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Darilo sa i domácim juniorkám vo 
veku 12 až 14 rokov. V disciplíne 
dvojíc a trojíc „s pom pom-ami“ vy-
bojovali európske prvenstvo Nina 
Kutejová, Alexandra Belásová a 
Veronika Vozáriková. Prvé miesto 
obsadili púchovské Nelly v súťažnej 
disciplíne „pom pom mini“ a s „cho-
reo pom pom“. Veľkú radosť spravili 
domácim divákom a priaznivcom 
mažoretiek i najstaršie seniorky nad 
15 rokov. Trojica „pom-pomistiek“ v 
zložení Petra Karasová, Denisa Vác-
lavíková a Helena Rosinová sú v da-
nej disciplíne tento rok najlepšie v 
Európe. Nelly zdolali všetkých súpe-
rov na európskych majstrovstvách 
aj v disciplíne „pom pom mini“. V 
kategórii „baton“, teda s paličkou, sa 
stali vicemajsterkami Európy Nikola 
Staňová, Michaela Pijaková a Simo-
na Václavíková.

Celkovo na svetové majstrovstvá 
v chorvátskom Poreči postúpilo 
šestnásť zoskupení púchovských 
mažoretiek a jedna sólistka, keďže 
miestenku získali súbory umiestne-
né vždy na prvých troch priečkach. 
V disciplíne s vizuálne príťažlivými 

vlajkami Púchov zastúpenie nemal. 
„Tento rok sme mali menej času na 
trénovanie, keďže sme veľa času 
venovali organizácii európskeho 
podujatia v mažoretkovom športe, 
no napriek tomu obstáli naše baby 

chovských mažoretiek sa Slovensko 
spolu s Českom zaradili medzi najú-
spešnejšie krajiny majstrovstiev Eu-
rópy, ktoré sa uskutočnili začiatkom 
júla v Púchove.

-pam-

bravúrne. Patríme vďaka týmto 
umiestneniam medzi európsku 
špičku,“ zhodnotila výsledky súťaže 
vedúca mažoretkového súboru NE-
LLY Ľudmila Bučková-Kvaššayová. 
Vďaka vydareným vystúpeniam pú-

Púchovské mažoret-
ky Nelly mali na do-
mácom európskom 
šampionáte (7. - 10. 7. 
2016) zastúpenie vo 
všetkých vekových ka-
tegóriách. V súťažnej 
disciplíne „pom pom“, 
čo sú známe farebné 
strapce, sa umiestni-
li v silnej konkuren-
cii vždy do 5. miesta. 
Medzi kadetkami vo 
veku od 7 do 11 rokov 
obsadili Ela Geregová, 
Saša Kutejová a Lucia 
Belásová v uvedenej 
disciplíne 2. miesto. 
Rovnaké miesto ob-
sadili púchovské ma-
žoretky i v „defilé pom 
pom“, keď ich v oboch 
prípadoch predstihli 
iba české mažoretky 
„Majolenky“ z Jesení-
ka.

Púchovské Nelly obstáli bravúrne, 
patria medzi európsku špičku



Už v predvečer začiatku ME „dopo-
chodovali“ mažoretky cez Požiarnu a 
Štefánikovu ulicu k púchovskému di-
vadlu, kde ich privítal primátor mes-
ta Púchov Rastislav Henek, riaditeľka 
Centra voľného času (ČVČ) Včielka 
Alena Strýčková a predsedníčka Sve-
tovej mažoretkovej federácie Željka 
Banovič. Záštitu nad podujatím pre-
vzal okrem spomínaných subjektov i 
Trenčiansky samosprávny kraj, ktoré-
ho predseda Jaroslav Baška nechýbal 
pri slávnostnom otvorení európskej 
súťaže na zimnom štadióne. Tam 
prebiehala i väčšina súťaží v jednot-
livých kategóriách, no disciplínu „de-
filé“ si mohli diváci pozrieť v sobotu 
podvečer v sTC aréne.
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Pasáž - Púchov, 0905 160 700 
facebook.com/haircenterpm

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy

ME mažoretiek 2016 v Púchove: Špička 
v organizácii a športovaní, veľmi pomohli rodičia

Púchovské mažoretky Nelly, ktoré 
pôsobia pri CVČ Včielka, niesli „ťar-
chu“ usporiadateľov šampionátu, 
no zhostili sa jej výborne. Zásluhu 
na tom majú najmä rodičia púchov-
ských mažoretiek, dobrovoľníci a 
zamestnanci mestských spoločnos-
tí, ktorí svojim obetavým a ľudským 
prístupom pomáhali všetkým, ktorí 
pomoc potrebovali. „Každý deň sme 
sa stretli o pol siedmej ráno a rozde-
lili si úlohy. Niekto „naháňal“ ma-
žoretky na štart, ďalší dozeral na 
dodržiavanie pitného režimu účast-
níkov alebo dbal na čistotu toaliet. 
Rodičia priniesli aj niečo napečené 
pod zub,“ povedala nám o organi-
zátorských povinnostiach jedna z 

mám mažoretiek Anita Kmošenová. 
Pomoc rodičov a ďalších pomocní-
kov vyzdvihla i vedúca púchovského 
súboru mažoretiek Ľudmila Bučko-
vá-Kvaššayová slovami: „K výborné-
mu priebehu veľmi dopomohol tím 
rodičov, ktorých som podľa farby 
trička volala červený mravčeko-
via s veľkým srdiečkom, pretože 
išli ako píla a vďaka ich usilovnosti 
nevyskočil žiadny problém. Všetko 
sa riešilo s chladnou hlavou.“ Dô-
kazom úspešného zvládnutia ME 
v mažoretkovom športe sú i slová 
jednej z vedúcich zoskupení z Pre-
šova: „Máte to tu výborne zvlád-
nuté. Mali by ste organizovať ME 
každý rok!“                                      -pam-

Od štvrtka 7. júla do nedele 10. júla bol Púchov dejiskom Majstrovstiev Európy (ME) v mažoret-
kovom športe 2016 ako prvé slovenské mesto v dejinách vôbec. Na javisku i v uliciach mesta ste 
mali možnosť vidieť viac ako 2 700 mažoretiek z 96-tich zoskupení 12-tich krajín Európy. Nechý-
bali medzi nimi ani úspešné púchovské mažoretky Nelly.
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Púchovskú televíziu prevezme TV Považie
Konateľ spoločnosti Medial TV, s. r. o. JUDr. Anton Školek minulý týždeň podpísal zmluvu o posky-
tovaní mediálnych služieb s konateľom MEDIA POVAŽIE, spol. s r. o. Petrom Galovičom. Dodávateľ 
sa zaväzuje dodávať mediálne služby spoločnosti Medial TV, s. r. o. prostredníctvom vysielania pro-
gramovej služby TV Považie. Časový rozsah dodávaných služieb sa stanovuje na približne 30 minút 
týždenne. V rámci vysielacích programov dodávateľ zabezpečí výrobu a spracovanie televíznych re-
portáží, mediálnych správ, ktoré zachytávajú najaktuálnejšie dianie v meste a okolí. 

Obsahom mediálnych služieb budú: 
oznamy o rokovaniach orgánov 
mesta a poradných orgánov mest-
ského zastupiteľstva a informácie 
z týchto rokovaní, úradné oznamy 
a informácie mesta Púchov, resp. 
jeho výkonného orgánu (MsÚ), VZN, 
uznesenia MZ a ďalšie dokumenty, 
ktorých zverejnenie ukladajú vše-
obecne záväzné normy alebo o ich 
zverejnení rozhodol niektorý z or-
gánov mesta, informácie o činnosti 
a aktivitách mestom zriadených a 
založených subjektov (školy, škol-
ské zariadenia, domov dôchodcov), 
oznamy a informácie o činnosti 

mestskej polície, informácie z ob-
lasti civilnej a požiarnej ochrany, 
záchranných zložiek, informácie pre 
obyvateľov mesta z oblasti dopravy, 
zdravotníctva a služieb, informácie 
z činností mestských obchodných 
spoločností (PTSM , MsBP a MsBP 
Servis, MŠK Púchov a iné) a informá-
cie z kultúrnych a športových podu-
jatí mesta a najbližšieho okolia.

Dodávateľ zabezpečí vysielací pries-
tor a vyrobí pre predstaviteľov sa-
mosprávy minimálne 1x ročne dis-
kusnú reláciu „Na Rovinu“ a vyrobí a 
zabezpečí odvysielanie minimálne 
šiestich kultúrno-spoločenských 
relácií „Na Považí“. Dodávateľ na 
základe požiadavky objednávateľa 
zabezpečí odvysielanie videotexto-
vého  oznamu o akciách v rozsahu 
max. 15 videotextových strán me-
sačne, pričom každá správa bude 
vo videotextovom vysielaní zara-
dená max. 7 dní (cca 10 opakovaní 
denne).

Dodávateľ MEDIA POVAŹIE, spol. s 
r.o. sa zaviazal zabezpečovať pre-
vádzku vysielacieho pracoviska 
Púchovskej televízie v nezmenenej 
programovej štruktúre.

Požiadali sme o stanovisko k to-
muto problému predsedu ekono-
mickej komisie Ing. Daniela Laka. 
Redakcii Púchovských novín po-
skytol na zverejnenie svoju mailo-
vú komunikáciu so šéfredaktorom 
Púchovských listov, ktorý sa obrátil 
na poslancov s otázkou, či boli o 
zmene informovaní a aké je ich sta-
novisko:

Dobrý deň pán Varga.
Iniciátorom tejto zmeny ste boli Vy, keď 
ste na zastupiteľstve otvorene kritizova-
li a číslami argumentovali málo efektív-
ne vynakladanie použitých finančných 
prostriedkov na činnosti spoločností 
Medial. Ja som na Váš príspevok zare-
agoval a na zastupiteľstve som vyzval 
pána primátora Heneka, aby konal a 
zabezpečil organizačne, personálne a 
materiálovo uvedené spoločnosti tak, 
aby v budúcnosti nepodliehali nielen 
Vašej kritike. Aj týmto Vám ďakujem 
za Vašu iniciatívu, ktorá začína priná-
šať prvé ovocie. O Vami spomínanej 
organizačnej zmene sme vedeli a pod-
porili sme ju, pretože neexistuje žiadny 
protiargument. Nie je to len o ročnej 
finančnej úspore okolo 35.000,- EUR.  
Rozsah a forma vysielania ostáva ne-
zmenená ale vyrábaná a vysielaná 

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

na podstatnejšie kvalitnejších zaria-
deniach ako bolo doteraz. TV Považie 
ponúka zamestnancom prechod do 
ich spoločnosti. Určite ale nie všetkým, 
pretože predložená analýza hovorí o 
pracovnom vyťažení súčasných pracov-
níkov PúTV v rozsahu 10 - 50 %. Tým, 
ktorí majú najviac príspevkov, TV Po-
važie ponúkne minimálne rovnaký plat 
ako mali doteraz. Chcem zdôrazniť, že 
PúTV nezaniká, opačne, spravodajské 
relácie o živote, kultúre a športe v mes-
te Púchov budú šírené po celom Tren-
čianskom kraji. A mesto Púchov sa má 
v súčasnosti čím pozitívne prezentovať. 
Pán Varga verím, že ako vždy toto moje 
stanovisko uverejníte v plnom znení. A 
ešte raz Vám ďakujem za Vašu iniciatívu 
pri reorganizácií spoločností Medial.

S pozdravom Daniel Lako

PS pre Púchovské noviny: na jednej štvavej 
stránke napísal všeobecne známy čudák, 
že primátor Henek  „potichu ušiel“ v čase 
podpisu zmluvy s TV Považie. Tým pádom 
autor zaviedol v spoločnosti novú definí-
ciu dovolenky. Takže po novom všetci, ktorí 
si pol roka vopred objednajú a zaplatia 
dovolenku, už neodcestujú na dovolenku, 
ale potichu ujdú. Celkom dobré, no nie?         
                                                                                  -sf-
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Ľ. Bučková-Kvaššayová: Možno „pôjdeme“ aj do majstrovstiev sveta
Po nedeľnom závere európskeho šampionátu mažoretiek v Púchove prichádzajú postupne na 
mailovú adresu CVČ Včielka pochvalné odkazy a poďakovania. Do týchto chvíľ ich prišlo dva-
násť. Dlhá a kvalitná príprava organizátorov priniesla svoje ovocie.  „Chceli sme sa ukázať v 
dobrom svetle ako Slováci, keďže Púchov je prvým slovenským mestom, ktoré majstrovstvá Eu-
rópy mažoretiek organizovalo. Hodnotenia účastníkov súťaže boli také, že za 13 rokov trvania 
tohto šampionátu sa im práve púchovský páčil najviac,“ prezrádza vedúca domáceho mažoret-
kového súboru Nelly a aktívna účastníčka organizátorského tímu Ľudmila Bučková-Kvaššayová.

Štafetu organizovania budúcoroč-
ných majstrovstiev Európy (ME) 
v mažoretkovom športe prevzali 
Taliani a tohtoročné majstrovstvá 
sveta v prímorskom Poreči budú na 
rozdiel od každoročných ME orga-
nizované len druhýkrát. Na otázku 
či je ďalšou ambíciou organizovať v 
Púchove po úspešnom národnom 
a európskom šampionáte majstrov-
stvá sveta odpovedala Bučková-
-Kvaššayová s úsmevom:  „Teraz si 
musíme oddýchnuť, pretože všetci, 
čo pomáhali dávali bokom rodinu i 
svoje záľuby. No už v nedeľu padali 
slová, že pôjdeme do majstrovstiev 
sveta. Ešte sa všetko uvidí, no mož-
né to je.“

Počas všetkých dní, kedy ME v Púcho-
ve prebiehali, vládla v uliciach mesta 
výborná atmosféra. Kto nebol na pešej 
zóne počas vystúpenia kubánskeho 
speváka Lazara a exotických tanečníc 
môže ľutovať. O výbornú atmosféru 
sa postarali aj mažoretky zo Staškova, 
ktoré na záver jedného z podujatí kul-
túrneho leta predviedli bez prípravy 
dve choreografie. 
S hrdosťou v hlase zakončila svoje 
hodnotenie Ľ. Bučková-Kvaššayová: 
„Chcela by som sa poďakovať mes-
tu Púchov, mestskému športovému 
klubu, podniku technických služieb a 
CVČ Včielka za to, že sme sa tak výbor-
ne odprezentovali na medzinárodnej 
úrovni.“                                                      -pam-

POĎAKOVANIE

Mesto Púchov
ďakuje celému organizačnému tímu 
(dobrovoľníkom, rodičom a priateľom 
Centra voľného času Včielka)  podujatia 
XIII. Majstrovstiev Európy v mažoretko-
vom športe 7. - 10. 7. 2016 v Púchove 
za výborne zvládnutú organizáciu 
a reprezentáciu mesta.
Zároveň blahoželá súboru NELLY a jeho 
trénerkám k dosiahnutým športovým 
úspechom.
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Preferencia mestskej hromadnej dopravy v meste Púchov
Autobusová doprava Púchov, a. s. si objednala od au-
torského kolektívu prof. Jozefa Gnapa z Fakulty prevá-
dzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzi-
ty analýzu „Preferencia MHD v meste Púchov“. 
Zo 117 strán rozsiahlej štúdie vyberáme:
Za posledných 12 rokov vzrástla vy-
bavenosť osobnými automobilmi 
v okrese Púchov viac ako dvojnásobne 
- z hodnoty 150 osobných áut na 1000 
obyvateľov v roku 2003 na hodnotu 
349 áut na 1000 obyvateľov v roku 
2015. Táto skutočnosť sa negatívne 
prejavuje v klesajúcom výkone verej-
ne dopravy. Jednou z možností, ako 
sa vyhnúť problému nárastu automo-
bilovej dopravy v meste je podpora a 
rozvoj mestskej hromadnej dopravy 
(MHD).
Veľmi dôležitým parametrom kvality 
prevádzky mestskej dopravy je ces-
tovná rýchlosť. Pri opatreniach na zvy-
šovanie cestovnej rýchlosti mestskej 
dopravy pritom nie je myslené len na 
zvyšovanie jazdnej rýchlosti ako takej, 
ale cieľom je v maximálnej miere ob-
medziť zastavovanie vozidiel na iných 
miestach než sú zastávky mestskej 

dopravy. Kľúčovým nástrojom, ako je 
možné dosiahnuť citeľné výsledky, je 
zavádzanie preferencie mestskej hro-
madnej dopravy pred individuálnou 
automobilovou dopravou. 
Z hľadiska preferencie MHD je čas spo-
ja významným ukazovateľom, pretože 
jeho súčasťou sú aj časy, ktoré vozidlo 
„stratí“ čakaním na križovatkách, kto-
rými prechádza. Ide o tie križovatky, 
do ktorých vozidlá vchádzajú z vedľa-
jšej komunikácie alebo križovatkou 
prechádzajú odbočením vľavo. Tieto 
miesta teda predstavujú potenciálne 
miesta zdržania vozidiel MHD. Zave-
dením preferencie dochádza k elimi-
nácii zdržaní v týchto miestach, čo sa 
prejavuje skrátením cestovného času.
Počet cestujúcich za hotovosť za me-
siac január 2016 bol 9 032 cestujúcich 
(čo je 32,43 %) z celkového počtu 
27 850 cestujúcich. Jednou z možností 

ako zrýchliť MHD v meste Púchov je 
zvýšiť počet cestujúcich využívajúcich 
dopravnú kartu.
Hodnoty priemernej rýchlosti na lin-
kách sa pohybujú vo väčšine na úrovni 
do 26 km/h, čo z hľadiska preferencie 
MHD predstavuje potenciál na zvýše-
nie rýchlosti blížiacej sa maximálnej 
povolenej rýchlosti v obci 50 km/h.
Dosiahnutie plynulosti dopravy a od-
stránenie rušivých vplyvov v prevá-
dzke prináša podstatné upokojenie 
dopravy, zníženie hluku, rizika a strát z 
nehodovosti a má i celkovo pozitívny 

vplyv na životné prostredie.
Dopravná obslužnosť mesta Púchov 
je zabezpečovaná spoločnosťou Au-
tobusová doprava Púchov, a.s. pomo-
cou šiestich liniek mestskej dopravy. 
Všetky linky okrem linky č.5 začínajú 
pri obchodnom dome Tesco. Na zákla-
de vykonanej analýzy bolo navrhnuté 
odporúčanie na zosúladenie spojov 
MHD Púchov so železničnou osobnou 
dopravou, pretože boli vo viacerých 
prípadoch zistené výrazné intervaly 
čakania presahujúce stanovenú hrani-
cu 15 minút.

