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Poslanci schválili na tento rok investičné akcie za viac ako  
2 milióny eur. V júli začala rekonštrukcia Hurbanovej ulice v Hor-
ných Kočkovciach, ktorá zahŕňa okrem novej vozovky aj rekon-
štrukciu chodníka. Na troch zo štyroch mestských základných 
školách sa tento rok významne zainvestuje. Najväčšia akcia sa 
rozbehla na ZŠ Gorazdova, kde minulý mesiac vymenili okná a 
začalo zatepľovanie všetkých budov. Na ZŠ Komenského nad- 
viazali na minuloročné práce na hlavnej budove a vymenili 
okná na školskom klube a telocvični. ZŠ s MŠ Slovanská obno-
vila striešku nad prechodovými chodbami a chystá sa na vý-
menu okien. Striešky vymenili aj na vstupe do areálu MŠK. Na 
požiarnej stanici boli zakúpené a nainštalované nové brány. Na 
viacerých uliciach sa začalo s rekonštrukciou chodníkov a rozši-
rovaním spevnených plôch na parkovanie.                                    -sf-

Letné investičné akcie - fotoreportáž mestských rekonštrukčných prác

ZŠ Gorazdova

ZŠ Slovanská

ZŠ J. A. Komenského

Chodník pred okresným úradom

Garáže požiarnej zbrojnice DHZ

Vstup do areálu MŠK

Hurbanova ulica v Horných Kočkovciach
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Ošetrili lipovú alej 

Vek najstarších líp je možné odhad-
núť na 60 až 70 rokov. Vzhľadom na 
malý prekoreniteľný priestor ohrani-
čený cestou a chodníkom, používa-
nie posypovej soli pri zimnej údržbe 
cesty, ako aj v minulosti nevhodne 
zvolený rez stromov za účelom pre-
štíhlenia koruny spôsobili ich po-
stupné chradnutie a odumieranie. 
    Po vypracovaní odborného posud-
ku sme pristúpili k výberu vhodného 
adepta na prevedenie odborných 
arboristických prác. Oslovili sme šesť 
arboristov za účelom predloženia ce-
nových ponúk na vopred určené prá-
ce – realizáciu zdravotných, redukč-
ných a výchovných rezov, aplikáciu 
bezpečnostnej dynamickej väzby na 
konároch v kritických korunách. 
  Najvýhodnejšiu ponuku predloži-
la firma Parkservis arboristu Pavla 
Kulihu (7.790 €). Práce boli realizo-
vané lezeckou technikou za plnej 

cestnej premávky a nad hlavami 
peších chodcov ako i šoférov tak-
zvane „visela“ skupina arboristov s 
medzinárodnými skúsenosťami a 
dlhoročnou praxou. I vďaka tejto 
skutočnosti prebehli všetky práce 
v určenom termíne a bez zbytoč-
ných komplikácii. Počas prác boli aj 
vyznačené stromy, ktoré je nutné z 
bezpečnostného hľadiska odstrániť 
v jesennom období, zároveň muse-
la byť okamžite odstránená 1 lipa v 
havarijnom stave. 
   Všetky stromy boli ešte pred za-
čatím prác označené špeciálnymi 
tabuľkami s číslami, tzv. tagmi. Na 
základe tohto značenia budeme 
môcť aj v budúcnosti jednoduchším 
spôsobom vykonávať kontrolu vita-
lity stromov, prípadne určovať ďal-
šie ozdravné zásahy v ich korunách.

Mgr. Martina Knížatová, 
referent pre ŽP MsÚ Púchov

Alej na Ulici 1. mája je tvorená 66 lipami malo-
listými, dvomi jaseňmi štíhlymi, agátom bielym 
a morušou. Na prelome júna a júla ich arboristi 
kompletne odborne prerezali ošetrili.

10 
rokov  

na trhu

Mäsiarstvo Delikatesy nájdete na Moravskej ulici 1883, 020 01 Púchov

ZA DOBRÚ CENU
Kvalitné mäso

Delikatesy – Predajňa mäsa a hydiny
Sme overená predajňa s dlhoročnou tradíciou
V ponuke pre vás máme hydinové, bravčové, 
hovädzie mäso, mäsové špeciality 
a výrobky, potraviny, koreniny, nápoje 
a široký sortiment čajového pečiva. 

Predajňa je otvorená: 
utorok až piatok 
od 7.00 h. – 17.00 h., 
v sobotu od 7.00 h. do 11.00 h.

V prípade, že má zákazník záujem o väčší 
odber mäsa alebo o zakúpenie mäsa, ktoré 
prevádzka nemá v ponuke – je možné ho 
objednať. Informácie dostane v predajni.

NEPREDÁVAME  
mäso 

z BRAZÍLIE

Letné investičné akcie - fotoreportáž mestských rekonštrukčných prác
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Kto a akým spôsobom sa môže uchádzať o zvýhodnené 
stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých? 

Poskytovania hlavného jedla - obe-
da je zabezpečované v  zariadeniach 
školského stravovania. Obed si strav-
ník môže vziať do obedára, ktorý si na 
tento účel zabezpečí alebo sa stravo-
vať priamo v  stravovacom zariadení, 
ak je takáto možnosť vytvorená, naj-
bližšie k svojmu bydlisku:
• na základných školách: ul. Goraz-
dova, Mládežnícka, J. A. Komenského 
a ZŠ s MŠ Slovanská v Horných Koč-
kovciach,
• v materských školách: ul. Požiarna 
1291, Požiarna 1292, Mládežnícka, 
Chmelinec, 1. mája, Nosice,
• v Strednej odbornej škole obcho-
du a služieb, ul. 1. mája 1264. 
Príspevok mesta na cenu stravného 
lístka bude poskytnutý samostatne 
žijúcemu dôchodcovi a  samostatne 
žijúcemu zdravotne postihnutému 
občanovi, ktorého celková výška 
dôchodkov a pri občanoch ZŤP, ZŤP/S 
výška ich príjmu, nepresiahne sumu 
385 eur. Občan v  dôchodkovom 
veku a občan ZŤP tak zaplatí za obed 
jedno euro. Rozdiel do kalkulovanej 
stravnej jednotky a  hodnotou jedno 
euro zaplatí mesto Púchov.

Ak občan spĺňa podmienky a  roz-
hodne sa využívať službu a príspe-
vok na stravovanie, je potrebné:
Navštíviť mestský úrad Púchov, odd. 
školstva, sociálnych vecí, kde si vypíše 
žiadosť o poskytovanie stravy v škol-
skom stravovacom zariadení. V prípa-
de, že občan nie je mobilný, žiadosť 
môže prísť vypísať rodinný 
príslušník (manžel, 
manželka, dcéra, 
syn) alebo opat-
rovateľka. Žiado-
sť je zverejnená 
aj na webovej 
stránke mesta 
Púchov (www.
puchov.sk), kde si 
ju môžete stiahnuť 
a  vypísanú doručiť 
alebo poslať na MsÚ 
Púchov.
Ak si občan uplatňuje nárok na 
príspevok mesta na cenu stravného 
lístka, prílohou žiadosti musí byť kó-
pia rozhodnutia Sociálnej poisťovne 
- ústredie Bratislava o výške dôchod-
ku, prípadne iný doklad potvrdzujúci 
výšku vášho príjmu. Žiadateľ, ktorý 

nie je dôchodcom, svoj nepriaznivý 
zdravotný stav preukáže preukazom 
ZŤP, ZŤP/S.
Po vypísaní žiadosti ju kompetentný 
pracovník mestského úradu Púchov 
zaeviduje, potvrdí a žiadateľ - občan 
alebo ním poverená osoba ju odo-
vzdá vedúcemu školského zariade-

nia, kde sa chce stravovať.
Služba a príspevok na stra-

vovanie sa poskytuje 
na základe podanej 

žiadosti na jeden ka-
lendárny rok. V  prí-
pade, že podmienky 
na poskytovanie 

služby a  príspevku 
po uplynutí roka tr-

vajú naďalej, občan je 
povinný o  ich priznanie 

opätovne požiadať. Žiadosti 
sa podávajú spravidla v termíne do 

31. januára bežného roka. O  príspe-
vok v priebehu roka možno požiadať, 
ak podmienky na priznanie služby 
a príspevku v tomto období vznikli.
Schválený Dodatok č. 1 k  Zásadám, 
ktorými sa určuje postup pri poskyto-
vaní stravovania dôchodcom a zdra-

Vyššie percento potratov v SR ako 
Púchovský okres majú už len Levice
Najmenej živonarodených detí na 
ženu vo fertilnom veku spomedzi 
krajov na Slovensku mal Trenčiansky 
(TN) kraj. V roku 2016 sa v TN kraji 
živonarodilo 5 341 detí. Medziročne 
došlo k nárastu o 139 detí. Hrubá 
miera živorodenosti dosiahla zhodne 
s Nitrianskym krajom hodnotu 9,1 
‰, čo boli najnižšie hodnoty medzi 
krajmi SR. Najviac detí sa narodilo 
v okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Považská Bystrica a Nové Mesto nad 
Váhom, kde pripadlo na 1 000 obyva-
teľov 10 živonarodených detí. Nasle-
dovali okresy Trenčín, Ilava, Prievidza 
a Púchov s 9 živonarodenými deťmi 
na 1 000 obyvateľov. 

V manželstve sa narodilo menej detí
V manželstve sa narodilo 3 213 detí, 
ich podiel v roku 2016 dosiahol 60 %. 
V manželskom zväzku sa najviac detí 

narodilo v okresoch Trenčín 69 %, Pú-
chov 67 %, Považská Bystrica 65 % a 
Ilava 64%. Pod priemerom kraja boli 
okresy Bánovce nad Bebravou 58 %, 
Nové Mesto nad Váhom 56 % a Prie-
vidza 54 %. V okrese Partizánske sa 
narodila polovica detí v manželstve a 
v okrese Myjava iba 41% detí. 

Priemerný vek matky pri pôrode v TN 
kraji bol o 0,6 roka vyšší ako v SR 
Rovnako ako v iných krajoch, aj v TN 

kraji sa narodilo najviac detí matkám 
vo veku 25 až 34 rokov. V kraji boli 2 
živorodičky mladšie ako 15 rokov a 
jedna vo vekovej kategórii 50 a viac 
rokov. Priemerný vek matky živona-
rodených detí v kraji bol 30,1 roka -  
v  Púchove 30 rokov.
 
Polovica narodených detí v kraji bola 
prvorodená
Najviac 2 666 detí v kraji sa živonaro-
dilo v prvom poradí, v druhom pora-
dí to bolo 1 955 detí, v tretom poradí 
už iba 555 detí. 

Úhrnná plodnosť nedosahuje 
záchovnú hodnotu reprodukcie
Nedostatočnú reprodukciu popu-
lácie v TN kraji potvrdzuje úhrnná 
plodnosť (priemerný počet živonaro-
dených detí pripadajúcich na jednu 
ženu vo veku 15 až 49 rokov), ktorá 

Stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov je služba, ktorú mesto Púchov posky-
tuje v rámci svojho sociálneho programu občanom mesta, ktorí sú samostatne žijúci poberatelia 
starobného alebo invalidného dôchodku a samostatne žijúci občania, ktorí sú pre svoj nepriazni-
vý zdravotný stav odkázaní na spoločné stravovanie. 

votne postihnutým občanom v mes-
te Púchov nadobúda účinnosť dňom 
1. 10. 2017. Noví žiadatelia si podajú 
žiadosť do 31. augusta 2017 s tým, že 
splnením podmienok sa môžu začať 
stravovať od 1. 10. 2017.
Ak dôchodca alebo zdravotne postih-
nutý občan spĺňa podmienky, stravo-
vacie zariadenie mu vydá stravné líst-
ky, ktoré sú neprenosné. Poskytnutie 
hlavného jedla – obeda v  zariadení 
školského stravovania je možné aj pre 
dôchodcov a zdravotne postihnutých 
občanov, ktorých príjem je vyšší ako 
385 eur. V  tomto prípade sa im ne-
poskytne finančný príspevok mesta 
a celú výšku obeda si hradia sami. 
V  prípade, že záujem o túto službu 
bude väčší, ako sú kapacitné možnos-
ti stravovacích zariadení, bude sa pri 
výbere zo žiadateľov prihliadať aj na 
ich sociálnu situáciu. Služba a príspe-
vok na stravovanie sa poskytuje ce-
loročne okrem školských prázdnin, 
dní pracovného pokoja a  štátnych 
sviatkov. 

Irena Kováčiková, predsedníčka 
Komisie vzdelávania, kultúry a soc.

zabezpečenia pri MsZ Púchov

dosiahla hodnotu 1,3 dieťaťa. Udá-
vaná hodnota pre zachovanie repro-
dukcie je 2,1 dieťaťa na ženu. 

Potratom skončila pätina tehoten-
stiev, z toho umelým až 65,7 % 
V roku 2016 bolo v TN kraji 1 413 po-
tratov, medziročne ich počet klesol o 
23 prípadov. Umelých potratov bolo 
929 a ich počet medziročne klesol 
o 84. Naopak počet spontánnych 
potratov medziročne vzrástol o 61 
prípadov. Index potratovosti, ktorý 
hovorí koľko potratov pripadá na 100 
narodených deti, dosiahol hodnotu 
26,4 % a medziročne klesol o 1,1 per-
centa. Nižšie hodnoty vykázal okres 
Bánovce nad B. 17,9 %, Nové Mesto 
nad V. 18,3 %, Ilava 19,3 % a Považská 
Bystrica 26,2 %, vyššie okres Partizán-
ske 26,6 %, Trenčín 27,7%, Prievidza 
27,9 % a Myjava 29,8 %. Index potra-
tovosti v okrese Púchov dosiahol až 
47,2 %, čo bola druhá najvyššia hod-
nota okresu v SR po okrese Levice, 
kde počet potratov predstavoval viac 
ako polovicu z narodených detí.

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Mestské zastupiteľstvo dňa 22.  fe-
bruára 2017 schválilo odvolanie Mgr. 
Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného 
kontrolóra Mesta Púchov z dôvodu 
neospravedlnených absencií (15. 2. 
a 17. 2.2017), čím podľa poslancov 
zvlášť hrubým spôsobom porušil po-
vinnosti zamestnanca resp. vedúceho 
zamestnanca.
   Na mimoriadnom zasadnutí za-
stupiteľstva dňa 13.  marca poslanci 
vyhlásili voľbu nového hlavného 
kontrolóra. Do volieb, ktoré sa konali 
dňa 24. apríla, sa prihlásili 8 kandidáti. 
Voľba hlavého kontrolóra však bola 
po doporučení mestských právnikov 
JUDr. Antona Školeka a Mgr. Radosla-
va Machana poslancami prerušená. 
Dôvodom bola skutočnosť, že odvo-
laný hlavný kontrolór M.  Jurči v  ten 
deň doniesol do podateľne mest-
ského úradu oznámenie o podaní 
žaloby, ktorou sa na Krajskom súde v 
Trenčíne začalo konanie o preskúma-
ní odvolania z funkcie hlavného kont-
rolóra. A keďže zákon (Správny súdny 
poriadok) vyslovene ustanovuje, že 
po začatí takéhoto konania nemôže 
zastupiteľstvo prijať uznesenie, ktoré 
by zmarilo účel konania pred správ-
nym súdom, nezostávalo poslancom 

ani nič iné. Kontrolná činnosti je 
v  súčasnosti zabezpečená na zákla-
de poverenia primátora Ing. Martou 
Kaveckou, ktorá zabezpečuje vnútor-
nú kontrolnú činnosť na mestskom 
úrade a  v  mestských spoločnosti-
ach, kým súd nerozhodne o  žalobe 
M. Jurčiho.
   V  kauze sa však začal angažovať 
viacnásobný neúspešný kandidát 
na primátora mesta JUDr. Pavol 
Crkoň, ktorý tvrdí, že prerušenie 
voľby   hlavného kontrolóra na po-
slednom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva bolo nezákonné. Jeho 
stanovisko sme publikovali 23. mája 
spolu s právnym názorom R. Macha-
na. Keďže sa blížia župné a komunál-
ne voľby, je pochopiteľné, že P. Crkoň 
si nenechá ujsť možnosť svojho zvidi-
teľnenia. Svoj názor opiera o vyjadre-
nie tlačového odboru Ministerstva 
vnútra SR a  krátke vyjadrenie práv-
nika Transparency International Slo-
vensko, ktoré sotva možno označiť 
za právne záväzné. V  priebehu júna 
sa P. Crkoň dvakrát obrátil aj na naše 
noviny, aby sme zverejnili jeho výzvy 
poslancom MsZ, aby pokračovali v 
prerušenej voľbe hlavného kontro-
lóra mesta. Je preto prekvapujúce, 

V auguste budú poslanci riešiť voľbu hlavného kontrolóra

že si P. Crkoň nedal toľko námahy, aby 
sa dňa 28.  júna zúčastnil zasadnutia 
mestského zastupiteľstva a  osobne 
vysvetlil poslancom a občanom mes-
ta svoj právny názor. Pravdepodobne 
čakal na odpoveď Krajskej prokuratú-
ry Trenčín, kde sa tiež obrátil so svojim 
podnetom, hoci štandardne rieši po-
dobné podnety Okresná prokuratúra 
v Považskej Bystrici.
   Prokurátorka Krajskej prokuratú-
ry Trenčín JUDr. Mária Martáková po-
dala 26. júna (na mesto došlo 29. júna) 
protest voči uzneseniu mestského 
zastupiteľstva o prerušení voľby hlav-
ného kontrolóra a žiada jeho zrušenie. 
Poslanci majú povinnosť rozhodnúť 
o tomto proteste v  lehote 60 dní od 
jeho doručenia. Hoci je dovolenko-
vé obdobie a  je problém s  účasťou 
všetkých poslancov, poslanecký zbor 
bude musieť v priebehu augusta za-
sadnúť a o proteste rozhodnúť.
  Vedúceho právno-organizačného 
oddelenia MsÚ Mgr. Radoslava Ma-
chana sme sa opýtali, či po preštudo-
vaní odôvodnenia protestu krajskej 
prokurátorky zmenil svoje pôvodné 
právne stanovisko: „Určite nie a určite 
by som aj teraz odporúčal poslancom 
hlasovať za prerušenie voľby. Pretože, 

či už sa nám to páči alebo nie, usta-
novenie Správneho súdneho poriad-
ku a dôvodová správa k nemu hovorí 
jasne - po začatí konania nemôže 
zastupiteľstvo prijať také uznese-
nie, ktoré by zmarilo účel konania 
pred správnym súdom a  dôvodová 
správa k  tomuto ustanoveniu jasne 
hovorí, že voľba sa nemá vykonať. 
Prokurátorka vo svojom odôvod-
není argumentuje, že nezvolením 
hlavného kontrolóra hrozí mestu 
ujma. Aj napriek tomu, že sme v mi-
nulosti mali zvoleného hlavného 
kontrolóra, nepredišiel plytvaniu 
verejných prostriedkov a  v  súčas-
nosti musia viaceré pochybenia rie-
šiť orgány činné v trestnom konaní. 
Protest prokurátora samozrejme 
predstavuje relevantný právny ná-
zor, keďže to patrí do kompetencie 
prokuratúry, ale argumentáciu pani 
prokurátorky možno označiť vo via-
cerých bodoch za jednostrannú a ne-
zohľadňujúcu všetky skutočnosti. 
Samozrejme dúfam, že pani proku-
rátorka sa zasadnutia zastupiteľstva 
zúčastní a  celú vec bude možné po-
drobne prediskutovať.“

Slavomír Flimmel

Poslanci mestského zastupiteľstva sa v auguste stretnú na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa 
má zaoberať protestom krajskej prokuratúry ohľadne prerušenej voľby hlavného kontrolóra mesta. 

