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Súťaž O pohár primátora mesta Púchov prilákala takmer 
štyri desiatky dobrovoľných hasičských zborov
Muži Milochova, ženy Kvašova, dorastenci Horného Lieskova a dorastenky Pruského triumfovali 
v jubilejnom 50. ročníku súťaže dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) O pohár primátora mesta 
Púchov. Podujatie pripravilo mesto Púchov a Dobrovoľný hasičský zbor v Púchove, súťaže sym-
bolicky odštartovali mimosúťažným útokom najmladší adepti hasičského športu z Púchova.

Foto: M. Podmaník, S. Flimmel

V kategórii dospelých na mestskej tra-
ti ruže nekvitli, muži Zbory sa museli 
uspokojiť iba s bronzovou priečkou, 
Ihrišťanky ako líderky Slovensko-mo-
ravskej hasičskej ligy skončili na štvrtej 
priečke. 
Podľa veliteľa Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Púchove Michala Koukala 
sú hasičské preteky O pohár primátora 
mesta Púchov medzi dobrovoľnými 
hasičmi obľúbeným podujatím. Ko-
najú sa v širšom centre mesta pred 
púchovskou hasičskou zbrojnicou a 
okrem záujmu hasičských družstiev 
sa tešia mimoriadnej priazni divákov i 
preto, že sa ako jediné podujatie koná 
priamo v meste, čo je atraktívne pre di-
vákov. „Na štart sa postavilo takmer 
40 družstiev mužov, žien, dorasten-
cov a dorasteniek nielen z Púchov-
ského okresu, ale aj zo Žilinského 
samosprávneho kraja. Podujatie 
si tradične nenechajú ujsť ani dob-
rovoľní hasiči z neďalekej Moravy,“ 
skonštatoval Koukal. 
Jubilejný ročník podujatia otvoril pri-
mátor Púchova Rastislav Henek. Vy-
zdvihol polstoročnú tradíciu pretekov 
a poukázal na súdržnosť súdržnosť, 
bojovnosť a odvahu dobrovoľných 
hasičov. „Najdôležitejšie je, že sa v 
hasičskom športe pracuje s mláde-
žou. Pokiaľ sa hasičská mlaď bude 
podchytávať prostredníctvom dob-

rovoľných hasičských zborov, je to 
vynikajúce. Mládež musí mať svoje 
idoly, a práve na takýchto súťažiach 
ich uvidí a môže sa inšpirovať. Hasiči 
z takmer štyroch desiatok súťažných 
družstiev, ktoré sa v Púchove zišli, 
sú pre nich vzorom a to je dobré,“ 
zdôraznil púchovský primátor. 
Päťdesiaty ročník súťaže dobrovoľ-
ných hasičských zborov v Púchove 
si nenechal ujsť ani viceprezident 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a 
šéf krajských dobrovoľných hasičov 
Michal Jurdík. Poukázal na dôležitosť 
postavenia dobrovoľných hasičov v 
spoločnosti a na ich prínos pri záchra-
ne majetku a životov. „Základná úlo-
ha dobrovoľných hasičov je pomáhať 
pri požiaroch, povodniach či iných ži-
velných pohromách. Ďalšou úlohou 
je pomáhať pri požiarnej prevencii, 
ale aj starať sa o výchovu hasičskej 
mládeže. Na Slovensku je takmer 
100.000 dobrovoľných hasičov, čím 
sa radíme medzi najväčšie spolo-
čenské organizácie,“ pripomenul Jur-
dík. Ako dodal, dobrovoľné hasičské 
hnutia má veľmi silné korene práve v 
Púchovskom okrese, čo dokazujú ka-
ždoročné výsledky počas hasičských 
súťaží národného i nadnárodného 
charakteru. „Len v okrese Púchov 
máme okolo 800 dobrovoľných ha-
sičov a takmer žiadne spoločenské 

podujatie v obciach sa neorganizuje 
bez ich prispenia. Osobitné postave-
nie majú hasičské súťaže. Nielen pre 
svoj spoločenský charakter, ale aj 
preto, že hasičov svojim spôsobom 
pripravujú na nasadenie v prípade 
požiarov či iných udalostí,“ doplnil 
Jurdík. 

Výsledky 50.ročníka súťaže DHZ 
O pohár primátora mesta Púchov: 
Muži: 1. Milochov (15,39 sekundy), 2. 
Predmier (15,57 s), 3. Zbora (16,79 s), 
4. Kvašov (17,51 s), 5. Lednické Rovne 
(18,01 s), 6. Lúky (18,33 s), 7. Libichava 
(19,05 s), 8. Dulov (19,72 s), 9. Dolná 
Breznica (20,99 s), 10. Dohňany (22,86 
s), 11. Hlinsko (23,89 s), 12. Streženice 

(24,31 s), 13. Pružina (33,40 s), 14. Pú-
chov – starí páni (33,42 s), 15. Púchov 
(33,59 s), Košecké Podhradie, Lednica, 
Horná Poruba, Bolešov, Ihrište a Kon-
ská požiarny útok nedokončili
Ženy: 1. Kvašov (19,60 s), 2. Hloža 
(21,39 s), 3. Vydrná (21,42 s), 4. Ihrište 
(22,22 s), 5. Púchov (23,94 s), 6. Bole-
šov (25,20 s), 7. Horovce (26,82 s), 8. 
Hoštiná (38,33 s), Dulov a Pružina útok 
nedokončili
Dorastenci: 1. Horný Lieskov (16,84 s), 
2. Jasenové (17,05 s), 3. Záriečie (17,17 
s), 4. Dulov (17,17 s), 5. Lednica (18,75 
s), 6. Pruské (18,79 s), 7. D. Breznica 
(20,25 s), 8. Streženice (22,67 s)
Dorastenky: 1. Pruské (25,60 s)

-pok-
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Trojsklá zvýšia komfort a ušetria náklady
Na ZŠ Komenského počas prázdnino-
vých dní prebieha čulý pracovný ruch. 
Realizuje sa dlho očakávaná  výmena 
okien, vzhľadom na ich nevyhovujú-
ci technický stav. Projekčná príprava 
a aj zámer mesta rátal s vyhlásením 
grantových výziev, v rámci ktorých sa 
počítalo so znížením energetickej ná-
ročnosti nielen výmenou okien, ale aj 
zateplením obvodového plášťa. Pro-
jektová dokumentácia zateplenia bola 
pripravená pre všetky základné školy, 
čiže okrem ZŠ Komenského aj pre ZŠ 
Gorazdova a ZŠ Slovanská.
Nakoľko však bola spomínaná výzva 
vyhlásená pre iné objekty verejných 
budov, nie pre školské objekty, vede-
nie mesta s podporou poslaneckého 
zboru rozhodlo o postupnej realizácii 
týchto prác z vlastných zdrojov.
V súlade so zákonom o verejnom ob-
starávaní bola prostredníctvom EKS 
vysúťažená dodávka plastových okien 
s izolačným trojitým sklom, zasklených 
stien z AL profilov a dverí, ktorej pred-
pokladaný finančný limit bol podľa 
rozpočtu stanovený na sumu 107 400 
eur. Zákazku vyhrala spoločnosť PRE-
SS & BURG s. r. o., Bratislava v celkovej 
cene 93 500 eur, čím bolo ušetrených 
13 900 eur oproti predpokladaným 
výdavkom. Dodávka okrem okien a 

dverí zahŕňa aj montážny mate-
riál, montážne prvky a celotienia- 
ce interiérové žalúzie. Montáž je 
zazmluvnená formou „in house“ 
zákazky Podnikom technických 
služieb mesta Púchov predo-
všetkým z dôvodu ušetrenia 
ďalších finančných prostriedkov, 
ktoré budú môcť byť využité pri 
rekonštrukcii ďalších škôl.  Kom-
petentní dúfajú, že sa všetko 
podarí zorganizovať tak, aby sa 
škola mohla z nových okien a 
úspory energie tešiť už v budú- 
com školskom roku, ktorý začína  
v septembri.

-red, msu-

Originálnu maľovanú stenu  
navrhnutú žiakmi už má aj ZŠ Gorazdova
12. augusta dokončila partia dobrovoľníkov okolo viceprimátora Romana 
Hvizdáka ďalšiu nástennú maľbu – tentoraz vo vestibule Základnej školy Go-
razdova. Projekt MAĽUJEME SPOLU, ktorý je pod záštitou Mesta Púchov, pokra-
čuje ďalej. Na rade sú teraz škôlky a pomaličky sa rozbehne prvá fáza projektu, 
teda výtvarné a kreatívne aktivity aj na ZŠ Komenského.

-r-

Poďakovanie za celoživotnú prácu
Primátor mesta Rastislav Henek udelil pamätný list mesta Púchov Mgr. Anne Gališovej pri príležitosti 
odchodu do dôchodku. Poďakoval sa jej za celoživotnú prácu v školských službách, za prácu pri výkone 
riadiacich funkcií, za výchovu a vzdelávanie niekoľkých generácií žiakov. 
Mgr. Anna Gališová  pracovala v školských službách 39 rokov. Po ukončení štúdií učila na ZŠ v Lazoch 
pod Makytou (1977 – 1979) a ZŠ Komenského Púchov (1979 – 1996). V rokoch 1996 – 2000 pôsobila ako 
referentka, inšpektorka a neskôr vedúca Okresného úradu v Púchove, odbor školstva, mládeže a telesnej 
kultúry. Od roku 2000 vykonávala funkciu riaditeľky ZŠ Slovanská (2000 – 2006) a ZŠ  Jana Amosa Ko-
menského (2006 – 2016). Za svoj život získala množstvo pracovných vyznamenaní: ďakovné listy udelené 
Okresným úradom a primátorom mesta Púchov v rokoch 2003, 2005, 2013, Pamätnú medailu Slovenskej 
rady rodičovských združení (2008), Plaketu J. A. Komenského „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja“ 
udelenú v roku 2010 Krajským školským úradom v Trenčíne, Verejné uznanie Mesta Púchov v 2013.
Na otázku redakcie, čo ju v práci najviac bavilo, Mgr. Anna Gališová odpovedala:
„Práca bola pre mňa koníčkom, pracovným povinnostiam som venovala veľa voľného času... Žiakom 
som sa venovala aj mimo vyučovania, pripravovala som ich na biologickú olympiádu, kde dosahovali 
veľmi dobré výsledky, najmä na okresnej a krajskej úrovni. Tešila som sa  z úspechov žiakov, učiteľov, 
dobrých výsledkov školy, pokojnej atmosféry a podpory zo strany kolegov.“                                                 -sf-

Nákup a výmenu okien na budove ZŠ Komenského 
realizuje mesto Púchov z vlastných zdrojov  
v spolupráci s Podnikom technických služieb. 
10. augusta bolo osadené prvé nové okno. 
Pôvodný projekt počítal s dvojsklami, mesto sa 
však rozhodlo na základe zmeny projektu a bez 
cenového navýšenia vysúťažiť trojsklá, ktoré znížia 
náklady pri vykurovaní a naopak zvýšia komfort 
pri výučbe. 

O týždeň, 19. augusta, už boli vymenené všetky 
veľké okná na čelnej strane školskej budovy ZŠ 
Komenského. Blížiaci sa začiatok nového školského 
roku odštartujú žiaci v triedach 
a učebniach s novými oknami. 
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a začali budovať mesto. Program 
našej návštevy pokračoval účasťou 
na medzinárodnom festivale dy-
chovej hudby a festivale medziná-
rodných kultúr Omska. Inšpirujúca 
bola návšteva priestorov v budove, 
kde zasadajú poslanci mestského 
zastupiteľstva. Jeho predsedníčka 

V dňoch 4. – 8. augusta 2016 sme 
sa ako členovia delegácie mesta Pú-
chov - viceprimátor mesta Roman 
Hvizdák a poslankyňa MsZ Irena Ko-
váčiková, spoločne s prezidentom 
Regionálneho združenia podnika-
teľov Púchova Vladimírom Tarabom, 
zúčastnili osláv 300. výročia založe-
nia mesta Omsk. 
Zmluva o partnerstve a spoluprá-
ci medzi mestami Púchov a Omsk 
bola podpísaná v roku v 1996. Bola 
to príležitosť osobným kontaktom 
ešte viac prehĺbiť našu doterajšiu 
spoluprácu a  pripomenúť si spo-
ločne s predstaviteľmi mesta Omsk 
jej 20-ročné jubileum. 

Dostali sme šancu, aká sa neponúka 
často. Zúčastnili sme sa trojdňového 
veľkolepého kultúrno-športového 
programu, priateľských i oficiálnych 
stretnutí s predstaviteľmi mesta, po-
slancami, zástupcami podnikateľov, 
hostí z ďalších družobných miest a 
diplomatov. Stretnutia boli pre nás 
zdrojom nových informácií, ktoré 
budeme realizovať v našej ďalšej ve-
rejno-prospešnej činnosti. 

Hneď v prvý deň sme sa zúčastnili 
otvorenia novopostaveného chrá-
mu v centre mesta. Jeho výstavba 
trvala len 7 mesiacov, stavebné prá-
ce boli začaté v mesiaci február 2016 
a v auguste došlo k jeho slávnostné-
mu otvoreniu. V mestských parkoch 
bola inštalovaná výstava kvetov pod 
názvom „Flóra“, ktorú sme navštívi-
li a na pamiatku urobili aj niekoľko  
fotografií. Sviatočný trojhodinový 
koncert za účasti primátora mesta 
Vjačeslava Viktoroviča Dvorakov-
ského bol prierezom širokého spek-
tra kultúrnych vystúpení umelcov, 
detských účinkujúcich, tanečných a 
hudobných telies. 

Druhý deň našej návštevy sa v do-
obedňajších hodinách začal ofi-
ciálnym prijatím všetkých členov 
pozvaných delegácií primátorom 
mesta Omsk. Bola to príležitosť odo-
vzdať privezený dar a pozdravy od 
občanov a primátora mesta Púchov.
Slávnostné otvorenie osláv sa ko-
nalo o 11.00 hod. na námestí pred 
budovou radnice za účasti pred-
staviteľov mesta, hostí a občanov 
Omska, ktoré pokračovali bohatým  
sprievodom ulicami mesta. Živými 
obrazmi v programe priblížili vznik, 
históriu a súčasnosť Omska. 

História mesta sa začala odvíjať pred 
300 rokmi na sútoku riek Om a Irtyš, 
kde sa „Kazakovia“, plávajúci na loď-
kách zo severu, vylodili na brehoch 

Z návštevy družobného mesta Omsk v Ruskej federácii

ne sa k slovu dostali aj hostia.
Nedeľný program pre nás začal o 
9.00 hod. účasťou na otvorení Sibír-
skeho medzinárodného bežeckého 
maratónu mieru, pokračoval účas-
ťou na programoch „Detstvo – to 
som ja i ty“, na turnaji futbalového 
klubu Zenit, na programe „Zaslúžilí 

Galina Pavlovna nás zoznámila s 
kompetenciami mestských poslan-
cov a navštívili sme aj priestory, kde 
poslanci rokujú. Na slávnostnej ve-
čeri hostiteľ -  primátor mesta - pred-
niesol slávnostný príhovor a postup-

ľudia Sibíra, na otvorení knižného 
festivalu a súťaži Najsilnejší človek 
mesta Omsk 2016.

Počas všetkých rokovaní, ktoré or-
ganizoval primátor alebo zástupco-

via mesta Omsk,  sa zúčastnil hono-
rárny konzul Slovenskej republiky v 
Omskej oblasti Jurij Viktorovič Ša-
povalov, ktorý nad rámec oficiál-
neho programu zabezpečil pre nás 
spoznávanie kultúrnych a spoločen-
ských tradícií mesta Omsk.

V pondelok v skorých ranných ho-
dinách sme opúšťali Omsk plní 
krásnych dojmov a zážitkov, obo-
hatení o nových priateľov, o nové 
vedomosti a informácie o histórii a 
súčasnosti mesta Omsk.
    
 Irena Kováčiková

poslankyňa MsZ Púchov
Na foto druhý zľava V. Taraba, I. Kováčiková, R. Hvizdák.

Oslavy 300. výročia založenia mesta Omsk.

Zmluva o partnerstve a spolupráci 
bola s Omskom podpísaná v roku 

1996.
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Pasáž - Púchov, 0905 160 700 
facebook.com/haircenterpm

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy

Púchovské Kockoviny plné detského smiechu a radosti
Nedeľné popoludnie  (14. augusta) patrilo už tradičnému púchovskému podujatiu s ná-
zvom – Kockoviny. Táto akcia je predovšetkým stretnutím rodičov s deťmi, ktoré sa môžu 
vyšantiť pri aktivitách a užiť si zaujímavý program. Areál v Horných Kočkovciach sa tesne 
po obede, začal plniť nedočkavými deťmi, ktoré si prišli zasúťažiť a zabaviť sa. 

kum radostne výskalo a areál bol 
počas celého vystúpenia plný smie-
chu a radosti. Svojím kúzelným pro-
gramom, ktorý má príznačný názov 
„sranda banda“ zabavil každého, 
kto sa zúčastnil Kockovín. Losovala 
sa tiež obľúbená tombola, v ktorej 
bolo vďaka Občianskemu výboru 
Horné Kočkovce a púchovskému 
Domu kultúry, odovzdaných  spolu 
päť cien – štyri detské ceny a jedna 
rodičovská. „Tohtoročná účasť bola 
doposiaľ najväčšia, o čom svedčí 
aj to, že sme nemali pripravené 
také veľké množstvo tombolových 
lístkov a museli sme ich dorábať,“ 
dodáva riaditeľka Domu kultúry, 
Milada Vargová.

Toto nedeľné rodinné popoludnie 
bolo, aj vďaka vydarenému počasiu, 
tou správnou voľbou. Všetky deti sa 
spolu s rodičmi zapojili do progra-
mu, súťažných disciplín a nakoniec 
aj do tancovania, ktorým boli do-
posiaľ najvydarenejšie Kockoviny, 
úspešne ukončené.

B. Krchňavá

Pri vstupe súťažiaci dostali plániky, 
do ktorých museli postupne zbierať 
body na jednotlivých pripravených 
stanovištiach. Po prejdení všetkých 
úloh na deti čakala sladká odmena. 
Program naplno odštartoval vy-
stúpením dievčat z Lednických Rov-
ní, ktoré v čiero-červených sukniach 
predviedli návštevníkom, tempera-
mentné, španielske flamenco. Naj-
mladšie tanečníčky, ktoré sa venujú 
tomuto žánru majú len 5 rokov. Vl-
nenie v latino rytme im však nerobi-
lo žiadny problém. 

Skrytou myšlienkou Kockovín bolo 
aj stretnutie návštevníkov s diva-
dlom. Pre deti bolo prichystaných 
množstvo úloh, o ktoré sa postarali 
púchovskí divadelníci - najmladší 
detský kolektív s názvom Trpaslíci, 
Ochotníček a dva dospelé súbory 
- bábkari D121 a Divadlo M. Rato-
lesti skladali puzzle s motívom dra-
ka, zhadzovali plechovky, či triafali 
lopty do koša. Jednou z veľmi ob- 
ľúbených aktivít bolo aj kreslenie na 
chrbát, pri ktorom museli deti hádať 
rozprávkové symboly. 

O svoje slovo sa na tohtoročných 
Kockovinách prihlásili aj skauti, ktorí 
si podobne ako divadelníci pripra-
vili zaujímavé bludisko. Deti spolu s 
rodičmi chodili po vyznačenej trase 
a testovali sa pri úlohách, ktoré boli 
zamerané na chuť, hmat a čuch. 
„Dnes som sem na Kockoviny pri-
šla spolu s mojimi vedúcimi a chce-
me, aby sa takouto formou deti 
so svojimi rodičmi zabavili a vyšli 
spolu do prírody,“ prezradila členka 
6. zboru skautov a skautiek Púchov, 
Romana Comová. 