Pohľad na nový typ autobusu, ktorý bude v budúcnosti  brázdiť ulice Púchova. 

• Zmena organizácie dopravy na vý-
jazde zo Železničnej stanice, nástu-
pišťa Continental, zo zastávky Makyta 
a na výjazde od obchodného domu 
Tesco vybavením križovatiek svetel-
ným signalizačným zariadením.
• Zmena vedenia hlavnej komuni-
kácie v smere z ulice Kukučínova na 
ulicu T. Vansovej, čo zabezpečí plynu-
lý prejazd vozidiel verejnej dopravy 
križovatkou.
• Vyznačenie vyhradeného jazdného 
pruhu pre vozidlá verejnej dopravy 
na ulici Hollého (v dĺžke cca 170 m).
• Zvýšenie jazdnej rýchlosti vozidiel 
na úsekoch medzi zastávkami jednot-
livých liniek, ktorá zabezpečí dodržia-
vanie cestovných poriadkov.
• Skrátenie doby prepravy v MHD 
Púchov, ale aj zlepšenie priepustnos-
ti mestských komunikácií je možné 
docieliť zmenou trasovania liniek prí-
mestskej a medzimestskej autobuso-
vej dopravy, ktoré okrem železničnej 
stanice a ďalších integrovaných za-
stávok verejnej osobnej dopravy by 
nemali obsluhovať ostatné zastávky 
MHD.
• Riešenie stavebných úprav zastávok 
autobusovej dopravy s cieľom zrýchliť 
vybavenie cestujúcich na zastávkach, 
zastávkové pruhy a debarierizačné 
úpravy.
• Výber zastávok MHD Púchov s níz-
kou frekvenciou nástupov a výstu-

pov cestujúcich a ich preradenia do 
zoznamu zastávok na znamenie.
• Zvýšenie preferencie využívania do-
pravnej karty (zvýšenie zľavy na ces-
tovnom pri využívaní karty) a s mož-
nosťou prepojenia na mestskú kartu.
• Žiaduci je systém samoobslužného 
otvárania dverí vozidla cestujúcimi.
• Rekonštrukciou, modernizáciou a 
výstavbou prestupného terminálu s 
budovou s napojením na cyklotrasu 
a zavedením informačného systému 
sa vytvoria ďalšie možnosti pre zvý-
šenie jej využívania cestujúcimi, ktorí 
pricestujú vlakom, prímestskou a me-
dzimestskou autobusovou dopravou.
• Zmeny cestovných poriadkov MHD 
Púchov časovo zosúladiť so zmenami 
v železničnej osobnej doprave a prí-
mestskej autobusovej doprave.
• Zvýšenie ponuky spojov v MHD Pú-
chov s odchodom a príchodom od 
19:00 do 21:00 na železničnú stanicu 
Púchov.
• Zvážiť možnosť zavedenia nočnej 
prevádzky vybraných liniek MHD 
Púchov v nadväznosti na príchody a 
odchody vlakov zo železničnej stani-
ce Púchov.

Najdôležitejším prvkom predklada-
nej odbornej štúdie riešenia preferen-
cie verejnej osobnej dopravy v meste 
Púchov je predovšetkým dodržanie 
zásad vládou SR schválenej Stratégie 

rozvoja verejnej osobnej a nemotoro-
vej dopravy SR do roku 2020 s pouka-
zom na zámer zriadenia tzv. „ Doprav-
nej autority „.
Z uvedeného dôvodu je snaha vede-
nia mesta Púchov vytvoriť v blízkej 
budúcnosti okrem iného aj účinný 
systém zníženia počtu mestom pre-
chádzajúcich liniek prímestskej a 
medzimestskej autobusovej dopravy, 
ktorá v súčasnosti zahusťuje a spoma-
ľuje premávku. Častým zastavovaním 
na existujúcich zastávkach, ktoré sú 
umiestnené v blízkej vzdialenosti od 
sídiel významnejších obchodných 
spoločností dochádza už spomenuté-
mu spomaľovaniu cestnej premávky 
a to i zo strany ostatných jej účastní-
kov.
Verejná autobusová prímestská a 
medzimestská doprava, by mala 
pred vstupom do intravilánu mesta 
Púchov, byť trasovaná odklonom do 
priestoru železničnej stanice, kde by 
boli vytvorené podmienky na prestup 
do vlakov a prostriedkov mestskej 

hromadnej dopravy a využitie pláno-
vaných cyklotrás (vrátene použitia bi-
cyklov, ako dopravného prostriedku 
do zamestnania).
Riešiteľský kolektív odbornej štúdie 
preferencie verejnej osobnej dopra-
vy a aktualizácie Plánu dopravnej 
obslužnosti mesta Púchov v plnom 
rozsahu podporuje vybudovanie no-
vého prestupového terminálu, ktorý 
bude priamo napojený na plánova-
né cyklotrasy. Ide o projekt, v  rámci 
ktorého je potrebné vybudovať 20 
státí pre autobusy MHD, prímestskej 
a diaľkovej autobusovej dopravy, 
napojenie na cyklotrasu, zabezpe-
čenie prekrytého státia pre bicykle, 
preprava bicyklov v autobusoch a za-
bezpečenie informačných systémov 
o odchodoch spojov. Po dobudova-
ní plánovaného terminálu mestská 
hromadná doprava bezproblémovo 
zabezpečí pohodlné cestovanie všet-
kým občanom a návštevníkom mesta 
Púchov.                               
                                                                        -sf-

Návrh opatrení pre mestskú hromadnú dopravu Púchov

OTVÁRACIE HODINY PÚCHOVSKÉHO MÚZEA
UTOROK:   9:00 - 11:00 
ŠTVRTOK:   15:00 - 17:00
NEDEĽA:   14:00 - 16:00 
     
VSTUPNÉ: DOSPELÝ  1,5 €
 ZĽAVNENÝ 1,0 € (deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP)
V prípade záujmu o prehliadku múzea mimo vyhradený 
čas volajte č. t.: + 421 905 915 835.
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Prvé zmienky o prameňoch
Prvú zmienku o teplých vyvierajúcich 
prameňoch v okolí Belušských Slatín 
nájdeme už v opise Trenčianskej sto-
lice od Jána Thurzu z Nosíc z r. 1731. 
Okrem iného uvádza, že boli využíva-
né ako močidlá pre namáčanie kono-
pí. Nezamŕzajúce termálne pramene 
spomína aj Matej Bel vo svojej štúdii 
z r. 1745. Uvádza tiež, že sú vhodné 
na liečenie tzv. dny. Zaoberal sa nimi 
aj doktor a zverolekár Pavol Adami, 
rodák z Beluše, pričom vo svojich zá-
pisoch spomína, že pramene vyvierajú 
z neolitických vápencov na úpätí But-
kova (kameňolom Ladce) a sú vzdiale-
né pol hodiny od mestečka Beluša. V 
tom čase boli všeobecne známe pod 
menom Slatinské Teplice. Adami tiež 
uvádza, že niekedy na prelome 17. a 
18. storočia tu dala grófka Breunerová 
vykopať nádrž na kúpeľ.

Voda na kosti, kĺby, svaly a kožu
Teplota termálnych prameňov sa po-
hybovala od 20 do 24 °C. Podľa pro-
fesora budapeštianskej univerzity Dr. 
Vojtecha Lengyela, ktorý vodu v r. 1895 
analyzoval, patrila slatinská voda pre 
svoj vysoký obsah sírovodíka medzi 
najúčinnejšie a mohla sa využívať napr. 
pri liečení kostí, kĺbov, svalov, kožných 
chorôb. Pravidelným sledovaním pra-
meňov sa zistilo, že každých sedem 
rokov klesá tlak vody z neznámych ge-
ologických príčin.

V Beluši zastavovali rýchliky 
Kúpele sa začali budovať a de facto 
vznikli v r. 1894. Vtedy bol richtárom 
Beluše Štefan Fojtík poverený riade-
ním výstavby a správou kúpeľov na 
nasledujúcich 12 rokov. Nad miestom, 
kde vyvierali pramene, bol postave-
ný bazén s rozmermi 4,5 x 6 m a hĺb-
kou 1,5 m. Neďaleko od bazéna stála 
kúpeľná budova, v ktorej boli v kabína-
ch umiestnené vane. Do nich sa privá-
dzala liečivá voda, zohriatá na 43 °C. To 
všetko bolo vsadené do krásneho par-
ku. Brány kúpeľov sa oficiálne otvorili v 
r. 1910. Vybudovaná bola cesta z Belu-
še, vhodná aj pre automobily. Rozšíril 
sa počet kabín zo 6 na 14 a ubytovacie 
kapacity v siedmich samostatných vil-
kách. Pod cestou sa vystaval aj hotel 
Fojtík, kde bola ubytovaná početná 
a stála klientela. Počet návštevníkov 
rástol tak, že napr. v r. 1911 kúpele na-
vštívilo viac ako 2 300 hostí a v letnom 
polroku zastavovali rýchliky aj v Beluši. 
Do 1. svetovej vojny bola ešte vystava-
ná ďalšia kúpeľná budova s 32 miest-
nosťami. Bolo možné si prenajať aj vil-
ky so zariadenými izbami, kuchyňou a 
vonkajšou záhradou.

Rýchly vzostup a pád
Počas vojny, v r. 1916, tu Vojenská 
správa zriadila vo veľkej kúpeľnej 
budove vojenskú nemocnicu pre 
100 ranených a chorých vojakov, no 
dovtedy najväčší vojenský konflikt v 

dejinách ľudstva zapríčinil stagnáciu 
kúpeľov. Zabezpečiť ich činnosť sa 
podarilo aj období 1. ČSR. V tom čase 
sa využívali dva malé bazény, vaňové 
kúpele a kúpalisko. Správa kúpeľov 
dohliadala na výstavbu víl a letných 
domčekov. Tie sa stavali na pravom 
brehu potoka Slatinka, popri ktorom 
vznikla nová ulica. V roku 1931 stálo 

Dnes už, žiaľ, neexistujú, no boli slávne v celom 
Uhorsku. V časoch ich najväčšieho rozmachu 
zastavoval v Beluši kvôli ich hosťom rýchlik. 

ZAŠLÁ SLÁVA KÚPEĽOV V BELUŠSKÝCH SLATINÁCH

Celkový pohľad na Kúpele Belušské Slatiny v roku 1924.

už desať letných domčekov. Na jednej 
z parciel bol vybudovaný aj kostolík.  
V roku 1932 bol pred prvými „skalný-
mi vrátami“ postavený Skautský dom. 
Ten bol v r. 1939 zabavený a odo-
vzdaný Hlinkovej garde v Beluši. Na 
vlastné náklady tu postavil účelovú 
budovu aj Spolok detského domova 
sv. Alžbety z Bratislavy – tzv. Alžbetín. 
V roku 1933 ho prevzali rehoľné sest-
ry Vincentky. Znárodňovanie kúpeľov 
po r. 1948 neobišlo ani Belušské Slati-
ny, rovnako, ako likvidácia kláštorov v 
r. 1950. V roku 1957 na tomto mieste 
vznikol Ústav sociálnej starostlivosti, 
ako zariadenie ONV. Medzi rokmi 1959 
– 1981 tu ešte pôsobili rehoľné sestry 
Františkánky. V minulosti tu malo, ale 
i v súčasnosti tu stále má, umiestnené 
rekreačné zariadenia niekoľko firiem z 
okolia.                                             P. Makyna

Vstupná brána do areálu kúpeľov v čase 1. ČSR.

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

Hotel Fojtík 
s reštaurá-
ciou v roku 
1912.

Radosť 
detí v 

kúpeľnom 
bazéne v 

roku 1946.
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Mestská polícia

V skale na hrade Lednica uviazol turista

Pri nehodách na cestách sa zranili piati ľudia

V strmých skalách brala nad hradom Lednica uviazol 
ešte v sobotu 9. júla turista. Podcenil terén, uviazol v 
skale bez potrebného vybavenia a nedokázal sa odti-
aľ dostať ani s pomocou svojich priateľov. Vrtuľník Vr-
tuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Europe 
musel na heliporte vo Vrátnej vyzdvihnúť horských 
záchranárov zo strediska Malá Fatra. Z vrtuľníka ich 
vysadili pri hrade, na mieste už boli aj príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v 
Púchove. Horskí záchranári vyliezli k turistovi, zaistili 
ho a pomocou lanovej techniky spustili do bezpečia. 
Pri zásahu sa nikto nezranil.  

Podľa Petra Muráňa zo strediska HZS Malá Fatra 
uviazol muž v horolezeckom teréne zhruba tretieho 
stupňa obtiažnosti. „Nebol sa schopný pohnúť ani 
hore, ani dole. Keďže hasiči nedisponujú horolezec-
kým výstrojom, nemohli sa k nemu dostať, a tak po-

volali nás. Vyliezli sme k nemu, urobilo sa stanovište 
a spustili sme ho dole. Bol dosť vyčerpaný, vysilený a 
vystrašený, keďže uviazol v exponovanom teréne. Je 
to síce rozsypaná trávnatá skala, ale dalo sa to zvlád-
nuť,“ skonštatoval Muráň s tým, že akcia sa skončila 
úspešne a nikto sa nezranil. 

Ako informoval Pavol Ďuriš z Historicko-astrono-
mickej spoločnosti, skala kde uviazol turista je ešte 
asi 200 metrov nad hradnou vyhliadkou, ktorá je vo 
výške 590 metrov. „Na tomto mieste sa v roku 2006 
zabil horolezec z Trenčianskej Teplej, ktorý spadol 
na opačnú stranu. Kedysi sa na skalu dalo dostať po 
hrebeni, momentálne to však už neodporúčame, 
pretože skala je zvetraná a okrem toho tam hniezdia 
sokoly,“ doplnil Ďuriš s tým, že z tak ťažkého terénu sa 
môžu bez pomoci dostať len skúsení horolezci.                                                                       

(pok)

O poriadny rozruch sa v Lednici postaral ešte minulú sobotu turista, ktorý uviazol v skalnom brale a nedokázal 
sa odtiaľ dostať. Zachraňovať ho museli horskí záchranári z Vrátnej, ktorých do Lednice priviezol záchranársky 
vrtuľník.                         FOTO: IM 

Na cestách Púchovského okresu sa v 26. kalendár-
nom týždni stali štyri dopravné nehody, pri ktorých 
utrpelo ľahké zranenie päť ľudí. 

Až štyroch zranených si vyžiadala dopravná neho-
da, ktorá sa stala ešte 6. júla na ceste I/49 v Mestečku 
(na snímke). Vodič osobného motorového vozidla 
značky Honda jazdiaci z Českej republiky smerom 
do Púchova zrejme v dôsledku únavy prešiel do pro-
tismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom znač-
ky Subaru Impreza. Pri 
nehode sa ľahko zranili 
v oboch automobiloch 
štyria spolujazdci. Skúška 
na alkohol bola u vodičov 
negatívna. 

O deň neskôr došlo k 
dopravnej nehode na kru-
hovej križovatke v Púcho-
ve pri „Rožáku“, kde vodič 
osobného auta Opel In-
signia nedal pri vchádzaní 
do kruhového objazdu 
prednosť cyklistke. Tá pri 
nehode utrpela ľahké zra-
nenie. Skúška na alkohol 
bola rovnako negatívna. 

V ten istý deň vo večerných hodinách pravdepo-
dobne v dôsledku nevenovania pozornosti vedeniu 
vozidla narazil vodič automobilu zn. Honda Civic pri 
Streženiciach do zvodidiel, ktoré ho po náraze odho-
dili späť na cestu. Nehoda bola bez zranení. 

V piatok 8. júla zrejme v dôsledku únavy prešiel vo-
dič automobilu Škoda Fabia do protismeru a narazil 
do stĺpa obecného rozhlasu. K zraneniam nedošlo, 
skúška na alkohol bola negatívna.        KR PZ Trenčín 

Našli stratenú manželku
Na oddelenie mestskej polície oznámila nezná-

ma žena, že na Námestí slobody je žena, ktorá je 
takmer slepá a nahluchlá. Hliadka na mieste našla 
staršiu ženu, ktorá bola dezorientovaná. Mestskí 
policajti s ňou prešli všetky zariadenia sociálnej 
starostlivosti v Púchove, bez úspechu. Až okolo 
deviatej večer zatelefonoval na oddelenie MsP 
muž z Púchova, podľa ktorého mu ušla manželka, 
ktorá je hluchonemá a má šedý zákal. Po stretnutí 
s manželom hliadka previezla oboch do miesta 
bydliska.  

Sučka skončila v koterci
Neznámy muž oznámil na oddelenie mest-

skej polície, že po Štefánikovej ulici pobehuje 
pes stredného vzrastu hnedej farby s obojkom a 
známkou. Hliadka sučku neznámej rasy odchytila 
a previezla do koterca v Podniku technických slu-
žieb mesta Púchov. Sučka mala známku o očko-
vaní, mestskí policajti prípad riešia ako porušenie 
VZN o chove psov. 

Zlomený konár ohrozoval okolie
Hliadku mestskej polície privolali na Chmelinec, 

kde mal byť podľa oznámenia zlomený konár stro-
mu, ktorý spadol na chodník. Hliadka na mieste 
našla asi desaťmetrový zlomený konár borovice 
s priemerom asi 15 centimetrov. Zlom bol asi vo 
výške 2,5 metra, v okolí stromu sa hrali deti, ktoré 
policajti upozornili na nebezpečenstvo zranenia. 
Následne hliadka privolala príslušníkov Hasičské-
ho a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Pú-
chove, ktorí konár spracovali a odstránili.  

