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V auguste tohto roka sa uskutoční už 31. ročník moderných olympij-
ských hier v brazílskom meste Rio de Janeiro. Aj Púchov zažil svoj olym-
pijský festival na športovom ihrisku najstaršej základnej školy v meste.

14. júna od 8.00 hod. súťažili v behu na 
ihrisku ZŠ Komenského žiaci všetkých 
piatich základných škôl v Púchove. Na 
200-metrovom ovále sa postupne vy-
striedali všetky ročníky rozdelené na 
chlapcov a dievčatá. Rovnako, ako na 
olympijských hrách, ani tu nechýbal 
otvárací ceremoniál. Päť dievčat, ktoré 
svojim odevom a účesom pripomína-
li antické kňažky, prinieslo na ihrisko 
olympijskú vlaku s piatimi kruhmi. 
Nechýbala ani olympijská pochodeň 
so zapáleným ohňom a s ňou sym-
bolický beh zástupcu organizátorov, 
športovcov a rozhodcov po bežeckej 
dráhe. Medzi deti ju priniesol predse-
da Olympijského klubu trenčianskeho 
regiónu Peter Hirjak. Bežeckú súťaž ot-
voril primátor mesta Púchov Rastislav 
Henek slovami: „Milí mladí športovci, 
aj dnes sa vám chcem poďakovať za 
účasť a zároveň vás i poprosiť, aby 
pretek prebiehal v duchu fair-play. 
Prajem každému jednému z vás, aby 
sa vám darilo v športovaní a aby ste 
dnes prežili krásne športové dopo-
ludnie. A týmto vyhlasujem olympij-
ský festival v Púchove za otvorený!“ 
Športové podujatie nesúce sa v olym-
pijskom duchu zastrešovalo Centrum 
voľného času Včielka v Púchove, kto-
ré zareagovalo na už deviatu výzvu 
Slovenského olympijského výboru v 
spolupráci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, Združením 
miest a obcí Slovenska, slovenskými 
samosprávnymi krajmi a Slovenskou 
asociáciou športu na školách. Podľa 
organizátorov je okrem iného cieľom 
festivalu podnietiť zodpovedných k 
tomu, aby výraznejším spôsobom 
vytvárali podmienky pre športovanie 
detí a mládeže, propagovali šport ako 
cestu k zdraviu a harmonickému roz-
voju, k telesnej zdatnosti a psychickej 
odolnosti.
   -pam-

Olympijská fakľa horela i v Púchove PROGRAM  MESTSKÉHO  
ZASTUPITEĽSTVA, 
ktoré sa uskutoční  
21. júna 2016 (utorok) 
o 15.00 h v koncertnej sieni 
v Malom župnom dome na 
Župnom námestí  v Púchove.

1. Udelenie titulu „ČESTNÝ OBČAN 
MESTA PÚCHOV“ In memoriam
2. Informácia o usporiadaní  XIII. 
European Majorette Sport, Champ-
iooship 2016 v Púchove v dňoch 7. 
až10. júla 2016 na Zimnom štadióne 
Púchov, sTC Aréna Púchov
3. Kontrola plnenia uznesení z pred-
chádzajúceho zasadnutia MsZ, sprá-
va o činnosti hlavného kontrolóra
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Púchov na druhý 
polrok 2016
5. Návrh - VZN č. 3/2016 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobný- 
mi stav. odpadmi pre mesto Púchov
6. Schvaľovanie konateľa mestskej 
spoločnosti Podniku technických 
služieb mesta, s. r. o., Púchov.
7. Úprava rozpočtu na rok 2016
8. Návrh - Doplnenie plánu doprav-
nej obslužnosti hromadnou osob-
nou dopravou v zmysle zákona NR 
SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
pre Mesto Púchov
9. Návrh na zriadenie elokovaného 
pracoviska Materskej školy, Požiarna 
1292/5, Púchov v objekte Základnej 
školy Jána Amosa Komenského, Ko-
menského 50, Púchov
10. Veliteľ Dobrovoľného hasičské-
ho zboru mesta Púchov
11. Informácia o investič. akciách
12. Predaj, kúpa
13. Nájom
14. Správa náčelníka MsP, informá-
cia o činnosti MESTSKÉHO BYTO-
VÉHO PODNIKU, s. r. o., Podniku 
technických služieb mesta, s. r. o., 
MEDIALU Púchov, s. r. o., MEDIAL TV, 
s. r. o., MEDIAL IN, s. r. o., MŠK Púchov 
s. r. o. a MsÚ Púchov
15. Rôzne
16. Diskusia a interpelácie



Od tabletov k športu
Po zimnej verzii tohto podujatia, 
kedy v Športcentre súťažili priaznivci 
stolného tenisu, otvoril Púchovské 
športové hry primátor mesta Púchov 
Rastislav Henek: „Veľmi sa teším z 
toho, v akom veľkom počte ste prišli 
športovať. Týmto sa začína napĺňať 
základná podstata Mestských špor-
tových hier. V dnešnej uponáhľanej 
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Púchovské športové hry na jednotku

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

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy

V piatok ráno 17. júna sa na pešej zóne stretlo 12 tímov z piatich základných škôl (ZŠ) a osemročného 
Gymnázia v Púchove, aby si preverili nielen svoju fyzickú zdatnosť na Púchovských športových hrách.

dobe tabletov, počítačov, telefónov 
a sociálnych sietí je krásne, že sa vi-
eme niekde fyzicky stretnúť, vieme 
sa porozprávať, vieme si zašporto-
vať a vieme sa zabaviť. Športovcom 
želám, aby sa im podaril ich špor-
tový výkon, všetkým povzbudzuj-
úcim prajem, aby nám tu vytvorili 
krásnu atmosféru. Nech sa nám 
dnešné športové dopoludnie všet-

kým vydarí a je začiatkom budúco-
ročného pokračovania.“ Prvá časť 
športových hier prebiehala na pri-
pravenej trati medzi Športcentrom 
a púchovským skate-parkom, kde sa 
jednotlivé tímy snažili zabehnúť trať 
v čo najkratšom čase, prenášať me-
dicinbaly, podliezať a nadskakovať 
prekážky, hádzať granátom a stavať 
vežu z pneumatík. 

Zvíťazili „Profies“ zo ZŠ Mládež-
nícka
Druhá časť športového zápolenia 
žiakov 5. - 9. ročníka sa následne 
uskutočnila na pešej zóne, kde sa 
deti snažili dať florbalový gól, hodiť 
basketbalovú loptu do koša alebo 
opäť spoločne postaviť vežu z pneu-
matík v čo najkratšom čase. „Bežalo 
sa mi celkom v pohode, i keď naj-
ťažšie bolo asi bežať po tých cyklo-
trialových kopcoch smerom späť. 
Naopak, najľahšie bolo pre mňa asi 
hádzanie granátom,“ zhodnotil dis-
ciplíny žiak gymnázia Simon Jeluš. 
Tohtoročným víťazom Mestských 
športových hier sa stali žiaci tímu s 
názvom „Profies“ zo ZŠ Mládežnícka, 
ktorých primátor Púchova Rastislav 
Henek slávnostne dekoroval medai-
lami a víťazným pohárom. Všetci zú-
častnení žiaci si z podujatia odniesli 
futbalovú loptu, ale hlavne príjemný 
pocit z príjemne stráveného dopo-
ludnia. „Z hľadiska organizačného 
a technického zabezpečenia si my-
slím, že sme to zvládli. Je vidieť, že 
decká idú do toho s maximálnym 
vypätím a maximálnou snahou,“ 
zhodnotil športové podujatie jeden 
z organizátorov Miroslav Bučko. 
Po úspešnom pilotnom roku Mest-
ských športových hier držíme orga-
nizátorom palce v ďalšom úsilí pri 
usporiadaní ďalších minimálne rov-
nako úspešných ročníkov.

-pam-
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Zreštaurovaná a znovu posvätená socha sv. Jozefa

V uvedený deň o 15.00 hod. sa asi stovka Pú-
chovčanov zhromaždila pred spomínanou so-
chou, aby bola svedkom posvätenia tohto sta-
rého monumentu s vynoveným vzhľadom. „Z 
histórie vieme, že táto socha sv. Jozefa bola 
postavená už na prelome 18. a 19. storočia a 
spomína sa v súvislosti s menom pána Polaše-
ka. Ďalej máme informáciu, že v roku 1943 bola 
táto socha zreštaurovaná a posvätená, teda v 
čase, keď bol kňazom púchovskej farnosti ka-
nonik Viktor Kállay. Odvtedy prešlo 73 rokov 
a to je už naozaj dosť a potrebovala obnovu,“ 
povedal pri slávnostnom obrade Keblušek. Sochu 
reštauroval Jozef Balaj z Dolnej Súče, ktorý sv. Jo-
zefa s dieťatkom najskôr očistil, následne spevnil 
kameň, vyrovnal poškodenú sochu a doplnil chý-

bajúce časti. Aby si mohli i ďalšie generácie pre-
čítať nápisy na podstavci, zvýraznil ich, zjednotil 
farbu sochy i podstavca a celá skulptúra dostala 
náter odpudzujúci vodu. Púchovská farnosť dala 
očistiť múrik za sochou, kríž v tesnej blízkosti 
dostal nový náter a pre lepší prístup k soche boli 
obnovené i kamenné schody. „V našej farnosti 
máme napríklad aj ďalšie sochy sv. Jána Nepo-
muckého a často premýšľam nad tým, že i naši 
predkovia ich mali vo veľkej úcte, pretože sú v 
tesnej blízkosti kostola a fary. Všetky podobné 
sochy nám majú napomáhať k úcte k svätým a 
majú nás burcovať k hodnotnejšiemu životu. 
Svätí sú tým najkrajším príkladom a povzbude-
ním,“ povedal na záver o význame sôch Keblušek.

-pam-

Splácate hypotéku?
Chcete nižší úrok a splátku?
Chcete navýšiť úver?

VOLAJTE: 0911 207 865

Hypotekárne centrum Púchov, Dvory 1931 (pri hoteli Alexandra)www.hypopuchov.sk

Vietor zlomil strom 
na Slovanskej ulici

V poslednom čase sa v Púchove veľa diskutuje o 
tom, či je správne odstraňovať staré (a choré) stromy 
a nahrádzať ich novými. Vo štvrtok 16. 6. stačil tro-
chu väčší poryv vetra a stará lipa na Slovanskej uli-
ci to neustála. Našťastie sa v čase jej pádu pod ňou 
nenachádzalo žiadne auto ani chodec. Privolaní ha-
siči spadnutý mohutný konár promptne z vozovky a 
chodníka odstránili.

-sf-

Len nedávno bolo dokončené reštaurovanie sochy sv. Jozefa medzi ulicami 1. 
mája a Športovcov. Podobne, ako v roku 1943 znovu posvätil obnovenú so-
chu púchovský kanonik Viktor Kállay, tak i v nedeľu 12. júna k nej pristúpili Pú-
chovčania na čele s dekanom monsignorom Michalom Kebluškom.
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V Púchovskom
magazíne 
uvidíte 
aj tieto reportáže:

Chystá sa rekonštrukcia supermarketu LIDL
V Župnom dome finišujú práce na otvorenie kaviarne
Nové lavičky osadili na Sedlišti
Viete, kde v meste sú verejné WC?
Slávnostné odhalenie sochy sv. Jozefa po zreštaurovaní
„Kamenné panny“ v domove seniorov na Chmelinci
Po maturitách čaká absolvetov ďalšia škola alebo aj úrad práce
Cesta Rozpralesom prilákala niekoľko stoviek detí
Zuzana Tlučková hosťom Hudobného večera ZUŠ
Hornokočkovský kotlík otestoval gulášmajstrov
Medzinárodný bedmintonový turnaj BK Racquets Youth Cup
Olympijské športové zápolenie pre predškolákov i žiakov

Premiéra v piatok 10. júna 2016 o 18.00 
Reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00