V programe organizátori sľubovali 
poriadnu porciu zábavy. Najočaká-
vanejšou chvíľou bol samozrejme 
príchod kúzelníka. Deti sa napokon 
dočkali a Wolf to svojou kúzelníckou 
šou skutočne odpálil. Detské publi-
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Plamene likvidovali mesto často
Prvý veľký datovaný požiar, ktorý 
zachvátil Púchov je spomínaný v 
roku 1707. V tom čase prebiehalo v 
Uhorsku povstanie Františka II. Ráko-
cziho, v ktorého vojsku bojoval i Juraj 
Jánošík. Povstalecké kurucké vojská 
na čele s vojvodcom Mikulášom Ber-
csényim porazili pri Púchove cisárske 
vojsko na čele s generálom Štefanom 
Steinvillom a „pritom mu odzadu 
zapálili mesto“. Ešte pred tým mal 
v r. 1702 zhorieť dom a pivovar Jána 
Chrastinu. Záznam z r. 1780 hovorí o 
požiari, ktorý zachvátil kostol, vežu i 
zvony, a to všetko z neopatrnosti isté-
ho Štefana Hulíka. Jeden z najväčších 
požiarov zaznamenali v Púchove 25. 
augusta 1807. Plamene vtedy zasiahli 
celé mesto a okrem Moravskej ulice, 
kostola so zvonmi, šľachtických do-
mov, časti kaštieľa Marczibányiovcov 
na dnešnom námestí, zhorela i farská 
matrika. 

O fakte, že požiare boli vždy obrov-
skou katastrofou, svedčí aj zmienka 
o plameňoch z r. 1865. Popolom ľa-

hol celý Chmelinec s pivovarom a s 
prvou, vtedy ešte drevenou, synagó-
gou. 
Vznik dobrovoľného hasičského zbo-
ru v Púchove sa datuje do r. 1875, no 
ani ten nedokázal zabrániť požiaru 
v r. 1885 v Horných Kočkovciach, 
v r. 1889 zhoreniu 17-tich domov 
na Dvoroch, v r. 1891 zničeniu asi 
desiatich stodôl, v r. 1893 zhoreniu 
Moyzesovej, časti Moravskej ulice a 
námestia. 

V 20. storočí zhoreli takmer celé 
Horné Kočkovce
Horné Kočkovce zachvátili plamene v 
r. 1901 potom, keď do strechy kostola 
udrel blesk, zhorel chrám a zničené 
boli i zvony. O 10 rokov neskôr bol 
požiar v Horných Kočkovciach taký 
rozsiahly, že zhorela takmer celá 
dedina. „Na dolnom konci ostalo 
asi 20 domov.“ Posledné dva veľké 
požiare zasiahli Púchov v júli 1904.  
15. júla o polnoci vypukol v niek-
torom z domov pri nedávno posta-
venom murovanom evanjelickom 
kostole požiar, ktorý zachvátil chrám, 
faru, 14 domov na Moravskej ulici, 
medzi nimi Lilienthaalov hostinec a 
Židovskú školu. Zo zmienky na túto 
udalosť vyberáme: „Farárovu rodi-
nu zbudili až keď už strecha na fare 
shorela – farárka s dcérou vybehli 
von – farár bosí v gaťoch a v košeli 
zobral matriky a dal ich do pivnice 
aby neshoreli. Pokial on tie matriky 
opatril – dotial už aj dvere na fare 
horeli. Zvonku ludia volali na farára 
aby ušiel von, že sa zadusí a shorí.  
No ten uchytiac si obuv a svoj vrch-
ný oblek prez horiace dvere pre-
behnul von – kde už tež dvor plný 
dymu a plameňove balvány valili sa 

na všetky strany.“  Už o 4 dni neskôr 
zhorelo ďalších 11 domov, medzi kto-
ré patrila tlačiareň, katolícky kostol 
a škola, Mestský dom a rad domov 
smerom k Váhu. Zmienky sú aj o po-
žiaroch stodôl zo 40. rokov minulého 
storočia, tie zapaľovali pri hre i deti.

Váh odnášal celé ulice
Ak v Púchove nezúrili plamene, svoje 
obete si vyžiadali vody Váhu, ktoré 
mesto zaplavovali pravidelne. Pred-
pokladom ničivosti vysokej hladiny 
najdlhšej slovenskej rieky na Púchov 
je fakt, že  mesto stojí na nízkej terase 
v tesnej blízkosti jej meandra. Najstar-
šie písomné zmienky o povodniach 
na rieke Váh sú stručné informácie 
od jezuitov z Trenčína, ktoré spomí-
najú napríklad povodeň z r. 1652 a 
31. júla 1662, „keď bola vraj taká 
veľká…, že nemala pamätníkov“. 
Najväčšou doposiaľ zaznamenanou 
prírodnou katastrofou na území mes-
ta Púchov je povodeň z augusta 1813. 
Táto povodeň mala charakter 500 až 

Človek je súčasťou prírody od svojho počiatku a tá mu dávala pocítiť svoju silu. Ne-
bolo tomu inak ani v Púchove, ktorý pomerne často čelil extrémom počasia ale-
bo neopatrnosti jeho obyvateľov. Ničivé plamene požiarov a dravé vody rozliateho 
Váhu v priebehu stáročí dejín pustošili celé mesto a hojne si vyberali aj obete na životoch.  

PRÍRODNÉ KATASTROFY V PÚCHOVE

1000-ročnej vody a len v Trenčian-
skej župe si vyžiadala viac ako 300 
ľudských obetí. Škody na majetku 
spôsobené týmto prírodným živlom 
boli v tej dobe vyčíslené na 4 638 898 
zlatých. Kulminačný prietok dosiahol 
v Púchove až 4 000 m3/s a v Trenčíne 
až 4 100 m3/s. Príčinou vzniku povod-
ne boli výdatné dažde ako dôsledok 
stretu dvoch cyklonálnych útvarov 
nad územím západného Slovenska. 
Vody Váhu v Púchove zo sebou strhli 
druhý rad domov na vtedajšom Ba-
rošovom nábreží a asi 25 domov na 
Mudroňovej ulici. „Keď voda zapla-
vila celú obec, niektorí svoje životy 
išli zachrániť na poval tzv. Runde-
la. Voda však budovu podmyla, tá 
spadla a pod seba pochovala všet-
kých, ktorí tam boli, asi 30 ľudí.“ Vy-
soká a rozbúrená hladina Váhu, ktorá 
zo sebou brala všetko, čo jej stálo v 
ceste, si v Púchove vyžiadala asi 53 
obetí. Táto povodeň sa v niektorých 
dokumentoch spomína pod prí-
vlastkom Palackého. Známy historik, 
politik a kultúrny činiteľ sa vtedy ako 
15-ročný vracal do evanjelického lý-
cea v Bratislave a povodeň ho zastihla 
pri Trenčíne. Neskôr ju opísal takto: 
„Od hory do hory všecko stálo pod 
vodou, a  z  té hrozné potopy jen tu 
i  tam někteří stromové nebo stře-
chy o samotě ještě vynikali. Mezitím 
celé vesnice, jako ta na ostrově mezi 
oběma mosty, byly docela zmizely; 
Uprostřed ohromného proudu pla-
vili se domové a mlýnové dolů, a na 
střeše jich často celé familie okročně 
sedíce, tiše a smutně očekávaly, kam 
je řeka zanese… Hojné zdechliny na 
březích Váhu ležíce nepochované, 
vyzívaly v tom horku puch protivný 
a škodlivý po celém pokraji…“. 

Mikuláš Bercsényi, 
veliteľ kuruckého vojska,  

ktorý dal v r. 1707 zapáliť Púchov.

Evanjelický farár Ľudovít Ladislav 
Žambokréty , ktorý v roku 1904 za-
chraňoval matriku pred požiarom.
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Ľadové kryhy Váhu pustošili i chla-
dili potraviny
Ďalšia povodeň je datovaná do r. 
1894 a odniesla údajne 13 domov. O 
deväť rokov neskôr strhol prúd Váhu 
14 domov na Chmelinci. V r. 1905 
strhla voda 2 domy a množstvo ich 
poškodila, v r. 1925 zatopil Váh 14 do-
mov v Púchove a údajne ešte viac v 
Horných Kočkovciach. Podľa štatistík 
zasahovali najväčšie povodne náš re-
gión v auguste. Vody Váhu sa vylievali 
na polia, ktoré boli hlavným zdrojom 
obživy obyvateľstva a spôsobovali 
menšie i väčšie škody. Púchov zasa-
hovali i tzv. ľadové povodne. Jedna 
taká prišla po tuhej zime 15. marca 
1940, kedy teploty počas februára 
klesali k - 27 °C. Vďaka otepleniu pri-
niesol Váh údajne až 2 metre hrubé a 
6 metrov dlhé kryhy ľadu, ktoré zaha-
tali cestu vode a tá sa následne vyliala 
do okolia. Ľady úplne zatarasili cestu 
do Nimnice a obyvateľom Chmelinca 
zaplavila voda domy. V Nosiciach si 
silný prúd vody vytvoril počas jednej 
hodiny nové koryto dlhé asi 100 m a 
zničil polia. „Po tejto hodine ľadové 
kry úplne zmenili vzhľad Púchova a 
jeho okolia: z oboch strán Váhu vy-
soké ľadové lúky, ktoré sa podobali 

zamrznutému moru, na ceste do 
Nimnice polámané železné zábrad-
lie a všade polámané vŕby a ovocné 
stromky... Mnohí čakali, že príde 
ešte veľká voda, lebo starší občania 
vyprávali, že Váh si poodnáša všet-

ky ľady sám, ktoré zo svojho koryta 
odniesol.“ Ľadové kryhy nezname-
nali pre všetkých iba katastrofu. Vy-
užívali sa i ako prírodné chladenie v 
tzv. ľadovniach, kam boli dotiahnuté 
z brehu rieky. Obsypané pilinami 

chladili potraviny ešte v letných me-
siacoch. Jedna takáto ľadovňa sa v 
Púchove nachádzala pri Hoteli Kana-
da na mieste zjazdu z mosta do Nosíc. 

Pomohli až priehrady
Veľký prietok dosiahla rieka Váh aj v r. 
1958, no v tom čase bola už takmer 
dokončená Priehrada mládeže v No-
siciach. Hladina vystúpala na úroveň 
100-ročnej vody pri kulminačnom pri-
etoku 600 m3/s v Liptovskom Mikuláši 
a v okolí, bolo zaplavených až 21 obcí 
do výšky 70 cm. Najhoršiemu zabráni-
la Oravská priehrada, ktorá zastavila 
stret dvoch povodňových vĺn Oravy 
a Váhu. Kulmináciu na strednom toku 
pozitívne ovplyvnila Nosická priehra-
da, ktorá znížila kulminačný prietok 
30. júna 1958 z 2 330 m3/s v Žiline na 
2 000 m3/s v Púchove. Podobná situ-
ácia nastala aj v r. 1960, kedy sa vyššie 
uvedeným priehradám podarilo za-
držať ešte väčšie množstvo vody. No-
sická priehrada znížila prietok takmer 
o 1 000 m3/s, pričom prítok bol 2 950 
m3/s a prietok pod profilom Priehrady 
mládeže bol „iba“ 1 990 m3/s. Postup-
nými úpravami sa rieka Váh stala „bez-
zubou“ a  jej vody nespôsobujú také 
povodňové katastrofy, ako napríklad 
v roku 1813.                              P. Makyna

Povodeň na Váhu pod starým mostom v roku 1944.PRÍRODNÉ KATASTROFY V PÚCHOVE

Púchovskí hasiči zakúpili v roku 1932 striekačku Walter a jej funkčnosťou sa môžu pýšiť i dnes.

2,10€/bal 2,19/bal16,90€/bal

Lepenka
IPA V60 S35

Malta 25kg
murovacia 

Cement
25kg
Ladce II BS

Púchov 0948 404 474
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk
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CHCETE  INZEROVAŤ 
v  Púchovských  novinách? 
inzercia@puchovskenoviny.sk
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Polícia informuje

Mestská polícia

V Lúkach horela budova bývalej školy

Dopravné obmedzenia na Továrenskej ulici v 
Púchove potrvajú až do 4. septembra 

Mladík pod vplyvom alkoholu havaroval 
len niekoľko minút po dovŕšení 18 rokov

Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici 
upozorňuje motoristickú verejnosť, že až do 4. sep-
tembra bude v Púchove čiastočná uzávierka časti 
miestnej komunikácie Továrenskej ulice (zúžený úsek 
cesty v dĺžke asi 40 metrov) – ľavý jazdný pruh v sme-
re od križovatky s cestou I/49 v miestnej časti Horné 
Kočkovce. Dôvodom je rekonštrukcia tohto úseku 
pozemnej komunikácie. Doprava bude vedená stri-

edavo vo voľnom jazdnom pruhu a bude riadená 
umiestneným prenosným dopravným značením, 
prípadne poučenými osobami na riadenie premáv-
ky. Polícia žiada motoristickú verejnosť, aby pri pre-
jazde tohto úseku pozemnej komunikácie dbali na 
zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, 
sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali 
pokyny správcov cesty.                KR PZ Trenčín 

V piatok 12. augusta len niekoľko minút po polno-
ci došlo v obci Lúky k dopravnej nehode, pri ktorej 
asistoval alkohol. Mladý vodič, ktorý úderom polnoci 
dovŕšil 18 rokov, jazdil po  miestnej komunikácii v 
obci na vozidle Opel Corsa. Neprispôsobil rýchlosť 
jazdy svojim schopnostiam a dostal s vozidlom šmyk. 
V dôsledku toho narazil do zaparkovaného Seatu, 
odkiaľ sa odrazil do oplotenia rodinného domu, 
ktoré prerazil a ešte narazil do rodinného domu. 

Pri dopravnej nehode vodič utrpel ľahké zranenie. 
Mladému vodičovi z Púchovského okresu dopravní 
policajti pri dychovej skúške namerali 1,19 promile 
alkoholu. Celková škoda na vozidle, oplotení a rodin-
nom dome bola predbežne vyčíslená na asi 2000 eur. 
Mladíka poverený policajt Okresného dopravného 
inšpektorátu z Považskej Bystrice obvinil z prečinu 
ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, za čo mu 
hrozí ročný trest odňatia slobody.         KR PZ Trenčín

Len niekoľko minút si mladík z Púchovského okresu užil vodičský preukaz. Krátko po dovŕšení 18 rokov pod vply-
vom alkoholu prerazil plot a narazil do rodinného domu v Lúkach.               FOTO: KR PZ Trenčín

Hasičský a záchranný zbor

V stredu 17. augusta, krátko po 23. hodine ohlásili 
požiar v budove bývalej školy v obci Lúky. Po prícho-
de na miesto hasiči zistili, že požiarom je zasiahnutá 
miestnosť, v ktorej bol uskladnený papier a drevo, 
ako aj podkrovie objektu. V budove sa nenachádzali 
žiadne osoby. Na zásah vyslali troch príslušníkov Ha-
sičského a záchranného zboru z Púchova s technikou 
AHZS MB Atego a CAS 30 Iveco Trakker.

Púchovskí hasiči spolu s dobrovoľnými hasičmi z 
obcí Lúky a Lysá pod Makytou nasadili na lokalizá-
ciu požiaru štyri hasebné prúdy za súčasného ochla- 

dzovania vedľajších miestností budovy a rozoberania 
konštrukcie strechy. Po lokalizácii požiaru vnútorný 
priestor postihnutého objektu odvetrávali pomocou 
pretlakového ventilátora za súčasného vyhľadávania 
skrytých ohnísk. Po likvidácii požiaru, krátko pred 
treťou hodinou nadránom bol celý objekt skontrolo-
vaný termovíznou kamerou. Na miesto udalosti bol 
privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov z Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 
Považskej Bystrici. Príčina vzniku požiaru je v štádiu 
vyšetrovania.           KR HaZZ Trenčín 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Púchovskom okrese stúpla v júli medzimesačne o 
0,29 percenta, čo je najväčší medzimesačný nárast 
spomedzi všetkých okresov Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Priemerná miera nezamestna-
nosti v Púchovskom okrese sa po niekoľkých týž-
dňoch vrátila nad magickú päťpercentnú hranicu 
a v júli dosiahla úroveň 5,05 percenta. I napriek 
tomu bola miera nezamestnanosti v okrese Pú-
chov najnižšia spomedzi všetkých deviatich okre-
sov Trenčianskeho kraja, v rámci Slovenska bola 
ôsma najnižšia. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval v 
júni v Púchovskom okrese celkom 1359 uchádza-
čov o zamestnanie, z nich bolo 719 žien. Z celko-
vého počtu nezamestnaných bolo až 435 uchád-
začov o zamestnanie mladších ako 30 rokov, z 
nich až 253 ešte nemalo 25 rokov. Uchádzačov o 
zamestnanie starších ako 55 rokov evidoval v júli 
púchovský úrad práce 229. 

Najvyššia evidovaná miera nezamestnanosti v 
Trenčianskom samosprávnom bola v júli v okrese 
Prievidza, kde klesla prvýkrát pod deväť percent 
(8,94 %). Nasledovali okresy Partizánske (7,82 %), 
Považská Bystrica (7,45 %), Bánovce nad Bebra-
vou (6,65 %), Ilava (5,93 %), Nové Mesto nad Vá-
hom (5,74 %), Trenčín (5,26 %), Myjava (5,21 %) a 
Púchov (5,05 %).

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v júli 
na Slovensku medzimesačne o 0,01 % na úroveň 
9,44 %. Najvyššia nezamestnanosť bola minulý 
mesiac v okrese Rimavská Sobota (25,36 %), naj-
nižšia v okrese Galanta (3,84 %).            (r)

Nezamestnanosť v okrese Púchov 
stúpla nad päťpercentnú hranicu

Rozbité dvere zaplatil
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého neznámy páchateľ 
poškodil v pohostinstve na Ulici F. Urbánka dvere. 
Hliadka na mieste zistila, že podnapitý zákazník 
mal konflikt s ďalším neznámym zákazníkom, pri-
čom poškodil dvere do skladu prevádzky. Muž sa 
s čašníčkou dohodol na náhrade škody vo výške 
50 eur, ktoré jej na mieste vyplatil a vypýtal si od 
obsluhy potvrdenie. Priestupok proti majetku vy-
riešila hliadka mestskej polície napomenutím.  

Parkovali kde nemali
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

žiadosti pracovníka Mestského bytového podni-
ku v Púchove, ktorý požiadal o vyhľadanie maji-
teľov vozidiel neoprávnene zaberajúcich verejné 
priestranstvo. Mestskí policajti zistili, že dve vo-
zidlá sú majetkom Zdravotnej dopravy Púchov, 
zodpovedná osoba sľúbila ich odstránenie. Ďalšie 
tri motorové vozidlá boli majetkom dovozcu a 
predajcu motorových vozidiel, mestským policaj-
tom sa s nim nepodarilo kontaktovať. Ani druhý 
pokus o kontakt s majiteľom nebol úspešný, infor-
máciu sa však dozvedel sprostredkovane a jedno 
z vozidiel bolo v čase kontroly už odstránené. 

Po upozornení Belušan skrotol
Hliadka mestskej polície zasahovala na Štefáni-

kovom námestí, kde podľa oznámenia muž pod 
vplyvom alkoholických nápojov vzbudzoval ve-
rejné pohoršenie, pred hosťami cukrárne a ostat-
nými obyvateľmi vykrikoval oplzlé slová. Dopustil 
sa priestupku proti všeobecne záväznému naria-
deniu mesta Púchov, hliadka priestupok vyriešila 
napomenutím.                 (r)
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kach miestnych komunikácií pri príle-
žitosti blížiaceho sa Púchovského jar-
moku. V deň konania tohto podujatia  
(17. septembra) bude tak, ako každý 
rok, úplne uzavretá cesta na Námestí 
slobody, či parkovisko VÚB banky. Ku 
ďalším prerokovávaným návrhom pa-
trilo aj osadenie nových retardérov v 
miestnej časti Nosice. Občania spísali 
„petíciu“, v ktorej žiadajú o inštaláciu 
práve spomaľovacích prahov. Komisia 
predložený návrh odobrila, súhlasila s 
týmto riešením a odporučili návrh po-
sunúť ďalej do mestskej rady.
Prednesený bol aj druhý návrh, ktorý 

10. augusta sa v priestoroch púchov-
ského mestského úradu zišli členovia 
Komisie dopravy, služieb a bytovej 
politiky. Od posledného stretnutia 
členov prešli viac ako dva mesiace, ča-
kali na nich štyri body programu. Ro-
kovanie bolo rozdelené na dve časti. 
Začiatok patril neverejnej časti, ktorou 
sa dopĺňa poradovník na 2 - 3-izbové 
byty. Neskôr nasledovala už samot-
ná verejná časť, ktorá bola najmä o 
dopravných značeniach, či budúcich 
možných nových retardéroch v meste.  
V priebehu verejnej časti zasadania 
komisie sa hovorilo napr. aj o uzávier-

Pod Zábrehom 30-tka nestačí, chcú retardéry

sa týkal zabezpečenia inštalácie spo-
maľovacích prahov. Išlo konkrétne o 
časť Zábreh, kde nedisciplinovaní vo-
diči nerešpektujú povolenú rýchlosť 
30 km/hod.  „V minulosti na tomto 
mieste už boli retardéry a neskôr sa 
demontovali,“ upresnila vedúca od-
delenia dopravy a služieb Alena Vav-
rová. Po technickej stránke komisia s 
návrhom súhlasila a navrhla jeho zara-
denie do rozpočtovaných dopravných 
akcií. V  prípade priaznivého vývoja fi-
nancií je možné, aby bol aj tento návrh 
zrealizovaný. 

