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Predstavitelia Starej Pazovy privítali 
púchovskú delegáciu 31. júla vo ve-
černých hodinách v miestnej vinici v 
osade Surduk. Na druhý deň primátora 
R. Heneka so sprievodom prijal predse-
da skupštiny obštiny (lokálneho parla-
mentu) spolu s ostatnými zástupcami 
družobných miest - českého Hlinska, 
poľského mesta Vengerska Gurka a 
združenia podunajského regiónu z 
obce Dunajská Lužná. Potom hostia na-
vštívili srbský parlament v Belehrade. 
Zoznámili sa so srbskou poslankyňou 
slovenskej národnosti Libušou Laka-
tošovou, ktorá je zároveň predsedníč-
kou Slovenského domu hrdinu Janka 
Čmelíka v Starej Pazove. Oboznámili sa 
s históriou srbského parlamentarizmu 
a problémami slovenskej menšiny v 
Srbsku. Hostitelia pripravili prehliadku 
mesta Belehrad a jeho významných 
historických pamiatok.
Po návrate do Starej Pazovy sa ko-
nal slávnostný večer pri príležitosti 
Dňa mesta a sviatku Svätého Iľju. Na 
oslavách boli za účasti predstaviteľov 
pravoslávnej cirkvi ocenení občania 
mesta v oblasti školstva, športu, kultú-
ry a verejného života. Ocenená bola aj 
púchovským milovníkom divadla dob-
re známa herečka Marka Chlebianová, 
ktorá viackrát Púchov navštívila s rôz-
nymi divadelnými hrami.
V utorok 2. augusta primátor Henek so 
sprievodom navštívil Slovenský dom 
hrdinu Janka Čmelíka, kde ich prijali 
vedúci jeho kultúrnych pobočiek. Po-

slankyňa Libuša Lakatošová spolu so 
spisovateľom Miroslavom Demakom 
predniesli stručný výklad dejín Slová-
kov žijúcich v Starej Pazove už viac ako 
250 rokov. Hostia si prezreli výstavu tra-
dícií, kde bola spomenutá aj spoluprá-
ca medzi divadlami VHV Stará Pazova a 
Divadelného súboru Makyta, Bábkové-
ho súboru D121 a detského divadla z 
Púchova.
Púchovskí predstavitelia navštívili aj 
miestny evanjelický kostol, kde ich 
farár Igor Feldy oboznámil s históriou 
výstavby kostola a dejinami miest-
neho evanjelického zboru. Prezreli si 
tiež Základnú školu Janka Čmelíka, na 
ktorej sa od roku 1770 nepretržite vy-
učuje v slovenskom jazyku. Na záver 
družobného pobytu hostia navštívili 

V posledný deň pobytu Púchovčania 
navštívili rodinu Slováka Janka Havra-
na, kde boli pohostení typickým do-
mácim pečivom - kiflami a oboznámili 
sa so životom miestnych poľnohospo-
dárov.

(Informácie poskytol Stanislav Kozáčik, 
ktorý sa družobných akcií so Starou Pa-
zovou zúčastňuje už 37 rokov.)             -sf-

Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, 
Národné futbalové centrum a futbalo-
vý zápas Stará Pazova – Belehrad, ktorý 
sa konal na počesť osláv Dňa mesta. 
Na slávnostnej večeri bola v príhovore 
srbského hostiteľa Svetislava Subotiča 
vyzdvihnutá dlhoročná družba (už od 
r. 1979) medzi mestami Púchov a Stará 
Pazova a vyslovené prianie, že sa táto 
spolupráca bude naďalej rozvíjať.

Na prelome mesiacov júl a august sa uskutočnila ná-
všteva predstaviteľov nášho mesta v družobnom mes-
te Stará Pazova v Srbsku. Púchov zastupovali primátor 
mesta Rastislav Henek so svojim asistentom Mariánom 
Ondričkom, poslanci Cyril Crkoň a Roman Špaček, ve-
dúci oddelení MsÚ Radoslav Machan a Alena Vavrová, 
divadelník Stanislav Kozáčik a Ľubomír Kozák z Auto-
busovej dopravy Púchov, a. s.

Družobná akcia v Starej Pazove

So slovenským farárom v evanjelickom kostole.

Srbský parlament v Belehrade. 
Vpravo: V parlamente so slovenskou poslankyňou Libušou Lakatošovou. 



Podľa zmluvy o diele zverejnenej 12. 
júla 2016 medzi objednávateľom Že-
leznicami Slovenskej republiky (ŽSR) 
a dodávateľom „Združením Nimni-
ca“, ktorého vedúcim členom je Do-
prastav, a. s., by mal byť celý uvedený 
úsek železničnej trate dokončený do 
40-tich mesiacov od odovzdania pr-
vého staveniska. „Momentálne ŽSR 
rokujú s vedúcim členom Združe-
nia Nimnica o termíne odovzdania 
staveniska a harmonograme prác,“ 
uviedol Odbor komunikácie ŽSR. 
Do roku 2020 sa celkovo zmení tra-
sovanie železničného úseku medzi 
Púchovom a Považskou Bystricou 
už tretíkrát. Železnica dokončená v 
roku 1883 viedla pôvodne po ľavom 
brehu Váhu a v mieste dnešného 
Vodného diela Nosice preklenula trať 
pomocou mosta na ľavý breh, kde 
sa v súčasnosti nachádzajú Kúpele 
Nimnica. Následne pokračovala tzv. 
Milochovským mostom opäť na ľavý 
breh Váhu až do Považskej Bystrice. Z 
dôvodu založenia vodného diela do 
vhodného geologického podložia a 
výstavby Nosického kanála musela 
byť celá železničná trať v tomto úse-
ku trasovaná po ľavom brehu tak, že 
v súčasnosti kopíruje nádrž priehra-
dy. Hlavným kritériom plánovanej 
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• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy

Smelý plán modernizácie železnice pri Púchove

modernizácie je zvýšenie rýchlosti 
vlakov zo súčasných 100 km/h na 
160 km/h s výhľadom až na 200 
km/h. 

Nové mosty, tunely a zastávka
V najväčšom železničnom tendri v 
histórii Slovenskej republiky zmo-
dernizuje „Združenie Nimnica“ že-
lezničný úsek za 364,9 milióna eur 
bez DPH. Okrem spomínaného Do-
prastavu sú členmi združenia spo-
ločnosti Subterra, a. s., TSS GRADE, 
a. s. a Elektrizace železnic Praha, a. 
s. Uvedené firmy skrátia trať medzi 
Púchovom a Považskou Bystricou o 
takmer 2,7 km, čo je skoro jedna štvr-
tina jej dĺžky a preložený bude úsek 
v dĺžke asi 7,7 km, čo tvorí 92 % dĺž-
ky medzi okresnými mestami. Podľa 
navrhovaného projektu spoločnosti 
Reming Consult, ktorá je generálnym 
projektantom stavby, by po ukonče-
ní modernizácie železničnej trate 
mal vlak vychádzajúci z púchovskej 
železničnej stanice prekonať Nosic-
ký kanál pomocou štvoroblúkového 
viaduktu s dĺžkou viac ako 378 m. 
Ešte predtým bude nová železničná 
trať križovať cestu  medzi Púchovom 
a mestskou časťou Nosice. „Všetky 
existujúce úrovňové križovania 

s  hlavnou traťou budú odstráne-
né a  nahradené mimoúrovňových 
kríženiami  formou nadjazdov a 
podjazdov alebo odstránené bez 
náhrady. Križovanie cesty 3. triedy 
z Púchova do mestskej časti Nosice 
so železničnou traťou bude reali-
zované pomocou nového cestného 
nadjazdu. Existujúca komunikácia 
bude doplnená o  chodník pre pe-
ších,“ upozornil zodpovedný pro-
jektant uvedenej spoločnosti Martin 
Kardoš. Na tzv. ostrove medzi kaná-
lom a korytom Váhu by mali osobné 
vlaky zastavovať na plánovanej za-
stávke Nosice s dvoma nástupišťami 
s dĺžkou asi 250 m. Keďže sa nová 
zastávka a trať bude nachádzať v zá-
plavovom území s predpokladom na 
vybudovanie rekreačnej oblasti, ne-
bude železničná trať vedená len po 
násype, ale i na mostných objektoch. 
Stará železničná zastávka Nosice 
bude zrušená a na novú na „ostrove“ 
sa bude podľa projektu možné do-
stať pomocou novej lávky pre peších 
smerom z Nosíc. 

Bytovky ustúpia tunelu
Ďalej budú vlaky pokračovať želez-
ničným viaduktom ponad koryto 
Váhu, pričom na konci obce Nimni-

ca vojdu do jednorúrového tunela s 
dĺžkou takmer 1 082 m. Podľa zve-
rejneného projektu bude vstup do 
tunela umiestnený na konci obce 
Nimnica, kde sa v súčasnosti na-
chádzajú dva bytové domy. „Portál 
tunela Diel a  prístupy k  nemu sú 
v  bezprostrednom kontakte s  exis-
tujúcimi bytovými domami v  obci 
Nimnica. Z  tohto dôvodu dôjde 
k asanácii oboch objektov,“ uviedol 
projektant Martin Kardoš. Smerom 
z Púchova by mal viadukt pred tu-
nelom podľa plánov umožniť chod-
com i cyklistom z kúpeľov dostať sa 
k novej zastávke Nosice. Tunel spolu 
s únikovou štôlňou vyústi približne 
pri najužšom mieste VD. Tam želez-
ničná trať preklenie vodnú plochu 
prostredníctvom ďalšieho viaduktu s 
dĺžkou asi 653 m a tiež s plánovaným 
chodníkom pre peších a cyklistov. 

Z Milochova bližšie do Púchova 
len po ceste
Ďalší mostný objekt medzi Horným 
a Dolným Milochovom by mal vlaky 
nasmerovať do druhého železnič-
ného jednorúrového tunela pod 
vrchom Stavná. Tunel s dĺžkou 1 
861 m by mal vyústiť pri bývalých 
                             (pokračovanie na str. 4)

S modernizáciou želez-
ničnej trate v úseku Bra-
tislava – Žilina sa začalo 
už v roku 2000 medzi Cí-
ferom a Trnavou. Len pred 
nedávnom bola dokonče-
ná časť Beluša – Púchov, 
do ktorej bola zahrnutá i 
rekonštrukcia železničnej 
stanice v okresnom mes-
te, a už sa rozbieha stav-
ba úseku Púchov – Tren-
čianska Teplá. Rozsahom 
stavebných prác a tech-
nických riešení nemá v 
našom regióne toto dielo 
obdobu od 50-tych rokov 
minulého storočia, kedy 
bola postavená Priehrada 
mládeže.

Takto by mohol vyzerať nový oblúkový most ponad Nosický kanál 
medzi stanicou Púchov a zastávkou Nosice.
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                               (pokračovanie zo str. 3)
 
Považských strojárňach a mal by 
byť najdlhším železničným tunelom 
medzi hlavným mestom a Žilinou. 
Preložením železničnej trate už ne-
povedú koľaje cez považskobystric-
kú mestskú časť Milochov. Na zákla-
de toho sme sa pýtali, čo sa stane s 
doteraz existujúcou železničnou tra-
ťou pri VD a železničnou zastávkou 
Milochov. „Železničná trať vedená 
v existujúcom telese medzi Púcho-
vom a Milochovom sa zdemontuje. 
Vo vedení pôvodnej železničnej tra-
te sa vybuduje cestná komunikácia 
pre potreby spojenia obyvateľov 
Milochova a Púchova, nakoľko 
jestvujúca železničná zastávka v 
Milochove bude stavbou moder-
nizácie žel. trate Púchov – Žilina I. 
etapa zrušená bez náhrady,“ infor-
movali nás ŽSR. Týmto riešením by 
sa mala rapídne skrátiť vzdialenosť 
pre automobilovú dopravu medzi 
Púchovom a Dolným Milochovom 
zo súčasných 23 km na 7km. Ak bude 
možné presúvať sa po tejto novej tra-
se automobilom z Púchova až do Po-
važskej Bystrice, vzdialenosť sa skráti 
asi o osem kilometrov. 

