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Náramok záchrany prvýkrát 
zachraňoval seniorku v kríze

Putovný pohár primátora 
mesta Púchov ide do Beluše 

šport20 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Putovný pohár primátora mesta 
Púchov zostáva v okrese, v Beluši

51. ROČNÍK SÚŤAŽE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV O POHÁR PRIMÁTORA MESTA PÚCHOV

Muži Beluše a ženy Dulova sa stali celkovými víťaz-
mi 51. ročníka súťaže dobrovoľných hasičov O pohár 
primátora mesta Púchov. Belušania zrejme sami ne-
verili, že môžu zvíťaziť, pretože si ani nepočkali na 
prevzatie putovného i víťazného pohára. Štartovali 
ako desiati v poradí a dokázali sa najlepšie vyspo-
riadať s asfaltovou mestskou traťou. Už po svojom 
štarte však vedeli, že za sebou nechali jedného z fa-
voritov – účastníka Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy Nedašovu Lhotu. Na Belušanov napokon nesta-
čilo žiadne mužské družstvo vrátane ďalších účastní-
kov Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Príjemným 
prekvapením je aj druhé miesto Dolnej Breznice, 
rovnako ako štvrtá priečka usporiadateľských do- 
brovoľných hasičov z Púchova. Do elitnej desiatky sa 

z družstiev z Púchovského okresu prebojovali ešte 
Hoštiná a Kvašov. 

V ženskej súťaži si cennú trofej odniesli ženy Dulo-
va, ktoré zvíťazili s takmer sekundovým náskokom 
pred dievčatami z moravskej Nedašovej Lhoty. Bronz 
si vybojovali Ihrišťanky, domáce Púchovčanky skon-
čili šieste. 

Dievčatá Dulova zvíťazili aj v dorasteneckej kate-
górii, v kategórii dorastencov si trofej za prvenstvo 
odniesli chlapci z Horného Lieskova.  

Výsledky:
Muži: 1. Beluša – 15,52 sekundy, 2. Dolná Brezni-

ca – 16,93 s, 3. Nedašova Lhota – 17,16 s, 4. Púchov 
– 17,36 s, 5. Horný Lieskov – 17,61 s, 6. Rajecká Lesná 
– 18,12 s, 7. Hoštiná – 18,15 s, 8. Bolešov – 18,56 s, 9. 

Kvašov – 18,82, 10. Košecké Podhradie 
– 19,14 s, 11. Ihrište – 19,64 s, 12. Hlinsko 
– 20,20 s, 13. Zbora – 21,05 s, 14. Pred-
mier - 21,38 s, 15. Púchov – starí páni 
– 24,86 s

Ženy: 1. Dulov – 18,48 s, 2. Nedašo-
va Lhota – 19,63 s, 3. Ihrište – 19,79 s, 
4. Kvašov – 19,81 s, 5. Vydrná – 21,94 
s, 6. Púchov – 21,96 s, 7. Horná Poruba 
– 32,92

Dorastenci: 1. Horný Lieskov – 16,54 
s, 2. Dolná Breznica – 16,84 s, 3. Pruské 
– 18,61 s, 4. Záriečie – 23,85 s

Dorastenky: 1. Dulov – 20,08 s, 2. 
Kvašov – 20,94 s, 3. Bolešov – 25,92 s, 4. 
Pruské – 35,12 s.

O súťaž dobrovoľných hasičov v šir-
šom centre Púchova bol tradične veľký 
záujem, organizátori – Dobrovoľný ha-
sičský zbor Púchov v čele s veliteľom 
Michalom Koukalom si zaslúžia abso-
lutórium za výborne pripravené podu-
jatie. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 36 
družstiev v mužských a dorasteneckých 
kategóriách zo Slovenska i Moravy.    (r)

O takéto krásne trofeje sa bojovalo v nedeľu 13. augusta počas 51. r očníka súťaže dobrovoľných hasičov O pohár 
primátora mesta Púchov.                                   FOTO: Milan Podmaník

Dobrovoľní hasiči z Púchova síce na pohár nedosiahli, no finančná
odmena za pekné štvrté miesto ich neminula. Na snímke veliteľ DHZ 
Púchov Michal Koukal odovzdáva cenu za štvrté miesto. 

V súťaži žien i dorasteniek si z Púchova prvenstvo od-
viezli dievčatá z Dulova. 

Hasičská súťaž v širšom centre Púchova medzi doma-
mi má svoje čaro. Nečudo, že tento rok prilákala takmer 
štyri desiatky družstiev. 

Jedno mali všetky družstvá spoločné - do súťaže išli s 
plným nasadením. 

S úsmevom ide všetko lepšie...

Poslanci nevyhoveli protestu 
krajskej prokurátorky 

ďalšie číslo vyjde 29. 8. 2017

M. Svoboda: 
Púchov má ešte stále veľké rezervy 
v separovaní odpadu  >>  str. 2
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 Rozhovor s riaditeľom Podniku technických služieb mesta Ing. Milošom Svobodom: 
Púchov má ešte stále veľké rezervy v separovaní odpadu

O čo v novom projekte, ktorý štar-
tujete v miestnej časti Dvory, ide?
Mesto sa v rámci rekonštrukcie vo-
zovky a chodníkov miestnej časti 
Dvory rozhodlo pre osadenie no-
vého typu kontajnerov, ktoré sú za-
pustené do polovice svojej výšky do 
zeme. Sú krajšie ako klasické smetné 
nádoby, na ktoré sú občania dote-
raz zvyknutí. Efektivita by sa mala 
ukázať najmä pri vyvážaní a celko-
vej manipulácii s odpadom. Do no-
vých nádob sa ho zmestí totiž oveľa 
viac. Výška nových nádob je takmer 
tri metre. Majú objem 5  m³, čo je v 
porovnaní s klasickými nádobami 
6-krát viac. Tým, že majú väčší objem, 

tak intervaly medzi vývozmi odpadu 
budú podstatne dlhšie. Predpokla-
dáme tiež jednoduchší výber od-
padu z nových kontajnerov. V  zemi 
zapustených kontajneroch sú vrecia, 
ktoré auto s rukou zahákne, zdvihne, 
vysype a znova nainštaluje. Momen-
tálne sme na Dvoroch nainštalovali 5 
kontajnerov. Dva budú na komunál-
ny odpad, ktoré v podstate nahradia 
12 klasických 1100-litrových nádob. 
Potom je tu jeden 5-kubíkový kontaj-
ner na plast, ďalší na papier a jeden 
trojkubíkový kontajner na sklo. Tento 
spôsob uloženia odpadu odskúšali 
veľmi úspešne vo viacerých sloven-
ských mestách a dúfam, že v krátkej 
budúcnosti nainštalujeme viacero 

takýchto stojísk aj v iných častiach 
mesta.
Podnik technických služieb mesta 
nedávno pomáhal pri rozvoze mo-
derných kompostových nádob pre 
obyvateľov rodinných domov. Málo 
obyvateľov mesta však vie, že mesto 
vlastní v  Streženiciach veľké kom-
postovisko, kde vyváža biologicky 
rozložiteľný odpad... 
Kompostovisko, ktoré sa nachádza v 
bezprostrednej blízkosti mesta Pú-
chov by malo v dohľadnej dobe prejsť 
rozsiahlou modernizáciou. Aktuálne 
ho využíva Podnik technických slu-
žieb mesta, ktorý sem vyváža najmä 
pokosenú trávu. Chceme využiť vý-

zvu z Európskej únie na modernizáciu 
kompostovísk. Sme v štádiu, kedy sa 
končí tvorba projektovej dokumen-
tácie. V  starom kompostovisku je 
potrebné spraviť nové spevnené plo-
chy, opevnenie celého areálu novým 
múrom a pletivom. Projekt počíta aj s 
novým systémom na odvádzanie od-
padových vôd. Bude tu nová kanalizá-
cia a nové nádrže na žumpy. Dotácia, 
o ktorú sa mesto uchádza, by pokryla 
väčšinu nákladov (až 95 %), ktoré s 
prestavbou súvisia, zvyšok (5 %) bude 
náš príspevok. Cenu celého projektu 
predbežne odhadujeme na približne 
na 250 až 300 tisíc eur.
Viacerí občania považujú za se-
parovanie odpadu aj oddeľovanie 

Podľa kompetentných je veľkým problémom naučiť obyvateľov Púchova najmä dôsledne 
separovať komunálny odpad. Púchovská samospráva momentálne financuje nákup no-
vých nádob na separovaný odpad. S riaditeľom Podniku technických služieb mesta, s. r. o.  
Ing. Milošom Svobodom sme sa porozprávali o tomto novom projekte v miestnej časti Dvory.

psieho trusu od ostatného odpa-
du...
Nie je to pravda - takýto odpad je 
možné vyhodiť aj do klasických 
smetných nádob, ktoré sú po meste 
bežne rozmiestnené. Napriek tomu 
mesto zakúpilo nové zelené smetné 
nádoby so symbolom psa, ktoré sme 
rozmiestnili na miesta, kde ich ľudia 
potrebovali najviac. Dostali sme vý-
kresy podľa požiadaviek občanov, 
kde boli vytipované miesta s najväč-
ším výskytom psíkov. Nové nádoby 
majú aj miesto na sáčky, ktoré sa 
pravidelne dopĺňajú. Koše sa vysý-
pajú v  pravidelnom intervale trikrát 
za týždeň.

Spracoval: Slavomír Flimmel
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Poslanci nevyhoveli protestu prokurátorky

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo  fe-
bruári 2017 odvolalo Mgr. Miroslava 
Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra 
mesta kvôli neospravedlneným ab-
senciám. Následne v marci MsZ vy-
hlásilo voľbu nového hlavného kont-
rolóra mesta Púchov. Do volieb, ktoré 
sa konali 24. apríla, sa prihlásilo osem 
kandidátov. Voľba hlavého kontroló-
ra však bola na základe odporúčaní 
mestských právnikov JUDr. Antona 
Školeka a  Mgr. Radoslava Machana 
poslancami prerušená. Dôvodom 
bola skutočnosť, že sa na Krajskom 
súde v Trenčíne začalo z podnetu bý-
valého kontrolóra M. Jurčiho konanie 
o preskúmaní jeho odvolania z funk-
cie hlavného kontrolóra. Za preruše-
nie voľby vtedy hlasovalo 18 poslan-

cov (zdržal sa len poslanec L. Ranik). 
     Vďaka iniciatíve neúspešného kandi-
dáta na primátora JUDr. Pavla Crkoňa 
podala prokurátorka Krajskej proku-
ratúry Trenčín JUDr. Mária Martáková 
26. júna protest voči uzneseniu mest-
ského zastupiteľstva o prerušení voľ-
by hlavného kontrolóra a žiadala jeho 
zrušenie a  voľbu nového hlavného 
kontrolóra. Poslanci mestského zastu-
piteľstva sa zišli 9. augusta (ospravedl-
nil sa len M. Bučko), aby pod vedením 
zastupujúceho viceprimátora mesta 
Romana Hvizdáka rokovali o proteste 
krajskej prokurátorky.
   V  úvode vystúpili so svojimi práv-
nym stanoviskami JUDr. Pavol Crkoň 
a  krajská prokurátorka JUDr.  Mária 
Martáková. Pavol Crkoň obvinil pred-
staviteľov mesta, že v  apríli nechceli 
zvoliť hlavného kontrolóra a  podnet 
M. Jurčiho je len zámienka na preru-
šenie voľby. Spochybnil tým fakt, že to 

sám M. Jurči ráno pred zasadnutím 
aprílového zastupiteľstva doručil svoj 
podnet na podateľňu MsÚ. Dokonca 
kópie svojho podnetu rozdal poslan-
com tesne pred voľbou nového hlav-
ného kontrolóra. Je veľmi nepravde-
podobné, že by predstavitelia mesta 
konali v zhode s odvolaným M. Jur-
čim tak, ako to naznačoval P. Crkoň.
   Krajská prokurátorka JUDr. Mária 
Martáková zopakovala svoje právne 
stanovisko, ktoré 26.  júna písomne 
zaslala mestskému zastupiteľstvu. 
Podľa jej názoru je mestské zastupi-
teľstvo povinné pokračovať v  pre-
rušenej voľbe hlavného kontrolóra. 
Na argumenty mestských právnikov, 
ktorí sa opierali o ustanovenie § 344 
Správneho súdneho poriadku a jeho 

výklad v dôvodovej správe, odpove-
dala, že „dôvodová správa k zákonu 
nie je prameňom práva a  napokon 
tak, ako je formulovaná, ani netvrdí, 
že nové voľby nemôžu prebehnúť“.
Na vystúpenia predrečníkov reago-
vali mestskí právnici Mgr. Radoslav 
Machan a JUDr. Anton Školek. Bránili 
sa, že nikdy netvrdili, že dôvodová 
správa k zákonu je prameňom práva. 
Podľa ich názoru je však význam-
ným dokumentom, ktorý vysvetľuje 
úmysel a zámer zákonodarcu. Mgr. 
Radoslav Machan prečítal úryvok 
z dôvodovej správy Správneho súd-
neho poriadku: „Aby nebol zmarený 
účel konania pred správnym súdom, 
ustanovenie § 344 bráni zastupi-
teľstvu prijať také uznesenie, ktoré 
by k zmareniu účelu súdneho kona-
nia viedlo... To napr. znamená, že 
žalovaný by nemal do rozhodnutia 
správneho súdu vyhlásiť a uskutoč-

Púchovské mestské zastupiteľstvo zasadalo mimo plánovaných termínov aj počas prázdnin 9.  au-
gusta. Hlavným bodom rokovania poslancov bol protest krajskej prokuratúry ohľadom prerušenej 
voľby hlavného kontrolóra mesta. Po prvýkrát neprítomného primátora na rokovaní zastupoval a 
MsZ viedol viceprimátor Roman Hvizdák. Podľa overených informácií redakcie je primátor Rastislav 
Henek momentálne práceneschopný a súčasne hospitalizovaný pre problémy s krvným tlakom. 

niť nové voľby hlavného kontrolóra“. 
Krajská prokurátorka Mária Martáko-
vá obvinila R. Machana, že dôvodovú 
správu necituje správne, voči čomu sa 
mestský právnik ohradil.      Na upozor-
nenie viceprimátorom R. Hvizdákom, 

že sa nemá skákať diskutujúcemu do 
reči, krajská prokurátorka vyhlásila, že 
už nebude ďalej reagovať. Prokurá-
torka M. Martáková potom namiesto 
reakcie na argumenty R.  Machana 
radšej vymenovala náplň práce hlav-
ného kontrolóra. Keďže Správny súd-
ny poriadok s  komentárom je bež-
ne dostupný na internete, je ľahko 
možné skontrolovať, kto má v tomto 
spore pravdu. Po porovnaní nahrávky 
diskutujúcich právnikov s  právnym 
textom sa aj laik prikloní na stranu 
R. Machana.
   V  poslaneckej diskusii, ktorej sa 
aktívne zúčastnili poslanci Hedviga 
Šulcová, Rudolf Marman, Lukáš Ra-

nik, Daniel Lako, Irena Kováčiková, 
Jarmila Andreánská, Pavel Melišík, Mi-
roslav Kubičár a Viliam Bršiak, zazneli 
len verejnosti už známe informácie 
a argumenty. Po miestami až vášnivej 
debate poslancov dal poslanec Da- 
niel Lako návrh na ukončenie diskusie 
a  žiadal hlasovať o  proteste krajskej 
prokurátorky.
   Z  18-ich prítomných poslancov 
mestského zastupiteľstva hlasovalo 
za vyhovenie protestu prokurátorky 
len päť poslancov - Jarmila Andre-
ánská, Cyril Crkoň, Miroslav Kubičár, 
Rudolf Marman a Hedviga Šulcová. 
Mestské zastupiteľstvo tým odmiet-
lo žiadosť o  pokračovaní prerušenej 
voľby hlavného prokurátora. Podľa 
prísľubu mestských právnikov sa pri-
pravuje právne čistejšie riešenie tohto 
problému. Je pravdepodobné, že po-
slanci už na septembrovom zasadnutí 
budú rozhodovať o novej voľbe hlav-
ného kontrolóra tak, aby mohol byť 
zvolený do konca tohto roku.