Hlina bránila prejazdu
Muž z Nových Nosíc požiadal mestských poli-

cajtov o vyriešenie problému s hromadou hliny, 
ktorú umiestnil muž z Horných Kočkoviec na 
poľnú cestu a zabránil prejazdu na jeho pozemok. 
Hliadka zistila, že za pozemkom rodinného domu 
je hromada hliny, z ktorej časť už oznamovateľ 
odstránil. Policajtom oznámil, že komunikáciu 
využíva viacero ľudí ako prístupovú komuniká-
ciu k svojim pozemkom a že je riadne zameraná 
a vytýčená. Ďalej uviedol, že v minulosti Okresný 
súd v Považskej Bystrici rozhodol, že majiteľom 
komunikácie je Pozemkový fond. Keďže hliadka 
nedokázala na mieste rozhodnúť, odporučili mu-
žovi, aby sa obrátil na stavebný úrad MsÚ Púchov, 
s čím súhlasil. Hliadka miesto fotograficky zdoku-
mentovala.   

Obišiel s napomenutím
Hliadka mestskej polície riešila na základe tele-

fonického oznámenia priestupok proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta. Dopustiť sa ho mal 
muž na Chmelinci, ktorý v byte hlasnou hudbou 
rušil krátko pred polnocou nočný pokoj. Muž po 
príchode hliadke hudbu vypol, mestskí policajti 
prípad vyriešili napomenutím.  

Aj takéto nebezpečné prekážky v cestnej premáv-
ke musia riešiť v spolupráci s kompetentnými mest-
skí policajti . 
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Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
www.czs-puchov.edupage.org      email: czs_puchov@post.sk            tel.: +421 042 4635267
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PREDAJ A MONTÁŽ 
PLÁVAJÚCICH PODLÁH
VSTAVANÉ SKRINE 
NA MIERU

DVERE

Pod Zábrehom 1577/47
020 01 Púchov

michalbalaz75@gmail.com 
0918 360 910

VZORKOVÁ PREDAJŇA PLÁVAJÚCICH PODLÁH 
v rodinnom dome Pod Zábrehom

pri kúpe podlahy 
   podložka XPS 3 mm 
         ZDARMA

(akcia trvá do 31. 7. 2016) 

dovoz zdarma

HĽADÁME
ROZŠIRUJEME NÁŠ MLADÝ A PERSPEKTÍVNY KOLEKTÍV

obchodno-technického pracovníka
životopis, VP skupiny B, zodpovednosť, flexibilita

www.abstavebniny.sk
brezny@abstavebniny.sk

0944 351 783

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
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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

Spriaznenosť vo vosku
V stredu 6. júla privítal Púchov 
okrem mažoretiek i 4 slovenské a 
2 české výtvarníčky, ktoré zahájili 
svoju výstavu s názvom „Spriazne-
nosť“ vo foyeri divadla vernisážou.
Anna Crkoňová, Anna Jakubíková, Jarmila Prievozní-
ková, Edita Šteffeková, Petra Chýle a Eva Kedroňová 
sú mená šiestich žien, ktoré v Púchove vystavujú 
svoje obrazy a sklo. Spoločnou črtou menovaných 
dám je technika, ktorú pri vytváraní svojich diel pou-
žívajú a tou je enkaustika. Pri jej aplikácii sa napríklad 
na drevený povrch nanáša roztavený farebný vosk 
pomocou nahriatych kovových paličiek, vyhrieva-
nými perami alebo iným spôsobom. O tom, ako sa 
výtvarníčky dohodli na spoločnej výstave, povedala 
kurátorka výstavy Anna Jakubíková:„Začali sme spo-
lu komunikovať cez internet a doteraz sme sa osob-

ne nepoznali. Tu na vernisáži sme sa stretli osobne 
prvýkrát.“ Všetky dámy, ktoré svoje diela v púchov-
skom divadle prezentujú verejnosti sa zhodujú na 
tom, že ich vosk fascinuje, no zároveň priznávajú, 
že vosk si hľadá i svoju vlastnú cestu. „Nedá sa to 
ovplyvniť. Vo svojom notese mám veľké množstvo 
skíc, ale nič z toho som neurobila. Hoci som aj za-

čala, vosk sa roztopil na druhú stranu a išla som do 
iného smeru.“ Uvedená technika sa používala už v 
starovekom Egypte, kde sa na drevenú dosku nama-
ľoval portrét zomretého, teda múmie, pri ktorých sa 
výtvarné diela našli. Obrazy a sklo inšpirované príro-
dou a cestovaním je možné obdivovať vo vestibule 
divadla až do konca augusta.                                   -pam-
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     Máj a jún sú mesiace bohaté na špor-
tové akcie. V rámci futbalového týždňa 
sa žiačky našej školy spolu so študent-
kami Gymnázia Púchov zúčastnili tur-
naja v unifikovanom futbale v Bytči 
a obsadili pekné tretie miesto, čo im 
zabezpečilo účasť na Medzinárodnom 
turnaji v unifikovanom futbale v Ma-
ďarsku. Chlapci si tiež zmerali sily, ako 
každý rok, na futbalovom turnaji v Dol-
ných Kočkovciach a po krátkom oddy-
chu cestovali na turnaj pod záštitou 
spoločnosti MetLife do Bratislavy, kde 
sa stretli so známym futbalistom Fili-
pom Šebom a ich zápasy so záujmom 
sledoval aj prezident Únie ligových 
klubov, púchovský rodák,  Ivan Kozák. 

...no nezvonilo na začiatok vyučova-
nia, ale na koniec školského roku!!! 
Začali vytúžené prázdniny. Po celo-
ročnej práci si ich zaslúžia aj žiaci zo 
Spojenej školy v Púchove, ktorí majú 
za sebou naozaj rušný školský rok. 
Akcií, súťaži, turnajov a pretekov bolo 
neúrekom. 
     Druhý polrok školského roka za-
čal, tradične, karnevalom, na ktorý sa 
deti veľmi tešia. Masky a kostýmy boli 
krásne a vybrať tú najkrajšiu bol veľký 
problém. 
     Po polročných prázdninách žiaci 
nastúpili na obľúbený plavecký vý-
cvik, kde sa aj tí najväčší „bojkovia“ 
zoznámili s vodou, zahrali sa rôzne 
hry a dobrí plavci si zasúťažili. Naša ši-
kovná plavkyňa Ivanka Ragasová sa v 
máji zúčastnila Veľkej ceny primátora 
mesta Trenčín pre zdravotne znevý-
hodnenú mládež.
     Žiaci B a C variantu sa stretli so svoji-
mi kamarátmi z okolitých špeciálnych 
škôl na športovo- súťažnom dni, ktorý 
sa konal v rámci projektu „Niečo aj pre 
nás“ s názvom „ Zo života chrobákov“.
     Jednou z významných akcií, ktoré 
organizuje Spojená škola v Púchove 
je Výstava výtvarných prác detí so 
zdravotným znevýhodnením. Svoje 
práce poslali žiaci zo špeciálnych škôl 
Trenčianskeho regiónu, Nitry a Bytče. 
Témou tohtoročnej bol „ Rok na slo-
venskej dedine“.

ZAZVONILO...

     Nedajú sa spomenúť všetky akcie, 
ktorých sa zúčastnili žiaci SŠ Púchov, 
ale treba spomenúť ľudí, ktorí podali 
našej škole pomocnú ruku:
- starosta Dolných Kočkoviec Bc. Peter 
Regina – zapožičanie športového are-
álu na unifikovaný futbal,
- MUDr. Michal Krump- finančná po-
moc,
- FC Kebeb Beluša – občerstvenie na 
unifikovaný futbal. 
     Aj ostatným, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom pomohli našej škole, chceme 
vyjadriť veľké poďakovanie.
                                                                                                 

PaedDr. Eva Bieliková
Spojená škola Púchov

     Štvorboj je každoročne organizova-
ná akcia pre mladých atlétov s men-
tálnym postihnutím. Súťažili v skoku 
do diaľky, v behu na 60 m, v hode kri-
ketovou loptičkou a granátom(podľa 
vekovej kategórie) a v behu na 200m. 
Pre našu školu mala súťaž nádych ví-
ťazstva. Absolútnym víťazom sa stal 
žiak našej školy Tomáš Didi žiak 5.roč-
níka A variant. 
     S veľmi pozitívnym ohlasom zo 
strany žiakov ŠKD sa stretla aj návšte-
va pani poľovníčky Ing. Renaty Kluč-
kovej, ktorá im porozprávala o práci 
poľovníckeho združenia, o lesných 
zvieratách aj o tom, ako sa poľovníci 
o lesné zvieratá starajú.

Eva Kvocerová, Ing. Daniel Lako. Vý-
berová komisia na voľbu riaditeľa je 
podľa štatútu rozšírená na trinásť čle-
nov, a to o zástupcov odboru školstva 
Okresného úradu v Trenčíne a Štátnej 
školskej inšpekcie.

Do výberového konania sa prihlásila 
jediná kandidátka, a to PaedDr. Miro-
slava Lapšová, ktorá v uplynulom ob-
dobí vykonávala funkciu zástupkyne 
riaditeľky školy. Rada školy ju svojou 
voľbou navrhla primátorovi mesta vy-
menovať za riaditeľku Základnej školy 
J. A. Komenského.

Mesto Púchov vyhlásilo ešte v máji 
výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa Základnej školy J. A. 
Komenského. Rada školy, ktorá má 
kompetenciu navrhovať zriaďova-
teľovi kandidáta na menovanie do 
funkcie riaditeľa, pracuje od roku 2016 
v zložení: zástupcovia zamestnancov 
- Mgr. Iveta Hidvégiová (predseda), 
Mgr. Miroslav Mudrák, Jaroslava Dvor-
ská, zástupcovia rodičov - Mgr. Marián 
Michalec, Ing. Andrea Palanová, Mgr. 
Danka Svinčáková, Mgr. Peter Šeba, 
zástupcovia zriaďovateľa - Mgr. Mi-
roslav Bučko, Irena Kováčiková, JUDr. 

Na ZŠ Komenského a gymnáziu sa uskutočnili voľby riaditeľov 
ček, Mgr. Marián Michalec, prof. Ing. 
Darina Ondrušová, PhD, Ing. Viliam Ka-
ras, zástupca žiakov - Radovan Varga. 
Výberová komisia na voľbu riaditeľa je 
podľa štatútu rozšírená na štrnásť čle-
nov - pribudli traja delegovaní zástup-
covia okresného úradu, samosprávne-
ho kraja a Štátnej školskej inšpekcie.
Do výberového konania sa prihlásili 
dvaja kandidáti – PaedDr. Miroslav 
Kubičár a Mgr. Peter Bílik. Rada školy v 
tajnou voľbou navrhla predsedovi TSK 
vymenovať za riaditeľa školy na ďalších 
5 rokov doterajšieho riaditeľa PaedDr. 
Miroslava Kubičára.            -red-

Trenčiansky samosprávny kraj po 
5-tich rokoch opäť vyhlásil výberové 
konanie na obsadenie funkcie riadi-
teľa Gymnázia v Púchove.

Rada školy, ktorá navrhuje zriaďova-
teľovi kandidáta na menovanie do 
funkcie riaditeľa, pracuje od roku 2016 
v zložení: zástupcovia zamestnancov 
- Peter Hudák (predseda), Ing. Jana 
Žiačiková, Ing. Miroslav Škulec, zá-
stupcovia zamestnancov - PhDr. Jana 
Galánková Komorová, RNDr. Dagmar 
Balalová, Johanna Ilenčíková, zástup-
covia zriaďovateľa - Ing. Milan Paná-
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Kúpalisko s novinkami

Letné kúpalisko otvára svoje brány 
počas prázdnin denne o 9.00 hod. 
a s návštevníkmi sa lúči najneskôr 
o 19.00 hod.  Konateľ Mestského 
športového klubu Štefan Ondrička 
nám prezradil novinky, s ktorými 
sa plavci i neplavci môžu v areáli 
kúpaliska stretnúť: „Pripravili sme 
nový vstupný chodník zo zámko-
vej dlažby a na poslednú chvíľu 
sme skúsili zabezpečiť 30 nových 
lehátok, aby sme poskytli ná-
vštevníkom väčší komfort.“ Lehát-
ko je možné si prenajať za poplatok 
1 €, no pri vstupe zaplatíte aj zá-
lohu 5 €. „Okrem opráv detských 
hracích prvkov môžu najmladší 
návštevníci zdarma využiť aj na-
fukovací hrad a trampolínu,“ do-
dal Ondrička. 

O bezpečnosť v celom areáli kúpa-
liska v Púchove sa má starať zvý-

šený počet plavčíkov. K dispozícii 
je plavecký bazén s rozmermi 50 x 
22 metrov a detský bazén s veľkos-
ťou 12,5 x 9 metrov. Na púchovské 
kúpalisko by sa malo zmestiť až 
2 000 osôb, ktoré si môžu rozložiť 
karimatku a deku i na trávnatej 
ploche. “Veľmi sa nám tu páči. Nie 
sme z Púchova, no chodíme sem 
s deťmi každý rok a myslím si, že 
v širšom okolí nemá tento areál 
konkurenciu,“ pochválila kúpalisko 
pani Anka. I cena sa jej zdá primera-
ná: „Jedno euro a 35 centov nie je 
veľa na dieťa na celý deň. Aj tak tu 
do záverečnej nikdy nevydržíme.“ 
My len dodávame, že dospelý za-
platí za celý deň na púchovskom 
kúpalisku 2 €. Cena klesá na 1 € a 
1,50 € ak využívate areál do 11,00 
hod. dopoludní. Už nech len po-
časie vydrží.

-pam-

Výdatný letný dážď spôsobil lokálne zaplavenia
V Starých Nosiciach vý-
datný dážď zo stredy na 
štvrtok nestíhali „odobe-
rať“ odtokové žľaby, pre-
bytočná voda sa vyliala 
na cestu.
Zanesený bahnom bol  aj 
železničný podjazd pri 
Kolonke smerom do Hor-
ných Kočkoviec a podjazd 
pri podniku Continental.
Zasiahnuté oblasti mes-
ta a jeho mestských častí 
postupne navštívil vice-
rimátor Roman Hvizdák, 
ktorý spolu s pracovníkmi 
podniku technických slu-
žieb a jeho konateľom M. 
Svobodom priložili ruku k 
dielu pri odstraňovaní ná-
sledkov kalamity.   

Dobrovoľný hasičský zbor Hoštiná
pozýva na oslavy 90. výročia založenia zboru 

 a 50. výročia družby s obcou Lačnov
23. 7. 2016 od 13.30 h

Slávnostný sprievod obcou, nástup hasičských jednotiek 
pred DK v Hoštinej, výstava fotografií, hasičskej techniky...

CHCETE  INZEROVAŤ 
v Púchovských novinách? 
INFO: inzercia@puchovskenoviny.sk

Letné horúčavy už prilákali na mestské kúpalis-
ko množstvo návštevníkov. Tí si chcú užiť nielen 
slnko a opáliť sa, ale hlavne sa príjemne schladiť 
vo vode.
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Čo nám hrozí na dovolenke v zahraničí?

Aké sú najčastejšie ochorenia a 
úrazy na dovolenke?
V  zahraničí naši dovolenkári naj-
častejšie navštevujú zdravotnícke 
zariadenia z dôvodov tráviacich 
ťažkostí, dermatitíd, angíny, infek-
cie dýchacích ciest, alergií a rôz-
nych rezných poranení, či zlome-
nín končatín.
Pri neočakávaných problémoch na 
dovolenke je užitočné mať uzavre-
té cestovné poistenie, ktoré vám 
umožňuje zavolať asistenčnú služ-
bu príslušnej poisťovne. Pracovník 
asistenčnej spoločnosti vám vyhľa-
dá a odporučí vhodné zdravotníc-
ke zariadenie. V prípade zdravot-
ných problémov vykoná operátor 
asistenčnej služby všetky potrebné 
kroky, aby klient nemusel platiť za 
ošetrenie priamo na mieste.

Na čo si dať pozor pred cestou na 
dovolenku?
Mnohí cestovatelia sa v rámci kra-
jín EÚ spoliehajú len na Európsky 
preukaz zdravotného poistenia. 
Ten však platí len v štátnych zdra-

votníckych zariadeniach, pričom 
turisti často končia v súkromných 
ambulanciách. Navyše aj v štát-
nych zariadeniach pacienti musia 
neraz zaplatiť spoluúčasť a na tú 
sa už Európsky preukaz poistenca 
nevzťahuje. Takisto nepokrýva ani 
náklady na prevoz a návrat na Slo-
vensko.

Pripraviť o peniaze vás môžu aj 
chyby pri uzatváraní cestovného 
poistenia. Jednou z častých chýb je 
tiež podcenenie rizika. Ľudia často 
zabúdajú na poistenie zodpoved-
nosti za škodu, ktoré kryje škody, 
ktoré spôsobil poistený tretej oso-
be na zdraví, živote alebo na ma-
jetku. Z  poistenia zodpovednosti 
za škody uhradíme aj náklady spo-
jené so zastupovaním poisteného 
advokátom alebo s pribratím súd-
neho znalca a náklady kaucie.