História tohto podujatia siaha do hlb-
šej minulosti, kedy „Cestu rozprávko-
vým lesom“ organizovali púchovskí 
turisti, neskôr skauti a divadelné súbo-
ry pod názvom  „Rozprales“. Dobrovoľ-
níci z OZ Mŕtva kosť sa snažia vymyslieť 
vždy niečo nové a originálne, aby sa 
odlíšili od ciest rozprávkovými lesmi v 
okolí. „Cestu Rozpralesom sme začali 
robiť z dôvodu verejnej objednávky 
po takto zavedenom podujatí v mes-
te a v danom okamihu to nemal kto 
robiť. Zobrali sme to ako výzvu a dnes 
nás veľmi baví organizovať podujatie 
pre vďačných návštevníkov akými sú 
deti. Najkrajšia, no zároveň aj najťaž-
šia časť je vymýšľanie nosnej témy či 
vyrábanie stanovísk. Tento rok nám 

veľmi pomohli dvaja asi najkreatív-
nejší ľudia v meste - detský režisér 
Peťo Hudák a grafička Maja Balážo-
vá. Vyzdvihnúť však treba aj všetkých 
dobrovoľníkov, ktorí sa k nám pridali 
a pomáhali na stanovištiach. Boli to 
deti z divadelného súboru Ochotní-
ček, naša členská základňa, či úplne 
externí ľudia,“ povedal o prípravách 
predseda OZ Mŕtva kosť Andrej Rafaj. 
Tento rok bolo úlohou detí vyslobo-
diť princeznú zo zakliatej komnaty. 
Pri vstupe do areálu dostali účastníci 
mapku, podľa ktorej sa vedeli zorien-
tovať v priestore medzi dvanástimi 
stanovisťami. Po splnení úlohy na kaž-
dom z nich získali deti kľúč v podobe 
nálepky, za čo ich na konci prechádzky 

„Rozpralesom“ odmenila vyslobode-
ná princezná. Okrem súťaží mohli deti 
vyskúšať lanovku, maľovanie na tvár, 
streľbu z luku alebo sa vyfotografovať 
s drakom. Podľa organizátorov si  na 
Ilonku na Lachovi našlo cestu viac ako 
420 detí v doprovode rodičov. „Ná-
vštevnosť bola nad naše očakávania 
a osobne si myslím, že to bola zatiaľ 
naša najlepšia Cesta Rozpralesom. 
Teraz si musíme trochu vydýchnuť a 
už v lete pripravujeme ďalšiu akciu 
pre deti v parku za Župným domom. 
Bude to úplne niečo iné a sami sa už 
tešíme na ďalšiu výzvu. A určite môže-
me sľúbiť, že Cesta Rozpralesom 2017 
bude ešte lepšia a rozprávkovejšia,“ 
uzavrel Rafaj.                                        -pam-

Cestu Rozpralesom absolvovalo viac ako 420 detí
V nedeľu 12. júna popoludní si na prírodný amfiteáter Ilonka spravili výlet rodiny s deťmi. 
Uskutočnil sa tu už 3. ročník podujatia „Cesta Rozpralesom“, ktoré organizovalo občianske 
združenie (OZ) Mŕtva kosť v spolupráci s mestom Púchov a ďalšími dobrovoľníkmi. 

Vandali zvalili 
a zničili 13 
pomníkov

Policajti z Púchova začali trestné stíha-
nie vo veci prečinu hanobenia miesta 
posledného odpočinku - po štvrtko-
vej noci našli na cintoríne v Horných 
Kočkovciach 11 zhodených pomníkov 
a dva zničené a rozlámané na kusy.
Všetky pomníky, ktoré vandali zvalili 
na zem a poškodili, sa nachádzali pri 
chodníku, ktorý cintorínom vedie.
Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Trenčíne Pavla 
Kudličku, pacháteľovi alebo pácha-
teľom hrozí v prípade dokázania viny 
trest odňatia slobody až na dva roky.
Prípad je v štádiu vyšetrovania. 

-tm-

Hornokočkovský kotlík 2016

V poradí už 4. ročník súťaže vo varení 
gulášu pod názvom Horno Kočkovský 
kotlík sa uskutočnil v sobotu 11. júna v 
areáli pri Váhu v Horných Kočkovciach. 
Akcia si aj v tomto roku získala popula-
ritu medzi „gulášmajstrami“, čo potvrd-
zuje účasť 20-tich tímov z okolia a nové 
tváre návštevníkov, pre ktorých boli 
pripravené aj doplnkové športové sú-
ťaže ako hod  budzogáňom do diaľky a 
zatĺkanie klinca do dreva. O konečnom 
umiestnení gulášov nakoniec rozhodla 
porota, ktorá to vôbec nemala ľahké. 

Zlato si odniesol manželský tím Maj-
stri spod orecha z Lúk pod Makytou, 
striebro patrí domácemu tímu Burzári 
a bronz ostal veľkému tímu z Púchova 
Mestská kaviareň. Aj keď boli stupne 
víťazov rozdané, ide hlavne o zábavu 
v prírode spojenú s chuťovými pohári-
kami. Veľká vďaka patrí organizátorom 
podujatia – občianskému výboru Hor-
né Kočkovce a pohostinstvu U rybára, 
mestu Púchov, návštevníkom, porote, 
DJ–ovi a hlavne všetkým súťažiacim.

Cyril Crkoň
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Chránené stromy v Lednických Rovniach
Na Slovensku je na 443 miestach chránených 1 251 jed-
notlivých stromov zastúpených 65 druhmi (údaje z r. 
2014). V okrese Púchov je chránených len šesť stromov. 
V samotnom meste Púchov, bohužiaľ, nie je ani jeden 
tak vzácny strom, aby bol pod ochranou štátu. V neďa-
lekých Lednických Rovniach majú chránené hneď tri 
stromy – starú lipu malolistú, vzácne ginko dvojlaločné 
a tuju riasnatú.

GINKO V MEDNOM
V tom istom parku sa nachádza chránený exemplár ginka dvojlaločného. Po-
chádza z východnej Ázie, celkovo je na Slovensku chránených 13 exemplárov 
ginka dvojlaločného. Ginko sa často nazýva živou skamenelinou, pretože jeho 
rodokmeň siaha až do druhohôr, do čias dinosaurov pred 200 miliónmi rokov. 
Štátna ochrana stromu bola vyhlásená už v roku 1975. Má kultúrny, vedecký, 
krajinársky a estetický význam. Výška stromu je 30 metrov, priemer koruny je 
13 metrov a obvod kmeňa je 313 cm. 
Vek stromu je približne 150 rokov.

LIPA V LEDNICKÝCH ROV- 
NIACH
Lipa malolistá sa nachádza v 
centrálnej časti historického 
parku pri miestnom kaštieli. 
Je to dendrologicky význam-
ný strom celého okresu Pú-
chov. Lipa svojimi rozmermi 
i tvarom zaujíma 1. miesto v 
okrese z hľadiska krajinárske-
ho a estetického významu. Za 
chránený strom bola vyhláse-
ná v roku 1996. Výška stromu 
je 30 metrov, priemer koruny 
stromu je 20 metrov, obvod 
kmeňa je 670 cm, vek stromu 
je približne 300 rokov.
Vznik parku je spojený s me-
nom grófa Ján Gobert Aspre-
mont-Linden (1751–1819), kto- 
rý ho začal budovať koncom 
18. storočia. Celý park s kaš- 
tieľom, mauzóleom i náhrob- 
kom grófa Aspremonta je vy- 
hlásený za kultúrnu pamiatku. 

-sf- 
Zdroj:  stromy.enviroportal.sk

TUJA V MEDNOM
Chránená tuja riasnatú rastie v parčíku pri kaštieli v Mednom (miestnej časti 
Lednických Rovní). Je unikátom v okrese. Má kultúrny, krajinársky, vedecký a 
estetický význam. Štátna ochrana stromu bola vyhlásená v roku 1996. Výška 
chráneného stromu je 15 metrov, priemer koruny je 8 metrov a obvod kmeňa 
je 404 cm.  
Vek stromu je približne 150 rokov.
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Na svojho župana boli hrdí
Podžupanovi a iniciátorovi výstavby 
tzv. Župného domu v  Púchove Im-
richovi Marczibányimu a  jeho žene 
Anne Huszárovej sa spolu narodilo se-
dem detí - štyri dcéry a traja synovia. 
Ich najstarší syn Antal sa narodil 28. 
mája 1793 v Púchove, pravdepodob-
ne v  dnes už neexistujúcom kaštieli 
na Námestí slobody. Rod bol bohatý 
a vplyvný a preto sa aj v tej dobe sna-
žil zabezpečiť pre svojich potomkov 
najmä vzdelanie, ktoré nebolo do-
stupné v rovnakej miere všetkým. Inak 
to nebolo ani v prípade Antala. Vplyv 
otca a rodu bol zrejmý už pri jeho ná-
stupe do funkcie pomocného sudcu 
pri Župnom úrade v  Trenčíne, hoci 
mal iba 20 rokov. Trvalo ďalšie tri roky, 
kým sa Antal Marczibányi stal hlav-
ným sudcom a  vzápätí policajným 
prezidentom. Medzitým sa oženil 
s Máriou Bánoczy z Hradnej. Po smr-
ti otca a matky sa stal majiteľom pú-
chovského panstva, o ktoré sa v jeho 
neprítomnosti starala manželka. V 20. 
a 30. rokoch 19. storočia zastával funk-
ciu hlavného vyberača daní. Kariérne 
neustále rástol až sa stal poslancom 
Uhorského snemu za Trenčiansku žu- 
pu a  členom liberálnej strany. V ro-
koch 1841 - 1845 bol podžupanom 
Oravskej župy a v rokoch 1845 - 1849 
bol županom Trenčianskej župy. Tra-
duje sa, že si v tejto funkcii vybudoval 
nielen rešpekt, ale i lásku celého regió- 
nu a Púchovčania boli na neho hrdí. 

Revolúcia všetko zmenila
Napriek členstvu v liberálnej stra-
ne bol zástancom konzervatívne-
ho smerovania a už v roku 1847 sa 
ako jediný postavil proti revoluč-
ným snahám liberálov a väčšiny 
bohatých uhorských rodín. Antal 
Marczibányi odmietal zrušenie pod-
danstva, pričom následne ochladli 
vzťahy medzi jeho rodinou a Pú-
chovčanmi, ktorí pracovali na jeho 
pozemkoch. 
Po revolúcii bol Antal uväznený v 
Bratislave a zbavený všetkých ti-
tulov i práv z nich vyplývajúcich. Z 
internácie sa vykúpil vďaka sume 50 
000 zlatých. Následne úplne odišiel 
z politiky a vo svojom ďalšom živote 
sa venoval len charite a filantropii. 
Bol spoluzakladateľom Uhorskej 
akadémie vied a členom jej predsta-
venstva, do ktorej prispel nemalými 
finančnými čiastkami. Množstvo 
kníh venoval vtedajšej národnej 
knižnici, pričom sám bol vášnivým 
čitateľom. 
V dôsledku rôznych, no najmä ekono-
mických a sociálnych príčin, sa Mar- 
czibányiovské panstvo postup-
ne rozpadlo. V Púchove sa naplno 
prejavil tzv. Bachov absolutizmus v 
podobe nových úradov. To viedlo i 
k zjednoteniu troch častí Púchova. 
Najskôr sa lednická časť mestečka 
Púchov zjednotila s marczibányiov-
skou a 1. 1. 1852 sa k nim pridala i 
Moravská ulica. 

Pamiatky na rod Marczibányi
4. júla 1862 zomrela Antalova man-
želka Mária a rod sa dostal do dlhov. 
Kaštieľ na Námestí sa zrejme nakrátko 
dostal do iných rúk, no vieme, že v 
roku 1872 v ňom už sídlil okresný súd. 
Kaštieľ, ako štátny majetok, začal po-
stupne chátrať, až bol napriek snahe 
niektorých obyvateľov v roku 1988 
zbúraný. Antal Marczibányi zomrel 

Rodinu Marczibányi sme v  Púchovských novinách 
spomínali už viackrát. Bolo to napríklad v  súvislosti 
s  postavením Župného domu, sôch alebo prvou pí-
somne doloženou osadou, ktorá dala názov súčasné-
mu Púchovu. Dnešný diel rubriky „Okno do minulos-
ti“ venujeme poslednému členovi rodiny Marczibányi 
Antalovi alebo po slovensky Antonovi.  

Antal - posledný z rodu Marczibányi

Olejomaľba s podobou Antala (Antona) Marczibányiho z roku 1861.

bezdetný 13. januára 1872 v Pešti (od 
roku 1873 Budapešť), a  tým vymrela 
púchovská vetva rodu po meči. 
V Púchove ho pripomína baldachý-
nová kaplnka s Pannou Máriou a die-
ťatkom pri tzv. Céčku, ktorú dal v roku 
1833 postaviť. Pripomienkou, že Pú-
chovčania nezabudli na svoj pôvod-
ný šľachtický rod, je i pomenovanie 
záhrady v centre mesta.              -pam-     

Na dnešnom Námestí slobody stál kaštieľ - sídlo rodu Marczibányi, 
kým neustúpil „modernej“ výstavbe.