Text, foto: Slavomír Flimmel

Prokurátorka Krajskej prokuratúry 
v  Trenčíne JUDr. Mária Martáková .

Mestskí právnici Mgr. Radoslav Machan a JUDr. Anton Školek.

Rokovanie mestského zastupiteľstva 
viedol viceprimátor Roman Hvizdák.
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Náramok záchrany prvýkrát zachraňoval

Po minuloročnej skúšobnej prevá-
dzke desiatich náramkov záchrany 
mesto zakúpilo pre dôchodcov 30 
náramkov. Náramky slúžia na mo-
nitorovanie stavu starších či chro-
nicky chorých ľudí, na lokalizované 
signalizovanie potenciálne rizikovej 
situácie a na privolanie profesionál-
nej pomoci v prípade potreby. Na 
náramku, ktorý dôchodca neustále 
nosí na ruke, sa nachádza SOS tlači-
dlo, ktoré spoľahlivo privolá pomoc 
v prípade núdze či nebezpečenstva. 
Zariadenie zavolá dohľadové cen-
trum aj v prípade náhleho pádu a 
následnej nehybnosti zariadenia. 
Náramky majú taktiež možnosť ulo-
žiť informácie o zdravotnom stave 
používateľa, ktoré uľahčia a urýchlia 
pomoc či záchranu. Mobilné zaria-
denie s jednoduchou obsluhou dáva 
používateľovi pocit istoty a bezpečia 
v každej situácii, doma aj kdekoľvek 
vonku, zaistí rýchlu a účinnú pomoc 
v prípade potreby, predĺži samostat-
nosť vo vlastnom domove, pomáha 
riešiť urgentné aj neurgentné stavy 
používateľa.
   Jeden z náramkov záchrany dostala 

tento rok aj 93-ročná Mária Dlholucká, 
o  ktorú sa síce tri hodiny denne sta-
rá opatrovateľka, ale zvyšný čas žije 
sama. V minulosti sa jej viackrát stalo, 
že spadla a  nebola schopná bez po-
moci  vstať. Buď sa musela s veľkými 
ťažkosťami doslova odplaziť k  suse-
dom alebo čakala, kým ju niekto nájde 
a pomôže jej. Nedávno sa znovu po-
šmykla v  kuchyni, spadla a  udrela si 
hlavu. Vybavená náramkom záchrany 
si sama poľahky dokázala privolať po-
moc. Našťastie sa vážnejšie nezranila 
a po týždňovom pobyte v nemocnici 
sa mohla vrátiť domov. Keďže si veľmi 
praje, aby mohla ostať vo svojom byte 
a nemusela byť v opatere sociálneho 
ústavu, nevie si 
náramok záchra-
ny vynachváliť. 
O d p o r ú č a 
ho všetkým 
d ô c h o d c o m , 
ktorí sú v  po-
dobnej život-
nej situácii ako 
ona.

-sf-, 
telekom.sk 

Už v novembri sa cyklisti môžu previesť po prvej 
časti Vážskej cyklotrasy

Práce na výstavbe prvého úseku cy-
klotrasy, ktorý povedie od Hornej 
Stredy no Nového Mesta nad Váhom 
môžu začať. Trenčiansky župan Jaro-
slav Baška podpísal zmluvu o jeho vý-
stavbe s realizátorom stavby, ktorým 
sa stala spoločnosť STRABAG, s. r. o. 
„Dnes sme prvýkrát v histórii Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
mohli podpísať realizačnú zmluvu 
na prvý úsek Vážskej cyklotrasy v 
dĺžke 13,4 km v hodnote  takmer 3,7 
mil, eur. Tento úsek bude financova-
ný výlučne z rozpočtu TSK,“ informo-
val trenčiansky župan Jaroslav Baška 
s tým, že výstavba úseku začne už v 
týchto dňoch. 
   Spoločnosť STRABAG bude od pod-

pisu zmluvy zabezpečovať celú rea-
lizáciu stavby. „Zodpovedne sme sa 
pripravovali už pri podávaní ponu-
ky, komunikovali sme s projektan-
tom, dnes už máme za sebou prvú 
pracovnú poradu so zástupcami 
TSK a stavebného úradu. Po podpise 
zmluvy ihneď nastupujeme na vy-
týčenie stavby a podzemných sietí,“ 
uviedol konateľ spoločnosti STRA-
BAG  Branislav Lukáč. 
   Reálne by si prvý úsek cyklisti mohli 
na vlastnej koži vyskúšať už v novem-
bri tohto roku, kedže jeho výstavba 
by mala trvať približne 112 dní. 
   Ďalším z ôsmich úsekov Vážskej cy-
klotrasy, na ktorý je už vydané právo-
platné územné rozhodnutie je úsek 

Púchov – Nosická priehrada. Pri hlad-
kom priebehu súťaže na zhotoviteľa 
by tento úsek mal byť druhým v pora-
dí, ktorý sa dočká výstavby. Do konca 
roka by k úsekom s platným územ-
ným rozhodnutím mali pribudnúť aj 
úseky Nové Mesto nad Váhom – Tren-
čín a Považská Bystrica – hranica so 
Žilinským samosprávnym krajom. Pri 
stavbe ďalších úsekov chce Trenčian-
sky samosprávny kraj využiť možnosť 
financovania z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu. 

Dvadsaťsedem osamelo žijúcich dôchodcov dostalo od mesta Púchov pomocníka – 
náramok záchrany. Ak si potrebujú súrne zavolať záchranku, stačí jediný dotyk a ozve 
sa im skúsený operátor, ktorý vyšle potrebnú pomoc.

Vážska cyklomagistrála, ktorá bude 
mať dĺžku približne 100 km, bude 
spájať Trenčiansky, Trnavský a Žilin-
ský kraj. Pretínať by mala 34 katastrov 
miest a obcí na území Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. Prevažná 
časť Vážskej cyklotrasy bude viesť po 
ochranných hrádzach starého koryta 
Váhu. Zároveň rozšíri možnosti tráve-
nia voľného času na dvoch kolesách. 
Okrem toho by mala byť aj adekvát-
nou alternatívou na dopravu do prá-
ce, a to práve na bicykli.                 -tsk-

Vážska cyklotrasa, ktorá bude tvoriť základnú kostru cyklis-
tických komunikácií v kraji, naberá reálne rozmery. Na pôde 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja dnes podpísali 
zmluvu o výstavbe jej prvého úseku v celkovej dĺžke 13,4 km.
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Zrúcaniny prastarého hradiska dnes 
slúžia ako tiché turistické miesto, kto-
ré od dnešného osudu Púchovskej 
skaly či hrádku v Mestečku zachránila 
jeho zle dostupná poloha vo výške 
567 metrov nad morom, aj zlepen-
cové skaly, pre ktoré človek nenašiel 
žiadne praktické využitie. Kto tu hľadá 
odraz dramatických udalostí, ktoré v 
dvoch vlnách postihli ľud púchovskej 
kultúry, bude nepochybne sklamaný. 
Miesto nenesie žiadne viditeľné stopy 
po boji o existenciu. Dve vysoké va-
lové opevnenia, ktoré prestáli všetky 
rabovania (minulé i súčasné) vzbud-
zujú prekvapenie a zároveň obdiv ich 
staviteľom. Pri návšteve hradiska na 
temene rovnomenného kopca si mô-
žeme premietnuť drevené palisády 
na vrchu valov, vežu nad vstupnou 
bránou a rušné sídliská na okolitých 
lúkach...
   Vrch Hradisko nad priehradou No-
sice tvorí upohlavské súvrstvie, zle-
pence s exotickými okruhliakmi, pies-
kovce a nimnické súvrstvie - sliene so 
sférosideritom. Súvrstvie vznikalo v 
druhohornom mori v období kriedy, 
teda pred 100 až 113 miliónmi rokov, 
je datované do vrchného albu. Vrch je 
súčasťou flyšu bradlového pásma a 
zlepencové súvrstvia s mocnosťou 4,5 
m až 50 m a prudkými svahmi tvorili 
vhodné prostredie pre útočiská dáv-
nych kultúr. 

   Posledné prieskumy sa robili 18. až 
21. mája 2000, tie priniesli už zväčša 
novoveké drobné železné predme-
ty. Vzácnejším nálezom je železná 
sekerka s tuľajkou s mierne odsa-
deným ostrím a železná opasková 
zápona podobná tej, ktorá sa našla 
na obetisku v Prosnom. Dva hrotité 
železné predmety sú zlomkom radlíc 
s dvomi tuľajkami, používané v pro-
stredí púchovskej kultúry. Keramika 
datuje opevnenie na koniec 1. storo-
čia p. n. l. Opevnenie bolo objavené v 
roku 1947, keď archeológ Krajského 
múzea v Žiline PhDr. Anton Petrov-
ský-Šichman spolu so svojimi blízky-
mi spolupracovníkmi z okolia Púcho-
va a Považskej Bystrice vyhľadával  
v teréne staré osídlenia (za svoj krát-
ky život ich objavil okolo 700).

Podoba zaniknutého areálu
   Základom opevnenia je val, ná-
syp z hliny a kamenia na rozhraní 
vrcholovej plošiny a svahov kopca. 
Tesne pod ním vybudovali druhé 
valové opevnenie, na vrchole valu 
mohla stáť drevená palisáda. Detai-
ly stavebnej techniky nepoznáme, 
musel by sa urobiť rez valom, vedeli 
použiť komorové, roštové, dreveno-
-hlinité konštrukcie, chránené čelnou 
kamennou plentou alebo nasucho 
kladeným múrom. Bez preverenia 
výskumom však vždy pôjde len o 

hypotézy, dve valové opevnenia ne-
museli byť stavané súčasne, možno 
bolo nutné zväčšiť či zmenšiť opev-
nenú plochu. Terén, ktorý mohol byť 
útočníkom ľahšie dostupný, opevnili 
náročnejšou konštrukciou. Vstup do 
spodného opevnenia je na juhový-
chodnej strane a prichádzajúci mu-
sel prejsť pomedzi dvomi valovými 
opevneniami takmer v celej ich dĺžke, 
po celý čas pod kontrolou ozbroje-
ných obrancov horného valu, iba tak 
sa mohol dostať ku druhej bráne, 
vchodu na akropolu, najvyšší bod 
Hradiska. Ten, kto prichádzal sa musel 
dať ostreľovať do pravého nechráne-
ného boku, preto cesty prichádzali do 
opevnení z pravej strany (z pohľadu 
prichádzajúceho). 
   Mať prevahu výšky nad útočníkmi 
bolo dôležité, preto vstupné brány 
nadstavovali vežami, odkiaľ mohli 
obrancovia kontrolovať dianie pred 
vstupom do areálu a z výšky ostreľo-
vať útočníkov. Hradisko malo vlastné 
zázemie a má ho aj v svojej dnešnej 
podobe, aj keď už len ako nenápad-
nú kaskádovú sústavu terás na svahu, 
ich zástavba zmizla bez stopy. Sídel-
né areály púchovskej kultúry často 
pozostávali z opevneného útočiska 
ako na Hradisku a priľahlých sídlisk v 
nižších polohách ale v bezprostrednej 
blízkosti opevnenia. V nepokojných 
obdobiach, v časoch ohrozenia sa 
muselo dať rýchlo uniknúť s majet-
kom a zásobami do opevnených po-
lôh. 
   Miesta na usídlenie vyhľadávali 
a vyberali podľa bezpečnostných 
predpokladov ako ťažká dostupnosť 
útočiska, blízkosť vodného zdroja pre 

sídlisko, kvalita pôdy a dostupnosť 
stavebného materiálu. V horskom 
teréne severozápadného Slovenska, 
kde sú priestorové možnosti ohrani-
čené, sa základom usporiadania stala 
terasová úprava svahov. Keď na tera-
sách, na povrchu terénu vybudovali 
domy, tie vytvorili na svahoch kop-
cov líniové etážovito usporiadané 
sídliská.
   Zostáva mnoho otázok a bez rozsi-
ahlejšieho výskumu sú odpovede iba 
domnienkami, či bude niekedy mož-
né dozvedieť sa skutočnú pravdu o 
vzniku a zániku Hradiska závisí aj od 
toho, ako dlho sa nám ho podarí udr-
žať nezničené.

Stanislava Flimmelová 
Zdroj:  

Keltské osídl. Slovenska (K. Pieta), 
Po stopách predkov, archeológia 

stred. Považia od prav. po stredovek 
(Olšovský/Moravčík/Meliš) 

Ruiny v lese na vrcholku prudkého kop-
ca Hradisko nad Nosickou priehradou sú 
približne dvetisíc rokov staré stavebné  
dielo neskorej doby železnej (hradisko), 
náročné na projektovanie, strategické my-
slenie staviteľov a organizovanie prác. 

Pohľad na osídlenie púchovskej kultúry: Hradisko Nosice a hrádok Holíš v Nimnici.

Výška valového opevnenia v porovnaní s dospelým človekom.
Druhohorné zlepence z obdobia kriedy, 

Hradisko nad Nosicami.