Keď sa rozhodnete vycestovať bez 
cestovnej kancelárie, zdravotné 
poisťovne odporúčajú pred cestou 
uzatvoriť individuálne komplex-

né cestovné poistenie, ktorého 
súčasťou je poistenie liečebných 
nákladov v zahraničí, poistenie 
batožiny, ktoré kryje poškodenie, 
zničenie, stratu alebo odcudze-
nie vecí osobnej potreby vrátane 
straty dokladov a oneskoreného 
dodania batožiny leteckou spoloč-
nosťou, poistenie zodpovednosti 
za škody pri spôsobení škody tretej 
osobe na zdraví alebo na majet-
ku, úrazové poistenie a poistenie 

Mnohí Slováci, ktorí sa tešia na vytúženú letnú 
zahraničnú dovolenku, skončia s úrazom alebo 
nejakým ochorením v zdravotníckom zariade-
ní. Nemilé prekvapenie ich čaká v prípade, že 
nemajú cestovné poistenie (až 30 % turistov). 
Zábudlivosť či nezodpovednosť tak môžu za-
hraničný pobyt aj niekoľkonásobne predražiť.

storna objednanej služby. Niekto-
ré poisťovne ponúkajú poistenie 
pre prípad poruchy vozidla, kde 
sa zaväzujú zabezpečiť asistenčné 
služby. Ak sa vám na dovolenke 
pokazí vozidlo, zabezpečia vám 
a  spolucestujúcim náhradné vo-
zidlo a to vaše odtiahnu do naj-
bližšieho značkového servisu. 
V prípade potreby vám zabezpečia 
náhradné ubytovanie a dopravu 
domov.                                                      -sf-

Anketa:  Ako plánujete stráviť letnú dovolenku?
Ján, 35 rokov, IT odborník
Už dlhšie plánujeme s manželkou 
a deťmi dovolenku pri mori. Máme 
malé deti a ešte nevideli more, tak-
že zavítame na západné pobrežie 
Talianska.

Emília, 53 rokov, účtovníčka
Som dlhodobo práce neschopná, a 
preto si tento rok dovolenku mimo 
domova dovoliť nemôžem. Voľný 
čas tento rok strávim asi na záhra-
de, ale určite by som chcela ísť na 
nejaký výlet aspoň na neďalekú 
Moravu.

Peter, 26 rokov, robotník
Z finančných dôvodov si to nemô-
žem tento rok dovoliť, pretože nie 
je za čo dovolenkovať. Budem to 
riešiť nejakými jednodňovými vý-
letmi a pohodou na balkóne.

Adriana, 38 rokov, pracovníčka 
banky
Zajtra vyrážame na cyklistiku do 
Rakúska okolo Neusiedl am See a 
potom prejdeme na južnú Moravu. 
S deťmi a manželom si chceme po-
zrieť Valtice a Lednicu.

Jana, 45 rokov, predavačka
S rodinou a známymi ideme do 
Chorvátska do okolia Splitu. Osob-
ne som tam ešte nebola, ale ne-
chala som sa nahovoriť kamarátmi, 
ktorí tam chodia takmer každý rok. 
Veríme, že počasie nás nesklame.

Jaroslav, 39 rokov, mechanik
Už som bol na dovolenke v Bulhar-
sku. Bolo tam super, na konci júna 
tam ešte nebolo veľa ľudí a more 
bolo už teplé. Ak sa ešte podarí, tak 
si spravím nejaké voľno na rybačke.
 

Ignác, 40 rokov, inžinier
Ešte som sa nerozhodol kam 
pôjdeme s manželkou. Čakáme na 
nejaký last minute. Teraz je všade 
plno a ja to nemám rád. Dovolenku 
si užijem až v septembri.

Laura, 22 rokov, študentka
S kamarátkami plánujeme Chorvát-
sko. Boli sme už na Pohode, ale 
treba si na to najskôr zarobiť na 
brigáde.

V Púchovskom magazíne 
uvidíte aj tieto reportáže:
Záver školského roka na ZŠ Gorazdova
Areál kúpaliska do novej sezóny s  novinkami 
Nekonečný „opravársky evergreen“ pred diva-
dlom 
Zoznámime vás s Emkou, pre ktorej zdravie koncertovali
Športové hry SZZP v rekordných horúčavách
V Župnom dome začala fungovať literárna kaviareň 
Včely spájajú generácie, učili sa deti aj seniori - klienti CSS
Slovensko-moravskej hasičskej lige v Ihrišťoch neprialo počasie
Česko-slov. tenisová séria turnajov detí pokračovala v Púchove 
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zo Slovenska. Zastúpenie by mali mať 
okrem regionálnych interpretov i zos-
kupenia z východnej časti našej repub-
liky, no zavítať by mali i hostia z Česka. 
„Azda najznámejšou kapelou, ktorá 
zahrá na Vúdstoku sú chalani z Chiki 
liki tu-a, ktorí vystúpia v piatok večer. 
Z programu by som možno ešte vy-
zdvihol skupinu Max Bazowski, ktorá 
je nováčikom na hudobnej scéne, no 
už stihla získať napríklad ocenenie 
Radio_Head Awards 2015. Z Prešova 

Atmosféru letného festivalu pod ho-
lým nebom si priaznivci hudby môžu 
tento rok vychutnať 5. a 6. augusta 
2016 na lúke v neďalekom Mostišti. 
„Začíname v piatok o 16.00 a prvý 
deň uzavrieme na pódiu asi okolo 
2.00 ráno. Festival pokračuje druhým 
dňom o 13.00 a hrá sa tiež asi do 2.00 
hod. nedele rána,“ upresnil časový 
rámec festivalu Rafaj. Na pódiu sa po-
stupne vystrieda 24 kapiel a sólistov 
rôznych hudobných žánrov väčšinou 

Regionálne leto osvieži hudobný festival Vúdstok
Je to jediný hudobný letný festival v púchovskom regióne. Má za sebou pilotný ročník, „poslovenenčenie“ názvu a tento rok  
priestorovo opäť nadviaže na legendárnu Vandermúzu v Mostišti pri Dohňanoch. O festivale Vúdstok, jeho programe a no-
vinkách sme sa rozprávali s hlavným organizátorom a predsedom občianskeho združenia Mŕtva kosť – Andrejom Rafajom. 

ganizátorov Pohody či Grejpu.“ 

O príjemnej „klíme“ podujatia nám 
Andrej Rafaj povedal: „Atmosféra 
je uvoľnená, návštevníci sedia na 
lúke pred pódiom s kvetinami vo 
vlasoch, sú ohľaduplní a nerobia ne-
poriadok. Kapely neoddeľujeme od 
ľudí, zídu z pódia a sadnú si medzi 
ľudí, počúvajú a zabávajú sa s nimi. 
Svedčiť o tom by mali aj slová jednej 
českej kapely z minulého roka, ktorá 
hrá skladby Jimiho Hendrixa a hrá-
va na mnohých festivaloch: „Kluci, 
tohle je ten pravej Vúdstok!“ alebo 
vyjadrenie predajcov občerstvenia: 
„S púchovskou vatrou sa to nedá po-
rovnať, tam ľudia robia neporiadok, 
hádžu odpadky na zem a mlátia sa.“ 
Návštevníkov čaká okrem hudobných 
vystúpení priestor na stanovanie, spr-
chy, pitný režim, stravovacia zóna a toa-
lety. Podrobný program festivalu nájdu 
budúci návštevníci na internetovej 
stránke www.vudstok.sk.              -pam-

príde kapela PAPYLLON, ľudia možno 
poznajú sólistu Richarda Vávru pod 
prezývkou Archívny chlapec a jeho 
folk s náročnejšími textami. Zo slo-
venskej klubovej scény vystúpi napí-
klad sólový projekt s názvom Dáša 
fon fľaša, hrajúci akustický punk a 
mnohé ďalšie,“ vybral z bohatého hu-
dobného programu Rafaj. 

Súčasťou festivalu bude čajovňa, vý-
stavy mladých výtvarníkov a fotogra-
fov. Organizátori plánujú pre účast-
níkov Vúdstoku pripraviť umelecké 
dielne alebo workshopy. Zabezpečené 
budú i stánky s občerstvením pre ve-
getariánov i „mäsožravcov“.  

Organizátori sa stretli i s negatívnymi 
postojmi k festivalu: „Mnohí ľudia si 
myslia, že na takomto festivale sú iba 
feťáci a že na tom veľmi zarábame. 
No na Slovensku sa na tom nedá za-
robiť, môže si to ktokoľvek vyskúšať 
organizovať, prípadne sa opýtať or-

vrátiť a žiť. V Púchove nám chýbal 
priestor, ktorý neposkytne iba kla-
sické kaviarenské služby, ale miesto, 
kde sa popritom organizujú aj neja-
ké kultúrne podujatia vrátane fil-
mových večerov, besied so zaujíma-
vými ľuďmi, komorných koncertov, 

Prevádzkovateľmi Podivného baróna 
sú Petra Pobežalová a Marek Vatraľ, 
ktorí nad ponúkanou koncepciou 
spojenia kultúry a občerstvenia v Pú-
chove uvažovali už dlhšie. “Ešte do-
nedávna sme pracovali v Bratislave, 
ale s tým pocitom, že sa sem chceme 

Podivný barón – literárna kaviareň s atmosférou
Na konci júna otvorila svoje brány v Župnom dome nová kaviareň – Podivný barón. Zavŕšila sa 
tým ďalšia etapa využívania tejto historickej budovy potom, čo sa v nej v minulom roku rozbehol 
projekt Bod kultúry_Župný dom (BK_ŽD). 

a aj im chceme venovať detské pred-
stavenia a podujatia. Nebudeme sa 
zameriavať na nejakú klubovú kine-
matografiu pri premietaní filmov, ale 
budeme púšťať filmy pre širšie publi-
kum. Pripravujeme tiež spoluprácu 
so spisovateľkou Monikou Kompaní-
kovou, ktorá sa v roku 2011 stala lau-
reátkou literárnej ceny Anasoft litera 
a venuje sa i detskej tvorbe.“ Podľa 
autorov kaviarne by Podivný barón 
mal byť jedným zo stanovíšť septem-
brového literárneho dňa. Viacerým 
ľuďom, najmä nebývajúcim v Púcho-
ve, môže vŕtať v hlave, prečo kaviareň 
nesie spomínaný názov. Odpoveď je 
možné nájsť v osobe baróna Hoennin-
ga, ktorému je v susedstve kaviarne 
venovaná expozícia múzea a ktorému 
venoval knihu pod názvom Podivný 
barón známy slovenský historik Pavel 
Dvořák. Podľa Mareka Vatraľa je tento 
názov úderný a v Púchove má zmysel 
a význam: „Autor knihy súhlasil s ta-
kýmto pomenovaním, ba priam sa 
veľmi potešil, že v Púchove a v Žup-
nom dome bude takáto kaviareň.“ 
U Podivného baróna si návštevníci 
môžu zakúpiť i „čerstvú“ literatúru ale-
bo hudobné nosiče.                              -red-

výstav...,“ povedal v úvode o svojej 
motivácii vytvoriť iný typ kaviarenské-
ho podniku Vatraľ.  Podľa jeho slov to 
bola zhoda okolností, pretože chceli 
spolupracovať s rôznymi občianskymi 
združeniami (OZ), napríklad ako Pu-
chovo dedičstvo, Mŕtva kosť i ďalšími 
subjektami v meste. V roku 2015 sa 
mestu v spolupráci so spomínanými 
OZ podarilo prebudovať podkrovný 
sklad kníh Župného domu na spolo-
čenskú sálu pre verejnosť, v ktorej pre-
biehajú vernisáže, umelecké výstavy, 
koncerty, diskusie, prednášky, módne 
prehliadky, workshopy, literárne čí-
tačky a množstvo iných rôznorodých 
podujatí. Z druhej strany múzea v 
Župnom dome je vstup do kaviarne 
Podivný barón.
„Naša vízia bolo uchopiť kaviareň v 
pôvodnom význame slova a nemie-
šať ju s barom a krčmou. V tomto 
zmysle sme prispôsobili jej dizajnér-
sky vizuál, a tým chceme byť prístup-
ný všetkým skupinám ľudí a širo-
kému spektru záujmov, ktoré ľudia 
majú,“ uviedol Vatraľ. Na otázku, čo to 
presnejšie znamená Marek Vatraľ po-
vedal: „Výhodou je napríklad blízky 
park, kam chodia mamičky s deťmi 



       

PROGRAM

KINO

LETNÝ PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
                                             od 1.7. do 31.8.2016

Pondelok a štvrtok:   ZATVORENÉ
Utorok:                     10.00-12.00 hod.
Streda a piatok:        16.00-20.00 hod.
Sobota a nedeľa:       vždy hodinu pred každým premietaním
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodi-
nu pred každým premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. 
Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk

KULTÚRA
Nedeľa     3.7.       19.00 hod.       pešia zóna    

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL: 
Vyhodnotenie súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
EMMA DROBNÁ, ZBOR HO!
Info   na osobitnom  plagáte.

VERNISÁŽ

Piatok   1.    19.45 h    Nedeľa  3.   17.30 h

OSLNENÍ SLNKOM (dráma)                                                                                                   
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú  dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Schoe-
naerts). Idylka je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylku. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. MN 15 rokov  – Tal./Fr.  – Magic 
Box –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  2.    17.30 h    Nedeľa  3.  19.45 h

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE (komédia)
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... MN 12 rokov  – Fr.  – Bontonfilm   –  93´-  český dabing. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    15.30 h    Sobota  9.    15.30 h    Nedeľa 10.  15.30 h

HĽADÁ SA DORY (rodinný, animovaný, komédia)
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svo-
jich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echolo-
kácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najrad-
šej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na 
svete. MN 7  rokov – USA  – Saturn – 98 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    17.30 h    Sobota  9.    17.30 h - 3D

LEGENDA O TARZANOVI (akčný, dobrodružný)
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård), rozhodol opustiť afric-
kú džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John 
Clayton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz 
ho parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou 
v nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí, čo za vražednými plánmi stoja, však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú... MN 12 rokov  – USA  – Continentalfilm   – 110´-  titulky. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

Piatok   8.    19.45 h    Sobota  9.    19.45 h    Nedeľa 10.   19.30 h

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (hororový thriller)
Užite si noc, v ktorej je povolené všetko. Noc očisty je najobľúbenejšou nocou v 
roku pre všetkých úchylov a ľudí, ktorí majú s niekým nevybavené účty. Počas 
dvanástich očistných hodín môžete totiž beztrestne hocikoho zabiť, okradnúť či 
znásilniť, alebo sa naopak stať obeťou trestného činu a nikto vám nepomôže. 
A kto je pri tomto každoročnom besnení prvý na odstrel? Napríklad senátorka, 
ktorá kandiduje na prezidentku a body zbiera práve vďaka sľubu, že očistu 
zruší. Perfektne zabezpečený dom, početná a dokonale vybavená ochranka, čo 
také by sa muselo stať, aby senátorka túto noc neprežila? Nasledujúce hodiny 
budú nielen veľmi dlhé, ale hlavne veľmi krvavé... MN  15 rokov  -  USA –  Ci-
nemArt   - 106 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 10.  17.30 h    Piatok   22.  19.30 h

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (dokumentárny)
Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín 
v celovečernom filme. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom 
z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka. Ako vznikali ich 
najznámejšie hity? Čo sa dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich rokov kapely 
Lucie ukazuje dosiaľ nezverejnené zábery vytvorené samotnými členmi kapely 
a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už ani neexistujú. Otvorené spovede 
členov kapely nakreslia portrét štyroch výrazných osobností, ktoré často ani 
nedokázali sedieť spolu v jednej miestnosti, napriek tomu sa stretávajú na jed-
nom javisku... Hrajú: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. MN 12  
rokov – ČR  – Bontonfilm  – 89 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  13.   19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU (dokumentárny)
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím 
zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou 
filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 

doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej učinil 
národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeští-
ková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho živo-
ta nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy 
na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s cha-
rakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a uka-
zuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri 
nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty. MN 
12 rokov  - ČR  – ASFK - 94 ´- česká verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

14.7.-21.7.   DOVOLENKA
Piatok   22.  17.30 h    Sobota  23. 15.30 h - 3 D    Sobota  23.   17.30 h
Nedeľa  24.  15.30 h    Nedeľa  24.  17.30 h    Streda  27.    17.30 h

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (anim. komédia)
Toto bude šupa!Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť 
za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne 
preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno 
aká. Či prvá, druhá  alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpo-
pulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých 
známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou 
mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice 
Crash a Eddie. Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme – na toho najdôležitej-
šieho, veveričiaka Scrata... MP – USA –  CinemArt  – 95 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  23.   19.30 h    Nedeľa  24.  19.30 h

JULIETA (dráma)                                                                                                                              
Julieta žije so svojou dcérou Anti a mužom Xoanom v Madride. Je vystavená 
životným situáciám, ktoré psychicky nezvláda. Jej manžel a otec Anti zomrie 
a obe sú poznačené smútkom. Anti po dovŕšení osemnástich rokov odchádza 
z domu. Julieta nedokáže pozerať na to, ako odchádza aj to posledné, čo jej 
v živote zostalo. Ako plynie čas, Julieta  sa vracia vo svojich spomienkach. Zis-
ťuje, že vôbec svoju dcéru nepoznala. Je plná pocitu viny až pomaly vymazáva 
zo života všetkých a všetko, na čom jej záleží. Julieta sa vracia na miesta, kde 
žila v mladosti v domnienke, že sa spomienky na udalosti v tom čase zmenia. 
Čaká na možnosť začať odznova. Film hovorí o boji matky, ako prežiť neistotu. 
Tiež hovorí o osude, o komplexe viny a o nevysvetliteľnej záhade, ktorá nás 
prinúti opustiť ľudí, ktorých milujeme, zmaže ich z nášho života, ako keby nič 
neznamenali, ako keby nikdy neexistovali. MN 15  rokov  - Špan. – Magic Box   
- 99 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.               