Predstavujeme nového vedúceho oddelenia výstavby MsÚ Ing. Miroslava Svoradu
Od začiatku júla pracuje na mest-
skom úrade staronový zamest-
nanec - Ing.  Miroslav Svorada. 
Po úspešnom výberovom konaní 
(zúčastnili sa ho dvaja záujemco-
via) sa po ôsmich rokoch vrátil do 
funkcie vedúceho oddelenia vý-
stavby, investícií, životného pro-
stredia a stavebného úradu.

Ing. M. Svorada vyštudoval Stavebnú 
fakultu SVŠT v  Bratislave a  po škole 
pracoval v  Gumárňach Púchov ako 
samostatný technický pracovník prí-
pravy stavieb. V rokoch 1996 až 2009 
zastával funkciu vedúceho oddele-
nia výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Púchov. 
Po odchode z  mestského úradu 
pracoval ako riadiaci manažér v  Po-
zemných stavbách, s. r. o. a v rokoch 
2012 až 2017 bol kontrolórom v Slo-
venskom vodohospodárskom pod-
niku Banská Štiavnica. Má dve deti 
a žije v  Púchove. Nového vedúceho 
oddelenia sme navštívili v  jeho kan-
celárii a  položili sme mu tri otázky: 
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do 
konkurzu?
Ponuka novej práce ma oslovila, pre-
tože som túto činnosť už v nedávnej 

minulosti vykonával niekoľko rokov 
a  dobre poznám stav nášho mes-
ta a  jeho potreby. Moja činnosť v 
oblasti rozvoja a výstavby mesta je 
zrejmá z rozvoja mesta v období ro-
kov 1996 až 2009. Vzhľadom na to, že 
v Púchove žijem, mám záujem znovu 
sa zapojiť do jeho rozvoja. Chcem 
ponúknuť aj moje predstavy a  tiež 
dlhoročné skúsenosti pri riešení ak-
tuálnych potrieb nášho mesta.

Aké máte pracovné plány na naj-
bližšie mesiace?
V súčasnosti sa naše oddelenie za-
oberá realizáciou viacerých akcií: 
„Ukončenie dopravnej infraštruk-
túry Dvory Púchov“, „Rekonštrukcia 
miestnej komunikácie ulica Hurba-
nova Púchov“, „Projekt zateplenia ZŠ 

Gorazdova Púchov“, „Výmena okien 
časti objektov ZŠ Komenského“ a 
začalo sa s prácami na akcii „Výmena 
okien areálu ZŠ Slovanská“. Vo viace-
rých prípadoch sú tieto práce prvou 
etapou rekonštrukcií školských areá-
lov. Druhá etapa (celkové zateplenie 
školských objektov) závisí od finanč-
ných možností mestského rozpočtu, 
resp. prípadného grantového krytia. 
Zároveň v súčasnosti prebieha viace-
ro výberov zhotoviteľov akcii pre na-
plánované stavebné úpravy a rekon-
štrukcie na celom území mesta alebo 
mestských častí, o ktorých budeme 
verejnosť priebežne podrobne infor-
movať. V záujme plynulej prípravy 
našich stavebných zámerov pre ten-
to rok a hlavne pre plán rozpočtu v 
oblasti výstavby mesta pre rok 2018, 
pracujeme súčasne na projekčných 
prípravách týchto investičných akcií.

A akú koncepciu rozvoja mesta plá-
nujete predložiť primátorovi a  po-
slancom?
Okrem už schváleného plánu inves-
tičných akcií výstavby mesta a plne-
nia požiadaviek mestských častí je ži-
adúce pripraviť v spolupráci s ďalšími 

oddeleniami MsÚ koncept Púchova 
ako tzv. Zeleného mesta. Koncept by 
mala tvoriť  mozaiková sústava diel-
čích zámerov v oblastiach rozvoja bý-
vania, energetiky, dopravy, obchodu 
a služieb, školstva, športu a rekreácie, 
ktoré by spolu umožňovali ekologic-
ky zameraný trvaloudržateľný rozvoj 
mesta. Je potrebné posúdiť dôležito-
sť jednotlivých zámerov, určiť priori-
ty, finančnú konštrukciu realizácie a 
schváliť časový plán (harmonogram) 
realizácie jednotlivých koncepcií. Za 
dôležité ďalej považujem zvážiť re-
álnosť prípravy a realizácie objektov 
sociálneho významu (napr. výstavbu 
nájomných bytov), ktorých potreba 
sa bude prejavovať v krátkom čase. 
Treba doriešiť aj problémy s  rekon-
štrukciou a využitím niektorých ob-
jektov v meste (napr. budova SOV na 
námestí, starý dom kultúry...), ktoré 
majú potenciál ako silný mestotvor-
ný prvok. Aktuálne musíme upriamiť 
pozornosť na doriešenie problému 
hrubej stavby na Rožáku a súvisia-
ceho parkovania k  objektu. Tiež je 
potrebné v najbližšej dobe vypraco-
vať ucelenú koncepciu parkovania 
v meste.                                                    -sf-
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

Piatok - Sobota
9:00 - 02:00
Nedeľa 
zatvorené

Kontakt: 0948 489 223

inzerát stonožka 88x132 mm .indd   1 1. 3. 2017   10:38:42

Kaderníctvo 
Nikol

Novootvorené pánske, dámske 
a detské kaderníctvo Nikol
vás pozýva a ponúka vám 

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

Poradenstvo
- Strihy - rôzne techniky
- Farbenie - klasické, rôzne techniky
- Melír - odfarbovanie
- Melír - viacfarebný
- Trvalá preparácia
- Svadobné a spoločenské účesy
- Regeneračné a relaxačné masáže hlavy 
s produktami BIOLAGE

Nájdete nás v Púchove na Moravskej 682/3. 
Tešíme sa na každú jednu návštevu.

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

MAJKA  FASHION
Ponúkame: 
- dámsky, pánsky, detský tovar,
- spodnú bielizeň, 
- rifle, mikiny, 
- dámske šaty, blúzky, 
- detské tepláky, súpravy, 
- nohavice, bundy, 
- elegantné ako aj športové kabelky,  
a mnoho ďalšieho tovaru 
za super ceny pre celú rodinu. 

Domáca cukráreň LG
ZÁKUSKY, TORTY, SLADKÉ, SLANÉ, SYROVÉ...

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup
Hľadáme nových spolupracovníkov 

na TPP do firmy Liberta a. s.
Pracujeme pre všetky poisťovne: Kooperativa, Komunálna 

poisťovňa, Wustenrot poisťovňa Union, Uniga, Allianz, Generali 
a takisto pracujeme pre všetky banky ohľadne nových úverov a 

prefinancovania úverov. 
Práca v mladom kolektíve. 
Zasielajte svoj životopis a žiadosť na email: 
bielikovaandrea1994@gmail.com, alebo zavolajte na
číslo mobilu 0904 655 792 alebo 0944 595 057, aby sme si mohli 
dohodnúť stretnutie na pohovor.
Tešíme sa na Vás
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

Akcia platí od 25. 4. do 5. 5. alebo do vypredania zásob

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

1,79 €
Woolite 
tekutý prací gél 
4,5 l 

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

Chystáte sa stavať, prerábať, kupovať 
či dokonca potrebujete refinancovať úver? 

Je tu pre Vás LIBERTA a. s., ktorá robí aj:
- životné poistenia pre všetky poisťovne 
- neživotné poistenia, PZP, HP,  zodpovednosť 
  sporenie, cestovné  poistenie, 
  poistenie podnikateľov, poistenie domov  
  a bytov
- hypotekárne úvery, spotrebné úvery, 
  refinancovanie úverov 
 Neváhajte nás navštíviť na ulici Moravská  682/3, 020 01  Púchov  

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Akcia platí od 25. 7. do. 8. 8. alebo do vypredania zásob

PULIRAPID     
čistiaci prostriedok 
na vodný kameň     
750 ml 

2,95 

2,29  €

SURF        
prací 
prostriedok
60 PD  

9,90 

6,99 €

PERSIL 
prací 
prostriedok 
20 PD  

5,95 

3,89 €

FA  
sprchový gél   
250 ml 

2,79  

1,29 €

BREF WC
6 efect

čistiaci gél  
na vodný kameň 

750 ml 
2,49 

 1,79 € 

4,19 

2,99 €

MITIA
BIO telové mlieko 
400 ml 

3,19 

2,59  €

COREGA
čistiace tabletky 
na zubné protézy 
30 ks 

CILLIT BANG   
DUO balenie 
čistiaci prostriedok 
na kuchyne, kúpeľne  

6,19 

3,29 €

Predajňu nájdete v obchodnej pasáži na rohu ulíc Hollého a Moravskej - oproti rybičkám

ELMEX  
zubná pasta
DUO balenie   

5,99 

4,39 €

SENSI  
avivážny 

prostriedok 
1 l 

2,19 

1,59 €
ALEX 

čistiaci prostrie-
dok na podlahy 

(rôzne druhy)
750 ml

3,95 

2,79 €
GARNIER  
dezodorant
(rôzne druhy)
150 ml 

2,95 

1,99 €

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku
otvára nové obchodné miesto v Púchove.

Nájdete nás na Moravskej ulici 682/3 
počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:30

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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LETO V PARKU /JÚL-AUGUST 2017/
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KNIŽNICA V PARKU
Srdečne vás pozývame počas celých letných
prázdnin do parku Župného domu,
kde na vás bude čakať viac ako tisíc knižných
titulov. Knihy si môžete požičať, vymeniť alebo 
priniesť ku nám ak viete, že by skončili v odpade.
VVychutnajte si pohodu a relax v tráve pod koru-
nami najstarších stromov v meste.

CVIČENIA TELA A DUŠE 
Každý utorok a štvrtok o 9:00 hod. 
každú stredu o 18:30 hod. 
Cvičenie pod holým nebom v sprievode skúsenej
cvičiteľky Liby. MEDITÁCIA, STREČING, JOGA, TAI- 
CHI, RELAXÁCIA. Počas raňajšej jogy zabezpečené
strástráženie detí pre mamičky. V prípade nepriaznivého
počasia sa joga koná v priestoroch Župného domu. 
Je potrebné priniesť si so sebou vlastnú karimatku!

ZABI NUDU
Každý utorok o 17:00 hod.
Nevieš čo s voľným časom počas prázdnin?
Baví ťa divadlo a bláznivé hry? Tak príď do parku 
na dvojhodinovú divadelnú improvizáciu alebo 
skvelé outdoorové hry v angličtine. V prípade nepriaznivého
počasia nudu zabiješ v priestoroch počasia nudu zabiješ v priestoroch Župného domu.

ŽIVÁ HUDBA V PARKU
30. Júl / nedeľa / o 17:00 hod. - SVIECA VO VETRE /rock/
6. August / nedeľa / o 19:00 hod. - MONIKA HERCEGOVÁ /klavír/
                                                            - JANKA MARMANOVÁ /husle/ 
26. August / sobota /o 17:00 hod. - ANUNNAKI /alternative rock/
Ak si trúfneš alebo budeš si chcieť zahrať sám, či so svojou kapelou,
tak príď do parku a ukáž stak príď do parku a ukáž svoje umenie! 
Viac info: Roman Hvizdák 0910 191 898

VINYL PÁRTY + DJ STRAPO / BURZA /
22. Júl / sobota / o 17:00 hod.
Príď si vypočuť staré ale dobré hity, relaxuj alebo rozhýb telo
pri starej hudbe z vinylov + BURZA KNÍH A PLATNÍ.

HUDOBNÝ ČILAUT V PARKU / BURZA VECÍ /
5. August / sobota / o 14:00 hod. 
Poď vegetiť na koncerty, workshopy a pohrabať sa na burze vecí.
Hrá DJ STRAPO + Vinyl párty.

LETNÉ KINO
Každý piatok o 20:30 hod. na terase kaviarne
Podivný barón. 
Príjemné letné večere v sprievode tých najlepších 
filmov pod holým nebom! Premietame na fasádu 
Župného domu a v prípade nepriaznivého počasia  
sa film premieta v podkrsa film premieta v podkroví Župného domu.
Zoznam filmov sleduj na Facebooku Podivného
baróna, Roman Hvizdák, Kam v Púchove?.

 Poďte na dogtrekking

„Dogtrekking je turistická akcia, 
pričom človek a pes sú počas celej 
doby spojení vodítkom alebo ca-
nicrossovým postrojom. Organizu-
jeme ho preto, pretože na Sloven-
sku je málo takýchto akcií a chceli 
sme zároveň viac ukázať ľuďom 
krásy našej dedinky,“ vysvetľuje 
pohnútky zorganizovania takého-
to podujatia Lucia Lomňančíková z 
Nimnice. Spolu so sestrou Silviou, 
s ktorou tvorí organizačný tandem, 
vlastnia dve sučky border kólie (Ke-
ssy)a pudla (Bonnie).
Na účastníkov čaká ráno po zápise 

(8.00 - 9.30 h) 11-kilometrová trasa, 
ktorá povedie cez vrch Holíš, lúky a 
lesy v Nimnici. Súťaží sa v kategó- 
riách ženy a muži. „Na štarte ob-
drží každý kartičku - tú si potom 
bude musieť dať oraziť na každom 
stanovišti. Podľa pečiatok zistíme, 
či účastník prešiel cez každé jed-
no stanovište. Terén bude riadne 
označený stužkami,“ hovorí o pra-
vidlách organizátorka.
Dogtrekking v Nimnici sa teší čoraz 
väčšej obľube, len vlani sa ho zúčast-
nila cca päťdesiatka súťažiacich. Viac 
info na FB: „Dogtrekking na holíši“.              
                         -tm-

V poradí už tretí ročník súťažného dogtrekkingu sa 
uskutoční v sobotu 19. augusta so štartom v Nimnici na 
salaši pri poľovníckej chate. Súťaž je otvorená pre všetky 
psie plemená, nesocializované s náhubkom. 
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Mestská polícia

Pri nehode troch áut sa zranil jeden človek

Pri nehode na D1 zasahoval aj vrtuľník 

spravodajstvo    9

Ešte 10. júla, krátko pred desiatou hodinou dopo-
ludnia sa stala dopravná nehoda na diaľnici D1 pri 
Beluši. Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru z Púchova s technikou AHZS 
MB Vario a štyria hasiči z Považskej Bystrice s AHZS 

MB Vario. Po príchode hasičov na miesto udalosti 
bolo prieskumom zistené, že ide o dopravnú nehodu 
jedného osobného motorového vozidla, z ktorého 
vytekali prevádzkové kvapaliny. V dôsledku udalosti 
sa zranila jedna osoba, ktorej prvú pomoc poskytoval 

okolidúci vodič.
Zasahujúci hasiči zabezpečili 

miesto udalosti a zranenej osobe 
poskytovali v súčinnosti so zdra-
votníkmi ZZS prvotné ošetrenie 
a predlekársku pomoc. Následne 
príslušníci HaZZ zabezpečili hava-
rované vozidlo proti vzniku požia-
ru a prostredníctvom sorbčnej lát-
ky zachytili vytečené prevádzkové 
kvapaliny. Na miesto udalosti bol 
privolaný aj vrtuľník Leteckej zá-
chrannej služby, do ktorého bola 
zranená osoba na nosidlách nalo-
žená a následne transportovaná 
na ďalšie ošetrenie do nemocnice. 
V dôsledku dopravnej nehody (z 
dôvodu pristátia vrtuľníka) bola 
diaľnica D1 uzatvorená.    
                                 KR HaZZ Trenčín

Pri dopravnej nehode na adiaľnici D1 pri Beluši zasahoval aj záchranársky vrtuľník.           FOTO: KR HaZZ Tren-

Dňa 1. júla pred deviatou hodinou večer sa stala 
dopravná nehoda na Nimnickej ceste v katastri mes-
ta Púchov. Na mieste zasahovali traja príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z 
Púchova s technikou AHZS MB 
Vario.