Prastaré hradisko nad Nosickou priehradou   
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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

inzerát stonožka 88x132 mm .indd   1 31. 7. 2017   11:50:02

PRENÁJOM 
OBCHODNÝCH 
PRIESTOROV
Prenajmem priestor vhodný 

pre prevádzkovanie masáží 

alebo cvičení.

Rozloha 65 m ².

Cena: DOHODOU.

Tel. 0911 825 725

Pohoda pre Váš nákup

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 18. 11. 2016   13:55:39

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. 

   POZOR, MIMORIADNA AKCIA!

   NA VŠETOK TOVAR -20 %

OTVORILI SME 5. 12. 2016

TEŠÍME SA NA VÁS

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
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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.

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 15. 8. do. 28. 8. alebo do vypredania zásob

WOOLITE    
prací gél 
4,5 l 
75 pracích dávok

5,99 

9,99   €

COTTE       
odličovacie 
tampóny 

1,29 

0,79 €

DOMESTOS 
čistiaci prostriedok 
na WC
750 ml  

5,95 

1,29 €

GLISS KUR   
šampón na vlasy 
250 ml

3,19  

1,99 €

SAVO
 dezinfekčný 

a čistiaci prostriedok
1 l

 
1,35

 0,95 € 

13,79 

9,89 €

OLD 
SPICE 
stick 50 ml
deodorant 150 ml

3,19 

2,59  €

PERSIL
prací prostriedok 
70 PD

SIFO 
   čistič sifónov 
500 g

2,99 

2,49 €

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

LENOR  
vonné 
perličky, 
aviváž 
275 g 
8,95 

4,99 €

 GILLETTE 
gél na holenie 

200 ml
 

3,35

2,59 €

NIVEA
sprchovací gél 

250 ml 
(rôzne druhy)

 
2,95 

1,59 €
ALWAYS ULTRA   
hygienické vložky l 

1,69

1,99 €
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého
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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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Fotoreportáž z letných investičných akcií mesta

Odvodnená a vyasfaltovaná cesta na Zábrehu.

Rekonštrukcia ulice v Horných Kočkovciach (pri kostole). 

Dvory - po vydláždení chodníka bola 
vyasfaltovaná cesta.

Spojovací chodník na ul. Komenskeho. 

Hurbanova ulica v Horných Kočkovciach

Rozsiahla rekonštrukcia ZŠ Gorazdova pokračuje  zatepľovaním.

Na Pribinovej  pribudla plocha na parkovanie.

Zrekonštruované chodníky na Námestí slobody.

Hurbanova ulica ešte čaká na asfaltový povrch.
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Fotoreportáž z letných investičných akcií mesta Mestská polícia

Za záškoláctvo piatačky 
hrozia rodičom dva roky

Hasičský a záchranný zbor

Sekerou zaútočil na strýka, hrozí mu 10 rokov

spravodajstvo    9

Poverený  policajt Obvodného oddelenia z Pú-
chova vzniesol obvinenie z prečinu  ohrozovania 
mravnej výchovy mládeže voči 49-ročnému Miro-
slavovi a 42-ročnej Helene obaja z okresu Púchov. 
Obvinení mali umožniť svojej dcére žiačke piate-
ho ročníka základnej školy viesť záhaľčivý spôsob 
života v dobe od septembra 2016 do júna 2017 
tým, že nedbali na jej pravidelnú dochádzku do 
školy a to aj napriek opakovaným výzvam pracov-
níkov školy. 

Počas školského roka 2016/2017 vymeškala cel-
kovo 179 vyučovacích hodín. Obvineným v prípa-
de dokázania viny hrozí v zmysle  zákona trest od-
ňatia slobody  až na dva roky.          KR PZ Trenčín 

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Považskej 
Bystrice obvinil zo zločinu lúpeže  25-ročného Jozefa 
z okresu Žilina, prechodne žijúceho v Púchove. Ešte 
21. februára dopoludnia Jozef maskovaný šatkou na 
tvári a na hlave s čiapkou a kapucňou, v rukaviciach 
vošiel do herne na Moravskej ulici v Púchove. Podi-
šiel k 21-ročnej zamestnankyni herne a so slovami 
“Kde máš peniaze, davaj peniaze, kde ich máš?“ a ľa-
vou v ruke, v ktorej držal nôž ju mal pritlačiť lakťom 
pod krkom ku stene. Mladá žena mu zo strachu o svoj 
život ukázala priestor pod pultom, kde sa nachádzala 

peňaženka s finančnou hotovosťou. Páchateľ nato
peňaženku vzal. Potom sa jej mal  spýtať, kde ma svoj 
telefón. Ten mu mladá žena ukázala a po tomto ho 
Jozef chytil a hodil o zem. Následne zakázal mladej 
žene volať políciu a odišiel.

Považskobystrickí kriminalisti  lúpež objasnili. Jo-
zef je okrem lúpeže obvinený aj zo zločinu  krádeže, 
ktorej sa dopustil 20. júla popoludní v potravinách v 
Lednických Rovniach. Ak ho súd uzná vinným, hrozí 
mu trest odňatia slobody na osem až dvanásť rokov. 

KR PZ Trenčín  

Polícia objasnila februárovú lúpež v herni 

Bez zjavného dôvodu mal obvinený začať vykriko-
vať, že všetko podpáli. Toto strýko ignoroval a šiel 
spať. Keď sa zobudil, tak jeho synovec bol naďalej 
agresívny a pokračoval vo vyhrážkach. Strýkovi sa 
mal vyhrážať, že ho zabije a že pôjde radšej sedieť. 
Vzápätí vybehol von, vrátil sa so sekerou a ležiaceho 
strýka napadol. Tupou stranou sekery sa mal zahnať 
na jeho hlavu. Napadnutý muž sa kryl perinou. Seke-
ra však narazila na jeho predlaktie a tupá časť kovo-
vého klinu ho zasiahla do hlavy. 

Po tomto útoku sa mal napadnutý muž zdvihnúť z 

postele a utekal k susedom, odkiaľ privolali pomoc. 
Po útoku sekerou utrpel 63-ročný muž zranenie s do-
bou liečenia asi 10 dní. 

 Púchovskí policajti po príchode na miesto udalosti 
obmedzili osobnú slobodu 40-ročnému Róbertovi. 
Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie 
obvineného. Sudca Okresného súdu v Považskej Bys-
trici rozhodol, že bude stíhaný väzobne. 

V prípade dokázania viny hrozí obvinenému až de-
saťročné väzenie. 

KR PZ Trenčín 

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanici v Púchove zasahovali v týždni od 3. do 
8. augusta pri dvoch požiaroch a jednej dopravnej 
nehode.

V nedeľu 6. augusta privolali púchovských hasičov 
k požiaru poľovníckeho posedu medzi obcami Dolné 
Kočkovce a Beluša. Hasiči požiar zlikvidovali pomo-
cou vysokotlakého prúdu. 

V utorok 8.augusta zasahovali hasiči z Hasičskej sta-
nice v Púchove pri požiari trávy v miestnej časti Pú-
chova Keblie. Na mieste bola jednotka dobrovoľného 

hasičského zboru Streženice,  ktorá už trávu hasila.   
V rovnaký deň zamestnala púchovských hasičov 

dopravná nehoda pred obcou Nimnica, pri ktorej sa 
zranil vodič osobného motorového vozidla. Zranené-
ho vodiča hasiči ošetrili a starali sa o neho až do prí-
chodu zdravotných záchranárov. Havarované vozidlo 
zabezpečili proti vzniku požiaru, rozliate prevádzko-
vé kvapaliny zasypali sorpčnou látkou. Do príchodu 
polície hasiči riadili premávku, pretože automobil 
blokoval jeden jazdný pruh. 

HS Púchov

Pri dopravnej nehode v Nimnici sa zranil vodič osobného motorového vozidla.                      FOTO: HS Púchov

Hasičov zamestnali požiare a dopravná nehoda

Polícia informuje

Do Tunisu ďaleko...
Hliadku mestskej polície požiadali z obvodného 

oddelenia Policajného zboru v Púchove o zákrok 
v rodinnom dome na Trenčianskej ulici v Púcho-
ve. Muž, ktorý bol na dovolenke v Tunise dostal 
na mobilný telefón správu o narušení pivničných 
priestorov v dome jeho matky. Po otvorení pivnič-
ných priestorov hliadka nezistila žiadne narušenie 
objektu, poškodenie oblokov ako aj samotných 
dverí na pivnici. Policajti zistili, že majiteľka rodin-
ného domu bola v pivnici asi okolo 20.15 hod., 
kedy pivnicu riadne uzamkla a odišla na poscho-
die do rod. domu. Po telefonickom kontakte so 
svojim synom mohlo dôjsť k oneskorenej správe z 
dôvodu vzdialenosti, pričom fotopasca zachytila 
jeho matku. 

Rušilo ju slovo Božie...
Hliadka mestskej polície preverovala popoludní 

krátko po 17.00 hodine telefonické oznámenie, 
podľa ktorého ženu obťažuje hluk z bytovky v Ko-
lonke, kde podľa nej mali Rómovia nejakú akciu. 
Mestskí policajti na mieste zistili, že je tam kaza-
teľ, ktorý Rómom hlásal slovo Božie, pričom pou-
žíval reprosústavu a medzi jednotlivými vstupmi 
hral cirkevné piesne. Hliadka kazateľa upozornila, 
aby na reproduktoroch znížil intenzitu zvuku.   

Opitá matka sa dobýjala k deťom
Hliadka mestskej polície zasahovala v noci na 

Štefánikovej ulici, kde opitá žena búchala na okno 
prízemného bytu a domáhala sa vstupu do bytu. 
Hliadka zistila, že v byte bol jej manžel s dvomi 
malými deťmi, s ktorými sa uchýlil k svojim ro-
dičom, keďže jeho manželka od poludnia pila v 
jednej z púchovských reštaurácii. Chcel sa vyhnúť 
hádke a zabezpečiť pokoj deťom. Manželka to 
nechcela pochopiť a vstupu do bytu sa domáha-
la búchaním, kričaním a hysterickým správaním. 
Mestskí policajti ženu upokojili a upozornili ju na 
možnosť postihu v prípade rušenia nočného po-
koja. Po polhodine sa žena upokojila a odišla sa 
vyspať do miesta trvalého bydliska. 

Psík skončil v karanténe
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého bol vo dvore bytovky 
na Ryoyovej ulici túlavý pes zlatý retriever. Hliadka 
psa aj s pomocou obyvateľov bytovky odchytila a 
pešo ho odviedla do koterca v Podniku technic-
kých služieb Mesta Púchov, kde ho umiestnili do 
ochrannej karantény. Policajti zhotovili fotodoku-
mentáciu. Priestupok proti verejnému poriadku 
s poukázaním na všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Púchov je v riešení, majiteľa psa čaká v prí-
pade jeho zistenia postih. 
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Ochráňte deti pred úrazmi: Máte bezpečný domov?

schopností, so zákonitou zodpovednosťou inej 
osoby, ale aj so stupňom a kvalitou výchovy, 
úrovňou rodinného prostredia, s tým, ako má 
dieťa zorganizovaný voľný čas a v akom kolek-
tíve ho trávi,“ pripomína docentka Jana Hamade. 
Fyziologickou zvláštnosťou detského veku je, že 
ťažisko tela je umiestnené výrazne nižšie ako u do-
spelého, čo je jeden z dôvodov, prečo deti ľahšie 
strácajú rovnováhu a častejšie padajú.

Predvídajte riziko
Jediný spôsob, ako zabrániť zbytočným ťažkým po-
škodeniam zdravia, resp. úmrtiam detí v dôsledku 
úrazov, je podľa docentky Jany Hamade efektívna 
prevencia. „Zodpovednosť za minimalizovanie 
hrozieb úrazov je na rodičoch. Hlavná zásada je – 
riziko predvídajte a na dieťaťa neustále nejakým 
spôsobom dohliadajte. Pre batoľa je nebezpečný 
aj obrus, ktorý môže strhnúť a obariť sa horúcim 
nápojom. Vysvetľujte deťom, primerane veku, 
čomu sa majú vyhýbať, čo nie je pre nich vhodné 
a mohlo by im ublížiť,“ zdôrazňuje odborníčka. O 
niektorých rizikách sa prostredníctvom hier do-
zvedajú už v škôlke, neskôr v škole absolvujú kurzy 
prvej pomoci a praktický výcvik, prednášky a zdra-

Takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva 
v dome, alebo v jeho okolí. Najčastejšími príčinami 
sú pády, oheň a popáleniny, utopenie, udusenie, 
neúmyselné použitie strelných zbraní a otravy. „Do-
mov je pre malé deti rizikové miesto najmä preto, 
lebo tam trávia najviac času,“ hovorí docentka 
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca sekcie ochrany a 
podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Ublížia pády, nože i sporák
V rámci projektu Bezpečný domov, ktorého hlav-
nou úlohou je prevencia detských úrazov v do-
mácnosti, sa na Slovensku v roku 1998 realizoval 
prieskum detskej úrazovosti. „Podľa zistených 
údajov je až 91 % rodičov presvedčených, že má 
bezpečný domov. Napriek tomu sa ročne 42 % 
zo všetkých úrazov stane v domácnosti. Každý 
rok utrpí približne štvrtina detí z vekovej skupiny  
od 0 - 15 rokov úraz a tri štvrtiny z týchto úrazov 
potrebujú lekárske ošetrenie. Najviac úrazov je 
spôsobených pádom, približne 60 %, na druhom 
mieste je kuchynské náčinie, hlavne nože a na 
treťom mieste sú rozpálené predmety, napríklad 
sporák. Pritom len každý druhý rodič dodržiava 
aspoň niektoré bezpečnostné zásady v domác-
nosti,“ prízvukuje odborníčka a odporúča zá-
kladné pravidlá ochrany proti úrazom: „Možnosť 
úrazu predvídajte, neustále majte nad dieťaťom 
primeraný dohľad, nikdy ho nenechávajte samé, 
aj keď tvrdo spí a zabezpečte domácnosť proti 
možným rizikám úrazu.“

Prečo ľahko spadnú
Mechanizmus úrazov u detí je iný ako u dospe-
lých a vyskytujú sa za okolností, ktoré sú typic-
ké iba pre detský vek. „Detské úrazy závisia od 
osobitných vývinových štádií a ich príčiny úzko 
súvisia s mierou somatického a psychického 
vývinu v jednotlivých obdobiach veku. Príčiny 
úrazov detí a mladistvých sú oveľa rozmani-
tejšie, súvisia s úrovňou kognitívnych funkcií a 

Najviac detských úrazov sa stáva doma, podľa štatistiky lekárov  v nedeľu, skôr po-
poludní a najohrozenejšie sú deti od trinásť do pätnásť rokov. Deti majú výrazne 
nižšie ťažisko tela ako dospelí, preto ľahšie strácajú rovnováhu a častejšie padajú. 
Myslite na to nielen počas prázdnin. Úrazom môžete predísť efektívnou prevenciou. 

votnícke školenia o prevencii úrazov, no rodičia by 
mali mať neustále na pamäti riziká, ktorým je dieťa 
denne vystavované a ktoré môžu vyplynúť aj z ľah-
komyseľnosti, alebo nesústredenia. Z prieskumu 
napríklad vyplynulo, že najviac detských úrazov 
sa stáva v nedeľu, jedným z vysvetlení môže byť, 
že rodičia cez víkend poľavia v pozornosti a deti sa 
venujú viacerým rôznorodým aktivitám ako počas 
týždňa.