Piatok   29.   17.30 h    Sobota  30.   17.30 h - 3D    Nedeľa  31.  17.30 h

KROTITELIA DUCHOV (akčná sci-fi komédia)
Pred tridsiatimi rokmi štyria priatelia zachránili svet. Teraz je na rade nový tím. 
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia. Režisér Paul Feig prichádza so sviežou, akciou nabitou komédiou plnou 
veľkolepých vizuálnych efektov. Tešiť sa môžete na jedny z najlepších americ-
kých komičiek a možno sa objaví aj niekto zo „starej partie.“ MN 12 rokov  – 
USA   – Itafilm  –  116´  -  český dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok   29.   19.45 h    Sobota  30.   19.45 h

UČITEĽKA (dráma)
UČITEĽKA, NA AKÚ SA NEZABÚDA. Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad 
milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho fil-
mu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o 
príbeh univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. 
Pretože  skorumpovanosť, rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom 
neustále.V  hlavnej úlohe triednej učiteľky exceluje Zuzana Mauréry, ktorej v 
postavách rodičov sekundujú ďalší vynikajúci herci  - Csongor Kassai, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a mnohí iní. MN 12 rokov  
–  SR, ČR    – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Utorok - piatok  5.7.-8.7.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2016
Info   na osobitnom  plagáte.

Streda 6.     galéria vestibulu     18.00 hod.

„SPRIAZNENOSŤ“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov  a skla.  Autorky: Mgr.Anna Crkoňo-
vá,  Anna Jakubíková, Jarmila Prievozníková, Edita Šteffeková, Petra Chýle – 
CZ, Eva Kedroňová – CZ. Kurátor výstavy: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 
30.8.2016. Vstup voľný.

Streda 6., 13.,20.,27.     tanečná sála     19.00 hod.

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662.

Štvrtok 7.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Problém pitia alkoholu v rodine  príbuzného riešime pomocou 12 krokového 
programu. Pridáte sa?

Štvrtok  7.,14., 21.28.         tanečná sála     18.30 hod.

LETNÝ PILATES
Cvičíme i  cez leto 1x v týždni. Info 0908 718 662.

Sobota   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

LAZARO A KUBÁNSKE TANEČNICE
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa   17.7.        20.00 hod.       pešia zóna           

KÚZELNÝ SVET ORIENTU, OHŇOVÁ ŠOU                
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 21.7.   9:30-12.00 hod.    učebňa č. 1 Divadlo Púchov

LETNÁ NOVINKA:
MALIARSKY MINI WORKSHOP PRE DETI
Naučíme sa miešať farby, vysvetlíme si ktorý štetec sa na čo používa, skúsi-
me si vytváranie textúr a aj sa trochu zahráme. Domov si dieťa okrem nových 
maliarskych poznatkov prinesie aj vlastnoručne namaľovaný obraz na veľkom 
plátne. Predošlé skúsenosti s maľbou nie sú nutné .Vhodné pre deti od 5 rokov. 
Plátno a pomôcky v cene. Poplatok 11 €. Na workshop  je nutné z kapacitných 
dôvodov vopred sa prihlásiť  na  dkpuchov1@gmail.com, alebo na č.t.0908 
718 662. Info na osobitnom  plagáte.

Štvrtok  21.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
12 krokový program je určený osobám, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu   v 
rodine.

Nedeľa   24.7.       19.30 hod.      pešia zóna        

DIVADLO COMEDIE POPRAD    
W. SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 31.7.     15.00 hod.      veľká sála divadla

LETNÝ TÁBOROVÝ MUZIKÁL
Vystúpenie detí z muzikálového divadelného tábora  DK Púchov, aj pre Vás... 
Vstup voľný.

Nedeľa   31.7.       19.30 hod.      pešia zóna

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN  
Info   na osobitnom  plagáte.         
                                                                

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
4.-8.7.    TVORIVÝ, 
25.-31.7.  MUZIKÁLOVÝ 

Vstup na všetky podujatia na pešiu zónu  je voľný. 
V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov. 

Zmena programu vyhradená.

júl 2016 

       

PROGRAM

KINO

LETNÝ PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
                                             od 1.7. do 31.8.2016

Pondelok a štvrtok:   ZATVORENÉ
Utorok:                     10.00-12.00 hod.
Streda a piatok:        16.00-20.00 hod.
Sobota a nedeľa:       vždy hodinu pred každým premietaním
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodi-
nu pred každým premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. 
Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk

KULTÚRA
Nedeľa     3.7.       19.00 hod.       pešia zóna    

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL: 
Vyhodnotenie súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
EMMA DROBNÁ, ZBOR HO!
Info   na osobitnom  plagáte.

VERNISÁŽ

Piatok   1.    19.45 h    Nedeľa  3.   17.30 h

OSLNENÍ SLNKOM (dráma)                                                                                                   
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú  dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Schoe-
naerts). Idylka je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylku. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. MN 15 rokov  – Tal./Fr.  – Magic 
Box –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  2.    17.30 h    Nedeľa  3.  19.45 h

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE (komédia)
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... MN 12 rokov  – Fr.  – Bontonfilm   –  93´-  český dabing. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    15.30 h    Sobota  9.    15.30 h    Nedeľa 10.  15.30 h

HĽADÁ SA DORY (rodinný, animovaný, komédia)
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svo-
jich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echolo-
kácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najrad-
šej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na 
svete. MN 7  rokov – USA  – Saturn – 98 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    17.30 h    Sobota  9.    17.30 h - 3D

LEGENDA O TARZANOVI (akčný, dobrodružný)
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård), rozhodol opustiť afric-
kú džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John 
Clayton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz 
ho parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou 
v nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí, čo za vražednými plánmi stoja, však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú... MN 12 rokov  – USA  – Continentalfilm   – 110´-  titulky. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

Piatok   8.    19.45 h    Sobota  9.    19.45 h    Nedeľa 10.   19.30 h

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (hororový thriller)
Užite si noc, v ktorej je povolené všetko. Noc očisty je najobľúbenejšou nocou v 
roku pre všetkých úchylov a ľudí, ktorí majú s niekým nevybavené účty. Počas 
dvanástich očistných hodín môžete totiž beztrestne hocikoho zabiť, okradnúť či 
znásilniť, alebo sa naopak stať obeťou trestného činu a nikto vám nepomôže. 
A kto je pri tomto každoročnom besnení prvý na odstrel? Napríklad senátorka, 
ktorá kandiduje na prezidentku a body zbiera práve vďaka sľubu, že očistu 
zruší. Perfektne zabezpečený dom, početná a dokonale vybavená ochranka, čo 
také by sa muselo stať, aby senátorka túto noc neprežila? Nasledujúce hodiny 
budú nielen veľmi dlhé, ale hlavne veľmi krvavé... MN  15 rokov  -  USA –  Ci-
nemArt   - 106 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 10.  17.30 h    Piatok   22.  19.30 h

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (dokumentárny)
Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín 
v celovečernom filme. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom 
z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka. Ako vznikali ich 
najznámejšie hity? Čo sa dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich rokov kapely 
Lucie ukazuje dosiaľ nezverejnené zábery vytvorené samotnými členmi kapely 
a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už ani neexistujú. Otvorené spovede 
členov kapely nakreslia portrét štyroch výrazných osobností, ktoré často ani 
nedokázali sedieť spolu v jednej miestnosti, napriek tomu sa stretávajú na jed-
nom javisku... Hrajú: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. MN 12  
rokov – ČR  – Bontonfilm  – 89 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  13.   19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU (dokumentárny)
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím 
zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou 
filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 

doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej učinil 
národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeští-
ková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho živo-
ta nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy 
na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s cha-
rakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a uka-
zuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri 
nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty. MN 
12 rokov  - ČR  – ASFK - 94 ´- česká verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

14.7.-21.7.   DOVOLENKA
Piatok   22.  17.30 h    Sobota  23. 15.30 h - 3 D    Sobota  23.   17.30 h
Nedeľa  24.  15.30 h    Nedeľa  24.  17.30 h    Streda  27.    17.30 h

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (anim. komédia)
Toto bude šupa!Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť 
za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne 
preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno 
aká. Či prvá, druhá  alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpo-
pulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých 
známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou 
mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice 
Crash a Eddie. Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme – na toho najdôležitej-
šieho, veveričiaka Scrata... MP – USA –  CinemArt  – 95 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  23.   19.30 h    Nedeľa  24.  19.30 h

JULIETA (dráma)                                                                                                                              
Julieta žije so svojou dcérou Anti a mužom Xoanom v Madride. Je vystavená 
životným situáciám, ktoré psychicky nezvláda. Jej manžel a otec Anti zomrie 
a obe sú poznačené smútkom. Anti po dovŕšení osemnástich rokov odchádza 
z domu. Julieta nedokáže pozerať na to, ako odchádza aj to posledné, čo jej 
v živote zostalo. Ako plynie čas, Julieta  sa vracia vo svojich spomienkach. Zis-
ťuje, že vôbec svoju dcéru nepoznala. Je plná pocitu viny až pomaly vymazáva 
zo života všetkých a všetko, na čom jej záleží. Julieta sa vracia na miesta, kde 
žila v mladosti v domnienke, že sa spomienky na udalosti v tom čase zmenia. 
Čaká na možnosť začať odznova. Film hovorí o boji matky, ako prežiť neistotu. 
Tiež hovorí o osude, o komplexe viny a o nevysvetliteľnej záhade, ktorá nás 
prinúti opustiť ľudí, ktorých milujeme, zmaže ich z nášho života, ako keby nič 
neznamenali, ako keby nikdy neexistovali. MN 15  rokov  - Špan. – Magic Box   
- 99 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.               

Piatok   29.   17.30 h    Sobota  30.   17.30 h - 3D    Nedeľa  31.  17.30 h

KROTITELIA DUCHOV (akčná sci-fi komédia)
Pred tridsiatimi rokmi štyria priatelia zachránili svet. Teraz je na rade nový tím. 
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia. Režisér Paul Feig prichádza so sviežou, akciou nabitou komédiou plnou 
veľkolepých vizuálnych efektov. Tešiť sa môžete na jedny z najlepších americ-
kých komičiek a možno sa objaví aj niekto zo „starej partie.“ MN 12 rokov  – 
USA   – Itafilm  –  116´  -  český dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok   29.   19.45 h    Sobota  30.   19.45 h

UČITEĽKA (dráma)
UČITEĽKA, NA AKÚ SA NEZABÚDA. Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad 
milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho fil-
mu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o 
príbeh univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. 
Pretože  skorumpovanosť, rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom 
neustále.V  hlavnej úlohe triednej učiteľky exceluje Zuzana Mauréry, ktorej v 
postavách rodičov sekundujú ďalší vynikajúci herci  - Csongor Kassai, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a mnohí iní. MN 12 rokov  
–  SR, ČR    – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Utorok - piatok  5.7.-8.7.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2016
Info   na osobitnom  plagáte.

Streda 6.     galéria vestibulu     18.00 hod.

„SPRIAZNENOSŤ“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov  a skla.  Autorky: Mgr.Anna Crkoňo-
vá,  Anna Jakubíková, Jarmila Prievozníková, Edita Šteffeková, Petra Chýle – 
CZ, Eva Kedroňová – CZ. Kurátor výstavy: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 
30.8.2016. Vstup voľný.

Streda 6., 13.,20.,27.     tanečná sála     19.00 hod.

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662.

Štvrtok 7.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Problém pitia alkoholu v rodine  príbuzného riešime pomocou 12 krokového 
programu. Pridáte sa?

Štvrtok  7.,14., 21.28.         tanečná sála     18.30 hod.

LETNÝ PILATES
Cvičíme i  cez leto 1x v týždni. Info 0908 718 662.

Sobota   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

LAZARO A KUBÁNSKE TANEČNICE
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa   17.7.        20.00 hod.       pešia zóna           

KÚZELNÝ SVET ORIENTU, OHŇOVÁ ŠOU                
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 21.7.   9:30-12.00 hod.    učebňa č. 1 Divadlo Púchov

LETNÁ NOVINKA:
MALIARSKY MINI WORKSHOP PRE DETI
Naučíme sa miešať farby, vysvetlíme si ktorý štetec sa na čo používa, skúsi-
me si vytváranie textúr a aj sa trochu zahráme. Domov si dieťa okrem nových 
maliarskych poznatkov prinesie aj vlastnoručne namaľovaný obraz na veľkom 
plátne. Predošlé skúsenosti s maľbou nie sú nutné .Vhodné pre deti od 5 rokov. 
Plátno a pomôcky v cene. Poplatok 11 €. Na workshop  je nutné z kapacitných 
dôvodov vopred sa prihlásiť  na  dkpuchov1@gmail.com, alebo na č.t.0908 
718 662. Info na osobitnom  plagáte.

Štvrtok  21.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
12 krokový program je určený osobám, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu   v 
rodine.

Nedeľa   24.7.       19.30 hod.      pešia zóna        

DIVADLO COMEDIE POPRAD    
W. SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 31.7.     15.00 hod.      veľká sála divadla

LETNÝ TÁBOROVÝ MUZIKÁL
Vystúpenie detí z muzikálového divadelného tábora  DK Púchov, aj pre Vás... 
Vstup voľný.

Nedeľa   31.7.       19.30 hod.      pešia zóna

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN  
Info   na osobitnom  plagáte.         
                                                                

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
4.-8.7.    TVORIVÝ, 
25.-31.7.  MUZIKÁLOVÝ 

Vstup na všetky podujatia na pešiu zónu  je voľný. 
V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov. 

Zmena programu vyhradená.

júl 2016 
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KINOKULTÚRA

       

PROGRAM

KINO

LETNÝ PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
                                             od 1.7. do 31.8.2016

Pondelok a štvrtok:   ZATVORENÉ
Utorok:                     10.00-12.00 hod.
Streda a piatok:        16.00-20.00 hod.
Sobota a nedeľa:       vždy hodinu pred každým premietaním
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodi-
nu pred každým premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. 
Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk

KULTÚRA
Nedeľa     3.7.       19.00 hod.       pešia zóna    

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL: 
Vyhodnotenie súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
EMMA DROBNÁ, ZBOR HO!
Info   na osobitnom  plagáte.

VERNISÁŽ

Piatok   1.    19.45 h    Nedeľa  3.   17.30 h

OSLNENÍ SLNKOM (dráma)                                                                                                   
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú  dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Schoe-
naerts). Idylka je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylku. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. MN 15 rokov  – Tal./Fr.  – Magic 
Box –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  2.    17.30 h    Nedeľa  3.  19.45 h

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE (komédia)
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... MN 12 rokov  – Fr.  – Bontonfilm   –  93´-  český dabing. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    15.30 h    Sobota  9.    15.30 h    Nedeľa 10.  15.30 h

HĽADÁ SA DORY (rodinný, animovaný, komédia)
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svo-
jich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echolo-
kácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najrad-
šej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na 
svete. MN 7  rokov – USA  – Saturn – 98 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    17.30 h    Sobota  9.    17.30 h - 3D

LEGENDA O TARZANOVI (akčný, dobrodružný)
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård), rozhodol opustiť afric-
kú džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John 
Clayton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz 
ho parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou 
v nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí, čo za vražednými plánmi stoja, však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú... MN 12 rokov  – USA  – Continentalfilm   – 110´-  titulky. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

Piatok   8.    19.45 h    Sobota  9.    19.45 h    Nedeľa 10.   19.30 h

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (hororový thriller)
Užite si noc, v ktorej je povolené všetko. Noc očisty je najobľúbenejšou nocou v 
roku pre všetkých úchylov a ľudí, ktorí majú s niekým nevybavené účty. Počas 
dvanástich očistných hodín môžete totiž beztrestne hocikoho zabiť, okradnúť či 
znásilniť, alebo sa naopak stať obeťou trestného činu a nikto vám nepomôže. 
A kto je pri tomto každoročnom besnení prvý na odstrel? Napríklad senátorka, 
ktorá kandiduje na prezidentku a body zbiera práve vďaka sľubu, že očistu 
zruší. Perfektne zabezpečený dom, početná a dokonale vybavená ochranka, čo 
také by sa muselo stať, aby senátorka túto noc neprežila? Nasledujúce hodiny 
budú nielen veľmi dlhé, ale hlavne veľmi krvavé... MN  15 rokov  -  USA –  Ci-
nemArt   - 106 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 10.  17.30 h    Piatok   22.  19.30 h

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (dokumentárny)
Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín 
v celovečernom filme. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom 
z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka. Ako vznikali ich 
najznámejšie hity? Čo sa dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich rokov kapely 
Lucie ukazuje dosiaľ nezverejnené zábery vytvorené samotnými členmi kapely 
a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už ani neexistujú. Otvorené spovede 
členov kapely nakreslia portrét štyroch výrazných osobností, ktoré často ani 
nedokázali sedieť spolu v jednej miestnosti, napriek tomu sa stretávajú na jed-
nom javisku... Hrajú: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. MN 12  
rokov – ČR  – Bontonfilm  – 89 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  13.   19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU (dokumentárny)
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím 
zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou 
filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 

doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej učinil 
národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeští-
ková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho živo-
ta nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy 
na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s cha-
rakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a uka-
zuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri 
nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty. MN 
12 rokov  - ČR  – ASFK - 94 ´- česká verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

14.7.-21.7.   DOVOLENKA
Piatok   22.  17.30 h    Sobota  23. 15.30 h - 3 D    Sobota  23.   17.30 h
Nedeľa  24.  15.30 h    Nedeľa  24.  17.30 h    Streda  27.    17.30 h

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (anim. komédia)
Toto bude šupa!Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť 
za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne 
preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno 
aká. Či prvá, druhá  alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpo-
pulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých 
známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou 
mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice 
Crash a Eddie. Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme – na toho najdôležitej-
šieho, veveričiaka Scrata... MP – USA –  CinemArt  – 95 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  23.   19.30 h    Nedeľa  24.  19.30 h

JULIETA (dráma)                                                                                                                              
Julieta žije so svojou dcérou Anti a mužom Xoanom v Madride. Je vystavená 
životným situáciám, ktoré psychicky nezvláda. Jej manžel a otec Anti zomrie 
a obe sú poznačené smútkom. Anti po dovŕšení osemnástich rokov odchádza 
z domu. Julieta nedokáže pozerať na to, ako odchádza aj to posledné, čo jej 
v živote zostalo. Ako plynie čas, Julieta  sa vracia vo svojich spomienkach. Zis-
ťuje, že vôbec svoju dcéru nepoznala. Je plná pocitu viny až pomaly vymazáva 
zo života všetkých a všetko, na čom jej záleží. Julieta sa vracia na miesta, kde 
žila v mladosti v domnienke, že sa spomienky na udalosti v tom čase zmenia. 
Čaká na možnosť začať odznova. Film hovorí o boji matky, ako prežiť neistotu. 
Tiež hovorí o osude, o komplexe viny a o nevysvetliteľnej záhade, ktorá nás 
prinúti opustiť ľudí, ktorých milujeme, zmaže ich z nášho života, ako keby nič 
neznamenali, ako keby nikdy neexistovali. MN 15  rokov  - Špan. – Magic Box   
- 99 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.               