-bk-

O Z N Á M E N I E
o začatí územného konania 
a nariadenie ústneho konania 
verejnou vyhláškou

Na návrh Obce STREŽENICE, Školská 152, 
020 01 Streženice bolo na tunajšom sta-
vebnom úrade mesta Púchov dňa 28. 07. 
2016 začaté územné konanie o umiestnení 
stavby: 
„ IBV STREŽENICE  - HORERIEČIE – TECH-
NICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA “
umiestnená na pozemkoch parc. č. KN 
382/7, 369/28, 369/37, 369/43, 369/44, 
369/54, 369/67, 369/69, 369/70, 369/74 re-
gistra  „C“  ako líniová stavba v katastrálnom 
území Streženice.

Mesto Púchov ako príslušný stavebný 
úrad podľa § 119, ods. 3 v spojení s § 117 
ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (staveb-
ný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci 
prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 
písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku (stavebný zá-
kon) v znení neskorších predpisov, v súla-
de s ust. § 36 ods. 1)  stavebného zákona 
oznamuje začatie územného konania do-
tknutým orgánom a známym účastníkom 
konania a súčasne 

n a r i a ď u j e

na prerokovanie návrhu ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním na deň:

30.  august 2016  /utorok/ o 9,00 hod.

so stretnutím: na Obecnom úrade Streženi-
ce a následne na mieste stavby.

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

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

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

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá 
zastupovať, jeho zástupca predloží písom-
né plnomocenstvo s overeným podpisom 
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastu-
povať.
                                                                                  
Toto konanie sa oznamuje verejnou vyhláš-
kou z dôvodu velkého počtu účastníkov 
konania. 

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

                                                 
Mgr. Rastislav  H E N E K
                 primátor mesta
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Čertovskí chatári neprehliadnite!
Približne pred dvoma rokmi bolo zvo-
lané zhromaždenie členov voľného - 
neregistrovaného združenia chatárov 
Čertova, na ktorom bol zvolený nový 
chatársky výbor. Jeho hlavným po-
slaním je komunikovať so samosprá-
vou obce Lazy pod Makytou a inými 
dotknutými úradmi štátnej správy a 
presadzovať riešenia množstva požia-
daviek chatárov a podnikateľov v tejto 
miestnej časti obce.

V posledných rokoch podnikatelia v 
tomto rekreačnom stredisku, minimál-
ne celoslovenského významu, masívne 
investovali do rozvoja a obnovy svo-
jich prevádzok, rozšírenia a skvalitne-
nia škály služieb, čím úrovňou rádovo 
predstihli dlhodobo stagnujúcu a za-
nedbanú infraštruktúru.

Zo spomínanej škály požiadaviek vý-
bor identifikoval dve strategické, ktoré 

v aktívnej a konštruktívnej spolupráci 
so starostom obce a poslancami obec-
ného zastupiteľstva síce pomaly, ale 
nadobúdajú reálne kontúry návrhov 
riešenia a sú stručne popísane v ďal-
šom.

Zber zmesového komunálneho 
odpadu v časti Lamže
Všetci si spomíname na veľkoobjemo-
vý kontajner pod malým vlekom, ktorý 

nakoniec obec oprávnene stiahla pre 
permanentný neporiadok a zneuží-
vanie niektorými z chatárov na odkla-
danie odpadov ktoré s tzv. zmesovým 
komunálnym odpadom (ZKO) nemajú 
nič spoločné.

Riešenie, ku ktorému sme dospeli pred-
stavuje vytvorenie zberného miesta za 
cestou oproti hotelu Javorník, ktoré 
bude pod dohľadom kamerového 

systému hotela a bude pozostávať 
pre začiatok z dvoch 1100 litrových 
odklopných kuka nádob a dvoch kon-
tajnerov na separovaný zber skla a 
plastov. Počet kuka nádob (cena jednej 
novej je cca 330 EUR) sa postupne zvýši 
podľa reálnej potreby na cca 5 - 6 ku-
sov. Treba však povedať aj druhú vec, 
že sme sa korektne dohodli na pod- 
mienke, že ak si to spoločne neustrá-
žime a dovolíme niektorým nesprat-
níkom opäť zneužívať toto zberné 
miesto na odkladanie odpadov, ktoré 
nepatria do ZKO - obec túto skládku 
zruší.

V čase vydania článku už bude toto 
zberné miesto reálne fungovať a dú-
fam, že bude slúžiť k spokojnosti všet-
kých zainteresovaných strán. A nevá-
hajte na nespratníkov ukázať menovite 
prstom a verejne ich aj cez tlač či web 
stránku obce pranierovať. Kamerový 
systém hotela má vysokú rozlišovaciu 
schopnosť, takže verím že záznamy ne-
bude potrebné prehrávať na riešenie 
priestupkov v oblasti OŽP. 

Cesta k vlekom v časti  Lamže
Rekonštrukciu časti cesty od autobuso-
vej zastávky po križovatku na polesie 
financovala súkromná firma. Ďalší úsek 
tejto miestnej komunikácie po parko-
visko pod vlekmi je v zlom stave a udr-
žovaný sporadicky návozmi kamennej 
drviny rôznej štruktúry, ktorú ťažké 
mechanizmy firiem ťažiacich drevo 
neskutočne a permanentne devastujú.

Na obecnom zastupiteľstve 30. 06. 
2016 sme konštatovali, že tento úsek 
cesty je najhoršou komunikáciou v 
obci a nezodpovedá úrovni strediska 

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

cestovného ruchu a úrovni služieb, 
ktoré poskytujú podnikatelia a ktoré si 
zaslúžia trvalí a prechodní obyvatelia 
či návštevníci prevádzok v tejto časti 
obce. Dohodli sme sa , že v budúco-
ročnom rozpočte (na rok 2017) obec 
vyčlení na rekonštrukciu cesty v dĺžke 
cca 430 bm od križovatky na polesie po 
začiatok parkoviska v šírkovom profile 
cca 3 bm časť prostriedkov, ale očaká-
vame, že prostriedkami prispejú aj 
dotknutí podnikatelia napríklad podľa 
miery vyťažovania komunikácie a ne-
jakou formou a symbolickou čiastkou 
aj chatári a trvalí obyvatelia tejto časti 
obce... Tento zámer vychádza opäť z 
toho, že ako minoritní akcionári, či in-
vestori budeme zároveň ako spoluma-
jitelia aktívnejšie dohliadať na to, ako 
kto cestu využíva, či zneužíva. 
O ďalších krokoch a postupe riešenia 
vás budeme informovať cez Púchovské 
noviny a prostredníctvom oficiálnej 
web stránky obce www.lazypodmaky-
tou.sk.

Ing. Pavel Melišík
predseda chatárskeho výboru
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Materská škola, Požiarna 1292/5, Púchov  020 01
www.skolkapuchov.sk/poziarna-1292      poziarna1292@skolkapuchov.sk             042/4632051, 0905 326 551 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY: 
• Kvalitne vypracovaný Školský vzde-
lávací program  „Šťastný dráčik“
• 100 % kvalifikovanosť pedagogic-
kého zboru, vysoká  odbornosť pe-
dagogických zamestnancov, ochota 
vzdelávať sa a vnášať nové metodické 
postupy do práce s deťmi
• Metodické združenie pre pedago-
gických zamestnancov pracuje počas 
celého roka
• Vypracovaná koncepcia školy je re-
álna a plní sa
• Pre deti s odloženou školskou do-
chádzkou realizované plány individu-
álneho rozvoja 
• MŠ sa zapája do verejného života v 
meste: 

- spolupracuje so Zborom pre občian-
ske záležitosti - pripravuje program na 
Uvítanie detí do života 
- pripravuje program na stretnutia s 
dôchodcami v meste Púchov
• pripravuje kultúrny program na Mi-
kulášsky jarmok, program na Vítanie 
jari
• V materskej škole sú vytvorené 
krúžky na podporu rozvoja detí: 
• Športový krúžok – rozvíja potrebu 
pravidelnej telesnej a športovej ak-
tivity a s tým spojený zdravý životný 
štýl, poskytuje deťom viac možností 
na pohybové aktivity
• Šikovné ručičy – rozvíja tvorivé vý-
tvarné, pracovné zručnosti, rozširuje 
poznanie sveta a schopnosť aplikovať 
svoju skúsenosť do tvorivej činnosti 
• Tanculienky – podnecuje pohybo-
vú kultúru, ladný a plynulý tanečný 
prejav, osvojenie si moderného, ľudo-
vého a scénického tanca
• Legáčik – Logáčik: 
Legáčik - rozvíja prirodzenú aktivitu 
detí, tvorí s využitím fantázie kompo-
zičné celky, rozvíja koordináciu zraku 
a ruky
Logáčik – rozvíja kognitívne, učebné, 
komunikatívne, informačné, psycho-
motorické, osobnostné a sociálne 
kompetencie prosterdníctvom aktivít 
s Lego Education, interaktívnou ta-
buľou QOMO v programe Kids Flow 
a starostlivo vybraným edukačným 
softvérom
• krúžok anglického jazyka zabezpe-
čujú lektori z iných organizácií

• Vzťahy na pracovisku a klíma školy 
je priaznivá
• Vypracovanie a realizácia vlastného 
projektu na školskú záhradu – jeho 
postupné plnenie, v lete 2015 sme z 
príspevku 2 % daní od rodičov vybu-
dovali malé futbalové ihrisko pre deti 
v školskej záhrade
• Modernizácia interiéru a exteriéru 
materskej školy 
• Kvalitné učebné pomôcky - interak-
tívna tabuľa a Magic Box sa využívajú 
vo výchovnom procese 
• Dostatok hračiek na hru detí
• Množstvo zaujímavých akcií v škole 
napr.: 
• wOvocníčkovia – príprava vitamíno-
vých chuťoviek z ovocia
• Fašiangy – Karneval – výroba masiek, 
tanec masiek 
• Od semienka k rastlinke - zážitkové 
učenie
• Deň Zeme - beseda s lesníkmi spoje-
ná s aktivitami v školskej záhrade
• Beseda s astrológom: Vesmír – poze-
ranie slnka cez špeciálny ďalekohlad 
• Beseda s pracovníčkou knižnice v 
Župnom dome: Marec mesac knihy – 
vzbudenie záujem o knihy
• Korčuliarský výcvik – základy korču-
ľovania 
• Predplavecká príprava - základy pla-
veckých zručností  
• Tvorivé dielne s rodičmi - príprava na 
Vianoce
• Besiedky ku dňu matiek 
• Olympijský deň – vzbudenie záujmu 
o športovanie  
• Rozlúčka s predškolákmi 
• Spolupráca s ZUŠ - koncerty pre deti
• Profesionálne divadelné predstave-
nia konané v materskej škole

• V spolupráci s rodičovskýcm zruže-
ním sme vypracovali projekt: Obnova 
výchovy a vzdelávania - Vytvorenie a 
distribúcia hudobných pomôcok pre 
materské školy, vybudovali sme malé 
futbalové ihrisko pre deti, spoločne 
sme sa zapojili do projektu Maľujeme 
spolu v rámci Dňa Zeme.

• Vyhrali sme projekt v Hypermarke-
te Tesco v Púchove. Projekt: Hravo a 
zdravo je zameraný na podporu zdra-
via a zdravého životného štýlu detí, 
rozvíjanie pozitívneho postoju k špor-
tovým aktivitám u detí predškolského 
veku. Projekt sme začali realizovať.

MŠ JE ZAPOJENÁ DO PROJEKTOV: 
• Európsky program podpory kon-
zumácie ovocia a zeleniny „Školské 
ovocie“
•  Európsky program na poskytovanie 
finančných zdrojov Európskej únie  
na podporu spotreby mlieka a 
mliečnych výrobkov
• Národný projekt zameraný na skva-
litnenie vzdelávania pedagogických 
a odborných zamestnancov v oblasti 
výchovy „Aktivizujúce metódy vo 
výchove“

ZAMERANIE MŠ: 
• Rozvíjať celostný osobnostný rast 
detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 
intelektuálnej, telesnej, morálnej, es- 
tetickej, rozvíjať schopnosti a zručnos-
ti, utvárať predpoklady na ďalší stu-
peň vzdelávania, pripravovať na život 
v spoločnosti v súlade s individuálny-
mi a vekovými osobitosťami detí
• Posilňovať úctu k rodičom, ku kul-
túrnym a národnym hodnotám a 
tradíciám štátu, k štátnemu jazyku a  
k svojej vlastnej kultúre
• Upredňostňovať zážitkové učenie 
dieťaťa, premyslené vytváranie pod-
mienok na účinný sabarozvoj osob-
nosti dieťaťa 
• Pripraviť deti na vstup do ZŠ po všet-
kých stánkach – zámerne celostne 
rozvíjať osobnosť detí
• Rozvoj estetického cítenia v oblasti 
hudobnej, hudobno – pohybovej, 
literárno – dramatickej a výtvarnej 
výchovy

Materská škola otvorila svoje brány 1. 9. 1967. Je najstaršia materská škola v meste Púchov. V roku 2017 oslávime 50. 
výročie otvorenia. Nachádza sa v centre mesta. Je tu dobrá dostupnosť dopravným prostriedkom, dostatok parkova-
cích miest. Navštevuje ju 94 detí. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečuje osem pedagogických zamestnancov  
s dlhoročnou praxou. Nepedagogickú činnosť zabezpečuje šesť zamestnancov.
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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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PROGRAM

KINO

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

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

KULTÚRA

Pondelok  1.    17.30 h

FÚSI (dráma)
Fúsi, zavalitý štyridsiatnik a hlavný hrdina filmu, žijúci sám so svojou matkou, zbiera odva-
hu konečne vstúpiť do dospelého sveta. Doteraz prechádzal životom ako námesačný, jeho 
všedné dni ovládala rutina práce na letisku a stavanie papierových modelov tankov z druhej 
svetovej. Potom ale do jeho života nečakane vtrhne žena... MN 12 rokov  – Dánsko  – ASFK  
–  94´-  titulky. Vstupné  1 €.                           

Pondelok  1.    19.30 h 

MLADOSŤ (dráma)
Po Veľkej nádhere prichádza P.Sorrentino s anglicky nahovorenou snímkou a  medzinárod. 
hviezdnym obsadením. Fred (skladateľ a dirigent) a Mick (filmový režisér), dvaja starí priatelia, 
sú na dovolenke v prostredí luxusného alpského hotela. So zvedavosťou a nehou sa pozerajú 
na zmätené životy svojich detí, nadšených mladých spisovateľov a iný hotelových hostí. Kým 
sa Mick snaží dokončiť scenár toho, čo si on predstavuje ako jeho posledný dôležitý film, Fred 
nemá v úmysle svoju kariéru nijak obnoviť. Ale je niekto, kto ho chce znova počuť tvoriť. MN 
15 rokov  – Taliansko, FR,Švajčiarsko,VB – ASFK  –  118´- titulky. Vstupné 1 €.

Utorok 2.   17.30 h

ĽUDSKÝ ROZMER (dokumentárny)      
Vo filme sa divák v  piatich kapitolách zoznamuje so 40-ročnými skúsenosťami architekta 
Jana Gehla s mestským plánovaním a sleduje, či je možné medzi budovami vytvárať život. 
Film je dokumentárne sci-fi z budúcnosti, ktorá už nastala. Veľkomestá ako stroje na bývanie 
a prácu, medzi ktorými sa prepravujeme autami. Sú skutočne dobrými miestami pre život? 
Sú moderné, impozantné a očarujúce. Obyvatelia miest však čelia surovinovej kríze, zmenám 
klímy, osamelosti a závažným zdravotným problémom. Čo sa stane, keď... MN 12 rokov  – 
Dánsko  – ASFK  –  77´- titulky. Vstupné 1 €.

Utorok 2.   19.30 h

ZÁZRAKY (dráma)      
Film rozpráva príbeh dvanásťročnej Gelsominy, ktorá žije s rodičmi a troma mladšími sestrami 
na opustenom statku v Umbrii na talianskom vidieku. Otec drží rodinu bokom od nástrah mo-
derného sveta a striktne presadzuje život v súlade s prírodou. Chov včiel a výroba prírodného 
medu sú pre rodinu jediným zdrojom obživy a krúti sa okolo neho všetok život. Pevné rodinné 
väzby sú však náhle narušené nakrúcaním televíznej reality show „Zázraky vidieka“, ktorá 
poblázni celý kraj... MN 12 rokov  – Tal., Šv.,Nem.  – ASFK  –  110´-  titulky. Vstupné 1 €.

Streda 3.   17.30 h

O POSCHODIE NIŽŠIE (dráma)   
Po tom, ako bol náhodným svedkom domácej hádky, ktorá skončila vraždou, Patrascu zisťuje, 
že je v spore s dvoma najbližšími susedmi: jedným je bizarný vrah. Tým druhým jeho vlastné 
svedomie... MN 12 rokov  – Rum.,Fr.,Nem.,ŠV.  – ASFK  –  93´-  titulky. Vstupné 1 €.

Streda 3.   19.30 h

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON (komédia)
Boh existuje. Žije v Bruseli, je poriadne neznesiteľný a celý deň len sedí za počítačom. Jeho 
syna už poznáte, tak sa pozrieme na jeho dcéru. Režisér filmu Pán Nikto prichádza do kín s 
komédiou postavenou na skvelom scenári, ktorá pracuje ako s poetickými a vizuálne uhran-
čivými pasážami, tak šikovnou situačnou komikou. MN 12  rokov –  Lux., Franc., Belg. – ASFK  
–  113 ´-  titulky. Vstupné 1 €.

Štvrtok 4.   17.30 h

DIOR A JA (dokumentárny film)
Francúzska celovečerná dokumentárna snímka Dior a  ja otvára divákom dvere do mýtmi 
opradeného sveta módneho domu Christian Dior. Nový umelecký riaditeľ Raf Simons práve 
pripravuje svoju úplne prvú kolekciu haute couture, s ktorou musí celý svet presvedčiť a vy-
rovnať sa s odkazom slávneho zakladateľa značky. Na jej prípravu má len 8 týždňov. Krehký 
proces kreatívnej tvorby, na konci ktorého je nový módny skvost, je tu ukázaný ako kolektívna 
práca celého tímu, od samotného návrhára, cez neúnavné krajčírky až po riaditeľa spoločnos-
ti... MN 12 rokov – Fr.  – ASFK –  89 ´-  titulky. Vstupné 1 €.

Štvrtok 4.   19.30 h                     

TRI SPOMIENKY (dráma)
Film prináša romantický milostný príbeh z obdobia dospievania. Paul Dedalus odchádza z 
Tadžikistanu. Spomína... Na svoje detstvo, na matkine záchvaty, šialenstvo. Na puto, ktoré 
ho spájalo s bratom Ivanom, na cestu do ZSSR, kde pri tajnej úlohe poskytol svoju vlastnú 
totožnosť ruskému mladíkovi...na štúdiá v Paríži, na začínajúce zaujatie pre antropológiu... No 
predovšetkým na Esther. Srdce jeho života. Opatrne, bolo to vášnivé srdce... MN 15 rokov  – 
Francúzsko  – ASFK  –  120´-  titulky. Vstupné 1 €.

