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Ocenení žiaci ZŠ Mládežnícka: 
Bianka Sarah Húževková, Monika Nábelková, Juraj 
Cabúk, Rastislav Henek, Gabriela Kubiritová, Viliam 
Kozánek, Maximilián Jurík, Andrej Pobežal, Lucia 
Odváhová, Eliška Valentínyová, Petra Kurtinová, 
Miloš Šerý, Katarína Mišíková, Kristína Hudáková, 
Lívia Bajzová, Naďa Kozánková, Leisha Taurani, 
Martin Jandušík, Emil Gabko, Tadeáš Guzma, Patrik 
Zboran, Katka Lazovanová 
ZŠ Gorazdova:  
Michaela Ďurišová, Adela Čviriková, Samuel Kres, 
Martina Vetešková, Michaela Jurenková, Rebeka 
Kováčová, Alexej Maslák, Eliška Pavlisová, Jakub 
Jurovčík, Zachariáš Galanek, Jakub Vavrek 
ZŠ J. A. Komenského:  
Emília Blahová, Natália Novotná, Dominik Hajas, 
Romana Halušková, Marek Putala, Patrik Šmigura, 
Patrik Andrisík, Romana Comová, Tamara Ganátová
ZŠ s MŠ Slovanská: 
Samuel Valach, Katarína Michalcová, Nina Rosino-
vá, Patrik Zdražil, Zuzana Janeková 
Cirkevná ZŠ sv. Margity: 
Filip Chromek, Nina Kutejová, Veronika Vozáriková, 
Zuzana Loduhová, Štefan Adam Sulík, Kristína 
Lichvárová, Andrea Vanková, Mária Mošková 

ZUŠ Púchov: 
Kristína Matochová, Nina Klobučníková, Soňa Sma-
tanová, Nella Janíčková, Matiáš Guzma, Gabriela 
Paganíková, Noemi Faboková, Janka Mária Gabčo-
vá, Matej Jurašík, Alexandra Kubiritová, Michaela 

Primátor mesta ocenil najlepších žiakov
V piatok 22. júna sa v sále Malého župného domu konala slávnosť pri príležitosti ukončenia 
školského roku. Primátor mesta Rastislav Henek ocenil najlepších žiakov všetkých päť pú-
chovských základných škôl, základnej umeleckej školy a Centra voľného času Včielka.

Šuriová, Kristína Potáčová, Terézia Fujeríková 
CVČ Včielka: 
Ján Medňanský, Filip Drábik, Simona Kováčiková, 
Samuel Gabriš, Matúš Šulík, Tomáš Golitko, Natália 
Štepanovičová, Patrik Zdražil          Foto: S. Flimmel

Vodná brána v pergole Marczibányiho 
záhrady osvieži počas horúčav

V uplynulých dňoch pracovníci Pú-
chov servis, s. r. o. namontovali v 
Marczibányiho záhrade vodnú brá-
nu. Zariadenie má trysky, ktoré vy-
tvárajú vodnú hmlu - veľmi jemné 
kvapôčky, ktoré poslúžia v letných 
horúčavách na osvieženie ľudí pre-
chádzajúcich parkom. Ľudia sa ne-
musia báť, že sa premočia, pretože 
ide o minimálne množstvo vody, 
ktorá sa z tela a oblečenia hneď od-

parí. 
Originálne vodné brány s čerpadlom 
stoja približne 4000 eur. Spoločnosť 
Púchov servis vodnú bránu zrealizo-
vala svojpomocne z bežne dostup-
ných prvkov, ktoré aj s montážou 
stoja približne 200 eur. Ak sa zariade-
nie osvedčí, mesto plánuje podobné 
vodné brány umiestniť aj v iných čas-
tiach mesta, napr. na pešej zóne.

-sf-

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárnosti, efek-
tívnosti a účelnosti pri nakladaní s rozpočtovými finančnými prostried-
kami od zriaďovateľa a od iných subjektov a kontroly vykonávania zá-
kladnej finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii zriadenej mestom 
Púchov - Základná škola s MŠ, Slovanská ul., Púchov.
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na 
II. polrok 2018
Návrh – Dodatok č. 3 z roku 2018 k Rokovaciemu poriadok Mestského 
zastupiteľstva Púchov
Návrh - VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov
Návrh - Dodatok č. 1z roku 2018 k Zásadám hospodárenia a naklada-
nia s majetkom Mesta Púchov
Návrh - Dodatok č. 2 z roku 2018 k Zásadám, ktorými sa určuje postup 
pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým 
občanom mesta Púchov
Návrh - Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Púchov (z roku 2018)
Úprava rozpočtu Mesta Púchov - jún 2018
Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ
Predaj, kúpa
Nájom
Rôzne
Diskusia a interpelácie

27. jún 2018 (streda) o 9.00
Divadlo Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002

Pozvánka na MsZ Púchov

PROGRAM ROKOVANIA
1. 
2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ocenení žiaci ZŠ Mládežnícka.
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Púchov servis, s. r. o. pomáha pri 
uzatváraní poistiek bytovým do-
mom, ktoré má v správe
Mestská spoločnosť Púchov servis, s. r. 
o. má v správe aj bytové domy, ktoré 
nie sú vo vlastníctve mesta. Z celko-
vého počtu 63 bytových domov má 
doteraz poistné zmluvy zabezpečené 
v spolupráci s firmou EuroFin Consul-
ting, a. s. len 13 bytových spoločen-
stiev. EuroFin Consulting, a. s. je sa-
mostatný finančný agent pôsobiaci v 
oblasti poistenia. Spoločnosť sa prio- 
ritne venuje poisťovaniu bytových 
domov a ročne rieši viac ako 4.000 po-
istných udalostí. 

Čo je predmetom poistenia byto-
vého domu?
Poistenie bytového domu sa môže 
uzatvoriť na nehnuteľnosť, ktorá 
má štyri a viac bytových jednotiek a 
tiež na vedľajšie stavby, ktoré tvoria 
príslušenstvo bytového domu (napr. 
garáže, prístrešky, dielne a pod.). Pri 
poistení bytového domu je poistená 
celá budova, vrátane všetkých sta-
vebných súčastí a technologických 

zariadení (napr. výťah, kotol, scho-
dište, vonkajšie prípojky patriace k 
budove a pod.). 

Kto je poistníkom pri poistení by-
tového domu?
Poistenie bytového domu je určené 
pre každého, kto potrebuje poistiť 
bytový dom – uzatvoriť si poistenie 

bytového domu teda môžu tak vlast-
níci bytových domov, spoločenstvá 
vlastníkov, ako aj správcovské spo-
ločnosti, mestá či obce. Uzatvoriť 
poistenie bytového domu však môže 
s poisťovňou len správca bytového 
domu (správcovská spoločnosť) ale-
bo osoba, ktorá má od spoločenstva 
vlastníkov bytov splnomocnenie.

Spoločenstvá bytov môžu ušetriť na poistení

Poistenie bytového domu a rozsah 
jeho krytia
Poistenie bytového domu býva varia-
bilné – dá sa vybrať z rôznych druhov 
poistného krytia. Medzi najčastejšie 
riziká patria: živelné riziká (požiar, 
výbuch, blesk, víchrica, povodeň, 
pád stromov a pod.), škody spôsobe-
né vodou z  vodovodných zariadení, 
škody spôsobené skratom na elek-
tromotore (osobné a nákladné výťa-
hy, elektronické vstupné a garážové 
brán), riziko krádeže a vandalizmu.

Exluzívna ponuka poistenia pre 
bytové domy v správe Púchov 
servis
Firma EuroFin Consulting, a. s. dáva 
exkluzívnu ponuku pre bytové domy 
v správe Púchov servis, s. r. o. vďaka 
spolupráci v rámci združenia SZVT. 
Napríklad minulý rok ponúkla jedné-
mu bytovému domu novú poistnú 
zmluvu, ktorá aj pri zväčšení rozsahu 
zmluvného poistného plnenia zníži 
ročné poistné o viac než 1.100 eur.

Zdroj: Púchov servis, s. r. o.

Pribudnú štyri nové prístrešky 
na zastávkach MHD
Koncom minulého mesiaca mesto 
elektronicky vysúťažilo dodávateľa 
stavby štyroch nových zakrytých ča-
kární na autobusových zastávkach. 
Firma ABRIS, s. r. o. by mala osadiť 
tri prístrešky na Ulici 1. mája a jeden 
prístrešok na Zábrehu. Prístrešky sú 
troch typov (podľa veľkosti), majú 
drevené lavice bez operadiel, odpad-
kový kôš. Kovová konštrukcia auto-
busových zastávok je pozinkovaná 
a práškovo lakovaná. Boky a zadná 
stena prístreškov je z bezpečnostné-
ho tvrdeného číreho skla. Strecha je 
rovná z číreho polykarbonátu s UV-fil-
trom a odtokom vody zadnou strany 
prestrešenia. Autobusové prístrešky 
by mali byt osadené do 31. júla tohto 
roku. Cena za všetky štyri prístrešky je 
podľa zverejnenej zmluvy 16.200 eur 
(s DPH).                                                        -sf-

Sociálny obchod s názvom “Veci za 
úsmev “ sídliaci na Námestí slobody v 
Púchove bude v mesiacoch  júl a au-
gust 2018  zatvorený.  Otvorený bude 
od  12. septembra každú stredu v čase 
od 16.00 do 17.30 hod. 

Ďakujeme všetkým, ktorí doposiaľ 
priniesli veci, ktoré mohli poslúžiť 
iným. Okrem návštevníkov sociál-
neho obchodu “Veci za úsmev“ sme 
v spolupráci s inými organizáciami 
a sociálnymi zariadeniami z nich 
mohli darovať aj do Doliečovacieho 
zariadenia v Ilave, Krízového centra 
v Považskej  Bystrici, Senior klubu v 
Púchove,  Diecéznej Charity v Žiline  
a iným. 
Ďakujeme Vám, ktorí ste priniesli 
veci čisté, opraté. Veľmi to pomáha  
šetriť čas a prácu všetkým dobro-
voľníkom, ktorým patrí veľká vďaka 
za ich čas a ochotu pomôcť.
Lenka Jamborková, MsÚ Púchov

Sociálny obchod 
pomáhal

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov medzi povinnosti správcu majet-
ku patrí aj zabezpečenie poistenie majetku vo vlastníctve mesta zvereného do správy. Púchov servis, 
s.r.o. (predtým MsBP Servis, s. r. o.) zabezpečuje poistenie majetku mesta v spolupráci s firmou EuroFin 
Consulting, a.s. z Považskej Bystrice. Pri poistení budov a bytových domov vo vlastníctve mesta získa-
lo touto spoluprácou výrazné zľavy na poistnom.



5spravodajstvo

Slávnostné stretnutie jubilantov
Seniorov prišli pozdraviť primátor 
mesta Rastislav Henek, viceprimátor 
Roman Hvizdák, poslanci mestského 
zastupiteľstva Lukáš Ranik a Peter  
Žiačik. Stretnutie zorganizovalo od-
delenie školstva a sociálnych vecí 
MsÚ pod vedením Renáty Holákovej, 
ktorá jubilantov privítala: „Dnešná 
oslava, na ktorej si pripomíname 
vaše životné jubileum, patrí vám. 
Vážime si vašu statočnú prácu, ktorú 
ste doposiaľ vykonali. Do ďalších dní 
vám prajeme veľa zdravia, radosti a 
životného elánu.“
Po príhovore nasledoval kultúrny 
program žiakov Základnej umeleckej 
školy Púchov. Primátor Rastislav He-
nek pozdravil všetkých prítomných 
jubilantov: „Ďakujem vám, že ste 
prijali moje pozvanie a prišli ste sem, 
aby sme sa mohli spoločne poroz-
právať a hlavne osláviť vaše životné 
jubileum. Každý z vás je výnimočný 
svojimi skúsenosťami a znalosťami, 
ktoré prenášate na mladšie generá-
cie. Za to vám patrí obrovská vďaka. 
Chcem vás ubezpečiť, že mojou sna-
hou je znížiť vaše náklady na život v 
tomto meste a zároveň sa postarať 
o to, aby ste sa tu cítili bezpečne a 
hlavne príjemne.“
Nakoniec primátor spolu s poslanca-
mi mestského zastupiteľstva osobne 
kvetmi zablahoželali všetkým jubilan-
tom.

-sf-

V piatok 15. júna sa vo veľkej sále divadla stretli púchovskí seniori – jubilanti s predstaviteľmi mesta. 