Piatok   29.   17.30 h    Sobota  30.   17.30 h - 3D    Nedeľa  31.  17.30 h

KROTITELIA DUCHOV (akčná sci-fi komédia)
Pred tridsiatimi rokmi štyria priatelia zachránili svet. Teraz je na rade nový tím. 
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia. Režisér Paul Feig prichádza so sviežou, akciou nabitou komédiou plnou 
veľkolepých vizuálnych efektov. Tešiť sa môžete na jedny z najlepších americ-
kých komičiek a možno sa objaví aj niekto zo „starej partie.“ MN 12 rokov  – 
USA   – Itafilm  –  116´  -  český dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok   29.   19.45 h    Sobota  30.   19.45 h

UČITEĽKA (dráma)
UČITEĽKA, NA AKÚ SA NEZABÚDA. Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad 
milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho fil-
mu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o 
príbeh univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. 
Pretože  skorumpovanosť, rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom 
neustále.V  hlavnej úlohe triednej učiteľky exceluje Zuzana Mauréry, ktorej v 
postavách rodičov sekundujú ďalší vynikajúci herci  - Csongor Kassai, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a mnohí iní. MN 12 rokov  
–  SR, ČR    – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Utorok - piatok  5.7.-8.7.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2016
Info   na osobitnom  plagáte.

Streda 6.     galéria vestibulu     18.00 hod.

„SPRIAZNENOSŤ“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov  a skla.  Autorky: Mgr.Anna Crkoňo-
vá,  Anna Jakubíková, Jarmila Prievozníková, Edita Šteffeková, Petra Chýle – 
CZ, Eva Kedroňová – CZ. Kurátor výstavy: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 
30.8.2016. Vstup voľný.

Streda 6., 13.,20.,27.     tanečná sála     19.00 hod.

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662.

Štvrtok 7.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Problém pitia alkoholu v rodine  príbuzného riešime pomocou 12 krokového 
programu. Pridáte sa?

Štvrtok  7.,14., 21.28.         tanečná sála     18.30 hod.

LETNÝ PILATES
Cvičíme i  cez leto 1x v týždni. Info 0908 718 662.

Sobota   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

LAZARO A KUBÁNSKE TANEČNICE
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa   17.7.        20.00 hod.       pešia zóna           

KÚZELNÝ SVET ORIENTU, OHŇOVÁ ŠOU                
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 21.7.   9:30-12.00 hod.    učebňa č. 1 Divadlo Púchov

LETNÁ NOVINKA:
MALIARSKY MINI WORKSHOP PRE DETI
Naučíme sa miešať farby, vysvetlíme si ktorý štetec sa na čo používa, skúsi-
me si vytváranie textúr a aj sa trochu zahráme. Domov si dieťa okrem nových 
maliarskych poznatkov prinesie aj vlastnoručne namaľovaný obraz na veľkom 
plátne. Predošlé skúsenosti s maľbou nie sú nutné .Vhodné pre deti od 5 rokov. 
Plátno a pomôcky v cene. Poplatok 11 €. Na workshop  je nutné z kapacitných 
dôvodov vopred sa prihlásiť  na  dkpuchov1@gmail.com, alebo na č.t.0908 
718 662. Info na osobitnom  plagáte.

Štvrtok  21.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
12 krokový program je určený osobám, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu   v 
rodine.

Nedeľa   24.7.       19.30 hod.      pešia zóna        

DIVADLO COMEDIE POPRAD    
W. SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 31.7.     15.00 hod.      veľká sála divadla

LETNÝ TÁBOROVÝ MUZIKÁL
Vystúpenie detí z muzikálového divadelného tábora  DK Púchov, aj pre Vás... 
Vstup voľný.

Nedeľa   31.7.       19.30 hod.      pešia zóna

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN  
Info   na osobitnom  plagáte.         
                                                                

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
4.-8.7.    TVORIVÝ, 
25.-31.7.  MUZIKÁLOVÝ 

Vstup na všetky podujatia na pešiu zónu  je voľný. 
V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov. 

Zmena programu vyhradená.

júl 2016 

OZNAMY
• Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že 
počas letných prázdnin bude otvorená v ponde-
lok až piatok od 7.30 do 15.30 hod.

• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poraden-
ský deň bude 24. 8. 2016 od 14.00 hod. v kance-
lárii ZO SZZP (bývalý kataster, Námestie slobody). 
Právne poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje 

na právne problémy zdravotne postihnutých a 
starších občanov mesta Púchov. Kto potrebuje 
právnu radu, môže sa prihlásiť do 20. 8. 2016 na 
tel. 0949 103 709 (Ján Petro). K prípadu je potreb-
né priniesť už existujúce podklady.

ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že 
dňa 31. 8. 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. V cene je cestovné. Kto má záujem, 
môže sa prihlásiť do 20. 8. 2016 na adrese:  Ján 
Petro, Obrancov mieru 1152/5, Púchov. Informá-
cie na tel. 0949 103 709, J. Fedorová, H. Kočkovce. 

ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že 
dňa 9. 8. 2016 poriada zájazd na termálne kúpa-
lisko Podhájska. Poplatok na os. je 13 €. Odchod 
autobusu z parkoviska za starým DK o 6.00 hod. 
V cene cestovné. Informácie na tel. 0949 103 709. 
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O Z N Á M E N I E o začatí stavebného ko-
nania a upustenie od ústneho pojedná-
vania VEREJNOU  VYHLÁŠKOU

Spoločnosť ENSTRA, a. s., Daxnerova 2636/9, 
010 01 Žilina, IČO: 43 817 599 podala dňa 29. 
06. 2016 na tunajší stavebný úrad žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu:
“Šport centrum, Púchov, časť: prípojka 
VN, trafostanica“

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 - VN prípojka
SO 02 - NN rozvod
PS 01 - transformačná stanica

umiestnená na pozemkoch parc. č. KN 
1793/13, 1793/17, 1790/1 (= KN-E 1803/1), 
1699/4, 32/1, 7 registra  „C“ ako líniová stav-
ba v katastrálnom území Púchov. Územné 
rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo 
vydané mestom Púchov dňa 26. 05. 2016 
pod číslom: OVaŽP/2016/1938/6501-TS1-
-20-KOV. Uvedeným dňom sa začalo sta-
vebné konanie.

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 zá-
kon“) 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 predpisov, v súla-
de s ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona a § 
26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) oznamuje začatie sta-
vebného 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 ná-
mietok do 9. augusta 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 
žiadosti o stavebné povolenie uplatniť naj-
neskôr do uvedeného termínu, inak sa na 
ne neprihliadne. Na pripomienky a námi-
etky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené 
v územnom konaní alebo pri prerokúvaní 
územného  plánu zóny alebo územného 
projektu zón sa v zmysle § 61 ods.1 staveb-
ného zákona neprihliada. 

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje sta-
noviská dotknuté orgány. Na neskoršie po-
dané námietky sa nebude prihliadať, preto-
že v zmysle § 61 ods. 5) stavebného zákona, 
ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej 
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľo-
vanej 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 H E N E K
                       p r i m á t o r mesta

O Z N Á M E N I E   o začatí územného ko-
nania a nariadenie ústneho konania
VEREJNOU VYHLÁŠKOU

UNI – TECH, s. r. o., Kpt. Jaroša 1893/17, 020 
01 Púchov, IČO: 36 357 723  podala dňa 30. 
06. 2016  na tunajší stavebný úrad návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiest-
není stavby:
„SO-305.1 Prekládka STL plynovodu 
a SO-307 Prekládka vedenia VN 22kV“ 
na pozemku parc. č. KN 1398/1 registra „C „   
v kat. území Horné Kočkovce.
Uvedeným dňom sa začalo územné kona-
nie.

Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad 
podľa   § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o  územnom plánovaní a  stavebnom pori-
adku (stavebný zákon) v  znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vy-
konávajúci 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 územ-
nom plánovaní a stavebnom poriadku (sta-
vebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného záko-
na a s ust. § 26 zákona č. 71/1967 o správ-
nom konaní (Správny poriadok), oznamuje 
začatie územného konania dotknutým 
orgánom štátnej správy a účastníkom 
konania a súčastne

n a r i a ď u j e

na prerokovanie návrhu ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním na deň:
05. august 2016 /piatok/  o 9.00  hod.  

so stretnutím  na stavebnom úrade Mes-
ta Púchov, Štefánikova č.821/21, Púchov, 
č.dv.33, 3 - poschodie a následne na mieste 
stavby.

Účastnici konania môžu do podkladov roz-
hodnutia možno nahliadnúť pred dňom 
ústneho konania na stavebnom úrade Mes-
ta Púchov, Štefániková 821/21, Púchov (po-
schodie č. dv. 33 v stránkové dni: pondelok, 
streda, piatok) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a 
pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie 
pri ústnom konaní, inak sa na ne neprih-
liadne. 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 stanovis-
ko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že 
so stavbou z hľadiska ním sledovaných zá-
ujmov súhlasí.

Podľa ustanovenia § 42 ods. 4)  stavebného 
zákona sa v odvolacom konaní neprihliada 
na námietky a  pripomienky, ktoré nebo-
li uplatnené v  prvostupňovom konaní  v 
určnej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá 
zastupovať predloží jeho zástupca písom-
né plnomocenstvo s  overeným podpisom 
tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastu-
povať.                                             

Toto oznámenie má povahu verejnej vy-
hlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 
na úradnej  tabuli mesta,obce spôsobom 
v mieste obvyklým.

Mgr. Rastislav H E N E K
p r i m á t o r mesta

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného ko-
nania a upustenie od ústneho pojedná-
vania VEREJNOU  VYHLÁŠKOU

Spoločnosť Reinoo Apartments, s. r. o., Mur-
gašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO: 46  796  398 
podala dňa 12. 07. 2016 na tunajší stavebný 
úrad  žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
na stavbu:
 „BYTOVÉ DOMY – 108 B. J. PÚCHOV“ 
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Hlavný objekt - Bytové domy A - F
SO 20 Detské ihrisko a drobná architektúra
SO 21 Terénne a sadové úpravy
SO 22 Prístrešky pre kontajnery
SO 30 VN prípojka 
SO 31 Trafostanica
SO 32.A NN prípojka – I. etapa
SO 32.B NN prípojka – II. etapa
SO 32.C NN prípojka – III. etapa
SO 33 Vonkajšie osvetlenie
SO 34 Slaboprúdová prípojka 
SO 35 Teplovodná prípojka
SO 40 Komunikácie, parkoviská a spev. plochy 
– SP vydá špeciálny stavebný úrad
SO 50 Vodovod – rozšírenie 
– SP vydá špeciálny stavebný úrad
SO 51 Vodovodné prípojky 
– SP vydá špeciálny stavebný úrad
SO 52 Kanalizačná prípojka splašková 
– SP vydá špeciálny stavebný úrad
SO 52.1 Rozšírenie splaškovej kanalizácie  
– SP vydá špeciálny stavebný úrad
SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie 
– SP vydá špeciálny stavebný úrad

umiestnená na pozemkoch parc. č. KN 
2445/185, 2445/195, 2445/194, 2445/193, 
2445/192, 2445/191, 2445/190, 2445/189 
registra „C“ v  katastrálnom území Púchov. 
Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo 
vydané mestom Púchov dňa 20. 05. 2016 pod 
Číslom: OVaŽP/2016/1258/6276-TS1-20-KOV. 
Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci pre-
nesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. 
a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 
územné plánovanie, stavebný poriadok a bý-
vanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poria-
dku (stavebný zákon) v znení neskorších pred-
pisov, v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zá-
kona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
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 25. augusta 2016. 

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

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť 
na tunajšom stavebnom úrade /úradné dni sú 
v pondelok, streda, piatok/.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žia- 
dosti o  stav. povolenie uplatniť najneskôr do 
uvedeného termínu, inak sa na ne neprihliad- 
ne. Na pripomienky a  námietky, ktoré 
boli alebo mohli byť uplatnené v  územnom 
konaní 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 sta-
noviská dotknuté orgány. Na neskoršie po-
dané námietky sa nebude prihliadať, pretože 
v zmysle § 61 ods. 5)  stavebného zákona, ak 
dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stav-
be má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sle-
dovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z  účastníkov konania 
zastupovať, jeho zástupca musí stavebnému 
úradu predložiť písomnú plnú moc.

 Rastislav H E N E K
p r i m á t o r mesta

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

Spoločnosť Reinoo Apartments, s. r. o., Mu-
rgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO: 46 796 398 
podala dňa 12. 07. 2016 na tunajší špeciálny 
stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavebný objekt majúci charakter 
dopravnej stavby:
“SO 40 KOMUNIKÁCIE, PARKOVISKÁ A 
SPEVNENÉ PLOCHY “
ako súčasť hlavnej stavby “ Bytové domy – 108 
b. j., Púchov “, umiestnená na pozemkoch parc. 
č. KN – C 2445/185, 2445/159, 2445/158, KN – E 
1796 v katastrálnom území Púchov. Územné 
rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo vydané 
mestom Púchov dňa 20. 05. 2016 pod Číslom: 
OVaŽP/2016/1258/6276-TS1-20-KOV. 
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 komunikáciách 
v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zá-
kona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zá-
kon), v súlade s ust. § 61 ods. 4) stavebného zá-
kona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
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 19. augusta 2016. 

Od miestneho zisťovania a ústneho pojedná-
vania bolo v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 
zákona upustené, nakoľko stavebnému úradu 
sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie 
navrhovanej stavby.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť 
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 konaní 
alebo pri prerokúvaní územného  plánu zóny 
alebo územného projektu zón sa v zmysle § 61 
ods.1 stavebného zákona neprihliada. 
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje sta-
noviská dotknuté orgány. Na neskoršie po-
dané námietky sa nebude prihliadať, pretože 
v zmysle § 61 ods. 5)  stavebného zákona, ak 
dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stav-
be má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sle-
dovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania 
zastupovať, jeho zástupca musí stavebnému 
úradu predložiť písomnú plnú moc.

Mgr. Rastislav H E N E K
p r i m á t o r mesta
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Slovensko-moravská liga pokračovala ďalšími tromi 
kolami, všetky sa konali v Púchovskom okrese. Štvrté 

kolo bolo na pro-
grame ešte 9. júla 
v Horenickej Hôrke, 
kde ho pripravili 
dobrovoľní hasiči 
Lednických Rovní. 
Počas uplynulého 

víkendu sa seriál presunul do Zbory (sobota) a Do-
hnian (nedeľa). Výsledky nedeľných pretekov neboli 
do uzávierky tohto čísla známe, prinesieme vám ich 
v budúcom čísle. 

V Lednických Rovniach sa darilo Podhoranom, ktorí 
skvelým časom (13,72 s) zdolali rovnako výbornú re-
zervu Brunova. Výborne si počínali Dohňanci, ktorí 
obsadili pre nich skvelé piate miesto. Z favoritov po-
horeli dobrovoľní hasiči Zbory, ktorí svoj útok nedo-
končili. Medzi ženami opäť nedokázali zvíťaziť favori-
zované žabky z Nosíc, tentokrát ich porazili senzačné 
víťazky zo Svinnej a aj Dežerice. 

Sobotňajšie piate kolo v Zbore prinieslo úspech 
mužom Stupného. Tí triumfovali za rovných 14 
sekúnd pred Podhorím a domácimi Zboranmi, ktorí 
sa tak aspoň čiastočne rehabilitovali za prepadák v 
Lednických Rovniach. Podhorania si vďaka druhému 
miestu upevnili vedenie v seriáli SMHL. V súťaži žien 
pokračujú vo výborných výkonoch ženy Dežeríc, kto-
ré po druhom mieste v Lednických Rovniach v Zbore 
zvíťazili pred Ihrišťankami a Nosičankami. Žabky z 
Nosíc si udržali prvenstvo, no ich náskok v čele seriá-
lu pred Ihrišťankami je už iba dvojbodový. 

Seriál SMHL pokračuje 31. júla vo Svinnej, o týždeň 
neskôr zavíta do Považskobystrického okresu na tra-
dičné podujatie do Tŕstia.

Výsledky 4. kola – Lednické Rovne
Muži: 1. Podhorie (13,72 s), 2. Brumov B (13,78), 3. 
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Slovensko-moravská hasičská liga

Futbalisti poľského Oswiencimu sa stali víťazmi 
druhého ročníka medzinárodného futbalového tur-
naja internacionálov – Memoriálu Šamánkovcov 
v Dohňanoch. Poliaci vo finálovom turnaji porazili
Streženice 2:0. V stretnutí o tretie miesto si Lysá pod 
Makytou poradila hladko s domácimi internacionál-
mi po výsledku 4:0. 

Výsledky:

Dohňany – Streženice 0:7
Oswiencim – Lysá pod Makytou 9:4
O 3. miesto:
Dohňany – Lysá 0:4
Finále:
Oswiencim – Streženice 2:0
Celkové poradie: 1. Oswiencim, 2. Streženice, 3. 

Lysá pod Makytou, 4. Dohňany.                     (r)

V Dohňanoch triumf veteránov z Poľska
V súboji o tretie miesto si Lysá poradila s domácimi Dohňami 4:0. 