Po príchode hasičov na mies-
to udalosti bolo zistené, že ide o 
dopravnú nehodu troch osob-
ných motorových vozidiel, pri 
ktorej sa zranila jedna osoba. 

Púchovskí hasiči poskytli zra-
nenej osobe prvotné ošetrenie 
a predlekársku pomoc a po 
príchode posádky záchrannej 
zdravotnej služby asistovali pri 
jej naložení do sanitného vozi-
dla. Následne na všetkých troch 
postihnutých automobiloch 
vykonali požiarno-bezpečnost-
né opatrenia. 

Po zdokumentovaní udalos-
ti políciou hasiči asistovali pri 
bezpečnom naložení havaro-
vaných automobilov na vozidlá 
odťahovej služby, po čom ne-

utralizovali a následne z vozovky odstránili vytečené 
prevádzkové kvapaliny. 

KR HaZZ Trenčín

Vodička prehliadla papuču, poškodila si auto
Hliadku mestskej polície privolali na Hoštínsku 

ulicu, kde na vyhradenom parkovacom mieste 
pre súkromnú firmu parkovalo iné osobné moto-
rové vozidlo. Mestskí policajti nasadili na koleso 
papuču a za predný stierač umiestnili oznámenie  
pre vodiča s výzvou na telefonické kontaktovanie 
mestskej polície. Vodička vozidla prehliadla tech-
nické zariadenie na zabránenie odjazdu, správu za 
stieračom si prečítala iba zbežne a chcela z mies-
ta odísť. Pri cúvaní si papučou poškodila predný 
nárazník, blatník a káble svetlometu. Hliadka ná-
sledne odstránila blokovacie zariadenie, vodička 
si priznala chybu pri nesprávnom parkovaní, ako 
aj pri pokuse odísť s vozidlom. Hliadka priestupok 
vyriešila napomínaním. 

Zachránili mu život
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa v Horných Kočkov-
ciach pri kostole pohybuje zmätený muž. Hliadka 
vykonala obhliadku okolia kostola a podchodu k 
železničnej stanici. V strede koľajiska za vstupom 
do železničného podchodu hliadka zbadala star-
šieho muža, ktorý kričal, že je len trochu vyčerpa-
ný a zbieral si veci z roztrhnutej igelitovej tašky. 
Muža hliadka odviedla z koľajiska do tieňa, kde 
bola overená jeho totožnosť a na osobné odevy 
mu poskytla vrece. Mestskí policajti zistili, že ide 
o muža bývajúceho v Novom Meste nad Váhom 
a bol na návšteve v sociálnom zariadení V Upo-
hlave. Muž mal pri sebe platný cestovný lístok do 
Nového Mesta nad Váhom, hliadka ho odviedla 
na železničnú stanicu, odkiaľ odcestoval vlakom 
do Nového Mesta nad Váhom.

Nebezpečná trampolína
Mestských policajtov telefonicky upozornili na 

poškodenú malú trampolínu v Marczibányho zá-
hrade. Trampolína bola značne poškodená, ozna-
movateľ sa obával, že by sa na nej mohlo zraniť 
dieťa. Hliadka zistila, že trampolína s priemerom 
asi jeden meter, ktorá je súčasťou zábavnej časti 
záhrady, bola roztrhaná. Z miesta zhotovili foto-
dokumentáciu a prípad ohlásili správcovi ihriska. 
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ZŠ J. A. Komenského v Púchove sa za-
pojila do grantového programu TSK 
„Zelené oči“ s projektom „Školská zá-
hrada, v ktorej to žije“.  V rámci tohto 
projektu bolo za pomoci dobrovoľní-
kov vybudované posedenie s lavička-
mi, bylinková záhradka, dovysádzané 
a pooznačované dreviny, ktoré by 
mali prilákať do školskej záhrady viac 
druhov vtáctva. 
Jana Jancíková, ZŠ J. A. Komenského

 

Olympijský víťaz v boxe Ján Zachara navštívil Púchov

Žiaci Spojenej školy (ul. Športovcov 
1461/17) počas letných prázdnin od 
10. do 21. júla navštevovali letný tá-
bor Slniečko pri školskom klube.
Program tábora bol pestrý, jednotlivé 
aktivity boli prispôsobené pre všetky 
vekové kategórie. Žiaci mohli svoje 
schopnosti uplatniť v  hudobno-po-
hybových aktivitách, v  športových, 
výtvarných a  vo vedomostných kví-

Denný tábor Slniečko v Spojenej škole

Školská záhrada, v ktorej to žije

zoch. Navštívili sme Podnik technic-
kých služieb mesta, s. r. o. – zberný 
dvor, filmové predstavenie v  kine 
Púchov, Džungľa park v Športcentre 
Púchov, súťažili sme vo vedomost-
nom kvíze Múdre hlavičky, vytvorili 
sme si herbár. 
Už teraz sa tešíme do tábora na bu- 
dúci rok.
Mgr. Viera Turzová, riaditeľka školy

„Zlatá za život“ je názov knihy od Mariána Šimu o príbehu olympijského 
víťaza Jána Zacharu. Tento milý, usmiaty športovec prijal naše pozvanie 
do CSS Chmelinec Púchov a vyrozprával nám svoju cestu.
Ján Zachara sa narodil 27. 8. 1928 
v Kubre, ktorá bola vtedy ešte sa-
mostatnou dedinkou susediacou s 
Trenčínom. V roku 1943 mu pästiar-
sky klub Merina Trenčín dal vystaviť 
prvý registračný preukaz športovca. 
O dva roky neskôr sa stal juniorským 
majstrom Slovenska a v roku 1952 si 
z hier XV. olympiády v Helsinkách pri-
niesol zlato v boxe.
   Aj vo svojich 89-tich rokoch je pán 
Zachara stále aktívny športovec a 
často trávi voľné chvíle medzi deť-
mi, ale aj seniormi. Ďakujeme, že aj 
nám spríjemnil dopoludnie a mnohí 
z klientov ho mohli vidieť na vlastné 
oči a položiť mu otázky zo športovej 
kariéry. 

CSS Chmelinec Púchov, -mv-

Denný letný tábor na ZŠ J. A. Komenského
Počas druhého júlového týždňa sa deti ZŠ J. A. Komenského opäť vrátili do školy. Chodili 
rady počas celého týždňa, lebo vedeli, že zažijú veľa zábavy a úsmevu.
V pondelok ich vedúca Kristínka a pani učiteľky privítali veselými a zábavnými hrami, 
pri ktorých sa navzájom zoznámili. Utorkový dážď nám skrížil plány a miesto turistiky sa 
zabávali v Džungľa parku, ale opekačku si vďake p. Hajskej nenechali ujsť. Streda bola 
vyhradená skupinovým športovým hrám, kedy deti zápolili o každý bod do táborovej 
súťaže. Vo štvrtok navštívili deti budovu automotoklubu a súťažili na autodráhe. V piatok 
sa z detí stali umelci. Spolu s p. učiteľkou Mirkou vytvárali krásne práce technikou EBRU.
Počas celého týždňa to bola super zábava, stále rôzne zábavné hry a veľa, veľa radosti 
a úsmevu. Veríme, že si deti odnesú veľa zážitkov a škola bude pre nich miestom, kde sa 
rady vrátia. Veľké poďakovanie chcem vyjadriť našej Kristínke Šidlíkovej, ktorá celý tábor 
viedla, organizovala a vymyslela. Vďaka patrí aj všetkým pedagógom, ktorí spolupracova-
li a pripravili deťom krásne dni. Všetkým Vám prajem krásne a dlhé prázdniny.

Miroslava Lapšová, riaditeľka školy
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Rady cestovateľom

V niektorých oblastiach (najmä Afrika, Arabský 
polostrov, Južná Amerika, východná a juhový-
chodná Ázia) - hrozí vám nebezpečenstvo ocho-
renia schistosomiázou. Pôvodcovia tejto choroby 
majú ako medzihostiteľa isté druhy vodných sli-
mákov, ktoré sa tu môžu vyskytovať.
Nikdy sa nekúpjte v mori blízko vyústenia kanali-
zácií hotelov (nebezpečenstvo infekcie), používaj-
te topánky do vody ako prevenciu proti zraneniu 
ostrými predmetmi alebo morskými živočíchmi.

Pozor na slnko
Nevystavujte sa nadmerne slnečnému žiareniu. 
Používajte slnečné okuliare s ÚV filtrom a pokrýv-
ku hlavy.

Kontakt so zvieratami
Vyvarujte sa kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami 
(môžu byť besné). V niektorých oblastiach je zvý-
šené riziko uštipnutia jedovatými hadmi, preto 
venujte pozornosť tomuto nebezpečenstvu pri 
chôdzi v neprehľadnom teréne a chráňte si nohy 
vhodnou obuvou.

Sexuálne styky
Rátajte s vyšším výskytom sexuálne prenosných 
ochorení vrátane AIDS, hepatitídy B, syfilisu, kva-
pavky a podobne. Neriskujte nechránený pohlav-
ný styk pri náhodných známostiach. Je treba si 
uvedomiť, že väčšina infikovaných nemá žiadne 
viditeľné príznaky.

Ošetrenie v zdravotníckych zariadeniach
V štátoch tretieho sveta je lepšie sa vyhnúť zá-
krokom ako sú injekcie, zubné ošetrenie alebo 
chirurgické výkony, pretože lekárske pomôcky 
nemusia byť sterilné a hrozí tu prenos HIV a 
vírusu žltačky typu B. Pred prípadnou trans-
fúziou krvi žiadajte vyšetrenie krvi, ktorá má 
byť použitá.

Po príchode na miesto
Dbajte na to, aby ste si po príchode na miesto po-
bytu v zahraničí dopriali v prvých dňoch dostatok 
spánku a oddychu a dodržujte zásady správnej 
životosprávy. Pomôže Vám to skrátiť dobu po-
trebnú na postupnú aklimatizáciu v teplej klíme.

Stravovanie
Jedzte vždy čerstvo pripravené, úplne tepelne 
spracované, horúce, jedlá. Ovocie a zeleninu ku-
pujte iba takú, ktorú môžete ošúpať alebo ju mô-
žete umyť v nezávadnej vode (najlepšie vo vode 
z originálnych fliaš). Nejedzte majonézu, mliečne 
výrobky z neprevareného mlieka a jedlo, na ktoré 
sadajú muchy. Rizikové sú aj surové a polosurové 
morské živočíchy (kraby, ustrice, krevety, ryby) a 
pokrmy zo surového mäsa. Zásadne nekupujte 
potraviny od pouličných predavačov.

Tekutiny
Pite iba nápoje z originálnych fliaš (najlepšie 
vyrobené svetovými firmami), alebo prevarenú 
vodu (varte ju minimálne 5 min. pri 100 ºC). Do-
priať si môžete aj kávu a čaj. 
Nedávajte do nápojov ľad, pokiaľ neviete, z akej 
vody je vyrobený. Rizikové sú aj čerstvo pripra-
vené ovocné šťavy podávané na ulici, zmrzlina. 
V teplých krajinách nezabúdajte na dostatočný 
príjem tekutín a minerálov - často dochádza k 
dehydratácii (bolesti hlavy, malátnosť).

Osobná hygiena
Jej dôsledné dodržiavanie, najmä hygiena rúk, je 
základom prevencie infekčných ochorení. V exo-
tických štátoch nepoužívajte neprevarenú miest-
nu vodu na čistenie zubov.

Kúpanie v neznámych vodách
Vyvarujte sa kúpaniu, umývaniu a namáčaniu 
končatín v neznámych povrchových vodách. 

Existuje niekoľko overených a jednoduchých rád, ktoré treba pri ces-
tách do zahraničia a pobyte v cudzích krajinách dodržiavať, aby ste 
sa vyhli zbytočným zdravotným problémom a komplikáciám, ktoré 
vám nielenže znepríjemnia pobyt na dovolenke, ale ešte vás v koneč-
nom dôsledku pripravia aj o čas a takisto peniaze.

Dezinfikujte aj malé poranenia
V teplých krajinách sa i drobné rany a odery zle 
hoja a ľahko sa infikujú. Preto je treba každé zra-
nenie riadne dezinfikovať a ošetriť.

Malária
Ak cestujete do oblastí, kde sa vyskytuje malária,  
čiastočnú ochranu vám poskytnú antimalariká. 
Ale základom prevencie malárie je ochrana pred 
poštípaním komármi. Dajte si siete na okná (mož-
no ich impregnovať insekticídnym prostriedkom), 
poprípade aj nad posteľ, vystriekajte miestnosť 
insekticídmi a repelentami. Obmedzte pobyt 
vonku po západe slnka, noste vhodné obleče-
nie (svetlý odev s dlhými rukávmi a nohavicami, 
tmavá farba komárov priťahuje), používajte in-
sekticídy a repelenty. Uprednostnite ubytovanie 
v hoteloch, ktoré sú vzdialené od liahne komárov 
(vodné plochy, smetiská) najmenej 2 km.

Po návrate domov
V prípade obtiaží (napr. horúčka, hnačka, kožné 
príznaky, žltačka a pod.) vyhľadajte svojho oše-
trujúceho lekára a upozornite ho, že ste navštívili 
exotickú krajinu. Je dôležité, aby každý, kto bol v 
malarickej oblasti a má horúčky v prvých týžd-
ňoch až mesiacoch po návrate, upozornil oše-
trujúceho lekára na svoj pobyt v trópoch alebo 
subtrópoch a to aj vtedy, keď užíval antimalarika.

MUDr. VIliam Bršiak

Cestovná lekárnička - základné vybavenie na cesty do exotiky
žívajte lieky, ale vyhľadajte lekára.
• Paralen al. Ibuprofen - pri horúčkach, bolestiach hla-
vy
• Fenistil gél - pri kožnej reakcii na bodnutie hmyzom
• Dithiaden - pri bodnutí hmyzom, škorpiónom, pri 
uhryznutí pavúkom, pri poranení jedovatými
morskými živočíchmi
• prášky k ústnej rehydratácii, ktoré sú pre doplne-
nie vody a solí pri hnačkách a zvracaní. Rozpustia sa  
v jednom litri vody.
• preháňadlá - pri úpornej zápche na cestách
• Kinedryl alebo Travel gum – pri kinetózach (nezná-
šanie cestovania lietadlom, loďou, autom)
- lieky, ktoré pravidelne užívate

• pohotovostné obväzy, gáza, rychloobväzy, elastic-
ké obväzy, škrtiaci (Esmarchov) obväz
• Canesten alebo Mycoseptin k ošetreniu kožných 
plesní na nohách
• Ophtalmoseptonex - kvapky (pri zápalovom po-
dráždení spojoviek)
• Endiform popr. Smecta (pri cestovných hnačkách 
bez krvi a hlienu v stolici, bez teploty alebo pri mier-
ne zvýšenej teplote) 
• živočíšne uhlie (Carbotox alebo Carbo medicina-
lis) pri hnačkách, otravách
• Spasmoveralgin, Algifen - pri bolestivej menštruá-
cii, žlčníkových alebo močových kolikových
bolestiach. Pri akútne vzniknutých bolestiach neu-

„Leto 2017 so SEM-om“
Spoločenstvo evanjelickej mládeže Púchov,  
Royova 771/4 pripravilo pre deti, dorast a mládež 
z mesta Púchov a okolia tieto kresťanské akcie:
 
• 27.07.- 02.08. 2017 
Tábor mlad. dorastu pre 4.-8. ročník ZŠ (9 - 14 rokov)
Liptovský Trnovec  /  Cena: 95,- Eur
Hlavný zodp.:  Samuel Behro, 0902 413 624 

• 30.07.- 06.08. 2017 
Tábor staršieho dorastu (14 - 18 rokov) 
Batizovce  /  Cena: 90,- Eur
Hlavný zodp.:  Ján Jamborek, 0903 108 806

Projekt „Leto 2017 so SEM-om“ finančne podporili:
mesto Púchov, SEM Púchov,  SEM Košice, ECAV Púchov
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Hudobný festival VÚDSTOK 2017 sa blíži

Po koncerte slovenskej country hviezdy Alla-
na Mikušeka (9. 7.) vystúpilo v nedeľu 16. 7. 
na pešej zóne v Púchove spevácke trio LADY 
COLORS.
Tri speváčky účikujúce v popredných slo-
venských muzikáloch, filmoch, divadlách a 
televíznych projektov (Lenka Rakar, Mária 
Lechmanová a Kristína Mečko). Na pešej od-
zneli originálne aranžmány najznámejších 
svetových hitov.
V nedeľu 23. júla o pol ôsmej večer vystúpilo 
na pešej zóne 9-členné hudobné zoskupe-
nie GEMINI, ktoré hrá írsku a keltskú hudbu 
a španielske tance na klasických hudobných 
nástrojoch. Má za sebou množstvo úspešných 
vystúpení a samostatných koncertov, päť vy-
daných CD-nosičov. V aktuálnej zostave sku-
pina nahrala tri CD albumy s názvami - Secret 
Moment, Celtic Soul a Vianoce s Gemini.        -r-