Pred 10 rokmi bola obno- 
vená záhrada v strede Pú- 

chova, ktorá nesie meno rodu.         
Portrét Antala Marczibányiho

 ako staršieho pána.
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Polícia informuje

Mestská polícia

Na okresných cestách sa stali tri nehody, 
jednu zavinil vodič pod vlyvom alkoholu

Na cestách Púchovského okresu sa v 23. kalendár-
nom týždni stali tri dopravné nehody. Nikto pri nich 
nezomrel, jedna osoba utrpela ľahké zranenie. V jed-
nom prípade bol vinník dopravnej nehody pod vply-
vom alkoholu. 

Neuzamknutý kanalizačný poklop bol príčinou do-
pravnej nehody, ktorá sa stala ešte v pondelok 6.júna 
na Ulici kpt. Jaroša v púchovskej časti Kolonka. Vodič 
osobného motorového vozidla značky Mazda 323 
išiel po ceste I/49 pričom prešiel po kovovom poklo-
pe kanalizačnej šachty. Poklop sa v dôsledku neuza-
mknutia pridvihol a poškodil vozidlo. K zraneniam 
osôb nedošlo, skúška na alkohol bola negatívna.

Vo štvrtok 9. júna o 22.00 hodine sa stala dopravná 
nehoda na ceste tretej triedy v Dolnej Breznici. Vodič 
osobného motorového vozidla značky Škoda Octavia 
sa pri ceste v smere od Zubáka do Lednických Rovní 
nevenoval riadeniu vozidla a narazil do oplotenia ro-
dinného domu. Pri nehode sa nikto nezranil, vodičo-

vi však pri dychovej skúške zistili v krvi 1,83 promile 
alkoholu. Na nejaký čas si od šoférovania oddýchne, 
za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 
mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.  

Tretia nehoda sa stala v piatok 10. júna na miest-
nej komunikácii v Lazoch pod Makytou časti Olšová. 
Vodič motocykla značky Longia prešiel v dôsledku 
nesprávneho spôsobu jazdy do protismeru, kde sa 
zrazil s osobným motorovým vozidlom značky Škoda 
Felícia. Pri nehode sa ľahko zranil motocyklista, ale-
kohol u účastníkov dopravnej nehody nezistili. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa od začiatku roka stalo 530 dopravných nehôd, pri 
ktorých zomrelo osem ľudí a 21 osôb utrpelo ťažké 
zranenia. Na slovenských cestách sa od začiatku roka 
stalo 5512 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich už 
82 ľudí (medziročný pokles o 15), ťažko sa zranilo 363 
osôb.

KR PZ Trenčín 

Pri dopravnej nehode v Lazoch pod Makytou - Olšovej sa ľahko zranil motocyklista.               FOTO: KR PZ Trenčín

Z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej 
látky obvinili policajti Okresného dopravného in-
špektorátu z Považskej Bystrice 43-ročného Mariána 
z Púchova. V nedeľu 12. júna skoro ráno jazdil na vo-
zidle Audi A4 s medzinárodnou poznávacou značkou 
Francúzka na ceste I/49 na ulici 1. mája v Púchove, 
kde ho predpísaným spôsobom  zastavila hliadka 
Obvodného oddelenia z Púchova. Pri cestnej kontro-

le bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,20 
mg/l, čo je 2,50 promile alkoholu. Opakovaná dycho-
vá skúška po dvadsiatich minútach ukázala ešte vyš-
šiu hodnotu 1,27 mg/l, čo predstavuje 2,65 promile. 
Policajti vodiča následne obmedzili  na osobnej  slo-
bode. Za tento skutok mu hrozí ročný trest odňatia 
slobody.  

KR PZ Trenčín

Púchovčan nafúkal za volantom 2,65 promile

Zabudla kde zaparkovala
Na oddelenie mestskej polície prišla žena z 

Trenčianskych Teplíc, ktorá sa na púchovskom 
cintoríne zúčastnila poslednej rozlúčky a po nej si 
nevedela spomenúť, kde zaparkovala svoje osob-
né motorové vozidlo. Hliadka zobrala ženu do slu-
žobného vozidla a prešla s ňou okolité parkoviská. 
Vozidlo napokon našli na hlavnom parkovisku na 
Hollého ulici, kde ženu vysadili.  
Konár zlomenej lipy spadol na miestnu 
komunikáciu

Oddelenie mestskej polície kontaktoval muž 
z Horných Kočkoviec, ktorý informoval, že v Zá-
kladnej škole Slovanská došlo vplyvom silného 
nárazového vetra k zlomeniu jedného z kmeňov 
lipy, ktorý spadol cez plot na miestnu komuni-
káciu. Hliadka mestskej polície urobila na mieste 
fotodokumentáciu a telefonicky o prípade infor-
movali kompetentných a privolali príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru. 
Dievčiny „nasávali“ na Odhánkach

Hliadka mestskej polície zistila priestupok za 
Centrom voľného času na Odhánkach, kde šes-
tica tínedžerok konzumovala alkoholické nápoje 
na verejnom priestranstve. Dievčiny z Lednice, 
Lednických Rovní, Lysej pod Makytou a Púchova 
porušila všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Púchov. Mestskí policajti vyriešili priestupok na-
pomenutím a dievčatá z miesta vykázali.  
Otvorené do polnoci?

Hliadka mestskej polície zistila, že v jednej z pú-
chovských kaviarní sú ešte krátko pred polnocou 
zákazníci. Na vyzvanie hliadky servírka predlo-
žila rozhodnutie o určení prevádzkovej doby z 
februára roku 2014, podľa ktorého je v piatok a v 
sobotu otváracia doba povolená až do 24.00 ho-
diny. Mestskí policajti zisťujú, či rozhodnutie nie 
je v rozpore s všeobecne záväzným nariadením 
mesta a následným doplnkom stanovujúcim čas 
predaja v prevádzkach na území mesta. 
Prevrátili záchod

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-
ké oznámenie, podľa ktorého pred bytovkou na 
Chmelinci, kde prebieha zatepľovanie bytovky, 
došlo k prevráteniu prenosného záchoda. TOI 
búdku mal prevrátiť neznámy páchateľ, búdku 
však následne pracovníci spoločnosti, ktorá by-
tovku zatepľuje, zdvihli. Zástupca spoločnosti, 
ktorej búdku prevrátili hliadku informoval, že fir-
me nevznikla žiadna škoda...
Stačilo upozornenie...

Oddelenie mestskej polície telefonicky infor-
movali o rušení nočného pokoja v Marczibányiho 
záhrade. Pri zadnom vchode jedného z púchov-
ských barov smerom do Marczibányiho záhrady 
mala byť krátko po 23.00 hodine skupina hluč-
ných ľudí. Hliadka na mieste našla skupinu asi 
desiatich ľudí, ktorých mestskí policajti upozor-
nili na dodržiavanie nočného pokoja, následne sa 
skupinka rozišla.  
Sťažoval sa na svojho syna

Na oddelenie mestskej polície prišiel muž z Hor-
ných Kočkoviec, podľa ktorého mu jeho syn behal 
po streche šopy. Muž sa tiež sťažoval na problémy 
so synom žijúcim v susedstve v dome po babke. 
Mestských policajtov informoval, že syn žije so 
ženou, ktorá ho chce obrať o rodičovský dom.        
Hliadka mestskej polície na mieste nezistila žiad-
ne porušenie zákona ani škodu, na ktorú sťažova-
teľ poukazoval. 

V okrese Púchov medziročne klesol počet dokon-
čených bytov o 27,5 %, rozostavané byty v roku 2015 
sa dokončili len v rodinných domoch (74 bytov). U 
dokončených bytov prevládali štvorizbové byty (53 
%), byty dokončené v  okrese Púchov mali tak druhú 
najvyššiu priemernú obytnú plochu (78,1 metrov 
štvorcových). V priebehu minulého roka sa začalo 

s výstavbou 148 bytov, z toho 109 v rodinných do-
moch. Na záver roku 2015 ostalo rozostavaných 602 
bytov, z toho 407 v rodinných domoch. Počet ro-
zostavaných bytov ku koncu obdobia medziročne 
vrástol o 14 %, čo je najvyšší medziročný prírastok v 
kraji. Informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úra-
du SR v Trenčíne Pavol Arpáš.                    (r)

V Púchovskom okrese bol v minulom roku najväčší       
prírastok rozostavaných bytov v Trenčianskom kraji
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Voľné radikály sú atómy, molekuly 
alebo ich časti, ktoré majú jeden ale-
bo viac nespárených elektrónov a sú 
schopné samostatnej existencie. V 
organizme hrajú dvojakú úlohu. Po-
zitívnu v zmysle ich nevyhnutnosti 
pre takmer všetky telesné funkcie. 
Negatívna úloha sa uplatňuje pri oxi-
dačnom poškodení významných bio-
molekúl a buniek. 

Vnútorné zdroje voľných radikálov 
Každá bunka môže produkovať voľné 
radikály. Ich produkcia sa zvlášť zvy-
šuje pri zápalových ochoreniach, v 
nedostatočne prekrvených tkanivách 
a pri veľmi intenzívnom telesnom za-
ťažení. 

Vonkajšie zdroje voľných radikálov
Cigaretový dym, znečistenie život-
ného prostredia, radiácia, ozón, che-
moterapeutiká, ultrafialové svetlo, 
niektoré lieky, pesticídy a organické 
rozpúšťadlá. Voľné radikály sa zaslúžili 
o vznik života na zemi, ale na druhej 
strane môžu poškodiť biologicky 
dôležité molekuly. Sú napríklad po-

voľno-radikálové ochorenia (ochore-
nia srdca, mozgu a i. orgánov, ktorých 
príčinou je nedostatočné prekrvenie, 
ale aj metabolické poruchy ako cuk-
rovka, porucha pečene, ateroskleróza, 
rakovina, reumatoidná artritída). 

Antioxidanty – vitamín E, betaka-
rotén, alfakarotén, lykopén, luteín, 
vitamín C, koenzým Q, kyselina mo-
čová, asi 4000 druhov flavonoidov, 
atď. Antioxidanty znižujú negatívny 
vplyv voľných radikálov. Sú to látky, 
ktoré vychytávajú už vytvorené voľné 
radikály. 

Za antioxidanty sa v širšom poňatí 
považujú aj mechanizmy, ktoré za-
braňujú tvorbe voľných radikálov a 
opravné systémy, ktoré odstraňujú 
poškodené molekuly a organizmy. 
Zvyšovanie počtu antioxidantov v 
tele sa dá účinne dosiahnuť najmä 
dlhodobým prijímaním vitamínov a 
ďalších prirodzených antioxidantov 
obsiahnutých v zelenine a ovocí. 
Účinok antioxidantov sa hodnotí 
veľmi obozretne. Pri oxidačnom stre-

trebné k úspešnému oplodneniu va-
jíčka a ak sa tvorba voľných radikálov 
potlačí vo zvýšenej miere, môže mať 
negatívny dopad na mnoho život-
ných funkcií (tvorba krvných došti-
čiek). 

Nadmerný príjem antioxidantov 
môže spôsobiť nefunkčnosť systé-
mov, v ktorých majú reaktívne meta-
bolity kyslíka nezastupiteľnú úlohu. 

Oxidačný stres je narušenie rovnová-
hy medzi počtom oxidantov (voľných 
radikálov) a antioxidantov. Prevaha 
oxidantov spôsobuje poškodenie. Je 
veľmi ťažké urobiť odhad nadmer-
ného výskytu voľných radikálov v 
tele (zložitými vedeckými metódami 
– plynová a kvapalinová chromato-
grafia a elektroforéza). Existencia voľ-
ných radikálov trvá od nanosekúnd 
po niekoľko dní. Ich množstvo a ne-
stabilný výskyt znemožňuje ich počet 
presne odmerať, ale vedci hovoria 
o mnohých miliardách. Patologické 
stavy organizmu, ktoré majú súvis s 
oxidačným stresom, sa označujú ako 

se je dôležitá správna voľba antioxi-
dantov pre daný druh oxidačného 
stresu. Patologický stav organizmu 
zvyčajne zapríčiňuje nielen dlhodo-
bá nerovnováha v metabolizme voľ-
ných radikálov, ale aj poruchy iných 
metabolických systémov. 

Znižovanie účinku voľných radi-
kálov zabezpečí len kombinácia via-
cerých antioxidačných a iných látok. 
Redukcia vnútorných a vonkajších 
voľných radikálov, ako i karcinogé-
nov v životnom a pracovných pro-
stredí predstavuje najvýznamnejšiu 
zložku ochrany pred nádorovými a 
inými ochoreniami. 