Podhorania a Ihrišťanky si udržali líderské posty

Favorizovaní Zborania v Horenickej Hôrke vyhoreli a útok nedokončili. Aspoň čiastočne sa rehabilitovali tretím 
miestom v sobotňajších domácich pretekoch.                    FOTO: SMHL - Silvia Behrová

Krásno (14,22), 4. Tŕstie (14,55), 5. Svinná (14,59) a 
Dohňany (14,59), 7. Lednické Rovne (14,85), 8. Ďur-
ďové (15,26), 9. Podlužany (15,42), 10. Zbora (15,42), 
11. Ruskovce (16,06), 12. Visolaje (16,61), 13. Lehota 
pod Vtáčnikom (19,46), 14. Nosice (19,82), 15. Lideč-
ko (22,32), 16. – 19. Stupné, Zbora B, Ihrište – útok 
nedokončili

Ženy: 1. Svinná (17,86), 2. Dežerice (18,90), 3. Nosi-
ce-žabky (20,67), 4. Ladce (23,09), 5. Ihrište (24,42), 6. 
Dohňany (25,36)

Výsledky 5. kola – Zbora

Muži: 1. Stupné (14.00 s), 2. Podhorie (14,16), 3. 
Zbora (14,55), 4. Brumov B (14,87), 5. Svinná (15.00), 
6. Lednické Rovne (15,15), 7. Nosice (15,20), 8. Krás-
no (15,26), 9. Tŕstie (15,44), 10. Zbora B (15,58), 11. 
Visolaje (16,00), 12. Ruskovce (16,72), 13. Lehota 
pod Vtáčnikom (20,30), 14. Ďurďové (28,97), 15. – 19. 
Dohňany, Ihrište, Lidečko, Podlužany – všetci útok 
nedokončili

Ženy: 1. Dežerice (17,30), 2. Ihrište (17,99), 3. Nosice 
– žabky (19,98), 4. Dohňany (22,99), 5. Ladce (31,12), 
6. Svinná (35,41)

Celkové poradie po 5. kole
Muži: 1. Podhorie – 78 bodov, 2. Brumov B – 61 bo-

dov, 3. Zbora – 57 bodov, 4. Stupné – 49 bodov, 5. 
Lednické Rovne – 48 bodov, 6. Krásno – 47 bodov, 
7. Tŕstie – 43 bodov, 8. Svinná – 35 bodov, 9. Visola-
je – 34 bodov, 10. Lidečko – 31 bodov, 11. Ruskovce 
– 30 bodov, 12. Zbora B – 26 bodov, 13. Dohňany – 23 
bodov, 14. Ďurďové – 17 bodov, 15. Lehota pod Vtáč-
nikom – 16 bodov, 16. Ihrište – 15 bodov, 17. Nosice 
– 14 bodov, 18. Podlužany – 12 bodov

Ženy: 1. Nosice-žabky – 34 bodov, 2. Ihrište – 32 
bodov, 3. Dežerice – 29 bodov, 4. Ladce – 24 bodov, 
5. Dohňany – 22 bodov, 6. Svinná – 16 bodov.   (pok)

Pred útokom treba dotiahnuť každý detail. Podhora-
nia nenechali v Lednických Rovniach nič na náhodu a 
skvelým časom zvíťazili. Po druhom mieste v Zbore si 
udržali post lídra aj po piatom kole Slovensko-morav-
skej hasičskej ligy. 
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Nepochopiteľné rozhodnutie VV ZsFZ spôsobilo chaos pri príprave oblastných futbalových súťaží

Úradná správa ObFZ

Postupový osud Dohnian má v rukách ŠTK ZsFZ

Dve podstatné zmeny stanov Oblastného futbalo-
vého zväzu (ObFZ) v Považskej Bystrici schválili de-
legáti konferencie ObFZ, ktorá sa konala v piatom 8. 
júla v Kultúrnom dome v Horovciach. Prvou je, že do 
Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu 
bude môcť za jednotlivé okresy (Považská Bystrica, 
Púchov, Ilava) kandidovať iba predstaviteľ klubu, 
ktorý má v príslušnom okrese trvalé bydlisko. Podľa 
predsedu ObFZ Jána Panáka (na snímke) prišiel tento 
návrh v súvislosti s poslednou volebnou konferenci-
ou ObFZ pred tromi rokmi, kedy delegáti zvolili do 
výkonného výboru za okres Púchov Eduarda Chal-
movianského. Do výkonného výboru ho navrhol 
futbalový klub z Beluše, no Chalmovianský, ktorého 
napokon do VV ObFZ zvolili, má trvalé bydlisko v 
Považskej Bystrici. Ostro sa vtedy proti tomu ohradil 
druhý zástupca Púchovského okresu Branislav Bo-
dorík a na konferencii sa vtedy rozprúdila diskusia. 

„Keďže na volebnej konferencii nedali kluby a od-
diely z okresu Púchov druhého kandidáta, dal som 
vtedy návrh, že nech to zostane tak, ako delegáti roz-
hodli vo voľbách, ale že to v stanovách upravíme tak, 
aby to bolo v poriadku podľa trvalého bydliska. Sľub 
sme splnili,“ skonštatoval Panák. 

Druhou, ešte podstatnejšou zmenou je skutočnosť, 
že delegátov Oblastného futbalového zväzu Považ-
ská Bystrica na Konferenciu Západoslovenského fut-
balového zväzu nebude voliť oblastná konferencia, 
ale rozhodovať o nich bude Výkonný výbor ObFZ. 
„Podľa doterajších Stanov ObFZ boli delegáti na Ko-
neferenciu ZsFZ kreovaní Konferenciou Oblastného 
futbalového zväzu. Zvolili si delegátov na štyri roky, 
no keď sa blížila západoslovenská konferencia, mno-
ho delegátov sa ospravedlnilo a bol veľký problém 
naplniť počet delegátov. Riešiť to musel promptne 

Výkonný výbor ObFZ, čím v podstate porušoval sta-
novy,“ povedal Panák s tým, že požadovaný počet de-
legátov na Konferenciu ZsFZ sa niekedy nepodarilo 
zložiť ani zo zvolených náhradníkov. 

Ako dodal, Výkonný výbor ObFZ zasadá každý me-
siac a podľa novely stanov bude mať kompetenciu 
rozhodnúť o delegátoch na západoslovenskú kon-
ferenciu on. „Ďalšou podmienkou je, že delegáti na 
Konferenciu ZsFZ musia zastupovať oddiely a kluby, 
ktoré sú riadnymi členmi Západoslovenského futba-
lového zväzu,“ doplnil predseda ObFZ. V praxi to teda 
znamená, že na konferenciu ZsFZ sa dostanú iba zá-
stupcovia oddielov a klubov hrajúce súťaže riadená 
Západoslovenským futbalovým zväzom. 

Milan Podmaník 

Delegátov na konferenciu ZsFZ bude 
po zmene stanov určovať VV ObFZ

Delegáti konferencie ObFZ si schválili oklieštenie vlastných kompetencií

Zrejme prvýkrát v histórii Oblastného futbalového 
zväzu v Považskej Bystrici sa stalo, že po tradičnom 
letnom aktíve športovotechnickej komisie nie je 
známe vyžrebovanie oblastných futbalových súťaží 
dospelých. Aktív v Horovciach sa tak zapíše čierny-
mi písmenami do histórie oblastného futbalu. Treba 
ale jedným dychom dodať, že vinu na tom nenesú 
funkcionári Oblastného futbalového zväzu Považská 
Bystrica, ale ich kolegovia o stupienok vyššie. Nepo-
chopiteľné rozhodnutia Výkonného výboru Západo-
slovenského futbalového zväzu spôsobili dokonalý 
chaos naprieč krajskými i oblastnými súťažami. VV 

Výkonný výbor ObFZ
1.VV OBFZ berie na vedomie zaradenie družstiev 
do súťaží OBFZ podľa predloženého návrhu ŠTK.
2. VV OBFZ schvaľuje termínové listiny pre súťaž-
ný ročník 2016/2017 podľa predloženého návrhu 
ŠTK.
3. VV OBFZ schvaľuje povinné zhotovovanie vi-
deozáznamov z MFS 6. ligy dospelých.
4. VV OBFZ schvaľuje rozpis súťaží OBFZ pre sú-
ťažný ročník 2016/2017 s úpravami a zmenami 
schválenými výkonným výborom.
5. VV OBFZ nariaďuje predsedom odborných 
komisií predkladať písomne a včas pozvánky, 
program a požiadavky na  organizáciu školení a 
seminárov na sekretariát OBFZ.
6. VV OBFZ schvaľuje nominačné listiny R a DZ pre 
súťažný ročník 2016/2017 predložené povereným 
predsedom KR.
7. VV OBFZ Považská Bystrica schvaľuje predlo-
ženie návrhu na stiahnutie Karola Oselského z 
regionálnych nominačných listín s okamžitou 
platnosťou.
Komisia rozhodcov
1.KR oznamuje, že dňa 5. 8. 2016 o 17,00 hod. 
organizuje v zasadačke mestského úradu v Po-
važskej Bystrici pracovný seminár pre rozhodcov 
a delegátov ObFZ na tému Zmeny v pravidlách 
futbalu platné od 1. 7. 2016. KR žiada všetkých 
rozhodcov, aby si svoje povinnosti a dovolenky 
naplánovali tak, aby sa tohto seminára mohli zú-
častniť. KR zároveň pozýva na seminár aj R a DZ 
pôsobiacich v súťažiach SFZ a ZsFZ.
2. KR oznamuje, že náhradné fyzické previerky 
(platí pre rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili v riad-
nom termíne) sa uskutočnia 12. 8. 2016 od 18,00 
hod. na ovále 3. ZŠ v Považskej Bystrici. Absolvo-
vanie fyzických previerok je podmienkou zarade-
nia rozhodcov na nominačnú listinu v súťažnom 
ročníku 2016/2017. 
3. KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali svoje 
konto v systéme ISSF a v prípade nejasností - ne-
funkčnosti, aby kontaktovali členov KR. 
4. Dňa 8. 7. 2016 sa vzdal členstva v KR Mgr. Du-
šan Petríček. KR mu ďakuje za doterajšiu prácu v 
komisií a do ďalšieho osobného života mu praje 
veľa úspechov.
5. KR upozorňuje na včasné ospravedlnenie, a to 
najneskôr 10 dní pred MFZ. 

Trénersko-metodická komisia
TMK ObFZ oznamuje všetkým trénerom, ktorí 
absolvovali v mesiacoch apríl - máj školenie tré-
nerov ObFZ, že na sekretariát ObFZ boli doruče-
né  aj diplomy UEFA Grassroots C Licence. Pred 
ich vyzdvihnutím kontaktujte sekretára na tel. 
0915/764 565.

ZsFZ z neznámych príčin rozhodol, že futbalistov Is-
kry Borčice, ktorí sa odhlásili z II. futbalovej ligy pár 
kôl pred jej skončením, nezaradia do 4. ligy, kam 
podľa pravidiel v prípade záujmu patrili. Borčičania 
záujem hrať vo štvrtej lige deklarovali, Výkonný vý-
bor ZsFZ ich napriek tomu, z nejakých „morálnych 
dôvodov“ nezaradil do 4. ligy, ale odsunul ich až do 
oblastnej futbalovej súťaže. To pochopiteľne narobi-
lo poriadne vrásky členom športovotechnickej ko-
misie ObFZ Považská Bystrica. Stáli pred dilémou, či 
Borčice zaradiť do 6. ligy, alebo do najnižšej oblastnej 
súťaže. Tretím variantom bolo, že Borčice predsa len 
zostanú v 4. lige, o tom však rozhodovala odvolacia 
komisia ZsFZ už po skončení oblastného aktívu špor-
tovotechnickej komisie. Tá napokon minulý týždeň 
rozhodla, že Výkonný výbor Západoslovenského fut-
balového zväzu nezaradením Borčic do štvrtej ligy 
rozhodol v rozpore s predpismi, no ani dva a pol  týž-
dňa pred začiatkom západoslovenských súťaží (7. 8.) 
nie je stále rozhodnuté, či budú Borčice hrať 4. ligu. 
Do súťaže ich totiž musí zaradiť ŠTK ZsFZ, ktorá však 
bude zasadať až tento týždeň – len pár dni pred za-
čiatkom krajských súťaží. „Odvolacia komisia na svo- 
jom zasadnutí dňa 12. 7. 2016 prerokovala podnet na 
preskúmanie súladu rozhodnutia a postupu VV ZsFZ 
voči TJ Iskra Borčice. Odvolacia komisia po zvážení a 

preskúmaní písomností a potvrdení mení rozhodnu-
tie VV ZsFZ a vyhovuje navrhovateľovi TJ Iskra Bor-
čice a konštatuje, že splnili všetky podmienky, ktoré 
obsahuje súťažný poriadok a predpis o zaraďovaní 
mužstiev do súťaže ZsFZ,“ uvádza sa v rozhodnutí 
odvolacej komisie ZsFZ. 

ŠTK ObFZ Považská Bystrica tak musí čakať, či ŠTK 
ZsFZ skutočne zaradí Borčice do štvrtej ligy. Oblast-
ná ŠTK má pripravené alternatívne riešenie. Ak by 
Borčice skutočne skončili v oblasti, zaradili by ich do 
6. ligy, ktorú by rozšírili na 16 mužstiev. V praxi by to 
znamenalo, že postupujúcim do 6. ligy by boli popri 
Podmaníne a Považskej Bystrici aj Dohňany. Násled-
ne by sa zvyšoval aj počet postupujúcich z 8. ligy. V 
7. lige by sa tak ocitli okrem Dolnej Breznice a Lazov 
pod Makytou aj futbalisti Bodinej.  

Nech už táto nechutná fraška dopadne akokoľvek, 
jedno je isté. Nekompetentnosť, svojvôľa a autokra-
tické rozhodovanie Výkonného výboru Západoslo-
venského futbalového zväzu spôsobilo vo futbalo-
vom hnutí chaos doteraz nevídaný. Nerešpektovanie 
základných predpisov a rozhodnutia v duchu – vyhraj 
voľby, môžeš všetko, narobilo zbytočné problémy 
desiatkam dobrovoľných funkcionárov v oblastiach. 
A to na vedenie ZsFZ , ktorého šéf je pri vesle len nie-
koľko mesiacov, dobré svetlo nevrhá...             (pok) 
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Kultúrny dom v Horovciach bol v piatok 8. júla de-
jiskom tradičného predsezónneho aktívu športovo-
technickej komisie Oblastného futbalového zväzu v 
Považskej Bystrici. V jeho hodnotiacej časti odzneli 
už známe fakty – celkové poradie v súťažiach mužov 
i mládeže, najlepší kanonieri vo všetkých súťažiach a 
poradie v súťaži fair – play. To všetko už čitatelia na 
stránkach Púchovských novín našli v minulých čís-
lach.  Treba len zdôrazniť, že v uplynulom ročníku sa 
na medailových priečkach umiestnilo viac družstiev 
z Púchovského okresu ako tomu bolo v minulých ro-
koch. V 7. lige mužov patrí bronzová priečka Dohňa-
nom, pre ktoré stále tlie (i keď už malinká) iskierka 
nádeje na postup. V 8. lige mužov obsadili mužstvá 
z Púchovského okresu dokonca prvé dve miesta, a 
tak Dolná Breznica a Lazy rozšíria počet účastníkov 
šiestej ligy z Púchovského okresu na päť. Dve me-
dailové umiestnenia získali v oblasti aj mládežnícke 
družstvá z okresu Púchov. Horovčania skončili druhí 
v 5. lige starších žiakov a mladí Belušania tretí v súťaži 
prípraviek. 

V súťaži fair - play síce skončili dve mužstvá z okresu 

Púchov na medailových priečkach (Dohňany tretie v 
7. lige, Fan Club Púchov druhý v 8. lige), no finančná
odmena v tejto súťaži je pripravená iba pre víťazov 
súťaží. A medzi nich sa tento rok mužstvá z nášho 
okresu nedostali. Naopak, v najvyššej oblastnej lige 
boli obaja naši zástupcovia (Lysá i Dolné Kočkovce) 
zo súťaže slušností pre incidenty počas či po zápa-
soch vylúčené. 

Tradičnou časťou aktívu bolo ocenenie futbalových 
funkcionárov pri príležitostí životných jubileí. Z Pú-
chovského okresu si pamätné plakety prevzali Ladi-
slav Kučík z Dolných Kočkoviec a Jozef Dlobík z Lazov 
pod Makytou. Ocenení boli aj Jozef Poliak (Tuchyňa), 
Milan Oravec (Dolná Mariková), Peter Mišík (Ilava). 
Pamätnou plaketou sa vedenie ObFZ rozlúčilo s Ka-
milom Španihelom, ktorý ukončil dlhoročné pôsobe-
nie v rozhodcovskej a delegátskej funkcii.