Nedeľné koncerty kultúrneho leta na pešej 

Festival charakteristický svojou uvoľ-
nenou a pohodovou atmosférou 
opäť predstaví počas dvoch dní to 
najzaujímavejšie zo slovenskej alter-
natívnej hudobnej scény. Ak máte radi 
menšie festivaly, kde máte veľa osob-
ného priestoru, slobody a možnosť 
porozprávať sa v kľude s headlinerom 
či organizátorom, tak Vúdstok je to 
čo hľadáte. Podujatie organizované 
nadšencami z občianskeho združe-
nia MŔTVA KOSŤ sa stalo za štyri roky 
už etablovaným festivalom, ktorý za 
málo ceny ponúka veľa muziky. Pre-
miérovo sa podujatie uskutoční tento 
rok v nádhernom prírodnom prostre-
dí v srdci Strážovských vrchov v nad-
morskej výške až 690 m. n. m. 
Tento ročník je zatiaľ najsilnejší v his-
tórií, pretože vystúpi hneď niekoľko 
veľkých mien slovenskej alternatívnej 
scény. Jedným z nich je jednoznačne 
bratislavská skupina Bad Karma Boy, 
preverená rôznymi výbornými festi-
valmi. Bad Karma Boy skladajú piesne 
v slovenčine, postavené na gitarových 
linkách rozlievajúcich sa na psycha-
delických klávesových plochách. Od 
svojho vzniku sú jedným z najzaujíma-
vejších zjavov slovenskej alternatívnej 
scény.
   Ďalším veľkým slovenským hudob-
ným objavom je BULP, alter ego Sama 
Štefanca, nádejného producenta 
elektronickej hudby, ktorý vystupuje 
spolu so svojou sestrou Janou. V an-
kete Radio_Head Awards 2015, vyhla-
sovanej Rádiom_FM, získali ocenenie 

Objav roka. V ich hudbe organicky 
prepájajú rôznorodé zvuky a hudobné 
nástroje s dôrazom na silnú melódiu. 
V apríli 2017 vyšiel aj debutový album 
Yrsa, kritikmi označovaný za dielo so 
svetovým zvukom. 
   Po festivaloch 
zvučných mien 
zavíta Talkshow 
aj na Vúdstok. 
Toto indie-roc-
kové zoskupenie 
vzniklo takmer 
10 rokov dozadu 
a nepochybne 
patrí k špičke do-
mácej alterna-
tívnej scény. Al-
bum Kunst, patrí 
podľa odborní-
kov k jedným z 
najzaujímavejších anglicky spievaným 
albumom, aké u nás v posledných ro-
koch vznikli. Okrem nich vystúpia na 
festivale a rozhýbu boky návštevní-
kom aj ďalšie gitarové indie skupiny 
ako napríklad šťavnatí No Brake z vý-
chodu či sinťákmi a slovenčinou nasi-
aknutí Bratislavčania z kapely Inotaj.
   Ak niekto svojou hudobnou tvorbou 
pripomína woodstockovské 60. roky 
tak je to jednoznačne prešovská ka-
pela Satin Lead. Skupina na čele s Ľu-
boslavom Petruškom (Chikiliki tu-a) je 
prekvapivou rockovou všehochuťou, 
ktorá minulý rok vydala kritikmi ospe-
vované debutové EPčko a tento rok ro-
bili predskokana aj bubeníkovi Philovi 

V malebnom prostredí Strážovských vrchov, v rázovitej horskej obci Mojtín pri Púchove sa za- 
čiatkom druhého prádzninového mesiaca (4. - 5. 8. 2017) uskutoční štvrtý ročník multižán-
rového hudobného festivalu Vúdstok, ktorý organizuje občianske združenie Mŕtva kosť. 

Ruddovi z AC/DC. Ďalšou nemej zná-
mou rockovou skupinou s výbornými 
slovenskými textami je aj bratislavská 
Hviezda, ktorej chytľavé piesne uchvá-
tia ako rádiového tak aj koncertného 
hudobného fanúšika.

   Milovníkov psy-
chadelickejšej hud-
by určite poteší 
kapela Dirty Disco 
Rockers, ktorá spája 
elektronickú a živú 
hudbu a pretavu-
je ju v pestrú hu-
dobnú zmes. Svoj 
psycho-popový set 
s kvalitnými slo-
venskými textami 
na festivale pred-
staví aj bratislavská 
kapela Horehigh. 

Vúdstok však nezabúda ani na blues a 
s nim spojené fantastické gitarové rif-
fy. Predstaviteľmi tohto žánru budú na 
festivale úžasný Kiero Grande či rocko-
vejší a atmosferický The Youniverse na 
čele s Tammy Nižňanskou a Jergušom 
Oravcom. 
Súrodencký projekt Genius Locci je 
spestrením pre všetkých, čo si chcú 
ľahnúť do trávy a nechať sa v slneč-
ných lúčoch unášať zasnenými indie 
folkovými piesňami spievaných v an-
gličtine. Naopak na nohy zdvihne ka-
ždého poctivý rokenrol začínajúcej ka-
pely z Oravy – Stolen Money, či česká 
originála punk-rocková skupiny Fancy 
Foxx. A chladných vás nenechajú urči-

te ani košický The Sages. Kto sa chce 
cítiť ako v Afrike tak toho zase poteší 
world music v podaní kapely Baobab. 
Okrem skvelých kapiel na návštevní-
kov čaká aj sprievodný program ča-
jovne, ranné cvičenie jógy, bábkové 
divadlo pre malých i veľkých, rôzne 
workshopy, diskusie, cestovateľské 
prezentácie, koncert v jaskyni či pre-
mietanie animovaných filmov. Z jedál 
si na svoje prídu mäsožravci aj vege-
tariáni.
    Ak sa neviete už dočkať poponáhľaj-
te sa kúpiť lístok za predpredajovú 
cenu 10 €. Na mieste za vstup zaplatíte 
15 €. Viac informácií nájdete na inter-
netovej stránke www.vudstok.sk.

Zdroj: OZ Mŕtva kosť 

PROGRAM FESTIVALU VÚDSTOK 2017
PIATOK, 4. 8. 
15:00-15:40 No Brake
16:30-17:10 Genius Locci
18:00-18:40 Tammy & the Youniverse
19:30-20:10 Kiero Grande
21:00-22:00 Hviezda
22:50-23:50 Bulp
00:40-01:30 Dirty Disco Rockers
SOBOTA, 5. 8. 
12:00-12:40 Baobab
13:30-14:10 The Sages
15:00-15:40 Fancy Foxx
16:30-17:10 Inotaj
18:00-18:40 Stolen Money
19:30-20:10 Satin Lead
21:00-22:00 Bad Karma Boy
22:50-23:50 Talkshow
00:40-01:30 Horehigh
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KINO Púchov
9. 8. streda o 19.30, 13. 8. nedeľa o 17.30 
Atomic Blonde  
Charlize Theron ako špičková tajná agent-
ka, ktorú nič nezastaví. Triler, krimi. USA.
11. 8. piatok o 17.30       
Baby Driver
Stačí ti len jeden brutálny track. Akcia, 
krimi. USA.
11. 8. piatok o 19.45, 12. 8. sobota o 17.30 
Čiara
Sú hranice, ktoré prekročíš len raz. Krimi. 
Slovensko.
12. 8. sobota o 19.45, 13. 8. nedeľa o 19.45                                                             
Annabelle 2: Stvorenie zla
Krvilačná hračka je späť! Horor, triler. USA.
14. 8. pondelok o 10.30 
15. 8. utorok o 10.30                                                   
 Ja, Zloduch 3
Animovaný, komédia. USA.

V Púchovskom magazíne 
uvidíte aj tieto reportáže:
•  Hurbanova sa dočkala opravy
•  Je cesta z Beluše do Púchova   
   spoplatnená? 
•  Rekonštrukcia ZŠ Gorazdova 
• Púchovské táborové leto 
• Cyrilometodské slávnosti 
  v Dohňanoch 
• Nové fungovanie Župného domu 
• Longital v Europarku 
• Vypaľovanie tráv môže vyjsť draho 
•  Pivný cyklo minimaratón 
• Slovákov v Púchove preverili 
   Bielorusi 
•  VI. ročník Mašík Cupu 
•  Pešia zóna privítala Lady Colors
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, 
reprízy denne o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.
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Kým doteraz sa pripravovali potrebné legisla-
tívno-právne náležitosti, ktoré navonok neboli 
vidieť, teraz je už pripravená pôda na to, aby sa 
prvé kilometre cyklotrás v Trenčianskom samo-
správnom kraji začali reálne budovať. Podrob-
né informácie o tom, ako príprava jednotlivých 
etáp pokračuje, po novom prináša nová webová 
platforma www.cyklotrasytsk.sk– prehľadne a 
krok za krokom.
   Hlavnou cyklistickou tepnou prechádzajúcou na-
prieč krajom má byť projekt 100 km dlhej Vážskej 
cyklotrasy. Tá je v súčasnosti rozdelená na osem 
častí, dve z nich sú pripravené na realizáciu v prie-
behu tohto roku. 
   Atraktívne možnosti na cykloturistiku už čoskoro 
ponúkne nová cyklotrasa medzinárodného cha-
rakteru vedúca z Trenčianskeho hradu, cez pútnic-
ké miesto Skalka nad Váhom až po Nemšovú, kde 
sa napojí na existujúcu cyklotrasu. Projekt s ná-
zvom Na bicykli po stopách histórie v budúcnos-
ti prepojí dva hrady, a to Trenčiansky hrad a hrad 
Brumov. Detailný popis, mapa a jednotlivé kroky 
vedúce k realizácii tejto stavby sú taktiež dostupné 
na novom cyklistickom webe TSK.                         -tsk-

Na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici sa po 
minuloročnej rekonštrukcii kuchyne plánujú tento 
rok vymeniť okná, vykurovanie, opraviť podlaha a 
zmodernizovať dielňa praktického vyučovania. Na 
SPŠ v Novom Meste nad Váhom, ktorej študenti 
si ako prví vyskúšali duálne vzdelávanie podľa vzo-
ru z Nemecka, je potrebná rekonštrukcia strechy, 
chodieb a zázemia dielní. Drobnou rekonštrukciou 
učební vrátane sociálnych zariadení majú prejsť aj 
dve budovy SOŠ Handlová. Školské dielne by mali 
byť vybavené novými prístrojmi a v rámci budovy B 
by sa mala realizovať výmena okien a rekonštrukcia 
internátu s prístavbou výťahu. Európske financie 
by mali pomôcť vyriešiť aj otázku bezbariérovosti 
v SOŠ Pruské, kde sa okrem rekonštrukcie budo-
vy internátu plánujú zakúpiť aj dva traktory. Škola 
je totiž jednou z prvých v Trenčianskom kraji, kto-
rá získala certifikát Prírodnej záhrady. Nepoužíva 
chemické postreky, hnojivá a na záhrade vytvára 
príjemné prostredie pre živočíchy a pre pestovanie 
ovocia a zeleniny.  

Praktické vyučovanie bude pre žiakov 8 stredných škôl v TN kraji atraktívnejšie

Nové gumárenské lisy, ktoré budú spĺňať nároky 
zamestnávateľov, plánuje na odbornú výučbu za 
európske financie zakúpiť SOŠ Púchov, čím škola 
zvýši šance svojich absolventov na uplatnenie sa na 
trhu práce. Do dnešného dňa má škola podpísané 
Memorandum o spolupráci s 8 zamestnávateľmi a 
4 profesijnými komorami. Škola však spolupracuje 
s mnohými ďalšími podnikateľmi, ktorí pomáhajú 
žiakov pripravovať na výkon povolania. SOŠ Parti-
zánske má v pláne vybudovať Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, ktoré bude 
svojím vybavením zodpovedať súčasným potre-
bám v strojárenskom priemysle. Nové technologic-
ké vybavenie má byť obstarané aj pre dielne na SOŠ 
strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Žiaci 
SOŠ Považská Bystrica sa môžu tešiť na nové ma-
teriálno-technické vybavenie, nutné pre praktické 
vyučovanie a lepšiu prípravu žiakov pre uplatnenie 
sa na trhu práce. SOŠ Považská Bystrica organizuje 
každoročne aj súťaž s názvom Mladý remeselník, 
ktorá pre prax pripravuje už žiakov základných škôl.

Cyklotrasy Trenčianskeho 
samosprávneho kraja krok 
za krokom a prehľadneTrenčiansky samosprávny kraj (TSK) tento rok pre-

miérovo umožnil svojim obyvateľom rozhodovať o 
tom, ako sa využije časť peňazí zo župného rozpoč-
tu. Urobil tak ako prvý zo všetkých samosprávnych 
krajov zavedením Participatívneho - komunitného 
rozpočtu. Pilotný ročník bol spustený v apríli tohto 
roku, keď mala verejnosť možnosť zasielať návrhy 
svojich projektov verejnoprospešného zamerania 
na adresu župy. V priebehu dvoch mesiacov (apríl a 
máj 2017) bolo na župu doručených celkovo 35 jedi-
nečných nápadov na to, akými podujatiami, aktivi-
tami a projektmi zlepšiť podmienky širokej skupiny 
ľudí na život v kraji. Šiesty mesiac jún, v ktorom pre-
biehali procesy verejného zvažovania, ukázal, že do 
hlasovania verejnosti postúpi dovedna 29 z prihlá-
sených projektov.
   Kliknúť na webové sídlo Trenčianskej župy a svojím 
hlasom rozhodnúť o prerozdelení župných financií v 
rámci PaKR sa v priebehu prvých 15 júlových dní roz-
hodlo bezmála 2 200 ľudí. Najviac sa im páčil projekt, 
ktorý na veľmi známe, no už niekoľko desiatok rokov 
takmer zabudnuté miesto v srdci Trenčína – na Ulicu 
1. mája -  prinesie atmosféru unikátneho regionálne-
ho mestského trhu.  Projekt Trenčín na korze (okres 

V rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu kraj podporí celkovo 
29 dobrých nápadov, verejnosti sa páčil projekt regionálneho „rínku“

Trenčín) zozbieral takmer pätinu celkových hlasov. 
Ako druhý najobľúbenejší nápad sa ukázala idea 
hokejovej mládeže v Novom Meste nad Váhom Deti 
na hokej (okres Nové Mesto nad Váhom). Trojicu naj-
úspešnejších projektov opäť uzatvára športovo ori-
entovaný nápad so zreteľom na tých najmenších –  
S deťmi pre radosť a zdravie (okres Partizánske), kto-
rého cieľom je vybudovanie detského ihriska v areáli 
základnej školy.
   Po ďalšej ukončenej etape prvého ročníka PaKR 
TSK možno konštatovať, že úspešné boli všetky pro-
jekty zaradené do verejného hlasovania, keďže jed-
notliví žiadatelia svojimi finančnými požiadavkami 
nevyčerpali finančné možnosti PaKR na tento rok. 
Zoznam úspešných žiadateľov vrátane výsledkov 
hlasovania je dostupný na webovom sídle TSK. Ďal-
ším krokom je v zmysle platného Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 33/2017 v rámci premiérového 
ročníka PaKR podpis zmlúv medzi TSK a jednotlivý-
mi žiadateľmi a následná realizácia projektových zá-
merov. Druhý ročník PaKR sa otvorí už v januári 2018 
– zasielať dobré nápady a idey komunitného cha-
rakteru bude totiž možné už v termíne od januára  
do marca 2018.                                                          www.tsks.sk

TSK stále prijíma návrhy na ocenenie výnimočných osobností
Trenčiansky samosprávny kraj pripomína možnosť nominovať vý-
nimočných ľudí z kraja na získanie verejného uznania. Mimoriadny 
prínos a výnimočné zásluhy jednotlivcov, ale aj kolektívov vo všetkých 
oblastiach spoločenského, hospodárskeho aj kultúrneho života bude 
po prvýkrát oceňovať Trenčiansky samosprávny kraj Cenou predsedu 
TSK a Cenou zastupiteľstva TSK. Župa sa rozhodla do tohto procesu za-
pojiť aj širokú verejnosť, ktorá môže návrhy na laureátov posielať až do 
konca septembra. 
Predkladať návrhy na udelenie verejných uznaní TSK možno v písomnej 
podobe poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, e-mai-
lom na adresu veronika.rezakova@tsk.sk, prípadne ich odovzdať osob-
ne v sídle župy, nie však neskôr ako 30. septembra 2017.                     -tsk-

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa bude uchádzať o finančné prostriedky z Európskej únie v rámci Integrova-
ného regionálneho operačného programu 2014 - 2020. Pomocou získaných financií plánuje zvýšiť kvalitu odbor-
ného vyučovania až na 8 stredných školách, ktoré zriaďuje. Nechýbajú medzi nimi ani tie púchovské.
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U Z N E S E N I E č. 68/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Dodatok č.1 k VZN č. 14/2007/z roku 2017/ k 
VZN č. 14/2007 Územný plán mesta Púchov
A/ konštatuje, že
- Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce 
Púchov boli spracované a prerokované v súlade 
so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“);
- Všetky pripomienky dotknutých orgánov k ná-
vrhu ZaD č. 1 ÚPN-O Púchov boli akceptované;
- Preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona 
k ZaD č. 1 ÚPN-O Púchov vydal Okresný úrad 
Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hvi-
ezdoslavova 3, 911 01 Trenčín pod číslom OÚ-
-TN-OVBP1-2017/018363-008/JQ zo dňa 28. 06. 
2017;
- Návrh Všeobecného záväzného nariadenia 
mesta Púchov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
ZaD č. 1 ÚPN-O Púchov je v súlade so staveb-
ným zákonom a vyhláškou č. 532/2002 Z. z. kto-
rou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o vše-
obecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie.
B/ schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu mesta 
Púchov s vymedzenou záväznou časťou a verej-
noprospešnými stavbami vo verejnom záujme;
2. Vyhodnotenia pripomienok z prerokovania 
návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O Púchov;
3. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Púchov 
ako Dodatok č. 1 k VZN č. 14/2007, ktorým sa 
vyhlasuje Záväzná časť ZaD č. 1 ÚPN-O Púchov
C/ ukladá
Mgr. Rastislavovi Henekovi – primátorovi mesta 
Púchov
1. podľa § 27 ods. 4, písm. a) stavebného zákona 
zverejniť Záväznú časť ZaD č. 1 ÚPN-O Púchov 
Všeobecným záväzným nariadením mesta Pú-
chov ako Dodatok č. 1 k VZN č. 14/2007 vyvese-
ním na úradnej tabuli na dobu najmenej 30 dní 
spôsobom v mieste obvyklým;
2. Podľa § 28 opatriť schválené ZaD č. 1 ÚPN-O 
Púchov schvaľovacou doložkou a takúto uložiť 
na meste Púchov, stavebnom úrade, Okresnom 
úrade Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín do troch me-
siacov od jeho schválenia;
3. Vyhotoviť podľa § 28 ods. 5) stavebného zá-
kona registračný list o obsahu ZaD č. 1 ÚPN-O 
Púchov a spolu s kópiou uznesenia o schválení 
doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby SR.