Vo štvrtok 14. júna sa vo veľkej sále Divadla Púchov konalo už 13. stretnutie 
seniorov pri hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. Po úvodnom 
vystúpení detí z Materskej školy Požiarna 1292 seniorov privítala vedúca od-
delenia školstva MsÚ Renáta Holáková. Primátor mesta Rastislav Henek vo 
svojom príhovore poďakoval iniciátorke tohto úspešného projektu pani Emílii 
Šipulovej. Ďalej poďakoval všetkým pracovníkom mestského úradu a Púchov-
skej kultúry, s. r. o., ktorý Čaj pre seniorov organizačne zabezpečujú.
Hlavná hviezda večera Martin Jakubec pochválil Púchov za vytvorenie pries-

Čaj pre seniorov s Martinom Jakubcom
toru pre seniorov, aby sa mohli 
pravidelne stretávať a zabávať. 
V iných mestách Slovenska vraj 
môžu Púchovu len závidieť takúto 
pravidelnú akciu. Potom Martin 
Jakubec spolu s Božankou pred-
stavili púchovským seniorom 
zmes chorvátskych piesní, obľ-
úbených repeťáckych skladieb a 
slovenských ľudoviek.

-sf-

V slovenských kalendároch takmer 
každý deň je spájaný s aspoň jedným 
krstným menom. Pôvodný kalendár 
bol zoznam rímsko-katolíckych svä-
tých. Dnešné oslavy menín boli pôvod-
ne sviatkom konkrétneho svätca alebo 
svätice, ktorých meno niektorí nosíme. 

26. jún - sv. Ján a Pavol, mučeníci; sv. 
Josemaría Escrivá de Balaguer, kňaz
• Adriána, Adriena - má latinský pô-
vod a jeho význam je „prichádzajúca 
od mora“
• Riana, Ria - domácka podoba mien 
Mária alebo Adriana
• Stojan, Stojana - juhoslovanský pô-
vod a význam mena je „nech žije“
27. jún - sv. Ladislav, kráľ; sv. Cyril Ale-
xandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi
• Ladislav, Ladislava - pravdepodob-
ne pomaďarčená podoba slovan-
ského mena Vladislav = „oslavujúci 
vládu“
• Samson - hebrejské meno (Šimšón) 
s významom „slnečný, nepremožiteľ-
ný“
• Sulamita - hebrejské meno (Sula-
mith) s nejasným významom
28. jún - sv. Irenej, biskup a mučeník
• Beátus, Beáta, Bea - má latinský 
pôvod a význam mena je „blažený, 
šťastný“
• Slavoj - novšie slovanské meno vy-
tvorené zo starších zložených mien 
(napr. Slavivoj)
29. jún - sv. Peter a Pavol, apoštoli
• Pavol, Pavel, Pavla - má lat. pôvod a 
význam mena je „malý, skromný“
• Peter, Petra, Petula - má grécky pô-
vod a význam mena je „skala“
30.  jún - Prví sv. mučeníci Cirkvi v 
Ríme; sv. Oto, biskup; sv. Melánia, 
mučenica
• Melánia - má grécky pôvod a vý-
znam mena je „čierna, tmavá“
• Šárka - české meno legendárnej hr-
dinky
• Vlastibor - slovanský pôvod a vý-
znam mena je „bojovník o vládu“
• Vlastimír, Vlastimíra - slovanský pô-
vod a význam mena je „veľký vládca“
1. júl - sv. Diana, rehoľníčka; sv. Oliver 
Plunkett, biskup a mučeník
• Diana, Dean, Deana, Dejan, Dina, 
Dajana - má latinský pôvod a význam 
tohto mena je „božská“
• Kalina - ruské meno podľa kríka s 
červenými plodmi
• Tabita - hebrejské meno s význa-
mom „gazela“
2. júl - Návšteva Panny Márie; bl. Eu-
génia Joubertová, panna;
sv. Berta, rehoľníčka
• Bertín, Bertína, Berta - má nemec-
ký pôvod a jeho význam je „slávny“, 
„skvelý“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám
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Polícia informuje

Nepozorný vodič na diaľnici D1 narazil do vozíka so šípkou a poškodil pritom aj stroj údržby diaľnic. 
FOTO: KR HaZZ Trenčín

Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

Dodávka na D1 zdemolovala výstražný vozík

Počas víkendu bude pre stavbu tunela 
uzavretá cesta medzi Nimnicou a Udičou

Ďalšia dopravná nehoda sa stala tesne po ôsmej 
hodine večer na 161 km diaľnice D1 v katastri obce 
Visolaje, v smere na Bratislavu. 

Štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru 
zasahovali v stredu podvečer pri dopravnej nehode, 
ktorá sa stala na diaľnici D1 v katastri obce Visolaje. 
Po príchode hasičov na miesto nehody hasiči zisti-
li, že ide o dopravnú 
nehodu dodávkové-
ho motorového vozi-
dla, ktoré narazilo do 
prívesného vozíka – 
smerovej šípky, ktorý 
usmerňoval premáv-
ku v danom úseku 
diaľnice. V dôsledku 
udalosti došlo aj k 
poškodeniu staveb-
ného stroja, ktorý bol 
v odstavnom pruhu. 
Pri udalosti sa nikto 
nezranil.  Zasahujúci 
hasiči vymedzili mies-
to udalosti a skontro-
lovali zdravotný stav 
vodiča. Súčasne na 
havarovanom auto-

mobile vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia a 
prostredníctvom absorpčnej látky zachytili a odstrá-
nili vytečené prevádzkové kvapaliny. Po zdokumen-
tovaní dopravnej nehody príslušníkmi diaľničnej po-
lície boli z vozovky odstránené úlomky a poškodený 
prívesný vozík a diaľnica opäť sprejazdnená.

KR HaZZ Trenčín

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej 
Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že od 
30. 6. 2018 (sobota) od 8.00 hod. do 1. 7. 2018 (ne-
deľa) do 18.00 hodiny bude na ceste II. triedy č. 507 v 
úseku od obce Nimnica koniec časti Kúpele po obec 
Udiča, úplná uzávierka tohto úseku cesty z dôvodu 
výstavby východného portálu tunela Diel - súčasť 
stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre 
rýchlosť 160 km/h. 

Doprava bude vedená po obchádzkových trasách 
v územných obvodoch okresov Púchov a Považ-
ská Bystrica (cesty I/61, I/49) a bude usmerňovaná 
umiestneným dočasným dopravným značením.  

Okresný dopravný inšpektorát žiada  motoristov, 
aby pri plánovaní ciest zohľadnili uvedené dopravné 
obmedzenie, sledovali dočasné dopravné značenie a 
prípadne  rešpektovali pokyny osôb určených na ria-
denie premávky.                 KR PZ Trenčín 

Nebola to lúpež, 
„iba“ rozbili sklo

Policajní kriminalisti vyšetrovali v piatok 22. 
júna od rána podozrenie z vlámania do budovy 
Okresného úradu v Púchove. V noci neznámy pá-
chateľ rozbili sklenené dvere do budovy úradu. 
Napokon sa však ukázalo, že nešlo o vlámanie. 
Ako informoval trenčiansky krajský policajný ho-
vorca Pavol Kudlička, z budovy nič nezmizlo. „Na 
budove boli poškodené dvere, ku žiadnej krádeži 
vlámaním nedošlo,“ uviedol Kudlička.             (r) 

Podozrenie z vlámania do budovy OÚ sa napokon 
nepotvrdilo.          FOTO: Slavomír Flimmel

Popíjali pred kostolom... 
Na trojicu mužov konzumujúcich v Horných 

Kočkovciach v parku pred katolíckym kostolom 
alkoholické nápoje upozornila v pondelok telefo-
nicky mestských policajtov žena z Púchova. Hliad-
ka po príchode na mieste našla trojicu mužov z 
Púchova, ktoré skutočne v parku popíjali. Hliadka 
ich informovala, že porušili všeobecne záväzné 
nariadenie – konzumovali alkoholické nápoje na 
verejnom priestranstve. Priestupok vyriešili mes-
tskí policajti napomenutím.  

Neužíval lieky, ušiel do lesa...
Stála služba Obvodného oddelenia Policajného 

zboru v Púchove požiadala mestských policajtov 
o preverenie oznamu ženy z Novonosickej ulice 
v Púchove, že jej syn fyzicky napáda rodičov. Po 
príchode hliadky na miesto zistili mestskí policaj-
ti, že agresívny muž by mal užívať antidepresíva, 
odmieta ich však užívať. Policajti žene vysvetlili, 
že nie je v kompetencii mestských policajtov do-
hliadať na užívanie liekov, je to vec lekára a rodi-
čov. Agresívny muž pravdepodobne ušiel do lesa, 
pretože sa bál policajnej hliadky. 

Obišiel bez pokuty
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

oznámenia na Gorazdovej ulici, kde mal na zemi 
ležať starší opitý muž. Hliadka na mieste našla Pú-
chovčana, ktorý mal drobné poranenie na brade, 
ošetrenie odmietol. Muž bol evidentne pod vply-
vom alkoholu, hliadka ho odprevadila do miesta 
bydliska, priestupok vyriešili napomenutím. 

Dal si povedať...
Na rušenie nočného pokoja na Ulici kpt. Jaroša 

upozornili telefonicky mestských policajtov krát-
ko pred polnocou. Hliadka na mieste našla muža z 
Púchova, ktorý uposlúchol výzvu na dodržiavanie 
nočného pokoja a priestor opustil.
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Polícia informuje

Nepozorný vodič na diaľnici D1 narazil do vozíka so šípkou a poškodil pritom aj stroj údržby diaľnic. 
FOTO: KR HaZZ Trenčín

Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

Dodávka na D1 zdemolovala výstražný vozík

Počas víkendu bude pre stavbu tunela 
uzavretá cesta medzi Nimnicou a Udičou

Ďalšia dopravná nehoda sa stala tesne po ôsmej 
hodine večer na 161 km diaľnice D1 v katastri obce 
Visolaje, v smere na Bratislavu. 

Štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru 
zasahovali v stredu podvečer pri dopravnej nehode, 
ktorá sa stala na diaľnici D1 v katastri obce Visolaje. 
Po príchode hasičov na miesto nehody hasiči zisti-
li, že ide o dopravnú 
nehodu dodávkové-
ho motorového vozi-
dla, ktoré narazilo do 
prívesného vozíka – 
smerovej šípky, ktorý 
usmerňoval premáv-
ku v danom úseku 
diaľnice. V dôsledku 
udalosti došlo aj k 
poškodeniu staveb-
ného stroja, ktorý bol 
v odstavnom pruhu. 
Pri udalosti sa nikto 
nezranil.  Zasahujúci 
hasiči vymedzili mies-
to udalosti a skontro-
lovali zdravotný stav 
vodiča. Súčasne na 
havarovanom auto-

mobile vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia a 
prostredníctvom absorpčnej látky zachytili a odstrá-
nili vytečené prevádzkové kvapaliny. Po zdokumen-
tovaní dopravnej nehody príslušníkmi diaľničnej po-
lície boli z vozovky odstránené úlomky a poškodený 
prívesný vozík a diaľnica opäť sprejazdnená.

KR HaZZ Trenčín

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej 
Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že od 
30. 6. 2018 (sobota) od 8.00 hod. do 1. 7. 2018 (ne-
deľa) do 18.00 hodiny bude na ceste II. triedy č. 507 v 
úseku od obce Nimnica koniec časti Kúpele po obec 
Udiča, úplná uzávierka tohto úseku cesty z dôvodu 
výstavby východného portálu tunela Diel - súčasť 
stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre 
rýchlosť 160 km/h. 

Doprava bude vedená po obchádzkových trasách 
v územných obvodoch okresov Púchov a Považ-
ská Bystrica (cesty I/61, I/49) a bude usmerňovaná 
umiestneným dočasným dopravným značením.  

Okresný dopravný inšpektorát žiada  motoristov, 
aby pri plánovaní ciest zohľadnili uvedené dopravné 
obmedzenie, sledovali dočasné dopravné značenie a 
prípadne  rešpektovali pokyny osôb určených na ria-
denie premávky.                 KR PZ Trenčín 

Nebola to lúpež, 
„iba“ rozbili sklo

Policajní kriminalisti vyšetrovali v piatok 22. 
júna od rána podozrenie z vlámania do budovy 
Okresného úradu v Púchove. V noci neznámy pá-
chateľ rozbili sklenené dvere do budovy úradu. 
Napokon sa však ukázalo, že nešlo o vlámanie. 
Ako informoval trenčiansky krajský policajný ho-
vorca Pavol Kudlička, z budovy nič nezmizlo. „Na 
budove boli poškodené dvere, ku žiadnej krádeži 
vlámaním nedošlo,“ uviedol Kudlička.             (r) 

Podozrenie z vlámania do budovy OÚ sa napokon 
nepotvrdilo.          FOTO: Slavomír Flimmel

Popíjali pred kostolom... 
Na trojicu mužov konzumujúcich v Horných 

Kočkovciach v parku pred katolíckym kostolom 
alkoholické nápoje upozornila v pondelok telefo-
nicky mestských policajtov žena z Púchova. Hliad-
ka po príchode na mieste našla trojicu mužov z 
Púchova, ktoré skutočne v parku popíjali. Hliadka 
ich informovala, že porušili všeobecne záväzné 
nariadenie – konzumovali alkoholické nápoje na 
verejnom priestranstve. Priestupok vyriešili mes-
tskí policajti napomenutím.  