Unikátna stavba a viac hluku
Celý projekt modernizácie želez-
ničnej trate medzi Púchovom a 
Považskou Bystricou obsahuje 
veľké množstvo umelých stavieb, 
z ktorých niektoré zatiaľ nemajú 

svojimi technickými parametrami 
a konštrukčným riešením na úze-
mí Slovenskej republiky obdobu. 
Vyššia rýchlosť vlaku a jej nové sme-
rovanie cez dotknuté aglomerácie 
bude znamenať aj vyššie hlukové 
zaťaženie. Podľa Martina Kardoša sa 
obyvatelia nemusia hluku obávať: 
„Na základe realizovanej hluko-
vej štúdie sú navrhnuté opatrenia 
na elimináciu hlukových emisií vo 
forme protihlukových stien. Tieto 
sú situované v  zastavanom území 
prevažne v  intraviláne dotknutých 

obcí a  miest. Najväčší rozsah tých-
to stien bude zrealizovaný v  meste 
Púchov a  v  mestskej časti Nosice, 
v  obci Nimnica, v  meste Považská 
Bystrica a  v  Považskej Teplej. Pres-
né polohy protihlukových stien sú 
definované v Správe o hodnotení z 
procesu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie.“ Medzi Bratisla-
vou a Žilinou ide po modernizácii 
železničného uzla v našom hlavnom 
meste o finančne najnáročnejší úsek. 
Či bude projekt modernizácie želez-
ničnej trate korešpondovať s realitou, 

by sme sa mali dozvedieť po 40-tich 
mesiacoch rozsiahlych stavebných 
prác, no ŽSR sa vyjadrili nasledovne: 
„Celá stavba sa bude realizovať na 
základe dokumentácie pre reali-
záciu stavby v zmysle vydaných 
stavebných povolení a územných 
rozhodnutí. Jej nedeliteľnou súčas-
ťou sú uvedené mostné objekty, v 
ktorých sú navrhnuté i lávky pre pe-
ších a cyklistov a tieto sú súčasťou 
železničných viaduktov.“

-pam-, asb.sk

Vizualizácia násypu a mostovej konštrukcii na Nosickom ostrove, 
kde bude umiestnená aj zastávka pre mestskú časť.
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Celkové situácie stavby

Celková situácia stavby, sžkm 159,0 - sžkm 169,0

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

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

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

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

L. Rovne, potraviny, Súhradka
L. Rovne, predajňa Ledrov 
Dohňany, Obecný úrad
Záriečie, Potraviny Mix
Lúky, obchod p. Duníková
Mestečko, pohostinstvo U Mira
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Na festivale Vúdstok dážď neprekážal
V  piatok 5. augusta sme nesmeli chýbať na prvom dni jediného letného hudobného festivalu 
v púchovskom regióne. Druhý ročník dvojdňového „Vúdstok-u“ pripravilo občianske združenie 
Mŕtva kosť spolu s ďalšími dobrovoľníkmi v miestnej časti Dohnian v Mostišti .

Prvý deň festivalu s dažďom
Už ranné piatkové počasie naznačo-
valo možnosť dažďa, ktorý sa s  letný-
mi festivalmi pod holým nebom príliš 
„nekamaráti“. Zlé tušenie sa naplnilo 
ešte pred oficiálnym začiatkom festi-
valu, kedy spŕchlo už okolo dvanástej 
hodiny. No na nálade, ktorá vládla pri 
hlavnom pódiu a v celom areáli, to cítiť 
vôbec nebolo. Ak sa aj objavila neja-
ká kvapka, priaznivci dobrej hudby a 
malých festivalov boli vybavení prši-
plášťmi a niektorým neprekážalo ani 
to, že boli mokrí.  „Je to tu super! Sú tu 
skvelí ľudia - moja krvná skupina. S 
kamarátmi si to veľmi užívame a tro-
chu vody nám vôbec nevadí,“ povedal 
nám Miro, ktorý prišiel do Mostišťa pri 
Púchove z Prešova. Okrem kapiel mali 
„festivalujúci“ možnosť pozrieť si v tzv. 
Art-zóne vystavené fotografie miest-
nych umeleckých fotografov, z čajov-
ne pod stanom bolo, okrem mľaskania 
z výborného nealko-nápoja, počuť 
tóny každému dostupnej gitary. Or-
ganizátori Vúdstoku nezabudli ani na 
gastro služby rôzneho typu a okrem 
tradičných festivalových jedál a piva si 
na svoje prišli i vegetariáni a priaznivci 
raw pokrmov. 

Prekvapenie od Chikiliki tu-a
„Podľa posledných informácií, ktoré 
mám, prišlo dnes na festivalovú lúku 
viac ako 400 ľudí. Milo ma prekvapi-
lo, že je tu viac ľudí, ktorí prišli z väč-
šej diaľky, ako z blízkeho regiónu – je  
ich asi 80 %,“ skonštatoval počas vy-
stúpenia skupiny Chikiliki tu-a predse-
da OZ Mŕtva kosť a hlavný organizátor 
festivalu Andrej Rafaj. Spomínaná sku-
pina bola hlavným ťahákom prvého 

Na Vúdstok prišli aj z Košíc
Podľa ďalších Rafajových slov pripra-
vovali druhý ročník festivalu skoro ďal-
ší rok, no prípravy vyvrcholili vo štvrtok 
stavaním hlavného pódia:  „Včera pri-
šli dobrovoľníci z Banskej Bystrice a 
pomáhali nám pri budovaní areálu, 
čím si vlastne zabezpečili neplate-
ný vstup na festival, ktorý stojí iba 5 
eur. Aj vďaka takémuto prístupu je 
Vúdstok takým komunitným festiva-
lom, kde sa neznámi ľudia zdravia už 
z diaľky NAZDAR.“ Festival sme op-
úšťali v skorých ranných hodinách, no 
priznáme sa, že veľmi sa nám odtiaľ ne-
chcelo. Počas cesty domov sme zobrali 
dvoch  stopárov, kráčajúcich v daždi 
za kamarátom, ktorého vlak vysadil 
na zastávke v Dohňanoch. Na otázku, 
ako sa im zatiaľ na festivale páči, jeden 
z nich odpovedal: „Je to jedinečný fes-
tival a veľmi bezprostredný. Chodím 
na rôzne festivaly v priebehu celého 
leta už niekoľko rokov, no Vúdstok 
ani tento rok nesklamal. Takto neja-
ko si predstavujem atmosféru, ktorá 
vládla na legendárnom Woodstoku v 
roku 1969. Prišli sme sem kvôli tomu 
z Košíc a zlé počasie nás o zážitok za-
tiaľ neobralo.“                                          -pam-

dňa Vúdstoku a pod pódiom tancuj-
úcich ľudí potešila svojimi najväčšími 
hitmi. Prekvapením a malým darče-
kom od kapely Chikiliki tu-a bolo za-
hranie piesne „Monte Carlo“. Dvaja gi-
taristi a bubeník si na pódium zavolali 
aj kamarátov z kapely Sematam, ktorá 
hrala na hlavnom pódiu tesne pred 
nimi. Tí zapojili svoje dychové nástroje 
– trúbku, saxofón, trombón a spoločne 
roztancovali všetkých divákov na lúke. 

OTVÁRACIE  HODINY  PÚCHOVSKÉHO  MÚZEA
UTOROK:  9:00 - 11:00 

ŠTVRTOK: 15:00 - 17:00
NEDEĽA: 14:00 - 16:00 

VSTUPNÉ: DOSPELÝ 1,5 €
                                                                           ZĽAVNENÝ LÍSTOK 1 €  (deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP)
 V prípade záujmu o prehliadku múzea mimo vyhradený čas volajte č. t.: + 421 905 915 835.



spravodajstvo  I  inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY6

motivácii dokončiť rekonštrukciu na-
čas M. Janek. Kapacita zariadenia pre 
deti predškolského veku je 30 osôb a 
v súčasnosti je už naplnená. „Čaká-
me ešte na vyjadrenie ministerstva 
školstva, ale to príde až po kolaudá-
cii,“ povedala o potrebnom admini-
stratívnom schválení vedúca odboru 
školstva Viera Češková. Personálne a 
organizačne bude tieto priestory za-
strešovať MŠ na Požiarnej ulici číslo 
1292, kde sa už deti spolu s rodičmi 
tešia na nové priestory.                      -pam-

Podľa stavbyvedúceho Mariána Jane-
ka sú už interiéry dokončené: „V bud-
úcom týždni by sa mali nainštalovať 
hracie prvky ako napríklad pies-
kovisko a preliezky spolu s novým 
oplotením.“ Stavbu odovzdajú 17. 
augusta a ak pôjde všetko podľa plá-
nu, tak od 1. septembra bude mater-
ská škola schopná plnej a bezpečnej 
prevádzky. „Sľúbili sme primátorovi, 
že to stihneme všetko načas, keďže 
je veľký záujem rodičov o miesta 
v tejto materskej škole,“ povedal o 

Rekonštrukcia bývalých školských dielní na materskú školu finišuje
1. september 2016 je dátum, kedy by sa mal začať nový 
školský rok aj pre deti predškolského veku bývajúce pri 
ZŠ Komenského. Firma Hollstav, s. r. o. tam aktuálne do-
končuje rekonštrukciu bývalých školských dielní na triedy 
materskej školy.

krok vedenia mesta voči svojim ob-
čanom. Dokazuje, že stále máme 
okolo nás nastavené pravidlá, ktoré 
sa dajú vylepšovať.

Doba prevádzky na kúpalisku je 
od 9. do 19. hodiny. 

Cena vstupenky: 
• dospelí – 2 €/deň 
(1,50 €, ak bola zakúpená v čase od 
9. do 11. hod.), 

• dôchodcovia, deti 5 - 15 r., ZŤP 
– 1,35 €/deň 
(1 €, ak bola zakúpená v čase od 9. 
do 11. hod.), 

• deti do 5 rokov vstup zdarma.                                                                  
                                                    -sf-

Často sme svedkami, že aj upro-
stred horúceho leta príde niekoľko 
upršaných a chladných dní, kedy sa 
prázdninujúce deti a dovolenkári 
nemajú kde kúpať. Roky je totiž pú-
chovská krytá plaváreň počas leta 
zatvorená. Na podnet primátora 
Mgr. Rastislava Heneka nový ko-
nateľ MŠK Ing. Štefan Ondrička vy-
hodnotil ekonomickú oprávnenosť 
alternatívneho otvorenia obidvoch 
bazénov počas letnej sezóny. Keď-
že krytý bazén bolo potrebné po 
pätnástich rokoch vymaľovať, jeho 
otvorenie v prípade nepriaznivého 
počasia je možné v auguste. Novin-
kou v bazénoch sú aj rovné nášľap-
né plochy schodov, po ktorých už 
dlho volali občania s pohybovými 
problémami. Je to ďalší pozitívny 

Krytý bazén otvorený aj v lete

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

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OBJED-

NANIE DOPRAVY:

SLUŽBUKONAJÚCI  VODIČ: 

0903 520 500

DISPEČING: 

0903 520 509 

dispecing@mhdpuchov.sk 

VEDÚCI  DOPRAVY: 

0903 520 503

daniz@adp.sk

Autobusová doprava Púchov, a. s. 

od 18. 7. 2016  spustila nové služ-

by pre organizácie a obyvateľov:  

Zmluvnú prepravu osôb, zájazdovú 

prepravu a taxislužbu. Zmluvná do-

prava je určená na prepravu osôb 

na objednávku v rámci mesta Pú-

chov a blízkeho okolia pre školy, or-

ganizácie a občanov (napr. svadby). 

Pre uvedené služby ponúka 8-miest-

ny VW Transporter (TAXI) a autobus  

s 24 miestami na sedenie a jedným 

miestom pre invalidný vozík. 

Prvou organizáciou, s ktorou ADP, 

a. s. uzatvorila zmluvu boli Kúpele 

Nimnica.

Zmluvná preprava osôb - TAXI
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Pohrebná kaplnka
Kaplnku Nanebovzatia Panny Márie 
v HK dal okolo roku 1880 postaviť 
miestny kňaz Florián Augustín Ba-
logh v novobarokovom štýle ako 
jednoloďovú sakrálnu budovu s 
dvoma vežičkami. Na jej výstavbu 
bol údajne využitý materiál zo zni-
čeného hornokočkovského kosto-

la, ktorý sa nachádzal pri dnešnom 
cintoríne. V minulosti kaplnka sl-
úžila pohrebným sprievodom na 
ceste k cintorínu ako zastavenie na 
krátku modlitbu pri absencii domu 
smútku. Za kultúrnu pamiatku bola 
vyhlásená 7. novembra 1963 na 
základe rozhodnutia evidovaného 
Pamiatkovým úradom Slovenskej 
republiky.

Propagátor ovocinárstva
Florián Augustín Balogh sa narodil 
20. septembra 1821 v Melčiciach - 
Lieskovom (okres Trenčín) a zomrel 
3. septembra 1898 v Horných Koč-
kovciach. Bol slovenský rímskokato-
lícky kňaz, historik, priekopník a pro-
pagátor moderného hospodárstva a 
ovocinárstva. Pochádzal zo zemian-
skej rodiny, gymnázium vyštudoval 
u piaristov v Trenčíne a teológiu v 
seminári v Nitre. Za kňaza bol vysvä-
tený 8. septembra 1844. Krátky čas 
pôsobil ako kaplán v Kysuckej Novej 
Vsi a Košeci. Funkciu kňaza vyko-
nával v obci Horné Kočkovce v ro-
koch 1846 - 1898, teda až do svojej 
smrti (Horné Kočkovce sú súčasťou 
Púchova od r. 1926). Od r. 1880 bol 
dekanom a titulárnym kanonikom. 
Pochovaný je so svojimi rodičmi a 
bratom v ním iniciovanej Kaplnke 
Nanebovzatia Panny Márie v Hor-
ných Kočkovciach nad železnicou. 
Florián A. Balogh sa zaslúžil najmä 
o rozvoj moderného hospodárstva 
a ovocinárstva nielen medzi svojimi 
farníkmi. Slovenský ľud vyzýval pre-
dovšetkým k sadeniu šľachtených 
ovocných stromov. Publikoval člán-
ky o ovocinárstve a záhradníctve v 
maďarských odborných časopisoch 
(Falusi gazda, Kertesz gazda) a nad-
viazal tak na bohatú ovocinársku 
tradíciu v regióne. Spolupracoval na 
zborníku pre záhradkárov Gyümöl-
csészeti és konyhakertészeti füze-

tek (Zošity pre 
ovocinárstvo a 
kuchynské zá-
hradky). 
V r. 1881 zís-
kal cenu na 
z á h r a d n í c k e j 
výstave v Buda-
pešti. 