MUDr. Viliam Bršiak

Živý organizmus je veľmi dobre organizovaný systém. Voľné radikály účinkujú pod prísnou kont-
rolou. Schopnosť organizmu chrániť sa proti účinku voľných radikálov je fascinujúca. Ak sú voľné 
radikály v tele, organizmus vie rozoznať, ktoré molekuly sú poškodené a je schopný ich nahradiť. 
Ak však niektorý z ochranných článkov zlyhá, ich účinkovanie sa môže stať nekontrolovateľným a 
dochádza k poškodeniu buniek a orgánov. 

Antioxidanty a voľné radikály

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, pohostinstvo U Mira
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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

Konifer
BOROVIČKA

5,88 € 
0,7 l

FRAGOLINO
šumivé víno

červené

2,34 € 
0,75 l

Týždeník pre Púchov a okolie Číslo 10  Ročník XV.  16. 3. 2015  Cena 0,30 €

VÝHRAŽNÁ ZÁSIELKA NA ADRESE EXPRIMÁTORA
Kedy sa programové vyhlásenie vráti na rokovací stôl?
Informácie o zlodejoch detí sa nepotvrdili 
František šoféroval s 1,71 promile

PÚCHOVSKÉ NOVINY

Po nehode na Štefánikovej ulici zostali nielen poriadne pokrčené plechy,
ale na zemi aj vyvrátená sofora japonská.

Kto zaplatí mestu škodu?

Záchranné zložky zalarmovala 
v stredu v Púchove obálka 
s bielym práškom

Dňa 11. marca, okolo 15.30 hodiny bol
ohlásený nález neznámeho bieleho prášku v
poštovej obálke, ktorá bola doručená majiteľovi
bytu na Štefánikovej ulici v Púchove.

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR 

Týždenník pre Púchov a okolie

Mons. Keblušek: 
Vážnosť Adventu

12-hodinová 
Noc divadiel

Ročník XV.  30. 11. 2015  Cena 0,20 €  

OFICIÁLNE NOVINY MESTA PÚCHOV

Slovanská oslávila polstoročnicu
Mestské štipendium získalo 18 žiadateľov

TÝŽDENNÍK PRE PÚCHOV A OKOLIE

DVOJTÝŽDENNÍK PRE PÚCHOV A OKOLIE

27

Ročník XV.   13. 7. 2015  Cena: 0,30 €

Bezdomovci   likvidujú   ležoviská   pod     mostom  
Divadlu chýba klíma  Hasiči mali počas horúčav plné ruky práce Prvá kniha 
o Horných Kočkovciach Dohňanci hodovali tri dni Akordeonistka Katka 
Pantoková žne úspechy  NsP v Pov. Bystrici od júla nemá zmluvu s Dôverou 

NOVÝ SVADOBNÝ SALÓN V PÚCHOVE

0908 228 828 www.infiniti-svadobny-salon.sk
info@infiniti-svadobny-salon.sk
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Predstava našej školy vychádza zo základu vychovávať a vzdelávať žiakov tak, aby si okrem vedomostí a poznat-
kov odniesli zo školy aj trvalejšie hodnoty, akými sú pozitívne postoje k sebe, práci, ľuďom, motiváciu pre produk-
tívny život, etický hodnotový systém a rozvinuté poznávacie schopnosti.

Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov
www. zsslovanpu.edupage.org                     email: slovanska23@gmail.com                                     tel.: 042/ 4677 749

jšie hodiny spestrili deťom poľovníci 
so svojimi psami, ktorí predstavili svo-
ju prácu. Deti zažili deň plný zábavy, 
smiechu, cukrovej vaty a rozličných 
atrakcií,  ktorý bol ukončený bohatou 
tombolou. 
 
Školský klub detí Slniečko
Neodmysliteľnou súčasťou našej ško-
ly je školský klub detí Slniečko. Tvoria 
ho dve oddelenia v samostatných  
triedach s kompletným vybavením. 
Navštevujú ho deti  prvého až piateho 
ročníka. 
Po náročnom vyučovaní si tu deti ni-
elen oddýchnu, ale sa aj pobavia pri 
hrách rôzneho charakteru, či už sú za-
merané na rozvoj myslenia, zručnosti 
alebo pohotovosti. Deti obľubujú 
tvorivé dielne, pri ktorých si rozvíjajú 
manuálne zručnosti a fantáziu. Od-
menou pre nich je hotový výrobok, 
ktorým potešia nielen seba, ale aj svo-
jich blízkych. Spolupracujeme nielen 
s rodičmi, ale aj starými rodičmi detí. 
Teší  nás, že deti zo školského klubu 
odchádzajú spokojné a tešia sa na 
ďalší deň. 

MATERSKÁ ŠKOLA
Dvojtriedna materská škola rodinné-
ho typu zabezpečuje  výchovu a vz-
delávanie detí od 3 – 6 rokov  a deťom 
s OPŠD.
Cieľom našej pedagogickej práce je 
vytvoriť pre všetky deti príjemné a 
podnetné prostredie, kde je vo vzá-
jomnej nadväznosti spokojnosť detí 
a rodičov.
Koncepčný zámer a ciele školy vy-
chádzajú z ústredného cieľa predpri-

márneho vzdelávania, a to dosiahnuť 
optimálnu percepčno-motorickú, 
kognitívnu a sociálno-emocionálnu 
úroveň ako základ pripravenosti die-
ťaťa na školské vzdelávanie. Výchov-
no-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 
kvalifikovaní pedagógovia. 
Materiálno-technické vybavenie 
MŠ: k dispozícii sú počítače, note-
booky, tablety, Dataprojektor, dobre 
je vybavená a aktualizovaná detská 
knižnica. Deti využívajú areál školy s 
detským ihriskom, pieskoviskami, al-
tánom.
Vzdelávacie, kultúrne a pohybové 
aktivity materskej školy:
krúžok anglického jazyka, Mesiac úcty 
k starším, Deň otvorených dverí v MŠ, 
Mikuláš v MŠ, „Lucia“, Vianočná be- 
siedka, Karneval v MŠ, Deň Zeme, 
Stavanie mája, Deň detí, divadelné 
predstavenia, „Zo života včiel“ (envi-
ronmentálna aktivita so včelárom),  
„Z našich lesov“ (environmentálna 
aktivita s lesníkom), plavecký výcvik, 
korčuliarsky výcvik a iné.
Materská škola úzko spolupracuje so 
ZŠ, zapája sa do rôznych spoločných 
aktivít, pri ktorých sa deti oboznamujú 
s prostredím  školy a prežívajú spoloč-
né zážitky. Na výbornej úrovni je i spo-
lupráca s OV v Horných  Kočkovciach 
a s Jednotou dôchodcov v Horných 
Kočkovciach ako aj DSS na Kolonke.
Po ukončení dochádzky do MŠ  deti 
získavajú osvedčenie o ukončení 
predprimárneho vzdelávania.

A čo popriať našej škole na záver? Ďal-
ších krásnych a úspešných 50 rokov...
Kolektív ZŠ s MŠ Slovanská Púchov

Hlavné zámery rozvoja školy reagujú 
na nové podmienky výchovy a vz-
delávania žiakov, na nové trendy a 
výdobytky vedy a výskumu. Dôraz sa 
kladie na systém vyučovania cudzích 
jazykov (anglický, nemecký, ruský), 
počítačovú a informačnú gramotno-
sť(počítačové učebne, učebňa vyba-
vená tabletmi, interaktívne tabule), 
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 
(tvorivé čítanie v knižnici). Osobitná 
pozornosť sa venuje nadaným, ta-
lentovaným a tvorivým žiakom, ktorí 
reprezentujú našu školu v rôznych 
súťažiach a predmetových olympiá-
dach. Škola pripravuje žiakov na život, 
rozvíja v nich schopnosť kriticky a tvo-
rivo myslieť, účinne riešiť problémy, 
pracovať v tíme.

Výnimočnosťou našej školy je oživo-
vanie ľudových tradícií našich pred-
kov a žiakov tým vedieme k historic-
kým hodnotám a úcte k ľuďom i sebe 
samým.
Lucia
Oživili sme zvyk chodenia Lucií s hu-
sím perom. Lucie v minulosti vymetali 
kúty a všetko zlé z príbytkov. Naše ži-
ačky si to vyskúšali a povymetali všet-
ky triedy školy, spôsobili tým tajomný 
rozruch a nečakané prekvapenie.

Adventný veniec z medovníkov
Zvyky a tradície Vianoc sme si pri-
pomenuli i zhotovením obrovského 
adventného venca zo slamy, na kto-
rý bolo použitých 670 medovníkov, 
ktoré žiaci piekli so svojimi obetavými 
mamičkami. Na zvyšných si pochutili 
pracovití žiaci.

Fašiangy
Predpôstne obdobie ukončujeme fa-
šiangami, ktoré predstavujú „svet na-
opak“. Masky, súťaže a jedenie šišiek 
boli pre našich žiakov zábavou, ktorá 
končila pochovávaním basy.

Ako sme Morenu pálili
Žiaci 5. ročníka každoročne zhotovujú 
na hodinách regionálnej výchovy tra-
dičným spôsobom Morenu, ktorú ako 
symbol zimy, choroby, staroby a smrti 
pália a hádžu do Váhu.

Stavanie mája
Tradície z minulosti pokračujú i na pr-
vom stupni stavaním mája, kde žiaci 
stužkami zdobia za zvukov hudby a 
tanca máj ako symbol lásky.

Najúspešnejší žiaci:
Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v 
okresných, krajských i svetových súťa-
žiach, či už v športových, recitačných 
alebo vedomostných. Títo sú našou 
pýchou:
Natália Chanová – žiačka 8. roč.
Školu a mesto Púchov úspešne repre-
zentovala na Majstrovstvách Sloven-
ska 2015 a na Majstrovstvách ČR 2015 
v riešení sudoku a logických úloh, kde 
získala 1. miesto. Na Majstrovstvách 
sveta v riešení sudoku a logických 
úloh v Bulharsku 2015 získala 5. mies-
to. Je držiteľkou slovenských rekordov 
v najrýchlejšom riešení sudoku v kate-
górii do 15 a 18 rokov.
Alexandra Oravcová – žiačka 9. roč.
Úspešne reprezentovala školu v pred-
metových olympiádach z biológie a 
chémie – 1. miesto v okresných kolách 
a 3. miesto v krajskom kole Biologickej 
olympiády.

V školskom roku 2015/2016 sme 
organizovali: 
• besedy: so včelárom, spisovateľom 
Milanom Húževkom, s hasičom R. Kal-
mom, Ako zachrániť prírodu a iné
• akcie: Čas svetlonosov, Karneval, Va-
lentín, Vianočné pečenie, Jabĺčkový 
deň, Imatrikulácia, Stavanie snehulia-
kov, Šikovné dielne a iné 
• projekty: Záložka do knihy spája ško-
ly, Hovorme o jedle, Pomoc chorým 
a slabým, Meteorológia a my, Apríl – 
mesiac lesov, Deň narcisov, Mliečny 
deň, Environmentálny kalendár, Recy-
klohry, Sopky očami našich piatakov 
a iné

Žiaci 6. roč. sa zapojili do zábavno-sú-
ťažnej relácie Daj si čas, ktorá sa usku-
točnila v Bratislave v RTVS. V súboji so 
žiakmi z Banskej Štiavnice vyšli ako ví-
ťazi, napriek množstvu kamier trému 
nemali. 
Nedávnou akciou bol Deň priateľov 
školy, ktorou sme si pripomenuli svi-
atky venované mamičkám, babičkám, 
oteckom i samotným deťom. Deti 
súťažili so svojimi rodinnými prísluš-
níkmi v rôznych vtipných vedomost-
ných i športových disciplínach. Týmito 
zážitkami a formou praktických cien 
sme sa chceli rodičom poďakovať za 
ich dôveru a podporu našej škole.
Poslednou akciou tohto školského 
roka bola oslava Dňa detí pod organi-
začnou taktovkou ZRŠ, ktorá sa už tra-
dične koná v areáli školy. Dopoludňa-

„Naučiť sa učiť – učiť sa pre život!“
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O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania a upustenie 
od ústneho pojednávania
VEREJNOU  VYHLÁŠKOU

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, 
Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 
61 Bratislava 1, v zastúpení spoločnosti 
REMING CONSULT, a.s. Trnavská cesta č. 27, 
831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023 podala 
dňa 07. 06. 2016 na tunajší špeciálny sta-
vebný úrad žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavebný objekt majúci cha-
rakter dopravnej stavby:
“SO 44.34.09 PÚCHOV - POVAŽSKÁ 
BYSTRICA, PRELOŽKA IHRISKA, KATAS-
TER NOSICE – DOPRAVA “ hlavnej stavby: 
„ŽSR Modernizácia železničnej trate Pú-
chov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h – I. 
Etapa“, UČS 44 Púchov – Považská Teplá,  v 
katastrálnom území Nosice, na pozemkoch 
parc. č. KN – C 820/241, 820/242, 820/105, 
820/108, 820/111, 820/114, 820/117, 
820/239, 820/240, 1372/4 ako líniová stav-
ba.