U Z N E S E N I E č. 69/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o investičných akciách Mesta Pú-
chov.

U Z N E S E N I E č. 70/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagá-
tov na verejných priestranstvách.

U Z N E S E N I E č. 71/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 /z roku 2017/ k VZN č. 2/2007 Pra-
vidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Púchov so zapracovaný-
mi zmenami.

U Z N E S E N I E č. 72/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 /z roku 2017/ k Zásadám, ktorými 
sa určuje postup pri poskytovaní stravovania 
dôchodcom a zdravotne postihnutým obča-
nom v meste Púchov.

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 28.06.2017
U Z N E S E N I E č. 73/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa funkcie konateľa MsBP Servis, s. r. o., 
Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov, IČO: 36 317 
055 Ing. Viliama Karasa.
b/ s c h v a ľ u j e
za konateľa MsBP Servis, s. r. o., Sedlišťská 
1446/7, 020 01 Púchov, IČO: 36 317 055 Ing. Iva-
na Andrejčíka.
c/ u k l a d á
jedinému spoločníkovi v zastúpení primátorom 
mesta Púchov Mgr. Rastislavom Henekom rea-
lizovať rozhodnutie MsZ Púchov na najbližšom 
Valnom zhromaždení spoločnosti MsBP Servis, 
s. r. o., Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov, IČO: 36 
317 055.

U Z N E S E N I E č. 74/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2017 
v sume - príjmy -72 460 € a výdavky -72 460 € 
a presun medzi položkami podľa priloženej ta-
buľky.
b) úpravu čerpania rezervného fondu mesta 
Púchov – presun medzi položkami podľa prilo-
ženej tabuľky.
c) čerpanie fondu bežných výdavkov mesta Pú-
chov v sume 61 060 € podľa priloženej tabuľky.

U Z N E S E N I E č. 75/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
A) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
Úradu vlády Slovenskej republiky v programe: 
„Podpora rozvoja športu na rok 2017“, pod-
program č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk 
s umelým trávnikom a mantinelmi, za účelom 
realizácie projektu „Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ 
Slovanská 23, Púchov“ vo výške 40 000.- €.
B) Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu v 
minimálnej výške 5 % z celkového rozpočtu 
projektu.

U Z N E S E N I E č. 76/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
A) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizá-
cie projektu „Podpora kompostovania v Meste 
Púchov“, realizovaného v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia, Prioritná 
os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej in-
fraštruktúry, Investičná priorita: 1.1 Investovanie 
do sektora odpadového hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho acguis 
Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špe-
cifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 
uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ: 1.1.1 
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so za-
meraním na ich prípravu na opätovné použitie a 
recykláciu a podpora predchádzania vzniku od-
padov, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
B) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci.
C) Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdav-
kov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci minimálne 
vo výške 9 925,20 €.
D) Zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov z rozpočtu Mesta Púchov.

U Z N E S E N I E č. 77/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) odvoláva
člena komisie dopravy, bytovej politiky a služieb 
Mgr. Veroniku Belavú,
b) volí
za člena Komisie dopravy, bytovej politiky a slu-
žieb Ing. Teréziu Luhovú.

U Z N E S E N I E č. 78/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) berie na vedomie
vzdanie sa funkcie predsedu a členstva v Komi-
sii dopravy, bytovej politiky a služieb Bc. Cyrila 
Crkoňa,
b) volí
za člena a predsedu Komisie dopravy, bytovej 
politiky a služieb Bc. Cyrila Crkoňa.

U Z N E S E N I E č. 79/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmys-
le § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného breme-
na spočívajúceho:
a) v povinnosti vlastníka pozemku parcela 
KN-E č. 230/1, druh pozemku ostatné plochy 
o výmere 3903 m², pozemku parcela KN-C č. 
1779/1, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 28031 m², pozemku par-
cela KN-C č. 1783/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 24908 m² a po-
zemku parcela KN-C č. 1783/8, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m² 
v katastrálnom území Horné Kočkovce strpieť 
zriadenie a existenciu inžinierských sietí – ve-
rejného osvetlenia oprávneného z vecného 
bremena – Mesta Púchov , a to v rozsahu vy-
medzenom geometrickým plánom č. HK 43-
35-40/2016 na zriadenie vecného bremena a 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo 
dňa 20.06.2016, vyhotoveného firmou GEO-
-KOD s.r.o. Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 
: 35715456 a strpieť právo vstupu oprávneného 
z vecného bremena – Mesta Púchov za účelom 
údržby a opravy verejného osvetlenia po dobu 
jeho životnosti. Vecné bremeno sa zriaďuje 
bezodplatne.
Zdôvodnenie: Vecné bremeno súvisí s realizáci-
ou stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 
Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100, 
500 – 159, 100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/
hod. – VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)“ č. stav-
by A41688, stavebný objekt SO 43-35-40 – Žst. 
Púchov, úprava verejného osvetlenia okolo žst. 
Púchov, zrealizovanej na základe stavebného 
povolenia č.j. : 2012/02069-TX1-A/10-IK zo dňa 
30.07.2015.
Prevod spĺňa podmienky § 9a ods. 8, písm. e) 
zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa 
pri prevode nepoužijú ustanovenia § 9a, ods. 
1 – 7 zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 80/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 

§ 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí uza-
tvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho :
a) v povinnosti vlastníka pozemku parcela KN-E 
č. 230/1, druh pozemku ostatné plochy o výme-
re 3903 m², pozemku parcela KN-E č. 230/2, druh 
pozemku ostatné plochy o výmere 8296 m², 
pozemku parcela KN-C č. 944/3, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m², 
pozemku parcela KN-C č. 951/2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 581 m², 
pozemku parcela KN-C č. 953/2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m², 
pozemku parcela KN-C č. 953/7, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², 
pozemku parcela KN-C č. 953/8, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², 
pozemku parcela KN-C č. 953/9, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1720/4, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 737 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1720/5, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 737 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1720/6, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1720/7, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1728/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 237 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1728/4, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1115 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1728/5, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1728/7, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1728/8, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1259 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1728/9, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m², 
pozemku parcela KN-C č. 1729/6, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 
a pozemku parcela KN-C č. 1784/33, druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
167 m² v katastrálnom území Horné Kočkovce 
strpieť zriadenie a existenciu inžinierskych sietí 
– verejného osvetlenia oprávneného z vecné-
ho bremena – Mesta Púchov , a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom č. HK 43-
35-41/2016 na zriadenie vecného bremena a 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo 
dňa 21.06.2016, vyhotoveného firmou GEO-
-KOD s.r.o. Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 
: 35715456 a strpieť právo vstupu oprávneného 
z vecného bremena – Mesta Púchov za účelom 
údržby a opravy verejného osvetlenia po dobu 
jeho životnosti. Vecné bremeno sa zriaďuje bez-
odplatne.
Zdôvodnenie: Vecné bremeno súvisí s realizáci-
ou stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 
Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100, 



uznesenia MsZ PÚCHOVSKÉ NOVINY16
500 – 159, 100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/
hod. – VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)“ č. stavby 
A41688, stavebný objekt SO 43-35-41 – Žst. Pú-
chov, preložka verejného osvetlenia nadjazdu v 
nžkm 158, 120, zrealizovanej na základe staveb-
ného povolenia č.j.: 2012/02069-TX1-A/10-IK zo 
dňa 30. 07. 2015.
Prevod spĺňa podmienky § 9a ods. 8, písm. e) 
zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri 
prevode nepoužijú ustanovenia § 9a, ods. 1 – 7 
zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 81/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  
§ 9 a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriade-
ní vecného bremena spočívajúceho:
a) v povinnosti vlastníka pozemku parcela KN-E 
č. 419/1, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o 
výmere 982 m², pozemku parcela KN-E č. 419/2, 
druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 
2139 m², pozemku parcela KN-E č. 463/1, druh 
pozemku orná pôda o výmere 67 m2, pozem-
ku parcela KN-E č. 481/2, druh pozemku orná 
pôda o výmere 43 m², pozemku parcela KN-E 
č. 489, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o 
výmere 992 m², pozemku parcela KN-E č. 490/1, 
druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 
2804 m², pozemku parcela KN-E č. 490/2, druh 
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 834 
m², pozemku parcela KN-E č. 490/3, druh po-
zemku trvalé trávnaté porasty o výmere 841 m², 
pozemku parcela KN-E č. 490/4, druh pozemku 
trvalé trávnaté porasty o výmere 1091 m², po-
zemku parcela KN-E č. 1732/3, druh pozemku 
ostatné plochy o výmere 579 m², pozemku par-
cela KN-E č. 455/2, druh pozemku ostatné plo-
chy o výmere 2845 m², pozemku parcela KN-E 
č. 417/2, druh pozemku orná pôda o výmere 
1417 m², pozemku parcela KN-C č. 1260/3, druh 
pozemku záhrady o výmere 2652 m2, pozemku 
parcela KN-C č. 1260/6, druh pozemku zastava-
né plochy a nádvoria o výmere 390 m2 a pozem-
ku parcela KN-C č. 1277/1, druh pozemku ostat-
né plochy o výmere 87 m² v katastrálnom území 
Púchov strpieť právo oprávneného z vecného 
bremena – Trenčianskeho samosprávneho kraja 
so sídlom v Trenčíne, IČO: 36126624 na výstavbu 
a umiestnenie stavby „ Zlepšenie cyklistickej in-
fraštruktúry v TSK“, časť 5 : úsek Ladce – Púchov 
v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní stavby 
vyznačená na porealizačnom geometrickom 
pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci 
oprávnený z vecného bremena
b) strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, 
opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ , časť 
5: úsek Ladce – Púchov a za tým účelom strpieť 
právo prechodu a prejazdu zamestnancov a 
vozidiel budúceho oprávneného z vecného bre-
mena, prípadne zamestnancov a vozidiel bud-
úceho oprávneného z vecného bremena príp. 
zamestnancov a vozidiel ním určenej organizá-
cie za jednorazovú náhradu vo výške 1,- Euro, 
slovom: jedno euro za celý predmet zmluvy
Zdôvodnenie: Účelom zmluvy je získanie práv-
neho vzťahu k pozemkom na zabezpečenie re-
alizácie a udržateľnosti projektu „Zlepšenie cyk-
listickej infraštruktúry v TSK, časť 5: úsek Ladce 
– Púchov, predkladaného v rámci Operačného 
programu IROP. Realizácia projektu spočíva vo 
vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo verej-
nom záujme.

U Z N E S E N I E č. 82/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 195/27 druh 
pozemku orná pôda o výmere 260 m² a po-
zemku parcela KN-C č. 195/168 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m² 
v katastrálnom území Vieska-Bezdedov, ktorý 
bol zameraný z pozemku parcela KN-C č. 195/28 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 445 m² na základe geometrického plá-
nu č. 100/2017 vyhotoveného Ing. Jaroslavom 
Klinovským v prospech žiadateľov Ing. Duša-
na Wirghu a manželku MUDr. Oľgu Wirghovú, 
Kuzmányho 1337/4, 020 01 Púchov za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania časti pozem-
kov, ktoré bezprostredne prislúchajú k pozemku 
s rozostavaným rodinným domom a dvorom vo 
vlastníctve žiadateľov, za cenu 10.- €/m², t. j. za 
celkovú kúpnu cenu 3700,- €, slovom: tritisícse-
demsto eur.
Zdôvodnenie: Predmetné pozemky sú priľahlý-
mi plochami, ktoré svojim umiestnením a vyu-
žitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou vo 
vlastníctve žiadateľov.
Prevod spĺňa podmienky § 9 a ods. 8, písm. b) 
zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri 
prevode nepoužijú ustanovenia § 9 a, ods. 1 – 7 
zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 83/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8, písm. e) zákona o majetku obcí od-
predaj pozemku parcela KN-C č. 2179/704 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 53 m² a pozemku parcela KN-C č. 2445/208 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 72 m² v katastrálnom území Púchov, 
ktoré boli zamerané na základe geometrického 
plánu č. 041/2017 vyhotoveného Ing. Jarosla-
vom Klinovským z časti pozemku parcela KN-C 
č. 2179/318 druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1200 m² a z časti pozemku 
parcela KN-C č. 2445/3 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 7044 m² žiadateľovi 
Ing. Petrovi Gažovi, Klčové 2090/40, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom u pozemku parcela KN-C 
č. 2179/704 za kúpnu cenu 3,32,- €/m² a u po-
zemku parcela KN-C č. 2445/208 za kúpnu cenu 
9,96,- €/m² ,t.j. za celkovú kúpnu cenu 893,08,- €, 
slovom: osemstodeväťdesiattri eur a osem cen-
tov za podmienok :
- Strpenia jestvujúcich bremien na predmet-
ných pozemkoch – vedenie inžinierských sietí
- Odsúhlasenie každej realizovanej stavby, oplo-
tenia, prístrešku a pod. na predmetných pozem-
koch na Oddelení výstavby, investícií a životné-
ho prostredia MsÚ Púchov
Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemkov, tzv. 
predzáhradiek a zadných častí záhradiek v lo-
kalite Pod Zábrehom, ktoré boli v minulosti 
schválené MsZ uznesením č. 39/2008 v pro-
spech žiadateľov – vlastníkov rodinných do-
mov. Vzhľadom k tomu, že žiadateľ ešte nie je 
vlastníkom rodinného domu ale len vlastníkom 
pozemku, na ktorom má zámer postaviť rodinný 
dom, nie je možné predmetné uznesenie pou-
žiť aj pre tento prípad a je potrebné prijať nové 
uznesenie, ktoré bude v súlade s podmienkami 
už prijatého uznesenia pre ostatných žiadateľov 
v tejto lokalite .
Prevod spĺňa podmienky § 9 a ods. 8, písm. e) 
zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri 
prevode nepoužijú ustanovenia § 9 a, ods. 1 – 7 
zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 84/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 
9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí uza-
tvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v 
prospech tretej osoby spočívajúceho :
a) v povinnosti vlastníka pozemku parcela 
KN-C č. 32/1, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2213 m², v katastrálnom 
území Púchov strpieť umiestnenie a prevádzku 
inžinierskych sietí v rozsahu vymedzenom geo-
metrickým plánom č. 36442500 – 370/2016, vy-
hotoveného spoločnosťou SYKO, s. r. o. a strpieť 
vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, 
opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí (elek-
trického vedenia) v prospech oprávneného z ve-
cného bremena – Stredoslovenská energetika 
– Distribúcia , a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36442151 za jednorazovú odplatu 
vo výške 95,70,-Eur, slovom: deväťdesiatpäť eur 
a sedemdesiat centov, ktorá bola stanovená na 
základe znaleckého posudku č. 1389-3/2017, 
ktorý vypracoval TIP – konzultačná agentúra, 
spol. s r. o., A.Rudnaya 23, Žilina.
Zdôvodnenie: Vecné bremeno súvisí s realizá-
ciou stavby „“ŠPORT CENTRUM, PÚCHOV, časť  
PRÍPOJKA VN, TRAFOSTANICA“ zrealizovanej 
na základe stavebného povolenia č.j.: OVa-
ŽP/2016/2770/10391-TS1-KOV zo dňa 20. 9. 
2016, kde časť vedenia elektrických rozvodov 
je umiestnená na časti pozemku parcela KN-C 
č. 32/1 (celkový záber 27 m²) vo vlastníctve 
Mesta Púchov a ktorú bude mať možnosť v 
budúcnosti využívať aj Mesto Púchov po vytvo-
rení športovo-kultúrno-oddychovo-relaxačnej 
zóny pre všetky vekové skupiny.
Prevod spĺňa podmienky § 9a ods. 8, písm. e) 
zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa 
pri prevode nepoužijú ustanovenia § 9a, ods. 
1 – 7 zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 85/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
odpredaj podielov na pozemku parcela KN-C 
č. 76/39 druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1473 m² pod obytným 
komplexom súpisné číslo 1931, DVORY – SO 
03 a SO 06 v katastrálnom území Púchov v pro-
spech vlastníkom bytov, nebytových priestorov 
, garážových a skladových priestorov za kúpnu 
cenu :
- Bytové priestory za 13,28.- €/m²
- Nebytové priestory 66,39,- €/m²
- garážové a skladové priestory 33,19,- €/m²
Zdôvodnenie: Odpredaje alikvotného podielu 
na pozemku pod obytným komplexom súpis-
né číslo 1931, DVORY – SO 03 a SO 06 v katas-
trálnom území Púchov v prospech vlastníkom 
bytov, nebytových priestorov, garážových a 
skladových priestorov bol v minulosti schvále-
ný uznesením č. 31/2006. Vzhľadom k tomu, že 
v tom čase ešte nebol vyhotovený geometric-
ký plán na zameranie predmetného pozemku 
a uznesenie je neurčité, nespĺňa v súčasnosti 
podmienky z hľadiska katastrálneho zákona a 
zákona o majetku obcí a nie je možné ho použiť 
pre ďalšie prevody tak, aby mohlo tvoriť prílo-
hu návrhu na vklad pre Okresný úrad v Púcho-
ve – katastrálny odbor.
Predmetný pozemok je plochou, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný ce-
lok so stavbou vo vlastníctve žiadateľov.
Prevod spĺňa podmienky § 9a ods. 8, písm. b) 
zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa 
pri prevode nepoužijú ustanovenia § 9a, ods. 
1 – 7 zákona o majetku obcí