AKO OCHRÁNIŤ DIEŤA DOMA?
• schovajte všetky predmety, ktoré by sa mohli 
roztrieštiť a poraniť dieťa 
•  okná, ktoré bežne otvárate, vybavte zábranou 
proti pádu a dohliadnite, aby boli zatvorené 
bezpečne 
• elektrické zásuvky zaistite bezpečnostnými chrá-
ničmi, nenechajte voľne visieť káble 
•  dajte bezpečnostnú fóliu na sklenené výplne 
dvier, alebo aspoň ich dolné časti a ďalšie sklené 
plochy 
• zabezpečte zásuvky s nožmi a príbormi tak, aby 
ich dieťa nemohlo otvoriť 
• lieky uchovávajte v uzamknutej lekárničke na 
mieste, kam sa dieťa nedostane 
• nenechávajte v dosahu dieťaťa zbrane, nože, 
zápalky, zapaľovače, sviečky, chemikálie, horľaviny, 
lieky a predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie 
• nepoužívajte obaly potravinárskych výrobkov na 
uchovávanie iných prípravkov 
• v prítomnosti detí dávajte pozor na manipulova-
nie s horúcimi kvapalinami 
• v rodine s dojčatami nedávajte horúce nápoje na 
obrus, hrnce s horúcim obsahom na kraj sporáka, 
ani ich neklaďte na podlahu 
• deťom do troch rokov dávajte iba hračky určené 
pre túto vekovú skupinu, odstráňte tie, ktoré sa 
dajú rozložiť na malé časti 
• nedovoliť dieťaťu manipulovať s vreckom z ume-
lej hmoty, mohlo by si ho navliecť na hlavu 
• bezpečnostné kritériá musí spĺňať aj detská  
postieľka                                 Zdroj: ÚVZSR, ilustr. foto

Expresné vlaky medzi Prahou 
a Žilinou budú počas výluky 
premávať iba po Púchov 
V dňoch 19. augusta – 6. októbra 2017 bude správ-
ca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekon-
štrukčné práce, ktoré budú mať za následok do-
časné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom 
úseku: Púchov – Žilina.
Počas trvania výluky dôjde k skráteniu trasy desať 
expresných vlakov medzi Prahou a Žilinou, ktoré 
budú premávať len do, resp. z Púchova. Na obmed-
zenom úseku Púchov – Žilina a späť môžu cestujúci
použiť ako alternatívu pravidelné rýchliky, premá-
vajúce na linke Košice – Žilina – Bratislava a späť.

-zsr-

Za pozorovaním augustových Perzeíd aj tento rok do Vrchteplej
Pravidelný meteorický roj Perzeíd si členovia Púchovského eko-astro klubu nene-
chali ujsť ani tieto prádzniny. Už 31. ročník Expedície Perzeidy v obci Vrchteplá pri 
Považskej Bystrici (za Manínskou Tiesňavou) oficiálne odštartoval v sobotu 12. au-
gusta,  potrvá do 19. augusta. „Záujemcovia môžu prísť za nami kedykoľvek. Cez 
deň sa budeme venovať pozorovaniu a zakresľovaniu Slnka, vo večerných hodi-
nách budú viditeľné planéty Jupiter a Saturn a tzv. slzy svätého Vavrinca, ako sa 
meteorickému roju Perzeíd zvykne hovoriť,“ pozýva na astronomické pozorovanie 
vedúci Púchovského eko-astro klubu Marián Rečičár. A zároveň upozorňuje záujem-
cov, ktorí plánujú dedinku Vrchteplá v období medzi 12. a 19. augustom navštíviť, 
aby si so sebou nenosili žiadnu techniku, maximálne karimatky na pohodlné noč-
né pozorovanie oblohy. Tábor budú mať hvezdári rozložený na kopci nad dedinou, 
tesne pod pamätníkom SNP. Program majú pripravený aj pre návštevníkov, ktorí ich 
prídu pozrieť počas dňa. K táboru hvezdárov sa dá dostať pohodlne autom, avšak pri 
príchode vo večerných hodinách ho treba nechať na parkovisku v dedine a zhruba  
200 metrov na kopec vyšľapať, aby ste svetlami nerušili nočné pozorovanie.                 -tm-
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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?.
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Počas leta sa  veľkej obľube teší letné kino na terase kaviarne Podivný  
barón  pri Župnom dome. Priaznivcov majú aj chillout a  komorné koncerty 

alebo pravidelné cvičenia pod holým nebom v priľahlom parku.
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Kultúrne leto v znamení soulu a flamenca 

Temperamentná slovenská speváč-
ka, pianistka a skladateľka tvorí pod 
pseudonymom Natalie. Je známa aj 
ako redaktorka z televízie Markíza, 
kde je súčasťou rannej šou Teleráno. 
Jej repertoár je pestrý. Tvoria ho jej 
vlastné kompozície v štýle soul, rôzne 
interpretácie skladieb od svetových 
interpretov ako napr. od Alicie Keys a 
tiež autorské skladby Martina Biesa v 
štýle flamenco soul. Je známa aj ako 
skladateľka divadelnej hudby pre rôz-
ne predstavenia, napríklad hudby pre 
predstavenie Pinochio a tiež mnoho 

ďalších pre Košické štátne divadlo. 
Koncertovala vo Veľkej Británii, Rak-
úsku, Maďarsku, v Českej a Slovenskej 
republike a na svojom konte má vy-
dané CD albumy a single. 
   Ku Natalie sa na pódium počas 
koncertu pridal aj Martin Bies. Martin 
tentokrát vystúpil sólovo bez hudob-
ného zoskupenia Flamenco Clan, v 
ktorom je hlavným lídrom. Spoločne s 
Natalie odohrali na pešej zóne niekoľ-
ko flamenco soul skladieb a tempera-
ment oboch umelcov dodal koncertu 
netradičnú atmosféru.              

Počas druhej augustovej nedele sa na pešej zóne 
v rámci kultúrneho leta predstavila mladá, talen-
tovaná speváčka Natalie spolu s gitaristom Marti-
nom Biesom. Diváci mali možnosť vypočuť si čer-
nošský soul, world, etno, ale aj  vášnivé flamenco.

Súčasťou púchovského kultúrneho leta bol aj pojazdný Bažant kinematograf.  
Filmový festival odštartoval v sobotu 29. júla česko-slovenskou snímkou s názvom 
Teória tigra, v ktorej exceloval Jiří Bartoška. Nedeľa už patrila Učiteľke Zuzany Mauré-
ry, ktorá za hlavnú rolu získala Krištáľový glóbus na MFF v Karlových Varoch a sloven-
skú národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Film bol ocenený ešte mnohokrát a dnes sa 
premieta po celom svete. Počas pondelňajšieho podvečera nasledovala rozprávka 
Sedem zhavranelých bratov a posledným, rozlúčkovým filmom bola Baba z ľadu.                                                                             

Kockoviny opäť plné detí a smiechu 

Pri vstupe súťažiaci dostali plániky, do 
ktorých museli postupne zbierať body 
na jednotlivých pripravených stano-
vištiach. Po prejdení všetkých úloh na 
deti čakala sladká odmena. Skrytou 
myšlienkou, ktorú sa organizátorom 
darí plniť je stretnutie detí s divadlom.    
  O slovo sa prihlásilo hneď viacero 
púchovských divadelných súborov a 
nadšencov zároveň – DDŠ Ochotní-
ček, najmladšie DŠ Červené Vankúše, 
stále Divadlo M a novinkou bol tento-
krát tím z Letného táborového muzi-
kálu. Všetky súbory mali pre detských 
návštevníkov pripravených niekoľko 
úloh, ktoré potrápili nielen ich končati-
ny, ale predovšetkým hlavičky. 
   O dve ďalšie stanoviská sa postaral 
Občiansky výbor Horné Kočkovce a 
6. Zbor skautov a skautiek. Práve spo-
mínaní skauti mali najatraktívnejší pro-
gram spomedzi všetkých. Deťom stačil 
ku radosti po domácky vyrobený prak, 
jar a pivo. Konečným výsledkom boli 
obrovské megabubliny, ktoré najviac 
zaujali detskú pozornosť. Okrem súťa-

ženia sa tiež losovala  obľúbená tom-
bola, v ktorej bolo vďaka Občianskemu 
výboru Horné Kočkovce a púchovské-
mu Domu kultúry, odovzdaných  spolu 
jedenásť cien – desať detských cien a 
jedna rodičovská.
   Po súťažení a odovzdaní cien prišlo 
na rad bratislavské divadlo JAJA, ktoré 
si pripravilo pre drobné aj väčšie rato-
lesti pútavý príbeh O chlapcovi a divo-
ške. Deti boli natoľko uchvátené zau-
jímavým spracovaním a bábkami, že 
počas celého vystúpia radostne výskali 
a tlieskali. Ozajstná zábava s divadlom 
pokračovala aj po predstavení. Nasle-
dovala totiž špeciálna detská diskoté-
ka, na ktorej sa mohli deti vyblázniť, vy-
jašiť a vytancovať, koľko im duša ráčila. 
   Kockoviny opäť potvrdili, že patria k 
najobľúbenejším rodinným podujatia. 
Celé štvorhodinové popoludnie bolo 
plné detského smiechu a spokojných, 
usmiatych tvárí. Program kultúrneho 
leta pokračuje opäť počas ďalšej nede-
le (20.8.) na Pešej zóne Muzikomatom 
2017.                                         

Patria k tradičným podujatiam púchovského kul-
túrneho leta.  Z amfiteátru, ktorý je známy ako „Koc-
ka“, sa po rokoch presťahovali do areálu v Horných 
Kočkovciach, kde sa konali už vlani. Na svoje si opäť 
prišli rodičia s nedočkavými ratolesťami, ktoré mali 
príležitosť sa vyblázniť a zasúťažiť si do sýtosti. 

Oživili nestarnúcu Pomádu 

Tento rok si počas týždenného tá-
bora dalo 27 detí jeden jediný cieľ. 
Odohrať viac ako hodinové predsta-
venie známeho muzikálového hitu 
Pomáda. Premiéra sa konala počas 
uplynulého piatkového podvečera 
vo veľkej sále púchovského divadla 
a hľadisko bolo obsadené do po-
sledného miesta. Na javisku sa pred-
stavila takmer tridsiatka šikovných, 
talentovaných detí a na nácvik mali 
len necelý týždeň. To, čo predviedli 
sa dá pokojne nazvať profesionál-
ne muzikálové predstavenie. Aj keď  
nie sú profesionálmi, mali v sebe 
správnu energiu, ktorú na divadel-
ných doskách odovzdali smerom do 

hľadiska a podarilo sa im nadmieru 
naplniť všetky očakávania. 
   Hlavnou režisérkou a choreogra-
fkou táborovej Pomády bola Ivana 
Huličiarová. Pri réžii jej pomáhali ako 
pomocní režiséri Simona Braciníko-
vá spolu s Radovanom Vargom. Vy-
stavať celý muzikál od kostýmov, cez 
dialógy, až po  poslednú choreogra-
fiu za necelých 6 dní je fantastický 
výkon. Mládež pri záverečnej poklo-
ne na javisku prisľúbila, že spoločne 
odohrajú ešte jedno predstavenie 
na Noci divadiel, ktorá býva v no-
vembri. Je sa skutočne na čo tešiť.

    Stranu pripravila B. Krchňavá

Letné tábory sú pravdepodobne najlepšie využitým 
časom pre deti počas prázdnin. Okrem nových ka-
marátstiev a lások, ktoré počas tábora vzniknú, majú 
študenti možnosť rozvíjať v sebe talent a robiť niečo, 
čo ich baví poprípade vyskúšať niečo, čo nikdy pred-
tým nerobili. Presne takým bol aj letný muzikálový 
tábor púchovského Divadla, ktorý je najnavštevova-
nejším a zvyčajne býva, ako prvý naplnený.
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PROGRAM  KINA
15. 8. utorok o 10.30                                                   
 Ja, Zloduch 3
Animovaný, komédia. USA.
15. 8. utorok o 19.30       
16. 8. streda o 17.30
17. 8. štvrtok o 19.30      
19. 8. sobota o 19.45                                     
Čiara
Sú hranice, ktoré prekročíš len raz.
Krimi. Slovensko, Ukrajina.
16. 8. streda o 19.30
18. 8. piatok o 17.30
Srdcu nerozkážeš
Veľmi autentická romantická komédia 
podľa skutočnej udalosti. USA.
18. 8. piatok o 19.45
Na doraz
Halle Berry v hlavnej úlohe milujúcej 
matky, ktorej bez varovania unesú syna.
Triler. USA.
19. 8. sobota o 15.30
20. 8. nedeľa o 15.30
Emoji film
Vitajte v tajnom svete vo vašom smartfó-
ne. Animovaný. USA. 
19. 8. sobota o 17.30
20. 8. nedeľa o 17.30
Zabijakov osobný strážca
Každý potrebuje osobného strážcu, aj ne-
bezpečný zabijak. Akcia, komédia. USA.

V Púchovskom magazíne 
uvidíte aj tieto reportáže:
•  Poslanci riešili protest prokurátora
•  Kúpalisko Púchov vs. Bystrica 
•  Nové zapustené kontajnery
•  Obedy za jediné euro
•  Mažoretky Nelly úspešné aj na ME
•  Včelárska nedeľa v Mestečku
•  Víkendový oddych v Europarku
Šport magazín
• Memoriál Stanislava Detka
•  Aj v lete sa trénuje na ľade
•  Mikuš Cup 2017
Spektrum
• Koncert v komornej atmosfére
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, 
reprízy denne o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.
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UZNESENIA Mestského zastupiteľstva 
v Púchove, konaného dňa 9.8. 2017Púchovská kultúra s. r. o. pripravuje

pre vás v šk. r. 2017/2018 tieto kurzy: U Z N E S E N I E č. 90/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov n e v y h o v u j e
Protestu prokurátora proti uzneseniu MsZ Púchov č. 36/2017 o prerušení voľby hlavného kontrolóra.