Piatok 5.   17.30 h                                                                                                

MA MA (dráma)
Nový film Julia Medema (Sex a Lucia) zobrazuje Magdu - matku, ktorá zápasí s prekonaním 
tragédie. Intímnu ženskú drámu, osvieženú prvkami komédie, sám Medem opísal ako „hymnu 
života...drámu, ktorá má v sebe aj veľa svetla a lásky“. MN 12  rokov  – Španielsko - ASFK  – 
111 ´- titulky. Vstupné 1 €.

Piatok 5.   19.45 h

BOJ (dráma)                                                                                                                                          
Ten skutočný boj čaká vojaka často až po návrate z bojového poľa domov. Dánsky dôstojník a 
veliteľ roty Claus Michael Pedersen pôsobí vo vojenskej misii v afganskej provincii Helmand. 
Doma v Dánsku sa jeho žena Maria snaží zvládať každodenný život bez muža a postarať sa 
o ich tri malé deti. Počas rutinnej bojovej akcie sa Clausova jednotka dostane do ťažkej krížo-
vej paľby, a aby Claus zachránil svojich mužov, urobí rozhodnutie, ktoré ma závažne dôsledky 
preňho aj pre jeho rodinu... MN 12  rokov  – Dánsko  - ASFK  – 115 ´- titulky. Vstupné 1 €.

Sobota  6.    17.30 h     Nedeľa  7.   19.45 h

ZOZN@MKA (romantická komédia)                                                                                                                           
„Roky randenia, blbnutia na zoznamkách a je to stále rovnaké. Kretén strieda kreténa,“ po-
vzdychne si hrdinka filmu a jej ďalšie rande na inzerát s  tvárou Lukáša Pavláska sa rých-
lo zaradí do jej zložky katastrof a kreténov. Podobný zoznam otrasných schôdzok postupne 
rozširujú aj ďalšie postavy. Zozn@mka je totiž komédia o mužoch, ženách a zaujímavom 
fenoméne doby - internetovej zoznamke. A samozrejme o tom, čo všetko sa na takom rande 
naslepo môže stať. MN 12 rokov  – ČR  – Bontonfilm  –  90 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 6.    19.30 h     Nedeľa 7.   17.30 h

JEDNOTKA SAMOVRAHOV 
(akčný, dobrodr., fantasy, sci-fi)
Tajná vládna agentúra A.R.G.U.S. , ktorú vedie Amanda Waller ( Viola Davis ), vytvo-
rí skupinku super zloduchov, ktorej  hovoria Suicide Squad - samovražedná skupi-
na. To preto, že sa občas jeden z nich nevráti z akcie späť. Vykonanie jednotlivých úloh 
vedie k výmene za kratšie  tresty odňatia slobody pre jednotlivých  zúčastnených... 
MN 12 rokov– USA– Continentalfilm  –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok   12.   17.30 h     Sobota  13.   15.30 h     Nedeľa 14.   15.30 h

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV (animovaný, rodinný)
Čo robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Odpoveď na otázku, ktorou  sa trápi 
každý psíčkar, nájdete v animovanej komediálnej lahôdke Tajný život maznáčikov. Max a Katie 
sú spriaznené duše, tí absolútne najlepší kamoši na svete. Čo na tom, že Max je pes a Katie 
človek? Keby sa Katie každý deň na dlhé hodiny nestrácala a nenechávala Maxa samotného 
v byte, bol by najspokojnejší hafan pod slnkom. Takto to aspoň platí do chvíle, kedy si Katie 
privedie z útulku chlpaté psie monštrum menom Baron a rozhodne sa, že od tej chvíle budú 
žiť v trojici… MP  – USA  – CinemArt   – 90´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   12.   19.30 h    Sobota  13.   19.30 h - 3D

BUCHTY A KLOBÁSY (animovaná komédia pre dospelých)
Párok Frank si s kamarátmi pokojne nažíva vo vákuovom balení na polici v potravinách. Vo 
vedľajšom regáli býva zase jeho láska, žemľa Brenda. Zdá sa, že život nemôže byť krajší, keď 
obaja skončia v tom istom nákupnom košíku. Potraviny túžia totiž po jedinom – aby sme si 
ich z obchodu priniesli domov. To však ešte nevedia, čo sa s nimi po príchode do domácnosti 
deje. Frankovi sa však podarí vyhnúť konzumácii a rozhodne sa o krutej podstate existencie 
potravín nemlčať... MN  15 rokov  -  USA –  Itafilm   - 83 ´-  titulky –  . Vstupné 3,50 €.

Piatok   19.   17.30 h    Sobota  20.  15.30 h     Nedeľa  21.  15.30 h

STRAŠIDLÁ (rodinná, komédia, rozprávka)
Rodina hejkala Huga obýva pokojne starú vilu. Sladký strašidelný život, v ktorom si Hugo 
hejkal, jeho „pani Patricie a jej matinka Žofie“ čarovali, vodník Bubla sa staral o dušičky a víla 
Zornička si tancovala, zmení vpád úradníka Patočku, ktorý má na úrade v správe evidenciu 
budov. A ako zistil, za dom nikto neplatí nájom a nikto v ňom ani oficiálne nechce bývať, pre-
tože tu straší. Verdikt je nemilosrdný: zaplatiť alebo sa vysťahovať! Čím však platiť, keď pán 
Hugo  nemá žiadnu mzdu. Strašidlá budú musieť do práce a ich deti do školy. A zapojiť do 
života nielen kúzla a čary, ale aj rodinnú súdržnosť, lásku a odvahu, aby dokázali prekabátiť 
úradného Simla a zvíťaziť nad nástrahami „obyčajných“ ľudí. MN 12  rokov – ČR  – Continen-
talfilm  – 112 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok   26.   17.30 h     Nedeľa  28.   19.30 h

BOŽSKÁ FLORENCE (komédia, životopisný)
Hriešne bohatá Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) je v roku 1944 na výslní newyorskej 
spoločnosti. So svojím manželom a manažérom v  jednej osobe, St. Clair Bayfieldom (Hugh 
Grant), veľkorysým patrónom klasickej hudby, oblažujú mestskú smotánku výberom slávnych 
operných árií v podaní samotnej božskej Florence. Jediným nedostatkom vystúpení je sku-
točnosť, že Florence nielenže nedokáže udržať melódiu, ale jej hudobné nadanie a hlas sú 
príšerné... MN 12 rokov  – USA –  Magic Box  – 110´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok   26.   19.45 h     Sobota  27.   19.30 h

STAR TREK: DO NEZNÁMA
(sci-fi, dobrodružný, akčný)
Posádka hviezdnej lode U.S.S. Enterprise skúma najvzdialenejšie kúty a nezmapované miesta 
vesmíru . A tu sa stretáva s novým, záhadným nepriateľom, ktorý ju aj celú Federáciu vystaví 
ťažkej skúške... MN 12 rokov - USA – CinemArt - minutáž zatiaľ neurčená – titulky. Vstupné 
3,50 €.               

Sobota  27.   17.30 h - 3D     Nedeľa  28.  17.30 h

PEPE A JEHO DRAK (rodinný, dobrodružný)
Dlhé roky udivoval starý rezbár, pán Meacham (Robert Redford), deti zo susedstva rozprávka-
mi o divokom drakovi, ktorý žije hlboko v lesoch severozápadného pobrežia Spojených štátov. 
Pre jeho dcéru Grace (Bryce Dallas Howard), správkyňu v miestnom národnom parku, sú jeho 
príbehy len divokými historkami. Kým nestretne malého Peta (Oakes Fegley), záhadného, de-
saťročného chlapca, ktorý nemá ani rodinu, ani domov, a ktorý tvrdí, že žije v lesoch s obrím 
zeleným drakom menom Elliot... MN 7 rokov  – USA   – Saturn  – 98 -  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok 2.9.   19.30 h     Sobota 3.9.   19.30 h

RODINNÝ FILM (dráma)
Manželia sa vydajú na plavbu oceánom a doma zanechajú dve dospelé deti, pre ktoré neprí-
tomnosť rodičov znamená možnosť slobody. Dráma o hlbokej rodinnej kríze, ktorá prepája 
líniu rozpadajúcich sa medziľudských vzťahov s osudom psieho miláčika, ktorý uprostred 
oceánu bojuje o prežitie a pritom možno definitívne prichádza o svoj domov. V hlavnej úlohe 
Karel Roden. MN 15 rokov  – ČR, Nem.Slov.-Fr.   – Filmtopia   –  95´  -  česká verzia. Vstupné 
3,50 €
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Streda 3., 10.,17.,24.,31.     tanečná sála     19.00 hod.

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662. Štvrtok  4.8.    9:30-12.00 hod.  učeb-
ňa č. 1 Divadlo Púchov

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

Štvrtok 4.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Al-anon pomoc pre ľudí postihnutých alkoholizmom s  12-krokovým programom. Program 
stojí na tom, že si na stretnutiach nedávame rady, ale sa navzájom delíme o svoje skúsenosti. 

Štvrtok 4.,11., 18.,25.         tanečná sála     18.30 hod.

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

Nedeľa   7.8.       19.30 hod.      pešia zóna      
DIXIELAND  BAND 
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 14.8.        14.00-18.00  hod.         areál pri Váhu Horné Kočkovce          
KOCKOVINY  V  KOČKOVCIACH ...  
PRE DETI A RODIČOV, SRANDA BANDA 
A KÚZELNÍK WOLF, DETSKÁ  DISKOTÉKA       
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 18.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Rozprávame o tom, čo prežívame, alebo sme prežili, čím prechádzame a ako to riešime v 
súvislosti s pitím alkoholu blízkej osoby. Týmto zdieľaním si dávame silu a nádej ostatným, 
ktorí majú podobné problémy a na základe skúsenosti iných si môžu uvedomiť, že v tom nie 
sú sami a že keď podobný problém zvládli iní, zvládnu ho aj oni.

Sobota 20.     pred  Divadlom – knižná búdka      16.00 hod.

KAVIAREŇ SLOVO                                                                                                              
Čítanie pre malých i veľkých „pod Knižnou búdkou“...  Tentoraz  s deťmi i hosťami z letných 
divadelných táborov DK a Luckou Panáčkovou. Info aj na osobitnom  plagáte. Vstup voľný.  
V prípade nepriaznivého počasia vo veľkej sále DK.

Nedeľa 21.8.     18.00 hod.     pešia zóna

MUZIKOMAT 2016
HIDDEN ROAD, HUDBA VESMÍRNA 
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 28.8.     19.30 hod.     pešia zóna

ANDREA ZIMÁNYIOVÁ & JURAJ BURIAN
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 1.9.     pešia zóna      18.00 hod.      
ZÁVER  PÚCHOVSKÉHO KL: VIVA ITALIA                                                                                                                            
Info   na osobitnom  plagáte.

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

Zmena programu vyhradená.

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
1.- 5.8.    FOLKLÓRNY, 
8.-12.8.    ROZPRÁVKOVÝ, 
15.-19.8.  DIEVČENSKÝ.

PRIPRAVUJEME:
4.9.  15.00 h., 18.00 h RND: LÁSKANIE 2, vstupenky v predaji 

20.9.  19.00 h.  3.VÝROČIE OTVORENIA DIVADLA: 
   LA GIOIA A DOBRÁ MUZIKA

Vstupenky v predaji, info k podujatiam aj na osobitných plagátoch.

LETNÝ FESTIVAL: 
€URÓPSKE  FILMY  ZA  €URO aj v Púchove!

KINO

       

PROGRAM

KINO

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

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

KULTÚRA

Pondelok  1.    17.30 h

FÚSI (dráma)
Fúsi, zavalitý štyridsiatnik a hlavný hrdina filmu, žijúci sám so svojou matkou, zbiera odva-
hu konečne vstúpiť do dospelého sveta. Doteraz prechádzal životom ako námesačný, jeho 
všedné dni ovládala rutina práce na letisku a stavanie papierových modelov tankov z druhej 
svetovej. Potom ale do jeho života nečakane vtrhne žena... MN 12 rokov  – Dánsko  – ASFK  
–  94´-  titulky. Vstupné  1 €.                           

Pondelok  1.    19.30 h 

MLADOSŤ (dráma)
Po Veľkej nádhere prichádza P.Sorrentino s anglicky nahovorenou snímkou a  medzinárod. 
hviezdnym obsadením. Fred (skladateľ a dirigent) a Mick (filmový režisér), dvaja starí priatelia, 
sú na dovolenke v prostredí luxusného alpského hotela. So zvedavosťou a nehou sa pozerajú 
na zmätené životy svojich detí, nadšených mladých spisovateľov a iný hotelových hostí. Kým 
sa Mick snaží dokončiť scenár toho, čo si on predstavuje ako jeho posledný dôležitý film, Fred 
nemá v úmysle svoju kariéru nijak obnoviť. Ale je niekto, kto ho chce znova počuť tvoriť. MN 
15 rokov  – Taliansko, FR,Švajčiarsko,VB – ASFK  –  118´- titulky. Vstupné 1 €.

Utorok 2.   17.30 h

ĽUDSKÝ ROZMER (dokumentárny)      
Vo filme sa divák v  piatich kapitolách zoznamuje so 40-ročnými skúsenosťami architekta 
Jana Gehla s mestským plánovaním a sleduje, či je možné medzi budovami vytvárať život. 
Film je dokumentárne sci-fi z budúcnosti, ktorá už nastala. Veľkomestá ako stroje na bývanie 
a prácu, medzi ktorými sa prepravujeme autami. Sú skutočne dobrými miestami pre život? 
Sú moderné, impozantné a očarujúce. Obyvatelia miest však čelia surovinovej kríze, zmenám 
klímy, osamelosti a závažným zdravotným problémom. Čo sa stane, keď... MN 12 rokov  – 
Dánsko  – ASFK  –  77´- titulky. Vstupné 1 €.

Utorok 2.   19.30 h

ZÁZRAKY (dráma)      
Film rozpráva príbeh dvanásťročnej Gelsominy, ktorá žije s rodičmi a troma mladšími sestrami 
na opustenom statku v Umbrii na talianskom vidieku. Otec drží rodinu bokom od nástrah mo-
derného sveta a striktne presadzuje život v súlade s prírodou. Chov včiel a výroba prírodného 
medu sú pre rodinu jediným zdrojom obživy a krúti sa okolo neho všetok život. Pevné rodinné 
väzby sú však náhle narušené nakrúcaním televíznej reality show „Zázraky vidieka“, ktorá 
poblázni celý kraj... MN 12 rokov  – Tal., Šv.,Nem.  – ASFK  –  110´-  titulky. Vstupné 1 €.

Streda 3.   17.30 h

O POSCHODIE NIŽŠIE (dráma)   
Po tom, ako bol náhodným svedkom domácej hádky, ktorá skončila vraždou, Patrascu zisťuje, 
že je v spore s dvoma najbližšími susedmi: jedným je bizarný vrah. Tým druhým jeho vlastné 
svedomie... MN 12 rokov  – Rum.,Fr.,Nem.,ŠV.  – ASFK  –  93´-  titulky. Vstupné 1 €.

Streda 3.   19.30 h

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON (komédia)
Boh existuje. Žije v Bruseli, je poriadne neznesiteľný a celý deň len sedí za počítačom. Jeho 
syna už poznáte, tak sa pozrieme na jeho dcéru. Režisér filmu Pán Nikto prichádza do kín s 
komédiou postavenou na skvelom scenári, ktorá pracuje ako s poetickými a vizuálne uhran-
čivými pasážami, tak šikovnou situačnou komikou. MN 12  rokov –  Lux., Franc., Belg. – ASFK  
–  113 ´-  titulky. Vstupné 1 €.

Štvrtok 4.   17.30 h

DIOR A JA (dokumentárny film)
Francúzska celovečerná dokumentárna snímka Dior a  ja otvára divákom dvere do mýtmi 
opradeného sveta módneho domu Christian Dior. Nový umelecký riaditeľ Raf Simons práve 
pripravuje svoju úplne prvú kolekciu haute couture, s ktorou musí celý svet presvedčiť a vy-
rovnať sa s odkazom slávneho zakladateľa značky. Na jej prípravu má len 8 týždňov. Krehký 
proces kreatívnej tvorby, na konci ktorého je nový módny skvost, je tu ukázaný ako kolektívna 
práca celého tímu, od samotného návrhára, cez neúnavné krajčírky až po riaditeľa spoločnos-
ti... MN 12 rokov – Fr.  – ASFK –  89 ´-  titulky. Vstupné 1 €.

Štvrtok 4.   19.30 h                     

TRI SPOMIENKY (dráma)
Film prináša romantický milostný príbeh z obdobia dospievania. Paul Dedalus odchádza z 
Tadžikistanu. Spomína... Na svoje detstvo, na matkine záchvaty, šialenstvo. Na puto, ktoré 
ho spájalo s bratom Ivanom, na cestu do ZSSR, kde pri tajnej úlohe poskytol svoju vlastnú 
totožnosť ruskému mladíkovi...na štúdiá v Paríži, na začínajúce zaujatie pre antropológiu... No 
predovšetkým na Esther. Srdce jeho života. Opatrne, bolo to vášnivé srdce... MN 15 rokov  – 
Francúzsko  – ASFK  –  120´-  titulky. Vstupné 1 €.

Piatok 5.   17.30 h                                                                                                

MA MA (dráma)
Nový film Julia Medema (Sex a Lucia) zobrazuje Magdu - matku, ktorá zápasí s prekonaním 
tragédie. Intímnu ženskú drámu, osvieženú prvkami komédie, sám Medem opísal ako „hymnu 
života...drámu, ktorá má v sebe aj veľa svetla a lásky“. MN 12  rokov  – Španielsko - ASFK  – 
111 ´- titulky. Vstupné 1 €.

Piatok 5.   19.45 h

BOJ (dráma)                                                                                                                                          
Ten skutočný boj čaká vojaka často až po návrate z bojového poľa domov. Dánsky dôstojník a 
veliteľ roty Claus Michael Pedersen pôsobí vo vojenskej misii v afganskej provincii Helmand. 
Doma v Dánsku sa jeho žena Maria snaží zvládať každodenný život bez muža a postarať sa 
o ich tri malé deti. Počas rutinnej bojovej akcie sa Clausova jednotka dostane do ťažkej krížo-
vej paľby, a aby Claus zachránil svojich mužov, urobí rozhodnutie, ktoré ma závažne dôsledky 
preňho aj pre jeho rodinu... MN 12  rokov  – Dánsko  - ASFK  – 115 ´- titulky. Vstupné 1 €.

Sobota  6.    17.30 h     Nedeľa  7.   19.45 h

ZOZN@MKA (romantická komédia)                                                                                                                           
„Roky randenia, blbnutia na zoznamkách a je to stále rovnaké. Kretén strieda kreténa,“ po-
vzdychne si hrdinka filmu a jej ďalšie rande na inzerát s  tvárou Lukáša Pavláska sa rých-
lo zaradí do jej zložky katastrof a kreténov. Podobný zoznam otrasných schôdzok postupne 
rozširujú aj ďalšie postavy. Zozn@mka je totiž komédia o mužoch, ženách a zaujímavom 
fenoméne doby - internetovej zoznamke. A samozrejme o tom, čo všetko sa na takom rande 
naslepo môže stať. MN 12 rokov  – ČR  – Bontonfilm  –  90 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 6.    19.30 h     Nedeľa 7.   17.30 h

JEDNOTKA SAMOVRAHOV 
(akčný, dobrodr., fantasy, sci-fi)
Tajná vládna agentúra A.R.G.U.S. , ktorú vedie Amanda Waller ( Viola Davis ), vytvo-
rí skupinku super zloduchov, ktorej  hovoria Suicide Squad - samovražedná skupi-
na. To preto, že sa občas jeden z nich nevráti z akcie späť. Vykonanie jednotlivých úloh 
vedie k výmene za kratšie  tresty odňatia slobody pre jednotlivých  zúčastnených... 
MN 12 rokov– USA– Continentalfilm  –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok   12.   17.30 h     Sobota  13.   15.30 h     Nedeľa 14.   15.30 h

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV (animovaný, rodinný)
Čo robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Odpoveď na otázku, ktorou  sa trápi 
každý psíčkar, nájdete v animovanej komediálnej lahôdke Tajný život maznáčikov. Max a Katie 
sú spriaznené duše, tí absolútne najlepší kamoši na svete. Čo na tom, že Max je pes a Katie 
človek? Keby sa Katie každý deň na dlhé hodiny nestrácala a nenechávala Maxa samotného 
v byte, bol by najspokojnejší hafan pod slnkom. Takto to aspoň platí do chvíle, kedy si Katie 
privedie z útulku chlpaté psie monštrum menom Baron a rozhodne sa, že od tej chvíle budú 
žiť v trojici… MP  – USA  – CinemArt   – 90´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   12.   19.30 h    Sobota  13.   19.30 h - 3D

BUCHTY A KLOBÁSY (animovaná komédia pre dospelých)
Párok Frank si s kamarátmi pokojne nažíva vo vákuovom balení na polici v potravinách. Vo 
vedľajšom regáli býva zase jeho láska, žemľa Brenda. Zdá sa, že život nemôže byť krajší, keď 
obaja skončia v tom istom nákupnom košíku. Potraviny túžia totiž po jedinom – aby sme si 
ich z obchodu priniesli domov. To však ešte nevedia, čo sa s nimi po príchode do domácnosti 
deje. Frankovi sa však podarí vyhnúť konzumácii a rozhodne sa o krutej podstate existencie 
potravín nemlčať... MN  15 rokov  -  USA –  Itafilm   - 83 ´-  titulky –  . Vstupné 3,50 €.

