949 103 709 u Jána 
Petra, Obrancov mieru 1152/5, Púchov. K prípadu,  
v ktorom chcete poradiť, je potrebné doniesť už 
existujúce podklady.
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155/70 R13 75T K425 26,50
155/70 R13 75T K715 27,00
165/70 R14 81T K425 32,50
176/65 R14 82T K425 31,00
185/60 R15 84H K415 45,50
185/65 R15 88T K425 39,50
195/55 R15 85H K125 54,50
195/60 R15 88H K425 43,50
195/65 R15 91H K125 38,50
205/55 R16 91V K125 45,00
205/55 R16 94V K125 49,50
205/60 R16 92V K125 72,50
215/55 R16 93V K125 71,50
215/55 R16 97W K125 72,50
215/55 R17 94W K125 90,00
215/55 R17 98W K125 92,50
215/60 R16 99H K425 74,00
215/70 R15C  RA18    73,50
215/75 R16C  RA18 84,00
225/45 R17 91V K115 67,50
225/50 R17 98V K125 90,50
225/55 R18 98V K117  97,00
225/60 R17 99H K115  91,50
225/70 R15C  RA18 76,50
235/45 R17 97W K125 78,50
235/55 R19 101W K117   125,00
235/60 R18 103W K117   127,00
255/50 R19 107Y  K117   130,00
285/55 R18 113V RH06    114,00
295/40ZR21 111W K117   205,00 

www.pneubiznis.sk
pneubiznis@pneubiznis.sk

02 / 4445 4445, 0903 / 535 899

Všetky ceny sú s DPH

195/65 R15 91H ContiEcoContact 5 47,50
205/55 R16 91V ContiPremiumCnt 5 61,00
225/45 R17 94Y ContiSportContact 5 90,00
225/50 R17 98Y ContiSportContact 5 122,50

165/70 R14 81T MP16 27,50
185/55 R15 82V MP47 36,00
185/60 R14 82H MP16 29,00
185/65 R14 86T MP16 30,00
185/65 R15 88T MP44 32,50
195/60 R15 88H MP44 35,00
215/55 R17 98Y MP47 55,00
215/55 R16 93Y MP47 52,00
225/50 R17 98Y MP47 61,50

185/55 R15 82H ALNAC 4G    41,50
185/65 R15 88H ALNAC 4G    36,00
195/50 R15 82V ALNAC 4G    34,00
195/55 R15 85H ALNAC 4G    47,00
195/60 R15 88H ALNAC 4G    39,00
195/65 R15 91V ALNAC 4G    34,00
205/55 R16 94V ALNAC 4G    46,00
225/50 R17 98W ASPIRE 4G  78,00  

Letný
výpredaj

pneumatík