Najočakávanejšou časťou aktívu bolo tradične vy-
žrebovanie nového súťažného ročníka. To mužské 
je stále vo hviezdach, o dôvodoch píšeme na inom 
mieste. V mládežníckych súťažiach pokračuje nera-
dostný trend poklesu počtu účastníkov oblastných 

futbalových súťaží. Ak neráta-
me súťaže prípraviek (vzhľa-
dom na ich špecifický cha-
rakter), počet mládežníckych 
družstiev hrajúcich dlhodobé 
súťaže v pôsobnosti ObFZ 
Považská Bystrica klesol za 
posledných desať rokov o ne-
uveriteľných 24! Kým v súťaž-
nom ročníku 2006/2007 hralo 
v súťažiach ObFZ 59 mládež-
níckych družstiev (24 doraste-
neckých, 26 družstiev starších 
žiakov a 9 mladších žiakov), 
do nového ročníka je prihláse-
ných 35 družstiev (10 dorast, 
20 starší žiaci, päť mladší žiaci). 
Súťaže mládeže sa začínajú až 
21. augusta. Súťaže dospelých 
vyžrebujú pravdepodobne 
tento týždeň, začínajú sa 7. 8., 
vyžrebovanie prinesieme v naj-
bližšom čísle (9. 8.).            (pok)
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Aktív športovotechnickej komisie ObFZ Považská Bystrica, 8. 7. Horovce

Za desať rokov klesol počet mládežníckych 
družstiev v súťažiach riadených ObFZ o 24

Mužstvá z Púchovského okresu ovládli v uplynulom ročníku 8. futbalovú ligu 
mužov. Víťazná Dolná Breznica i druhé Lazy pod Makytou si napokon zahrajú 7. 
ligu. Víťazný pohár a diplom za víťazstvo v súťaži prevzal za Dolnú Breznicu Pa-
trik Ilavský (na snímke vľavo). Diplom za druhé miesto si odniesol za Lazy Jozef 
Dlobík (v strede).      FOTO: Milan Podmaník

Z aktívu športovotechnickej komisie ObFZ v Horovciach odchádzali zástupcovia klubov so zmiešanými pocitmi. Stále nie je jasné, akú podobu budú mať mužské súťaže.   
             FOTO: Milan Podmaník

Dohňanec Miroslav Koleno (vpravo) prevzal di-
plom za tretie miesto v 7. lige mužov. Prípadný postup 
Dohňancov je v rukách ŠTK ZsFZ.

Cenu pre najlepšieho strelca 6. ligy dorastu získal za 
33 gólov Miloš Pilát z Dolných Kočkoviec.
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Bypass Púchov štvrtýkrát vyhral majstrovstvá 
Slovenska veteránov vo florbale

Počas záverečného júnového víkendu sa v Tvrdošíne konali neoficiálne majstrovstvá Slovenska ve-
teránov vo florbale. Turnaja sa zúčastnil aj držiteľ troch predchádzajúcich majstrovských titulov FBC 
Bypass Púchov. Ďalšími mužstvami boli Senica, Nižná, Tvrdošín, Trenčín a Partizánske. Púchovčania 
si prvé miesto v skupine zabezpečili už po odohratí štyroch zápasov. 

Bypass postupne zdolal tímy Pirates 
Trenčín 2:1, Uragán Senica 3:2, FBK 
Partizánske 4:3 a Forever young 4:2. 
Koncentrácia potom trochu klesla, čo 
malo za následok prehru s domácim 
Tvrdošínom 1:3. Paradoxne tento stav 
na diaľku uškodil Partizánskemu, kto-
ré stratilo šancu na postup zo skupiny. 
V semifinále sa Bypass Púchov stretol 
s tímom zo Senice. Pohodu na hokej-
ky Púchovčanov priniesli dva rýchle 
góly. Tento náskok si udržali počas 
celého zápasu a po výsledku 4:1 po-
stúpili do finále. 

Finále proti tímu Forever young z Niž-
nej bolo veľmi napínavé a dramatické. 
Hráči Púchova mali počas celého zá-
pasu územnú prevahu, no góly padali 
do ich siete. Súper bol vysoko efektív-
ny, keď v zápase vyhrával 2:0 i 3:1 a 
priebežný stav 4:2 svietil na tabuli ešte 
niekoľko minút pred koncom stretnu-
tia. Bypassu naozaj tieklo do topánok, 
v závere zápasu však po nátlakovej 
hre tromi gólmi otočil stav zápasu a 
zvíťazil tesne 5:4. Autorom čistého 
hetriku spolu s víťazným gólom bol 
Marcel Uríček. Najlepším strelcom tur-
naja sa stal jeden z elitných obrancov 
slovenskej extraligy Tomáš Kvasnica. 
Víťazným gólom v zápase v skupine 
proti FBK Partizánske sa prezentoval 
aj najstarší hráč turnaja Štefan Galo-

vič, ktorý dokázal držať krok s omno-
ho mladšími florbalistami. Víťaznému 
tímu kryl v bráne chrbát Radovan 
Šlosár, ktorý bol v posledných dvoch 
ročníkoch vyhlásený za najlepšieho 
brankára podujatia.   

Hráči Bypass Púchov uspeli aj v indi-
viduálnych súťažiach. Najúspešnejší 
v efektivite nájazdov bol bývalý slo-
venský reprezentant Marián Galovič 
a ďalší Púchovčan Tomáš Kvasnica 
zvíťazil v súťaži rýchlosti behu s lop-
tičkou. 

Kapitánom púchovského výberu je 
dlhé roky Pavol Luhový, ktorý aj tento-
raz svojimi líderskými schopnosťami 
doviedol tím k triumfu. Na turnaji sa 
síce strelecky nepresadil, no s priebe-
hom turnaja bol spokojný.  „Základ-
ná skupina je o inom ako play-off. 
V skupine sme hrali uvoľnene, ale 
súperi boli tento rok naozaj veľmi 
kvalitní. V play-off bolo mojou úlo-
hou hlavne zabrániť gólom v našej 
sieti a podporiť tím aj na striedačke. 
Som rád, že sme to zvládli a obhájili 
sme titul. Každým rokom je to ťažšie, 
keďže sa na nás súperi lepšie pripra-
via. Už teraz sa teším na ďalší ročník 
v skvelej partii hráčov a podporova-
teľov. Pozitívom tiež je, že aj takým-
to spôsobom môžeme prezentovať 

púchovský florbal.“ 
Súčasťou Bypass Púchov boli vždy 
aj florbalistky, ktoré mali v tíme vý-
znamnú úlohu. „Zúčastnila som sa 
na všetkých ročníkoch turnaja a 
môžem povedať, že je z roka na rok 
vyrovnanejší. Som rada, že si mô-
žem zahrať s chalanmi, keďže mimo 
extraligy nie je veľa možností, kde 
si ženy môžu zahrať. Veľmi preto 
oceňujem, že turnaj je určený pre 
zmiešané družstvá. Medzi mužmi 
je samozrejme ťažšie sa presadiť, o 
to viac ma ale teší, keď sa to poda-
rí. Tento rok sme sa zišli opäť dobrá 
partia, čo je záruka skvele strávené-
ho víkendu v spoločnosti kamarátov 
a florbalu. Celý turnaj sprevádza 
pohodová atmosféra, samozrejme, 
s výnimkou občasného zdravého 
napätia na palubovke. Tešíme sa o 
rok,“ skonštatovala po turnaji útoč-
níčka víťazného tímu Daniela Galovi-
čová.

Poradie na prvých troch miestach: 
1. FBC Bypass Púchov, 2. Forever 
young Nižná (SVK), 3. IBK PPaZ (SVK) 
a Uragán Senica (SVK)
Zostava FCB Bypass Púchov: Ra-
dovan Šlosár - Marián Galovič, Miloš 
Urgošík, Vladimír Ozimý, Daniel Bará-
nek, Jaroslav Dvorský, Daniela Galo-
vičová, Roman Blaško, Pavol Luhový, 

Štefan Galovič, Martin Veneny, Marcel 
Uríček, Tomáš Kvasnica 
Realizačný tím: Martin Koniar, Viera 
Šlosárová, Michal Belobrad, Terézia 
Galovičová, Peter Štefanko, Denis a 
Matias Šlosárovci, Janka Kunšteková, 
Gabika Vargová

-tsch-
Zdroj: FBC Bypass Púchov

Zľava Štefan Galovič (najstarší hráč 
turnaja), Daniela Galovičová a 

Marián Galovič.
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Dve prehry púchovských futbalistov v príprave
Futbalisti MŠK Púchov pokračujú v príprave na novú sezónu 2016/17. Červeno-čierni odohrali 
v týždni dva prípravné duely, v ktorých podľahli Novému Mestu nad Váhom i Frýdku-Místku.

AFC Nové Mesto nad Váhom – MŠK 
Púchov 4:1 (1:1)
Gól Púchova: Kmošena
Zostava Púchova: Strelčík – Mynář, 
Riška, Brezničan, Vanák, Zavadzan, 
Kmošena, Hrnko, Kopiš, Pastorek, Slá-
vik, Svorada, Veteška, Vojtek, Štrbák

V Novom Meste nad Váhom to bol 
zápas dvoch rozdielnych polčasov. 
Púchovčania v prvom dejstve zdat-
ne sekundovali druholigovému 
domácemu tímu a dokonca sa ujali 
vedenia. Útočný hrot Miroslav Pas-
torek miesto strely predviedol pekný 
center do pokutového územia, lop-
tu si na zadnej žrdi našiel Kmošena 

a otvoril skóre – 0:1. Domáci, ktorí 
mali v bránke púchovského branká-
ra zo sezóny 2010/11 Tomáša Belica, 
vyrovnali ešte do polčasu z priame-
ho kopu. Po prestávke a viacerých 
striedaniach už dominovali Novo-
mešťania, ktorí trikrát skórovali a v 
považskom derby tak potvrdili úlohu 
favorita.  

MŠK Púchov – MFK Frýdek-Místek 
1:3 (0:1)
Gól: Gajdošík
Zostava Púchova: Letko – Mynář, 
Vojtek, Riška, Brezničan, Vanák, Za-
vadzan, Kmošena, Gamboš, Pilát, Ko-
piš, Pastorek, Veteška, Gajdošík

Proti českému druholigistovi začal 
Púchov na ihrisku v Ladcoch nebojác-
ne a v úvode bol lepším mužstvom. 
Najväčšiu príležitosť spálil po Myná-
řovom vysunutí Gajdošík, ktorý zoči-
-voči brankárovi neumiestnil loptu 
do siete. Hostia na lavičke s trénerom 
Leošom Kalvodom, potvrdili svoju 
kvalitu tesne pred koncom polčasu a 
po štandardnej situácii sa ujali vede-
nia. Vedúci gól tím z Moravy povzbu-
dil, po prestávke zvýšil Frýdek-Místek 
z penalty na 0:2 a po rýchlej akcii a 
dorážke do prázdnej brány už bolo 
0:3. Púchovčania bojovali až do kon-
ca a odmenou im bol čestný presný 
zásah Gajdošíka z pokutového kopu.

Prvé tri ligové kolá doma
MŠK Púchov čaká v úvode ligovej 
súťaže séria troch zápasov na domá-
com ihrisku. Púchovčania na úvod 
privítajú Dubnicu nad Váhom, po-
tom Komárno a domáci vstup do se-
zóny uzavrú v derby proti nováčikovi 
z Beluše. 

Program MŠK Púchov v úvode 
III. ligy západ 2016/17: 
Sobota 31. júla od 17.00 h 
Púchov – Dubnica nad Váhom 
Sobota 6. augusta od 17.00 h
Púchov – Komárno
Sobota 13. augusta od 17.00 h
Púchov – Beluša                           -tsch-

 

 

 

 

CENNÍK PÚCHOVSKÉHO KÚPALISKA:
dospelí – 2 €/deň (1,50 €, ak bola zakúpená v čase od 9. do 11. h)
dôchodcovia, deti 5 - 15 r., ZŤP – 1,35 €/deň 
(1 €, ak bola zakúpená v čase od 9. do 11. h)
deti do 5 rokov majú vstup zdarma
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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

BECHEROVKA

11,28 € 
38 %, 1 l

BECHEROVKA
Lemond

11,28 € 
20 %, 1 l 

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) 
Duck fresh discs 
čistič  WC  
3,99 

1,75 €

Air Wick
osviežovač 
náhrada 
250 ml
4,95 

2,99 €

BIONE pleťová a telová kozmetika, 
rôzne druhy za SUPER CENY

Colgate 
Total 
zubná pasta
100 ml
2,69  

1,79 €

Garnier
antiperspirant 
dámsky, pánsky
150 ml 
3,19 

1,99 €

Schauma
vlasový 
šampón  
400 ml 
2,99   

1,99 €

Bonux
prací prášok 
20 PD 
4,25 

2,59 €

Pulirapid  
čistič  
na vodný kameň
750 ml
3,99 

2,29 €

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!



•  Spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o., prijme montáž-
nych/odborných pracovníkov do výroby káblových 
zväzkov v Púchove. Nástup dohodou. Kontakt: 
042/465 38 43, info@pmb.eu. I-188/07 

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
•  Chmelinec 1417, 40 m², 3. poschodie. Panelák sa 
zatepľuje, nové stupačky a výťahy. Cena 42 000 €. 
Dohoda možná. Tel. 0907 400 696. I-158
•  Predám 3-izbový byt v Beluši, 63 m², cena doho-
dou. Tel. 0903 171 844. I-166
• Predám drevenicu na samote v Zubáku za 18 000 
eur. Tel. 0907 983 374. I-167
• Predám 2-izbový byt s balkónom za cintorínom. 
Cena dohodou. Tel. 0908 680 871. I-174
 
PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám podnájom 2-izbového bytu do 320 €, Pú-
chov až Beluša. Tel. 0902 041 998. I-172

RÔZNE
• Hľadám starý ošarpaný dom s rozbitými oknami 
na uskladnenie mojich písomností, atď., aby mohol 
mať môj pes prístup dovnútra počas búrky a po-
dobne. Tel. 0940 307 367. I-173

PREDAJ RÔZNE
• Predám lacno spálňu, knihy (medicína), príbor, 
súpravy (prikrývka + vankúše) z ovčieho rúna, zá-
clony, šij. kufr. stroj, brúsené sklo, brúsku, hever. Tel. 
0915 161 974. I-164
• Podnik technických služieb mesta, s. r. o. ponúka 
na odpredaj vysprávkový stroj na asfalt TURBO - 
3000 v cene 22 880 eur bez DPH. V prípade záujmu 
kontaktujte Ing. Svobodu na tel. č.: 0903 500 630,  
e-mail: ptsmpu@slovanet.sk.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20% do 30. 9. 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-159
• Stavebné práce, krovy, strechy, sadrokartón.  Tel. 
0907 877 880. I-156
• Zateplenie fasád rod. domov a plochých striech. 
Tel. 0911 689 723. I-152
• 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
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-151
• Kosenie tráv, výrub stromov, čistenie pozemkov. 
Tel. 0907 877 880. I-155
• Kvalitná masáž – odblokovanie bolesti. 
Tel. 0908 183 215. I-163

ZAMESTNANIE
• Prijmeme stolára, kuriča a správcu budovy. VK-SOK 
Púchov, tel. 0903 580 551. I-160
• Prijmem do zamestnania vodiča do taxislužby – 
brigádnika na víkendy. Tel. 0908 874 874 alebo mail: 
info@sbtaxi.sk. I-165
• Reštaurácia Happy Burger prijme kuchára (-ku) na 
TPP s nástupom ihneď. Tel. 0908 245 166. I-168
• Hľadáme upratovaciu službu na nebytové priesto-
ry, 4. posch. Zatepleného bytového domu, po obno-
ve schodov a podest, s jedným vchodom.
 Tel. 0908 827 717. I-170
• Ponúkam lesné práce a brigády. Tel. 0903 948 047. 
I-168
• F. DOMIN, s. r. o. Beluša prijme do pracovného 
pomeru KRAJČÍRKY a ŽEHLIARKY, aj nevyučené. 
Nástup od 1. 8. 2016. Viac info: 0903 641 329. I-171 
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ADVENT  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

KVETINÁRSTVO - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELýCH 4605 319

po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite

DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

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

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

SPOMIENK A
Dňa 15. júla by sa dožil 80 ro-
kov náš otec, manžel, dedko
Vojtech HÁJEK z Púchova – 
Horných Kočkoviec.  
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá 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

SPOMIENK A
Bolesťou unavená tíško si za-
spala, zanechajúc všetkých, 
čo si rada mala. V neznámy 
svet odišla si spať, zaplakal 
každý, kto Ťa mal rád. Odišla 
si od nás, zostali sme v žiali, 
No vždy budeš žiť v srdciach    
tých, ktorí Ťa radi mali.
Dňa 11. 7. sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás 
opustila naša milovaná mama, babka
Oľga KOŠTIALIKOVÁ.   
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Jana, Alena a Andrea 
s rodinami.

PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA, s. r. o., 
prijme do zamestnania:
					•			pracovníkov	na	údržbu	verejnej	zelene
Podmienkou je manuálna zručnosť, vodičský preu-
kaz skupiny B a T, vzdelanie v záhradníckom odbore 
výhodou. V prípade záujmu o bližšie informácie kon-
taktujte Ing. Halasa: 0905 770 140
					•			murárov,	tesárov
Podmienkou	je	prax	a	vodičský	preukaz	skupiny	B	a	
C. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte 
p. Šulíka: 0907 982 903.
					•		vrátnika	-	informátora
Podmienkou je znalosť práce s PC.

Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite na adresu 
spoločnosti: 
Podnik technických služieb mesta, s. r. o., 
Športovcov 890, 020 01 Púchov.                              I-154

SPOMIENK A
Čas plynie, ale spomienky 
zostávajú. Tvoje oči sa zavreli 
a tie naše sa rozplakali.
Odišla si tíško, tak Ti bolo 
súdené. Už niet návratu, ani 
nádeje, len cesta k hrobu nás 
k Tebe zavedie.
Dňa 20. júla 2016 si pripomíname 11 rokov, čo 
nás vo veku 86 rokov opustila naša milovaná 
manželka, matka, svokra, babka
Anna MARTIŠKOVÁ z Púchova.   
S úctou spomínajú manžel Ondrej a syn Draho-
mir s celou rodinou.

SPOMIENK A
Dňa 19. 7. 2016 uplynie 9 
rokov, čo nás opustil manžel, 
otec a dedko Rudolf HURTA  
z Dolných Kočkoviec. 
S láskou spomína manželka, 
synovia a dcéry s rodinami.

SPOMIENK A
Stále je ťažko a smutno nám 
všetkým.
Nič už nie je také, aké bolo 
predtým.
Všade okolo chýba aj po 
roku Tvoj hlas.
Mal si rád život, my Teba a Ty 
nás.
So smútkom v srdci si 20. júla pripomíname
1. výročie úmrtia Jána SROGONČÍKA, kedy nás 
navždy opustil.
S láskou spomína milujúca rodina
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