P o d p o r o v a l 
slovenské ná-
rodné hnutie
F. A. Balogh 
vydal aj dvoj-
zväzkové dielo 
o mariánskych 
p ú t n i c k ý c h 
miestach v 
Uhorsku. Nie-
koľko jeho his-
torických prác 
zostalo v rukopi-
se. Neskôr vydal 
dielo o svätcoch z rodu Arpádovcov, 
prácu o uhorských svätcoch a spis 
o patrónoch Nitrianskej diecézy. V 
r. 1889 vyšla jeho práca Aphorismi, 
adagia et axiomata (Aforizmy, prís-
lovia a zásady). Venoval sa aj cirkev-
ným dejinám. Z tejto oblasti uve-
rejňoval príspevky v maďarských a 
nemeckých časopisoch (Magyaer 
Sion, Katolische Christ, Pressburger 
Zeitung). Pozornosť si zasluhuje 
jeho dielo Beatissima Virgo Maria 
Mater Dei, qua regina et patrona 

Florián Augustín Balogh a kaplnka
v Horných Kočkovciach nad železnicou

Hungarorum I. a II., vydané v Zá-
hrebe (Najblahoslavenejšia Panna 
Mária, ktorá je kráľovnou a patrón-
kou Uhorska, 1873) a príspevok 
A kocskoczi pletabánia törtenete 
(Dejiny kočkovskej farnosti, 1866). 
Bol zakladajúcim členom Spolku sv. 
Vojtecha (1870), zakladajúcim čle-
nom Rímskokatolíckeho gymnázia v 
Kláštore pod Znievom (1869) a pod-
porovateľom slovenského národné-
ho hnutia. 

P. Makyna

Jediná známa podoba kňaza  
Floriána Augustína Balogha.

Mnoho ľudí prechádza na 
železničnú stanicu okolo 
malej kaplnky, nepoznaj-
úc jej zaujímavé dejiny. 
Takýto impulz vzbudil aj 
záujem ľudí z občianske-
ho združenia Puchovo 
dedičstvo, ktorí uvedenú 
stavbu v spolupráci s far-
nosťou v Horných Koč-
kovciach vlani sprístupnili 
verejnosti po viac ako 60-
tich rokoch pri príležitosti 
Noci kostolov 2015.

V roku 1937 nakreslil kaplnku v Horných Kočkovciach  
aj český grafik, maliar a ilustrátor Jan Konůpek. 
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Mestská polícia

Púchovčan s Dubničanom olúpili 91-ročného starčeka 

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 

Zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupá-
chateľstva obvinila policajná vyšetrovateľka Odbo-
ru kriminálnej polície z Trenčína 60-ročného Jána z 
Dubnice nad Váhom a 28-ročného Marcela z Púcho-
va. Obvinení v sobotu 30. júla neskoro popoludní v 
obchodnom dome v Dubnici nad Váhom lúpežne 
prepadli 91-ročného starčeka. Medzi dvoma samo-
otváracími sklenenými dverami, pri vychádzaní z ob-
chodného domu, obaja chytili starého muža za ruky, 
silno ním triasli a jeden z dvojice mu z vrecka košele 
odcudzil peniaze. Po tomto vystrašeného starčeka 
odsotili a z miesta ušli. Deduškovi vzali asi 100 eur a 

roztrhli mu vrecko na košeli. Našťastie k jeho zrane-
niu nedošlo. Krátko po skutku trenčianski kriminalisti 
zadržali oboch podozrivých. Starší z dvojice mužov 
bol už v minulosti 13-krát súdne trestaný a z toho 
trikrát sa dopustil lúpeže. Mladší z dvojice je tiež nie-
koľkokrát súdne trestaný a momentálne je do roka 
2017 v podmienke. Vyšetrovateľka spracovala pod-
net na ich väzobné stíhanie. Obvinený Ján si za svoju 
štvrtú lúpež môže posedieť za mrežami až do konca 
života. Za uvedený skutok je trestná sadzba odňatia 
slobody na sedem až dvanásť rokov. 

KR PZ Trenčín 

V tridsiatom kalendárnom týždni sa na cestách 
Púchovského okresu stali tri dopravné nehody. Až 
na materiálne škody mali všetky tri šťastný koniec 
– nikto sa pri nich nezranil ani neprišiel o život. Vý-
nimočne žiadna nehoda nebola zavinená vodičom 
pod vplyvom alkoholu.

V stredu 26. júla v čase o 18.10 h došlo k dopravnej 
nehode na ceste II/507 v katastrálnom území obce 
Lednické Rovne, časť Podstránie. Vodič viedol osob-
né motorové vozidlo značky Škoda Felícia v smere od 
Lednických Rovní do Púchova, pričom sa v dôsledku 
neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnos- 
tiam, vlastnostiam vozidla a stavu a povahe vozovky, 
po prejazde jednorazového prevýšenia dostal s vozi-
dlom do šmyku, prešiel cez protismernú časť vozovky 
vľavo mimo cestu, kde poškodil dopravnú značku a 
oplotenie skládky komunálneho odpadu. Pri nehode 
k zraneniam osôb nedošlo, alkohol nebol zistený. 

V sobotu 30. júla 2016 krátko pred piatou hodinou 
ráno sa stala dopravná nehoda na ceste I/49 v katast-
ri obce Lúky. Vodič viedol osobné motorové vozidlo 

Vitröen Xsara v smere od Púchova do Lysej pod Ma-
kytou, pričom v dôsledku únavy (mikrospánok) pre-
šiel cez protismernú časť vozovky mimo cestu, kde 
prerazil priľahlé zábradlie a prevrátil sa s vozidlom na 
strechu.  Pri dopravnej nehode k zraneniam osôb ne-
došlo, alkohol zistený nebol. 

O deň neskôr 31. júla sa stala dopravná nehoda 
v obci Beluša na križovatke miestnych komuniká-
cií ulícl. Dr. Adamyho a Krížnej. Motocyklista viedol 
motocykel značky Honda 600 po Ulicil. Dr. Adamyho, 
pričom v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu mo-
tocykla a nesledovania situácie v cestnej premávke 
v križovatke s Krížnou ulicou narazil do služobného 
osobného motorového vozidla Policajného zboru 
(hliadka OO PZ Púchov zastavovala uvedené vozidlo, 
ktorého vodič na výzvu nereagoval a pokračoval v 
jazde). Následne bolo zistené, že vodič motocykla 
nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Pri doprav-
nej nehode k zraneniu osôb nedošlo, alkohol zistený 
nebol. 

KR PZ Trenčín

Vodič motorky narazil do policajného auta 

Mikrospánok vodiča bol príčinou dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu v obci Lúky. Auto skončilo po náraze 
do zábradlia na streche. Našťastie si to odniesli iba plechy a zábradlie.                FOTO: KR PZ Trenčín

Čašníčka odmietla zaplatiť pokutu za              
nedodržanie zatváracej doby

Hliadka mestskej polície počas kontroly zatvá-
racích hodín púchovských podnikov zistila, že 
v pivárni na Chmelinci sedelo po záverečnej asi 
11 zákazníkov a konzumovalo alkoholické nápo-
je. Na pokyn polície čašníčka vyzvala hostí, aby 
prevádzku opustili, po zaplatení účtov tak urobili. 
Čašníčka si spáchania priestupku proti verejnému 
poriadku vedomá nebola, policajtov informovala, 
že po záverečnej im už nenalievala a odmietla 
zaplatiť blokovú pokutu. Hliadke povedala, nech 
si vec vyrieši s majiteľom prevádzky. Mestskí po-
licajti ju poučili, že ju pozvú na oddelenie na po-
danie vysvetlenia a prípad odstúpia na správne 
konanie.

Český bezdomovec žobral v kostole
Hliadku mestskej polície zavolali do Horných 

Kočkoviec, kde mal v tamojšom katolíckom kos-
tole počas omše žobrať po česky hovoriaci muž. 
Keď ho upozornili na nevhodnosť konania, začal 
sa muž vyhrážať. Hliadka ho našla na železničnej 
stanici. Keďže sa nevedel preukázať preukazom 
totožnosti, mestskí policajti ho odviedli na od-
delenie na zistenie totožnosti. Zistilo sa, že ide o 
bezdomovca z Prahy, svojim konaním sa dopustil 
priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, 
mestskí policajti mu udelili pokutu a z oddelenia 

ho prepustili. 

Vyvŕšili sa na autobusovej zastávke
Púchovskí mestskí policajti vyšetrujú priestu-

pok poškodzovania cudzej veci. Dopustiť sa ho 
mali neznámi páchatelia, ktorí na Gorazdovej ulici 
poškodili autobusovú zastávku. Hliadku mestskej 
polície privolali krátko pred treťou hodinou na-
dránom s tým, že na Gorazovej ulici je obrovský 
hluk. Hliadka napriek rýchlemu zásahu na mieste 
nikoho nenašla, páchatelia však po sebe zane-
chali rozbité výplne autobusovej zastávky, ktoré 
zničili starými kreslami pravdepodobne zo ZŠ Go-
razdova. Svedkovia hovoria minimálne o dvoch 
vandaloch, polícia po nich pátra. 

Prehral?
Hliadku mestskej polície požiadali z operačné-

ho strediska Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Považskej Bystrici o predbežné zabezpe-
čenie miesta v herni na Nábreží slobody. Zákazník 
herne tam mal poškodiť výherný herný automat. 
Na mieste našli mestskí policajti muža z Púchova, 
ktorý v herni rozbil displej na rulete. Po príchode 
hliadky z Obvodného oddelenia Policajného zbo-
ru z Púchova si previnilca prevzali štátni policajti, 
prípad je v riešení.    

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti kles-
la v júni v Púchovskom okrese medzimesačne o 0,03 
percenta a dosiahla úroveň 4,76 percenta. Miera ne-
zamestnanosti v okrese Púchov bola opäť najnižšia v 
kraji a šiesta najnižšia na Slovensku. 

V evidencii púchovské úradu práce bolo koncom 
1305 uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 688 
žien a 78 občanov so zdravotným postihnutím. 
Takmer tretina - až 403 uchádzačov o zamestnanie v 
Púchovskom okrese bolo mladších ako 30 rokov. 

Priemerná miera nezamestnanosti v Trenčianskom 

kraji stúpla v júni medzimesačne na 6,70 %. Najvyššia 
bola v okrese Prievidza (9,06 %). Nasledovali okresy 
Partizánske (7,62 %), Považská Bystrica (7,21 %), Bá-
novce nad Bebravou (6,50 %), Ilava (5,85 %), Nové 
Mesto nad Váhom (5,77 %), Trenčín (5,43 %) a Myjava 
(4,98 %). 

Priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku 
bola v júni 9,45 %, medzimesačne sa nezmenila. Naj-
vyššia bola v okrese Rimavská Sobota (25,62 %), naj-
nižšia v okrese Galanta (3,75 %). 

(r)

Nezamestnanosť v okrese klesla v júni na 4,76 %
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 POZDRAV  Z  NOSÍC      

 Dobrý deň vám, naši milí,
chceme vás dnes pozdraviť,
úsmev v tvári nech vám žiari,       
by ste mohli dlho žiť.                                                                                                                                             
                                                                     
 Škôlkari sme iba malí,                                                                                                                                            
máme svoje detské sny,                                                                                                                                             
chceme v láske a šťastí žiť,                                                                                                                                             
so svojimi rodičmi.                 
                                                                   
Radi máme našu škôlku                                                                                                                                           
v nej Táničku, učiteľku.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
Milú tetu školníčku                                                                                                                                        
čo má úsmev na líčku.                       
                                                                                                                    
Dášku, Hanku – kuchárku,                                                                                                                                        
čo nám varí polievku.          
                                                                           
Aj Alenku, riaditeľku,                                                                                                                                      
čo nám chráni školičku.                           