Neužíval lieky, ušiel do lesa...
Stála služba Obvodného oddelenia Policajného 

zboru v Púchove požiadala mestských policajtov 
o preverenie oznamu ženy z Novonosickej ulice 
v Púchove, že jej syn fyzicky napáda rodičov. Po 
príchode hliadky na miesto zistili mestskí policaj-
ti, že agresívny muž by mal užívať antidepresíva, 
odmieta ich však užívať. Policajti žene vysvetlili, 
že nie je v kompetencii mestských policajtov do-
hliadať na užívanie liekov, je to vec lekára a rodi-
čov. Agresívny muž pravdepodobne ušiel do lesa, 
pretože sa bál policajnej hliadky. 

Obišiel bez pokuty
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

oznámenia na Gorazdovej ulici, kde mal na zemi 
ležať starší opitý muž. Hliadka na mieste našla Pú-
chovčana, ktorý mal drobné poranenie na brade, 
ošetrenie odmietol. Muž bol evidentne pod vply-
vom alkoholu, hliadka ho odprevadila do miesta 
bydliska, priestupok vyriešili napomenutím. 

Dal si povedať...
Na rušenie nočného pokoja na Ulici kpt. Jaroša 

upozornili telefonicky mestských policajtov krát-
ko pred polnocou. Hliadka na mieste našla muža z 
Púchova, ktorý uposlúchol výzvu na dodržiavanie 
nočného pokoja a priestor opustil.
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Vo Včielke je vždy čo robiť

Niekoľko zaujímavých čísel za škol-
ský rok 2017/2018:
• 70 skupín záujmových útvarov 
rôzneho zamerania pracovalo v CVČ 
Včielka, 
• 837 členov záujmových útvarov na-
vštevovalo naše centrum, 
• 300 vystúpení absolvovali členovia 
našich tanečných a hudobných zá-
ujmových útvarov, 
• 82 vlastných podujatí a súťaží CVČ 
Včielka bolo zorganizovaných naším 
tímom, 
• 72 podujatí spoluorganizovalo naše 
centrum v spolupráci s inými organi-
záciami, 
• 19 bolo vedomostných a umelec-
kých súťaží, ktoré boli vyhlásené Mini-
sterstvom školstva SR, 
• 53 súťaží, ktoré boli vyhlásené Minis-
terstvom školstva SR, bolo športových, 
• 28 súťaží bolo rôzneho zamerania, 
zapojili sa do nich členovia našich zá-
ujmových útvarov, 
• 4 projekty zrealizovalo CVČ Včielka v 
tomto školskom roku, 
• 14 okolitých obcí nám poskytuje fi-
nančné prostriedky na svoje deti, 

• 12 interných zamestnancov zvláda 
túto náročnú prácu, 17 externých za-
mestnancov a 4 dobrovoľníci vedú 
záujmové útvary, 
• 104 medailí a iných ocenení si vy-
bojovali naši členovia v rôznych súťa- 
žiach,
• 4 denné a 1 pobytový tábor nás ešte 
čakajú v lete.

Spolupráca CVČ Včielka so školami 
a ďalšími subjektami
Záujmové útvary fungovali každý pra-
covný deň v týždni v popoludnajších 
hodinách v priestoroch CVČ Včielka, 
ale i vysunutých priestoroch (telo-
cvične ZŠ v meste Púchov, MK Nosice, 
CSS Chmelinec - Včelárske múzeum, 
Župný dom Púchov, MŠ mesta Pú-
chov).
V dopoludňajších hodinách sme or-
ganizovali rôzne príležitostné podu-
jatia a športové, kultúrno-umelecké, 
predmetové, prírodovedné, jazykové 
súťaže a olympiády. Každú stredu 
fungovalo MC Drobec, kde sa stretá-
vali mamičky s deťmi do troch rokov. 
Taktiež sa realizovali programy Pú-

chovského Ekocentra podľa ponuko-
vých listov pre MŠ, ZŠ a Gymnázium. 
V priebehu celého školského roka sa 
konali príležitostné podujatia v rámci 
projektu Ekologicky v odpadovom 
hospodárstve, do ktorého sa zapojili 
štyri púchovské školy (ZŠ Komenské-
ho, ZŠ Mládežnícka, ZŠ Slovanská, 
ZŠ Gorazdova), Gymnázium Púchov 
a Spojená škola Púchov. V CVČ Včiel-
ka sa venujeme aj práci s rodinami v 
rámci anglického jazyka pre deti od 3 
do 5 rokov a taktiež pracujeme s deť-
mi a mladými ľuďmi so znevýhodne-
ním, ktorí sa stretávali počas roka v ZÚ 
Hniezdočko. Vo večerných hodinách 
sa cvičievalo u nás v JUMPING centre. 

Veľké poďakovanie patrí najmä náš-
mu zriaďovateľovi Mestu Púchov a 
primátorovi mesta Mgr. Rasťovi He-
nekovi, poslancom mestského za-
stupiteľstva. Ďalej ďakujeme obciam 
okresu Púchov: Dohňany, Mestečko, 
Záriečie, Lysá pod Makytou, Lazy pod 
Makytou, Streženice, Lednické Rovne, 
Dolné Kočkovce, Ladce, Nimnica, Vi-
solaje, Zubák, Lúky a Beluša.

Touto cestou chceme vyjadriť poďako-
vanie aj všetkým riaditeľom ZŠ mesta 
Púchov a všetkým poskytovateľom 
priestorov pre našu činnosť. Ďakujeme 
aj MŠK Púchov za poskytnutie ihrísk 
s umelými trávnikmi a zimného šta- 
dióna v letných mesiacoch, ktoré vyu-
žívame na tréningy a prípravu na súťa-
že mažoretkového súboru NELLY.

Interní a externí pracovníci CVČ
Včielka Púchov
Ďakujeme našim interným zamest-
nancom CVČ Včielka, ktorí pracujú usi-
lovne počas celého roka ako včeličky 
niekedy aj 24 hodín denne aj víkendy 
a sviatky:
Riaditeľka CVČ Včielka - PaedDr. Alena 
Strýčková
Oddelenie umenia, kultúry a športu: 
Mgr. Ľudmila Bučková Kvaššayová 
- vedúca oddelenia, Bc. Katarína De-
nešová, Mgr. Jana Kuchtová, Taťjana 
Brozáková 
Oddelenie spoločenských vied, tech-
niky a ekológie: Dáša Illyová – vedúca 
oddelenia, Ing. Gabriela Támová, Mgr. 
Klaudia Jendrolová 

Mimoriadne úspešní žiaci navštevucjúci včelársky krúžok bodovali tento rok
na prvých miestach v celoštátnej súťaži jednotlivcov Mladý včelár. Materské centrum Drobec je pevnou súčasťou aktivít CVČ.   

Milí priatelia CVČ Včielka, 
sme naozaj radi, že toľkí 
z vás podporujú činnosť 
nášho centra. Veríme, že 
bohatá ponuka záujmovej 
činnosti splnila svoje ciele i 
v školskom roku 2017/2018 
a naši vedúci robili všetko, 
čo sa dalo, aby ste sa na  
krúžkoch cítili dobre a do- 
siahli i nejaký ten úspech.
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Ekonomický úsek: Mária Lepulicová a 
Ing. Júlia Petreková
Údržba zariadenia: Eva Danihlíková, 
Daniela Hrušíková

Ďakujeme našim usilovným a jedi-
nečným externistom - všetkým ve-
dúcim záujmových útvarov:
Mgr. Monika Pojezdalová – folklórna 
skupina Šúpolienka 1, 2, 3
Mgr. Daniela Rojková – gymnastika
Nikoleta Drábová a Sabína Drábová – 
gymnastika
Alexandra Belásová - gymnastika, Ne-
lly deti a kadetky pom pom
Nikola Vraniaková - gymnastika
Adriana Rosinová – Nelly juniorky 
pom pom a mažoretkový súbor NELLY
Veronika Vozáriková - Nelly juniorky 
pom pom a mažoretkový súbor NELLY
Nina Kutejová - Nelly juniorky, kadetky 
pom pom a mažoretkový súbor NELLY
Bc. Monika Belianská – Nelly deti, ka-
detky pom pom a mažoretkový súbor 
NELLY, jumping
Stela Slemenská – mažoretky baton a 
mažoretkový súbor NELLY
Michaela Pijaková - mažoretky baton a 
mažoretkový súbor NELLY
Bc. Zuzana Kováčová – angličtina v MŠ
Mgr. Denisa Pantúčková – výtvarné ZÚ 
– Leonardo
Martina Zemančíková 
– výroba šperkov
RNDr. Marta Motúzová 

– šachový ZÚ
Ing. Marek Šedý - rybársky ZÚ
Mgr. Eva Kováčová – včelársky ZÚ
JUDr. Martin Kumičák a Bc. Martin Su-
pek – automodelársky ZÚ
Marián Rečičár – 
astronomický ZÚ a leteckí modelári

Skúste
Rýchly LTE INTERNET aj pre váš domov

TO.domaTO.doma

už od 9,99 € 

mesačne AKCIA!
INŠTALÁCIA
len za 1 €

Viac info na www.swan.sk
Ponuka platí od 16. 4. do 31. 8. 2018. BEZ KÁBLARÝCHLYSPOĽAHLIVÝ

Ing. Daniela Halásová – 
S lupou do prírody

Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, 
ktorí sú nám verní a navštevujú naše 
zariadenie. Prajeme všetkým pekné 
prázdniny a tešíme sa opäť v sep-

tembri na zápise na nový školský rok 
2018/2019 v dňoch 5. - 6. 9. 2018 na 
Dni otvorených dverí v čase od 15.30 
- 18.00 hod.

Ľ. Bučková-Kvaššayová, 
CVČ Včielka
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V dnešnej uponáhľanej dobe sú 
spoločné rodinné chvíle veľmi vzác-
ne. Vieme, že prepojenie rodiny a 
školy je veľmi dôležité, a tak sme sa 
rozhodli takýto deň vytvoriť. Rodi-
čia z našej školy si našli čas a prišli 
prežiť krásne športové popoludnie 
so svojimi deťmi. 

Tú správnu atmosféru sme odštar-
tovali nezvyčajnou rozcvičkou - 
aquagym na suchu. Po poriadnej 
rozcvičke sa súťažilo v rôznych disci-
plínach napr. V behu s dieťaťom na 
chrbte, nalievanie vody do pohára, 
člnkový beh a mnoho ďalších. Rodi-
čia sa spolu s deťmi poriadne vyšan-
tili pri hre s kinn–ballovou loptou. 

ZŠ s MŠ Slovanská:
Športový deň s rodinou

Veľkou zábavou bolo aj bungee 
lano, ktoré si užili malí aj veľkí. Deti 
boli rady, že mohli stráviť poobedie 
so svojimi rodičmi. Všetci rodičia a 
deti odchádzali z tejto akcie s úsme-
vom na tvárach a dobrou náladou.

Každá rodina bola odmenená diplo-
mom a sladkým potešením. Dúfa-
me, že i v budúcom školskom roku 
zorganizujeme niečo podobné. O 
túto zábavu a hry sa nám postarali 
chlapci z OZ CAKUMPRÁSK, ktorým 
veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. Katarína Hajičková, 
ZŠ s MŠ Slovanská

Besedovali s rybárom Matejom

V  stredu 20. júna dopoludnia pri-
vítali deti v Materskej škole Dolné 
Kočkovce mladého rybára Mateja 
Kucharíka, ktorý sa s nimi podelil o 
svoje vedomosti, skúsenosti a zážit-
ky pri rybárčení.

Porozprával im ako sa stal rybárom, 
čo všetko sa musel o rybách naučiť, 
aby po skúškach dostal rybárske 
povolenie, ktorým sa  preukazuje 
rybárskej stráži (niečo ako policaj-
tom).

Deti zaujal svojou perfektnou ry-
bárskou výbavou - udicami, pod-
berákom, čelovkou, ktoré si mohli 
aj vyskúšať. Návnady pre ryby si 
deti ovoňali, na ich prilákanie po-
zorovali sfarbenie guľôčok vo vode. 
Ukázal im aj váhu, ktorou sa ryby po 
vylovení z vody odvážia, pretože nie 

všetko, čo chytia si môžu odniesť 
domov. S využitím obrázkov poroz-
prával o  rybách, ktoré žijú v okoli-
tých riekach, ale aj o čistení brehov 
riek a rybníkov  po nespratných ná-
vštevníkoch. Situácie pri rybárčení 
priblížil internetom, čo deti veľmi 
privítali.

Spoločné foto na záver bude pripo-
mínať príjemne prežité dopoludnie, 
a  možno podnieti v  deťoch   túžbu 
stať sa rybármi tiež ako on. 