U Z N E S E N I E č. 91/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov s c h v a ľ u j e
Dodatok č.5 z roku 2017 k VZN č. 5/2012 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.

U Z N E S E N I E č. 92/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov s c h v a ľ u j e
A. úpravu rozpočtu - čerpanie fondu bežných výdavkov mesta Púchov v sume 133 540,00 €  
(slovom: jednostotridsaťtritisícpäťstoštyridsať eur) v nasledovnom členení:

U Z N E S E N I E č. 93/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov s c h v a ľ u j e
A) Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu – Výzva číslo VII. Prezídia Ha-
sičského a záchranného zboru 2017, z rozpočtovej kapitoly MV SR za účelom realizácie projektu:  
„Požiarna zbrojnica Dobrovoľného hasičského zboru v Púchove“ v celkovej výške výdavkov na projekt 
54 624,76 €
B) Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastných zdrojov – z rozpočtu mesta vo výške 24 
624,76 €.

U Z N E S E N I E č. 94/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov s c h v a ľ u j e
A) Predloženie Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania ži-
akov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 
telocvične na rok 2017 z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za účelom reali-
zácie projektu: „Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ s MŠ Slovanská 23, Púchov“ v celkovej výške 
výdavkov na projekt 43 266,50 €
B) Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastných zdrojov – z rozpočtu mesta vo výške 4 500 €. 
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U Z N E S E N I A 
Mestského zastupiteľstva v Púchove,  

konaného dňa 09.08.2017 
spis. č. 806/2017  UK1  A-10 

05/2017/MsZ 09.08.2017 

 
 
ad 3) Úprava rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017 
 
 
U Z N E S E N I E   č.  92/2017 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 

A. úpravu rozpočtu - čerpanie fondu bežných výdavkov mesta Púchov v sume 133 
540,00 € (slovom: jednostotridsaťtritisícpäťstoštyridsať eur) v nasledovnom 
členení: 
 
 

Program Podprogram Kód 
zdroja Oddiel Položka 

Suma v € 
Účel 

 príjmy výdavky 

1 1.6 46 0620 644 002   95 000,00 podpora malého a stredného 
podnikania 

14 14.2 46 1020 642 014   25 000,00 príspevok na stravu 
dôchodcov 

1 1.1 46 0111 637 004   13 540,00 všeobecné služby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenia MsZ Púchov 09.08.2017 Strana 4 
 

B. Úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov v rezervnom fonde medzi 
nasledovnými investičnými akciami a položkami: 
 

 
 
 
 

Hlasovanie č. 11 za prijatie uznesenia MsZ Púchov č. 92/2017: 
prítomných   15 p. Andreánska, p. Bílik, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman,       

p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Sadloň, p. Šulcová, p. Trník, p. Žiačik 
za                      12 p. Bílik, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško,           

p. Sadloň, p. Trník, p. Žiačik 
proti                    0  
zdržal sa                3 p. Andreánska, p. Marman, p. Šulcová 
nehlasoval      0  
neprítomný   4 p. Bršiak, p. Bučko, p. Kubičár, p. Špaček 
Poslanci prijali uznesenie MsZ Púchov č. 92/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rastislav HENEK 
dátum podpisu      primátor mesta Púchov 

 
 

príjmy v 
eur

výdavky v 
eur

7 7.1 7.1.4 46 0451 717 001 -6 144,00
Realizácia parkovacích plôch na 
kolonke ul. I. Krasku II. - 104 m2

7 7.1 7.1.4 46 0451 717 001 6 144,00
Realizácia parkovacích plôch 
pred MŠ Nosice

7 7.1 7.1.4 46 0451 717 001 -10 706,00
Rozšírenie parkovacích miest 
pred ZŠ Gorazdova - 151 m2

7 7.1 7.1.4 46 0451 717 001 5 114,00
Vybudovanie chodníka na ul. 
Okružná 1443 - 120 m2

7 7.1 7.1.4 46 0451 717 002 -1 616,00

Staré Nosice - rekonštrukcia 
komunikácie pri záhradníctve 
Rosina - 1500 m2

7 7.1 7.1.4 46 0451 717 002 -5 600,00

Rekonštrukcia chodníka pri 
Nám. slobody 1625-rovnobežný 
s ulicou od kruhového objazdu 
na Nám.slobody - 350 m2

7 7.1 7.1.4 46 0451 717 002 12 808,00
Ul. J. Kráľa - rekonštrukcia 
chodníka - 530 m2

0,00 0,00

Názov akcie

Suma v €

zmena názvu 
akcie

presuny medzi 
položkami v 

zmysle 
realizovaného 

verejného 
obstarávania

Dôvod úpravy

Spolu:

Program

Podprogram

Prvok / Projekt

K
ód zdroja

Oddiel Položka

B. Úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov v rezervnom fonde medzi nasledovnými investičnými  
akciami a položkami:

Automatický zavlažovací systém polieva trávnik 
futbalového ihriska večer a v noci.
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MŠK Púchov počas leta opäť intenzívne rekonštruuje

Čo je nové v areáli MŠK Púchov?
Noviniek je niekoľko. Skutočne sa 
snažíme počas leta, kedy je športová 
prestávka ako pre futbal, hokej tak 
volejbal, spraviť v našom areáli čo 
najviac prác a noviniek. Samozrejme 
v množstve aké nám personálne a fi-
nančné možnosti dovoľujú. Na futba-

lovom štadióne sme v júli inštalovali 
moderné automatické zavlažovacie 
zariadenie na automatické polie-
vanie hlavnej hracej plochy. Takéto 
zariadenie sme potrebovali ako soľ, 
majú ho už aj dedinky ako Streženice 
či Ladce. Doteraz na starom zavlažo-
vaní musel hospodár pracne naťaho-
vať hadice a trysky, polievalo sa po-
čas dňa, čo pre kvalitu trávy nebolo 
najideálnejšie riešenie. Automatický 
systém polieva každý deň vždy večer 
a v noci. Hospodár sa tak môže ve-
novať inej práci v našom areáli. Ďal-
šou výhodou je, že nepolievame len 
hlavnú hraciu plochu, ale aj priesto-
ry za bránkami, ktoré využívajú naši 
futbalisti na tréningy. Celkovo sa o 
komplexnú závlahu stará 34 postre-
kovačov. V súčasnosti ihrisko rege-
neruje, nakoľko to bol veľký zásah 
do hracej plochy. Extrémne horúčavy 
nám tiež nepomohli, ale veríme, že  
do prvého domáceho zápasu na 
konci augusta bude trávnik stoper-
centne pripravený.

Letný čas nie je len priestorom na relax odpočinok či dovolenku. V mestskej spoločnosti 
MŠK Púchov, s. r. o. tento čas využívajú veľmi aktívne na rekonštrukčné práce a skrášle-
nie športového areálu. Viac o novinkách sme sa rozprávali s Ing. Lukášom Ranikom. 

Využili ste leto aj na zvyčajné  
rekonštrukcie areálu MŠK?
Áno. Pustili sme sa napríklad do re-
novácie priestoru na pomocnom 
ihrisku. Natreli sme všetky stĺpy 
oplotenia ihriska pri špeciálnej škole 
a taktiež vymenili staré hrdzavé ple-
tivo za nové zelené sitá. Celý pries-
tor je tak krajší a najmä bezpečnejší. 
Ďalším viditeľným prvkom sú nové 
striešky na vstupných búdkach do 
areálu. Tie ešte prejdú výmenou  
okienok a maľovaním, aby boli pri-
pravené na štart domácich zápasov 
vo futbale. Konečne po dlhých ro-
koch bude vstup do nášho areálu 
dôstojnejší a krajší.

Na kruhovom objazde pri gymná-
ziu je osadená nová informačná 
tabuľa... 
Dlho sme rozmýšľali, ako nahradiť 

množstvo športových informačných 
tabúľ pri kruhovom objazde na Ro-
žáku pri budove gymnázia za jednu 
multifunkčnú. Nakoniec sme sa roz-
hodli pre modernú a kvalitnú LED 
tabuľu. V dnešnej dobe je to štan-
dard a taktiež nám prináša mnoho 
zaujímavých možností prezentácie 
nielen pre športy MŠK, ale aj infor-
mácie pre občanov o presnom čase, 
teplote vzduchu, vlhkosti vzduchu 
a mnoho iného. Veríme, že to bude 
mať aj zaujímavý komerčný rozmer. 
Nakoľko sa tabuľa nachádza na stra-
tegickom mieste, chceme poskytn-
úť aj podnikateľom a firmám pries-
tor pre ich reklamu a zviditeľnenie. 
Chceme sa poďakovať za spoluprá-
cu púchovskému gymnáziu, nakoľ-
ko boli veľmi ústretoví a naklonení 
nášmu nápadu.

-sf-

Letné sústredenie karatistov s majstrami z Okinavy
Už vyše desať rokov sa počas prázd-
nin púchovskí karatisti posledný 
júlový týždeň zúčastňujú sústredenia  
s majstrami karate z ostrova Okinava. 
Okrem možnosti cvičiť s vynikajúcimi 
učiteľmi, má pre karatistov z CVČ ZŠ 
Gorazdova sústredenie ešte ďalší vý-
znam. Je vrcholom sezóny, na ktorom 
môžu tí, ktorí ašpirujú na majstrovské 
čierne pásy, absolvovať skúšky potreb-
né na ich získanie. Aj tento rok tomu 
tak bolo a v karate získali Michal Kunst 
druhý dan a Richard Rosina prvý dan. 
Historický úspech však dosiahol Mi-

chal Kunst v umení boja s tradičnými 
okinavskými zbraňami (bo, sai, timbe, 
eku) - kobudo, ktoré sa na Okinave 
cvičí spolu s karate. Michal sa stal pr-
vým Púchovčanom, ktorý v ňom získal 
druhý dan.
   Kto začne trénovať karate od sep-
tembra v CVČ ZŠ Gorazdova, bude mať  
v tíme trénerov okrem Fera Komoru aj 
dlhoročného reprezentanta SR v špor-
tovom zápase kumite Lukáša Čvirika, 
súčasného reprezentanta SR v kata a 
kobudo Michala Kunsta, čím bude 
môcť byť rozšírený tréning kobudo.   -fk-

Automatický zavlažovací systém polieva trávnik 
futbalového ihriska večer a v noci.

Svetelná informačná LED tabuľa na kruhovom objazde 
pri gymnáziu je už osadená.
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VÝSLEDKY OBLASTNÝCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽI 

6. liga muži - 1. kolo

7. liga muži - 1. kolo

Futbalisti Lysej (v čiernych dresoch) sa v derby s nováčikom v prvom polčase dostali iba do jednej streleckej šance. 
V prvom polčase dominovali futbalisti Kvašova a za výkon v ňom si premiérové víťazstvo v šiestej lige zaslúžili.

 FOTO: Milan Podmaník  

Situácia charakteristická pre prvý polčas stretnutia Kvašov - Lysá. Nováčik bol rýchlejší, 
šikovnejší i bojovnejší a väčšinou bol pri lopte skôr.

1. kolo: Praznov – Podvažie 0:2 (0:1), FC Púchov 
– Dolná Breznica 1:1 (0:0), Remiš (11 m) – Dubový (11 
m), Pruské – Dohňany 4:0 (3:0), Lazy – Dolná Mariko-
vá 5:1 (4:1), Kmošena 2, Palider, Mácsai, Dlobík, Miku-
šovce – Sverepec 2:1 (1:0), Visolaje – Pružina 3:0 (0:0), 
R. Sviečka 2, Palme, Kolačín – Šebešťanová 3:3 (1:2)
1. Lazy 1 1 0 0 5:1 3
2. Pruské 1 1 0 0 4:0 3
3. Visolaje 1 1 0 0 3:0 3
4. Podvažie 1 1 0 0 2:0 3
5. Mikušovce 1 1 0 0 2:1 3
6. Kolačín 1 0 1 0 3:3 1
7. Šebešťanová 1 0 1 0 3:3 1
8. FC Púchov 1 0 1 0 1:1 1
9. D. Breznica 1 0 1 0 1:1 1
10. Sverepec 1 0 0 1 1:2 0
11. Praznov 1 0 0 1 0:2 0
12. Pružina 1 0 0 1 0:3 0
13. D. Mariková 1 0 0 1 1:5 0
14. Dohňany 1 0 0 1 0:4 0

1. H. Poruba 1 1 0 0 4:0 3
2. Košeca 1 1 0 0 3:0 3
3. D. Kočkovce 1 1 0 0 3:1 3
4. Papradno 1 1 0 0 3:2 3
5. Podmanín 1 1 0 0 2:1 3
6. Kvašov 1 1 0 0 2:1 3
7. Bolešov 1 1 0 0 1:0 3
8. Streženice 1 0 0 1 2:3 0
9. Lysá 1 0 0 1 1:2 0
10. K. Podhradie 1 0 0 1 1:2 0
11. Udiča 1 0 0 1 0:1 0
12. Dulov 1 0 0 1 1:3 0
13. Tuchyňa 1 0 0 1 0:3 0
14. Jasenica 1 0 0 1 0:4 0

Dolné Kočkovce – Dulov 3:1 (1:1)
Favorizovaní domáci mohli ísť do vedenia už v 

úvodnej minúte, hosťujúci gólman si však bravúrne 
poradil s hlavičkou Kováčika. Po štvrť hodine sa zask-
vel aj novic v domácej bránke Garaj, ktorý si poradil 
s nepríjemným priamym kopom Pagáča. O dve mi- 
núty opečiatkoval hosťujúci Kebis brvno a rovnaká 
časť bránky zabránila lopte v ceste do siete po Ša-
díkovom priamom kope. Dulov šiel do vedenia v 24. 
minúte, kedy Kebis potrestal chybu domácej obrany 
– 0:1. Minútu pred koncom prvého polčasu sa Dolné 
Kočkovce dočkali vyrovnania, chaos pred bránkou 
Dulova vyriešil tvrdou strelou Bajza – 1:1. V druhom 
polčase domáci pridali a už v 58. minúte sa tešili z 
vedúceho gólu. Kvocera vybojoval loptu pre Mišíka 
a jeho strela skončila v sieti – 2:1. V 66.minúte našiel 
v uličke Šedíka Michálek a zvýšil na 3:1. Hoci hostia 
pridali, skomplikovať zaslúžené víťazstvo sa im už 
nepodarilo. 