U Z N E S E N I E č. 86/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Opravu chyby v písaní v uznesení č. 20/2017 
a č. 21/2017 z MsZ konaného dňa 22. 2. 2017 
na základe ktorých MsZ schválilo ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., 
písm. e) zákona o majetku obcí kúpu podielu 
1/2 pozemkov pod kompostárňou: parcela 
KN-C 1665/45 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 152 m², pozemku parce-
la KN-C č. 1665/46 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 65 m² a pozemku 
parcela KN-C č. 1665/56 druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 v ka-
tastrálnom území Streženice od spoluvlastníč-
ky Oľgy Krajčovej, Pod Dielom 334/57, 031 05 
Liptovský Mikuláš do vlastníctva Mesta Púchov 
za kúpnu cenu 20,- €/m², t. j. za celkovú kúpnu 
cenu 2730 ,- €, slovom: dvetisícsedemstotridsať 
eur. Nesprávne znenie: pozemok parcela KN-C 
č. 1665/56 druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 56 m², správne znenie: po-
zemok parcela KN-C č. 1665/183 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2.
Zdôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že v obidvoch 
uzneseniach došlo k chybe v písaní, kde na-

miesto pozemku parcela KN-C č. 1665/183, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
56 m² bolo v uzneseniach uvedené nesprávne 
podlomenie parcely KN-C č. 1665/56 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 56 m² je potrebné 
vykonať opravu chyby v písaní, aby Okresný 
úrad v Púchove – katastrálny odbor mohol 
povoliť vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností na základe predloženej kúpnej 
zmluvy, v ktorej je predmetná parcela uvedená 
so správnym podlomením a v súlade so zápisom 
na liste vlastníctva č. 1609 v katastrálnom území 
Streženice.

U Z N E S E N I E č. 87/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 
9 a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí uza-
tvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena spočívajúceho:
b) v povinnosti vlastníka pozemku parcela KN-C 
č. 1729/1, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 4641 m² v katastrálnom území 
Púchov strpieť umiestnenie elektroenergetické-
ho zariadenia, jeho prevádzku – vykonávanie 
distribúcie elektriny a prístup k nemu v zmysle 
zákona č. 25/2012 Z. z. o energetike v rozsahu 
vymedzenom po zrealizovaní stavby v porea-
lizačnom geometrickom pláne, vyhotovenie 
ktorého zabezpečí budúci oprávnený z vecného 
bremena v prospech Stredoslovenskej energeti-
ky – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 
47 Žilina, IČO: 36442151 za jednorazovú odplatu 
stanovenú znaleckým posudkom, ktorý bude 
vypracovaný po realizácii stavby, vyhotovenie 
ktorého zabezpečí budúci oprávnený z vecného 
bremena.
Zdôvodnenie: Účelom zmluvy je získanie práv-
neho vzťahu k pozemku vo vlastníctve Mesta 
Púchov na zabezpečenie realizácie stavby „ 
Rozšírenie NNK pre 17 BJ - TABELA REAL, s. r. o.“ 
Stavba sa realizuje za účelom napojenia poly-
funkčného domu na nízkonapäťovú elektro-
energetickú sieť.
Prevod spĺňa podmienky § 9a ods. 8, písm. e) 
zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri 
prevode nepoužijú ustanovenia § 9 a, ods. 1 – 7 
zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 88/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e n a v e d o m i e
správy o činnosti mestských spoločností, MsP a 
MsÚ.

U Z N E S E N I E č. 89/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e n a v e d o m i e
výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úra-
du z kontroly eGovernmentu a informačných 
systémov obcí a miest.

Mgr. Rastislav HENEK
primátor mesta Púchov
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LETNÉ FUTBALOVÉ TURNAJE

Trium starých pánov Dolných Kočkoviec
Internacionály usporiadajúceho klubu Slovan 

Dolné Kočkovce sa stali po niekoľkoročnej prestáv-
ke víťazmi tradičného futbalového turnaja starých 
pánov. Dolnokočkovania triumfovali po hladkom fi-
nálovom víťazstve v derby stretnutí nad Belušou. V 
stretnutí o tretie miesto zvíťazili starí páni Trenčian-
skej Teplej nad Ochodnicou. 

Beluša – Tr. Teplá 1:1, na pokutové kopy 4:2
Belušania sa ujali vedenie gólom Pitela, vedenie 

však neudržali a dovolili Trenčianskej Teplej vyrovnať 
gólom Blahu. V penaltovom rozstrele sa šťastie pri-
klonilo na stranu Belušanov, ktorí si po víťazstve 4:2 
vybojovali postup do finále.

D. Kočkovce – Ochodnica 2:1
Vekový priemer Dolnokočkovanov bol o poznanie 

vyšší, ako káder hostí z Kysúc. Domáci však na vek 
nebrali ohľad a Ochodničania sa nestačili čudovať. 
Skóre otvoril P. Rosina a keď na 2:0 zvýšil Hurta, zdalo 
sa byť rozhodnuté. Hosťom sa síce ešte podarilo kon-
taktným gólom Šamaja stretnutie zdramatizovať, no 
domáci im už vyrovnať nedovolili a mohli sa tešiť na 

susedské finále.
O 3. miesto: Tr. Teplá – Ochodnica 7:1
Trenčianska Teplá si v stretnutí o bronz napravila 

chuť po penaltovej prehre v prvom stretnutí. Počas 
celého zápasu dominovala a odsunula Kysučanov 
na poslednú priečku. O góly Trenčianskej Teplej sa 
postarali Blaho, Brižák, Baláž, Masár, J. Dobiáš, R. Do-
biáš a Hošták, čestný úspech Ochodnice zaznamenal 
Tvarožek.

Finále: 
D. Kočkovce – Beluša 3:0
Dolnokočkovania sa chopili šance vyhrať domáci 

turnaj a po výbornom výkone porazili v derby Be- 
lušanov rozdielom triedy. O dva domáce góly sa po-
staral P. Rosina, tretí pridal P. Pavlis. 

Celkové poradie: 1. Dolné Kočkovce, 2. Beluša, 3. 
Trenčianska Teplá, 4. Ochodnica.

Stretnutia rozhodoval Brna, najlepším strelcom 
turnaja sa s tromi gólmi stal P. Rosina, za najlepšieho 
brankára turnaja vyhlásili organizátori Kubošeka z 
Ochodnice.                       (r)

Starí páni Dolných Kočkoviec triumfovali v tradičnom domácom futbalovom turnaji.

5. kolo 30. 7.: Púchov – Bánovce, N. Zámky - V. Lu-
dince, Trnava B – Beluša, ViOn B Vráble – Dubnica, 
Gabčíkovo – Nemšová, L. Rovne - Horná Nitra, Topoľ-
čany – Borčice, N. Mesto - DAC B, Galanta - Nitra jun.

17. kolo 6. 8. : Topoľčany – Bánovce, Nové Mesto - 
L. Rovne, Galanta – Gabčíkovo, Nitra jun. - ViOn B Vrá-
ble, DAC B - Trnava B, Borčice - N. Zámky, Horná Nitra 
– Púchov, Nemšová - V. Ludince, Dubnica – Beluša.

1. kolo 13. 8.: Beluša – Bánovce, V. Ludince – Dub-
nica, Púchov – Nemšová, N. Zámky - Horná Nitra, Tr-
nava B – Borčice, ViOn B Vráble - DAC B, Gabčíkovo 
- Nitra jun., L. Rovne – Galanta, Topoľčany - N. Mesto.

2. kolo 20. 8.: Bánovce - Nové Mesto, Galanta – To-
poľčany, Nitra jun. - L. Rovne, DAC B – Gabčíkovo, Bor-
čice - ViOn B Vráble, Horná Nitra - Trnava B, Nemšová 
- N. Zámky, Dubnica – Púchov, Beluša - V. Ludince.

3. kolo 27. 8.: V. Ludince – Bánovce, Púchov – Bel-
uša, N. Zámky – Dubnica, Trnava B – Nemšová, ViOn B 
Vráble - Horná Nitra, Gabčíkovo – Borčice, L. Rovne - 
DAC B, Topoľčany - Nitra jun., Nové Mesto – Galanta.

16. kolo utorok 29. 8.: Bánovce – Dubnica, Beluša 
– Nemšová, V. Ludince - H. Nitra, Púchov – Borčice, N. 
Zámky - DAC B, Trnava B - Nitra jun., ViOn B Vráble – 

Galanta, Gabčíkovo - N. Mesto, L. Rovne – Topoľčany.
4. kolo 3. 9.: Bánovce – Galanta, FC Nitra jun. - Nové 

Mesto, DAC B – Topoľčany, Borčice - L. Rovne, Horná 
Nitra – Gabčíkovo, Nemšová - ViOn B Vráble, Dubnica 
- Trnava B, Beluša - N. Zámky, V. Ludince – Púchov.

6. kolo 17. 9.: Bánovce - Nitra jun., DAC B – Galanta, 
Borčice - N. Mesto, Horná Nitra – Topoľčany, Nemšo-
vá - Led. Rovne, Dubnica – Gabčíkovo, Beluša - ViOn B 
Vráble, V. Ludince - Trnava B, Púchov - Nové Zámky.

7. kolo 24. 9.: Nové Zámky – Bánovce, Trnava B 
– Púchov, ViOn B Vráble - V. Ludince, Gabčíkovo – Bel-
uša, L. Rovne – Dubnica, Topoľčany – Nemšová, N. 
Mesto - H. Nitra, Galanta – Borčice, Nitra jun. - DAC B.

8. kolo 1. 10.: Bánovce - DAC B, Borčice - Nitra jun., 
Horná Nitra – Galanta, Nemšová - N. Mesto, Dubnica 
– Topoľčany, Beluša - Led. Rovne, V. Ludince – Gabčí-
kovo, Púchov - ViOn B Vráble, N. Zámky - Trnava B. 

9. kolo 8. 10.: Trnava B – Bánovce, ViOn B Vráble 
- N. Zámky, Gabčíkovo – Púchov, L. Rovne - V. Ludin-
ce, Topoľčany – Beluša, N. Mesto – Dubnica, Galanta 
– Nemšová, Nitra jun. - Horná Nitra, DAC B – Borčice.

10. kolo 15. 10.: Bánovce – Borčice, H. Nitra - DAC 
B, Nemšová - Nitra jun., Dubnica – Galanta, Beluša - 

N. Mesto, V. Ludince – Topoľčany, Púchov - L. Rovne, 
N. Zámky – Gabčíkovo, Trnava B - ViOn B Vráble.

11. kolo 22. 10.: ViOn B – Bánovce, Gabčíkovo - Tr-
nava B, L. Rovne - N. Zámky, Topoľčany – Púchov, N. 
Mesto - V. Ludince, Galanta – Beluša, Nitra jun. – Dub-
nica, DAC B – Nemšová, Borčice - Horná Nitra.

12. kolo 29. 10.: Bánovce - Horná Nitra, Nemšová 
– Borčice, Dubnica - DAC B, Beluša - Nitra jun., V. Lu-
dince – Galanta, Púchov - N. Mesto, N. Zámky – Topoľ-
čany, Trnava B - L. Rovne, ViOn B Vráble – Gabčíkovo.

13. kolo 5. 11.: Gabčíkovo – Bánovce, L. Rovne - 
ViOn B, Topoľčany - Trnava B, N. Mesto - Nové Zámky, 
Galanta – Púchov, FC Nitra jun. - V. Ludince, DAC B 
– Beluša, Borčice – Dubnica, Horná Nitra – Nemšová.

14. kolo 12. 11.: Bánovce – Nemšová, Dubnica - H. 
Nitra, Beluša – Borčice, V. Ludince - DAC B, Púchov - 
Nitra jun., N. Zámky – Galanta, Trnava B - N. Mesto, 
ViOn B – Topoľčany, Gabčíkovo - L. Rovne.

15. kolo 19. 11.: Led. Rovne – Bánovce, Topoľčany 
– Gabčíkovo, Nové Mesto - ViOn B Vráble, Galanta - 
Trnava B, FC Nitra jun. - Nové Zámky, DAC B/Vrakúň 
– Púchov, Borčice - V. Ludince, Horná Nitra – Beluša, 
Nemšová – Dubnica.

VYŽREBOVANIE JESENNEJ ČASTI TIPOS 3. LIGY MUŽOV

Starí páni Dohnian sa stali víťazmi tretieho roční-
ka medzinárodného futbalového turnaja - Memo-
riálu Šamánkovcov. Dohňany si vo finále poradili s
poľským mužstvom Dynosauri

Výsledky:
Ladce – Dynosauri (Poľ.) 2:2 (1:1), p. k. 3:5
Dohňany – Pruské 4:1 (1:0)
O 3. miesto: 
Ladce – Pruské 0:0, p. k. 3:2
Finále:
Dohňany – Dynosauri 6:4 (3:1), Solík 2, Šamánek 

2, Jugáš, Ondejčík.               (r)

Dohňany doma víťazne

Srbské mužstvo Radničky Niš sa stalo víťazom 
druhého ročníka medzinárodného futbalového 
turnaja v Horovciach. Srbi v turnaji hranom každý 
s každým stratili iba dva body po remíze s domá-
cimi futbalistami. Striebornú priečku si vybojovali 
Belušania, bronz získalo prvé mužstvo Horoviec, 
štvrtá skončila rezerva Horoviec. 

Výsledky:
Radnički Niš – FK Beluša 1:0 (0:0), Jovič.
Horovce B – Horovce A 0:4 (0:2), 16. Buček, 18. 

Novičevič, 28. Škrapko, 37. Hromka.
Horovce B – Beluša 1:5 (0:2), 44. Rajník (11 m) – 4. 

Hlúbik, 14. Kucharík, 38. M. Pilát, 38. J. Martinka 
(11 m), 46. P. Gajdošík.

Horovce A – Radnički Niš 2:2 (1:0), 20. Dabetič, 
47. Škrapko – 40. Pejčič, 43. Ivan Kostič.

Horovce A – Beluša 2:4 (0:3), 31. a 38. Ivan Kostič 
– 14., 16. a 42. M. Gorelka, 18. M. Pilát.

Horovce B – Radnički Niš 2:6 (1:4), 13. Kováčik, 
40. Fojtík – 6. a 22. Ivan Kostič, 9. a 42. Jovič, 12. 
Smiljkovič, 34. Preradinovič. 

Najlepším strelcom turnaja sa stal s piatimi gómi 
Ivan Kostič (Radnički Niš). Najlepším brankárom 
sa stal jeho oddielový kolega Zoran Svitkovac.
1. Niš 3 2 1 0 9:4 7
2. Beluša 3 2 0 1 9:4 6
3. Horovce A  3 1 1 1 8:6 4
4. Horovce B 3 0 0 3 3:15 0

V Horovciach triumf Srbov

Triumf starých pánov Dolných Kočkoviec
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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

TO.doma S
Internet s rýchlosťou 
až do 12/1 Mbit/s

9,99 €
mesačne

TO.doma M
Internet s rýchlosťou 
až do 25/2 Mbit/s

14,99 €
mesačne

TO.doma L
Internet s rýchlosťou 
až do 70/5 Mbit/s

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

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 30. 06. 2017, 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.