Na stavbu bolo dňa 12. 3. 2009 mes-
tom Považská Bystrica vydané rozhod-
nutie o umiestnení stavby č. RM 1101/
S/2009-12 TA5 A-10, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 29. 04. 2009 a pod č. 
Odd. SP/121/2012/1964 1/TA5/A-10 zo dňa 
3. 12. 2013 bolo vydané mestom Považská 
Bystrica rozhodnutie o povolení zmeny 
územného rozhodnutia o umiestnení stav-
by, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 2. 
2013. Uvedeným dňom sa začalo stavebné 
konanie.

Mesto Púchov ako príslušný špeciálny sta-
vebný úrad podľa § 3a, ods. 4 a § 16 zákona 
č.135/1961 Zb. o pozemných komuniká-
ciách v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 
zákon/ v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „stavebný zákon), v súlade s ust. § 61 
ods. 4) stavebného zákona a § 26 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) oznamuje začatie stavebného 
konania dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania 
V E R E J N O U    V Y H L Á Š K O U
s uplatnením svojich pripomienok a námie-
tok do 14.  júla 2016. 

Od miestneho zisťovania a ústneho pojed-
návania bolo v zmysle § 61 ods. 2 stavebné-
ho zákona upustené, nakoľko stavebnému 
úradu sú dobre známe pomery staveniska 
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na 
posúdenie navrhovanej stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliad-
nuť na tunajšom stavebnom úrade /úradné 
dni sú v pondelok, streda, piatok/.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žia-
dosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr 
do uvedeného termínu, inak sa na ne neprih-
liadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli byť uplatnené v územnom ko-
naní alebo pri prerokúvaní územného  plánu 
zóny alebo územného projektu zón sa v zmys-
le § 61 ods.1 stavebného zákona neprihliada. 
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stano-
viská dotknuté orgány. Na neskoršie podané 
námietky sa nebude prihliadať, pretože v 
zmysle § 61 ods. 5)  stavebného zákona, ak 

dotknutý orgán štátnej správy v určenej leho-
te neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania 
zastupovať, jeho zástupca musí stavebnému 
úradu predložiť písomnú plnú moc.

Mgr. Rastislav HENEK,  primátor 

O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania a upustenie 
od ústneho pojednávania
VEREJNOU  VYHLÁŠKOU

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, 
Generálne riaditeľstvo, Klemensova č. 8, 
813 61 Bratislava 1, v zastúpení spoločnosti 
REMING CONSULT, a.s. Trnavská cesta č. 27, 
831 04 Bratislava podala dňa 23. 05. 2016 
na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavebný objekt:
“SO 44.35.22 Púchov - Pov. Bystrica, pre-
ložka ihriska, kataster Nosice, prípojka NN“ 
hlavnej stavby: „ŽSR Modernizácia želez-
ničnej trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 
160 km/h – I. Etapa“, UČS 44 Púchov – Považ-
ská Teplá, v katastrálnom území Nosice, na 
pozemkoch parc. č. KN - C 1327/1, 1364/8, 
1381/7; KN - E 596/15, 595/4, 566, 568, 569; 
KN – C 820/105, 820/108, 820/111 ako líni-
ová stavba.

Na stavbu bolo dňa 12. 3. 2009 mestom Po- 
važská Bystrica vydané rozhodnutie o 
umiestnení stavby č. RM 1101/S/2009-
12 TA5 A-10, ktoré nadobudlo právo-
platnosť dňa 29. 04. 2009 a pod č. Odd. 
SP/121/2012/1964 1/TA5/A-10 zo dňa 3. 12.  
2013 bolo vydané mestom Považská Bystri-
ca rozhodnutie o povolení zmeny územné-
ho rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 2. 2013. 
Uvedeným dňom sa začalo stavebné kona-
nie.

Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad 
podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“) vykonávajúci 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 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpi-
sov, v súlade s ust. § 61 ods. 4) stavebného 
zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní (správny poriadok) oznamuje 
začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a účastníkom konania 
V E R E J N O U    V Y H L Á Š K O U
s uplatnením svojich pripomienok a námie-
tok do 14.  júla 2016. 
Od miestneho zisťovania a ústneho pojed-
návania bolo v zmysle § 61 ods. 2) stavebné-
ho zákona upustené, nakoľko stavebnému 
úradu sú dobre známe pomery staveniska 
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na 
posúdenie navrhovanej stavby

Do podkladov rozhodnutia možno nahliad-
nuť na tunajšom stavebnom úrade /úradné 
dni sú v pondelok, streda, piatok/.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žia-

dosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr 
do uvedeného termínu, inak sa na ne neprih-
liadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli byť uplatnené v územnom ko-
naní alebo pri prerokúvaní územného  plánu 
zóny alebo územného projektu zón sa v zmys-
le § 61 ods.1 stavebného zákona neprihliada. 
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stano-
viská dotknuté orgány. Na neskoršie podané 
námietky sa nebude prihliadať, pretože v 
zmysle § 61 ods. 5) stavebného zákona, ak 
dotknutý orgán štátnej správy v určenej leho-
te neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania 
zastupovať, jeho zástupca musí stavebné-
mu úradu predložiť písomnú plnú moc.

 
Mgr. Rastislav HENEK,  primátor  

VÝZVA VLASTNÍKOM NA ÚDRŹBU (KO-
SENIE) POZEMKOV

Mesto Púchov upozorňuje vlastníkov pôdy 
na dodržiavanie zákona NR SR č.220/2004 
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodár-
skej pôdy v znení neskorších predpisov.
Každý je povinný zo zákona chrániť pri-
rodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, 
ktorá je nezastupiteľnou zložkou životné-
ho prostredia: -§ 3 ods.1 písm. b) zákona č. 
220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 
ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom 
poľnohospodárskej pôdy povinnosť pred-
chádzať výskytu a šíreniu burín na neobrá-
baných pozemkoch.
Týmto Mesto Púchov žiada vlastníkov, ná-
jomcov (užívateľov) poľnohospodárskych 

i nepoľnohosp. pozemkov na dodržiavanie 
citovaného zákonného ustanovenia a reali-
záciu opatrení proti rozširovaniu burín, upo-
zorňuje na povinnosť pravidelného udržia-
vania trávnatých plôch ich kosením v čase 
pred kvitnutím (najmenej 2 x do roka), čím 
sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Mesto Púchov zároveň upozorňuje na sku-
točnosť, že zo strany Okresného úradu Po-
važská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, 
budú vykonávané previerky plnenia citova-
ných zákonných ustanovení.  
Podľa § 25 ods. 1 písm. a), b) zákona sa 
priestupku na úseku ochrany poľnohospo-
dárskej pôdy dopustí ten, kto:
písm. a) - nezabezpečí základnú starostlivo-
sť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil 
jej poškodenie
písm. b) – spôsobil svojou činnosťou zaburi-
nenie poľnohospodárskeho pozemku v blíz-
kosti poľnohospodárskeho pozemku.
V prípade zistenia porušenia zákona, budú 
udelené finančné sankcie (do výšky 330 €). 
Podľa § 26 ods. 2 zákona právnickej osobe 
alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží 
orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy 
pokutu od 166 € do 33200 € za každý hektár 
poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom do-
púšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 
zákona.
V zastavanom území mesta rieši vec prísluš-
ný mestský úrad. V prípade potreby bude 
vec riešená okresným úradom, ako prísluš-
ným orgánom ochrany poľnohospodárskej 
pôdy. Ak pôjde o sústavné obťažovanie z 
pozemku trvale zamoreného burinami, vec 
bude riešená súdnou cestou. 

Mgr. Rastislav  Henek,  primátor 

3. - 9. júla 
Tábor mladšieho dorastu
pre 5. - 8. ročník ZŠ (10 - 14 rokov)
Brestovec na Myjave
Cena: 90 Eur   
Info: Samuel Behro 0902 413 624

11. - 15. júla  
Denný, biblický, anglický
pre 1. - 9. ročník ZŠ a 1. - 4. ročník SŠ
ZŠ Gorazdova v Púchove    
Cena: 25 Eur
Info: Miroslav Mudrák  0911 072 311

25. - 31. júla
Detsky tábor 
pre 1. - 5. ročník ZŠ (6 - 10 rokov)
Zliechov
Cena: 90 Eur
Info: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

1. - 7. augusta 
Tábor staršieho dorastu 
(14 - 18 rokov) 
Párnica
Cena: 90 Eur
Info: Ján Jamborek 0903 108 806

24. - 28. augusta 
Letný mládežnícky tábor
(18 - 30 rokov) 
Veľký Slavkov
Cena: 50 Eur
Info: Iveta Hudecová 0914 133 401

Leto 2016  
so SEM-om
V rámci Projektu „Leto 2016 so SEM-om“ 
sme pre vás pripravili tieto letné, 
kresťanské tábory:

Projekt podporili: Evanjelická cirkev a. v. v Púchove, Spoločenstvo evanjelickej mládeže Košice, 
                                   Mesto Púchov, Trenčianský samosprávny kraj
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Na plaveckých pretekoch hneď  tri  „Moravcové“ 
(po piatich rokoch odmlky sa opäť konal Memoriál Pavla Vajdu) 

Aj keď s niekoľkoročnou prestávkou, 16. ročník Memoriálu Pavla Vajdu sa stretol s veľkým 
záujmom športovej verejnosti.  Do krytej plavárne prišlo pretekať 300 detí z dohromady 
28-mich plaveckých oddielov z celého Slovenska. Pri púchovskom bazéne sa stretli do-
konca tri generácie plavkýň Moravcových. Dvojnásobná držiteľka olympijského striebra 
Martina, jej mama a trénerka Darina a najmladšia 9-ročná dcéra a vnučka Karolína, ktorá 
sa nedala zahanbiť a v kategórii 50 m prsia zvíťazila medzi 9 a 10-ročnými žiačkami. 

16. ročník predstavuje nový začia-
tok. Nie je dôležité, prečo sa 5 roč-
níkov nekonalo. Dôležité je to, že sa 
tradícia obnovila. Záujem o pretek 
neutíchol, ani po takej dlhej dobe, 
na čo sme právom hrdí. Svedčí o 
tom takmer tridsiatka prihláse-
ných klubov s 306 pretekármi. Za  
zmienku stojí prihláška pretekárky 
z Amerického Dallasu. Ide o dcéru 
historicky najúspešnejšej slovenskej 
plavkyne Martiny Moravcovej. 
Je potrebné spomenúť, že obnove-
nie memoriálu súvisí s novým vede-
ním mesta, nakoľko plavecký areál 
je majetkom mesta a mesto má pre-
to veľký vplyv na to, čo sa v tomto 
areáli organizuje. Preto je potrebné 
vysloviť poďakovanie súčasnému 
primátorovi Rastislavovi Henekovi 
za dôveru a podporu, bez ktorej by 
sa tradícia pravdepodobne neob-
novila. 