Kolektív MŠ mu touto cestou ďaku-
je za prezentáciu práce rybárov pre 
ochranu životného prostredia, ktorá 
je v dnešnej doba veľmi potrebná.

  Zdenka Vrbová 
a kolektív MŠ Dolné Kočkovce
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Aj keď KONČINY začínajú písať už 
štvrtý rok svojej histórie, na mape 
slovenských festivalov, by ste ho ešte 
donedávna hľadali márne. V rokoch 
2015 až 2017 niesol festival názov 
VÚDSTOK a vystriedal rôzne lokality. 
Z akcie oslavujúcej hudbu 60-tych 
rokov sa postupne stal viacžánrový 
festival predstavujúci aktuálnu a kva-
litnú slovenskú hudbu. Po odklonení 
sa od myšlienky prezentácie výlučne 
éry “hippie” sa organizátori rozhodli 
premenovať festival z Vúdstoku na 
KONČINY. Názov odkazuje na obja-
vovanie nových hudobných končín 
i na lokalitu, kde sa podujatie koná -  
v srdci Strážovských vrchov, takmer 
na konci sveta.

Spojenie prírodného prostredia, 
dobrej hudby, komornej a uvoľne-
nej atmosféry je dôvodom prečo sa 
návštevníci i kapely každý rok radi 
vracajú na tento festival. Na svoje 
si prídu milovníci viacerých žánrov 
od klasického rocku cez elektroniku 
až po folklór. Veľkým lákadlom pre 
návštevníkov bude určite hudobný 
projekt MALALATA, ktorý má kore-
ne v domácom Púchove. Nemenej 
veľkým lákadlom z programu sú aj 
mladí, energickí a anglicko znejúci 
hudobníci WALTER SCHNITZELSSON. 
Ďalším známym menom v programe 
KONČÍN 2018 je hudobno-pracovná 
skupina hrajúca štýl „priemyselný 

folklór” - VRBOVSKÍ VÍŤAZI. Pokojne-
jšie a zasnené povahy poteší mla-
dá populárna bratislavská kapela 
TOLSTOYS. Zástupcami domácej 
klubovej elektronickej scény na 
festivale sú hneď tri perspektívne 
mladé kapely. Projekt RAKOVICKY 
vyhľadávaného producenta a skla-
dateľa Mareka Rakovického. Štvorica 
hudobníkov kapely SAYS spája mla-
distvú energiu, rockový zvuk a me-
lancholickú elektroniku. Úplne novú 
tvorbu predstaví kapela LUVVER, 
ktorá vznikla premenovaním sloven-
skému poslucháčovi dobre známych 
FRESH OUT OF THE BUS. 

Zaujímavým spestrením v programe 
bude určite hudobný projekt BDHS 
(blikajúci hudobný dychový systém), 
ktorý by sa dal charakterizovať ako 
dychové dance inferno. 
Domácu hudobnú scénu z Púchova 
zastúpia dve známe lokálne kapely. 
Po dlhšom čase si budú môcť fanú-
šikovia vypočuť legendárnu skupinu 
FIKTÍVNY VENTIL, naopak mladšiu 
púchovskú krv zastúpia ANUNNAKI 
hrajúci alternatívny space funk roc-
k´n´roll.

Prvý rok privíta festival Končiny aj ka-
pelu zo zahraničia, aj keď so silnými 
väzbami na Slovensko. ZEMLJOTRES 
je srbská rock´n´rollová kapela z Voj-
vodiny, oblasti kde žijú v početnom 

množstve Slováci už od 18. storočia. 
Zelené lúky a háje Mojtína tento rok 
rozozvučia aj pastierske trombity 
a ľudové piesne. Folklórna skupina 
JAVORNÍK predvedie na festivale 
ukážky ľudových tradícií, spevy, tan-
ce, krásne kroje a tradičné hudobné 
nástroje púchovskej doliny. Progra-
movú štruktúru dopĺňa indie rocko-
vý DREAMFIELD, punkrocková mladá 
skupina FRAKTÚRA, rocknrollová 
UZAVRETÁ SPOLOČNOSŤ a multižán-
rový UNIVERSUM PROJECT spájajúci 
blues, rock, jazz či funky.

Tam kde končí VÚDSTOK, začínajú KONČINY
V malebnom prostredí Strážovských vrchov, v rázovitej horskej obci Mojtín pri Púchove sa začiatkom 
augusta uskutoční už piaty ročník hudobného festivalu KONČINY, ktorý ešte donedávna niesol názov 
VÚDSTOK. Tento rok sa 3. až 4. 8. 2018 „na Mojtíne“ neďaleko Púchova predstaví pätnásť kapiel zo slo-
venskej alternatívnej hudobnej scény a jeden zahraničný interpret.

Športový kemp 
ODMENA ZA VYSVEDČENIE 
Kompletný kemp:  

285€DIEŤA / POBYT 5 NOCÍ

-25%

PRE DETI od 8 do15 rokovod 22.7-27.7.2018

Denný kemp:

250€PO-ŠT 8.00 – 20.00 (4x12 hod.)
PIA 8.00 – 16.00 (1x 8 hod.)

 4,50€/h

Služby zahrnuté v cene kempu:
•  Ubytovanie na 5 nocí ( NE – PIA ) len pri kompletnom kempe
•  Celodenná strava = 5x denne + pitný režim
•  Variabilné športové tréningy : futbal, hádzaná, volejbal, vybíjaná,
    bedminton, rôzne športové súťaže
•  Analýzy tréningového procesu
•  Regenerácia + �tness
•  Pro� tréning s M.Karhanom + autogramiáda
•  Certi�kát o absolvovaní kempu
•  Zábavné voľnočasové aktivity – rybačka + opekačka 
   na Hunty Fish (podľa počtu účastníkov)

Zameranie: odhalíme športový potenciál Vášho dieťaťa, naučíme ho milovať pohyb a zdravý životný štýl 
Špeciálny hosť: Miroslav Karhan - bývalý reprezentant SR, dlhoročný skvelý futbalista a výborný 
motivátor predstaví Vašim ratolestiam skutočný pro� futbalový svet

Rezervácia a informácie: Peter Čvirik, +421 918 660 319, peter.cvirik@alexandracomplex.com
Organizátor si v dôsledku nepredvídateľných okolností vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie programu.

Ak sa neviete už dočkať poponáhľaj-
te sa kúpiť lístok za predpredajovú 
cenu 13 eur. Na mieste za vstup za-
platíte 17 eur. Oveľa viac informácií 
môžete nájsť na internetovej stránke 
festivalkonciny.sk.

Festival organizuje občianske zdru-
ženie MŔTVA KOSŤ v spolupráci s 
Lama School. Projekt je neziskový a 
organizátori ho robia vo svojom voľ-
nom čase bez nároku na akúkoľvek 
odmenu.

Zdroj: festivalkonciny.sk
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27. 6.  (streda) o 19:00 hod.
Premietanie filmu Plastic Ocean
Príďte na naše premietanie filmu A Plastic 
Ocean (s titulkami) pod záštitou Greenpea-
ce ČR a ponorte sa do hlbín oceána. Súčas-
ťou premietania bude aj krátka prednáška o 
alarmujúcom znečistení oceánov plastmi.

LETNÉ KINO: 
6. 7. (piatok) o 20:30 hod. 
POKLAD NA STRIEBORNOM 
JAZERE 
(Z. Nemecko/Juhoslávia, 1962, réžia: Ha-
rald Reinl). Klasická Mayovka, ktorú netreba 
predstavovať.  

LETNÉ KINO: 
13. 7. (piatok) o 20:30 hod.
VEĽKÁ ŠESTKA
(USA, 2014, réžia:  Don Hall a Chris Williams) 
Oscarový animovaný film z produkcie 
Disney je emóciami nabité komediálne 
dobrodružstvo s prekvapivo dojímavým 
koncom. 

20. 7. o 20:00 hod. 
Koncert v parku:  DAVE BRANNIGAN + POST-HYPE
Dave Brannigan je indie rocková formácia zo Žiliny.

Leto v parku
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

V piatok 15. júna sa vo výstavných 
priestoroch púchovského Divadla 
konala vernisáž Vlasty Štefkovej a 
Slávky Šlesarovej. 

Vlasta Štefková (1978) sa zamerala 
vo svojich diela na stvárnenie koní. 
V kresbách nachádza meniaci sa po-
hyb koní. Kone prepracováva aj do 
skla. Jej vyjadrenia vychádzajú z re-
álneho zobrazenia zvierat, spája ich 
s folklórnymi prvkami. Autorka tiež 
využíva techniku koláže, do ktorej 
vkladá kúsky skla.

Slávka Šlesarová (1978) sa vrátila 
vo svojej tvorbe k abstraktnej ma-
ľbe. Jej témou sa stal vnútorný svet 
autorky, k symbolike srdca. Chce 
poukázať na pozlátka každodenné-
ho života, márnivosť pozemského 
nadobúdania materiálnych statkov. 
Jej abstraktné maľby vyjadrujú to, 
čo má každý z nás v srdci.
Výstava v Divadle Púchov trvá do 
konca augusta 2018.

-r-

Z vernisáže výstavy Medzi svety
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Streda 27. 6., 19.30 h – 3 D! 

JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE 
Pokračovanie jedného z najúspešnejších filmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta sú v ohro-
zení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard sa vydávajú na záchrannú misiu. Pred štyrmi rokmi 
nás dinosaury porazili. Teda na Isla Nubar, exotickom ostrove, kde prosperoval unikátny zábavný 
park Jurský svet, až dovtedy kým sa samotným exponátom nepodarilo utiecť. ..
MN 12 rokov – USA, Šp. –  CinemArt - 130´-  slovenský dabing – sci-fi, akčný, dobrodružný. 
Vstupné 2D verzia: 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.  
3D verzia: 6 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 5 €.  

Piatok 29. 6., 17.30 h Sobota 30. 6., 15.30 h

JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ A LOKOMOTÍVA EMA
Jima Gombičku, strojvodcu Lukáša a lokomotívu Emu čaká pozoruhodné dobrodružstvo. Jim je 
obyčajný chlapček s tak trochu neobyčajným príbehom. Ako malý sa ocitol v Jasmánii, malom ost-
rovnom kráľovstve. Jeho najlepším kamarátom je strojvodca Lukáš, hrdý majiteľ parnej lokomotívy 
Emy. Táto trojica jedného dňa počúvne vábenie diaľok  a pustia sa do sveta. Cesta ich zavedie do 
Mandaly. Čaká ich ešte  veľa skúšok, nebezpečných prekážok a tajuplných hádaniek... 
MN 7  rokov – Nem. – Magicbox Slovakia – 105´ – slovenský dabing – dobrodružný, fantazijný. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 29. 6., 19.30 h Nedeľa 1. 7., 19.45 h

SICARIO 2: SOLDADO                                                                                                
V pokračovaní thrilleru eskaluje vojna drogových kartelov, v ktorej neplatia žiadne pravidlá. Potom, 
ako narkomafia rozšíri svoje pole pôsobnosti a začne prevádzať cez americko-mexickú hranicu hľa-
daných teroristov, rozhodne sa federálny agent Matt Graver (Josh Brolin) kontaktovať záhadného 
Alejandra (Benicio Del Toro), ktorý v neľútostnom boji s miestnym bossom prišiel o celú rodinu. 
Jeho metódy boja so zločincami nie sú v medziach zákona, ale v istých situáciách nemá ani vláda 
USA iné riešenie. Keď však Alejandro unesie dcéru miestneho bossa, prekročí hranicu, spoza ktorej 
niet návratu. Bol by naozaj ochotný  obetovať život dieťaťa v záujme nejakého vyššieho cieľa a spo-
chybniť tým všetko, pre čo doteraz bojoval?
MN 15  rokov – USA – Fórumfilm – 122´ – titulky – akčný thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 30. 6., 17.30 h Nedeľa 1. 7., 17.30 h 

SOM SEXY                                                                                                                                                                                                                            
René je obyčajná žena s ľahkou kolísavou nadváhou a s ťažko kolísavým sebavedomím. Má kamoš-
ky, má prácu, občas i priateľa, občas i na dlhšiu dobu, ale keď sa pozrie do zrkadla, vidí iba to najhor-
šie. Raz vo fitku spadne a udrie sa do hlavy. Keď sa preberie, zistí, že kúzla a spravodlivosť predsa len 
existujú. Stala sa z nej neodolateľná krásavica, vyzerá ako božská supermodelka. Celý život sa od zá-
kladu zmení. Má to však jeden háčik. V skutočnosti sa nič nezmenilo, špeky sú presne tam, kde boli, 
a ona je jediná, kto sa ako luxusná kosť vidí. Ale to vôbec nevadí, Renee sa cíti sexy, je božská a život 
naberá na obrátkach. A každý, kto ju stretne, sa nestačí diviť. Nebojí sa byť ľahko vyzývavá voči šéfo-
vi a vôbec, celý svet jej zrazu leží pri nohách. Nebojí sa súťaže krásy v plavkách a nebojí sa zamilovať. 
MN 12 rokov – USA – Bontonfilm – 120´ – titulky –  komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 1. 7., 19.45 h 

SICARIO 2: SOLDADO 
V pokračovaní thrilleru eskaluje vojna drogových kartelov, v ktorej neplatia žiadne pravidlá. Potom, 
ako narkomafia rozšíri svoje pole pôsobnosti a začne prevádzať cez americko-mexickú hranicu hľa-
daných teroristov, rozhodne sa federálny agent Matt Graver (Josh Brolin) kontaktovať záhadného 
Alejandra (Benicio Del Toro), ktorý v neľútostnom boji s miestnym bossom prišiel o celú rodinu. 
Jeho metódy boja so zločincami nie sú v medziach zákona, ale v istých situáciách nemá ani vláda 
USA iné riešenie. Keď však Alejandro unesie dcéru miestneho bossa, prekročí hranicu, spoza ktorej 
niet návratu. Bol by naozaj ochotný  obetovať život dieťaťa v záujme nejakého vyššieho cieľa?
MN 15  rokov – USA – Fórumfilm  – 122´ – titulky   – akčný thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda 4. 7.,  17.30 h

JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE
Pokračovanie jedného z najúspešnejších filmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta sú v ohro-
zení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard sa vydávajú na záchrannú misiu. Pred štyrmi rokmi 
nás dinosaury porazili. Teda na Isla Nubar, exotickom ostrove, kde prosperoval unikátny zábavný 
park Jurský svet, až dovtedy kým sa samotným  exponátom nepodarilo utiecť. Vo finále jedného z 
najúspešnejších filmov všetkých čias opustili ostrov poslední ľudia a nechali ostrov napospas pre-
historickým tvorom...
MN 12 rokov – USA, Šp. –  CinemArt  - 130´-  slovenský dabing  – sci-fi, akčný, dobrodružný. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.  