Piatok   19.   17.30 h    Sobota  20.  15.30 h     Nedeľa  21.  15.30 h

STRAŠIDLÁ (rodinná, komédia, rozprávka)
Rodina hejkala Huga obýva pokojne starú vilu. Sladký strašidelný život, v ktorom si Hugo 
hejkal, jeho „pani Patricie a jej matinka Žofie“ čarovali, vodník Bubla sa staral o dušičky a víla 
Zornička si tancovala, zmení vpád úradníka Patočku, ktorý má na úrade v správe evidenciu 
budov. A ako zistil, za dom nikto neplatí nájom a nikto v ňom ani oficiálne nechce bývať, pre-
tože tu straší. Verdikt je nemilosrdný: zaplatiť alebo sa vysťahovať! Čím však platiť, keď pán 
Hugo  nemá žiadnu mzdu. Strašidlá budú musieť do práce a ich deti do školy. A zapojiť do 
života nielen kúzla a čary, ale aj rodinnú súdržnosť, lásku a odvahu, aby dokázali prekabátiť 
úradného Simla a zvíťaziť nad nástrahami „obyčajných“ ľudí. MN 12  rokov – ČR  – Continen-
talfilm  – 112 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok   26.   17.30 h     Nedeľa  28.   19.30 h

BOŽSKÁ FLORENCE (komédia, životopisný)
Hriešne bohatá Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) je v roku 1944 na výslní newyorskej 
spoločnosti. So svojím manželom a manažérom v  jednej osobe, St. Clair Bayfieldom (Hugh 
Grant), veľkorysým patrónom klasickej hudby, oblažujú mestskú smotánku výberom slávnych 
operných árií v podaní samotnej božskej Florence. Jediným nedostatkom vystúpení je sku-
točnosť, že Florence nielenže nedokáže udržať melódiu, ale jej hudobné nadanie a hlas sú 
príšerné... MN 12 rokov  – USA –  Magic Box  – 110´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok   26.   19.45 h     Sobota  27.   19.30 h

STAR TREK: DO NEZNÁMA
(sci-fi, dobrodružný, akčný)
Posádka hviezdnej lode U.S.S. Enterprise skúma najvzdialenejšie kúty a nezmapované miesta 
vesmíru . A tu sa stretáva s novým, záhadným nepriateľom, ktorý ju aj celú Federáciu vystaví 
ťažkej skúške... MN 12 rokov - USA – CinemArt - minutáž zatiaľ neurčená – titulky. Vstupné 
3,50 €.               

Sobota  27.   17.30 h - 3D     Nedeľa  28.  17.30 h

PEPE A JEHO DRAK (rodinný, dobrodružný)
Dlhé roky udivoval starý rezbár, pán Meacham (Robert Redford), deti zo susedstva rozprávka-
mi o divokom drakovi, ktorý žije hlboko v lesoch severozápadného pobrežia Spojených štátov. 
Pre jeho dcéru Grace (Bryce Dallas Howard), správkyňu v miestnom národnom parku, sú jeho 
príbehy len divokými historkami. Kým nestretne malého Peta (Oakes Fegley), záhadného, de-
saťročného chlapca, ktorý nemá ani rodinu, ani domov, a ktorý tvrdí, že žije v lesoch s obrím 
zeleným drakom menom Elliot... MN 7 rokov  – USA   – Saturn  – 98 -  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok 2.9.   19.30 h     Sobota 3.9.   19.30 h

RODINNÝ FILM (dráma)
Manželia sa vydajú na plavbu oceánom a doma zanechajú dve dospelé deti, pre ktoré neprí-
tomnosť rodičov znamená možnosť slobody. Dráma o hlbokej rodinnej kríze, ktorá prepája 
líniu rozpadajúcich sa medziľudských vzťahov s osudom psieho miláčika, ktorý uprostred 
oceánu bojuje o prežitie a pritom možno definitívne prichádza o svoj domov. V hlavnej úlohe 
Karel Roden. MN 15 rokov  – ČR, Nem.Slov.-Fr.   – Filmtopia   –  95´  -  česká verzia. Vstupné 
3,50 €
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Streda 3., 10.,17.,24.,31.     tanečná sála     19.00 hod.

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662. Štvrtok  4.8.    9:30-12.00 hod.  učeb-
ňa č. 1 Divadlo Púchov

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

Štvrtok 4.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Al-anon pomoc pre ľudí postihnutých alkoholizmom s  12-krokovým programom. Program 
stojí na tom, že si na stretnutiach nedávame rady, ale sa navzájom delíme o svoje skúsenosti. 

Štvrtok 4.,11., 18.,25.         tanečná sála     18.30 hod.

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

Nedeľa   7.8.       19.30 hod.      pešia zóna      
DIXIELAND  BAND 
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 14.8.        14.00-18.00  hod.         areál pri Váhu Horné Kočkovce          
KOCKOVINY  V  KOČKOVCIACH ...  
PRE DETI A RODIČOV, SRANDA BANDA 
A KÚZELNÍK WOLF, DETSKÁ  DISKOTÉKA       
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 18.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Rozprávame o tom, čo prežívame, alebo sme prežili, čím prechádzame a ako to riešime v 
súvislosti s pitím alkoholu blízkej osoby. Týmto zdieľaním si dávame silu a nádej ostatným, 
ktorí majú podobné problémy a na základe skúsenosti iných si môžu uvedomiť, že v tom nie 
sú sami a že keď podobný problém zvládli iní, zvládnu ho aj oni.

Sobota 20.     pred  Divadlom – knižná búdka      16.00 hod.

KAVIAREŇ SLOVO                                                                                                              
Čítanie pre malých i veľkých „pod Knižnou búdkou“...  Tentoraz  s deťmi i hosťami z letných 
divadelných táborov DK a Luckou Panáčkovou. Info aj na osobitnom  plagáte. Vstup voľný.  
V prípade nepriaznivého počasia vo veľkej sále DK.

Nedeľa 21.8.     18.00 hod.     pešia zóna

MUZIKOMAT 2016
HIDDEN ROAD, HUDBA VESMÍRNA 
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 28.8.     19.30 hod.     pešia zóna

ANDREA ZIMÁNYIOVÁ & JURAJ BURIAN
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 1.9.     pešia zóna      18.00 hod.      
ZÁVER  PÚCHOVSKÉHO KL: VIVA ITALIA                                                                                                                            
Info   na osobitnom  plagáte.

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

Zmena programu vyhradená.

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
1.- 5.8.    FOLKLÓRNY, 
8.-12.8.    ROZPRÁVKOVÝ, 
15.-19.8.  DIEVČENSKÝ.

PRIPRAVUJEME:
4.9.  15.00 h., 18.00 h RND: LÁSKANIE 2, vstupenky v predaji 

20.9.  19.00 h.  3.VÝROČIE OTVORENIA DIVADLA: 
   LA GIOIA A DOBRÁ MUZIKA

Vstupenky v predaji, info k podujatiam aj na osobitných plagátoch.

LETNÝ FESTIVAL: 
€URÓPSKE  FILMY  ZA  €URO aj v Púchove!

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, dôchod., ZŤP)
V prípade záujmu o prehliadku múzea mimo 
vyhradený čas, volajte +421 905 915 835.
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jazykových škôl a školských zariadení 
štátom uznanej cirkvi alebo nábožen-
skej spoločnosti alebo inej právnic-
kej osoby alebo fyzickej osoby. VZN 
nadobudne účinnosť 1. 9. 2016. 

Projekty utužujú 
bratské vzťahy 
cezhraničných 
regiónov 
Schválenie Dohôd o spolupráci part-
nerov na projektoch v rámci progra-
mu Interreg V-A Slovenská republika 
- Česká republika a spolufinancovania 
zo strany TSK umožní predkladanie ži-
adostí o nenávratný finančný príspe-
vok. TSK je partnerom projektov v 
oblastiach kultúry, vzdelávania aj so-
ciálnej oblasti. Projektom s najväčším 
rozpočtom spomedzi schválených na 
rokovaní je „TreBuChET – Trenčín, 
Bučovice, Chránime Európske Tra-
dície. Vedúcim partnerom projektu 
„TreBuChET“, ktorého celkový roz-
počet je viac ako 1,5 mil. eur, je TSK. 
Projekt okrem obnovy kultúrneho a 
prírodného dedičstva, nadviazania 
cezhraničnej spolupráce zahŕňa vo 
svojej investičnej časti realizáciu juž-
ného opevnenia Trenčianskeho hra-
du, rekonštrukciu prístupovej cesty v 
lesoparku Brezina, obnovu a zatrak-
tívnenie priľahlej časti Čerešňového 
sadu. Hlavný cezhraničný partner 
projektu „Spoluprácou knižníc pri-
hraničného regiónu k zachovaniu 
a ochrane kultúrneho dedičstva“ je 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín. 
Hlavnou aktivitou projektu je rekon-

Trenčianska župa 
má „Zelené oči“
TSK si uvedomuje zodpovednosť 
voči životnému prostrediu. Ochranu 
a zvyšovanie jeho kvality premie-
tol do dlhodobého projektu Zelená 
župa. Schválenie VZN č. 27/2016 o 
poskytovaní grantov na podporu en-
vironmentálnych projektov na území 
TSK zapája do ochrany životného pro-
stredia verejnosť a určuje podmienky 
pridelenia grantu. Celkovo grant plá-
nuje s rozpočtom približne 35 tis. eur, 
do konca tohto roka je už v rozpočte 
vyčlenená suma 15 tis. eur. Dvomi zá-
kladnými podmienkami pre udelenie 
grantu sú: podpora aktivít a činností 
zameraných na ochranu a zlepšenie 
stavu životného prostredia a zvýše-
nie environmentálneho povedomia 
občanov na území TSK, žiadatelia o 
grant majú trvalý pobyt, resp. sídlo 
na území Trenčianskeho kraja a sú to 
obce a nimi zriadené rozpočtové a 
príspevkové organizácie a iné práv-
nické osoby, vrátane podnikateľov. 
Právnické a fyzické osoby - podnika-
telia sú oprávnení žiadať o grant len 
na podporu všeobecne prospešných 
alebo verejnoprospešných účelov. 
Schválený grant „Zelené oči“ na 
podporu environmentálnych projek-
tov v kraji má za cieľ finančne podpo-
riť výučbové a osvetové programy pre 
školy a verejnosť, projekty na zveľade-
nie verejných priestorov, výsadbu ze-
lene, zriadenie komunitných záhrad, 
sprostredkovať odpovede na bežné 
otázky občanov ohľadom životného 
prostredia ekoporadenskou brožúrou 
z dielne TSK, podporiť Certifikované 
„prírodné záhrady“  a podobne.

S vyššími platmi 
pedagógov počíta 
aj kraj
Štátom zvýšené tarifné platy od  
1. septembra 2016 pre pedagogic-
kých a odborných zamestnancov  
o 6 % sa premietlo do schváleného 
VZN č. 26/2016 o financovaní základ-
ných umeleckých škôl,  jazykových 
škôl a školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti TSK a o finan-
covaní základných umeleckých škôl, 

Letné rokovanie trenčianskych župných poslancov o etike a Zelených očiach
V poradí 19. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v tomto volebnom období sa uskutočni-
lo 11. júla 2016 na Úrade TSK v Trenčíne. Rokovanie otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Do rokovacích lavíc 
zasadlo spolu 34 poslancov. Po štvrtýkrát mohla verejnosť nazrieť do rokovacej miestnosti cez oficiálne webové sídlo www.
tsk.sk prostredníctvom online vysielania. 

štrukcia kultúrnej pamiatky – Vily ro-
diny Milchovcov, v priestoroch ktorej 
pôsobí Považská knižnica. Následné 
projektové aktivity zvýšia atraktívno-
sť literatúry a kultúrneho dedičstva 
partnerských strán. Realizácia pro-
jektov v rámci programu Interreg V-A 
Slovenská republika - Česká republika 
2014 - 2020 je plánovaná v roku 2017. 
Trenčianska župa investuje do 12 pro-
jektov v rámci Interreg V-A Slovenská 
republika - Česká republika viac ako 
158 tis. eur (5 % spolufinancovanie 
TSK).

Odpovede na otázky, 
ako urobiť dobrý 
projekt, nájdete 
na Úrade TSK
Schválením realizácie a spolufinan-
covania projektu „Vytvorenie a pre-
vádzkovanie Integrovanej siete in-
formačno-poradenských centier 1“ v 
rámci OP Technická pomoc vznikne 
na Úrade TSK poradenské centrum, 
ktorého cieľom je zvýšiť informova-
nosť a čerpanie európskych štruktu-
rálnych a investičných fondov. Úrad 
vlády SR ako koordinátor Integrova-
nej siete informačno-poradenských 
centier a partner TSK týmto pomôže 
zabezpečiť prípravu a implementáciu 
kvalitných projektov v rámci Európ-
skych štrukturálnych a investičných 
fondov. Spolufinancovanie projektu 
predstavuje sumu 14 561,83 EUR čo je 
4,83 % z celkových nákladov na pro-
jekt na dobu do 31.12. 2018, centrum 
bude mať troch zamestnancov so síd-

lom na Úrade TSK v Trenčíne. Zamest-
nanci zodpovedia otázky týkajúce sa 
projektov po odbornom preškolení 
už v auguste tohto roka. 

„Žiadny etický kódex nie je zo záko-
na pokutovateľný. Je to etika, ktorú 
by mali volení zástupcovia dodržia-
vať.“  Jaroslav Baška, predseda TSK 

Etický kódex má 
slúžiť ako praktická 
pomôcka na riešenie 
potenciálnych 
etických dilem
Nositeľom myšlienky transparentnej 
krajskej samosprávy je jej predseda, 
ktorý predložil na rokovaní Etický 
kódex volených zástupcov TSK. 
Prostredníctvom všetkých komisií pri 
Z TSK sa s ním oboznámili krajskí po-
slanci, ktorí zaň zahlasovali. Trenčian-
ska župa sa tak pridáva k samosprá-
vam deklarujúcim svoju otvorenosť 
a transparentnosť. Etický kódex vole-
ných predstaviteľov TSK nadobudol 
účinnosť jeho schválením na rokovaní 
a vo svojich desiatich článkoch okrem 
iného upravuje etické pravidlá pre vo-
lebnú kampaň, konflikt záujmov, prijí-
manie darov, zneužitie funkcie, vzťahy 
s verejnosťou, majetkové priznania, 
definuje funkciu splnomocnenca pre 
etiku a v záverečných ustanoveniach 
sa volený predstaviteľ stotožňuje s 
jeho znením a je pripravený sa riadiť 
jeho ustanoveniami. V júni t. r. bol 
prijatý aj Etický kódex zamestnanca 
TSK, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
aktuálneho pracovného poriadku za-
mestnancov TSK.
Trenčianski župní poslanci sa stretnú 
opäť 26. septembra 2016.

Spracovalo Odd. komunikácie a 
medz.vzťahov Úradu TSK
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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

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

V Púchovskom magazíne 
uvidíte aj tieto reportáže:
Zo zasadnutia komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho 
zabezpečenia 
Obľúbené workshopy
Komisia športu sa venovala žiadostiam športovcov o dotáciu
Nesmrteľný Jazz
O rekonštrukcii predajne Lidl v Púchove sa hovorí už nejaký ten me-
siac. Pôvodný plán, zvládnuť ju ešte do Vianoc, je už dnes nereálny.
Nebezpečné detské hry na železniciach - počas letných prázdnin 
necháva mnoho rodičov svoje deti bez dozoru. Tie si však často 
nájdu na hranie naozaj nebezpečné miesto.
Kockoviny v Kočkovciach
Pozvánka na 18. Púchovský jarmok
Futbal: Púchov opäť neprehral
Premiéra v piatok 19. augusta o 18.00, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00
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STOLICHNAYA

 9,72 € 
40 %, 0,7 l

CAPTAIN

Spiced Gold

12,48 € 
35 %, 1 l 

MORGAN

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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Púchovské volejbalistky v príprave na súťažnú sezónu 
S prvým augustovým pondelkom odštartovali hráčky 1. Volejbalového klubu Púchov letnú prípravu 
na novú súťažnú sezónu 2016/2017. Do prípravy sa zapojili všetky 4 súťažné družstvá: mladšie žiačky, 
staršie žiačky, juniorky a ženy. 
Augustová letná príprava, zameraná 
predovšetkým na kondičnú prípra-
vu, mala naplánované pre juniorky 
a žiačky v termíne od 15. do 19. 8. 
sústredenie v Belušských Slatinách. 
Tréning na antuke vo vonkajšom 
prostredí má stále svoje miesto vo 
volejbalovej príprave, najmä pre 
svoje sťažené podmienky a premen-
livé prostredie. 
Juniorky zakončili sústredenie v so-
botu 20. 8. účasťou na prípravnom 
turnaji v Považskej Bystrici. Turnaj 
začali veľmi dobre, v základnej sku-
pine si postupne poradili so Žilinou 
2:0 (21,17), s Pov. Bystricou „B“ 2:0 
(17,18) a s poľským Czarni Slupsk 
„A“ 2:0 (15,16). Do semifinále tak 
postúpili z 1. miesta, kde sa stretli s 
tradičným prvoligovým súperom - 
MVK Nové Mesto nad Váhom. Veľmi 
vyrovnaný zápas mal svoju kvalitu, 
obidve družstvá predviedli niekoľko 
veľmi pekných útočných akcií i via-
ceré excelentné zákroky v obrane. 
Po dvoch setoch 25:22 a 21:25 nasle-

doval tiebreak, kde šťastnejšie druž-
stvo z N. Mesta vyhralo 17:15. Ťažký 
duel odčerpal veľa psychických a 
fyzických síl, obe družstvá prehrali 
svoje posledné zápasy, N. Mesto vo 
finále podľahlo Pov. Bystrici „A“  0:2 a 
Púchov prehral súboj o 3. miesto so 
Žilinou 0:2 najtesnejším pomerom 
bodov v sete 26:28 a 23:25.
Príprava na sezónu bude pokračo-
vať i naďalej, jednotlivé družstvá sa 
zúčastnia aj viacerých prípravných 
turnajov, 2. 9. pocestujú juniorky na 
jeden z najväčších turnajov v Českej 
Republike do Přerova, kde štartuje 
32 družstiev, 10. 9. idú staršie žiačky 
na turnaj do Žiliny, v sobotu 17. 9. 
sa juniorky predstavia doma v hale 
STC na  19. ročníku Turnaja o Pohár 
primátora mesta Púchov  a v nedeľu 
18. 9. čaká družstvo žien Veľká cena 
Púchova v hale MŠK. Súťažné maj-
strovské zápasy začínajú v októbri, 
mladšie a staršie žiačky štartujú v 
Oblasti Západ, juniorky v 1.lige juni-
oriek a družstvo žien sa po tretí rok 

po sebe predstaví v 1. lige žien. 
Taktiež nezabúdame ani na nové 
talenty, 1. VK Púchov otvorí v sep-
tembri pre dievčatá prípravku volej-
balu, určenú hlavne pre 9 až 11-roč-

né dievčatá, ale zapojiť sa môžu aj 
mladšie alebo staršie deti, dôležitá 
je chuť športovať. 