Papradno – Streženice 3:2 (2:1)
V Papradne sa potvrdilo, že návrat z piatej ligy do 

oblasti býva ťažký. Po opatrnom úvode sa do šance 
dostali najskôr domáci, no Nemčík minul ideálnu 
prihrávku Šepeša. V 22. minúte sa domáci Kozáčik 
preštrikoval cez dvojicu obrancov a poslal Papradno 
do vedenia – 1:0. Ešte ani nedoznela domáca radosť a 
skóre sa opäť menilo, Loduha krásnou strelou z diaľ- 
ky vyrovnal – 1:1. Hneď po rozohraní však z polovice 
ihriska napriahol Kozáčik a prekvapil Šedého v brán-

ke Streženíc – 2:1. Ešte v prvom polčase mali šance 
Loduha a Šepeš, no skóre sa menilo až po obrátke. 
Šepeš v 66. minúte opäť prekvapil hosťujúceho bran-
kára ďalekonosnou strelou – 3:1. Streženičania už do-
kázali iba skorigovať, keď sedem minút pred koncom 
spečatil na konečných 3:2 Miloš Šesták. 

Kvašov – Lysá 2:1 (1:0)
Historickú premiéru medzi oblastnou futbalovou 

elitou odštartoval nováčik z Kvašova excelentne. 
Oťukávanie v novej súťaži trvalo vari päť minút a 
potom rýchlonohí a bojovní Kvašovčania rozpútali 
doslova peklo. Už v prvom polčase si vypracovali vari 
pol tucta stopercentných šancí a hostia len poriadnej 
dávke šťastia môžu ďakovať za to, že inkasovali iba 
jeden gól. V štvrtej minúte Lukajka vyskúšal Fojteka 
v bránke Lysej, o sedem minút mieril M. Hrnčík nad. 
V 18. min opečiatkoval Bretschneider žrď hosťujúcej 
bránky, stopercentnú šancu spálil Bielik a dve pätičky 

po centroch z krí-
del len so šťastím 
vyrazil hosťujúci 
gólman. Desať mi- 
nút pred koncom 
prvého polčasu to 
konečne Kvašovu 
vyšlo a rýchly pro-
tiútok zakončil M. 
Revák – 1:0. Ďalšiu 
šancu Reváka vy-
chytal Fojtek. Po 
obrátke mieril Hop-
pan hlavou do brv-
na, no v 61. minúte 
potrestal Veteška 
chybu domácej 
obrany a vyrovnal 
– 1:1. Futbalový Boh 
bol však v tomto 
prípade spravodli-
vý. Necelých desať 
minút pred koncom 
napriahol M. Hrnčík 
a vymietol pavučin-
ky v hornom rohu 

hosťujúcej bránky 2:1. Za výkon v prvom polčase je 
víťazstvo nováčika úplne zaslúžené.    

Tuchyňa – Košeca 0:3 (0:0)
Derby Ilavského okresu vyhrali rozdielom triedy 

hostia. O góly Košece sa postarali T. Kašša na začiatku 
druhé polčasu, v záverečnej štvrťhodine ešte skóro-
vali Mihalik a Škrapko. 

Udiča – Bolešov 0:1 (0:0)
O víťazstve hostí rozhodol v 55.minúte J. Šatka. Do-

máci nepremenili ani penaltu. 

Podmanín – Košecké Podhradie 2:1 (0:0)
Po bezgólovom polčase šli štvrť hodinu pred kon-

com do vedenia hostia gólom M. Pučeka, domáci 
otočili gólmi M. Kostelanského a R. Sovíka – 2:1.  

Horná Poruba – Jasenica 4:0 (2:0)  
Skóre otvoril v ôsmej minúte Hofierka, na 2:0 zvyšo-

val v 22. minúte Hudec. Dvanásť minút pred koncom 
zvýšil na 3:0 Majerík a zaslúžené víťazstvo domácich 
spečatil ten istý hráč gólom z pokutového kopu osem 
minút pred koncom – 4:0. 
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FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Púchovčania zvíťazili v okresnom derby v Horovciach
17. kolo:

Baník Prievidza – MŠK Púchov 1:1 (0:1)
Púchovčania si prvé kolo nového ročníka tretej 

ligy odložili na september, a tak do bojov zasiahli 
až v druhom kole na trávniku Baníku Prievidza. Na-
priek úmornej horúčave predvádzali obe mužstvá 
od začiatku stretnutia svižný futbal. Domáci mohli 
ísť do vedenia už v tretej minúte, Kopál však nemal 
presnú mušku. O dve minúty neskôr si domáci bran-
kár poradil z nepríjemnou strelou z priameho kopu. 
Po nevyužitej šanci baníkov v 13. minúte dokázal 
hosťujúci Gajdošík, že spáliť sa dá aj nemožné a sám 
pred bránkou poslal loptu vysoko nad. Svoju chybu 
však Gajdošík napravil, ešte v prvom polčase, keď tri 
minúty pred jeho koncom potrestal fatálnu chybu 
domáceho brankára a poslal hostí do vedenia – 0:1. 
V úvode druhé polčasu mali Púchovčania ďalšie dve 
sľubné šance, v domácej bránke sa však vyznamenal 
brankár Lehocký. Potom prevzali iniciatívu domáci a 
púchovský brankár Letko zasiahol výborne po Turan-
číkovej hlavičke. Rovnako výborný zákrok predviedol 
Letko v 77. minúte po Kopálovej strele. V 82.minúte 
sa domáci dočkali odmeny za svoju aktivitu a Bela-
nec vyrovnal – 1:1. Potom mali baníci ešte dve dobré 
šance, Letka však už neprekonali. 

Góly: 82. Belanec – 42. Gajdošík. 
Rozhodoval Pecek, 421 divákov, bez kariet. 
Zostava Prievidze: Lehocký – Thanh, Kováčik (68. 

Gunda), Búry (82. Halmeš), Belanec, Kopál, Turančík, 
Čertík, Jánošík, Viktory (68. Šifalovič), Kozák. Tréner J. 
Pekár. 

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Marek Gajdo-
šík, Buček (86. Červený), Gáborík (69. Hrnko), Mynář, 
Sibanda (78. Kopiš), Pilát, Vanák, Zavadzan, Brezni-
čan. Tréner S. Ďuriš. 

Výsledky 5. kola (predohrávka): Topoľčany – Bor-
čice 0:1, Nové Zámky – Veľké Ludince 2:0, Trnava B 
– Beluša 4:1, Zlaté Moravce/Vráble B – Dubnica 0:3, 
Lednické Rovne – Prievidza 2:1, Galanta – Nitra B 2:2, 
Šaľa – Dunajská Streda B, MŠK Púchov – Bánovce nad 
Bebravou – odložené na 7. 9. o 16.30

Výsledky 17. kola (predohrávka):  Dunajská Stre-
da B – Trnava B 1:0, Topoľčany – Bánovce 3:0, Šaľa – 

Lednické Rovne 1:2, Borčice – Nové Zámky 2:0, Dub-
nica – Beluša – 2:0, Nitra B – Zlaté Moravce/Vráble B 
0:3, Nemšová (Horovce) – Veľké Ludince 0:3, Galanta 
– Gabčíkovo – odložené na 20. 9. 

1. kolo:
Nemšová – MŠK Púchov 0:2 (0:1)
Minuloročný víťaz piatej ligy – Horovce, kúpili pred 

sezónou tretiu ligu od Nemšovej, minimálne jednu 
sezónu tak musia hrať pod hlavičkou Nemšovej, i keď 
domáce stretnutia hrávajú Horovčania na domácom 
trávniku v Horovciach. V okresnom derby tretej ligy 
začali aktívnejšie favorizovaní Púchovčania, už po 
dvoch minútach vystrašil domácu obranu Gajdošík. 
V 8. minúte kopal Brezničan priamy kop, no mieril 
tesne nad. O tri minúty neskôr nedokázal potrestať 

Gajdošík chybu do-
máceho Dabetiča a 
mieril iba do brvna. Po 
štvrť hodine chyboval 
púchovský brankár 
Letko, ktorý neudržal 
v rukách Mihaljevičov 
center. Obranca však 
loptu odkopol a z pro-
tiútoku poslal Buček 
hostí do vedenia – 0:1. 
Po obrátke mohol 
hneď po dvoch minú-
tach vyrovnať Mujkoš, 
no v koncovke zlyhal. 
Hra potom upadla do 
priemeru, na ihrisku 
sa pritvrdilo a kopili sa 
obojstranné nepres-
nosti. Tutovku spálil 
v 61. minúte Buček, 
Křížek jeho strelu vy-
razil na roh. O tri mi- 
núty neskôr podnikli 
Púchovčania rýchly 
brejk, na jeho konci 

bola posila Gáborík, ktorý do prázdnej bránke rozho-
dol o víťazovi stretnutia – 0:2. Púchovčania poľavili a 
mali šťastie, že ich domáci nedokázali potrestať. Štvrť 
hodinu pred koncom opečiatkoval Radenovič hlavou 
brvno Letkovej bránky a o minútu neskôr vykopol po 
rohovom kope Brezničan loptu z prázdnej bránky. A 
keď sa do streleckej listiny nepodarilo zapísať Rosina 
na domácej a Kopiš na hosťujúcej strane, skóre sa už 
nemenilo. 

Góly: 17. Buček, 64. Gáborík.
Rozhodoval Valent, ŽK: Antol, Smiljkovič, Žilka - My-

nář, 350 divákov.
Zostava Horoviec (NEMŠOVÁ): Křížek (65. Žilka) 

– Mihaljevič, Mujkoš, Kvasnička (76. Balocký), Valašík 
(59. Marman), Dabetič (16. Tomáš), Svorada, Radeno-
vič, Antol, I. Kostič, Smiljkovič. Tréner Ľ. Greguška.

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Marek Ga-
jdošík (89. Hrančík), Buček (70. Kopiš), Gáborík (83. 
Luhový), Sibanda, Mynář, J. Pilát (87. Červený), Vanák, 
Zavadzan (76. Hrnko), Brezničan. Tréner S. Ďuriš. 

Výsledky: N. Zámky – Prievidza 3:2, Zl. Moravce B 
– D. Streda B 0:4, Topoľčany – Šaľa 0:2, Trnava B – Bor-
čice 0:2, Beluša – Bánovce 0:0, V. Ludince – Dubnica 
2:2, Gabčíkovo – Nitra B 3:0, L. Rovne – Galanta 0:1
1. Borčice 3 3 0 0 5:0 9
2. Dubnica 3 2 1 0 7:2 7
3. Gabčíkovo 2 2 0 0 7:0 6
4. D. Streda B 2 2 0 0 5:0 6
5. Nové Zámky 3 2 0 1 5:4 6
6. L. Rovne 3 2 0 1 4:3 6
7. MŠK Púchov 2 1 1 0 3:1 4
8. V. Ludince 3 1 1 1 5:4 4
9. Galanta 2 1 1 0 3:2 4
10. Šaľa 2 1 0 1 3:2 3
11. Trnava B 3 1 0 2 4:4 3
12. Topoľčany 3 1 0 2 3:3 3
13. Zl. Moravce B 3 1 0 2 3:7 3
14. Prievidza 3 0 1 2 4:6 1
15. Bánovce 2 0 1 1 0:3 1
16. Beluša 3 0 1 2 1:6 1
17. Nitra B 3 0 1 2 2:8 1
18. Horovce 3 0 0 3 0:9 0

Ak by niekto pred rokom povedal, že Púchov (v bielych dresoch) sa stretne v jednej súťaži s Horovcami (i keď do-
časne pod hlavičkou Nemšovej), odborníci by si asi zaťukali na čelo. Stalo sa, a tak bol v nedeľu sviatok futbalu so 
šťastným koncom pre Púchov.  Futbalisti MŠK zvíťazili 2:0.                                FOTO: Milan Podmaník 

Druhý gól vsietila do prázdnej bránky tohtoročná posila MŠK Púchov Adam Gáborík 
(vľavo). Vedenie MŠK od neho očakáva predovšetkým góly... 
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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.

 Včielkáči boli super
Denný tábor Včielkovo sa tešil po- 
čas celého týžda krásnemu počasiu.  
Deti mali po celý čas bohatý pro-
gram a boli skutočne usilovné ako 
včielky.
Po zoznámení sme spoločne vyrobili 
vlastné maľované tašky, do ktorých si 
chlapci a dievčatá počas celého poby-
tu vkladali vyrobené a získané darče-
ky, ktoré si v  piatok vzali domov ako 
peknú spomienku na pobyt v CVČ. 
V  utorok sme sa v  múzeu od pána 
Hvizdáka dozvedeli kus histórie mes-
ta, zahrali sme sa hry, ktoré sa hrávali 
kedysi naši predkovia a následne nás 
pani prednostka prijala na Mestskom 
úrade v Púchove. Deti jej dávali rôzne 
otázky, na ktoré sa od nej dozvedeli 
zaujímavé odpovede. Po návšteve 
mestskej väznice sme sa domov vra-
cali plní nových vedomostí.
Na ďalší deň sme navštívili kino, kde 
premietali krásnu animovanú rozpráv-

ku o Bocianovi Riškovi a po chutnom 
obede v  Materskej škole Požiarna 
1292 sme skákali jumping s Jankou 
a športovali na ihrisku. Ani štvrtok ne-
bol nudný, nakoľko hneď ráno si mali 
možnosť deti vyrobiť nádherné obrazy 
na plátno a taktiež ryžovať „zlato“, zažiť 
balónovú vojnu a mnoho iných zaují-
mavých aktivít. Posledný deň bol ve-
novaný lukostreľbe. Pán Roman Cahel 
všetkým porozprával o strieľaní z luku, 
vysvetlil techniku a spolu so všetkými 
táborníkmi sme triafali do čierneho. 
Teda, niektorí iba takmer do čierneho.  
Následne sme vyskúšali aranžovanie, 
výrobu náramkov, futbal, spievanie, 
tanec, rozprávky, hádanky a veľa rôz-
nych vecí, ktoré, pevne dúfam, deti 
bavili a prídu do tábora opäť.
   Na záver by som chcela veľmi pekne 
poďakovať všetkým, ktorí sa na zdar-
nom priebehu tábora podieľali. 