Dnes sme prišli domov k vám                                                                                                                           
prezradiť , jak dobre je nám.                                                                                                                                             
                                                                                                                    

A. Antalová
            

Naša materská škola má 25 rokov. 
Vybudovaná bola v akcii „Z“ a daná 
do prevádzky v roku 1991.  
A jej poloha? Nádherné prostredie v 
strede Starých Nosíc, je krásna a my 
sme na ňu pyšní.
Je to jednotriedka, s počtom 23 detí 
vo veku 3 – 6 ročných, o ktorých sa 
stará 5 obetavých ľudí: 2 pedagogic-
kí zamestnanci, školníčka, kuchárka a 
vedúca školskej jedálne.                           
Výchovno-vzdelávacia činnosť je rea- 
lizovaná v súlade so Štátnym vzdelá- 
vacím programom ISCED 0 a Škol- 
ským vzdelávacím programom „Od  
studničky k rieke“ doplneným téma- 
mi v oblasti environmentálnej a  regio- 
nálnej.                                   
10 rokov sme dôstojne reprezento-
vali materskú školu i naše mesto ak-
tívnou účasťou v medzinárodnom 
projekte Zelená škola, v období rokov 
2004/05 – 2014/15, čím sme sa nielen 
zviditeľnili, ale i odlíšili od ostatných.                                                                          
Z úspechov školy spomeniem iba 
niektoré: 1. miesto v celoslovenskej 
súťaži MISS KOMPOST, zapojenie sa 
do mestského projektu Ekologicky 
v odpadovom hospodárstve, bio-
kompostovaní a separovaní odpadu. 
Zvlášť významná pre nás bola návšte-

va z ČR v októbri 2014 z CEA Sluňákov, 
z Olomouca, pre ktorých sme pripravi-
li metodický deň zameraný na výme-
nu poznatkov a skúseností v oblasti 
environmentálnej, ale aj regionálnej 
výchovy.              
Tak ako ostatné materské školy i my 
sme zapojení do projektu Školské 
ovocie i do mliečneho programu. 
Pravidelne sa zúčastňujeme s deťmi 
podujatí v rámci mesta,  prípravou 
kultúrnych programov a vystupova-
ním našich detí tešíme širokú mestskú 
verejnosť, rodičov i obyvateľov miest-
nej časti. Z našich pravidelných a už 
tradičných spoločných akcií s rodičmi 
spomeniem Šarkaniádu, Tekvičkové 
kráľovstvo, Orieškové hody, Mikuláš-
sku a vianočnú besiedku, Fašiangový 
bál, Vítanie jari, Stavanie a váľanie 
mája, Deň matiek, MDD s miestnymi 
hasičmi, koncoročnú opekačku pri 
príležitosti Dňa otcov.   Dobrú spolu-
prácu máme s CVČ Včielka, so základ-
nými školami v meste, ZUŠ, domom 
kultúry, mestskou knižnicou i CPPPaP.               
Naše deti sú múdre, kvalitne a dobre 
pripravené na vstup do prvého roční-
ka ZŠ a my sme na ne hrdí. Sú talen-
tované, navštevujú ZUŠ v hudobnom i 
výtvarnom odbore, tanečné i športové 

krúžky v CVČ i v rámci mesta – futbal, 
hokej, krasokorčuľovanie, plávanie.                    
Naša materská škola je nielen v krás-
nom prostredí, ale je aj naozaj krásna, 
funkčne a dobre vybavená hračkami, 
modernými, ekologickými učebnými 
pomôckami, didaktickou technikou. 
Postupnou modernizáciou sme opra-
vili strechu, vymenili okná, dvere, ná-
bytok, vybudovali chodníky, terasu, 
opravili detské sociálne zariadenie, 
šatne a chodby, vybudovali funkčný 
školský dvor.

Bez dobrej spolupráce a pomoci zria-
ďovateľa, Mesta Púchov, by sme toto 
všetko nezvládli, preto moje poďako-
vanie patrí aj im. Patrí sa mi povedať, 
že kedykoľvek som požiadala vedenie 
mesta o pomoc, nikdy ma neodmietli, 
ani teraz, ani za ostatné roky späť.  
Rovnako mi neodmietli pomoc moje 
kolegyne, keď bolo potrebné čokoľ-
vek prerábať a opravovať v mimopra-
covnej dobe, v čase dovolenky alebo 
víkendov.  A vyplatilo sa. Žijeme ako 
jedna rodina, s našimi deťmi, ich ro-
dičmi a tešíme sa z každého príjemne 
a zmysluplne prežitého dňa.                                
                         

Antalová Alena, riaditeľka MŠ

ZELENÉ ŽABKY        

Nosice sú, vec  je jasná,   
časť Púchova prekrásna.                                                                                                                                       
Zľava tíško tečie Váh,                                                                                                                                             
sprava to ticho ruší vlak.  

V strede Nosíc  škôlka stojí,              
do nej hŕba detí chodí.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
Bystré nôžky, múdre hlávky,                   
to sme my, Zelené žabky!                                                                                                                                           

Na tvári nám úsmev žiari,                           
Tešíme sa, veď sme zdraví.     

Chcete o nás vedieť viac?              
Príďte sa nám k podívať!                                                                                                                                         

 A. Antalová                                                                   



Tanečníci FS Váh a Trachtentanzgruppe Breidenbach na 
hrade Biedenkopf.

Momentka z  vystúpenia FS Váh  v lokálnej prílohe 
krajských novín.

píšete nám PÚCHOVSKÉ NOVINY10

Folklórny súbor Váh na potulkách Nemeckom
     V stredu večer 13. júla vyrazil náš 
folklórny súbor plný očakávaní oproti 
novému dobrodružstvu. Cieľom ces-
ty bolo mestečko Breidenbach (3,5 
tisíc obyvateľov) v Hesensku, ktoré 
sa stalo naším dočasným domovom 
počas 21. Medzinárodného folklór-
neho festivalu krajinského okresu 
Marburg - Biedenkopf. Po asi 12-hodi-
novej ceste nás hneď ráno privítal náš 
sprievodca Andreas z miestneho folk-
lórneho súboru, ale i starosta Breiden-
bachu, ktorý nám odovzdal pamätnú 
medailu. Ubytovali nás súčasní a bý-
valí členovia domáceho folklórneho 
súboru vo svojich rodinách, mali sme 
teda príležitosť nahliadnúť aj do bež-
ného života nemeckých domácností 
a precvičiť si našu jazykovú zdatnosť, 
hlavne nemčinu a angličtinu.
     Vo štvrtok večer po ubytovaní a 
rýchlej exkurzii v miestnej fabrike 
Weber Maschinenbau (svetový vý-
robca strojov na krájanie a balenie 
potravín), nás čakalo prvé vystúpenie 
v kúpeľnom mestečku Bad Endbach. 
Tu sme prvýkrát stretli ostatné zahra-
ničné zoskupenia: detský spevácky 
zbor z Bulharska, orchester z Veľkej 
Británie a súbor z Lotyšska. Samozrej-
mosťou je, že jednotlivé programy 
vždy dopĺňali miestne hudobné a ta-
nečné zoskupenia. 
     Piatok sme „odštartovali“ výletom 
do Marburgu, konkrétne do jeho his-
torického centra s hradom (uskutoč-
nilo sa na ňom kolokvium za účasti 
Martina Luthera a Ulricha Zwingliho), 
historickej radnice, kostola sv. Alžbe-
ty “Uhorskej” a starobylej univerzity 
(študentami boli aj bratia Grimmovci 
a začali tu svoju zberateľskú činnosť). 
Piatkový večer patril programu v „na-
šom” Breidenbachu, ktorý ukončila 
spoločná zábava s našimi novými „ro-
dinami” a priateľmi.
     V sobotu pred vystúpením sme 
si vyšli na miestnu rozhľadňu a pre-
zreli sme si celé okolie ako na dlani. 
Nasledovala cesta do Kirchhain, kde 
sme mali pódium pripravené na his-

torickom štvorcovom námestíčku s 
krásnou historickou radnicou. Počas 
návratu späť k rodinám sme sa zasta-
vili na typickom “pivnom folkfeste” v 
Niederlaasphe, ktorý charakterizuje 
veľký stan, hektolitre piva, prijímanie 
do mládežníckych spolkov, nemecká 

pekným výhľadom a zúčastnili sme 
sa záverečného ceremoniálu festiva-
lu. Následne sme sa rozlúčili s našimi 
hostiteľmi a tým dali bodku za naším 
nemeckým účinkovaním.
     V pondelok 18. júla ráno nás už 
čakali naši najbližší na púchovskom 
Námestí slobody, keď sme sa „vyko-
túľali“ zavčas ráno z autobusu. Kulisy 
z tancov - kovadlina, cepy alebo ener-
gické kostelecké čardáše si získali ob-
div divákov, rovnako aj naša početná 
ľudová hudba (najmä cimbal) získala 
opäť nových poslucháčov. Mesto Pú-
chov a jeho kultúru sme prezentovali 
aj nemeckou brožúrkou - Genießen 
Sie Púchov (Užite si Púchov) a CD 
nosičom „Hrdzialenko moje – Od Pú-
chova k vám“.  Nemecká precíznosť sa 
prejavila hlavne v presnom stopovaní 
jednotlivých javiskových vstupov, ale 
i v každodennej reportáži z jednotli-
vých festivalových dní v miestnych 
novinách. Príležitosť predviesť sa do-
stali aj mladí tanečníci a muzikanti, 
aby pred plánovaným 45. výročím 
súboru, ktorý pripravujeme s finanč-
nou podporou Fondu na podporu 
umenia, s OZ Folklórne srdce Púchov 

a Domom Kultúry Púchov, získali “ja-
viskovú prax” a precvičili si jednotlivé 
choreografie.

Martin Rosina
účastník zájazdu,  

 tanečný pedagóg a manažér FS Váh

muzika i známe hity.
     Nedeľa bol posledný deň nášho 
dobrodružstva. Občerstvili sme sa veľ-
kým “brunch-om” (niečo jako raňajky 
a obed spolu) u našich domácich 
a vyrazili sme na hrad Biedenkopf. 
Vystúpili sme na hradnom nádvorí s 

Mesto Púchov hľadá úspešných jednotlivcov a kolektívy
Blíži sa 17. 9. 2016 – deň Púchovského jarmoku. Jedným z podujatí jarmoku je aj predstavenie najúspešnejších 
občanov mesta PÚCHOV, tímov a družstiev primátorom mesta Púchov. Podmienkou tohto ocenenia je repre-
zentácia mesta Púchov od posledného Púchovského jarmoku (v období september 2015 – august 2016) na 
súťažiach republikového či medzinárodného charakteru.

Touto cestou Vás prosíme o zaslanie návrhov úspešných jednotlivcov a kolektívov s uvedením: 
Mena, priezviska, adresy, čísla telefónu, e-mailu, názvu súťaže a doklad o umiestnení v súťaži s dátumom vystavenia 
(napr. diplom...).

Kontaktné údaje na zasielanie návrhov:  viera.ceskova@puchov.sk, 0907 439 734.
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Suché konáre ohrozujú chodcov
„Napriek výbornej kondícii si vyža-
duje ošetrenie, vďaka ktorému by 
mohla rásť bez väčších problémov 
ďalších 30 rokov,“ upozornil Pekara. 
„Je však potrebné obrezať obschnu-
té konáre vo výške asi 20 metrov. 
Dole pri kmeni sa nachádzajú výho-
ny a tie je potrebné zostrihávať, ale 
určite nie odrezávať napr. pílou. Ko-
runa si väčšiu redukciu nevyžaduje.“ 
Vyschnuté konáre je potrebné od-
strániť aj z dôvodu hrozby zranenia 
ľudí. Pod lipou sa nachádza chodník 
a pri silnejšom nárazovom vetre naň 
padajú suché konáre. Podľa slov Ri-
charda Pekaru je tzv. Marczibányiho 
lipa jedna z najvzácnejších v širokom 
okolí: „Ak to porovnáme napríklad 
s lipami v Europarku pri Župnom 
dome, tak tie to majú už zrátané, 
keďže v ich kmeňoch sa nachádza 
množstvo dutín.“

-pam-

Zemepáni sa o záhradu starali
Spomínaná lipa bola spolu s jase-
ňom štíhlym zapojená do súťaže o 
finančný príspevok na ošetrenie od 
Raiffeisen banky. Hoci súťaž nevyh-
rala, zasluhuje si pozornosť nielen 
náhodných okoloidúcich. Na jej stav 
sme sa pýtali poradcu pre mestskú 
zeleň -  arboristu a dendrológa Ri-
charda Pekaru. „Jej vek odhadujem 
na 170 – 230 rokov a vzhľadom na 
jej životnú etapu je vo veľmi dobrej 
kondícii. Je vidieť, že v čase, keď ju 
Marczibányiovci zasadili vo svojej 
záhrade, tak im veľmi záležalo na 
tom, aby sa jej darilo. Doslova by 
som mohol povedať, že si ju „čičí-
kali“, čo jej umožnilo zdravý a rých-
ly rast,“ povedal Pekara. Približne 
200-ročná lipa dosahuje výšku úcty-
hodných 26 metrov, s priemerom 
kmeňa 150 cm a obvodom 420 cm. 
Podľa sadovníckeho posudku nie je 
statika stromu narušená. 

Marczibányiho lipa 
najvzácnejšia v širokom okolí

kolektory, kotly na biomasu , tepelné 
čerpadlá.

Tretie kolo projektu Zelená do-
mácnostiam začne 6. septembra 
2016
Tretie kolo projektu Zelená domác-
nostiam bude vyhlásené 6. septem-
bra 2016 o 12. hod. O nové poukážky 
s platnosťou 3 mesiace budú môcť 
požiadať iba domácnosti z mimobra-
tislavských krajov.
Posun avizovaného termínu spô-
sobilo najmä predkladanie väčšiny 
poukážok z prvého a druhého kola 
na preplatenie v posledné dni ich 
platnosti. Ak boli predložené doku-
menty neúplné, prípadne nesprávne, 
posudzovanie sa predlžovalo. Žia-

Národný projekt SIEA je financovaný 
z Operačného programu (OP) Kvalita 
životného prostredia, ktorý riadi Mi-
nisterstvo životného prostredia SR. V 
pilotnom projekte bude v prvej fáze 
do konca roku 2018 k dispozícii 45 
miliónov €. Celková výška podpory 
na inštaláciu malých zariadení OZE 
zostáva naďalej na úrovni pôvodných 
115 miliónov € z európskych a štát-
nych zdrojov.