Text, foto: Michal Suchánek

Držiteľ čierneho pásu v kobudo z Púchova
Už vyše štyri desiatky rokov je na Slovensku v poslednom júlovom týždni organizovaný medzinárod-
ný letný tréningový tábor v karate, vedený majstrami tradičného karate a kobudo z ostrova Okinawa. 
Tento rok sa tábor konal v areáli Žilinskej Univerzity a opäť sa ho zúčastnili karatisti z Púchova. A opäť 
sa podarilo dosiahnuť ďalšiu métu. 
Tento rok sa sústredenie konalo pod 
záštitou ministra obrany SR Petra 
Gajdoša a na základe dlhoročnej spolu-
práce medzi SFKBU a Armádou SR bol 
pre príslušníkov armády spracovaný 
osobitný tréningový program. Pán mi-
nister sa spolu s Ministrom školstva SR 
Petrom Plavčanom, s veľvyslancom Ja-
ponska Jun Shimmim a ďalšími osob-
nosťami zúčastnili na slávnostnom 
otvorení. A aby dokázal, že čierny pás v 
karate, ktorý spolu s p. Plavčanom do-
stali od okinawských majstrov, nemali 
zadarmo, zúčastnil sa aj tréningu spo-
lu s veliteľom pozemných síl armády 
SR (tiež dlhoročný karatista a účastník 
seminárov a držiteľ čierneho pásu) a so 
svojimi ostatnými podriadenými. 
Tento rok pricestovali z Okinawy dvaja 
majstri mimoriadnej technickej úrov-
ne. Akira Gushi ( 9. dan v karate a 7. dan 
v kobudo je žiakom majstra Matajoshi-
ho (10. dan karate a 10. dan kobudo). 
Majster    Tadashi Shinjo (8. dan karate a 
3. dan kobudo) je zase žiakom povest-
ného majstra Kyijunu (10. dan karate 

a 10. dan kobudo). Ide asi o technicky 
najlepších žiakov uvedených majstrov, 
ktorí sú uchovávateľmi pôvodného 
systému karate, ktorý pred viac ako 
storočím doniesol na Okinawu Higas-
hionna sensei, učiteľ Chojuna Miyjagi-
ho a faktický tvorca systému Goju Ryu. 
Sústredenie prebiehalo neobvykle 
blízko centra mesta. Najmä tréningy 
majstra Shinja boli zaujímavé, lebo sa 
intenzívne snažil odstrániť technické 
chyby úderov a blokov slovenských 
cvičencov, ktoré pri tom istom nasade-
ní výrazne znižovali účinnosť techník. 
Okrem prípravy na športové súperenie 
sa veľa času venovalo aj tréningu se-
baobrany.
Súčasťou sústredenia boli aj skúšky na 
majstrovské stupne v karate a kobudo. 
A tu sa do histórie kobuda zapísala ďal-
šia osobnosť. Michal Kunst, držiteľ zlata 
zo súťaže kata družstiev dorastencov z 
Majstrovstiev sveta WUKF 2016 z Dub-
linu, získal na sústredení okrem 1. danu 
v karate aj 1. dan v kobudo. Je tak iba 
druhým Púchovčanom, kto tento stu-

peň získal. Michal cvičil s palicou kon, 
so sai, s veslom a zvládol aj cvičenie s 
kosákmi kama.
Všetci Púchovčania zvládli základy pr-
vej kata kobuda s palicou a v novom 
roku sa boj s palicou stane súčasťou 
všetkých tréningov centra voľného 
času na ZŠ Gorazdova v Púchove. Po 

pomerne pokojných prázdninových 
tréningoch začnú karatisti zarezávať 
naplno. Tréningy začnú ako tradične 
prvý septembrový týždeň v telocvični 
ZŠ Gorazdova v pondelok, stredu a pia- 
tok o 18.15 h.

Text a foto: František Komora
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6. liga muži

Futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom 

Dolné Kočkovce i Lysá zaknihovali doma potrebné víťazstvá

2. kolo 
Bolešov – Lysá 5:2 (2:2) 
Lysania viedla na trávniku favorizovaného Bolešova 

už 2:0, napoko odchádzali s prehrou rozdielom trie-
dy. Hostia sa ubránili úvodnému tlaku a po štvrť ho-
dine Ľ. Janíček z priameho kopu mieril do horného 
rohu domácej bránky – 0:1. Už o dve minúty zvýšil na 
0:2 Zlocha, potom však prišla domáca smršť. O minú-
tu dokopol do hosťujúcej siete Šandorovu strelu Zá-
vodný – 1:2 a osem minút pred prestávkou vyrovnal 
krásnou strelou Veselý – 2:2. Dvadsať minút druhého 
polčasu stačilo domácim na dokonalý obrat. V 49. 
minúte poslal domácich do vedenia krásnou hlavič-
kou Pagáč – 3:2. O desať minút Závodný po nájazde 
zvýšil na 4:2 a zaslúžené víťazstvo Bolešova spečatil v 
66. minúte Šišaj - 5:2.   

Pov. Bystrica – D. Kočkovce 3:1 (2:1)
Nováčik šiel do vedenia už v úvodnej minúte gólom 

Almásyho – 1:0. Domáci mali viac z hry a Dolnokoč-
kovania sa neraz len so šťastím ubránili. Až päť mi- 
nút pred koncom polčasu po úniku Mišíka vyrovnal 
Pšenák – 1:1. Hneď po rozohratí však domáci Valient 
poslal Považskobystričanov opäť do vedenia – 2:1. Aj 
v druhom polčase mali domáci viac z hry, ojedinelé 
šance hostia nepremenili. Zaslúžené víťazstvo Po-
važskej Bystrice spečatil štvrť hodinu pred koncom 
gólom z pokutového kopu Bielik – 3:1.  

Papradno – Jasenica 2:2 (2:1)
Susedskému derby chýbala kvalita, o to viac bolo 

tvrdosti a osobných súbojov. Jasenica šla do vedenia 
po polhodine, kedy Pavlík st. využil chybu domácich 
zadákov a poslal loptu pod brvno – 0:1. O minútu 
neskôr vyrovnal S. Trúchlik – 1:1 a päť minút pred 
prestávkou strhol vedenia na stranu domácich J. Gal-
ko – 2:1. V druhom polčase domáci tlačili, no neustrá-
žili Pavlíka st., ktorý po úniku v 55. minúte vyrovnal 
na konečných 2:2. Papradno malo potom množstvo 
šancí, hostia však zubami-nechtami remízu ubránili. 

K. Podhradie – Udiča 1:1 (1:1) 
V obojstranne bojovnom stretnutí sa o výsledku 

rozhodlo už v prvom polčase. Hostia šli do vedenia v 
25. minúte po dlhom autovom vhadzovaní a presnej 
strele Harušinca – 0:1. Päť minút pred prestávkou fau-
lovala hosťujúca obrana Thiera a z pokutového kopu 
vyrovnal Marušinec – 1:1. V druhom polčase mali do-
máci viac hry, Udičania však už remízu ubránili.  

Ilava – Tuchyňa 2:2 (1:1) 
Ilava buduje nový káder a mladíci v jej dresoch ka-

pitulovali už v 10. minúte po góle Štefulu – 0:1. Do-
máci pridali a odmenou im bol vyrovnávajúci gól po 
peknej akcii Bouhila a dorážke Švitela – 1:1. Hosťujúci 
Hrehuš nepremenil v druhom polčase pokutový kop, 
no vynahradil si to vedúcim gólom v 60. minúte – 1:2. 
Päť minút pred koncom po dlhom pase loptu pred 
Jáňom poslal Letko z 20 metrov od žrde do vlastnej 
brány – 2:2.   

H. Poruba – Košeca 0:1 (0:0) 
Nekompletní domáci pustili ambicióznym Košeča-

nom všetky body vďaka gólu T. Kaššu desať minút 
pred koncom – 0:1. Košečania boli aktívnejší, vypra-
covali si viac šancí a ich víťazstvo je zaslúžené. Domá-
cim nemožno uprieť snahu o vyrovnanie, ale Koše-
čania vďaka taktickej hre cenné víťazstvo udržali a v 
závere ho mohli ešte prikrášliť. 

Dulov – Podmanín odložené 

3. kolo 
Tuchyňa – Dulov 4:0 (4:0) nedohrané
Dulovčania nastúpili iba deviati, a tak bolo otázkou 

času, kedy prvýkrát inkasujú. Stalo sa tak už v piatej 
minúte, kedy Štefula otvoril skóre – 1:0. V 27. minú-
te zvyšoval na 2:0 po góle M. Eliáša a o ďalšie tri mi- 
núty pridal Štefula ďalší gól – 3:0. Osem minút pred 
koncom zvýšil svojim tretím gólom Štefula. Cez pol-
časovú prestávku sa Dulovu „zranili“ traja hráči, a tak 
rozhodca stretnutie ukončil pre nedostatočný počet 
hráčov hostí... 

Podmanín – H. Poruba 5:3 (2:1) 
Nováčik dokazuje, že bude prínosom pre súťaž. Vo 

výbornom stretnutí dokázal poraziť aj favorizovanú 
Hornú Porubu. Domáci šli do vedenia v 26. minúte 
gólom Maroša Majtána – 1:0. Hneď po rozohraní 
Jánoško vyrovnal – 1:1. V poslednej minúte prvého 
polčasu premenil P. Gardian penaltu za faul – 2:1. 
Ten istý hráč v 55. minúte zvyšoval na 3:1 a o ďalších 
päť minút už na 4:1. Hostia vzápätí kontrovali gólom 
A. Pagáča – 4:2 a ten istý hráč vsietil päť minút pred 
koncom nádherný kontaktný gól – 4:3. Domáci už 
drámu nepripustili a dve minúty pred koncom kano-
nier P. Gardian spečatil na konečných 5:3. 

Košeca – Bolešov 3:0 (0:0)
Ambiciózni Košečania sa nedokázali v prvom polča-

se strelecky presadiť. Až po obrátke sa ujali vedenia 
gólom Tomáša Bortela v 53. minúte - 1:0. Štvrť hodi-
nu pred koncom prekonal pozornú obranu Bolešova 
Tomáš Kašša – 2:0 a zaslúžené víťazstvo Košece spe-
čatil desať minút pred koncom Fulec – 3:0. 

Dolné Kočkovce – Ilava 3:1 (1:0)
Proti omladeným Ilavčanom mohli mať domáci vy-

maľované už v prvom polčase. Dokázali však spáliť 
aj nemožné, vrátane dvoch pokutových kopov. Prvý 
nepremenil v 41. minúte Frnka a druhý krátko po ob-
rátke kanonier Pšenák. Ten si v prvom polčase vybral 
niekoľko slabých chvíľok, keď vo výhodných šanciach 
mieril buď do oblakov, občas mu strely zblokovali, 
alebo jednoducho netrafil loptu. Práve po jeho rých-
lom úniku sa však zrodil v 42. minúte vedúci gól, keď 

Už v prvom polčase si D. Kočkovce (v bielo-modrých dresoch) vypracovali niekoľko tutoviek. Trestuhodne ich však 
zahadzovali tak, ako v tomto prípade Tomáš Moško. Napokon práve on otvoril skóre a D. Kočkovce napriek dvom 
neprememeným penaltám zvíťazili nad Ilavou 3:1.           FOTO: Milan Podmaník

presnou prihrávkou našiel Moška a ten už nemohol 
nedať – 1:0. V 55.minúte Pšenák nepremenil pokuto-
vý kop, no pri dorážke sa nemýlil – 2:0. Sympaticky 
hrajúci Ilavčania o desať minút neskôr skorigovali 
zásluhou Jáňu – 2:1, posledné slovo však patrilo Pše-
nákovi, ktorý v poslednej minúte spečatil zaslúžené 
víťazstvo domácich – 3:1. 

Lysá – Papradno 2:1 (2:0)
Lysania si na svoje konto pripísali cenné víťazstvo 

nad kvalitným súperom. Išli za s ním odhodlanie už 
od úvodnej minúty a odmenou im bol vedúci gól už 
v ôsmej minúte z kopačky Ľubomíra Janíčka – 1:0. 
Po polhodine boli domáci za útočnú snahu odme-
není druhým gólom, jeho autorom bol Lukáš Veteš-
ka – 2:0. V druhom polčase hostia pridali, Lysania sa 
až priskoro zamerali na bránenie dvojgólového ná-
skoku, a tak prišiel trest. V 64. minúte Marek Cupan 
vsietil kontaktný gól – 2:1. Hostia sa snažili vyrovnať, 
no Lysania obetavou hrou napokon cenné víťazstvo 
ubránili. 

Udiča – Pov. Bystrica 1:3 (0:2) 
Považskobystričania začali víťazné ambície napĺňať 

až po dvadsiatich minútach, kedy Pavol Rosina otvo-
ril skóre – 0:1. Už o minútu Jakub Valient zvýšil na 0:2. 
Po obrátke znížil v 60. minúte Tomáš Drblík na 1:2, 
no posledné slovo patrilo desať minút pred koncom 
Vadovskému, ktorý spečatil na konečných 1:3.
1. Košeca 3 3 0 0 11:0 9
2. P. Bystrica 3 2 1 0 7:3 7
3. Podmanín 2 2 0 0 11:6 6
4. Tuchyňa 3 1 2 0 7:3 5
5. Udiča 3 1 1 1 6:5 4
6. K. Podhradie 2 1 1 0 3:2 4
7. Lysá 3 1 1 1 5:7 4
8. H. Poruba 3 1 0 2 9:8 3
9. D. Kočkovce 3 1 0 2 5:6 3
10. Bolešov 3 1 0 2 7:11 3
11. Jasenica 2 0 2 0 3:3 2
12. Papradno 3 0 1 2 4:8 1
13. Ilava 3 0 1 2 6:11 1
14. Dulov 2 0 0 2 0:11 0
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6. liga muži – 4. kolo o 17.00
Bolešov – Papradno (Lamžo, Zigo), Košecké Podhra-
die – Lysá pod Makytou (Bielik, D. Komorník), Po-
važská Bystrica – Jasenica (v sobotu o 17.00 – Zigo, 
Cabaj, Vavrík), Ilava – udiča (Folučka, O. Komorník), 
Dulov – Dolné Kočkovce (Zvak, Blaško), Horná Poru-
ba – Tuchyňa (Škrovánek, Vavrík), Košeca – Podmanín 
(Milčík, Cabaj)
7. liga muži – 4. kolo o 17.00
Lazy pod Makytou – Praznov (Bagin, Kapila), Svere-
pec – Dohňany (Koleno, Galbavý), Pružina – Visolaje 
(Brna, Mako), Malé Lednice – Kvašov (Brundza), Dol-
ná Mariková – Šebešťanová (Migát, Borčický), Dolná 
Breznica – Podvažie (Juríček, Uhrín), Kolačín – Pruské 
(Petrušek)

8. liga muži – 2. kolo o 17.00
Dynamo Orlové – Horovce B (Hriadel), Červený Ka-
meň – Fan Club Púchov (Orálek), Prejta – Bodiná (v 
sobotu o 17.00 – Kováčik), Vrchteplá – Bolešov B 
(Mihálik), Mikušovce – Hradčan Lednica (Kováčik), 
Kameničany – Tŕstie (Kováč)
6. liga dorast – 2. kolo o 14.15
Mikušovce – Jasenica (Orálek, Kováčik), Sverepec 
– Lysá pod Makytou (Galbavý, Koleno), Udiča – Dol-
né Kočkovce (v sobotu o 17.00 – Galbavý, Borčický), 
Plevník – Tuchyňa (Mihálik, Hriadel), Dohňany - voľ-
no
4. liga starší žiaci – Sever, 2. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Papradno (o 14.15 – Migát), Sve-
repec – Udiča (Blaško, Rojko), Pružina – Jasenica (Va-

vrík, Meluch), Plevník – Prečín (Galbavý), Domaniža 
má voľno
4. liga starší žiaci – Juh, 2. kolo o 10.30
Lazy pod Makytou – Beluša (o 14.15 – Kapila, Proč), 
Borčice/Bolešov – Dohňany (v Bolešove – Cabaj), Ila-
va – Hradčan Lednica (v sobotu o 10.30 – Cabaj), Ko-
šeca – Horná Poruba (Hriadel), Ladce majú voľno
4. liga mladší žiaci – 2. kolo o 10.30
Dolné Kočkovce – Dubnica (Lamžo), Kolačín – Fan 
Club Púchov (Juríček), Ilava má voľno
Prípravky – Sever, 1. kolo, sobota 27. 8. o 10.30
Prečín (Brundza, Galbavý), Domaniža (Koleno, Bor-
čický)
Prípravky – Juh, 1. kolo, sobota 27. 8. o 10.30
Hradčan Lednica (A. Pecuš), Horovce (o 14.00 Kováč)

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 28. augusta

Futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom 

7. liga muži

8. liga muži

6. liga dorast

4. liga starší žiaci - SEVER

4. liga starší žiaci - JUH

4. liga mladší žiaci

2. kolo: Lazy – Dohňany 0:2, Zigo, Pavlis, Praznov 
– Visolaje 0:6 (0:2), R. Sviečka 2,  Hrubo, Konečný, Liš-
ka, Šuly, Sverepec – Kvašov 1:2 (1:1), Kopinec (11 m) 
– Bielik, Hoppan, Pružina – Šebešťanová 1:1 (0:1),A. 
Fabuš – 33. M. Petrík, M. Lednice – Podvažie 3:2 (2:1), 
Dudák 2, Juraj Lednický – Hunana, Bednár, D. Mariko-
vá – Pruské 4:3 (2:0), P. Zemančík 2,  Mihálik 2 –  Bér 2, 
Budiač, D. Breznica – Kolačín 0:1 (0:1), Michálik.

3. kolo: Dohňany – Praznov 2:2, Kozma, Jancík, 
Visolaje – Sverepec 3:0, R. Sviečka 2, Liška, Podvažie 
– D. Mariková 4:2, Šebešťanová – Malé Lednice 2:2, 
Kolačín – Lazy 3:1 (Kmošena), Pruské – D. Breznica 3:2 
(Kasman, Dorotčin), Pružina – Kvašov - odložené
1. Kolačín 3 3 0 0 8:3 9
2. Dohňany 3 2 1 0 8:3 7
3. Pruské 3 2 0 1 13:6 6
4. Visolaje 3 2 0 1 10:4 6
5. Kvašov 2 2 0 0 7:1 6
6. Pružina 2 1 1 0 4:2 4

2. kolo: 

Horovce – Streženice 2:2 (2:2)
Derby nemá favorita a potvrdilo sa to aj tentokrát. 

Do vedenia šli už po deviatich minútach hostia, kedy 
po Šprtovom úniku otvoril skóre Marián Loduha – 0:1. 
V 23. minúte spôsobil únik a následný center chaos 
v zadných radoch Streženíc a Martin Lamžo si zrazil 
loptu do vlastnej siete – 1:1. O štvrť hodinu neskôr 
poslal domácich do vedenia Pilný po Štrbákovom 
úniku – 2:1. O dve minúty neskôr už bolo vyrovnané, 
keď peknú prihrávku zužitkoval Grachulák – 2:2.  V 
druhom polčase boli domáci aktívnejší, vypracovali 
si niekoľko šancí, no Streženice remízu už ubránili aj 
napriek tomu, že záverečnú štvrťhodinu hrali bez vy-
lúčeného Michala Šestáka. 

Rozhodoval Miakiš, ŽK: Gargulák, Michal Šesták, 
Marián Loduha, Miho, ČK: 73. Michal šesták po 2 ŽK, 
150 divákov.

HOROVCE: Ciesar – A. Gorelka, Balocký (Borovský), 
P. Štrbák, Buček, Kučo, Pilný, R. Brix (Jankovič), Martin 
Štrbák, Kebis, Štefanec. 