Za celý organizačný tím: 
Alexander Vajda, riaditeľ preteku

História tohto preteku sa začala 
písať už v roku 1969, kedy Pavel 
Vajda začal pracovať na budovaní 
plaveckého areálu v Púchove. Už 
v roku 1972 založil plavecký od-
diel Gumárne Púchov. Na pozícii 
predsedu klubu pôsobil až do roku 
1998. Z tejto pozície odstúpil pre 
zdravotné dôvody a vedenie klubu 
prenechal najstaršiemu synovi. Bý-
valí zverenci Pavla Vajdu v deň jeho 
pohrebu pred 16-timi rokmi navrhli, 
zorganizovať na jeho počesť plavec-
kú súťaž. Prvý ročník sa organizoval 
ako oddielové preteky. Už vtedy o 
ne prejavilo záujem 8 plaveckých 
oddielov.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

16. ROČNÍK MEMORIÁLA PAVLA VAJDU 
DETSKÉ PLAVECKÉ PRETEKY 

 
 

Výsledky 
 
 
 

Usporiadateľ: 
Termín konania: 
Miesto konania: 

ALVA ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV  
18. jún 2016 
Krytá plaváreň v Púchove 

 

www.alvacentrum.sk 

Pavel Vajda 
1938 - 2000† 

Pavel 
Vajda
(1938 - 2000)
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9,90€/m 5,90€/m

1,89 €/ks

2,50 €/ks

sivá
červená

hnedá
piesková

okrasná
štiepaná tvárnica

polystyrén tvrdený 
extrudovaný 10cm

zámková
dlažba “ičko”
6cm

Púchov 0908 404 393
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk

AKCIA DO 30.6.201622

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

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

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

SWAN CENTRUM

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

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

- pri autobusovej zastávke na ul. Hollého (oproti Rybičkám) 
Elseve 
vlasový šampón 
400 ml
4,95

2,89 €

Woolite
tekutý prací gél 
75 pracích dávok 
4,5 l
9,95

6,29 €

Nivea 
lak na vlasy
250 ml
3,49  

2,39 €

Fa 
sprchový gél
dámsky, 
pánsky
250 ml 
2,95  

1,39 €

Lenor
aviváž 
57 praní 
4,89 

2,89 €

Fa 
telový 
deodorant 
150 ml
2,95    

1,49 €

Ariel 
prací  
prostriedok
80 pracích dávok
17,40 

12,49 €

Finish
Quantum  
tablety 40 ks 
10,95

6,65 €

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Do vypredania zásob.
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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
                               17.30 h, VŠETKO ČO MÁM RÁD

Streda 29. 6., 19.30 h, DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK

Piatok 1. 7., 17.30 h, LEGENDA O TARZANOVI
                           19.45 h, OSLNENÍ SLNKOM

Sobota 2. 7., 17.30 h, PRÁZDNINY ALL  EXCLUSIVE
                            19.30 h, LEGENDA O TARZANOVI – 3 D

Nedeľa 3. 7., 17.30 h, OSLNENÍ SLNKOM
                            19.45 h, PRÁZDNINY ALL  EXCLUSIVE

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

KINO

KULTÚRA
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 po-
treby v cene ) + malý výtvarný darček. Káva, čaj, občerstvenie. Kompletný kurzový 
poplatok za 2 hodiny 30 €.                          
Prihlášky a info: 0908 718 662,dkpuchov1@gmail.com.  

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 2 x po 2,5 hodiny. 
Prihlášky a info: 0908 718 662, dkpuchov1@gmail.com
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VEĽKOOBCHOD: Beluša, 042 4625 600 
MALOOBCHOD:  Púchov: 0902 914 262 Beluša: 042 4624 601 Pov. Bystrica: 042 4260 530
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Po úvodnom kole prestížnej nadnárodnej hasičskej 
súťaže – Slovensko-moravskej hasičskej ligy v Krásne 

pri Partizánskom a 
následnej dvojtýž-
dňovej prestávke 
sa seriál presťahuje 
v nedeľu na Považie 
do Púchovského 
okresu. Už počas 

najbližšieho víkendu (25. – 26. 6.) má Slovensko-mo-
ravská hasičská liga na programe hneď dve kolá. V 
sobotu 25. júna privíta seriál Lehota pod Vtáčnikom a 
hneď na druhý deň v nedeľu 26. júna ožije hasičským 
športom útulný areál dobrovoľných hasičov v Ihrišti. 
Domáci hasiči si budú chcieť vylepšiť 11. priečku z 

Krásna, no medzi favoritov budú patriť aj ďalšie ha-
sičské družstvá z Púchovského okre-
su – Podhorie a Zbora. Tretie kolo sa 
začína v Ihrišti o 12.00 hodine.

Aj ďalšie tri podujatia Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy sa budú 
konať v okrese Púchov. V sobotu 9. 
júla sa  štvrté kolo súťaže odohrá v 
Lednických Rovniach. O týždeň ne-
skôr sa v Púchovskom okrese usku-
točnia počas víkendu hneď dve kolá. 
V sobotu 16. júla v Zbore a o deň ne-
skôr v nedeľu v Dohňanoch. 

Prvé kolo SMHL v Krásne vyhrali 
medzi mužmi hasiči z Podhoria, v 

ženskej kategórii triumfovali žabky z Nosíc.        (pok) 
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II. liga starší dorast

II. liga mladší dorast

IV. liga dorast

III. liga starší žiaci

Konečné tabuľky futbalových súťaží mládeže riadených Západoslovenským futbalovým zväzom

I. liga žiačky

1. Vráble 30 23 4 3 98:32 73
2. Malacky 30 20 3 7 71:42 63
3. Myjava 30 17 6 7 58:34 57
4. Horná Nitra 30 16 5 9 76:43 53
5. Karlova Ves 30 16 5 9 70:43 53
6. Inter BA 30 15 5 10 69:41 50
7. Púchov 30 15 5 10 47:40 50
8. Skalica 30 14 6 10 66:45 48
9. Domino 30 12 6 12 46:65 42
10. Lok. Trnava 30 10 8 12 41:40 38
11. Topoľčany 30 12 2 16 52:62 38
12. Dubnica 30 11 3 16 51:60 36
13. Komárno 30 10 4 16 48:63 34
14. Nové Zámky 30 6 1 23 28:97 19
15. Levice 30 4 4 22 32:82 16
16. FK Nitra 30 4 3 23 24:88 15

1. Myjava 30 26 2 2 114:24 80
2. Dubnica 30 18 4 8 64:38 58
3. Skalica 30 18 3 9 64:36 57
4. Inter BA 30 15 6 9 60:46 51
5. Loko. Trnava 30 14 7 9 48:32 49
6. Vráble 30 13 7 10 71:49 46
7. Topoľčany 30 14 4 12 62:47 46
8. Komárno 30 13 4 13 68:72 43
9. Horná Nitra 30 13 3 14 71:49 42
10. Púchov 30 12 6 12 59:50 42
11. Malacky 30 11 3 16 48:56 36
12. Levice 30 10 5 15 50:77 35
13. Nitra 30 10 4 16 39:57 34
14. Karlova Ves 30 9 6 15 44:64 33
15. SDM Domino 30 9 5 16 41:58 32
16. Nové Zámky 30 0 1 29 11:159 1

1. Borčice 26 19 6 1 116:18 63
2. Kúty 26 19 2 5 77:35 59
3. L. Rovne 26 18 3 5 68:36 57
4. Nová Dubnica 26 15 4 7 76:40 49
5. Beluša 26 15 3 8 67:42 48
6. N. Rudno 26 10 6 10 59:52 36
7. Papradno 26 11 2 13 45:73 35
8. Nemšová 26 9 6 11 56:61 33
9. Tr. Stankovce 26 10 1 15 70:74 31

1. Tr. Turná 28 22 1 5 117:49 67
2. Opatová  28 20 0 8 121:55 60
3. Drietoma 28 18 4 6 88:44 58
4. Chynorany 28 17 6 5 85:36 57
5. Domaniža 28 15 3 10 86:75 48
6. Nedožery 28 12 7 9 98:60 43
7. Košeca 28 13 4 11 51:55 43
8. Prečín 28 11 4 13 67:79 37
9. Klátova 28 9 7 12 66:76 34
10. Streženice 28 9 6 13 61:83 33
11. Ladce 28 8 7 13 58:81 31
12. Častkovce 28 8 3 17 84:107 27
13. Bošáca 28 7 5 16 53:85 26
14. Selec 28 8 2 18 44:112 26
15. Stará Turá 28 2 3 23 26:108 9

V. liga dorast

1. Nemšová 26 23 2 1 156:31 71
2. Bánovce 26 22 2 2 161:21 68
3. Nové Mesto 26 22 0 4 110:26 66
4. N. Dubnica 26 15 4 7 54:37 49
5. Nováky 26 14 3 9 60:76 45
6. Dubnica 26 13 4 9 72:42 43
7. D. Vestenice 26 10 3 13 46:67 33
8. L. Rovne 26 9 4 13 66:83 31
9. Ilava 26 9 3 14 43:105 30
10. Soblahov 26 8 0 18 58:113 24
11. Beluša 26 6 5 15 40:78 23
12. N. Pravno 26 6 3 17 48:83 21
13. N. Rudno 26 2 5 19 25:101 11
14. Kanianka 26 2 4 20 33:109 10

III. liga mladší žiaci
1. Bánovce 26 25 1 0 221:29 76
2. Dubnica 26 20 1 5 166:40 61
3. N. Pravno 26 17 4 5 84:37 55
4. Nové Mesto 26 17 1 8 138:52 52
5. L. Rovne 26 17 1 8 110:65 52
6. N. Rudno 26 13 1 12 102:79 40
7. N. Dubnica 26 12 3 11 81:67 39

1. Púchov 14 12 0 2 129:29 36
2. Horná Nitra 14 10 2 2 108:34 32
3. Skalica 14 9 0 5 84:35 27
4. Bánovce 14 6 1 7 40:54 19
5. Partizánske 14 6 0 8 75:91 18
6. Dubnica 14 5 1 8 54:100 16
7. Myjava 14 5 0 9 71:117 15
8. MŠK PB 14 1 0 13 20:121 3

Prípravka - U11

1. Horná Nitra 14 13 0 1 234:66 39
2. Partizánske 14 12 0 2 127:31 36
3. Púchov 14 11 0 3 158:86 33
4. Bánovce 14 6 0 8 101:102 18
5. Myjava B 14 5 0 9 88:140 15
6. Skalica 14 5 0 9 91:98 15
7. MŠK PB 14 2 0 12 36:246 6
8. Dubnica 14 2 0 12 41:107 6

Prípravka - U10

Prípravka - U9
1. Horná Nitra 14 13 0 1 340:68 39
2. Púchov 14 11 1 2 205:127 34
3. Myjava C 14 9 0 5 138:141 27
4. MŠK PB 14 5 2 7 77:120 17
5. Bánovce 14 5 1 8 134:247 16
6. Dubnica 14 4 1 9 95:118 13
7. Partizánske 14 3 2 9 57:82 11
8. Skalica 14 2 1 11 72:215 7

1. Horná Nitra 14 13 0 1 106:16 39
2. Tr. Teplice 14 13 0 1 124:22 39
3. MŠK PB 14 10 0 4 74:16 30
4. Trenčín 14 6 1 7 18:63 19
5. Beluša 14 4 2 8 19:42 14
6. Bánovce 14 3 1 10 17:101 10
7. Dubnica 14 3 0 11 9:67 9
8. Topoľčany 14 2 0 12 13:53 6

8. Kanianka 26 11 3 12 80:61 36
9. Nemšová 26 11 2 13 97:92 35
10. Nováky 26 9 0 17 77:151 27
11. Ilava 26 8 2 16 110:128 26
12. Beluša 26 5 2 19 51:141 17
13. Soblahov 26 4 1 21 43:161 13
14. D. Vestenice 26 2 0 24 28:285 6

10. Bošany 26 8 2 16 31:61 26
11. Holíč 26 7 3 16 33:85 24
12. D. Vestenice 26 7 2 17 47:69 23
13. Boleráz 26 5 4 17 32:69 19
14. Dolná Súča 26 5 4 17 44:106 19

Slovensko-moravská hasičská liga sa na budúcu nedeľu sťahuje do Púchovského okresu

V Ihrišti v nedeľu pokračuje SMHL tretím kolom
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Pšenákovi stačila polovica sezóny na bronz v súťaži strelcov

Úradná správa ObFZ z 15. júna
Športovotechnická komisia
1.ŠTK schvaľuje  výsledky MFS 6.,7. a 8. liga dospelí, 
6. liga dorast, 4. a 5. liga žiaci hraných v dňoch 11. a 
12. 6. 2016.
2. ŠTK schvaľuje záverečné tabuľky 6., 7., 8. liga do-
spelí, 6. liga dorast, 4., 5. liga žiaci a prípravky. 
3. Prihlášky TJ, FO a FK je možné podať na nový sú-
ťažný ročník 2016/2017 po skončení súťažného roč-
níka  cez elektronickú podateľňu, ale aj v papierovej 
forme do 28. 6. 2015 ( utorok - uzávierka prihlášok 
) a úhradu nenávratného štartovného vkladu je po-
trebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou 
poukážkou priamo na účet ObFZ PB č. 2825982001/
5600 , VS 1012010 v zmysle RS A/5.4.  Kópiu dokladu 
o úhrade je treba zaslať ( spolu ) s prihláškou do 28. 
6. 2016 na sekretariát ObFZ Pov. Bystrica spolu s ak-
tualizovaným adresárom klubu. Prihláška do súťaže v 
papierovej forme a adresár sú zverejnené na stránke 
www.obfzpb.sk v sekcií tlačivá a dokumenty.  
4. ŠTK upozorňuje všetky kluby na možnosť prihlásiť 
do nového súťažného ročníka aj kategóriu mladších 
žiakov roč. narodenia po 1. 1. 2004 a mladší po do-
vŕšení 8. rokov. Mladší ako osemročný môžu hrať pri 
dodržaní SP čl. 46.
5. ŠTK berie na vedomie informáciu „R“ – M. Migáta z 
MFS 7. liga dospelí Kvašov – Praznov.                                                        
6. ŠTK kontumuje MFS  6. liga dorast 26. kolo H. Po-
ruba – Praznov/Podmanín (nenastúpenie družstva TJ 
Praznov/Podmanín   na MFS – SP čl. 69/1,2), priznáva 
skóre 3:0 a 3 body v prospech TJ Vápeč Horná Poruba 
(SP čl. 11/2). ŠTK žiada TJ Praznov dokladovať úhradu 
30 eur v prospech TJ Vápeč Horná Poruba (RS A/5.3) 
do 21. 6. 2016 pod následkom DO, prípad odstupu-

je na doriešenie DK s návrhom pokuty 100 eur (RS 
B/10.1.2).
7.ŠTK oznamuje:
a, FK, FO a TJ, že od 1. 5. 2016 je Oblastný futbalový 
zväz presťahovaný na novej adrese (štadión MŠK): 
Oblastný futbalový zväz, Športovcov 2115/51, 017 
01 Považská Bystrica.
b, Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 8. 7. 2016 (piatok) o 
17,00 hod. v Kultúrnom dome v Horovciach. 
8. ŠTK žiada FO, FK a TJ, aby svoje podania na komisiu 
posielali cez ISSF vždy do 18.00 hod. predchádzajú-
ceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie 
zasadnutie ŠTK je uvedené na konci   každej ÚS. Po-
dania podané po tomto termíne budú prerokované 
až na nasledujúcom zasadnutí.
Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné 
sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS. Najbližšie za-
sadnutie ŠTK bude dňa 22. 6. 2016 (streda) o 15,30 
hod.

Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl. 37/5a,b 
na 1 m. s. (5 ŽK, 9 ŽK):
D264: Martin Vicena, 1256348, Tŕstie
D265: Michal Gajdoš, 1248038, Červený Kameň
D266: Jaroslav Barninec, 1086701, Lazy
D267: Tomáš Bortel, 1238237, Ilava  
D268: Patrik Suchánek, 1213646, Pruské
D269: „D“ Slavomír Hozdek, 970811, Plevník
D270: „Ž“ Dominik Gábriš, 020511, Pružina
Zastavená činnosť: 
D271: Marcel Drblík, 1242086 Udiča – 1 s. s. N podľa 
37/3, 71/2a 
D272: Ivan Veselý, 1181870, Orlové – 1 s. s. N podľa 

45/1, 2a, 71/2a 
D273: Marek Valášek, 1257505, Lazy pod Makytou – 1 
s. s. N podľa 46/1a,2, 71/2a
D274: „Ž“ Milan Zuzík, 1318501, Zubák – 3 týždne N 
podľa 49/1b, 2b, 71/2a
D275: „Ž“ Eduard Martinko, 1350986, Lazy p./M. – 3 
týždne N podľa 49/1b, 2b, 71/2a
DO uložené klubom:
D276: Praznov/Podmanín – pokuta 100 eur podľa 
64/1a, 64/5, 10.1.2. RS (nenastúpenie dorastencov na 
zápas). 
Oznamy DK: 
DK oznamuje klubom, že hráč ktorý bol v posled-
nom kole súťažného ročníka 2015/2016 napomína-
ný 5. alebo 9. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do 14 dní 
od oznámenia DO za tieto napomínania v úradnej 
správe písomne požiadať o určenie pokuty namies-
to pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom 
súťažnom ročníku 2016/2017. V prípade, ak hráč sta-
novenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu 
športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nové-
ho súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné 
označiť ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTA-
VENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI a doručiť v 
stanovenej lehote na DK ObFZ PB. Pokuta bola sta-
novená na 10 eur.
DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 13 sa 
výkon všetkých DO uložených na časové obdobie 
(týždne, mesiace), ktorých dĺžka nie je viac ako 6 me-
siacov, prerušuje od 13. 6. 2016 do 5. 8. 2016.
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem 
rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverej-
nenia ÚS.

V súťaži kanonierov najvyššej oblastnej súťaže do-
minoval Plevníčan Jozef Kušnier, ktorý nastrieľal úcty-
hodných 26 gólov. Najlepším kanonierom z Púchov-
ského okresu bol Miloš Pšenák (na snímke v modrom 
drese) z Dolných Kočkoviec, ktorý v súťaži kanonie-
rov skončil na delenom treťom mieste so 16 gólmi. 
Treba však pripomenúť, že svojich 16 gólov strelil len 
v jarnej časti súťažného ročníka, kedy sa do Dolných 
Kočkoviec vrátil z Beluše. Najlepším kanonierom dru-
hého účastníka súťaže z okresu Púchov - Lysej pod 
Makytou, bol s desiatmi gólmi Andrej Zlocha. 

26 gólov – Jozef Kušnier (Plevník)
23 gólov – Ivan Fulec (Košeca)
16 gólov – Jakub Galko (Papradno), Miloš Pšenák 

(Dolné Kočkovce)
14 gólov – Martin Jánoško (Horná Poruba), Roman 

Koťan (Tuchyňa)
13 gólov – Michal Buday (Plevník)
11 gólov – Peter Mihálik (Košeca)
10 gólov – Roman Sviečka (Horná Poruba), Andrej 

Zlocha (Lysá pod Makytou), Marián Palme (Košeca)
9 gólov – Michal Závodný (Bolešov), Tomáš Kašša 

(Košeca)
8 gólov – Andrej Pagáč (Horná Poruba), Dominik 

Bielik (Horná Poruba), Pavol Pagáč (Ilava), Patrik Slá-
vik (Košecké Podhradie), Jaroslav Kvasník (Udiča), Mi-
chal Heldes (Jasenica)

7 gólov – Radovan Staňo (Horná Poruba), Jozef 
Tóth (Papradno), Martin Kopiš, Michal Mišík (obaja 
Dolné Kočkovce), Timotej Suchánek (Tuchyňa), Ja-

Futbaloví kanonieri oblastných futbalových súťaží dospelých za ročník 2015/2016

6. liga muži
kub Šatka (Bolešov), Peter Ďurkech, Michal Dodek 
(Plevník), Marek Vlasatý, Marek Kozík (obaja Košec-
ké Podhradie), Tomáš Drblík (Udiča), Marek Panáček 
(Lysá pod Makytou), Andrej Bujnoch (Dulov), Martin 
Pavlík (Jasenica)

7. liga muži
23 gólov – Peter Gardian (Podmanín)
16 gólov – Karol Petrík (Šebešťanová), Miroslav 

Krála (Visolaje)

15 gólov – Miroslav Almásy, Jozef Zúbek (obaja 
MŠK Považská Bystrica), Dalibor Bér (Pruské), Michal 
Dobrodenka (Sverepec)

14 gólov – Tomáš Jancík (Dohňany)
13 gólov – Michal Brun (Dohňany) 
12 gólov – Rastislav Sovík (Podmanín), Juraj Lu-

kajka (Kvašov), Lukáš Mikula (Sverepec), Juraj Bagín 
(Kolačín)

11 gólov – Michal Majtán (Pružina), Juraj Sovíák 
(Podmanín), Lukáš Bielik (Považská Bystrica)

10gólov – Alexander Fabuš (Pružina), Martin Hru-
boš (Kolačín), Lukáš Jánoško (Dohňany)

9 gólov – Michal Gardian (Podmanín), Štefan Kop-
čan (Kolačín), Marcel Majerčík (Podvažie)

8 gólov – Maroš Majtán (Podmanín), Patrik Ivano-
vič (MŠK Považská Bystrica), Peter Zemančík (Dolná 
Mariková), Ferdinand Kováč (Kvašov), Roman Bielik 
(Visolaje)

8. liga muži
40 gólov – Filip Kmošena (Lazy pod Makytou)
18 gólov – Dušan Novosedliak (Fan Club Púchov)
16 gólov – Patrik Ilavský (Dolná Breznica), Radoslav 

Palider (Lazy pod Makytou)
14 gólov – Marek Kuriš (Vrchteplá), Matej Krabáč 

(Bodiná)
13 gólov – Ján Dobrodej (Červený Kameň)
12 gólov – Martin Tomášik (Bodiná)
9 gólov – Lukáš Budjač (Mikušovce), Jakub Harša-

ník (Bodiná), Jaroslav Dorotčin (Dolná Breznica), Mi-
roslav Bušík (Prejta)
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Počas uplynulého víkendu 11. a 12. 
júna sa uskutočnil v mestskej športo-
vej hale, medzinárodný bedmintono-
vý turnaj s názvom BK Racquets Youth 
Cup. Prvý ročník turnaja sa podľa úrov-
ne niektorých kategórií dal porovnať s 
Majstrovstvami Slovenska. Turnaja sa 
zúčastnila skoro stovka detí z dvad-
siatichštyroch českých a slovenských 
bedmintonových klubov. 
V sobotňajších dueloch si zmerali sily 
U11 a U15 a v nedeľu sa ku nim pridali 
U13-tka a U17-tka. 
Púchovským želiezkom v ohni bol Lu-
káš Vojtek, ktorý v kategórii U11 obsa-
dil tretie miesto.                                      -bk-

Majstrovský titul vo volejbale pre ZŠ Gorazdova Púchov
Dňa 15.6.2016 sa v Trenčíne uskutočnili 
majstrovstvá Slovenska v
   minivolejbale žiakov základných škôl 
chlapcov i dievčat, poriadané
   pod záštitou SVF.  Naši chlapci zo ZŠ 
Gorazdova Púchov mali v skupine
   za súperov  ZŠ Fándlyho Sereď, ZŠ Lovi-
nobaňa a vicemajstra v klubovom
   minivolejbale SŠ Letná Poprad.
   Už v základnej skupine dokázali, že me-
dzi rovesníkmi (r.n. 2003 a
   mladší) patria medzi najlepších a bez 
väčších problémov si poradili s
   ostatnými družstvami vrátane už spo-
menutého Popradu zhodne 2:0 a
   jasne postúpili do semifinále. Tu ich 
však čakalo družstvo zo ZŠ Juh
   z Vranova n/Topľou, ktoré bolo veľkým 
favoritom, keďže na sieti,
   ktorá mala výšku 215 cm ich 190 cm 
vysoký hráč bodoval bez
   akýchkoľvek problémov. 
   Tento pre nás rozhodujúci zápas bol 
veľmi vyrovnaný, chlapci hrali
   zodpovedne, ale takisto súper bol na 
veľmi dobrej hernej úrovni. Asi
   rozhodujúcim momentom bol nebo-
jím sa použiť výraz „famózny“ výkon
   Mateja Turčániho, ktorý výkonom na 
sieti jednoznačne predčil
   súperovho najlepšieho hráča, viackrát 
ho zablokoval a vyhrával aj

   súboje o loptu. Bolo to zároveň pred-
časné finále, a jeho výsledok 2:0
   posunulo súpera, len ťažko skrývajúce-
ho sklamanie, do boja o tretie
   miesto a a našich chlapcov zo ZŠ Go-
razdova Púchov do finále.
   Vo finále sme sa stretli so ZŠ Mierová 
Strážske, ktorá porazila
   obhajcov zo Svidníka. Avšak chlapci, 
ktorým narástlo sebavedomie po
   víťazstve nad favorizovaným Vrano-
vom, podali výborný výkon a s
   prehľadom zvíťazili 2:0. A tak po titule v 
klubovej súťaži z Popradu
   v rovnakej vekovej kategórii, vybojovali 
titul aj po linke škôl, 
   spomedzi 169 chlapčenských družstiev 
zapojených do tejto súťaže.
   Veľmi nás teší, že chlapci zo ZŠ Goraz-
dova Púchov, takto úspešne
   reprezentovali svoju školu, ale zároveň 
aj mesto Púchov.
   V pondelok 20.6.20016 odohrajú v Bra-
tislave finálový turnaj školského
   midi cool volley(štvorkový volejbal) v 
kategórii žiakov r.n. 2000 a
   mladší a veríme, že podajú dobrý výko-
naj napriek tomu, že im budú
   súpermi vekovo starší hráči, rovnako 
ako tomu bude aj 23.-24.6.2016 v
   Trnave, kde sa v rámci Kalokagatie zú-
častnia turnaja starších žiakov

Lukáš Vojtek na bedmintonovom turnaji tretí IDY
Celý svet 
oslavuje 

21. jún 2016

MEDZINÁRODNÝ

DEŇ JOGY

2. ročník
Pozývame priateľov zdravého životného štýlu na hromadné cvičenie jogy pri príležitosti 