Viac informácií: tel. 042/ 461 3452, 2633, email: praca@conti.sk

OPERÁTOR
GUMÁRENSKEJ 
VÝROBY
STABILITA
  Práca v tradičnej firme, pôsobiacej 67 rokov v Púchove, 
  ktorá je súčasťou celosvetového koncernu 
BENEFITY 
 Mzda po zaškolení od 900 € brutto
 13. a 14. plat
 Prepracovaný systém zaškoľovania 
 Doprava do zamestnania zdarma zo smerov Pov. Bystrica – 
 Beluša – Púchov a Tren. Teplá – Lednické Rovne – Púchov
 Stravovanie – dotované zamestnávateľom v areáli firmy
 Úrazové pripoistenie
 Liečebno-rehabilitačné pobyty
 Doplnkové dôchodkové poistenie
 Návratné bezúročné pôžičky 
 Nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Staň sa súčasťou silnej značky
v spoločnosti s tradíciou! 

PRIJÍMAME PRIAMO                                                        
do spoločnosti                                                      

Continental Matador Rubber v Púchove
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Vedeli by ste si predstaviť veľkú bazénovú párty? 
Ako to na takej party vyzerá, čo sa tam robí? Možno 
nie, ale účastníci 17. ročníka Memoriálu Pavla Vajdu 

presne vedia, ako vyzerá bazénová party. Na sklonku 
júna sa v púchovskej plavárni konali jedny neobyčaj-
né preteky – Memoriál Pavla Vajdu. Martina Morav-
cová v úvode pretekov povedala všetkým plavcom, 
aby si tieto preteky užili, aby to vlastne ani neboli 
preteky, ale jedna veľká bazénová party. A podľa od-
povedí organizátorov, rozhodcov, trénerov, rodičov a 
detí to tak aj bolo.

Pre nás najdôležitejšie sú deti, preto aj oni sú prvé, 
ktoré nám odpovedali, ako sa im páčil memoriál. A tu 

sú ich odpovede. „Páčilo sa mi, že sme pretekali toho 
kraula a najlepšie bolo, že sme mohli aj odpočívať 
trochu. Keby som neprišiel, ani by som nevedel, aké 
tu je pekné kúpalisko. Prišiel som preto, aby som to 
všetko vyskúšal, tiež aby som sa zabavil a zapretekal 
si. Vyhral som medailu a dobre som si zaplával,“ po-
vedal Tomáško Gajdošík z Bratislavy.

„Páčilo sa mi najviac pretekanie. Plávala som tri dis-
ciplíny - prsia, znak a kraul, v nich som bola vždy prvá 
v rozplavbe,“ doplnila Vanesa Osadnícka z Myjava

Rovnako ako deti boli spokojní aj rodičia, tréneri a 
rozhodcovia. Tí sa už vyjadrili aj k organizácii prete-
kov, čo nás veľmi potešilo. „Pretek je výborný a moti-
vujúci pre deti, keďže všetci dostanú aj pekné ocene-

nia. Tí, čo stoja na stupňoch víťazov, aj tí, čo nie. Ale 
za snahu sú ocenení všetci,“ uviedol jeden z rodičov 
ratolesti z Plaveckého klubu Azeta.

„Ja  som nadšená z pretekov, 
je to tu veľmi priateľské, nepa-
nuje tu konkurencia, deti sa 
nemusia strachovať, všetko je 
tu veselé, presne ako poveda-
la Martina Moravcová, má to 
byť jedna plavecká párty, kde 
sa treba zabaviť a nie vydať zo 
seba maximum. Sme tu prvý-
krát, ale ešte určite prídeme. 
Mám tu syna aj dcéru a obom 
sa veľmi páči,“ doplnil jeden z 
rodičov z Piešťan.

Podľa jedného z trénerov, 
Jána Jexa z  plaveckého klu-
bu Royal swimming club bola 
na pretekoch výborná atmo-
sféra, deti boli tiež spokojné. 
„Je úžasné, že majú možnosť 
pretekať pretekári, ktorí sú 
malí alebo ktorí sa na riadne 
plavecké preteky nenominu-

jú s časmi,“ doplnil. 
Na memoriáli nechýbalo ani olympijské osaden-

stvo. Čas a chuť prísť povzbudiť malých plavcov si na-
šli traja slovenský olympionici. Martina Moravcová, 
Martina Halinárová a Ľuboš Križko. Všetci traja mali 
na memoriáli aj svojich potomkov, ktorí tiež súťažili 
o cenné kovy. 

„Sú to super preteky, my sme tu už boli aj minulý 
rok s Karolínou a je to veľmi dobré, že aj malé deti si 
majú možnosť zasúťažiť. Organizácia bola vždy dob-

rá. Je dobré, že je tu veľmi veľa dobrovoľní-
kov, ktorí pomáhajú deťom priviesť ich na 
štartové bloky. Veľmi dôležitá je dobrá at-
mosféra, ktorá tu bola. Treba deti naučiť, že 
šport, ktorý robia, je predovšetkým zábava. 
Majú to robiť preto, že ich to baví, nie pre 
výsledky. Nikto nemá po nich kričať, nema-
jú byť v strese, báť sa či urobia chybu alebo 
nie, či vyhrajú alebo nie. Je to proste o tom, 
aby ich šport bavil,“ povedala olympijská a 
svetová medailistka Martina Moravcová.

Ľuboš Križko si na preteky v Púchove 
spomína ešte ako aktívny pretekár. „Ja som 
tu minulý rok nebol, ale bol som pri začiat-
koch, keď som bol ešte aktívny plavec. Ako 
tréner hovorím, že je to veľmi veľké pozití-
vum pre malé deti, najmä pre neregistrova-
né deti, ktoré majú možnosť zoznámiť sa 
s plávaním a nie je na ne vyvíjaný žiadny 
nátlak. My sme takí neplavci. Takže si vy-
pĺňame čas. Ja som dcérke povedal, že ak 

chce, nech ide, ak nie, nech nepláva. Do ničoho som 
ju netlačil. Je veľmi rada vo vode a ja si nerobím hlavu 
z toho, že netrénujeme. Malá je veľmi rada, že na pre-
teku bola. Teším sa z toho,“ skonštatoval Kižko. 

Pre biatlonistku Martinu Jašicovú – Halinárovú boli 
plavecké preteky niečo úplne nové. Zdá sa mi, že je 
tu veľmi veľa ľudí, pretože bazén je predsa len men-
ší ako štadión. Páči sa mi, že do 10 rokov sú odme-
ňované všetky deti, lebo je to pre nich veľmi veľká 
motivácia. Som veľmi rada, že sa robia aj preteky pre 
plavcov, ktorí nie sú zapísaní v plaveckom klube. Pre-
tože byť v klube už je nejaká podmienka a často sa 
deti len hľadajú a skúšajú, ktorý šport by ich bavil,“ 
skonštatovala Halinárová. 

O zhodnotenie, či preteky splnili očakávania, sme 
poprosili hlavného organizátora – syna Pavla Vajdu 
Alexandra. „Deti majú neskutočný dar. Nech pre ne 
čokoľvek rozumné spravíte, nezištne vás ohodnotia 
nádherným úsmevom a nadšeným pohľadom. Keď 
prišla jedna mamička a povedala mi, že sa mi chce 
jej malá dcérka poďakovať za to, že robíme pre ňu 
takýto pretek, už to bolo silné. A nemusím asi špeci-
álne opisovať, čo sa dialo, keď som si čupol k malin-
kému dievčatku. Malo na sebe krásne zelené tričko, 
zlatú medailu na krku a povedalo mi, že mi ďakuje, 
že robím pre ňu takýto pretek a objalo ma. Tiekli mi 
slzy ako hrachy. Neviem či je možné mať takéto oča-

kávania. Ale vysoko prekračujú to, čo si rozumovo 
staviame ako ciele. A túžim, aby tento pocit zdieľal 
každý, kto sa pretekov či už priamo zúčastnil alebo 
akokoľvek pomohol. Zaslúžia si ho všetci. Pritom to 
celé pred 17. rokmi začalo úplne nevinne, keď partia 
otcových zverencov po otcovom pohrebe navrhla 
organizovať tieto preteky. Je krásne, že stále cítiť, akú 
veľkú stopu zanechal náš otec vo svete púchovského 
plávania.                      (r)
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DETSKÉ PLAVECKÉ PRETEKY - MEMORIÁL PAVLA VAJDU, PÚCHOV

So svojou ratolesťou prišla na Memoriál Pavla Vajdu 
aj päťnásobná účastníčka olympijských hier a bývalá 
excelentná biatlonistka Martina Jašicová - Halinárová. 
Na snímke v spoločnosti dvoch v súčasnosti najrýchlej-
ších slovenských plaveckých šprintérov Tomáša Puchly-
ho (vľavo) a Filipa Vajdu, vnuka Pavla Vajdu. 

Kamaráti z detstva a bývalí zverenci Pavla Vajdu. 
Hlavný organizátor memoriálu Alexander Vajda a hlav-
ný rozhodca Miroslav Soško. 

Slovenský plavecký reprezentant Ľuboš Križko s dcérou Vaneskou 
bezprostredne po jej prvých pretekoch.

Memoriál Pavla Vajdu sa zmenil na bazénovú párty

Slávnostné otvorenie. S mikrofónom Martina Moravcová, vľavo primátor Rasti-
slav Henek s manželkou, vpravo hlavný organizátor Alexander Vajda. 
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Zo štyroch júlových kôl zvíťazilo Podhorie v troch
SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA 

Mimoriadne úspešný mesiac majú za sebou dobro-
voľní hasiči z Podhoria v Slovensko-moravskej hasič-
skej lige. Zo štyroch júlových kôl dokázali triumfovať 
v troch. Prvenstvo si vybehali v Lednických Rovniach, 
v Zbore i v Dohňanoch. A nebyť zlyhania v desiatom 
kole v Svinnej, mohol byť ich náskok pred Stupným 
v čele seriálu SMHL väčší ako 24-bodový. Vo výbor-

ných výkonoch 
pokračuje nováčik 
SMHL - dobrovoľní 
hasiči z Visolají. V 
priebežnom pora-
dí si držia pekné 

štvrté miesto, i keď strata na bronzovú priečku sa už 
zdá nedostihnuteľná. Vysoký štandard si udržiavajú 
aj ďalšie družstvá z Púchovského okresu, v elitnej de-
siatke priebežného poradie ich figuruje hneď päť.

V čele ženskej súťaže sa držia s 12-bodovým násko-
kom pred Ihrišťom Dežerice. Len o šesť bodov menej 
majú na svojojm konte obhajkyne minuloročného 
prvenstva žabky z Nosíc. Tie dokázali zvíťaziť v Led-
nických Rovniach, ale diskvalifikácia v Zbore ich pri-
pravila o priebežné druhé miesto. Do konca tohtoro-
čnej edície Slovensko-moravskej hasičskej ligy však 
zostávajú ešte štyri kolá, v ktorých môžu teoreticky 
nazbierať 40 bodov. Treba však jedným dychom do-
dať, že Dežeričanky sú v tomto ročníku vo výbornej 
forme a pripraviť ich o prvenstvo nebude jednodu-
ché. 

V seriáli Slovensko-moravskej ligy je teraz na pro-
grame takmer mesačná prestávka. Pokračovať bude 
18. augusta 11.kolom v Podlužanoch, aby so o týž-
deň neskôr „vrátila“ do Púchovského okresu. Dva-
náste kolo je na programe 26. augusta v Podhorí, kde 
sa budú chcieť domáci dobrovoľní hasiči priblížiť k 
obhajobe minuloročného prvenstva. Predposledné 
kolo je na programe už o deň neskôr v Tŕstí, seriál 
vyvrcholí tradične v Ďurďovom, Ďurďovský výstrek je 

na programe 9. septembra.  
Výsledky 7. kola – Lednické Rovne, 8. 7.
Muži: 1. Podhorie - 13,20 sekundy, 2. Zbora - 13,61 

s, 3. – 4. Stupné, Brumov B – obaja po 13,71 s, 5. Pod-
lužany – 14,08 s, 6. Lidečko – 14,11 s, 7. Lehota pod 
Vtáčnikom – 14,45 s, 8. Beluša – 14,59 s, 9. Nosice – 
14,61 s, 10. Visolaje – 14,77 s, 11. Krásno – 15,01 s, 12. 
Tŕstie – 15,04 s, 13. Ihrište – 15,48 s, 14. Svinná – 16,16 
s, 15. Valašské Příkazy – 16,67 s, 16. Nedašova Lhota 
– 16,84 s, 17. Ďurďové – 18,12 s, Ruskovce, Lednické 
Rovne a Dohňany útok nedokončili

Ženy: 1. Nosice-žabky – 16,29 s, 2. Ihrište – 16,47 s, 
3. Dežerice – 16,94 s, 4. Nedašova Lhota – 17,57 s, 5. 

Svinná – 17,94 s, 6. Horná Poruba – 17,96 s, 7. Kocu-
rany – 18,34 s, 8. Lehota pod Vtáčnikom – 18,43 s, 9. 
Kvašov – 19,24 s, 10. Dohňany – 20,07 s, 11. Dulov 
– 21,17 s, 12. Ladce – 23,04 s

Výsledky 8. kola – Zbora, 15. 7.
Muži: 1. Podhorie – 13,72 s, 2. Lidečko – 14,46 s, 3. 

Brumov B – 14,47 s, 4. Nosice – 14,56 s, 5. Ihrište – 
14,65 s, 6. Krásno – 15,04 s, 7. Nedašova Lhota – 15,17 
s, 8. Dohňany – 15,18 s, 9. Stupné – 15,20 s, 10. Zbo-
ra – 15,38 s, 11. Lehota pod Vtáčnikom – 15,52 s, 12. 
Svinná – 16,14 s, 13. Beluša – 16,15 s, 14. Lednické 
Rovne – 16,16 s, 15. – 17. Podlužany, Ďurďové, Tŕstie  
– všetci 16,31 s, 18. Visolaje – 18,33 s, Ruskovce a Va-
lašské Příkazy – diskvalifikovaní

Ženy Ihrišťa si v Dohňanoch vybojovali druhú priečku a rovnaké umiestnenie im patrí aj v priebežnom po-
radí SMHL. 

Ihrišťania v Zbore dosiahli na piatu priečku a aj preto si udržali miesto v elitnej desiatke seriálu Slovensko-morav-
skej hasičskej ligy.                 FOTO: SMHL

Podhorania skvelo zvládli tri zo štyroch júlových kôl 
Slovensko-moravskej hasičskej ligy a v čele seriálu majú 
už 24-bodový náskok. 

(Pokračovanie na 21. strane)
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SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA

Zo štyroch júlových kôl zvíťazilo Podhorie v troch

Muži Nosíc štartovali na súťaži v Lehote pod Vtáč-
nikom ako dvanáste v poradí. Oficiálne sme si poži-
čali na prestup člena z DHZ Podhorie. Na rozdeľovači 
nám pomáhal člen DHZ Milochov v našom drese. Tak-
to za nás už bežal na predošlých súťažiach, pomáhal 
nám v sezóne 2017. Všetko bolo podľa pravidiel, bez 
akéhokoľvek úmyslu niekomu uškodiť alebo porušiť 
pravidlá. Po odbehnutí nášho družstva bolo všetko 
podľa platných stanov SMHL a pokus bol platný. Ni-
kto nevzniesol žiadne podozrenie z porušenia pravi-
diel ani námietku. Pre nás bola po odbehnutí nášho 
pokusu súťaž uzavretá s tým, že sme nič nepokazili a 
budú nejaké body do celkového poradia.

Družstvo Milochov muži štartovalo na 39. mieste na 
súťaži v Lehote pod Vtáčnikom. Oficiálne si Milochov
požičal na prestup člena z DHZ Visolaje. Na poste roz-
deľovač sa stala už všetkým známa vec (prezlečenie 
súťažiaceho), kde člen DHZ Milochov prezliekol dres 
hasičov z Nosíc za svoj domovský dres Milochova. 
Člen družstva Milochova vedel, že už bežal za Nosi-
ce, ale aj napriek tomu porušil pravidlá. S úmyslom 
nedodržať pravidlá ligového kola štartovalo DHZ 

Milochov.
Toto všetko sa stalo aj na predošlej súťaži SMHL v 

Ruskovciach, kde DHZ Nosice štartoval na 11. mieste 
a DHZ Milochov na 35. mieste. Skutočnosť bola in-
terpretovaná oficiálne na stránke SMHL v piatok 23.
júna 2017 o 9.14 h ráno, ako porušenie pravidiel.

Pre nezainteresovaného čitateľa tohto uznesenia 
na stránke SMHL nie je iná možnosť pochopenia si-
tuácie, len taká, že družstvo DHZ Nosice podvádzalo. 
Bola zle interpretovaná situácia, ktorá nastala. Druž-
stvo DHZ Nosice neporušilo vedome žiadne pravidlá 
SMHL. Člen družstva DHZ Milochov, ktorý spôsobil 
danú situáciu sa družstvu DHZ Nosice ospravedlnil, 
a taktiež družstvo DHZ Milochov.

Požadujeme:
- Vrátenie bodov z oboch súťaží, a tým zrušenie 

trestu pre DHZ Nosice.
- Úpravu pravidiel SMHL o zapožičaní súťažiaceho. 

Pretože táto vec sa môže stať ktorémukoľvek druž-
stvu bez toho, aby dotknuté DHZ o tom vedelo, v 
prípade opačných prestupov.

- Podľa stanoviska SMHL dostalo podnet od druž-

stiev SMHL na prešetrenie porušenia pravidiel. 
Chceme verejne vedieť, od ktorých družstiev prišiel 
podnet a akou formou prišiel podnet, máme na to 
právo.