Aké zariadenia sú podporované?
1. Malé zariadenia na výrobu elektri-
ny s výkonom do 10 kW - fotovoltaic-
ké panely
2. Zariadenia na výrobu tepla, ktoré 
pokrývajú spotrebu energie v rodin-
nom alebo bytovom dome - slnečné 

Zelená domácnostiam

Len s takýmto prístupom bude môcť 
systém vydávania poukážok fungo-
vať plynule a ďalšie mimobratislavské 
kolo by mohlo byť vyhlásené ešte 
tento rok.
Projekt Zelená domácnostiam je 
súčasťou OP Kvalita životného pro-
stredia. Uvoľňovanie európskych 
prostriedkov predpokladá niekoľko-
stupňovú kontrolu, ktorá má na všet-
kých úrovniach zabezpečiť, že pomoc 
je využitá efektívne, hospodárne a 
len za účelom, na ktorý bola určená. 
Kontrolované nie sú len domácnosti, 
ale aj SIEA. Preverované boli naprí-
klad postupy vydávania poukážok, 
ale aj spôsob, akým SIEA kontroluje 
domácnosti a zhotoviteľov, či podm-
ienky pomoci spĺňajú domácnosti v 
zmysle ich čestných vyhlásení.

Zdroj: www.siea.sk, 
www.zelenadomacnostiam.sk

dosti o preplatenie priniesli rôzne aj 
neštandardné situácie, s ktorými sa 
zhotovitelia museli vysporiadať vždy 
v súlade so všeobecnými a osobit-
nými podmienkami projektu Zelená 
domácnostiam.
Zo 45 miliónov € určených na projekt 
je po prvom a druhom kole preplate-
ných alebo rezervovaných 6,7 milió-
na € na viac ako 3 000 zrealizovaných 
inštalácií. Cieľom SIEA je zabezpečiť 
priebežné vydávanie a preplácanie 
poukážok na inštalovanie zariade-
ných malých obnoviteľných zdrojov 
energie v domácnostiach, avšak pri 
dodržiavaní podmienok financova-
nia z prostriedkov EU. 
Zhotovitelia a domácnosti by si mali 
zvážiť svoje kapacity a možnosti do 
ďalšieho kola, aby vydané poukážky 
neprepadli, neostávali nevyužité a 
neinštalovali sa na poslednú chvíľu. 

V Marczibányiho záhrade stojí majestátna lipa 
veľkolistá, ktorá už dlho odoláva nástrahám času. 
Pod jej korunami odrástlo veľa Púchovčanov a je 
už akýmsi symbolom prírody v centre mesta. 

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu 
formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na vy-
užívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka národné-
mu projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agen-
túry s názvom Zelená domácnostiam.
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PREDAJ A MONTÁŽ 
PLÁVAJÚCICH PODLÁH
VSTAVANÉ SKRINE 
NA MIERU

DVERE

VZORKOVÁ PREDAJŇA PLÁVAJÚCICH PODLÁH 
v rodinnom dome Pod Zábrehom

Podlahy 
už od 6,70 € /m²

dovoz zdarma

Pod Zábrehom 1577/47
020 01 Púchov

michalbalaz75@gmail.com 
0918 360 910

MAKYTA, akciová spoločnosť Púchov 
PRIJME do zamestnania :

KRAJČÍRKY, ŠIČKY

PRACOVNÍKA TECHNICKEJ 
KONTROLY

PRACOVNÍKA NA OBSLUHU 
CUTTERA DO STRIHÁRNE

KONŠTRUKTÉROV STRIHOVEJ 
DOKUMENTÁCIE

IT PRACOVNÍKOV

VOZIČKÁROV

Záujemcovia sa môžu kontaktovať  
osobne na adrese: Makyta, a. s. Púchov,  

1. mája 882/46, 020 025 Púchov,  
telefonicky: 0915 496 590, 0907 742 902,  

alebo e-mailom:  
osobne.oddelenie@makyta.sk.



rozhovor 13

Zimný štadión štadión začal novú sezónu

Aké hlavné problémy momentálne 
rieši púchovský hokej?
Ihneď po nástupe nového konateľa 
MŠK Ing. Štefana Ondričku sme sa 
dohodli, že vytvorí podúčet MŠK, kde 
pôjdu všetky finančné prostriedky 
určené pre hokej. Finančné toky od 
mesta, rodičov a sponzorov pre hokej 
sa týmto opatrením sprehľadnia, čo 
sa zo strany rodičov mladých hokejis-
tov aj požadovalo.
Plánujeme zaviesť celoročnú prevád-
zku zimného štadióna, pričom chce-
me minimalizovať náklady na jeho 
prevádzku. Tento rok začala sezóna 
zimného štadióna 1. augusta, hokejo-
vé súťaže majú prvé kolá v septembri. 
Chceme rozšíriť a následne stabilizo-
vať mládežnícku hráčsku základňu.

Aké opatrenia ste k tomu pripravili?
Dnes platia rodičia za svoje deti 200 
eur ročne. Máme prísľub od primáto-
ra Mgr. Rastislava Heneka a predsedu 
ekonomickej komisie Ing. Daniela 
Laka, že táto platba sa môže v novej 
sezóne znížiť na polovicu. V prípade 
dobrého hospodárenia sa perspek-
tívne môže zrušiť úplne. Finančné ná-
klady na hokejovú výstroj sú vysoké 
a mnohých rodičov to odrádza, aby 
dali svoje deti na hokej. Zakúpili sme 
preto 25 sád hokejových výstrojí pre 
najmenších 6 až 7-ročných hokejistov, 

ktoré budeme deťom zadarmo poži-
čiavať. Minulý rok sme mali prostried-
ky len na nákup 70 hokejok pre 200 
detí. Teraz plánujeme nákup dvoch 
hokejok na jedného hráča na celú se-
zónu. Od 1. septembra organizujeme 
Školu korčuľovania pre púchovské zá-
kladné školy. Naši tréneri budú robiť 
výber talentov a nábor do hokejovej 
prípravky. Dúfam, že naše opatrenia 
prispejú k zvýšenému záujmu detí a 
rodičov o hokej.

Ako je pripravený zimný štadión na 
novú sezónu?
Vymenili sme rozbité plexisklá, oko-
pové dosky, opravili sa dvere na 
striedačky, vymaľoval sa kompletne 
celý štadión a šatne, vymenili sa žia-
rivky osvetlenia, opravila sa rolba. V 
auguste na štadióne už prebiehajú 
plnohodnotné tréningy všetkých ho-
kejových družstiev a dvoch oddielov 
krasokorčuľovania. Verejné korčuľo-
vanie začne od septembra. Navyše 
prenajímame plochu aj pre súkrom-
ných záujemcov. Očakávame, že nám 
to mesačne prinesie výnos 7 - 8 tisíc eur.

Je potrebné prevádzkovať zimný šta-
dión aj v lete, keď sú najväčšie horúča-
vy? Je to ekonomické?
Na príklade trenčianskeho štadióna 
Mariána Gáboríka vidno, že sa pri 

dobrej organizácii oplatí prevádz-
kovať štadión celoročne. Finančne 
sú z hľadiska udržiavania ľadu letné 
mesiace naozaj náročné, ale potreba 
hokejových tréningov pred súťaž-
nou sezónou a záujem obyvateľov je 
rozhodujúci. Navyše Mestský bytový 
podnik v spolupráci s MŠK pripravuje 
energetický projekt, ktorý by vysoké 
platby za energie (približne 100 000 
euro ročne) umožnil podstatným spô-
sobom znížiť.

Určite ste zaznamenali aj kritické 
ohlasy v súvislosti s vytvorením juni-
orského družstva a jeho prihlásenie 
do súťaže v sezóne 2016/2017...
Púchovskí hokejisti v kategórii junior 
hrávali minulý rok za cudzie mestá 
(Žilina, Topoľčany) a dokonca 11 ju-
niorov hralo 2. ligu za mužov. Neboli 
sme s touto situáciou spokojní, lebo 
si u mužov veľmi nezahrali, možno 
dvaja - traja z nich. Keď sme zistili, že 
máme približne 20 juniorov, tak sme 
ich prihlásili do súťaže na najbližšiu 
sezónu. Máme záujem s nimi hrať o 
postup do extraligy. Spolu s juniormi 
máme pokryté už všetky kategórie 
mládežníckeho hokeja. Na to sú sa-
mozrejme viazané ďalšie vyššie do-
tácie od hokejového zväzu. Dúfame 
tiež, že nám to pomôže, aby hráči ne-
odchádzali do iných tímov ako v mi-

nulosti. Môj cieľ je úplne jasný: kvali-
tatívne zvýšiť  úroveň mládežníckeho 
hokeja v meste s výrazným rozšírením 
mládežníckej členskej základne a k 
tomu zabezpečiť potrebné finančné 
prostriedky z externých zdrojov.

Zhováral sa S. Flimmel

Primátor mesta Mgr. 
Rastislav Henek minulý 
rok vymenoval za ma-
nažéra púchovského 
hokeja bývalého prezi-
denta hokejového klu-
bu v Považskej Bystrici 
Ing. Petra Žiačika, aby 
pomohol rozvoju mlá-
dežníckeho hokeja v 
Púchove. Tento zámer 
sa mu donedávna ne-
darilo uspokojivo napĺ-
ňať. S príchodom nové-
ho konateľa MŠK Ing. 
Štefana Ondričku sa 
púchovským hokejis-
tom „blýska“ na lepšie 
časy. Na aktuálnu situ-
áciu v púchovskom ho-
keji sme sa opýtali jeho 
manažéra Ing. Petra  
Žiačika.

Rozpis domácich prípravných
zápasov hokejistov MŠK Púchov:
Juniori:
Púchov – Přerov 
12. 8. 2016 (piatok) o 17.00 h

Dorastenci:
Púchov – Přerov 
12. 8. 2016 (piatok) o 14.00 h
Púchov – Partizánske 
13. 8. 2016 (sobota) o 14.30 h
Púchov – Pov. Bystrica 
20. 8. 2016 (sobota) o 14.30 h
Púchov – Brumov 
21. 8. 2016 (nedeľa) o 11.00 h 

Kadeti:
Púchov – Dubnica 
21. 8. 2016 (nedeľa) o 14.00 h

Starší žiaci:
8,7 HT – Žilina 
20. 8. 2016 (sobota) o 9.00 a 11.30 

Mladší žiaci:
6,5 HT – Žilina 
13. 8. 2016 (sobota) o 9.00 a 11.30 



spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY14

alebo cez gumu, hádzanie loptičiek 
do nastavaných plechoviek, origami 
a ďalšie hry, dnes už s prívlastkom „re-
tro“?! Na svoje si prišli i milovníci his-
torických hier ako šachy, mlyn, húsky 
a návštevníci si mohli vyskúšať i akýsi 
stredoveký bedmintom s drevenými 

Členovia občianskeho združenia (OZ) 
Mŕtva kosť a ďalší dobrovoľníci si roz-
ložili svoje stanoviská po celom parku 
a už iba čakali, koho k nim navedú 
smerové šípky na dlažbe chodníkov. 
Kto zo starších by si nepamätal hlinené 
guľôčky v jamke, skákanie cez panáka 

Retroparkoviny nelákali pokémonmi
Viete, čo sú „Retroparkoviny?“ Ak ste neboli v nedeľu 24. júla 
v popoludňajších hodinách v parku pri Župnom dome, tak to 
ani vedieť nemôžete. V čase naháňania pokémonov cez mo-
bil si prišlo niekoľko desiatok detí zahrať hry, s ktorými sa v 
ich veku zabávali rodičia a prarodičia.

lopárikmi. Na jednom zo stanovísk 
mohli deti otestovať medzi súčasnou 
mládežou stále populárnejšie chode-
nie po lane, k dispozícii bol i hrnčiar-
sky kruh, maľovanie na tvár. Vrcholom 
celého podujatia sa stalo vystúpenie 
bábkového divadla Morgonrock z Byt-
če, ktoré predstavilo interaktívnu diva-
delnú hru o Čertovi Kolofónovi. 
„Dnešné deti sa hrajú už iba rôzne 
online hry a súčasná generácia nepo-
zná hry svojich rodičov. Rozhodli sme 
sa preto zorganizovať toto podujatie, 
aby sme si takéto hry pripomenuli,“ 
ozrejmil zámer podujatia predseda OZ 
Mŕtva kosť Andrej Rafaj. „Veľmi sa mi 
páčilo bábkové divadlo. Nasmial som 

sa na niektorých „hláškach“ Janka a 
Marienky, ktorí stvárnili dnešné mo-
derné deti,“ vyzdvihol vystúpenie otec 
Peter. Rada sa tvorila i pri hrnčiarskom 
kruhu a rodičia s úsmevom na tvári 
skladali papierové lietadielka. „Mne 
sa najviac páčil čert a skákanie cez 
gumu,“ povedala nám malá Ninka. 
Najbližšie sa môžu nielen rodičia so 
svojimi deťmi tešiť v parku pri Župnom 
dome na premietanie animovanej roz-
právky Leví kráľ, ktoré sa uskutoční 13. 
augusta. V poslednú augustovú ne-
deľu vás organizátori pozývajú na lite-
rárny piknik s názvom „Leháro“ a ďalšie 
letné kino s filmom „Teória všetkého“.