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
do 31. 8.   vestibul divadla  18.00 h

MEDZISVETY
Výstava autoriek Vlasty Števkovej a Slavomíry Šlesarovej. V Divadle Púchov sa spo-
ločne stretávajú po druhýkrát. Tentokrát sa Vlasta zamerala na štylizované stvárnenia 
jej staronového námetu koní. Kone prepracováva nielen v kresbách, ale aj do skla ako 
vzdušného a priehľadného materiálu. Slávka sa vrátila vo svojej tvorbe po dlhšej pauze 
k abstraktnej maľbe. Jej maľby majú podtitulok „chlieb náš každodenný“. Abstraktné 
obrazy autorky vyjadrujú aj to snové, nadpozemské a duchovné v nás, rovnako ako i to 
pozemské každodenné a konečné v nás. Vstup voľný. Výstava potrvá do konca augusta.

Nedeľa, 1. 7.   pešia zóna   18.00 h

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KUTÚRNEHO LETA
Kultúrne leto otvoríme vylosovaním víťazov súťaže „Byť šikovným v Púchove sa oplatí!“ 
O hudobný program sa postará speváčka Karin Riljaková, malých tanečníkov z Smajlíku 
a Bystríka s bandom.  

--- KOMPLETNÝ program Púchovského kultúrneho leta na mesiac JÚL nájdete na str. 2. ---

Utorok 26. 6.       kinosála         16.00 h

KLUB ŽIEN: HUDBA AKO DAR
Viete  si predstaviť svet bez hudby? Bez upokojujúcich uspávaniek, bez romantických serenád, 
bez strhujúcich symfónií, bez inšpiratívnych skladieb? Je to tak preto, lebo hudba pôsobí na celé 
spektrum ľudských emócií. Hudba nás upokojuje,  burcuje, povznáša, inšpiruje, i dojíma k slzám. 
Keďže sa prihovára priamo nášmu srdcu, má na nás silný vplyv... Pozývame členky Klubu žien na 
stretnutie na záver školského roka. Teší sa na Vás Milka.

Streda 27. 6.  kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME 
„STRATENÝ V DŽUNGLI“
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
Púchov pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 € do kina v Púchove. NOVINKA pre seniorov 
bude pravidelne jedenkrát v mesiaci – vždy poslednú stredu! Traja z najaktívnejších budú odme-
není každé tri mesiace. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. 0949 225 189. Info i na osobitných 
plagátoch v informačnej tabuli Denného centra.

KURZY A KLUBY

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránkach: 

www.kultura.puchov.sk  
a  

www.kino.puchov.sk

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Jubilanti mesta
•  Rekonštrukcia už bola potrebná
•  Do práce na bicykli
•  Ocenenie najlepších 
•  Druhá časť rekonštrukcií
•  Súťaž vo varení gulášu
•  60 rokov vodného diela Nosice
ŠPORT      
•  Štart Púchovsko - Ilavskej hasičskej ligy 
•  Hasičský šport: Púchov má svoj unikát
•  V MŠK majú až 13 mladežníckych kategorií 
SPEKTRUM  •  Včielka vás baví 

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.



denné menu  I  inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY14

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 26. 6.   
Šošovicová so zeleninou a slaninkou 
Mrkvová s ovsenými vločkami
1. Medajlónky z brav. panenky na dubákovej 
omáčke, ½ dus. ryža, ½ amer. zemiaky
2. Pečené kuracie stehno so zeleninou a hráš-
kovým pyré
3. Domáce dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom a jahodami
4. Šalát s nivou a hruškami, toast

Streda: 27. 6. 
Liptovská kyslá
Hlivová so zeleninou
1. Kuracia kapsa v cestíčku (encián, šunka), 
zemiakové pyré, zeleninový šalát 
2. Čevapčiči s opekanými zemiakmi (cibuľa, 
horčica)
3. Cuketovo-karotkové rizoto so syrom, šopský 
šalát 
4. Šalát s nivou a hruškami, toast

Štvrtok: 28. 6.
Hrachová s párkom
Zeleninová s pohánkou
1. Kuracie prsia so zemiakmi a špenátom
2. Španielsky vtáčik z brav. mäsa s dus. ryžou 
3. Furmánske halušky so slaninkou/bez (výber), 
zakysanka
4. Šalát s nivou a hruškami, toast

Piatok: 29. 6. 
Cesnaková s korbáčikom a krutónmi
Brokolicová krémová
1. Kuracie mäso s fazuľkou a kukuricou, dus. ryža 
2. Treska ,,exklusive,, so syrom, zemiaky s pažít-
kou, uhorkový šalát
3. Karfiolový kuskus s údeným tofu a karotkou 

4. Šalát s nivou a hruškami, toast 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 26. 6.
Sedliacka krúpová, chlieb    
Hovädzí vývar s rezancami 
1. Hydinová diabolská pochúťka v zemiakovej 
placke, strúhaný syr     
2. Znojemská roštenka, dusená ryža, zel. obloha  
3. Palacinky s jahodovou penou a čokoládovým 
prelivom      

Streda: 27. 6.
Kapustová s klobásou, chlieb 
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou   
1. Plnená kuracia rolka (šunka, syr, sušená para-
dajka), dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Bravčové srbské ražniči, opekané zemiaky 
s cibuľkou, kyslá uhorka      
3. Falošný „Cézar“ šalát s kuracím mäskom, 
bagetka     

Štvrtok: 28. 6.
Tekvicová krémová s mandľami, chlieb        
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou        
1. Pečené kuracie stehno s hubovou plnkou, 
dusená ryža, kompót       
2. Mexický divinový guláš, dom. knedľa (5,90 €)  
3. Grilovaný hermelín na listovom šaláte s brus-
nicovým prelivom      

Piatok: 29. 6.
Frankfurtská, chlieb       
Slepačí vývar so zeleninkou Julienne  
1. Kurací steak, fazuľové struky na masle, ryža     
2. Pečená bravčová krkovička, mrkvovo-zemia-
kové pyré, kapustový šalát  
3. Grilovaný pstruh, maslové zemiaky, zeleni-
nový šalát     

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 26. 6. 
Šošovicová na kyslo s vajíčkom, chlieb 
1. Kuracie soté „Čína“, dusená ryža 
2. Zemiakové placky so syrom a dresingom 

Streda: 27. 6.
Kurací vývar s cestovinou, chlieb 
1. Sviečková na smotane, kysnutá knedľa 
2. Špagety s cesnakom, olivovým olejom a 
bazalkou 

Štvrtok: 28. 6.
Kapustová z hláv. kapusty s paradajkami, chlieb 
1. Vyprážané kuracie stehienko v sezame, zemia- 
ková kaša, miešaný kompót 
2. Grilovaný hermelín, opek. zemiaky, brusnice

Piatok: 29. 6.
Hráškový krém s vysmážanými guličkami, chlieb
1. Bravč. plátok z krkovičky, pečené zemiaky 
americké, chrenový dresing 
2. Ryžový nákyp s jahodami a tvarohom 

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 26. 6
Šampiňonová krémová
1. Bryndzové pirohy so smotanou a slaninkou
2. Čevapčiči, varené zemiaky, horčica, cibuľa

Streda: 27. 6.
Kelová so zemiakmi
1. Špenátové halušky s nivovou omáčkou
2. Segedínsky guláš, varená knedľa 

Štvrtok: 28. 6.
Fazuľová pikantná, chlieb
1. Vyprážaný pangasius, zemiakový cibuľ. šalát
2. Morčacia roláda plnená špenátom a šampiňó-
nmi, ½ ryža, ½ opekané zemiaky 

Piatok: 29. 6.
Vajíčková so zemiakmi a rascou
1. Palacinky s džemom, zmrzlinou a čokoládou 
2. Kurací gordon blue, americké zemiaky, 
uhorkový šalát

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 26. 6.
Fazuľová s údeným mäsom
Morčací vývar, pečeňové halušky, mäso, rezan-
ce, zelenina
1. Zapek. baklažán s morč. mäsom a mozzarellou
2. Talianska bravčová porketa v žemli
3. Hovädzí rozbif, pečené americké baby zemia-
ky, bylinkový dresing
4. Rolované morčacie stehno plnené čedarom 
balené v anglickej slanine, grilovaná letná 
zelenina, omáčka demi glase

Streda: 27. 6.
Pórková smotanová
Morčací vývar, pečeňové halušky, mäso, rezance, 
zelenina         
1. Granatierský pochod, opek. slanina, kys. uhorka
2. Hubník - dubákový nákyp, rukolový šalát s 
reďkvičkou
3. Hovädzí rozbif, pečené americké baby zemia-
ky, bylinkový dresing
4. Rolované morčacie stehno plnené čedarom v 
angl. slanine, gril. letná zelenina, om. demi glase

Štvrtok: 28. 6.
Frankfurtská s párkom

Morčací vývar, pečeňové halušky, rezance...        
1. „Noky“, sušená pancetta, cherry paradajky, 
parmezán
2. Býčie rezníky, zemiaková kaša, uhorkový šalát  
3. Hovädzí rozbif, amer. baby zemiaky, dresing
4. Rolované morčacie stehno plnené čedarom v 
angl. slanine, gril. letná zelenina, om. demi glase

Piatok: 29. 6.
Cesnaková krémová, krutóny 
Morčací vývar, pečeňové halušky, rezance...        
1. Marhuľ. knedličky v tvaroh. cestíčku, maslo, 
orechy
2. Maďarský guláš, varená knedľa 
3. Hovädzí rozbif, amer. baby zemiaky, dresing
4. Rolované morčacie stehno plnené čedarom v 
angl. slanine, gril. letná zelenina, om. demi glase

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 26. 6.
Boršč
1. Hamburgské brav. pliecko, domáca knedľa
2. Kuracia kapsa plnená bryndzou a slaninkou, 
opekané zemiaky

Streda: 27. 6.
Tekvicová kyslá
1. Francúzske kuracie stehno, ryža, kompót
2. Údená brav. krkovička, hrachová kaša s 
cibuľkou, chlieb

Štvrtok: 28. 6.
Bavorská
1. Vyprážaný kurací rezeň plnený vajíčkovo-syro-
vou plnkou, pučené zemiaky
2. Znojemské hovädzie mäso, tarhoňa

Piatok: 29. 6. 
Špenátová s cestovinou
1. Morčací steak na baby karotke so smotanou a 
provensálskym korením, ryža
2. Čevabčiči, varené zemiaky, horčica, cibuľka

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 26. 6.
 Minestrone Karpatia
1. Morčacie soté s mandľami, ryža, obloha
2. Hovädzie námornícke mäso, zemiakové pyré
3. Cuketové placky, zakysanka
Dezert: Pudingové rezy

Streda: 27. 6.
Slepačí vývar so špenátovým zvitkom
1. Kuracie prsia na rošte s ajvarom, hrášková 
ryža, zeleninové obloženie
2. Divinové medailóniky na brusniciach, pučené 
zemiaky (6,50 €)                                                                 
3. Tvaroh. žemľovka s broskyňami a hrozienkami
Dezert: Pomarančové rezy

Štvrtok: 28.06.
Kulajda s restovanými dubákmi
1. Morčacia roláda s bylinkami, cuketové rizoto
2. Bravčová živánska pochúťka
3. Pohánkovo-mrkvové fašírky, zem. pyré, obloha
Dezert: Čokoládový trojuholník

Piatok: 29. 6.
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kurací steak s nivovou omáčkou, americké 
zemiaky, zeleninové obloženie
2. Segedínsky guláš, varená knedľa
3. Šalát s tuniakom, vajíčkom a olivami
Dezert: Jogurtové rezy s ovocím

NOVOOTVORENÁ
PREDAJŇA V PÚCHOVE
Nájdete nás:
Moravská 628/3 GM centrum (bývalý Whirlpool)

Best products J&M
a Bolex Bolešov

Pre mamičky a deti:          100% ovocné šťavy
             ovocné pyré
             ovocné sušené rolky
Predaj ovocných a hroznových vín
(čapovaných aj fľaškových)

Potreby pre farmárov (ohradníky, napájadlá a pod.)