STREŽENICE: Hrišo – Janták (Vavrík), Ľ. Medňanský, 
Bernhauser, Martin Lamžo, Rypák (Miho – D. Štrbák), 
Michal Šesták, Gargulák, Šprta, Marián Loduha, E. 
Medňanský

3. kolo: 

Streženice – Brvnište 0:0
Na ťažkom teréne predviedli obe mužstvá solídny 

bojovný výkon. Hostia boli futbalovejší, domáci v 
poriadne oklieštenej zostave bojovnejší. Už v úvod-
nej minúte pohrozil Brvnišťan Mário Hároník, jeho 
strelu domáca obrana zblokovala. Po polhodine vy-
sunul Bernhauser Mariána Loduhu, ten však tesne 
minul bránku. V druhom polčase pohrozili hostia 
nebezpečnou strelou Deckého, domáci gólman Hri-
šo sa vyznamenal aj pri strele Kramárika štvrť hodinu 
pred koncom. Stopercentnú šancu spálil štyri minúty 
pred koncom domáci Medňanský, na druhej strane v 
predposlednej minúte prestrelil hosťujúci Mário Há-
roník bránku. 

Rozhodoval Révay, ŽK: Struhárňanský, Bernhauser, 
E. Medňanský – Kolembus, P. Polník, Decký, Mário Há-
roník, Belej, 100 divákov.

STREŽENICE: Hrišo – Struhárňanský, Martin La-
mžo, Bernhauser, Filiač, Rypák (Miroslav Lamžo), Va-
vrík (Horemuž), Frnka (Krajči), Šprta, Marián Loduha, 
E. Medňanský.

St. Turá – Horovce 1:0 (0:0)
Horovčania prišli do Starej Turej iba s dvanástimi 

hráčmi, zanechali však herne výborný dojem. Do-
máci mali hernú prevahu, Horovčania umne bránili 
a využívali každú šancu na rýchly protiútok. Domáci 
mali šance už v šiestej a neskôr v 28. minúte, no Ga-
blechova strela v sieti neskončila. Na druhej strane 
sa vyznamenal domáci brankár po strele Bučeka. V 
druhom polčase si Horovce vypracovali niekoľko 
príležitostí, najmä Pilný mohol dvakrát prekonať 

domáceho brankára. Nebolo mu to súdené, a tak v 
77. minúte rozhodol o troch bodoch pre domácich 
Moravčík, ktorý krásnou strelou do šibenice prekonal 
Ciesara. 

Gól: 77. Moravčík, ŽK: Valenčík – Pilný, Gašpárek, 
rozhodoval: Smaženka, 100 divákov. 

HOROVCE: Ciesar – Gorelka, Buček, Pilný, Brix, Štr-
bák, Jankovic, Chupáč, Gašparek, Loduha (61. Borov-
ský), Vozár

Ostané výsledky 3. kola: Ladce – Opatová nad 
Váhom 1:2, Z. Kostoľany – Podolie 2:1, T. Turná – Cho-
cholná-Velčice 1:2, Kanianka – Bošany 4:1, V. Uherce 
– Uhrovec 2:2, Plevník – Cígeľ 0:1
1. Kanianka 3 3 0 0 11:1 9
2. Cígeľ 3 3 0 0 8:5 9
3. Opatová 3 2 1 0 7:4 7
4. Z. Kostoľany 3 2 0 1 7:4 6
5. Stará Turá 3 2 0 1 5:4 6
6. Chocholná 3 2 0 1 4:4 6
7. Brvnište 3 1 1 1 6:4 4
8. Veľké Uherce 3 1 1 1 6:5 4
9. Uhrovec 3 1 1 1 5:10 4
10. Ladce 3 1 0 2 5:4 3
11. Streženice 3 0 3 0 4:4 3
12. Bošany 3 1 0 2 4:8 3
13. Horovce 3 0 2 1 3:4 2
14. Plevník 3 0 1 2 1:5 1
15. Tr. Turná 3 0 0 3 4:9 0
16. Podolie 3 0 0 3 1:6 0

5. liga muži

1. kolo: Plevník – D. Mariková 9:1 (5:0), , Domaniža 
– Pružina 0:9 (0:4),  Jasenica – Sverepec 2:0 (2:0), Udi-
ča – Papradno 3:1 (2:1), Prečín mal voľno.

1. kolo: Košeca – Lazy 2:2 (1:1), Juršták, D. Štefánik, 
H. Poruba – Ilava 1:12 (0:6), Ladce – Borčice /Bolešov 
15:0 (6:0), Dohňany – Beluša 0:6 (0:1), D. Sehnoutek 
2, Bednár 2,  Prostredný,Slávik, Hradčan Lednica mal 
voľno. 

1. kolo: Plevník – Mikušovce 4:0 (3:0), Tuchyňa 
– Udiča 0:4 (0:1), Dohňany – Sverepec 0:1 (0:0),  Lysá 

1. kolo: FC Púchov – D. Kočkovce odložené na 24. 
8., Dubnica – Ilava 16:0 (7:0), Kolačín mal voľno.

1. kolo: Mikušovce – Kameničany 5:0 (2:0), Hrad-
čan Lednica – Vrchteplá 1:0 (1:0), Ján Jaroš, Bolešov 
B – Prejta 2:2 (2:0), Bodiná – Č. Kameň 4:2 (2:0), FC 
Púchov – Orlové 0:2 (0:0), Horovce B – Trstie 3:5 (2:1), 
Štefanec 2, Michal Siekel . 

7. Malé Lednice 3 1 1 1 5:11 4
8. Podvažie 3 1 0 2 7:8 3
9. Lazy 3 1 0 2 4:6 3
10. D. Mariková 3 1 0 2 8:11 3
11. Sverepec 3 1 0 2 3:6 3
12. Šebešťanová 3 0 2 1 4:5 2
13. Praznov 3 0 1 2 2:13 1
14. D. Breznica 3 0 0 3 3:7 0

– Jasenica 3:1 (1:1), D. Panáček 2, Repka, D. Kočkovce 
mali voľno.
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Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

3. liga muži
2. kolo:

Púchov – Beluša 0:0
Premiérové okresné derby na seba pútalo veľkú 

pozornosť, pozrieť si ho prišlo na naše pomery neu-
veriteľných viac ako 800 divákov. Obe mužstvá pred-
vádzali divákom hneď od úvodnej minúty zaujímavý 
futbal, i keď šance sa vďaka pozorným obranám rodi-
li len sporadicky. Tú prvú mal po desiatich minútach 
hosťujúci F. Vavrík, ktorému však v skórovaní zabránil 
pádom pod nohy púchovský gólman Strelčík. O de-
sať minút mohli ísť do vedenia domáci, keď Pilátov 
center pripravil M. Gajdošík pre Luhového, ktorého 
tvrdá strela však preletela nad brvnom. Púchovčania 
mali územnú prevahu, nováčik sa pokúšal o rýchle 
protiútoky, v ktorých vynikal najmä F. Vavrík. Obrana 
Púchova si však s jeho rýchlosťou poradila. Strela M. 
Gajdošíka v 25. minúte letela nad hosťujúcu bránku 
a päť minút pred koncom polčasu sa vyznamenal 
brankár Beluše Ciesar po Zavadzanovej strele, ktorú 
vyrazil na roh. V druhom polčase mohli ísť hneď po 
piatich minútach do vedenia hostia, no Mišutkovu 
nezištnú prihrávku nedokázal zužitkovať Zapotoka, 
ktorý mieril vysoko nad. Ďalšiu šancu mal Belušan 
Hrenák a najväčšiu šancu zmaril Mišutkovi domáci 
brankár Strelčík, keď vytlačil mimo bránku loptu mie-
riacu do šibenice. Domáci postupne prevzali iniciatí-
vu a vypracovali si niekoľko šancí. Gambošova strela 
bola nedôrazná a Bielikov center nenašiel adresáta. 
Vzápätí M. Gorelka mieril zblízka hlavou vedľa a gó-
lom neskončila ani Pilátova akcia. Hostia sa napokon 
ubránili, a tak výsledkom prvého derby bola bezgó-
lová remíza.       

Rozhodoval Patrovič, ŽK: Zavadzan, Brezničan – M. 
Gorelka, 850 divákov.

PÚCHOV: Strelčík – Riška, Brezničan, Gamboš, Va-
nák, Zavadzan, Paliesek, Luhový (Kopiš), Bielik, M. 
Gajdošík (Pastorek), Pilát. Tréner J. Vágner.

BELUŠA: Ciesar – Martinka, M. Gorelka (Mikuška), 
Pavol Vavrík, J. Gažo, L. Zapotoka, Novisedlák, Jurga 
(Kršák), P. Gajdošík, F. Vavrík (Hrenák), P. Mišutka. Tré-
ner J. Kamenčík.

Led. Rovne – Topoľčany 2:0 (2:0)
Sklári začali ako z partesu a do vedenia šli už po 

dvoch minútach gólom Liptáka, ktorý zužitkoval 
Priekopov prienik – 1:0. O šesť minút neskôr mal 
šancu Čiernik, no jeho tvrdú strelu vyrazil hosťujúci 
brankár. Vo výbornom stretnutí sa potom striedali 
šance na oboch stranách. Vyrovnať mohol hosťujúci 
Militosjan, proti bol domáci gólman Bačík. Na druhej 
strane Prekopovu bombu kryl brankár Topoľčian. Päť 
minút pred koncom zaskočil všetkých Lipták, keď ro-
tovanú loptu priamo z rohu poslal druhýkrát do siete 
– 2:0. Výborný futbal pokračoval aj po obrátke, no 
sklári už udržali technickejších hostí na uzde a skóro-
vať im nedovolili. Desať minút pred koncom spackal 
sólo od polovice ihriska domáci Detko, a tak sa skóre 
už nemenilo.     

LEDNICKÉ ROVNE: Bačík – Tomana (Ďurovec), Kol-
lár, Chmelík, Detko (Kopúň), Riečičiar, Lipták, Prekop 
(Pokorný), M. Hruška, Čiernik, Híreš. Tréner M. Púček

3. kolo:

Veľké Ludince – Púchov 1:1 (0:0) 
Domáci začali aktívne, a keďže Púchovčania kon-

trovali rovnakou mincou, diváci videli zaujímavé a 
kvalitné stretnutie. Hostia ohrozovali domácu bránku 

Púchovčania si vezú bod za remízu vo Veľkých Ludinciach

najmä po rýchlych kontrách. Prví však mohli skórovať 
domáci futbalisti v 24. minúte, kedy Hlaváčik mieril 
presne k tyči, no Strelčík v bránke Púchova jeho stre-
lu zázračne kryl. Na druhej strane mohli otvoriť skóre 
aj Púchovčania, no mierili iba do tyče domácej brán-
ky. Brvno púchovskej bránky opečiatkoval v druhom 
polčase aj domáci Horniak. V 70. minúte výborný 
Strelčík v bránke Púchova predsa len kapituloval po 
presnej strele Kubalu z priameho kopu – 1:0. Ludince 
mohli zvýšiť, no Strelčík bravúrne zneškodnil aj sa-
mostatný nájazd domáceho hráča. Púchovčania vrhli 
všetky sily do útoku a ich snaha o vyrovnanie pri-
niesla ovocie. V záverečnej minúte faulovala domáca 
obrana v pokutovom území a Brezničan z pokutové-
ho kopu zabezpečil Púchovčanom aspoň bod.

Rozhodoval Šima, ŽK: Hlaváčik – Strelčík, 250 divá-
kov. 

PÚCHOV: Strelčík - Riška, Gajdošík, Luhový, Kopiš, 
Bielik (Pastorek), Gamboš, Vanák, Pilát (Paliesek), Za-
vadzan, Brezničan. Tréner J. Vágner

Neded – Led. Rovne 1:3 (0:1)
Sklári vyrukovali na domácich aktívnou hrou a už v 

tretej minúte mohli ísť do vedenia. Prekopova stre-
la však len tesne minula domácu bránku. Na druhej 
strane strela domáceho Bakšiho poriadne vystrašila 
hosťujúceho brankára. Bačík v bránke sklárov sa vy-
znamenal aj pri šanci Kingsleyho. Ako na to ukázali 
Lednické Rovne po dvadsiatich minútach. Po rých-
lom protiútoku napriahol k strele Čiernik a hostia 
viedli – 0:1. V druhom polčase domáci síce tlačili, no 
výborný Bačík v bránke zachránil aj nemožné. Hostia 
kontrolovali stred poľa a po rýchlych kontrách hro-
zili. Štvrť hodinu pred koncom po rýchlom protiú-
toku Lipták na dvakrát zvýšil na 0:2. Neded vzápätí 
kontroval gólom Kráľoviča v 83. minúte, no posledné 
slovo patrilo hosťom. Do otvorenej obrany podnikol 
Čiernik rýchly protiútok a zabezpečil Lednickým Rov-
niam cenné víťazstvo.  

LEDNICKÉ ROVNE: Bačík – Kollár, Chmelík, Detko 
(Pokorný), Lipták, Riečičiar, Prekop (Ďurovec), T. Pú-
ček, Hruška, Čiernik, Híreš. Tréner M. Púček. 

Cesta zarúbaná bola v Beluši ku bránke Komárna. Domáci (v modrom) sa proti výborne pozične hrajúcemu súpe-
rovi nedokázali presadiť.  Napokon Belušania vydolovali remízu.         FOTO: Milan Podmaník

Beluša – Komárno 2:2 (0:1)
Nervóznemu stretnutiu nepridali na pokoji ani ná-

rodnostne orientované pokriky domácich fanúšikov 
na adresu súperových hráčov i rozhodcu. Hostia hrali 
výborne najmä v strede poľa, kde pohodlne zachytá-
vali nakopávané lopty od domácich obrancov. Vyu-
žívali však aj každú možnosť na rýchle protiútoky. Po 
jednom z nich v 11. minúte fauloval Ciesar v pokuto-
vom území a Haša z pokutového kopu poslal hostí 
do vedenia – 0:1. Na pokoji nepridalo zápasu ani nie-
koľko nepresností hlavného rozhodcu. Vyvrcholilo to 
ďalším odpískaným pokutovým kopom v prospech 
Komárna v 72. minúte, penaltu premenil opäť Haša 
– 0:2. V závere sa prejavili kvality kanoniera Mišutku. 
Najskôr v 82. minúte hlavou vymietol pavučinky v 
hornom rohu bránky Komárna  - 1:2 a tri minúty pred 
koncom po rýchlom prieniku vyrovnal na 2:2.  

BELUŠA: Ciesar – Martinka, M. Gorelka, Pavol Va-
vrík, J. Gažo (Kršák), L. Zapotoka, Novisedlák, Jurga, 
Kucharík (F. Vavrík), P. Gajdošík (M. Hrnčík), P. Mišutka. 
Tréner J. Kamenčík
1. D. Streda B 4 3 0 1 7:4 9
2. Topoľčany 4 3 0 1 6:4 9
3. MŠK Púchov 4 2 2 0 7:3 8
4. L. Rovne 4 2 1 1 9:7 7
5. Šaľa 4 2 1 1 4:3 7
6. Neded 4 2 1 1 7:7 7
7. Šurany 2 2 0 0 5:3 6
8. Beluša 4 1 3 0 4:3 6
9. Komárno 4 1 2 1 12:8 5
10. Veľký Meder 3 1 2 0 5:3 5
11. Veľké Ludince 4 1 2 1 6:7 5
12. Horses 4 1 2 1 3:8 5
13. Horná Nitra 3 1 1 1 4:2 4
14. Nové Zámky 3 1 0 2 5:6 3
15. Gabčíkovo 4 1 0 3 4:5 3
16. Nemšová 4 1 0 3 7:9 3
17. Galanta 3 0 2 1 2:3 2
18. Z. Moravce 4 0 1 3 2:6 1
19. Dubnica 4 0 0 4 0:8 0
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Mimoriadne dramatické vyvrcholenie tohtoro-
čnej edície Slovensko-moravskej hasičskej ligy 

sa črtá v mužskej i 
ženskej kategórii. 
Brumov B po trium-
fe v domácich pod-  
mienkach preskočil 
v čele mužskej sú-

ťaže Podhorie a tri kolá pred koncom má v čele 
súťaže trojbodový náskok. O celkovom víťazovi sa 
pravdepodobne rozhodne medzi týmito dvomi 
družstvami, i keď bez šance nie je ani tretie Stup-
né. Najpríjemnejším prekvapením deviateho kola 
v Brumove bolo tretie miesto Nosičanov, čo je ich 
najlepšie umiestnenie v tomto ročníku. 

Žabky z Nosíc skončili v Brumove druhé a po     
fiasku dovtedy vedúcich Ihrišťaniek ich vystriedali
v čele seriálu. Situácia v ženskej kategórii je ešte 
dramatickejšia, Dežerice po víťazstve v Brumove 
strácajú na Nosice iba jeden jediný bodík. Bez 
šance na celkové prvenstvo však nie sú ani tretie 

Ihrišťanky, ktoré majú na lídra tri kola pred kon-
com štvorbodové manko. 

Výsledky 9. kola – Brumov
Muži: 1. Brumov B (14,45 sekundy), 2. Zbora B 

(14,69 s), 3. Nosice (14,98 s), 4. Podhorie (15,36 s), 
5. Ruskovce (15,45 s), 6. Lednické Rovne (15,97 s), 
7. Ďurďové (16,06 s), 8. Ihrište (16,12 s), 9. Krásno 
(16,17 s), 10. Tŕstie (16,33 s), 11. Svinná (17,12 s), 
12. Stupné (17,47 s), 13. Podlužany (17,84 s), 14. 
Dohňany (20,26 s), 15. Lehota pod Vtáčnikom 
(31,26 s), Lidečko, Visolaje a Zbora A útok nedo-
končili

Ženy: 1. Dežerice (18,15 s), 2. Nosice (18,74 s), 
3. Ladce (19,34 s), 4. Dohňany (19,41 s), Ihrište a 
Svinná útok nedokončili

Poradie po 9. kole:
Muži: 1. Brumov B – 122 bodov, 2. Podhorie – 

119 bodov, 3. Stupné – 98 bodov, 4. Zbora A – 79 
bodov, 5. Lednické Rovne – 77 bodov, 6. Lidečko 
– 75 bodov, 7. Krásno – 70 bodov, 8. Tŕstie – 63 bo-
dov, 9. Zbora B – 59 bodov, 10. Svinná – 56 bodov, 
11. Ďurdové – 53 bodov, 12. Ihrište – 47 bodov, 13. 
Ruskovce – 47 bodov, 14. Visolaje – 45 bodov, 15. 
Nosice – 41 bodov, 16. Dohňany – 40 bodov, 17. 
Podlužany – 27 bodov, 18 Lehota pod Vtáčnikom 
– 24 bodov

Ženy: 1. Nosice – 58 bodov, 2. Dežerice – 57 bo-
dov, 3. Ihrište – 54 bodov, 4. Ladce – 50 bodov, 5. 
Dohňany – 34 bodov, 6. Svinná – 28 bodov

Desiate kolo bolo na programe počas uplynulé-
ho víkendu, výsledky neboli známe v čase uzávier-
ky tohto čísla Púchovských novín. Predposledné 
kolo je na programe 27. augusta v Podhorí.    pok