-pam-

Kúpele Nimnica a 
združenie ART Belušské Slatiny 
pripravili v Spoločenskom pavi-
lóne Kúpeľného domu Balnea 
Grand výstavu tvorby poľskej 
maliarky Małgorzaty Góry-De-
reszowskej a slovenského rez-
bára a sochára Jaroslava Marti-
ša.

V Púchovskom
magazíne 
uvidíte 
aj tieto reportáže:
Španielsky večer v Púchove

Varovné obrázky na cigaretách nepomáhajú

Denné tábory sú čoraz populárnejšie

Čo s deťmi cez prázdniny? To je otázka mnohých rodičov 

Brigád je stále dosť

Perzeidy sa blížia

Večer Orientu

2. ročník letného badmintonového campu

Púchov v zápase s Dubnicou víťazne

Folkloristka Katarína Mišúnová 

Premiéra v piatok 12. augusta o 18.00 
Reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00
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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
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) 

Savo
na umývanie riadu
1 l  
1,95  

1,29 €

Silan
aviváž
náhrada 
2 l
4,19 

2,49 €
2,95  

1,89 € FA
sprchový gél
dámsky
pánsky  
250 ml 
2,95   

1,29 €

Clin 
čistič okien 
MR 500 ml  
2,19 

1,39 €

Vanish 
čistič 
na koberce  
500 ml
3,69 

1,99 €

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Vanish na koberce
prášok 

650 g
9,99 

4,99 €

NOVINKA

gélové kapsule
15 ks   
6,89 

3,89 €

Ariel 
prací prášok
20 praní  
6,45 

3,89  €

Nivea
šampón na vlasy, 250 ml 

AXE
voda po holení 
100 ml  
7,95  

3,69 €
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MEDIAL Púchov,  s. r. o., Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

CENNÍK PLOŠNEJ REKLAMY platný od 16.5.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kontakt: 
e-mail: slavomir.flimmel@puchovskenoviny.sk 
č.t.: Jana Kuchtová 042/463 36 66 

Formát 
inzercie 

rozmer v mm 
(šírka x výška) 

Cena za 
1 vydanie 

Cena za 5 
a viac vydaní 

(zľava 5%) 

Cena za 10 
a viac vydaní 
(15 % zľava) 

1/1 strany 204 x 270 100 € 95 € 85 € 

1/2 strany 204 x 134  70 € 66 € 59 € 

 100 x 270       70 € 66 € 59 € 

1/3 strany 204 x 87  50 € 47 € 42 € 

 65 x 277  50 € 47 € 42 € 

2/3 strany 
 

134 x 277  80 € 76 € 68 € 

100 x 134 40 € 38 € 34 € 1/4 strany 

204 x 64 40 € 38 € 34 € 

1/8 strany 100 x 62 36 € 34 € 30 € 

1/16 strany 100 x 34 16 € 15 € 13 € 

 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

 

1/4 

 

1/8 

1/16 

 

1/3 

 

1/4 

 

MEDIAL Púchov,  s. r. o., Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

CENNÍK PLOŠNEJ REKLAMY platný od 16.5.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kontakt: 
e-mail: slavomir.flimmel@puchovskenoviny.sk 
č.t.: Jana Kuchtová 042/463 36 66 

Formát 
inzercie 

rozmer v mm 
(šírka x výška) 

Cena za 
1 vydanie 

Cena za 5 
a viac vydaní 

(zľava 5%) 

Cena za 10 
a viac vydaní 
(15 % zľava) 

1/1 strany 204 x 270 100 € 95 € 85 € 

1/2 strany 204 x 134  70 € 66 € 59 € 

 100 x 270       70 € 66 € 59 € 

1/3 strany 204 x 87  50 € 47 € 42 € 

 65 x 277  50 € 47 € 42 € 

2/3 strany 
 

134 x 277  80 € 76 € 68 € 

100 x 134 40 € 38 € 34 € 1/4 strany 

204 x 64 40 € 38 € 34 € 

1/8 strany 100 x 62 36 € 34 € 30 € 

1/16 strany 100 x 34 16 € 15 € 13 € 
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1/2 

 

 

1/2 

 

 

1/4 

 

1/8 

1/16 

 

1/3 

 

1/4 KONTAKT: slavomir.flimmel@puchovskenoviny.sk, 0905 758 491 
inzercia@puchovskenoviny.sk, 042/463 36 66

Uvedené ceny sú bez DPH. 

NOVÝ CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE 
Púchovských novín pozerajte tu:

tábora. Tento rok ním bola herečka 
a speváčka Barbora Švidraňová. He-
rečka - známa z televíznych seriálov 
a súťaže Tvoja tvár znie povedome – 
mladým divadelníkom odpovedala 
na zvedavé otázky a prezradila niečo 
o svojich hereckých začiatkoch. Na 
záver návštevy rozdala autogramy 
a odfotila sa s účinkujúcimi. Ak ste 
predstavenie nestihli, nezúfajte. Ria-
diteľka Domu Kultúry Milada Vargová 
prisľúbila, že sa pokúsi zorganizovať 
reprízu počas Noci divadiel, ktorá sa 
uskutoční na jeseň tohto roku.

S. Krško
(autor je študentom ....)

V poslednú júlovú nedeľu sa v pries-
toroch Domu kultúry uskutočnilo 
prestavenie muzikálu Alica v krajine 
zázrakov. Účinkujúcimi boli deti z Let-
ného muzikálového tábora, ktorý sa 
konal celý týždeň od 25. júla. Pod ve-
dením režisérky Ivany Huličiarovej a 
Lucie Panáčkovej sa školáci za týždeň 
dokázali pripraviť a prezentovať nao-
zaj prvotriednym výkonom pred zapl-
nenou sálou divadla. Príbeh o Alici a 
zlej kráľovnej zaujal dospelého i toho 
najmenšieho diváka. Piesne, ktorých 
texty vytvárali deti, sa vhodne dopĺ-
ňali s prepracovanou choreografiou. 
Deň pred oficiálnou premiérou zah-
rali exkluzívne pre špeciálneho hosťa 

Alica v krajine zázrakov v podaní detí

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA                               
KVETINÁRSTVO - živé, umelé kytice, vence 

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

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

0903 42 42 42  
(nonstop v prípade úmrtia)

Kompletný pohreb od 690 eur
Royova ulica 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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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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2. kolo 14. 8. o 17. h: 
Bolešov – Lysá, Papradno – Jasenica, K. Podhradie 
– Udiča, Pov. Bystrica – D. Kočkovce, Ilava – Tuchyňa, 
Dulov – Podmanín, H. Poruba – Košeca.
3. kolo 21. 8. o 17. h: 
Košeca – Bolešov, Podmanín – H. Poruba, Tuchyňa 
– Dulov, D. Kočkovce – Ilava, Udiča – Pov. Bystrica, 
Jasenica – K. Podhradie, Lysá – Papradno.
4. kolo 28. 8. o 17. h: 
Bolešov – Papradno, K. Podhradie – Lysá, Pov. Bystri-
ca – Jasenica, Ilava – Udiča, Dulov – D. Kočkovce, H. 
Poruba – Tuchyňa, Košeca – Podmanín.
5. kolo 4. 9. o 16. h: 
Podmanín – Bolešov, Tuchyňa – Košeca, D. Kočkov-
ce – H. Poruba, Udiča – Dulov, Jasenica – Ilava, Lysá 
– Pov. Bystrica, Papradno – K. Podhradie.
6. kolo 11. 9. o 16. h: 
Bolešov – K. Podhradie, Pov. Bystrica – Papradno, Ila-
va – Lysá, Dulov – Jasenica, H. Poruba – Udiča, Košeca 
– D. Kočkovce, Podmanín – Tuchyňa.
7. kolo 18. 9. o 15.30 h: 
Tuchyňa – Bolešov, D. Kočkovce – Podmanín, Udiča 
– Košeca, Jasenica – H. Poruba, Lysá – Dulov, Paprad-
no – Ilava, K. Podhradie – Pov. Bystrica.
8. kolo 25. 9. o 15.30 h:
Bolešov – Pov. Bystrica, Ilava – K. Podhradie, Dulov 
– Papradno, H. Poruba – Lysá, Košeca – Jasenica, Pod-
manín – Udiča, Tuchyňa – D. Kočkovce.
9. kolo 2. 10. o 14.30 h: 
D. Kočkovce – Bolešov, Udiča – Tuchyňa, Jasenica 
– Podmanín, Lysá – Košeca, Papradno – H. Poruba, K. 
Podhradie – Dulov, Pov. Bystrica – Ilava.
10. kolo 9. 10. o 14.30 h: 
Bolešov – Ilava, Dulov – Pov. Bystrica, H. Poruba 
– K. Podhradie, Košeca – Papradno, Podmanín – Lysá, 
Tuchyňa – Jasenica, D. Kočkovce – Udiča.
11. kolo 16. 10. o 14. h: 
Udiča – Bolešov, Jasenica – D. Kočkovce, Lysá – 
Tuchyňa, Papradno – Podmanín, K. Podhradie – Ko-
šeca, Pov. Bystrica – H. Poruba, Ilava – Dulov.
12. kolo 23. 10. o 14. h: 
Bolešov – Dulov, H. Poruba – Ilava, Košeca – Pov. Bys-
trica, Podmanín – K. Podhradie, Tuchyňa – Papradno, 
D. Kočkovce – Lysá, Udiča – Jasenica.  
13. kolo 30. 10. o 14. h: 
Jasenica – Bolešov, Lysá – Udiča, Papradno – D. Koč-
kovce, K. Podhradie – Tuchyňa, Pov. Bystrica – Pod-
manín, Ilava – Košeca, Dulov – H. Poruba.

Vyžrebovanie jesennej časti oblastných futbalových súťaží

6. liga muži

7. liga muži
2. kolo 14. 8. o 17. h: 
Lazy – Dohňany, Praznov – Visolaje, Sverepec – Kva-
šov, Pružina – Šebešťanová, M. Lednice – Podvažie, D. 
Mariková – Pruské, D. Breznica – Kolačín.
3. kolo 21. 8. o 17. h: 
Kolačín – Lazy, Pruské – D. Breznica, Podvažie – D. 
Mariková, Šebešťanová – M. Lednice, Kvašov – Pruži-
na, Visolaje – Sverepec, Dohňany – Praznov.
4. kolo 28. 8. o 17. h: 
Lazy – Praznov, Sverepec – Dohňany, Pružina – Viso-
laje, M. Lednice – Kvašov, D. Mariková – Šebešťanová, 
D. Breznica – Podvažie, Kolačín – Pruské.
5. kolo 4. 9. o 16. h: 
Pruské – Lazy, Podvažie – Kolačín, Šebešťanová – D. 
Breznica, Kvašov – D. Mariková, Visolaje – M. Lednice, 
Dohňany – Pružina, Praznov – Sverepec.
6. kolo 11. 9. o 16. h: 
Lazy – Sverepec, Pružina – Praznov, M. Lednice 
– Dohňany, D. Mariková – Visolaje, D. Breznica – Kva-
šov, Kolačín – Šebešťanová, Pruské – Podvažie.

7. kolo 18. 9. o 15.30 h: 
Podvažie – Lazy, Šebešťanová – Pruské, Kvašov – Ko-
lačín, Visolaje – D. Breznica, Dohňany – D. Mariková, 
Praznov – M. Lednice, Sverepec – Pružina.
8. kolo 25. 9. o 15.30 h: 
Lazy – Pružina, M. Lednice – Sverepec, D. Mariková 
– Praznov, D. Breznica – Dohňany, Kolačín – Visolaje, 
Pruské – Kvašov, Podvažie – Šebešťanová.
9. kolo 2. 10. o 14.30 h: 
Šebešťanová – Lazy, Kvašov – Podvažie, Visolaje 
– Pruské, Dohňany – Kolačín, Praznov – D. Breznica, 
Sverepec – D. Mariková, Pružina – M. Lednice.
10. kolo 9. 10. o 14.30 h: 
Lazy – M. Lednice, D. Mariková – Pružina, D. Brezni-
ca – Sverepec, Kolačín – Praznov, Pruské – Dohňany, 
Podvažie – Visolaje, Šebešťanová – Kvašov.
11. kolo 16. 10. o 14. h: 
Kvašov – Lazy, Visolaje – Šebešťanová, Dohňany 
– Podvažie, Praznov – Pruské, Sverepec – Kolačín, 
Pružina – D. Breznica, M. Lednice – D. Mariková.
12. kolo 23. 10. o 14. h: 
Lazy – D. Mariková, D. Breznica – M. Lednice, Kolačín 
– Pružina, Pruské – Sverepec, Podvažie – Praznov, Še-
bešťanová – Dohňany, Kvašov – Visolaje.  
13. kolo 30. 10. o 14. h: 
Visolaje – Lazy, Dohňany – Kvašov, Praznov – Šebeš-
ťanová, Sverepec – Podvažie, Pružina – Pruské, M. 
Lednice – Kolačín, D. Mariková – D. Breznica.