V sezóne predaj slovenského ovocia, aj na kvas!
Možnosť vylisovania vášho ovocia
aj s pasterizáciou!

predaj@farmarik.sk
0948 346 305
0949 833 503

KONTAKT

Predaj domácich zákuskov, tôrt, rôznych bonbo-
niér a cukroviniek. 
Darčekové predmety
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Čo nové pribudlo v areáli pre ná-
vštevníkov? Aká bude cena vstupné-
ho? Tieto otázky zodpovie manažér 
púchovského MŠK Lukáš Ranik: „Na 
ďalšiu letnú sezónu sa samozrejme 
všetci tešíme. Pre našich návštevní-
kov sú pripravené dva bazény. Pri-
budol aj zrekonštruovaný chodník v 
zadnej časti kúpaliska. To znamená, 
že všetky chodníky v našom areáli 
sú zrekonštruované, čo určite prine-

sie pre návštevníkov lepší komfort. 
Dobrú správu mám aj ohľadom cien 
vstupného. Dostali sme úlohu od 
primátora mesta Púchov Rastislava 
Heneka, aby sme cenu vstupného 
nenavyšovali. Som rád, že sa nám ju 
podarilo splniť a cena ostáva rovna-
ká, ako v minulých rokoch, teda dve 
eurá na celý deň. Táto cena patrí ur-
čite z jedných najnižších na Sloven-
sku a je to ďalší benefit, ktorý dáva-

me Púchovčanom. Tých samozrejme 
všetkých srdečne pozývam na naše 
kúpalisko.“
Letné kúpalisko slúži širokej verejnos-
ti, plaveckému klubu, pre letné tábory 
a športové sústredenia. Má kapacitu 
dvoch tisíc osôb. Pre verejnosť je k 
dispozícii trávnatá plocha na slnenie, 
detské ihrisko, fit prvky, sociálne zari-
adenia, bufety s občerstvením a pre 
najmenších detský domček s hojdač-
kou, skákací hrad a trampolína. K dis-
pozícii je na prenájom plážové ihrisko 
s loptou 6 eur/ hod. (info v pokladni 
kúpaliska – č. t. 0918 651 179).

Púchovské kúpalisko štartuje letnú sezónu

Viacerí návštevníci sa pýtajú, prečo 
sa kúpalisko neotvorilo skôr. To bo-
hužiaľ nebolo možné, nakoľko zači-
atkom júna prebiehala rekonštrukcia 
chodníka. Sociálne zariadenia a šat-
ne si MŠK prenajíma od sTC a tie boli 
počas mesiaca máj a jún obsadené 
športovými turnajmi. MŠK Púchov je 
pripravený aj na zlé počasie. Ak príde 
ochladenie, MŠK Púchov otvorí svo-
ju krytú plaváreň podľa otváracích 
hodín, ktoré nájdete na webových 
stránkach MŠK. 

Zdroj: MŠK

V piatok 22. júna o štrnástej hodine otvorilo MŠK púchovské 
kúpalisko. Pre zlé počasie však bolo počas uplynulého víkendu 
zavreté. Predpokladaný termín opätovného otvorenia je koniec 
tohto týždňa. Všetky informácie ohľadom aktuálnej otváracej 
doby budú zverejnené na webových stránkach MŠK Púchov. 
Pripravený je veľký bazén a taktiež malý bazén pre najmenších. 

LETNÉ DOVOLENKY SA RÝCHLO MÍŇAJÚ 

NENECHAJTE SI UJSŤ PRÍLEŽITOSŤ 

A VYBERTE SI U NÁS 

042/464 24 00 ca@deltas.sk Cestovná Agentúra DELTAS Športovcov 884/4, Púchov 
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Hasičský deň v Púchove
Už od skorých ranných hodín sa to 
na ZŠ Gorazdova dňa 16. 6. 2018 po-
dobalo na mravenisko. Organizátori 
DHZ Púchov sa pripravovali na celo-
dennú veľkú hasičskú akciu, na kto-
rej sa mali konať ligové 60–ky deti v 
behu cez prekážky podľa pravidiel 
SHL a SSHL, po nich výstup na ha-
sičskú vežu podľa medzinárodných 
pravidiel a v popoludňajších hodi-
nách hasičský trojboj. 
Aj napriek tomu, že sa čakala men-
šia účasť pretekárov z dôvodu Kraj-
ských kôl CTIF DPO SR, domáci pris-
tupovali k usporiadaniu poctivo. Za 
účasti 47 jednotlivcov v behu na 60 
metrov cez prekážky a 24 pretekárov 
na vežu s pretekármi ČR. Otvorenie 
začal predseda DHZ Púchov Jozef 
Ridzik st., ktorý privítal pretekárov 
a hostí: riaditeľku školy Mgr. Vieru 
Flimmelovú, tajomníčku Územnej 
organizácie Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Púchov Paulínu Lackovú a 

za Českú Republiku Kristínu Krajčio-
vú. Po vypočutí si štátnych hymien a 
uctení si pamiatky zosnulej mladej 
českej reprezentantky a majsterky 
sveta v požiarnom športe minútou 
ticha sa súťaž mohla začať. 
Začínalo sa behom na 60 metrov 
cez prekážky. Domáci postavili na 
to podujatie niekoľko nových tvárí. 
Hlavne v prípravke. Súťažilo sa v 
kategóriách: prípravka, mladší žia- 
ci, strední a starší žiaci. Ako prvá 
sa rozbehla prípravka, ktorá milo 
prekvapili svojimi výkonmi. Po 
nich štartovali v mladšej kategórii 
dvaja skúsení pretekári Simonka 
Sečkárová a Alexander Rídzik, ktorí 
nesklamali. Ako posledný nastúpil 
tiež skúsený pretekár Tomáš Kucej, 
ktorému sa ale nedarilo. 
Po presune na hasičskú vežu sa oča-
kával veľký súboj hlavne zo strany 
českých pretekárov. Pre verejnosť 
niečo nové v živom zábere. Začína-

lo sa s prípravkou, ktorá mala nábeh 
8 metrov a bola vo výstupe istená na 
lane. Súboje boli nádherné a na čes-
kých pretekároch bolo vidieť, že sú v 
tejto disciplíne oveľa ďalej, nakoľko 
tento šport už u nich dlho prebieha. 
Po nej začal súboj mladších doras-
tencov a dorasteniek s nábehom 32 
metrov. A ako si počínali na dráhe 
bývala pretekárka z Púchova Terézia 
Srogončiková (teraz Nosice) a do-
máci pretekár Tomáš Kucej, na kto-
rých boli upriamené pohľady domá-
cich divákov? Obidvom sa vo svojich 
kategóriách darilo. Súťaž dokončili 
starší dorastenci, ktorí už museli be-
žať s jednohákovým rebríkom. 
Po ukončení disciplín a vyhodno-
tení v popoludňajších hodinách 
sa začínali kolektívne disciplíny 

hasičského trojboja. Štafeta 5 x 30 
metrov, hasičské uzle a štafeta dvo-
jíc. Púchovčania mali dve družstvá 
chlapcov: jedno skúsené a druhé 
najmladších začiatočníkov. Čo bolo 
prekvapením, že oproti upršanému 
počasiu minulého roka teraz prevlá-
dalo slniečko, ktoré bolo až únavné 
hneď od samého rána. 
Je potrebné poďakovať všetkým 
pretekárom, že vydržali a zvlášť 
organizátorom, sponzorom a me-
novite domácim mladým hasičom: 
Tomášovi Kucejovi, Simonke Seč-
károvej, Alexandrovi Rídzikovi, Vik-
tórii Mišúnovej, Angelike Cipkovej, 
Grétke Vajdovej a bratom Maxovi a 
Žakovi Chovančekovcom.

Jozef Rídzik, DHZ Púchov

Najviac víťazstiev si domov priniesli mladí hasiči z okresu Púchov
V sobotu 16. júna 2018 preverila 
umenie mladých hasičov krajská 
súťaž dobrovoľných hasičov. Bystri-
čany (okres Prievidza) hostili krajské 
kolo hry Plameň.
Do krajského kola, ktoré sa uskutoč-
nilo na futbalovom ihrisku obce Bys-
tričany, postúpili víťazi okresných 
kôl v kategórii chlapci a dievčatá. 
Súťažné disciplíny pre obe kategó-
rie boli dve; požiarny útok s prekáž-
kami a štafetový beh na 400 m. Ako 
samostatná disciplína bol požiarny 
útok s vodou.
Kategóriu dievčatá v súťažných dis-
ciplínach požiarny útok s prekážka-
mi a štafetový beh na 400 m naplno 
ovládli mladé hasičky z DHZ Tren-
čianske Jastrabie (okres Trenčín). O 
nič horšie sa nedarilo ani dievčatám 
z Kolačína (okres Ilava), ktoré za svo-

je úsilie získali druhé miesto. Tretia 
pozícia sa ušla mladým hasičkám z 
Libichavy (okres Bánovce nad Bebra-
vou).
V kategórii chlapci sa krajskými maj-
strami stali mladí hasiči z Dohnian 
(okres Púchov). Druhé miesto po sú-
čte časov získali členovia DHZ Leho-
ta pod Vtáčnikom (okres Prievidza) 
a tretia priečka pripadla chlapcom z 
Mikušoviec (okres Ilava).
Samostatná disciplína v podobe po-
žiarneho útoku s vodou tiež spoznala 
svojich víťazov. V ťažkej konkurencii 
sa nestratili mladé hasičky z Horoviec 
(okres Púchov) a chlapci z DHZ Doh-
ňany (okres Púchov), ktorí si v tejto 
osobitnej kategórii vybojovali prvé 
miesto.
Víťazné kolektívy sa stanú repre-
zentantmi Trenčianskeho kraja na 

celoštátnej súťaži. Tá sa uskutoční v 
dňoch 6. - 7. júla 2018 vo Svite. TSK 
sa pridáva ku gratulantom, blaho-
želá kolektívom mladých hasičov a 
postupujúcim družstvám drží palce 
na celonárodnom kole, v ktorom si 

sily zmerajú s víťazmi z ostatných kra-
jov. Župa zároveň ďakuje ÚzO DPO 
Trenčín, DHZ Bystričany a obci Bystri-
čany za prípravu súťaže pre mladých 
hasičov.

Zdroj: TSK
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Do majstrovských súťaží riadených 
Slovenskou volejbalovou federáciou 
sa zapojilo 62 hráčok v šiestich druž-
stvách. Svoj debut majú za sebou 
najmladšie hráčky v súťaži MINI-volej-
balu, v súťaži trojíc. Z minuloročnej prí-
pravky bolo 9 hráčok, v priebehu roka 
sa počet hráčok družstva zvýšil na 16. 
Hráčky získavali prvé skúsenosti zo 
zápasov, nemali stanovený žiaden vý-
konnostný cieľ a nevedeli, čo ich čaká. 
Súperi boli noví, nepoznaní, proste sa 
začínalo od nuly. Nakoniec nás hráčky 
príjemne prekvapili, keď z 20 zápasov 
A-družstvo vyhralo 7 zápasov, čo ich 
vynieslo na konečnú 8. priečku zo 14 
družstiev. B-družstvu sa podarilo vy-
hrať štyri stretnutia, vďaka čomu osa-
dili 12. miesto. Hráčky zdobila snaha a 
bojovnosť.