- Požadujeme zverejnenie oficiálneho protestu po-
daného na súťažiach v Ruskovciach a v Lehote pod 
Vtáčnikom.

- Požadujeme zverejnenie našej reakcie na stránke 
SMHL, aby bolo jasné ako sa to všetko stalo a aby si 
verejnosť nespravila svoj záver o danej situácii len 
podľa jednostranného stanoviska.

Na záver chceme požiadať všetkých, čo budú čítať 
naše vyjadrenie, aby nereagovali hneď bez rozmýšľa-
nia a emócii na danú vec. Nechceme poškodzovať 
ligu SMHL. Cieľom tohto všetkého je vysvetliť, čo sa 
vlastne stalo, a že DHZ Nosice necíti žiadnu zodpo-
vednosť v prípade prezliekania súťažiaceho. Ďalej 
Vás žiadame, dajte pokoj aj členovi DHZ Milochov. 
On už svoje rozhodnutie oľutoval a dostalo sa mu aj 
patričnej mediálnej pozornosti. Naše DHZ-ko ho be-
rie ako člena, ktorý spravil chybu a poučil sa.

DHZ Nosice

REAKCIA DHZ NOSICE NA STANOVISKO SMHL O ODOBRATÍ BODOV NA SÚŤAŽIACH V RUSKOVCIACH A LEHOTE POD VTÁČNIKOM

Muži z Nosíc si v Zbore vybehali peknú štvrtú priečku a držia sa na šiestom mieste SMHL. 

Ženy: 1. Dežerice – 16,72 s, 2. Ihrište – 17,48 s, 3. 
Ladce – 17,49 s, 4. Dulov – 18,16 s, 5. Nedašova Lhota 
– 18, 49 s, 6. Kvašov – 18,56 s, 7. Horná Poruba – 18,87 
s, 8. Lehota pod Vtáčnikom – 19,01 s, 9. Svinná – 19,19 
s, 10. Dohňany – 20,32 s, 11. Kocurany – 21,75 s, Nosi-
ce – diskvalifikovaní

Výsledky 9. kola – Dohňany, 16. 7.  
Muži: 1. Podhorie – 13,57 s, 2. Stupné – 13,81 s, 3. 

Zbora – 13,95 s, 4. Ďurďové – 13,98 s, 5. Brumov B 
– 14,12 s, 5. Brumov B – 14,12 s, 6. Visolaje – 14,16 s, 
7. Lidečko – 14,20 s, 8. Krásno – 14,35 s, 9. Lednické 
Rovne – 14,48 s, 10. Tŕstie – 14,61 s, 11. Svinná – 14,64 
s, 12. Nosice – 14,75 s, 13. Nedašova Lhota – 15,02 s, 
14. Lehota pod Vtáčnikom – 15,27 s, 15. Podlužany 
– 15,82 s, 16. Dohňany – 15,98 s, 17. Ihrište – 16,54 s, 
18. Valašské Příkazy – 16,87 s, 19. Ruskovce – 29,47 s, 
Beluša bola diskvalifikovaná

Ženy: 1. Kocurany – 16,26 s, 2. Ihrište – 16,33 s, 3. 
Nedašova Lhota – 16,39 s, 4. Nosice-žabky – 16,90 s, 
5. Svinná – 17,05 s, 6. Dulov – 17,44 s, 7. Lehota pod 
Vtáčnikom – 17,63 s, 8. Dohňany – 18,12 s, 9. Dežeri-
ce – 19,02 s, 10. Kvašov – 19,36 s, 11. Horná Poruba 
– 19,63 s, 12. Ladce – 24,79 s

10. kolo – Svinná, 22. 7.
Muži: 1. Brumov B – 13,67 s, 2. Nosice – 13,79 s, 3. 

Lidečko – 13,92 s, 4. Stupné – 14,11 s, 5. Podlužany 

(Pokračovanie z 20. strany)

– 14,30 s, 6. Visolaje – 14,35 s, 7. Zbora – 14,41 s, 8. 
Ďurďové – 14,48 s, 9. Ihrište – 14,57 s, 10. Lehota pod 

Vtáčnikom – 14,65 s, 11. 
Svinná – 14,69 s, 12. Bel-
uša – 15,24 s, 13. Nedašova 
Lhota – 15,91 s, 15. Krásno 
– 17,96 s, 16. Tŕstie – 19,02 
s, 17. Podhorie – 23,90 s, 
Ruskovce, Dohňany a Va-
lašské Příkazy útok nedo-
končili

Ženy: 1. Dežerice – 16,37 
s, 2. Nosice-žabky – 16,78 
s, 3. Ladce – 16,86 s, 4. 
Ihrište – 17,04 s, 5. Svinná 
– 17,18 s, 6. Kvašov – 18,33 
s, 7. Dohňany – 18,59 s, 8. 
Horná Poruba – 19,22 s, 9. 
Dulov – 20,23 s, 10. Kocu-

rany – 21,84 s, 11. Nedašova Lhota – 26,35 s, 12. Le-
hota pod Vtáčnikom – 38,02 s

Priebežné poradie po 10. kole:
Muži: 1. Podhorie – 159 bodov, 2. Stupné – 135 bo-

dov, 3. Brumov B – 134 bodov, 4. Visolaje – 84 bodov, 
5. Krásno – 77 bodov, 6. Nosice – 67 bodov, 7. Lidečko 
– 65 bodov, 8. Zbora – 63 bodov, 9. Ďurďové – 62 bo-
dov, 10. Ihrište – 60 bodov, 11. Podlužany – 56 bodov, 
12. Lednické Rovne – 52 bodov, 13. Lehota pod Vtáč-
nikom – 45 bodov, 14. Tŕstie – 43 bodov, 15. Beluša 
– 39 bodov, 16. Valašské Příkazy – 38 bodov, 17. Ne-
dašova Lhota – 38 bodov, 18. Ruskovce – 37 bodov, 
19. Svinná – 35 bodov, 20. Dohňany – 22 bodov

Ženy: 1. Dežerice – 118 bodov, 2. Ihrište – 106 bo-
dov, 3. Nosice-žabky – 100 bodov, 4. Nedašova Lhota 
– 74 bodov, 5. Kocurany – 63 bodov, 6. Svinná – 61 
bodov, 7. Ladce – 59 bodov, 8. Dulov – 57 bodov, 
9. Kvašov – 52 bodov, 10. Dohňany  - 50 bodov, 11. 
Horná Poruba – 48 bodov, 12. Lehota pod Vtáčnikom 
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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)

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v  srdciach zostávajú. 
Tí, čo ťa mali radi, stále 
spomínajú. Dňa 3. au-
gusta 2017 uplynie 10 
rokov, čo navždy odišiel 
náš drahý otec a dedko 
Václav PÁLA. 

Spomína manželka, deti a vnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 2. júla 2017 uply-
nulo 25 rokov, čo nás 
navždy opustil 
MUDr. Ján KRUMP. 
Kto ste ho poznali,  
venujte mu tichú  
spomienku. 
Spomínajú manželka 

SPOMIENKA
Dňa 28. 7. 2017 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
Oľga JAKUBÍKOVÁ, 
rod. Valášková. 

S láskou a vďakou spo-
mínajú deti s rodinami a 
ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok zos- 
táva, tá strata v srdci bo- 
lieť neprestáva. Dňa 20. 
7. 2017 si pripomíname 
1. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, 
dedka a pradedka Mirka 
HRIADEĽA. 

S láskou spomína manželka Eva, dcéra Jaroslava  
a syn Miroslav s rodinami. 

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky  
v srdciach zostávajú, 
tí, čo ťa mali radi, stále 
spomínajú.
Dňa 3. 8. 2017 si pri-
pomenieme 1. rok od 
úmrtia našej milovanej 
manželky, mamy, babky 
Evy PIŠOJOVEJ. 
S láskou a úctou spomína manžel, synovia Franti-
šek, Tibor, dcéra Gabriela s rodinami. Vnučky Nin-
ka, Sabinka, Stanka, vnuk Samko a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30. 7. 2017 uplynie 
25 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný man-
žel, otec, dedko a  pra-
dedko Emil HUDEC.  
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s  nami tichú 
spomienku. 

S láskou a vďakou  
spomínajú manželka, dcéra Oľga, vnučky Ivana, 

 Vladimíra a pravnučka Sheila.

SPOMIENKA
Dňa 21. júla sme si pri-
pomenuli piate výročie 
úmrtia nášho otca a 
dedka Emila GABRIŠA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

SPOMIENKA
V tomto roku si pripomíname 30. výročie úmr-
tia nášho drahého otecka Štefana VALÁŠKA  
a 13. výročie úmrtia našej drahej maminky 
Márie VALÁŠKOVEJ, rod. Muchovej zo Záriečia. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na 
nich nezabudli. S láskou spomínajú dcéra Danka 
a syn Eduard s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 24. 7. 2017 sme si 
v spomienke a s  láskou 
v  srdci pripomenuli  
1. výročie, čo nás navždy 
opustil náš Milan ŽÁK. 
S  láskou spomínajú 
manželka, dcéry a syno-
via s rodinami.

a synovia Ján, Henrich a Michal s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 31. 7. 2017 si pripomenieme nedožité  
100. narodeniny nášho otca, dedka, pradedka a 
prapradedka Štefana ZBORANA st. z Púchova,  
rodáka z Lysej pod Makytou - Dešnej. 

S láskou a vďakou si v modlitbách na neho spo-
mínajú dcéry Oľga a Jarmila s celou rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale spomien-
ky ostávajú. Tvoje oči sa 
zavreli a tie naše sa roz-
plakali. Odišla si tíško, 
tak ti bolo súdené. 
Už niet návratu, ani ná- 
deje, len cesta k hrobu 
 nás k tebe zavedie.
Dňa 20. júla 2017 uplynulo 12 rokov, čo nás vo 
veku 85 rokov opustila naša milovaná man-
želka, matka, svokra, babka a prababka Anna 
MARTIŠKOVÁ z Púchova.

S úctou spomínajú manžel Ondrej Martiško,  
syn Drahomír Martiško s celou rodinou. 

S láskou spomínajú dcéry Viera a Darina
s rodinami.  

SPOMIENKA
Čas plynie , spomienky  
v srdciach zostávajú, 
tí, čo Ťa mali radi, stále 
spomínajú.  Dňa 19. 7.  
uplynulo 10 rokov, čo 
nás opustil p. Rudolf 
HURTA z Dolných Koč-
koviec. 

Spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Očiam si odišiel, 
v srdciach si zostal.
Dňa 16. 7. sme si pripo-
menuli nedožité 70. na-
rodeniny  nášho milo- 
vaného manžela, otca, 
dedka a pradedka Jána 
MAREČKA zo Zbore. 

S láskou manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Spite sladko, snívajte svoj večný sen, v spomien-
kach sme pri Vás každý deň.
Dňa 9. 3. sme si pripomenuli štvrté výročie úmr-
tia našej mamy Evky LODUHOVEJ a 13. 7.  prvé 
výročie úmrtia nášho otca Ondreja LUDUHU.
S úctou a láskou na nich spomínajú ich deti, vnu-
ci, vnučky a pravnuci, aj ostatná rodina.
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám pozemok v Púchove v na Zbojníckom vŕš-
ku aj so záhradnou drevenou chatkou cca 400 m², 
elektrina a pitná voda na hranici pozemku. Cena po-
zemku 28 €/m². Tel. 0903 810 303.  
• Predám chatu a záhradu v Lysej pod Makytou. In-
formácie č. t. 0903 407 541.
• Predám neprerobený 3-izbový byt s dvoma bal-
kónmi, vymenenými plastovými oknami v Lednic-
kých Rovniach v časti Súhradka. Cena dohodou.  
Tel. 0905 939 682.
• Predám 3-izbový byt na Námestí Slobody. Tel. 0949 
287 944.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim pozemok príp. staršiu chalupu v okolí Pú-
chova. Tel. 0950 494 700.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem nebytový priestor na výbornej adre-
se Štefánikova 828 – 2. poschodie.  Priestor tvoria 
dve klimatizované miestnosti spojené priechodom 
(možnosť oddeliť dverami). Rozloha spolu 30,40 m². 
Cena dohodou. Tel. 0905 560 530.

AUTO-MOTO
• Predàm Zetor 25 s motorom major - štvorvalec, 
+ náhradné komplet valce, + servo - treba dorobiť. 
Zadné gumy 14,9 na 24... cena dohodou, tel. 0903 
407 355.
SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2017. 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.                                   

PREDAJ RÔZNE
• Predám jahňatá - živé 2,5 €/kg, zabité 6 €/kg.  
Tel. 0905 572 667.
• Predám obývaciu stenu š. 4 m x v. 2,10 m. Cena do-
hodou. Tel. 0915 630 498.
• Na predaj lacno:  jedálenská stolička, zábrana na 
schody/posteľ, babyvak, autosedačka, šmýkalka, 
hojdačka, odrážadlo. Kontakt: 0940 106 942.
• Predám  nový dámsky bicykel s vybavením, tma-
vočervenej farby. Tel. 0911 269 338.
• Predám válendy s odkladacím priestorom , 1 ks 30 
eur. Tel. 0944 306 155.

RÔZNE
• Hľadám asistenta, ktorý vlastní auto a takisto 
vodičský preukaz. Som vozíčkarka so svalovou 
dystrofiou. Volajte na tel. 0910 811 020. 

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 
RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELýCH 4605 319
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

• Z vážnych zdravotných 
dôvodov odstúpim zabe-
hnutú krčmu s terasou v 
Púchove. V prípade se- 
riózneho záujmu kontak-
tujte tel. 0948 888 656  
v čase od 10.00 do 15.00 
hod.
• Kúpim lúpané orechy. 
tel. 042/46 34 773, 0903 
379 774.
• Kúpim ľudové kroje a 
starožitnosti, 0902 708 
047.

PONUKA PRÁCE
• Hľadám murára na stierkovanie bytu v Púchove cca 
130 m². Kontakt na t. č.: 0903 822 396.
• Hľadám dvojicu brigádnikov na vyčistenie pozem-
ku, predpokladaný rozsah prác je 20 hodín, odmena 
6,- EUR/1 hodina. Kontakt: 0908 741 193.
• Prijmeme predavačku do športovej predajne v Pú-
chove. Info: 0908 792 955.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove , bližšie infor-
mácie na č. tel:  0948 888 656.
• Ponúkame prácu vo f. HANDLOPEX Slovakia, s. r. o., 
Púchov na pozície skladníka a vodiča. Práca na ranné 
a poobedné zmeny, platové podmienky telefonicky, 
preukaz VZV výhodou, nie je podmienkou. Nástup od  
1. 8. 2017. Tel.  +421 911 773 369.
E-mail:  roman.dorociak@handlopex.sk.
• MDM AUTOSERVIS ĎUROVEC PRIJME DO HPP  
AUTOELEKTRIKÁKA. Info na t. č. 0905 690 823 alebo 
0905 386 655.

PRÁCU HĽADÁ
• Opatrovateľka s praxou hľadá prácu, opatrím deti 
aj starších ľudí. Okres Púchov. Tel. 0911 906 158.
• Hľadám prácu ako pomocníčka v domácnosti, 
upratovanie, žehlenie ,  drobné práce v domácnosti.
Tel. 0911 906 158.
• Hľadám prácu na rannú zmenu od 1.9.2017. č.t. 
0903 171 844

OZNAMY 
• Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že cez 
letné prázdniny bude otvorená pre verejnosť od 
7.30 do 15.30 hod. vždy od pondelka do piatku.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 14. 8. 2017 od 14.00 v kancelárii ZO SZZP 
(bývalý kataster, Nám. slobody). Právne poraden-
stvo sa pre veľký záujem zužuje na právne pro-

blémy zdravotne postihnutých a starších občanov 
mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, môže 
sa prihlásiť do 10. 8. 2017 na adrese: Ján Petro, 
Obrancov mieru 1152/5, 0949 103 709. K prípadu,  
v ktorom chcete poradiť, je potrebné doniesť už 
existujúce podklady. 

STRATY - NÁLEZY
• Pred budovou Mestského úradu v Púchove sa na-
šiel dámsky bicykel.  Info v  Kancelárii prvého kon-
taktu MsÚ Púchov.
• Stratila som dioptrické okuliare v bledom púzdre 
na zips. Nálezca môže kontaktovať tel. 0908 518 197. 

priamo U NÁS v predajni a NA POČKANIE
Silikónová omietka
super cena 35,90 €

(30kg vedro)

 2,00 mm zrno  -  3,23 € / m2
 1,5 mm zrno  -  2,75 € / m2NOVINKA

Púchov 0948 404 474
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk

UVÁDZACIE CENY

Miešanie fasádnych farieb WEBER TERRANOVA 

PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA
MESTSKý BYTOVý PODNIK, s. r. o. ozna-
muje, že v zmysle ustanovenia § 26 zá-
kona o tepelnej energetike č. 657/2004 
Z. z. v termíne od 10. 8. 2017 od 8:00 
hod. do 11. 8. 2017 do 18:00 hod. bude  
z dôvodu vykonania plánovaných opráv a 
údržby sústavy tepelných zariadení pre-
rušená dodávka teplej úžitkovej vody.
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Ilustračné foto, chyby v tlači vyhradené.

Akcia platí od 26. 7. do 1. 8. 2017.

Radosť 
nakupovať!!!

na  všetky druhy 
krátkych nohavíc, 
bermúd,  šortiek 
a šortkoplaviek.

-20%