8. liga muži
1. kolo 21. 8. o 17. h: 
Mikušovce – Kameničany, Lednica – Vrchteplá, Bole-
šov B – Prejta, Bodiná – Č. Kameň, FC Púchov – Orlo-
vé, Horovce B – voľno.
2. kolo 28. 8. o 17. h: 
Kameničany – voľno, Orlové – Horovce B, Č. Kameň 
– FC Púchov, Prejta – Bodiná, Vrchteplá – Bolešov B, 
Mikušovce – Lednica.
3. kolo 4. 9. o 16. h: 
Lednica – Kameničany, Bolešov B – Mikušovce, Bo-
diná – Vrchteplá, FC Púchov – Prejta, Horovce B – Č. 
Kameň, voľno – Orlové.
4. kolo 11. 9. o 16. h: 
Kameničany – Orlové, Č. Kameň – voľno, Prejta – Ho-
rovce B, Vrchteplá – FC Púchov, Mikušovce – Bodiná, 
Lednica – Bolešov B.
5. kolo 18. 9. o 15.30 h: 
Bolešov B – Kameničany, Bodiná – Lednica, FC Pú-
chov – Mikušovce, Horovce B – Vrchteplá, voľno 
– Prejta, Orlové – Č. Kameň.
6. kolo 25. 9. o 15.30 h: 
Kameničany – Č. Kameň, Prejta – Orlové, Vrchteplá – 
voľno, Mikušovce – Horovce B, Lednica – FC Púchov, 
Bolešov B – Bodiná.
7. kolo 2. 10. o 14.30 h: 
Bodiná – Kameničany, FC Púchov – Bolešov B, Horov-
ce B – Lednica, voľno – Mikušovce, Orlové – Vrchtep-
lá, Č. Kameň – Prejta.   
8. kolo 9. 10. o 14.30 h: 
Kameničany – Prejta, Vrchteplá – Č. Kameň, Mikušov-
ce – Orlové, Lednica – voľno, Bolešov B – Horovce B, 
Bodiná – FC Púchov.
9. kolo 16. 10. o 14. h: 
FC Púchov – Kameničany, Horovce B – Bodiná, voľno 
– Bolešov B, Orlové – Lednica, Č. Kameň – Mikušovce, 
Prejta – Vrchteplá.
10. kolo 23. 10. o 14. h: 
Kameničany – Vrchteplá, Mikušovce – Prejta, Lednica 
– Č. Kameň, Bolešov B – Orlové, Bodiná – voľno, FC 
Púchov – Horovce B.
11. kolo 30. 10. o 14. h: Horovce B – Kameničany, 
voľno – FC Púchov, Orlové – Bodiná, Č. Kameň – Bole-
šov B, Prejta – Lednica, Vrchteplá – Mikušovce.   

1. kolo 21. 8. o 14.15 h: 
Plevník – Mikušovce, Tuchyňa – Udiča, D. Kočkovce 
– voľno, Dohňany – Sverepec, Lysá – Jasenica.
2. kolo 28. 8. o 14.15 h: 
Mikušovce – Jasenica, Sverepec – Lysá, voľno – 
Dohňany, Udiča – D. Kočkovce, Plevník – Tuchyňa.
3. kolo 4. 9. o 13.15 h: 
Tuchyňa – Mikušovce, D. Kočkovce – Plevník, Dohňa-
ny – Udiča, Lysá – voľno, Jasenica – Sverepec.
4. kolo 11. 9. o 13.15 h: 
Mikušovce – Sverepec, Pruské – voľno, Udiča – Lysá, 
Plevník – Dohňany, Tuchyňa – D. Kočkovce.
5. kolo 18. 9. o 12.45 h: 
D. Kočkovce – Mikušovce, Dohňany – Tuchyňa, Lysá 
– Plevník, Jasenica – Udiča, Sverepec – voľno.
6. kolo 25. 9. o 12.45 h: 
Mikušovce - voľno, Udiča – Sverepec, Plevník – Jase-
nica, Tuchyňa – Lysá, D. Kočkovce – Dohňany.
7. kolo 2. 10. o 11.45 h: 
Dohňany – Mikušovce, Lysá – D. Kočkovce, Jasenica 
– Tuchyňa, Sverepec – Plevník, voľno – Udiča.
8. kolo 9. 10. o 11.45 h: 
Mikušovce – Udiča, Plevník – voľno, Tuchyňa – Svere-
pec, D. Kočkovce – Jasenica, Dohňany – Lysá.
9. kolo 16. 10. o 11.15 h: 
Lysá – Mikušovce, Jasenica – Dohňany, Sverepec – D. 
Kočkovce, voľno – Tuchyňa, Udiča – Plevník.  

6. liga dorast

4. liga starší žiaci - SEVER
1. kolo 21. 8.: 
Plevník – D. Mariková, Prečín – voľno, Domaniža 
– Pružina, Jasenica – Sverepec, Udiča – Papradno.
2. kolo 28. 8.: 
D. Mariková – Papradno, Sverepec – Udiča, Pružina 
– Jasenica, voľno – Domaniža, Plevník – Prečín.
3. kolo 4. 9.: 
Prečín – D. Mariková, Domaniža – Plevník, Jasenica 
– voľno, Udiča – Pružina, Papradno – Sverepec.
4. kolo 11. 9.: 
D. Mariková – Sverepec, Pružina – Papradno, voľno 
– Udiča, Plevník – Jasenica, Prečín – Domaniža.
5. kolo 18. 9.: 
Domaniža – D. Mariková, Jasenica – Prečín, Udiča 
– Plevník, Papradno – voľno, Sverepec – Pružina.
6. kolo 25. 9.: 
D. Mariková – Pružina, voľno – Sverepec, Plevník – Pa-
pradno, Prečín – Udiča, Domaniža – Jasenica.
7. kolo 2. 10.: 
Jasenica – D. Mariková, Udiča – Domaniža, Papradno 
– Prečín, Sverepec – Plevník, Pružina – voľno.
8. kolo 9. 10.: 
D. Mariková – voľno, Plevník – Pružina, Prečín – Svere-
pec, Domaniža – Papradno, Jasenica – Udiča.
9. kolo 16. 10.: 
Udiča – D. Mariková, Papradno – Jasenica, Sverepec 
– Domaniža, Pružina – Prečín, voľno – Plevník. 

4. liga starší žiaci - JUH
1. kolo 21. 8.: 
Košeca – Lazy, H. Poruba – Ilava, Lednica – voľno, 
Ladce – Borčice /Bolešov, Dohňany – Beluša. 
2. kolo 28. 8.: 
Lazy – Beluša, Borčice /Bolešov – Dohňany, voľno 
– Ladce, Ilava – Lednica, Košeca – H. Poruba.
3. kolo 4. 9.: 
H. Poruba – Lazy, Lednica – Košeca, Ladce – Ilava, 
Dohňany – voľno, Beluša - Borčice /Bolešov.
4. kolo 11. 9.: 
Lazy - Borčice /Bolešov, voľno – Beluša, Ilava – Dohňa-
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Športovotechnická komisia
Športovotechnická komisia odstupuje  pre nerešpek-
tovanie ÚS ŠTK č. 37 a 38 bod č.2., 39 a 40 bod č. 3. na 
doriešenie DK kluby: TJ Slovan Košecké Podhradie, TJ 
Visolaje a TJ Dynamo Orlové (podanie prihlášky do 
súťaže po termíne). 
2. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 7. liga dospelí 7. kolo 
Podvažie – Lazy pod Makytou dňa 17. 9. 2016 (sobo-
ta) o 15,30 hod. KR zaistí R.
8. liga dospelí: 
1. kolo Hradčan Lednica – Vrchteplá dňa 20. 8. 2016 
(sobota) o 17,00 hod. KR zabezpečí R.
2. kolo Prejta – Bodiná dňa 27. 8. 2016 (sobota) o 
17,00 hod. KR zabezpečí R.
4. liga starší žiaci: 1. kolo Ladce – Borčice dňa 20. 8. 
2016 (sobota) o 10,30 hod. KR zabezpečí R. 
3. ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva TJ Po-
važan Pruské zo 6. ligy dorastu. Družstvo TJ Považan 
Pruské je zároveň prvým zostupujúcim družstvom zo 
6. ligy dorastu.
4. ŠTK odstupuje TJ Považan Pruské na doriešenie DK 
podľa RS /A čl. 5.5
5. ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva TJ Slo-
van Dolné Kočkovce zo súťaže prípraviek. 
6. ŠTK odstupuje TJ Slovan Dolné Kočkovce  na dorie-
šenie DK podľa RS /A čl. 5.5
7. ŠTK ObFZ PB oznamuje všetkým FO, že sezónne 
súpisky družstiev – zoznam hráčov - v ISSF vypĺňať 
NIE JE POTREBNÉ! Súpisky hráčov budú automaticky 
generované zo Zápisov o stretnutí v ISSF. V sezónnej 
súpiske je potrebné pred začiatkom súťaže vyplniť 
iba funkcionárov družstva (tréner, asistent trénera, 
vedúci mužstva).
8. ŠTK sa  ospravedlňuje všetkým účastníkom súťaží v 
kategóriách dospelých, že ešte nie sú v ISSF vygene-
rované súťaže. Dôvodom nie je nekonanie ŠTK ObFZ 
Považská Bystrica. Je potrebné sledovať stránku 
ObFZ Považská Bystrica, kde budú formou oznamu 
a ÚS ŠTK  ihneď informované všetky kluby, keď budú 
známe všetky záväzné informácie potrebné ku ko-
nečnému vygenerovaniu súťaží ObFZ.
9.ŠTK Oblastného futbalového zväzu Považská Bys-
trica ďakuje ŠK Tatran Horovce a starostovi obce 
Horovce za organizáciu hodnotiacej konferencie a 
aktívu ŠTK ObFZ PB 2016.      
Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 10. 8. 2016. 

ny, Košeca – Ladce, H. Poruba – Lednica. 
5. kolo 18. 9.: 
Lednica – Lazy, Ladce – H. Poruba, Dohňany – Koše-
ca, Beluša – Ilava, Borčice /Bolešov – voľno.
6. kolo 25. 9.: 
Lazy – voľno, Ilava - Borčice /Bolešov, Košeca – Bel-
uša, H. Poruba – Dohňany, Lednica – Ladce.
7. kolo 2. 10.: 
Ladce – Lazy, Dohňany – Lednica, Beluša – H. Poruba, 
Borčice /Bolešov – Košeca, voľno – Ilava.
8. kolo 9. 10.: 
Lazy – Ilava, Košeca – voľno, H. Poruba - Borčice /Bo-
lešov, Lednica – Beluša, Ladce – Dohňany.
9. kolo 16. 10.: 
Dohňany – Lazy, Beluša – Ladce, Borčice /Bolešov 
– Lednica, voľno – H. Poruba, Ilava – Košeca.    

4. liga mladší žiaci
1. kolo 21. 8.: Kolačín – voľno, FC Púchov – D. Koč-
kovce, Dubnica – Ilava.
2. kolo 28. 8.: voľno – Ilava, D. Kočkovce – Dubnica, 
Kolačín – FC Púchov.
3. kolo 4. 9.: FC Púchov – voľno, Dubnica – Kolačín, 

Vyžrebovanie jesennej časti oblastných futbalových súťaží
Ilava – D. Kočkovce.
4. kolo 11. 9.: voľno – D. Kočkovce, Kolačín – Ilava, FC 
Púchov – Dubnica.
5. kolo 18. 9.: Dubnica – voľno, Ilava – FC Púchov, D. 
Kočkovce – Kolačín.
6. kolo 25. 9.: voľno - Kolačín, D. Kočkovce - FC Pú-
chov, Ilava – Dubnica.
7. kolo 2. 10.: Ilava - voľno, Dubnica - D. Kočkovce, FC 
Púchov - Kolačín.
8. kolo 9. 10.: voľno - FC Púchov, Kolačín - Dubnica, 
D. Kočkovce - Ilava.
9. kolo 16. 9.: D. Kočkovce - voľno, Ilava - Kolačín, 
Dubnica - FC Púchov.
10. kolo 23. 10.: voľno - Dubnica, FC Púchov - Ilava, 
Kolačín - D. Kočkovce.

ŠTK zverejňuje výnimky Úúradných hracích časov a 
dní pre jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017.   
6. liga dospelí: MŠK Považská Bystrica – odohrá svoje 
jesenné domáce MFS v nedeľu vždy o 14,30 hod.
4. ligaSŽ sk. Juh: Lazy – odohrajú svoje jesenné do-
máce MFS v nedeľu v ÚHČ dorastu

Výnimky z hracích dní a ÚHČ

Výnimky z hracích dní a hracích časov pre jesennú 
časť súťažného ročníka 21016/2017                                                   
8. liga dospelí:
Bolešov B – odohrá svoje jesenné domáce MFS v so-
botu  o 14,00 hod.
Horovce B – odohrajú svoje jesenné domáce MFS v 
sobotu v ÚHČ.  
ŠK Fan club Púchov – odohrá svoje domáce MFS na 
ihrisku v Mestečku.
6. liga dorast:
Tuchyňa - odohrá svoje jesenné domáce MFS v sobo-
tu v ÚHČ mužov.
Udiča – odohrá svoje jesenné domáce MFS v sobotu 
v ÚHČ mužov.
4. liga SŽ sk. Juh:
Borčice/Bolešov – odohrajú svoje domáce MFS na 
ihrisku v Bolešove.
Beluša – odohrá svoje jesenné domáce MFS v sobotu 
o 10,00 hod.
Ilava – odohrá svoje jesenné domáce MFS v sobotu 
o 10,30 hod.
4. liga SŽ sk. Sever:
Dolná Mariková – odohrá svoje jesenné domáce MFS 
v nedeľu v ÚHČ dorastu.