Družstvá v kategórii MIDI
Ďalšie dve družstvá štartovali v ka-
tegórii MIDI, vo volejbale štvoríc. V 
A-družstve bolo 6 hráčok z predchá-
dzajúcej sezóny, ktoré si samé stano-
vili za cieľ postup na finálový turnaj 
Majstrovstiev Slovenska. Cieľ vysoký 
a náročný. V súťaži bolo celkovo 18 
družstiev, zo základnej skupiny sa 
postúpilo do semifinálovej. Tam bola 
škoda prvého turnaja, kedy hráčky 

podľahli najtesnejšie N. Mestu 0:2 a 
Senici 0:2, keď z týchto 4 setov 3 sety 
prehrali 23:25. Vydarený výkon v 2. 
semifinálovom turnaji už na postup 
nestačil a tak išlo družstvo do skupi-
ny o konečné 5. - 8. miesto. Hráčky 
prekonali sklamanie, opäť našli moti-
váciu a v tejto skupine už nezaváhali. 
Po dobrom výkone obsadili konečné 
5. miesto. Celkovo vyhrali 20 zápasov 
z 26. O tom, že ich pôvodné plány 
mali reálny základ svedčí aj fakt, že z 
finálovej skupiny Oblasti Západ zo 4 
družstiev do finále Slovenska jasne 
postúpili ich semifináloví súperi: Seni-
ca a N. Mesto, ktoré predtým 2 x zdo-
lali. V B-družstve MIDI bolo pôvodne 6 
hráčok, ale v priebehu roka prišlo ďal-
ších 5 nových hráčok. Družstvo malo 
svoju premiéru, dokázalo sa od Á-čka 
veľa vecí naučiť a aj ich využiť na ihris-

ku. Vďaka 15 výhram z 26 zápasov ob-
sadilo B-čko pekné 10. miesto.

Staršie žiačky
Družstvo starších žiačok štartovalo v 
11-člennej súťaži, ktorá mala dve čas-
ti. V prvej časti sa odohrali stretnutia 
1 x každý s každým a potom sa súťaž 
rozdelila na dve skupiny: na skupinu o 
1. - 6. miesto a na 2. skupinu o 7. - 11. 
miesto. V našom družstve bolo z 12 
hráčok 5, ktoré začínali s volejbalom 
a preto postup do prvej skupiny bol 
odvážnym cieľom. Hráčky však zabo-
jovali a dokázali poraziť Levice A u 
nich doma a neskôr aj Levice B. Vďaka 
týmto víťazstvám postúpili do prvej 
skupiny z 5. miesta a v nadstavbe do-
kázali toto miesto udržať. Obsadili tak 
3. najlepšiu pozíciu v histórii starších 
žiačok za 19–ročnú účasť v tejto veko-
vej kategórii. Prvé miesto v našej sku-
pine obsadila Senica, ktorá sa neskôr 
stala aj Majstrom SR.

Družstvo žien 
Družstvo žien štartovalo štvrtý rok po 
sebe v 1. lige žien, tentokrát bolo pre-
radené do skupiny Východ, čo sa od-
razilo na vyššej časovej a finančnej ná-
ročnosti súťaže. Limitujúcim faktorom 
pre výkonnosť družstva bol fakt, že 
hráčky buď študujú na vysokých ško-
lách alebo už sú zamestnané. Toto 
spôsobovalo veľké problémy pri tré-
novaní a najmä pri tvorbe zostavy na 
zápasy. Ak bola väčšina hráčok k dis-
pozícii, naša hra mala vysokú úroveň 
a dokázali sme poraziť aj Giraltovce, 
neskoršieho víťaza skupiny. Keď bolo k 
dispozícii menej hráčok, prejavilo sa to 

1. VK Púchov – obzretie za sezónou 2017/18

na kvalite hry. V niektorých zápasoch 
dostali príležitosť zahrať si aj hráčky 
zo žiačok, čo im ukázalo, koľko sa ešte 
môžu vo volejbale zlepšovať. Družstvo 
žien obsadilo konečné 7. miesto, ktoré 
zodpovedá reálne predvedenému vý-
konu v súťaži.

Najlepšie hráčky 
Klub za uplynulú sezónu vyhodnotil aj 
najlepšie hráčky: za družstvo MINI „A“ 
Nikola Hoštáková, za družstvo MINI 
„B“ Lea Pečeňová, za družstvo MIDI „A“ 
Viktória Valachová, za družstvo MIDI 
„B“ Nina Chovancová, za družstvo žien  
Katarína Kováčiková. Boli vyhlásené 
aj špeciálne ceny „Objav roka“ Vanda 
Chovancová, „Skokan roka v starších 
žiačkach“ Vanda Valachová, „Skokan 
roka v minivolejbale“ Monika Vriča-
nová. Za najlepšiu hráčku klubu za se-
zónu 2017/18 bola vyhlásená Vanesa 
Klučková z družstva starších žiačok.

Michal Suchánek, predseda klubu 
Foto: Slavomír Flimmel

V nedeľu 17. júna sa v 
telocvični ZŠ Gorazdo-
va stretli hráčky, tréneri, 
rodičia a priatelia klubu 
púchovského ženského 
volejbalu, aby sa obzreli 
za uplynulou súťažnou 
sezónou 2017/2018. 
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   V dňoch 20. - 21. 6. 2018 sa v Trnave konali v rámci 
Kalokagatie školské majstrovstvá Slovenska starších 
žiakov vo volejbale. Mesto Púchov na podujatí repre-
zentovalo družstvo zo Základnej školy Gorazdova. Na 
Kalokagatii sme sa zúčastnili naposledy v školskom 
roku 2015/2016, keď sme obsadili 4. miesto.

   V prvý hrací deň, sme sa stretli v skupine smrti s 
družstvami zo ZŠ Práce z Komárna, British Internatio-
nal School Bratislava a ZŠ Juh z Vranova nad Topľou. 
Hneď v prvom zápase bolo naše družstvo vystavené 
ťažkej skúške, keď v prvom sete prehrávalo s druž-
stvom z Vranova 18:11, nakoniec sa nám však poda-
rilo set otočiť a zvíťaziť, čo sa prejavilo na súperovi, 
ktorý sa zosypal a druhý set hladko prehral. 

   V druhom zápase sme zvíťazili 2:1 nad družstvom 
z Komárna, ktoré sa už tradične prezentuje nadštan-
dardne bojovným výkonom. Po prvom vyhratom 
sete nám súper nič nedaroval a vyrovnal, takže sa 
rozhodovalo v tajbrejku, ktorý sme zvládli lepšie my 

a pripísali si ďalšie body. Tretí zápas proti družstvu z 
Bratislavy bol v porovnaní s predchádzajúcimi ľahší 
a po víťazstve 2:0 sme postupovali z prvého mies-
ta. Nakoniec čierny Peter ostal v rukách chlapcov z 
Komárna, ktorí prehrali so žiakmi z Vranova a po 3. 
mieste v skupine do bojov o finále nepostúpili.

   Druhý hrací deň mal na programe iba dva zápasy, 
semifinálový a finálový, resp. zápas o 3. miesto. Naj-
skôr sme si v semifinálovom zápase poradili s druž-
stvom zo ZŠ Slovenská Ľupča 2:0 (14, 17), čím sme sa 
prebojovali do finále, kde nás opäť čakalo družstvo
z Vranova nad Topľou. Pred finále, ale aj počas neho
panovalo na oboch stranách obrovské napätie, keď-
že jednoznačným favoritom nebolo ani jedno druž-
stvo. Prvý set sa nám až prekvapivo na body hladko 
podarilo vyhrať 25:14, aj keď priebeh setu nebol vô-
bec jednoznačný. Napriek tomu napätie nepoľavilo, 
prvý vzájomný zápas totiž ukázal, že žiadny náskok 
nie je dostatočný. Druhý set bol ako na húpačke, 
družstvá sa striedali vo vedení, najprv sme vyhrávali 
11:7, vzápätí súper šnúrov 7 bodov otočil na 14:11, 

ale oddychovým časom sa nám podarilo súpera za-
staviť a otočiť na 16:14 v náš prospech, v zápätí však 
bolo 18:16 pre súpera a v podobnom duchu sa niesol 
aj zvyšok setu. Nakoniec sme po hektickom a drama-
tickom priebehu zvíťazili 25:22.

   Okrem majstrovského titulu pre našu ZŠ Gorazdo-
va a zároveň aj mesto Púchov sme si odniesli aj sošku 
pre najlepšieho smečiara, ktorú zaslúžene dostal Ma-
tej Turčáni (na snímke vľavo), ktorý sa napriek tomu, 
že družstvo podalo kolektívny výkon, najviac zaslúžil 
o víťazstvo.

Základnú školu Gorazdova v Trnave reprezentova-
li: Matej Turčáni, Richard Kvasnica, Stanislav Cíbik, 
Patrik Pišoja, Alexej Maslák, Vladimír Mušák, Marek 
Pivko, Tobias Medňanský, Jakub Jurovčík, Dávid Trn-
ka, Samuel Ďurovec, ale nesmieme tiež zabudnúť na 
Olivera Pišoju, ktorý sa síce zaslúžil o účasť na MSR, 
ale pre zranenie sa nezúčastnil.

Poďakovanie patrí vedeniu ZŠ Gorazdova, ale i 
mestu Púchov za podmienky, ktoré nám umožnili 
tento výsledok dosiahnuť.                     Ivan Štefko

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO VOLEJBALE STARŠÍCH ŽIAKOV - TRNAVA , 20. - 21. 6. 

Volejbalisti ZŠ Gorazdova získali titul majstra Slovenska

V dňoch 16 - 17. 6 sa mladší žiaci U13 zúčastnili 
majstrovstiev Slovenska vo Vranove nad Topľou. Po 
úvodnom rozlosovani skupín sa Púchov dostal do 
skupiny A kde narazili na súperov zo Zvolena, Ban-
skej Bystrice a Prešova. 

V úvodnom zápase prvého hracieho dňa sa naše 
družstvo predstavilo proti súperovi zo Zvolena. Zá-
pas bol od začiatku vyrovnaný a vďaka kolektívnej 
hre naši zvíťazili 25:17. Druhý set sme po množstve 
chýb z našej strany prehrali 25:22. V rozhodujúcom 
treťom sete, ktorý sa hral do 15 naše družstvo prehrá-
valo 10:6 ale napokon sa im podarilo otočiť priebeh 
zápasu šnúrou 9 bodov a zvíťaziť 15:10. Po krátkej 
prestávke sa naši chlapci predstavili proti silnému 
družstvu z Prešova, kde po bojovnom výkone preh-
rali v závere setov 25:23 a 25:22. V poslednom zápase 
prvého hracieho dňa sme nastúpili proti družstvu 
z Banskej Bystrice, v ktorom naši podľahli tesne 2:0 
(25:20, 25:21).

 Turnaj pokračoval v nasledujúci deň bojmi o 5. - 8. 
miesto, kde Púchov suverénne zdolal výber z Brati-
slavy a následne v boji o 5. miesto naše družstvo na-
stúpilo proti VK Junior Poprad. Toto družstvo Púchov 
zdolal v pomere setov 2:1 a v konečnom zúčtovaní 
výsledkov sme skončili na peknom 5. mieste. Za naj- 
lepšieho hráča z nášho družstva bol vyhlásený Má-

rio Mazák. VO 1970 MŠK Púchov reprezentovali: M. 
Mazák, P. Martikán, M. Križák, J. Šedivý, Š. Žiačik, R. 
Prokop, M. Kapustinec.

Okrem chlapcov patrí poďakovanie rodičom, mes-
tu Púchov, trénerom a MŠK Púchov za podporu a  
podmienky.  

Vladimír Luhový

Piata priečka mladších žiakov na majstrovstvách Slovenska
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SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 3. KOLO, BRUMOV

Nosičanky triumfovali na Morave, 
upevnili si vedenie v seriáli SMHL

Nadnárodná súťaž dobrovoľných hasičských zbo-
rov – Slovensko-moravská hasičská liga, mala počas 
víkendu na programe hneď dve kolá. V sobotu v mo-
ravskom Brumove triumfovali domáci dobrovoľní ha-
siči, ktorí po nepresvedčivých výkonoch v úvodných 

dvoch kolách dokázali na domácej trati triumfovať 
a zaradili sa opäť medzi kandidátov na prvenstvo. 
V Brumove sa nedarilo lídrovi priebežného poradia 
– dobrovoľným hasičom z Podhoria, ktorí obsadili až 
ôsmu priečku a v priebežnom poradí po troch kolách 
prišli o prvenstvo v seriáli. Do čela sa prepracovali 
dobrovoľní hasiči zo Stupného, ktorí v Brumove ob-
sadili štvrtú priečku. Tretím miestom príjemne pre-
kvapila Zbora a rovnako príjemným prekvapením je 
šiesta priečka Dohnian.

V ženskej súťaži si žabky z Nosíc vybojovali v Bru-
move už druhé prvenstvo v rade a dostali sa do čela 
priebežného poradia. Sklamali víťazky minulého 
ročníka – Dežerice, ktoré obsadili až predposlednú 
siedmu priečku. Dievčatá z Kvašova skončili tretie 
a v priebežnom poradí sa vyšvihli na druhú priečku 
za Nosice, keď o dva body predstihli Ihirišťanky. Po 
troch kolách sú tak v čele ženskej časti Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy hneď tri družstvá z Púchov-
ského okresu. 