Dáša Illyová, vedúca tábora

Exkurzia u hasičov a výlet do Nimnice
Koncom júla sme s klientmi CSS - 
Chmelinec navštívili Hasičskú stanicu 
v  Púchove. Profesionálni hasiči nás 
oboznámili s najnovšou technikou, 
porozprávali o svojej činnosti a vy-
svetlili nám, ako sa zachovať v prípa-
de požiaru. Ochotne odpovedali na 
naše otázky, aj keď sú zvyknutí, že na 
exkurzie ku nim chodia prevažne deti 
alebo mládež. Naši seniori boli vzorní 
poslucháči a niektoré činnosti si mohli 
aj prakticky vyskúšať. 
Ďakujeme veliteľovi Hasičskej stanice 
Púchov Ing. Richardovi Hiklovi, veli-
teľovi družstva Jozefovi Hričovi, Mare-
kovi Veselovskému a Vladimírovi Ga-
šparovi. Odchádzali sme obohatení o 
nové vedomosti a s pocitom príjemne 
stráveného dopoludnia.

Počas letných prádznin sme sa s 
klientmi Centra sociálnych služieb 
Chmelinec vybrali aj do neďalekých 
kúpeľov v Nimnici. Počasie nám pria- 
lo - aj keď by sme zniesli o troška 
chladnejšie. 
V kúpeľnom altánku bolo príjemne 
a opečené špekáčiky so slaninkou 
nemali chybu. Po obedňajšej kávič-
ke sme vyskúšali cvičebné náradie v 
areáli kúpeľov a obdivovali sme ich 
vkusne upravený exteriér. 
Najväčším lákadlom však bolo osvie-
žiť si nohy v prírodnej vode a poma-
sírovať chodidlá na kamienkoch. Zre-
laxovaní a plní dojmov sme sa vracali 
domov so želaním čo najskôr si po-
dobný výlet zopakovať.

-mv-
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Putovný pohár primátora mesta 
Púchov zostáva v okrese, v Beluši

51. ROČNÍK SÚŤAŽE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV O POHÁR PRIMÁTORA MESTA PÚCHOV

Muži Beluše a ženy Dulova sa stali celkovými víťaz-
mi 51. ročníka súťaže dobrovoľných hasičov O pohár 
primátora mesta Púchov. Belušania zrejme sami ne-
verili, že môžu zvíťaziť, pretože si ani nepočkali na 
prevzatie putovného i víťazného pohára. Štartovali 
ako desiati v poradí a dokázali sa najlepšie vyspo-
riadať s asfaltovou mestskou traťou. Už po svojom 
štarte však vedeli, že za sebou nechali jedného z fa-
voritov – účastníka Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy Nedašovu Lhotu. Na Belušanov napokon nesta-
čilo žiadne mužské družstvo vrátane ďalších účastní-
kov Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Príjemným 
prekvapením je aj druhé miesto Dolnej Breznice, 
rovnako ako štvrtá priečka usporiadateľských do- 
brovoľných hasičov z Púchova. Do elitnej desiatky sa 

z družstiev z Púchovského okresu prebojovali ešte 
Hoštiná a Kvašov. 

V ženskej súťaži si cennú trofej odniesli ženy Dulo-
va, ktoré zvíťazili s takmer sekundovým náskokom 
pred dievčatami z moravskej Nedašovej Lhoty. Bronz 
si vybojovali Ihrišťanky, domáce Púchovčanky skon-
čili šieste. 

Dievčatá Dulova zvíťazili aj v dorasteneckej kate-
górii, v kategórii dorastencov si trofej za prvenstvo 
odniesli chlapci z Horného Lieskova.  

Výsledky:
Muži: 1. Beluša – 15,52 sekundy, 2. Dolná Brezni-

ca – 16,93 s, 3. Nedašova Lhota – 17,16 s, 4. Púchov 
– 17,36 s, 5. Horný Lieskov – 17,61 s, 6. Rajecká Lesná 
– 18,12 s, 7. Hoštiná – 18,15 s, 8. Bolešov – 18,56 s, 9. 

Kvašov – 18,82, 10. Košecké Podhradie 
– 19,14 s, 11. Ihrište – 19,64 s, 12. Hlinsko 
– 20,20 s, 13. Zbora – 21,05 s, 14. Pred-
mier - 21,38 s, 15. Púchov – starí páni 
– 24,86 s

Ženy: 1. Dulov – 18,48 s, 2. Nedašo-
va Lhota – 19,63 s, 3. Ihrište – 19,79 s, 
4. Kvašov – 19,81 s, 5. Vydrná – 21,94 
s, 6. Púchov – 21,96 s, 7. Horná Poruba 
– 32,92

Dorastenci: 1. Horný Lieskov – 16,54 
s, 2. Dolná Breznica – 16,84 s, 3. Pruské 
– 18,61 s, 4. Záriečie – 23,85 s

Dorastenky: 1. Dulov – 20,08 s, 2. 
Kvašov – 20,94 s, 3. Bolešov – 25,92 s, 4. 
Pruské – 35,12 s.

O súťaž dobrovoľných hasičov v šir-
šom centre Púchova bol tradične veľký 
záujem, organizátori – Dobrovoľný ha-
sičský zbor Púchov v čele s veliteľom 
Michalom Koukalom si zaslúžia abso-
lutórium za výborne pripravené podu-
jatie. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 36 
družstiev v mužských a dorasteneckých 
kategóriách zo Slovenska i Moravy.    (r)

O takéto krásne trofeje sa bojovalo v nedeľu 13. augusta počas 51. r očníka súťaže dobrovoľných hasičov O pohár 
primátora mesta Púchov.                                   FOTO: Milan Podmaník

Dobrovoľní hasiči z Púchova síce na pohár nedosiahli, no finančná
odmena za pekné štvrté miesto ich neminula. Na snímke veliteľ DHZ 
Púchov Michal Koukal odovzdáva cenu za štvrté miesto. 

V súťaži žien i dorasteniek si z Púchova prvenstvo od-
viezli dievčatá z Dulova. 

Hasičská súťaž v širšom centre Púchova medzi doma-
mi má svoje čaro. Nečudo, že tento rok prilákala takmer 
štyri desiatky družstiev. 

Jedno mali všetky družstvá spoločné - do súťaže išli s 
plným nasadením. 

S úsmevom ide všetko lepšie...
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Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 
00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 

celkov v platnom znení 
v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž č. 3/2017 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 
a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so 
Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva 
na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.  

I.
Predmet nájmu na základe OVS

1. Predmetom nájmu na základe OVS je výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie 
zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove hotela 
Študent v Považskej Bystrici, ul. Slovenských partizánov 1131/51, zapísanej na 
LV č. 5489, kat. územie Považská Bystrica ako internát, škol. stred., súp. č. 1131, 
postavenej na parc. č. 3700/6. Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného 
priestoru je 10m2. Priestor sa nachádza na 4. poschodí - miestnosť č. 418.

2. Funkčné využitie predmetu OVS a účel nájmu: kancelárske priestory
3. Minimálna výška nájomného predstavuje sumu vo výške 47,- €/rok/m2 

za nebytové priestory uvedené v ods. 1 tohto článku. V tejto sume nie sú 
zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom, ktoré sa 
budú platiť nad rámec nájomného.

4. Doba platnosti zmluvy: na dobu určitú – od 01.10.2017 na 5 rokov
II.

Podávanie návrhov

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže môžu uchádzači, v zalep-
enej obálke označenej textom „OVS č. 3/2017 – NEOTVÁRAŤ“, 
doručiť osobne na sekretariát riaditeľ Strednej odbornej školy ob-
chodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov alebo poštou na adresu:                                                                                                                                          
Stredná odborná škola obchodu a služieb

          Ul. 1. mája 1264
          020 01 Púchov                                                                                                                  
2. Požadovaný minimálny rozsah a obsah ponuky/návrhu:
          a) Identifikačné údaje uchádzača:
• u fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa 

trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, súhlas so spracovaním 
osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na účely 
obchodnej verejnej súťaže

• u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, 
IČ DPH, výpis zo živnostenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo 
iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný

• u právnickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, 
DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, výpis z 
obchodného registra

          b) bankové spojenie uchádzača
          c) navrhovaná výška nájomného za m2/rok 
3.      Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na OVS.

III.
Časový plán OVS

1. Obhliadku nebytových priestorov je potrebné dohodnúť vopred v pra-
covných dňoch v čase od 08.00 h do 12.00h, kontaktná osoba Ing. Renáta 
Papšová, č.t. 0424323672, e-mail: hotelstudent@centrum.sk

2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: do 
25.08.2017 do 12.00 h

3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov: 28.08.2017
IV.

Kritéria hodnotenia návrhov

1. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššia ponúkaná odplata 
za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za 
m2/rok) pri splnení všetkých podmienok obchodnej verejnej súťaže.

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou 
ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových 
priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok obchodnej 
verejnej súťaže.

3. V prípade, že bude predložená viac ako 1 ponuka, bude nasledovať 
elektronická aukcia.

4. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oboznámený najne-
skôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Ostatní navrhovatelia, 
ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne. S 
víťazom OVS bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme nebytových 
priestorov, ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi správcu, t.j. 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov si v 
zmysle § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 
vyhradzuje práve uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť a to 
tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené 
podmienky súťaže.

V Púchove 8.8.2017                                                                                            Mgr. Ivan Kasár
                                                                                                                                  riaditeľ školy 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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Púchovský zimný štadión sa stal v polovici júla de-
jiskom v poradí už tretieho ročníka letného kraso-
korčuliarskeho sústredenia Figure skating summer 
camp Puchov 2017. Sústredenie sa konalo pod zášti-
tou krasokorčuliarskeho klubu SPORTING CLUB PU-
CHOV (SCP). Tréningy na ľade (techniku sklzu, skokov 
a piruet) viedli dlhoroční a skúsení tréneri krasokor-
čuľovania - manželský pár Petra a Rastislav Vrlákovi 
zo Žiliny. Hodiny baletu a gymnastiky prebiehali pod 
vedením tanečnej lektorky - Márie Matúšovej z Pú-

chova. „Z hodnotenia účastníkov sústredenia môže-
me konštatovať, že si deti počas tohto prázdninové-
ho týždňa rozšírili svoje krasokorčuliarske zručnosti 
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý by sa mal 
konať opäť o rok. Veľká vďaka patrí mestu Púchov 
a MŠK Púchov za to, že nám umožnili zorganizovať 
toto sústredenie. Poďakovanie patrí aj našim pod-
porovateľom – Centra voľného času Včielka Púchov, 
Kompava a Domin mode,“ skonštatovala Andrea Ri-
došková z SCP Púchov.                     (r)

Krasokorčuliarske zručnosti, ktoré mladí Púchovčania získali počas letného sústredenia, by mali zužitkovať už 
počas najbližšej sezóny. Na snímke účastníci ústredenia aj trénermi.                    FOTO: SCP Púchov

Púchovská krasokorčuliarska mlaď cibrila 
techniku počas letného sústredenia

6. liga muži – 2. kolo o 17.00
Košecké Podhradie – Jasenica (D. Komorník, Mi-

hálik), Bolešov – Horná Poruba (R, Kováč, Kováčik), 
Lysá pod Makytou – Udiča (Pastorek, Hriadel), Ko-
šeca – Kvašov (o 14.00 – Zigo, Komorník), Dulov 
– Tuchyňa (Koleno, Galbavý), Streženice – Dolné 
Kočkovce (Folučka, Rojko, Kapila), Podmanín – Pa-
pradno (Migat, Meluch)

7. liga muži – 2. kolo o 17.00
Podvažie – Šebešťanová (Zvak, Horečný, Blaško), 

Kolačín – Pružina (O. Komorník, Zigo), Sverepec 
– Visolaje (Mako, Jandušík), Dolná Mariková – Mi-
kušovce (Brundza, Balušík), Dohňany – Lazy pod 
Makytou (R, Ďuriš, Orálek), Dolná Breznica – Prus-
ké (R, Proč), Praznov – Fan Club Púchov (o 10.00 
– Rojko, Folučka)  

Delegačná listina ObFZ na 20. 8.

1. kolo: Baník Prievidza – MŠK Púchov 4:0 (1:0), 
Skalica – Malacky 3:2, Komárno – Gabčíkovo 1:0, Lo-
komotíva Trnava – Karlova Ves Bratislava 2:2, Myjava 
– Devínska Nová Ves 4:0, Bánovce – Petržalka 2:3, In-
ter Bratislava – Nové Zámky 0:2, Topoľčany – Dubni-
ca nad Váhom 0:7, Zlaté Moravce/Vráble – Považská 
Bystrica 3:1
1. Dubnica 1 1 0 0 7:0 3
2. Myjava 1 1 0 0 4:0 3
3. Prievidza 1 1 0 0 4:0 3
4. Zl. Moravce 1 1 0 0 3:1 3
5. N. Zámky  1 1 0 0 2:0 3
6. Skalica 1 1 0 0 3:2 3
7. Petržalka 1 1 0 0 3:2 3
8. Komárno 1 1 0 0 1:0 3
9. Loko. Trnava 1 0 1 0 2:2 1
10. Karlova Ves 1 0 1 0 2:2 1
11. Bánovce 1 0 0 1 2:3 0
12. Malacky 1 0 0 1 2:3 0
13. Gabčíkovo 1 0 0 1 0:1 0
14. P. Bystrica 1 0 0 1 1:3 0
15. Inter 1 0 0 1 0:2 0
16. MŠK Púchov 1 0 0 1 0:4 0
17. Devínska  1 0 0 1 0:4 0
18. Topoľčany 1 0 0 1 0:7 0

II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17
1. kolo: Baník Prievidza – MŠK Púchov 2:0 (2:0), 
Skalica – Malacky 2:0, Komárno – Gabčíkovo 1:7, 
Lokomotíva Trnava – Karlova Ves Bratislava 1:3, My-
java – Devínska Nová Ves 3:0, Bánovce nad Bebravou 
– Petržalka 0:1, Inter Bratislava – Nové Zámky 5:0, 
Topoľčany – Dubnica nad Váhom 2:9, Zlaté Moravce/
Vráble – Považská Bystrica 7:0
1. Dubnica 1 1 0 0 9:2 3
2. Zl. Moravce 1 1 0 0 7:0 3
3. Gabčíkovo 1 1 0 0 7:1 3
4. Inter 1 1 0 0 5:0 3
5. Myjava 1 1 0 0 3:0 3
6. Karlova Ves 1 1 0 0 3:1 3
7. Skalica 1 1 0 0 2:0 3
8. Prievidza 1 1 0 0 2:0 3
9. Petržalka 1 1 0 0 1:0 3
10. Bánovce 1 0 0 1 0:1 0
11. Loko. Trnava 1 0 0 1 1:3 0
12. MŠK Púchov 1 0 0 1 0:2 0
13. Malacky 1 0 0 1 0:2 0
14. Devínska 1 0 0 1 0:3 0
15. Nové Zámky 1 0 0 1 0:5 0
16. Komárno 1 0 0 1 1:7 0
17. Topoľčany 1 0 0 1 2:9 0
18. P. Bystrica 1 0 0 1 0:7 0

Športovotechnická komisia Oblastného futbalo-
vého zväzu upozorňuje všetky futbalové oddiely, 
kluby a telovýchovné jednoty, že je potrebné všetky 
požiadavky na zmenu termínu (okrem dlhodobých 
žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej ale-
bo jarnej časti súťažného ročníka), podať na športo-
votechnickú komisiu  prostredníctvom elektronickej 
podateľne v Informačnom systéme slovenského fut-
balu (ISSF) z detailu stretnutia. V prípade potrebnej 
dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť 
cez Žiadosť o zmenu termínu v ISSF. 