Úradná správa Oblastného futbalového zväzu

Čelo ligy sa vyrovnalo, 
záver bude dramatický 

Slovensko-moravská 
hasičská ligaŠportovo technická komisia

1, ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. liga dospelí hra-
ných  dňa 14. 8. 2016.
2, ŠTK berie na vedomie: 
a, informáciu „R“ - R. Škrovánka z MFS 6. liga dospelí 
Papradno - Jasenica;
b, informáciu „R“ - P. Pastorka z MFS 6. liga dospelí K. 
Podhradie - Udiča;
c, informáciu „R“ - P. Folučku z MFS 7. liga dospelí 
Praznov - Visolaje;
d, informáciu „R“ - M. Mihálika z MFS 7. liga dospelí M. 
Lednice - Podvažie;
e, informáciu „R“ - P. Papuču z MFS 7. liga dospelí Lazy 
- Dohňany;
f, informáciu „R“ - J. Brundzu z MFS 7. liga dospelí Pru-
žina - Šebešťanová;
3, ŠTK nariaďuje:
a, odohrať odložené MFS 6. liga dospelí 2. kolo Dulov 
– Podmanín dňa 1. 9. 2016 (štvrtok) o 17,00 hod. KR 
zabezpečí R.
b, odohrať MFS 6. liga dospelí 6. Kolo H. Poruba - Udi-
ča dňa 10. 9. 2016 (sobota) o 11,00 hod. KR zabezpečí 
R.
4, ŠTK súhlasí so zmenou poradia MFS 7. liga dospelí 
3. kolo Pružina - Kvašov
dňa 21. 8. 2016 (nedeľa) o 17,00 hod. na ihrisku v Pru-
žine. Vzájomná dohoda klubov.
KR zabezpečí R.
Zápas 16. Kola Kvašov - Pružina sa odohrá dňa 2. 4. 
2017 o 15,30 hod. na ihrisku v Kvašove. RP TJ Spartak 
Kvašov 10 eur.
5, ŠTK nesúhlasí s odohraním MFS 8. liga dospelí 1. 
kolo Horovce B – Tŕstie dňa 21. 8. 2016 (nedeľa) o 
17,00 hod. Chýba súhlas súpera. Zápas sa odohrá v 
pôvodnom termíne v sobotu v ÚHČ.
6, ŠTK súhlasí:
a, s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 1. kolo Udi-
ča – Papradno dňa 19. 8. 2016 (piatok)  o 17,00 hod. 
Vzájomná dohoda klubov. KR zabezpečí R. RP TJ Prie-
hrada Udiča 5 eur.
b, s odohraním MFS 4. liga MLŽ 1. kolo MFK Dubnica - 
Ilava dňa 18. 8. 2016 (štvrtok) o 16,30 hod. Vzájomná 
dohoda klubov. KR zabezpečí R.
7, ŠTK na základe odporúčania Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva uvoľňuje športovú činnosť 
TJ Jednota Dulov dňom 18. 8. 2016.
8, ŠTK upozorňuje družstvá účastníkov 6. ligy dospe-
lých, ktorí sú organizátorom stretnutia na povinnosť 
nahrávať na statíve neprerušovaný videozáznam z 
jedného stabilného a vyvýšeného miesta na úrov-
ni stredu hracej plochy od začiatku stretnutia až do 
okamihu opustenia hracej plochy delegovanými 
osobami. Každý FO je povinný takto vyhotovený vi-
deozáznam archivovať 4 týždne a v prípade potreby 
poskytnúť riadiacemu orgánu ObFZ PB.
9, ŠTK upozorňuje  všetky FO, FK a TJ (klubových 
manažérov), že pokiaľ nevygenerovali hráčovi v ISSF 
členský poplatok, aby ho nenominovali do zápisu na 
MFS. Keď je v zápise o stretnutí nominovaný hráč, 
ktorý nemá zaplatený (vygenerovaný členský popla-
tok), tak  R nemôže takýto zápis schváliť (uzavrieť).
10, ŠTK žiada FO, FK a TJ, aby svoje podania na komi-
siu posielali cez ISSF vždy do 18.00 hod. predchádza-
júceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie 
zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Poda-
nia podané po tomto termíne budú prerokované až 
na nasledujúcom zasadnutí.
Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné 
sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS.  
Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 24. 8. 2016 (stre-
da) o 15,30 hod.  
Disciplinárna komisia
Pozastavenie výkonu športu N podľa čl. 9/2b, 17: 
D8 - Juraj Vlach, 1120347, Dolná Mariková – 4 týždne 

N podľa 48/1c, 48/2b, 71/2a,
Disciplinárne sankcie uložené klubom:  
D9 - MŠK Považská Bystrica – pokuta 10 eur podľa 
64/1b, 64/5, 12, 71/3e (oneskorená prihláška do súť. 
ročníka) 
D10 - TJ Vápeč FO Horná Poruba – pokuta 10 eur 
podľa 64/1b, 64/5, 12, 71/3e (oneskorená prihláška 
do súť. ročníka) 
D11 - TJ Mier Tŕstie – pokuta 10 eur podľa 64/1b, 64/5, 
12, 71/3e (oneskorená prihláška do súť. ročníka) 
D12 - TJ Slovan Dolná Mariková – pokuta 20 eur 
podľa 48/4 (D8) 
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:
D13 - Ľubomír Habáň, 1271233, Udiča – 3 týždne N 
podľa 49/1b, 49/2b, 71/2a,  
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: 20. 8. - Tomášek, Brna, Hriadel, Milčík, 
A. Pecuš; 20. 8. a 21. 8. - Lamžo, 20. 8. a 21. 8. do 14,30 
hod. - J. Pecuš; 21. 8. do 14,30 hod. - Škrovánek;
do 20. 9. - Ďurica; soboty a pracovné dni - Mako; so-
boty a nedele do 12,00 hod. - Folučka,
1. KR upozorňuje všetkých rozhodcov, aby venovali 
náležitú pozornosť vyplňovaniu osobných údajov na 
tlačive „Zúčtovanie finančných náležitostí DO“, a jeho
včasné  doručenie na sekretariát ObFZ.
2. KR upozorňuje rozhodcov, aby v prípade problé-
mov v systéme ISSF pred začiatkom stretnutia príp.
i po ňom, kontaktovali predsedu ŠTK p. J. Gašpárka 
(mobil: 0903 202861 ) alebo správcu súťaží p. B. Bo-
doríka (mobil: 0904 264656 )
3. Upozorňujeme R na včasné ospravedlnenie - 10 
dní pred MFZ. 
KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zme-
ny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R 
na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem 
vážnych životných situácií. (pokyny pre R na súťažný 
ročník 2016/2017)
KR žiada R, aby v prípade dvojitej delegácie ihneď 
kontaktovali členov KR.
4. KR sa obracia na kluby so žiadosťou o spoluprácu v 
projekte „Oddielový rozhodca“. Projekt spočíva v tom, 
aby kluby nahlásili adeptov do tohto projektu, s tým, 
že KR daných adeptov zaškolí  z PF a vydá certifikát,
ktorý danému vyškolenému rozhodcovi umožní roz-
hodovať stretnutia v súťažiach riadených ObFZ PB. 
Zároveň si KR dovoľuje osloviť bývalých funkcioná-
rov a  hráčov, ktorí by mali záujem vykonávať funkciu 
rozhodcu, aby sa taktiež do tohoto projektu prihlásili. 
Záujemcovia  sa môžu priebežne prihlasovať na ad-
resu sekretar@obfzpb.sk. do  konca augusta, termín 
školenia bude včas oznámený.
5. Chyby v zápisoch ISSF: konfrontácia - výsledok 
konfrontácie, zranení hráči - boli/neboli, nenapísané 
meno videotechnika. KR upozorňuje, aby sa R z chýb 
poučili a pokiaľ nenastane náprava, tak budú dotyční 
R posudzovaní podľa Vnútorného predpisu.
Komisia mládeže
1.KM ustanovila do funkcie trénerov výberov ObFZ:
Ročník 2003 - Patrik Baláž, Jozef Jurena
Ročník 2006 - Štefan Žibrúň, Pavol Vyhnička
2. KM prerokovala harmonogram tréningových zra-
zov výberov ObFZ a harmonogram turnajov st. žia-
kov, prípraviek, dorastu v pôsobnosti ObFZ.

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

stotín horším časom, na ne nestačili. V kategórií PS 8 
boli pre Nosičanov najväčšou konkurenciou muži z 
Horenickej Hôrky, ktorí si napokon domov zaslúžené 
prvé miesto. 
Spomenutá hasičská súťaž o pohár DHZ Nosice bola 
záverečným ukončením celej sezóny na nosickej 
pôde. Skutočne posledná bodka, za uplynulými ha-
sičkými súťažami, bude v septembri v Ďurďovom, 
kde sa dozvieme meno víťaza slovensko-moravskej 
hasičskej ligy. 

Výsledky:
Muži: 1. Stupné – ĽP: 14,24 PP:14,46 Výsledný čas: 
14,24
2. Lednické Rovne – ĽP: 14,94 PP:13,88 Výsledný čas: 
14,94
3. Lidečko – ĽP: 15,03 PP: 14,39 Výsledný čas: 15,03
Ženy: 1. Mikušovce – ĽP: 17,10 PP: 17,17 Výsledný 
čas: 17,17
2. Nosice – Žabky – ĽP: 17,29 PP:16,12 Výsledný čas: 
17,29
3. Nedašova Lhota – ĽP:18,24 PP: 17,58 Výsledný čas: 
18,24
Dorastenci: 1. Jasenové – ĽP: 15,24 PP:16,22 Výsled-
ný čas: 16,22
2. Kvašov –ĽP: 17,96 PP:17,55 Výsledný čas: 17,96
3. Horný Lieskov: ĽP: 19,46 PP: 15,37 Výsledný čas: 
19,46
Dorastenky: 1. Streženice – ĽP: 18,33 PP:19,80 Vý-
sledný čas: 19,80
PS 8: 1. Horenická Hôrka – ĽP: 16,90 PP: 16,62 Výsled-
ný čas: 16,90
2. Nosice – ĽP: 21,50 PP:22,52 Výsledný čas: 22,52
3. Lúky – ĽP:  23,89 PP:22,89 Výsledný čas: 23,89

-bk-

Popri prebiehajúcej slovensko-moravskej hasičskej 
lige sa v sobotu 13. augusta konal jubilejný 10. roč-
ník pohárovej súťaž dobrovoľného hasičského zboru 
v Nosiciach. Súťažilo sa klasicky, v mužských aj žen-
ských kategóriách a výnimkou neboli ani dorastenci, 
či dorastenky. Špeciálnou kategóriou bol hasičský 
útok s mašinou PS 8, ktorej výroba siaha pri niekto-
rých kusoch, až do 60tych rokov minulého storočia. S 
týmito historickými klenotmi prišlo súťažiť len zopár 
družstiev a to konkrétne muži z domácich Nosíc, Ho-
renickej Hôrky, Lúk a Dubkovej. 
Svoju účasť na tejto významnej súťaži prišli potvrdiť 
nielen družstvá zo slovensko-moravskej ligy, ale aj 
družstvá, ktoré sa len sem-tam ukážu na pohárových 
súťažiach. „Organizujeme to  preto, lebo u nás v No-
siciach je pevné zázemie v rámci hasičského športu 
a hlavne zboru. Každý rok je to  pre nás česť orga-
nizovať túto pohárovú súťaž, pretože sem chodia 
družstvá napríklad z ďalekej Moravy,“ dodáva veli-
teľ dobrovoľného nosického hasičského zboru, Peter  
Rosina. 
V nosickom areáli bolo vidieť skutočnú kvalitu ha-
sičských útokov. Bojovalo sa o hodnotné poháre, fi-
nančné alebo vecné ceny. Víťazmi sa po veľkom boji 
stali v mužskej kategórii hasiči zo Stupného, ktorí 
časom 14,46 potvrdili, že by im prípadné uhasenie 
ohňa trvalo najkratší čas. „Na tomto pohári sa mi sú-
ťažilo veľmi dobre. Trať je suchá, dobre pripravená,“ 
prezradil jeden z členov víťazného tímu zo Stupného, 
Roman Jánošík.
V ženskej kategórii sa očakávali výborné výkony 
najmä v domácich radách. Žabky z Nosíc vyhrali ten-
to pohár trikrát po sebe a aj po štvrté chceli byť na 
zlatej priečke. Hasičky z Mikušoviec zabehli za neuve-
riteľných 17,17 stotín a domáce ženy, so svojim o 12 

Nosické Žabky trikrát prvé, tentokrát druhá priečka 
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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 
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Uvedené ceny sú bez DPH. 

CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE PÚCHOVSKÝCH NOVÍN    inzercia@puchovskenoviny.sk



RÔZNE 
ODSTÚPIM ZABEHNUTÝ BUTIK NA MORAV-
SKEJ ULICI. VOLAŤ LEN VÁŽNY ZÁUJEMCA. MOB: 
0918481544. I-200

AUTO-MOTO
Predám Toyotu Avensis kombi 2,2 D-CAT AT/6 Pre-
mium ACK 110 kw (150 koní), diesel, r. v. 2010. Nová 
verzia, 134 000 km, šedo-zelená metalíza zvonku aj 
zvnútra, ako nová. Cena dohodou. 0908 252 515. 
I-201

DARUJEM
• Darujem za odvoz starší nábytok do obývacej izby 
(stena + sedačka) a spálne (skrine + manželská po-
steľ). Okružná ulica. Tel. 0905 312 802. I-197

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

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám drevenicu na samote v Zubáku za 18 000 
eur. Tel. 0907 983 374. I-167

• Predám záhradku s chatkou na Potôčkoch o výme-
re 395 m². Cena dohodou. Tel. 0907 965 695. I-185

• Predám slnečný 3-izb. tehlový byt v Ladcoch o 
výmere 63 m² + 2 loggie + pivnica, čiastočne zrek., 
52 000 eur, dohoda možná. Tel. 0907 795 032. I-186

• Predám 1-izbový byt na Rastislavovej ulici, 7. po-
schodie, cena dohodou. Tel. 0915 368 992. I-193

• Predám 2-izbový byt v centre mesta v tichom pro-
stredí, 64 m², Obrancov mieru. Tel. 0903 200 865, 
0910 630 925. I-195

• Predám rodinný dom v Lysej pod Makytou, časť 
Štiepkovce, č. d. 297. Tel. 0940 862 827. I-196
 
PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• 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 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
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• 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
• Textilná galantéria Levik v Púchove prijme do 
TPP predavačku. Životopisy posielajte mailom na  
klbko@levik.sk alebo prineste osobne do prevádzky.  
I-203

• 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

• Reštaurácia Happy Burger prijme kuchára(-ku) na 
TPP s nástupom ihneď. Tel. 0908 245 166. I-168

• Prijmeme do Queen´s Pub Púchov spoľahlivých 
čašníkov/-čky do TPP, tiež brigádnikov – celoročne. 
Nemusí byť vyučený v odbore. Tel. 0904 353 123. 
I-192

• Spoločnosť GOMS, s. r. o. so sídlom v Púchove – 
Horné Kočkovce prijme do zamestnania pracovní-
kov v profesii: zámočník s praxou min. 2 roky a elek-
trikár s praxou min. 2 roky. Kontakt: 0905 981 955, 
042/445 09 38. I-194

MAJKA  FASHION 
Moravská ulica (pri autobusovej zastávke MHD, oproti “Rybičkám”)

POZOR, MIMORIADNA AKCIA! 
DETSKÝ, DÁMSKY, PÁNSKY letný sortiment - 50 % 
Všetok ostatný tovar - 30 % z pôvodnej ceny

PONÚKAME: 
• detské tepláky, súpravy, tričká, nohavice, oblečenie do školy... 
• dámske šaty, blúzky, mikiny, bundy, saká, elegantné aj športové kabelky... 
• pánske mikiny, nohavice, tepláky, tričká...
• rifle 
• spodná bielizeň, plavky... 
• a mnoho ďalšieho tovaru za výhodné ceny pre celú rodinu 

   POZOR, MIMORIADNA AKCIA! 
          DETSKÝ, DÁMSKY, PÁNSKY letný sortiment - 50 % 

                Všetok ostatný tovar - 30 % z pôvodnej ceny
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a 
známym, ktorí prišli dňa 6. 8. 2016 odpreva-
diť na poslednej ceste našu drahú manželku, 
mamu a babku Evu PIŠOJOVÚ.
Ďakujeme za prejay sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. Zároveň 
ďakujeme pohrebnej službe Advent za dôstoj-
nú rozlúčku.

                                Smútiaca rodina

SPOMIENK A
Klesli ruky, ktoré pre nás 
pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali, zhasli 
modré oči, utíchol hlas, mal 
rád život a všetkých nás.
Dňa 15. 8. uplynuli 2 roky čo 
začal snívať svoj večný sen 
náš drahý manžel, otec a 
dedko Anton MORAVANSKÝ.
S láskou v srdci spomínajú manželka, syn s 
rodinou, nevesta so synom, sestra s rodinou a 
ostatní príbuzní. 

SPOMIENK A
Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále 
s nami.
Dňa 30. 8. 2016 si pripo-
menieme tretie výročie 
úmrtia nášho drahého otca, 
manžela a starého otca 
Stanislava GAŠPÁRKA. 
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn 
s rodinami.

SPOMIENK A
Otec – 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.
24. 8. by sa dožil 90 rokov 
náš milovaný otec, dedko
Oldřich ŠEDÝ.   
S láskou spomína syn Radoslav s manželkou a 
vnuci Marek a Radko.

SPOMIENK A
So smútkom v srdci sme si 
22. augusta pripomenuli 
4. výročie úmrtia milovanej 
manželky, mamy a babky
Katky ROVŇANÍKOVEJ 
z Púchova.   
S úctou spomínajú manžel 
a dcéry s rodinami.

SPOMIENK A
Dňa 21. 8. 2016 sme si pripo-
menuli 1. výročie, čo nás na-
vždy opustil milovaný manžel, 
otec, dedko
Hrehor LUHOVÝ.   
S láskou na neho spomínajú 
manželka, synovia a dcéra 
s rodinami. 

SPOMIENK A
Odišla si tak rýchlo, nečakane, ako vietor 
v búrke, keď stromy láme. 
Keď zostal prázdny dom i 
dvor, lebo Ty, mama, nám 
chýbaš v ňom. 
Čo utíši tú bolesť v srdci, čo 
zaženie ten veľký žiaľ, 
keď odišiel nám človek, 
ktorý nám život dal. 
Už nič nie je také, ako bolo 
predtým, smutno je nám všetkým. 
Dňa 14. 8. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás opus-
tila naša mama, babka Vlasta SPURNÁ
z Kolonky.    
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENK A
Odišiel tíško, nie je medzi 
nami, no v našich srdciach 
zostáva navždy s nami.
25. 8. 2016 si pripomenieme 
smutné prvé výročie úmrtia
nášho drahého
Ing. Štefana ČERVEŇANA. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry 
s rodinami, vnuci, sestra a ostatná rodina.
Ďakujeme za to, že si tu s nami bol...

SPOMIENK A
Navždy prestali pre Teba 
hviezdy svietiť, už navždy 
prestalo pre Teba slnko hriať,
ale tí, čo Ťa mali radi, nikdy 
neprestanú na Teba spo-
mínať.
Dňa 12. 8. 2016 sme si pri-
pomenuli 1. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, svokor a starý otec
Ondrej JUNGA z Ihríšť.   
S láskou a úctou na neho spomína smútiaca 
rodina.

SPOMIENK A
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, 
ťažko bez Teba byť, 
láska však smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš 
stále žiť. 
Dňa 17. 8. 2016 uplynú 3 
roky, čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka, matka 
a babka Vierka BISAHOVÁ.    
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
S láskou a modlitbou spomína manžel, syn a 
dcéra s rodinami. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 € 
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

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

DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 

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

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

POĎAKOVANIE
Už nepočuť po dome otcov 
hlas, už viac nepríde medzi 
nás. Manželku, deti, vnučky 
a pravnúčika si už nepohla-
dí a nepovie: Drahí moji, 
mal som vás všetkých rád. 
S kyticou kvetou budeme 
nad tvojím hrobom stáť, 
modliť sa a ticho spomínať. 
Dňa 17. 8. nás vo veku 74 rokov navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko 
Rudolf HUŇAČKA z Púchova. 
Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom, zná- 
mym a susedom za prejavy sústrasti a kvetino- 
vé dary. Pohrebnej službe Advent za dôstojnú 
rozlúčku. 
                  Manželka, synovia, vnučky a pravnuk 

ZMEna   podávania 
občianskEj   inZErciE
Od 1. 9. 2016 môžete občiansky inzerát, spomienku 
a poďakovanie do Púchovských novín a Púchovskej 
televízie podať prostredníctvom elektronického  
formulára na webstránke www.puchovskenoviny.sk 
alebo osobne v budove Mestského úradu Púchov
na prízemí v kancelárii prvého kontaktu. 
Podnikateľská inzercia: inzercia@puchovskenoviny.sk

OZNAM
• Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove ozna-
muje svojim čitateľom a  návštevníkom, že počas 
letných prázdnin sú otváracie hodiny v pondelok až 
piatok od 7.30 do 15.30 hod.
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