2. ročníka svetového dňa jogy v areáli ZŠ Komenského v Púchove

dňa 26. 6. 2016 (nedeľa) o 8:30 hod.
Cvičenia povedú cvičiteľky jogy: Anna Loduhová, Anna Gunišová a Alena Martišová

Predpokladaný záver akcie okolo 11:00 hod joganidrou
Prineste si karimatky a občerstvenie 

Vstup voľný
Program: 1. Úvodné stíšenie
 2. Prípravne cvičenia
 3. Základné jogové pozície - ásany
 Prestávka

4. Jogové pozície a ich liečebné účinky
5. Pránajáma - dychacie cvičenia
6. Relaxácia spojená s meditáciou
7. Tanec mieru - joganidra

Tennis Arena Kids 
Tour 2016 
tenisový turnaj žiakov  
a žiačok do 12 rokov

21. - 24. jún 2016 
STC Tennis Academy Púchov
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MŠK Púchov U10 víťazne na turnaji v Kraľovanoch
Púchovskí futbalisti do 10 rokov sa úspešne zúčastnili na turnaji Kraľovany Quick Sport Cup. V konku-
rencii dvadsiatich ôsmich družstiev boli Púchovčania najlepší a obsadili prvú priečku. 
Úspechy púchovskej prípravky do 
10 rokov pokračujú. Zverenci tréne-
ra Petra Mičica absolvovali v sobotu 
11. júna kvalitne obsadený Kraľova-
ny Quick Sport Cup. Púchovčania 
odohrali v  základnej skupine šesť 
stretnutí a body stratili len dvakrát, 
a  to pri remíze s Vrútkami a prehre 
s  Ľubochňou. Určite potešilo víťaz-
stvo nad vždy silným Ružomberkom 
či futbalovou školou Mareka Ha-
mšíka. Na dobré výkony nadviazali 
Púchovčania aj vo vyraďovacej fáze, 
kde zdolali Dolný Kubín, Vrútky, a vo 
finále vyhrali po penaltovej dráme 
nad Martinom. 
Púchov tak obsadil prvú priečku 
spomedzi dvadsiatich ôsmich tímov 
a  radoval sa z  cenného úspechu. 
Najlepším hráčom turnaja bol na-
vyše vyhlásený Púchovčan Daniel 
Jánovský.

Výsledky MŠK Púchov U10 v  zá-
kladnej skupine: 
MŠK Púchov – MFK Ružomberok 
4:3, góly Púchova Vavrík 2, Vričan, 
Jánovský
MŠK Púchov – Juventus Košice 1:0, 
gól Vavrík
MŠK Púchov – Rožňava 6:1, góly Já-
novský 2, Čmelo 2, Vričan, Baláž
MŠK Púchov – Vrútky 1:1, gól Čmelo
MŠK Púchov – Ľubochňa 1:2, gól 
Čmelo
MŠK Púchov – FŠ M. Hamšíka 2:1, 
góly Čmelo, Vričan

Štvrťfinále:
MŠK Púchov – Dolný Kubín 4:1, góly 
Vričan 2, Baláž, Kušík
Semifinále:
MŠK Púchov – Vrútky 3:1, góly Vri-
čan, Vavrík, Jánovský
Finále:
MŠK Púchov – Martin 2:2, 6:5 po roz-
strele zo značky pokutového kopu, 
góly Čmelo, Vavrík

Najlepší hráč turnaja: Daniel Já-
novský (MŠK Púchov)
Zostava MŠK Púchov na turnaji:  
Peter Chovanec, Marek Vrábel, Ti-
motej Vavrík, Daniel Jánovský, Jakub 
Čmelo, Peter Vričan, Sebastián Baláž, 
Lukáš Sapák, Alexej Kušík
Vedúci: Peter Sapák
Tréner: Peter Mičic

Hodnotenie trénera Petra Mičica: 
„Chlapcom gratulujem a som rád, že 
po týždni opäť dosiahli úspech. Mys-
lím si, že sme turnaj vyhrali zaslúžene, 
vo všetkých zápasoch sme bez ohľa-
du na výsledok boli dominantnejším 
družstvom na ihrisku, čím chlapci po-
tvrdili svoje kvality. Verím, že si urobili 
chuť, pretože nás čakajú ešte dva čes-
ké turnaje, čím ukončíme sezónu.“                          
      -tsch-

Horný rad zľava: Peter Sapák (vedúci mužstva), Peter Sapák, Jakub Čmelo, Timotej Vavrík, Alexej Kušík, Peter Chova-
nec, Sebastián Baláž, Peter Mičic (tréner).  Dolný rad zľava: Peter Vričan, Lukáš Sapák, Marek Vrábel, Daniel Jánovský.

Púchovská stopa na Majstrovstvách Európy 2016 vo futbale
Zraky športovej verejnosti sa v týchto dňoch upierajú do Francúzska, kde prebieha európsky fut-
balový šampionát. Na turnaji účinkuje aj slovenská a česká reprezentácia. V týchto výberoch na-
chádzame dve mená, ktoré svoju kariéru rozbiehali v Púchove. 

Jedným z nominovaných obrancov 
slovenského tímu je Kornel Saláta. 
Vysoký stredný obranca sa narodil v 
Kamenici nad Hronom a po futbalo-
vých začiatkoch v Štúrove prestúpil 
v roku 2005 do Púchova. Pre ešte 
len 20-ročného futbalistu išlo o 
prvú väčšiu skúsenosť vo vrcholo-

vom futbale. Saláta si vo vtedajšom 
prvoligovom FK Matador Púchov 
postupne vybudoval pozíciu v zá-
kladnej zostave a v sezóne 2005/06 
zaznamenal štyri góly. Fanúšikovia 
si možno spomenú na pamätný 
gól chrbtom, ktorým v Trenčíne vy-
rovnal v poslednej minúte na 1:1. 
Ani výkony Kornela Salátu v roč-
níku 2005/06 nezabránili zostupu 
Púchova a pádu až do tretej ligy. 
Napriek tomu môžeme povedať, že 
pre skúseného 31-ročného obrancu 
bol Púchov štartovacou etapou bo-
hatej futbalovej kariéry. Jeho kroky 
neskôr mierili do Petržalky či do rus-
kých klubov. V súčasnosti pôsobí v 
ŠK Slovan Bratislava. 

Trénerom českej reprezentácie je 
Pavel Vrba. Fanúšikovia si zrejme 
spomenú na pôsobenie Pavla Vrbu 
v Púchove v rokoch 2004-2006. Vte-
dajší FK Matador Púchov sa v sezó-
ne 2003/04 s námahou zachránil v 

najvyššej súťaži a ohliadal sa po no-
vom šéfovi realizačného tímu. Voľ-
ba padla na Pavla Vrbu, pre ktoré-
ho išlo o premiérovú skúsenosť na 
poste hlavného trénera v najvyššej 
súťaži. V čase, kedy sa púchovský 
tím omladzoval, našiel Vrba vhodný 
štýl hry a v sezóne 2004/05 dovie-
dol tím na šiestu priečku. Na lavičke 
Púchova pokračoval aj v ročníku 
2005/06, v ktorom sa oslabenému 
tímu nedarilo a v jarnej časti post 
trénera opustil. Neskôr pokračoval 
v úspešnej trénerskej kariére v Ži-
line či českej Plzni.      
               

T. Schügerl 
Foto: fcdac.sk, alchetron.com
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. Tel. 0907 983 374. 
I-143

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
•  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 41,48 m², Rastislavova ulica, 
cena 40 000 €. Tel. 0905 270 134. I-144

PREDAJ RÔZNE
• Predám obývaciu stenu za 50 €, osobný odber. Zľa-
va možná. Tel. 0918 168 727. I-148
• Predám lacno zachovalý nábytok: obýv. stena, sto-
lík a gauč. Tel. 0949 956 056. I-153 

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• 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
• Prenajmem 3-izbový byt na Okružnej ulici, cena 
dohodou. Tel. 0907 985 403. I-145

VÝMENA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Vymením 2-izb. byt (58 m² + balkón) Za cintorínom 
v OV za 3-/4-izb. byt Za cintorínom, na Okružnej ale-
bo Mládežníckej ulici. Tel. 0908 184 273 volať DO 
18.00 h. I-149

SLUŽBY
• Zateplenie fasád rod. domov a plochých striech. 
Tel. 0911 689 723. I-152
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-151
• Stavebné práce, výstavba rod. domov, obklady, 
dlažby, rekonštrukcie bytov, domov, nebyt. priesto-
rov, panelák. schodíšť, maľby, nátery, stierky, omiet-
ky, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723. I-150
• Rekonštrukcie bytových jadier a kúpeľní. Tel. 0902 
238 168. I-102
• Maľby, stierky, sadrokartón. LACNO. Tel. 0902 238 
168. I-101
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411. I-093
• POZOR! Akcia -20% do 31. 3. 2016. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113. I-072  

ZAMESTNANIE
• Gastronomická spoločnosť v Púchove pri-
jme do TPP aj do skráteného prac. pomeru 
pracovníkov na pozície: pomocná sila, pra-
covník na výdaj stravy, pokladník a kuchár. 
Bližšie informácie na tel.: 0907 826 577. I-136 
• Hotel Podhradie prijme do TPP kuchára/kuchárku.
 Tel. 0911 565 766. I-140
• Prijmeme predavačku do predajne City Mode v 
OD Kaufland. Požiadavky: komunikatívnosť, zod-
povednosť. Informácie na tel. 0911 178 400 alebo v 
predajni. I-147

HĽADÁM PRÁCU
• Dvaja stredoškoláci (16,5 r.) z Púchova hľadajú bri-
gádu na letné prázdniny. Aj jednotlivo.
Tel. 0903 504 585. I-146

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 

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 pora-
denstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne pro-
blémy zdravotne postihnutých a starších občanov 
mesta 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.

• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že 
dňa 27. 7. 2016 bude poriadať zájazd na termálne 
kúpalisko Dunajská Streda. Poplatok na osobu je 
12 €. Odchod autobusu z parkoviska za starým DK 
o 6.00 hod. Držitelia preukazu ZŤP si ho vezmú so 
sebou. V cene je cestovné. Kto má záujem, môže 
sa prihlásiť do 20. 7. 2016 na adrese:  Ján Petro, 
Obrancov mieru 1152/5, Púchov. Informácie na 
tel. 0949 103 709, Jozefína Fedorová, Horné Koč-
kovce.

• CVČ Včielka poriada Pobytový letný tábor so 
Včielkou v Belušských Slatinách.
Termín:  15. - 19. 8. 2016 /pondelok, ráno – piatok, 
poobede/
Miesto: chata Poštár – Belušské Slatiny
Toto leto sa CVČ Včielka opäť rozhodlo uskutoč-
niť i pobytový tábor, ktorý bude zameraný na TV 
hviezdy s názvom TV STAR. Všetci si budú môcť 
vyskúšať role celebrít a televíznych hercov.
Vedúci: PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Janka Bla-
hová, Bc. Janka Kuchtová, Vladko Gieci a Veronika 

SPOMIENK A
20. 6. uplynul rok, čo nás 
opustil náš otec, dedko
a brat Džon LUHOVÝ.   

S láskou spomína smútiaca 
rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme pohrebnej služ-
be Advent za dôstojné od-
prevadenie dňa 9. 6. na po-
slednej ceste našej drahej 
zosnulej 101-ročnej Márie 
CHLEBANOVEJ z Belušských
Slatín.  Smútiaca rodina.

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

Kalusová, ktorá je zároveň zdravotníčkou.
Poplatok: 115 €  /4 noci/   
V cene: ubytovanie, strava, futbalové ihrisko, do-
prava, stolný tenis, pobyt vo wellness bazéne, 
ceny do súťaží pre deti, upomienkové predmety, 
CD s fotkami.
Informácie na tel. č. 042/4631628, 0907 963 273.

• PROJEKTOVANIE, REALIZÁCIA A ÚDRŽBA ZÁHRAD. 
    Tel. 0903 648 691. I-119

POĎAKOVANIE
Ďakujeme ADOS – Púchov pod vedením PhDr. 
Ľudmily Hanuliakovej, PhD. a celému kolektí-
vu za príkladné opatrovanie našej drahej zos-
nulej 101-ročnej Márie CHLEBANOVEJ.
Ďakuje celá rodina.

Útulok OZ Hafkáči 
Považská Bystrica 

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

z Považskej Bystrice, Púchova a okolia. 

KONTAKT: 
0911 290 983  

facebook.com/hafkaci

HAFKÁČI – OZ na pomoc opusteným  
a týraným psíkom.
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