Športovotechnická komisia schválila výnimky z 
úradných hracích časov a hracích dní pre jesennú 
časť súťažného ročníka 2017/2018 nasledovne:

4. liga mladší žiaci - MKF Ilava odohrá svoje domáce 
majstrovské stretnutia v sobotu v úradnom hracom 
čase.

Prípravky MIX U11 
TJ Iskra Borčice - odohrá domáce stretnutia na ihris-

ku FK Slovan Bolešov
TJ Jedota Dulov - odohrá svoje domáce majstrov-

ské stretnutia na ihrisku ŠK LR Lednické  Rovne
 Fan Club Púchov - odohrá svoje domáce majstrov-

ské stretnutia na ihrisku TJ Lokomotíva Lúky
MŠ Púchov (dievčatá) - odohrajú svoje domáce 

majstrovské stretnutia na ihrisku TJ Lokomotíva Lúky
Športovotechnická komisia tiež súhlasí so zmenou 

poradia majstrovských futbalových stretnutí nasle-
dovne:

6. liga dorast 1. kolo: TJ Slovan Dolné Kočkovce - TJ 
Plevník Drienové - dňa 10. 9. 2017 o 13,15 hod. na 
ihrisku Dolných Kočkoviec.

6. liga dorast 10. kolo: TJ Plevník Drienové - TJ Slo-
van Dolné Kočkovce dňa 22. 4. 2018 o 13,15 hod. na 
ihrisku v Plevníku.

Športovotechnická komisia nariaďuje odohrať 
majstrovské futbalové stretnutie 4. ligy starších žia-
kov, skupina sever Plevník Drienové - TJ Slovan Dolné 
Kočkovce dňa 9. 9. 2017 (sobota) o 10,30 hod. Komi-
sia rozhodcov zabezpečí delegovanie rozhodcov.

Športovotechnická komisia upozorňuje všetky 
oddiely, kluby a telovýchovné jednoty, že možnosť 
prihlásiť družstvá mladšej prípravky kategórie U10 
(ročník narodenia po 1. 7. 2008  do 31. 12. 2011) je 
najneskôr do 15. 8. 2017.

ŠTK ObFZ Považská Bystrica

O zmeny termínov a časov futbalových 
stretnutí možno žiadať iba elektronicky

Oblastný futbalový zväz informuje
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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
Už ubehlo 5 rokov, čo 
sa modlíme za manžela, 
ocina, dedka Dalibora 
STRÝČKA a s  láskou 
a nehou spomíname. 

Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti, 
čo vzal, zostali len spo- 
mienky a žiaľ. 
Dňa 7. 8. 2017 uply-
nulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá obetavá manžel-
ka, mama a stará mama 
Katarína GALÁTOVÁ rod. Hlinková. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
V  tichej spomienke 
a s láskou v srdci sme si 
dňa 2. 8. 2017 pripome-
nuli 10. výročie úmrtia 
nášho drahého Ondreja
P A Z D E R N A T É H O 
z Ihríšť. 
S  láskou a  vďakou  
spomína celá smútiaca 
rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti čo 
vzal. Zostali len spo- 
mienky a  v  srdci žiaľ.  
Dňa 30. 7. sme si pripo-
menuli štvrté smutné  
výročie úmrtia našej dra-
hej mamičky, babičky 
a  prababičky Antónie 
FAKTOROVEJ.

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku 
ďakujú dcéry Alena a Darina s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 2. 8. 2017 si pri-
pomíname 25. výročie 
úmrtia nášho milova-
ného otca a dedka pána 
Jozefa FULCA zo Stre-
ženíc. 
Kto ste ho poznali,  
venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

Syn Jozef s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
zostávajú. Dňa 14. 8. 
uplynulo 25 rokov od 
tragickej smrti Ľubka 
PODOBENA. 
S  láskou spomínajú 
rodičia, brat Elo s  pria- 
teľkou, sestra Gabika 
s  rodinou, brat Peter 
s rodinou. CHÝBAŠ NÁM!

SPOMIENKA
Dňa 18. 8. 2017 uplynie 
15. rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec Štefan 
CRKOŇ. Kto ste ho po-
znali venujte mu tichú 
spomienku. 

Spomínajú dcéra, 
synovia a zať s rodinami.

SPOMIENKA
Milá mamička 
Miroslava JURÍKOVÁ. 
Dala si nám všetko, čo 
len matka môže dať 
- pochopenie, starost-
livosť, lásku, nehu...
Milovala si nás celým 
srdcom. Ťažko sa vní-
mal Tvoj odchod v nedožitých 61 rokoch.... stále 
nám všetkým chýbaš. Čas je neúprosný, už je to 
23 rokov (15. 7.) čo si nás navždy opustila. 

S láskou a úctou deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 15. 8. 2017 sme si 
v spomienke a s  láskou 
v  srdci pripomíname  
3. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
Anton MORAVANSKÝ. 
S  láskou spomínajú 
manželka, syn s  rodi-
nou, nevesta so synom 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Odišla si tíško, niet ťa 
medzi nami, v  našich 
srdciach žiješ spomien-
kami. Dňa 22. augusta 
2017 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá Katka ROV-
ŇANÍKOVÁ. 

S láskou a úctou 
spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti čo 
vzal. Zostali len spom-
ienky a v srdci žiaľ. 
Dňa 22. 8. si spomíname 
dvadsiate smutné výro-
čie úmrtia nášho drahé-
ho manžela, otca a ded-
ka Vojtecha TŔNIKA.

S láskou a úctou 
spomínajú manželka a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 18. augusta 2017 
si pripomíname 1. výro-
čie úmrtia našej drahej 
mamy, babky a prabab-
ky Jozefy LUHOVEJ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou spomína brat 
Miro, Vlado a sestra Oľga s rodinami a rodina 

po zosnulom bratovi Zdenovi.

SPOMIENKA
Odišiel si bez rozlúčky, 
čo nikto nečakal. Už len 
kytičku Ti na hrob mô-
žeme dať, modlitbu ti-
chú odriekať a s  láskou 
spomínať. 
Dňa 17. 8. 2017 si pripo-
míname prvé smútočné 
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec, dedko a pradedko Rudolf HUŇAČKA 
z Púchova. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA 
Človek odchádza, ale 
všetko krásne čo nám 
dal, ostáva v nás. 
Dňa 12. 8. si pripomí-
name druhé výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, 
svokor a  dedko Ondrej 
JUNGA z Ihríšť. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA 
Pred 2 rokmi dňa 25. 8. 
2017 odišiel do večnosti 
a spí svoj večný sen Ing. 
Štefan ČERVEŇAN.
S  láskou a  úctou na 
neho spomínajú man-
želka, deti s  rodinami, 
vnuci, sestra a  ostatná 
rodina. 
P. S.: Ja som vás neopustil, len som Vás predbehol.
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám prerobený  3-izbový byt v Nemšovej , sa-
mostatné kúrenie + garáž. Cena dohodou. Tel. 0902 
379 334.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim v Púchove jednoizbový byt s balkónom na 
najvyššom poschodí. Kontakt: 0908 434 689.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem 3-izbový byt (68 m²) na Pribinovej ulici. 
Balkón, pivnica, výťah. Tel. 0914 108 575.

AUTO-MOTO
• Kúpim Škodu Felíciu od roku 2000 a 2001, málo 
jazdenú. Stav - cena, len v okrese. Tel. 0950 642 340.

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.             
• Kvalitná masáž – odblokovanie. Tel. 0908 183 215.

KÚPA RÔZNE                      
• Kúpim parožie hocijakého typu, čerstvé aj staršie 
vyblednuté, zelené, polámané. Jelenie, srnčie, da-
nielie, kúpim aj celé trofeje. Cena závisí od kvality a 
množstva, platím ihneď. Viac info: 0940 723 073 ale-
bo mailom: puchovcan0@gmail.com

PREDAJ RÔZNE
• Predàm Zetor 25 s motorom major- hydraulika- 
štvorvalec +  náhradné komplet valce + servo - tre-
ba dorobiť. Zadné gumy 14,9 na 24. Cena dohodou.  
Tel. 0903 407 355.
• Predám lacno sudy – 500 l, 300 l a elektr. drvič na 
jablká. Kontakt: 0940 106 942.
• Predám 5-ročnú pračku Elektrolux, z vrchu plnená. 
Cena 90 €. Tel. 0914 120 216.
• Predám válendy s odkladacím priestorom, 1 ks 30 
eur. Tel. 0949 306 155.
• Predám kočík trojkombináciu Concord fusion farba 
mocca, po 1 dieťati vo výbornom stave. Cena 270 €.  
Ďalej predám hojdacie ležadlo vibračné, hudobné 
pre deti od 0+. Cena 20 €.  Tel. 0904 854 775.
• Predám rotačnú kosačku RKT 110 + motor Honda 
GTV 190 za 750 €. Tel. 0908 738 103.

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 

• Predám novú porcelánovú obedovú súpravu pre 
6 osôb. Cena 30 €. Tel. 0911 269 338.
• Predám lacno sudy – 500 l, 300 l a elektr. drvič na 
jablká. Ďalej sedačku, rozkl. gauč, kanc. stoličku, 
det. jedál. stoličku, detské plast. stoličky, kolobežku. 
Tel. 0940 106 942.
• Predám pluh na vyorávanie zemiakov za traktor, 
naviják. Tel. 0918 482 670.
• Predám lacno sedačku, rozkl. gauč, kancel. stolič-
ku, det. jedal. stoličku, det. plast. Stoličky, kolobež-
ku. Tel.: 0940 106 942.

RÔZNE
• KURZY ANGLIČTINY - www.LamaSchool.sk, tel. 
0949 374 254.
• Hľadám asistenta, ktorý vlastní auto a takisto 
vodičský preukaz. Som vozíčkarka so svalovou 
dystrofiou. Volajte na tel. 0910 811 020. 
• BYTOVÝ A METROVÝ TEXTIL - Pešia zóna - matrace 
pre každého - výroba byt. textilu na mieru - overená 
kvalita.

PONUKA PRÁCE
• Prijmem 4 pomocníkov na stavbu v  PU. Tel. 0949 
607 236.
• Prijmem krajčírku do svadobného salóna v Púcho-
ve. Tel. 0908 228 828.
• Firma NaRi s. r. o., hľadá stolára do výroby nábytku. 
Výhodné platové podmienky. Info na tel. 0907 240 
709.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme 
do zamestnania vodičov nákladnej dopravy a stroj-
níkov stavebných strojov. Kontakt p. Gášek 0915 
842 232, autodoprava@pdmestecko.sk.

OZNAMY 
• Poľovnícke združenie Hradisko Púchov oznamu-
je občanom, ktorí prenajímajú pozemky na výkon 
práva poľovníctva, že pre rok 2017 bude nájomné 
vyplácané dňa 27.8.2017 nasledovne: Pozemky v 
katastroch Pov. Bystrica, Milochov a Sverepec, bude 
nájomné vyplácané v zasadačke poľovníckej reštau-
rácie Podhlinie v Pov. Bystrici a to v čase od 14.00 do 
15.00 hod.. Pozemky v katastroch Horné, Dolné Koč-
kovce, Nosice a Beluša bude nájomné vyplácané v 
kancelárii urbariátu Dolné Kočkovce v čase od 17.00 
do 18.00 hod.
• ZO SZZP Púchov poriada dňa 23. 8. 2017 zájazd na 
termálne kúpalisko Dunajská streda. Poplatok 16 €.  
V  cene je cesta + vstupné. Odchod o  6.00 hod. za 
starým DK.
• ZO SZZP Púchov poriada posedenie pri guláši na 
ihrisku v Dol. Kočkovciach. Dňa 8. 9. 2017, poplatok 2 €. 
Začiatok o 15.00 hod.
• ZO SZZP Púchov po-
riada 25. 10. 2017 zá-
jazd do poľskej Jablon-
ky na nákupy. Prihlásiť 
sa môžete do 22. 10. 
2017, poplatok 10 €. 
Odchod z parkoviska za 
starým DK o 6.00 hod.

• V poradí už tretí ročník súťažného dogtrekkingu 
sa uskutoční v sobotu 19. augusta so štartom v 
Nimnici na salaši pri poľovníckej chate. Súťaž je ot-
vorená pre všetky psie plemená, nesocializované s 
náhubkom. Zraz a zápis od 8.00 do 9.30. Viac info na 
FB: „Dogtrekking na holíši“.     

STRATY - NÁLEZY
• Hľadám poctivého nálezcu, ktorý našiel kľúč od 
auta s príveskom na ulici Športovcov. Odmena 20 €.  
Tel. 0908 054 778.
 
POĎAKOVANIA
• Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju za 
poskytnutie priestorov Sobášneho paláca v Bytči, 
počas nášho svadobného obradu. 
Vďační novomanželia Čimborovci.

SPOMIENKA
Dňa 4. 8. 2017 sme si 
pripomenuli 9. výročie 
úmrtia našej drahej 
mamy, babky Božky 
SPIŠIAKOVEJ. 
S láskou na ňu spomí-
najú dcéry Božka a An-
drea s rodinami a ostat-
ná blízka rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Útulok OZ 
Hafkáči  

Kontakt: 0911 290 983  
hafkacipb@gmail.com 

 facebook.com/hafkaci

tvoj najlepší kamarát
tu na teba čaká



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY24

Ilustračné foto, chyby v tlači vyhradené.

Akcia platí od 16. 8. do 22. 8. 2017.

PRIPRAVTE SA NA JESEŇ 
S NÁKUPOM ZA VÝHODNÉ CENY!!!

na  všetky druhy 

batohov, tašiek , 

softshelových búnd 

a športových 

sandálov.

-30%