Delegačná listina na 14. 8. 
6. liga muži – 2. kolo o 17.00
Bolešov – Lysá pod Makytou (Cabaj, O. Komorník, 

Kapila), Papradno – Jasenica (Zvak, Bielik, Vavrík), 
Košecké Podhradie – Udiča (Pastorek, Uhrín, Juríček), 
Považská Bystrica – Dolné Kočkovce (o 14.30 – Bielik, 
Škrovánek, Mihálik), Ilava – Tuchyňa (Zigo, D. Janček, 
Petrušek), Dulov – Podmanín (Lamžo, Orálek), Horná 
Poruba – Košeca (Migát, D. Komorník, Kováčik)

7. liga muži – 2. kolo o 17.00
Lazy pod Makytou – Dohňany (Brna, Kováč), Praz-

nov – Visolaje (Folučka, Mako), Sverepec – Kvašov 
(Škrovánek, Hriadel), Pružina – Šebešťanová (Brund-
za, Galbavý), Malé Lednice – Podvažie (Mihálik, Ho-
rečný), Dolná Mariková – Pruské (Koleno, Tomášek), 
Solná Breznica – Kolačín (Bagin, A. Pecuš)

Disciplinárna komisia
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO podľa 
čl. 41: 
D 1: Tomáš Lednický, 1202477, Malé Lednice – (1 týž-
deň); skúšobná doba 3 mesiace
Oznamy DK:
DK upozorňuje kluby, že písomnú žiadosť o upuste-
nie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia v 
zmysle čl. 41 podáva previnilec. K žiadostiam poda-
ným tretími osobami DK nebude prihliadať.
Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie je možné 
sa odvolať do 7 dní od uverejnenia úradnej správy.
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS podľa 
čl. 41: 
D2: Roman Sviečka, 1132897, Visolaje – 1 týždeň P od 
8. 8. 2016, skúšobná doba 3 mesiace.
Disciplinárne sankcie uložené klubom: 
D3: TJ Slovan Košecké podhradie – pokuta 10 eur 
podľa 64/1b, 64/5, 12, 71/3e (oneskorená prihláška 
do súť. ročníka).
D4: TJ Visolaje – pokuta 10 eur podľa 64/1b, 64/5, 12, 
71/3e (oneskorená prihláška do súť. ročníka).
D5: TJ Dynamo Orlové – pokuta 10 eur podľa 64/1b, 
64/5, 12, 71/3e (oneskorená prihláška do súť. roční-
ka).
D6: TJ Považan Pruské – pokuta 200 eur podľa 64/1a, 
64/5, 71/3e, 12, 5.5 RS (odhlásenie družstva dorastu 
zo súťaže).
D7: TJ Slovan Dolné Kočkovce – pokuta 200 eur podľa 
64/1a, 64/5, 71/3e, 12, 5.5 RS (odhlásenie družstva 
prípravky zo súťaže). 
Oznamy DK: 
DK upozorňuje kluby na novelizované znenie disci-
plinárneho poriadku, ktoré je účinné od 15. 6. 2016.
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem 
rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverej-
nenia úradnej správy. 
Komisia rozhodcov
Ospravedlnení: 5. 8. - J. Pecuš; 6. 8. - Pastorek; 5. 8. 
až 7. 8. - Tomášek; 6. 8. a 7. 8. - Zvak, Kováč; soboty a 
pracovné dni - Mako; soboty a nedele do 12,00 hod. 
- Folučka; do 20. 9. - Ďurica; do konca jesennej časti 
– Vadovský.
1. KR oznamuje, že náhradné FP (platí pre R, ktorí sa 
nezúčastnili v riadnom termíne) sa uskutočnia 12. 8. 
2016 o 18,00 hod. na ovále 3. ZŠ v Pov. Bystrici. Pre-

zentácia účastníkov od 17,45 hod. Absolvovanie FP 
je podmienkou pre zaradenie R na NL v súťažnom 
ročníku 2016/2017.
2. KR upozorňuje všetkých R, aby venovali náležitú 
pozornosť vyplňovaniu osobných údajov na tlačive 
Zúčtovanie finančných náležitostí DO, a jeho včasné
doručenie na sekretariát ObFZ. 
3. Akékoľvek otázky ohľadom konta ISSF je potrebné 
adresovať na sekretariát ObFZ na mailovú adresu: se-
kretar@obfzpb.sk. 
4. Upozorňujeme R na včasné ospravedlnenie - 10 
dní pred MFS.
5. Zmeny v pravidlách futbalu sa nachádzajú na 
stránke www.obfzpb.sk v sekcií Futbalové normy - 
pravidlá futbalu. KR žiada R o dôkladné naštudovanie 
všetkých zmien platných od 1.  7. 2016. 
6. KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali svoje kon-
to v systéme ISSF a v prípade nejasností - nefunkč-
nosti, aby kontaktovali členov KR. 
7. Dňa 08.07.2016 sa vzdal členstva v KR Mgr. Dušan 
Petríček. KR ďakuje menovanému za doterajšiu prá-
cu v komisií a do ďalšieho osobného života mu praje 
veľa úspechov.
8. KR upozorňuje na včasné ospravedlnenie, a to naj-
neskôr 10 dní pred MFZ. 

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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skladníka. Náplň práce: príjem a výdaj tovaru, práca
v sklade s pneumatikami. Pozícii vyhovujú uchádza-
či so stredoškolským vzdelaním bez maturity, stre-
doškolským vzdelaním s maturitou, preukaz VZV 
výhodou. Životopisy posielať mailom:  info@baltyre.
com alebo poštou: Baltyre, s. r. o., Slatinská 1710, 018 
61 Beluša. Viac info na tel. čísle: 042/471 03 00. I-184
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania:
- krajčírky, kontakt: p. Mrníková, 0903 458 890, pd-
mestecko@pdmestecko.sk
- vodičov nákladnej dopravy
- strojníkov stavebných strojov, kontakt: p. Gášek, 
0915 842 232, autodoprava@pdmestecko.sk
- technológa gumárenskej výroby, kontakt: p. Kalús, 
0905 745 446, jan.kalus@pdmestecko.sk. I-190
• Ponúkam lesné práce a brigády. Tel. 0903 948 047. 
I-169
• Spoločnosť KOPEK PLUS, s. r. o., Kočkovská pe-
káreň - Dolné Kočkovce, prijme do zamestnania 
pracovníkov v profesiách: pekár - pekárka, cukrár 
- cukrárka, expedient - expedientka, vedúci - vedú- 
ca zmeny (prax v pekárni), pekár - technológ.
Práca v pekárni v trojzmennej prevádzke. 
Info na tel. č. 0905 655 119, 042/467 74 59.  I-134

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
•  Predám pozemok 1000 m² v Keblí pod poľ. cha-
tou. Cena dohodou. Tel. 00420731 887 557. I-179
•  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 3-izbový byt, čiastočne zrekonštruovaný, 
67 m² s  loggiou v strednej časti zatepl. byt. domu 
v Púchove. Cena dohodou. Tel. 0948 331 879. I-181
• Predám záhradku s chatkou na Potôčkoch o výme-
re 395 m². Cena dohodou. Tel. 0907 965 695. I-185
• Predám slnečný 3-izbový tehlový byt v Ladcoch o 
výmere 63 m² + 2 loggie + pivnica, cena 52 000 eur, 
dohoda možná. Tel. 0907 795 032. I-186
 
PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem výhodne obch. priestor na prízemí, 36 
m² a osve na poschodí 17 m² na Štefánikovej v Pú-
chove. Vhodné pre predajňu, kanceláriu, služby. Tel. 
0905 262 820. I-182
• Dám do prenájmu 3-izbový čiastočne zariadený 
byt na Okružnej ulici. Cena – energie+dohoda. Voľ-
ný od 1. 9. 2016. Tel. 0908 791 571. I-191

PREDAJ RÔZNE
• Predám prívesný vozík BAN kúpený 05/2016 ne-
používaný. Je v záruke, prihlásený na polícii, konštr. 
rýchl. 130 km/h, 2050x1200x300, nebrzdený, max. 
hm. 750 kg. Kontakt: 0905 849 865. I-180
• Predám 20 m² zámkovej dlažby - Brož parketová 
20x10 cm šedá, 5 €/m². Tel. 0904 854 775. I-187
• Predám novú posteľ so zábranou 2x1 m aj s matra-
com, 110 €. Tel. 0904 854 775. I-188
• Predám kočík Concord Fusion Moka 3-kombiná-
cia, rok používaný. 420 €. Tel. 0904 854 775. I-189

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-178
• 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-176
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-177
• Kosenie tráv, výrub stromov, čistenie pozemkov. 
Tel. 0907 877 880. I-155
• Kvalitná masáž – odblokovanie bolesti. 
Tel. 0908 183 215. I-163

ZAMESTNANIE
• Stravovacia spoločnosť v Púchove prijme do prac. 
pomeru na prevádzku Led. Rovne a  Púchov po-
kladníčky a výdajcov na zmeny a nočného výdajcu 
z okolia Led. Rovní na 4 hodiny (23.00 – 03.00 h), prá-
ca vhodná aj pre ženu na MD alebo dôchodcu. Tel. 
0907 826 577. I-183
• 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
• Spoločnosť BALTYRE, s. r. o., Beluša prijme do TPP 
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SPOMIENK A
Dňa 2. 8. sme si pripomenuli 
24. výročie úmrtia nášho mi-
lovaného otca a dedka pána 
Jozefa FULCA zo Streženíc.  
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
Syn Jozef s rodinou.

SPOMIENK A
Stále je ťažko a smutno nám 
všetkým. Nič už nie je také, 
aké bolo predtým. Všade 
okolo chýba aj po rokoch 
Tvoj hlas. Mal si rád život, my 
Teba a Ty nás.
Dňa 7. augusta sme si pripo-
menuli 21 rokov, čo nás 
vo veku 68 rokov opustil  
náš milovaný manžel, otec a starý otec
Emil KOVÁČIK z Púchova.  
S láskou spomína manželka a dcéra Oľga a Dan-
ka s rodinou.

SPOMIENK A
Klesli ruky, ktoré pre nás 
pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali,
zhasli modré oči, utíchol 
hlas, mal rád život a všet-
kých nás.
Dňa 18. 8. 2016 uplynú dva 
roky, čo začal snívať svoj večný sen náš drahý 
manžel, otec a dedko Emil HREUS z Púchova.   
S láskou v srdci spomínajú manželka Anna 
a dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku. 
Nič viac Ti nemôžeme dať, len kytičku kvetov 
a tíško na Teba spomínať.

SPOMIENK A
Bolesť stále neprebole-
la a  smútok stále zostáva, 
a  to aj napriek tomu, že 
18. 8. 2016 uplynú 4 roky 
od náhleho a  nečakaného  
odchodu   
Dalibora STRÝČKA, 
nášho  milovaného manžela, 
ocina, dedka...  
S láskou a nehou spomíname. 

SPOMIENK A
30. júla sme si pripomenu-
li 14 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko
Milan SIEKLIK. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou spomína manželka a dcéra Jana s rodinou.

SPOMIENK A
So smútkom v srdci si 11. au-
gusta pripomíname 10. výro-
čie úmrtia
Ing. Jozefa DOROCIAKA, 
ktorý nás navždy opustil.   
S úctou spomínajú synovia 
a dcéra s rodinami, sestra 
Marienka a ostatná rodina.

SPOMIENK A
Mama – to slovo je cennejšie 
ako hocijaké iné na svete.
Keď Ťa už niet, rúti sa nám 
svet.
Spi sladko, snívaj svoj večný 
sen, v spomienkach sme pri 
Tebe každý deň.
Dňa 15. 8. uplynulo 15 rokov,
čo nás opustila na pozemskej púti naša drahá
mama, babička a prababička
Mária ZBORANOVÁ z Púchova.   
S láskou a modlitbou spomína celá rodina.

SPOMIENK A
Už nepočuť po dome po 
dome otcov hlas, už viac 
nepríde medzi nás. Manželku, 
deti, vnúčatá a pravnuka si 
nepohladí a nepovie: 
„Drahí moji, mal som vás 
všetkých veľmi rád.“ 
S kytičkou kvetov budeme 
nad Tvojím hrobom stáť, modliť sa a ticho 
spomínať. Dňa 20. 7. 2016 nás vo veku 80 rokov 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a 
pradedko Mirko HRIADEĽ z Ihríšť.  
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, zná-
mym, susedom za prejavy sústrasti a kvet. dary, 
poľov. združeniu, dych. hudbe, hasičskému 
zboru a pohrebnej službe Advent za dôstojnú 
rozlúčku s naším drahým zosnulým. 
Manželka Eva, dcéra Jaroslava s rodinou a syn 
Miroslav s rodinou. 
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