Výsledky štvrtého kola v Ihrišťoch, ktoré sa konalo 
v nedeľu, prinesieme v budúcom čísle Púchovských 
novín spoločne s výsledkami piateho kola. To bude v 

sobotu 30.júna opäť v Púchovskom okrese – vo Viso-
lajoch. Začiatok je o 13.00 hodine. 

Výsledky 3. kola – Brumov
Muži: 
1. Brumov B (výsledný čas 13,72 sekundy), 2. Ďur-

ďové (13,88 s), 3. Zbora (13,92 s), 4. Stupné (13,98 
s), 5. Valašské Příkazy (14,78 s), 6. Dohňany (14,93 s), 
7. Krásno (15,05 s), 8. Podhorie (15,08 s), 9. Svinná 
(15,12 s), 10. Lednické Rovne (15,27 s), 11. Nedašo-
va Lhota (15,51 s), 12. Hoštiná (15,81 s), 13. Francova 
Lhota (15,82 s), 14. Podlužany (16,04 s), 15. Nosice 
(16,35 s), 16. Ruskovce (16,87 s), 17. Tŕstie (21,54 s), 
18. Ihrište (21,54 s), Visolaje a Lehota pod Vtáčnikom 
útok nedokončili. 

Ženy: 
1. Nosice-žabky (16,73 s), 2. Nedašova Lhota (16,81 

s), 3. Kvašov (17,62 s), 4. Ihrište (17,79 s), 5. Dulov 
(17,91 s), 6. Kocurany (18,55 s), 7. Dežerice (19,30 s), 
8. Horná Poruba (20,35 s)

Priebežné poradie po 3. kole
Muži: 
1. Stupné – 50 bodov, 2. Podhorie – 44 bodov, 3. 

Ďurďové – 33 bodov, 4. Lednické Rovne – 31 bodov, 
5. Zbora – 28 bodov, 6. Brumov B – 25 bodov, 7. Va-
lašské Příkazy – 24 bodov, 8. Svinná – 20 bodov, 9. 
Francova Lhota – 19 bodov, 10. Dohňany – 15 bodov, 
11. Lehota pod Vtáčnikom – 15 bodov, 12. Podlužany 
– 13 bodov, 13. Krásno – 13 bodov, 14. Visolaje – 12 
bodov, 15. Hoštiná – 11 bodov, 16. Ihrište – 10 bodov, 
17. Nedašova Lhota – 10 bodov, 18. Tŕstie – 9 bodov, 
19. Ruskovce – 6 bodov, 20. Nosice – 6 bodov

Ženy: 
1. Nosice-žabky – 22 bodov, 2. Kvašov – 18 bodov, 

3. Ihrište – 16 bodov, 4. Dežerice – 14 bodov, 5. Neda-
šova Lhota – 14 bodov, 6. Dulov – 12 bodov, 7. Kocu-
rany – 6 bodov, 8. Horná Poruba – 6 bodov. 

(pok)

Dobrovoľní hasiči zo Zbory si po treťom kole seriálu 
SMHL držia priebežnú piatu priečku. 

Doteraz asi najpríjemnejšie prekvapenie mužskej čas-
ti SMHL - hasiči z Lednických Rovní sú priebežne štvrtí. 

Ihrišťanky skončili v Brumove štvrté a klesli na celkovo 
tretiu priečku. 

Podhorania obsadili v Brumove až ôsmu priečku a pri-
šli o priebežné vedenie v SMHL. 

Dobrovoľné hasičky z Nosíc triumfovali v treťom kole Slovensko-moravskej hasičskej ligy v Brumove a v čele seriá- 
lu si vytvorili štvorbodový náskok pred dievčatami z Kvašova.             FOTO: SMHL
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PLÁVANIE - MSR MLADŠÍCH ŽIAKOV, BRATISLAVA

V dňoch 15. 6 - 17. 6. 2018 sa v Brati-
slave uskutočnili majstrovstvá SR v plá-
vaní mladších žiakov za účasti viac ako 
300 plavcov zo 47 klubov Slovenska.  

Púchovský plavecký klub reprezen-
tovalo päť pretekárov - Pavol Beňo (11 
rokov), Richard Pobežal (12 rokov), Si-
mona Ciesarová (11 rokov), Adela Cen-
gelová (11 rokov) a Daniela Cyprichová 
(11 rokov). 

Najlepšie umiestnenie dosiahol Pa-
vol Beňo, ktorý v disciplíne 200 metrov 

motýlik dosiahol krásne piate miesto. 
Do elitnej desiatky sa tiež podarilo pre-
bojovať Adele Cengelovej (9. miesto) a 
Simone Ciesarovej (10. miesto) v rov-
nakej disciplíne 200 metrov motýlik. 
Všetci Púchovčania zaplávali svoje naj- 
lepšie osobné výkony a vzorne repre-
zentovali svoj klub a tiež svoje mesto. 
Všetkým zúčastneným a tiež trénerke 
Kamile Sobolčíkovej patrí poďakova-
nie a uznanie. 

Peter Ruman

Na slovenskom šampionáte sa 
púchovskí plavci nestratili  

Súťažný ročník 2017/2018 je minulosťou, o jeho 
stručné zhodnotenie sme požiadali manažéra MŠK 
Púchova Mareka Šimáčka.

* Súťažný ročník klubu sa hodnotí väčšinou s 
dôrazom na umiestnenia družstva mužov. To v 
tretej lige zrejme nesplnilo Vaše očakávania. V 
čom?

- Je pravda, že očakávania v klube boli iné. S cel-
kovým umiestnením mužov nie je spokojnosť, kedže 
som presvedčený, že máme na viac. Absolútne nám 
nevyšiel vstup do jarnej časti, ale v jej druhej časti 
sme dokázali, že mužstvo má kvalitu a z desiatich zá-
pasov len jeden prehralo.  

* Muži sa dostali do situácie, že niekoľko kôl 
pred koncom boli dokonca namočení do boja o 
záchranu. Čomu to pripisujete najmä v súvislos-
ti s faktom, že cieľom mužov pred sezónou bolo 
hrať o špicu tabuľky.

- Ako som spomenul, úvodné jarné kolá sme ne-
zvládli, chýbalo nám aj kúsok šťastia v zápasoch, 
ktoré sme prehrali v nadstavenom čase a pri vyrov-
nanosti mužstiev v tabuľke sme sa ocitli medzi muž-
stvami ohrozenými zostupom. Poctivou prácou muž-
stvo dokázalo sériu prehier prelomiť a získať body, 
ktoré v konečnom znamenali, že sme skončili v prvej 
polovici tabuľky. 

* Stále sa nedarí prilákať na tribúny púchovské-
ho štadióna väčší počet divákov. Myslíte si, že Pú-
chovčanov futbal nezaujíma?

- To nie je problém len Púchova. V Bratislave cho-
dí na futbal 200 - 300 ľudí. Ľudia majú dnes mnoho 
iných aktivít a možností ako tráviť voľný čas. My sa 
budeme snažiť ľudí prilákať dobrou hrou a výsledka-
mi.   

* Družstvo mužov je len vrcholom ľadovca fut-
balového klubu MŠK Púchov. Na „podhubie“ v 
podobe mládežníckych družstiev však môžete 
byť hrdí. Žiacke mužstvá figurujú v najvyššej sú-
ťaži v konkurencii toho najlepšieho, čo v jednot-
livých kategóriách na Slovensku je. Aký prínos to 
môže mať v budúcnosti pre púchovský futbal?

- Žiacke mužstvá urobili zjavný progres. Pred dvo-
mi-tromi rokmi sme boli v tabuľke na samom chvos-
te tabuliek. Dnes sa všetky mužstvá pohybujú cca 
niekde v strede. Práve zápasy so Slovanom, Trnavou, 
Nitrou, či Dunajskou Stredou nám nastavujú zrka-
dlo, že sa musíme stále zlepšovať a byť konkurencie 
schopný najlepším na Slovensku. Dôležitejšie je, že v 

týchto žiackych mužstvách vidno naozaj talentova-
ných hráčov, ktorí to môžu dotiahnuť naozaj ďaleko, 
čo je pozitívom pre púchovský futbal.

* Dorastenci hrávajú druholigové súťaže, kde 
obe mužstvá skončili v pohode v strede tabuľky. 
Ako ste spokojní so zapracovávaním hráčov z 
dorastu medzi mužov? Nepomýšľate v blízkej 
budúcnosti o najvyššej slovenskej dorasteneckej 
súťaži, resp. čo by bolo treba k tomu, aby sa do-
rastenci pokúsili pobiť o účasť medzi slovenskou 
elitou?

- Filozofiou nášho klubu je pracovať v maximálnej
možnej miere s našimi odchovancami. Chalani v 
doraste vedia, že dvere do kabíny Áčka sú pre nich 
otvorené, ale musia dokázať výkonmi, že si zaslúžia 
tam byť. 

* Mládežnícky tréneri si v minulom roku sťa-
žovali na fakt, že v Púchove nemajú k dispozícii 
umelú trávu, čo im sťažuje zimnú prípravu a v po-
rovnaní s ostatnými klubmi je to pre nich hendi-
kep. Vyriešila umelá tráva v sTC centre tento pro-
blém, alebo ste sa stále myšlienky vybudovania 
umelého trávnika nevzdali?

- Všetci vieme, že veľká umelá tráva nám chýba. 
Umelá tráva v sTC nám pomohla, ale problém nevy-
riešila. Hlavne staršie kategórie potrebujú rozmery 

veľkého ihriska. Vybudovať ju bude pre mňa priorita 
lebo je to do budúcna jedna z podmienok Slovenské-
ho futbalového zväzu pre štatút Útvaru talentovanej 
mládeže a my tam chceme byť! 

* Už po niekoľkých kolách 3. ligy mužov ste v 
úvode sezóny zmenili trénera. I keď výsledky ne-
prišli hneď, nechali ste E. Pagáčovi šancu ukázať 
čo vie. Presvedčil Vás a necháte ho vo funkcii aj v 
budúcom ročníku?

- Keď tréner Pagáč nastupoval, tak sme jasne sta-
novili, čo chceme dosiahnuť v horizonte dvoch-troch 
rokov. Takže aj napriek zlým jarným úvodným kolám 
dostal priestor na prácu. V ďalšom súťažnom ročníku 
musia realizačný tím spoločne s hráčmi dokázať, že 
patria k špičke tretej ligy.

* Je síce len týždeň po súťaži, ale nový ročník 
je tu čo nevidieť. Aké sú ciele klubu v budúcom 
ročníku?  A na aké novinky sa môžu tešiť diváci v 
novom ročníku? 

- Verím, že sa na novú sezónu dobre pripravíme a 
od prvého kola nadviažeme na dobré výsledky zo 
záveru jarnej časti. Určite príde aj k zmenám v kád-
ri. Niektorí hráči v klube pokračovať nebudú a určite 
prídu nejakí noví, ktorí náš tím posilnia. 

           Milan Podmaník

MANAŽÉR FUTBALOVÉHO KLUBU MŠK PÚCHOV OČAKÁVA V BUDÚCEJ SEZÓNE OD MUŽOV NÁVRAT NA ŠPICU 

M. Šimáček: Prioritou zostáva vybudovanie umelej trávy

Jedným z cieľov vedenia MŠK Púchov je pritiahnuť na tribúny viac divákov...
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1. Slovan 26 23 2 1 129:13 71
2. Trnava 26 21 2 3 101:23 65
3. Trenčín 26 21 2 3 122:26 65
4. Nitra 26 16 5 5 69:30 53
5. D. Streda 26 16 3 7 70:41 51
6. Zl. Moravce 26 12 2 12 41:40 38
7. Senica 26 10 7 9 45:55 37
8. Petržalka 26 11 2 13 45:66 35
9. Skalica 26 10 3 13 55:60 33
10. MŠK Púchov 26 5 3 18 25:86 18
11. Karlova Ves 26 4 6 16 34:83 18
12. Domino 26 5 1 20 29:99 16
13. Levice 26 4 3 19 15:78 15
14. Inter 26 3 1 22 24:104 10

I. liga starší žiaci U15

KONEČNÉ TABUĽKY FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ ŽIAKOV RIADENÝCH SFZ, ZSFZ A OBFZ

I. liga starší žiaci U14
1. Slovan 26 24 2 0 127:13 74
2. Trenčín 26 21 3 2 119:13 66
3. Nitra 26 18 3 5 89:19 57
4. Trnava 26 16 5 5 80:28 53
5. Senica 26 13 6 7 67:45 45
6. D. Streda 26 13 3 10 47:32 42
7. Inter 26 13 2 11 51:60 41
8.  Petržalka 26 12 0 14 55:61 36
9. Zl. Moravce 26 11 1 14 40:61 34
10. Karlova ves 26 7 4 15 27:49 25
11. MŠK Púchov 26 4 6 16 21:72 18
12. Skalica 26 4 2 20 16:116 14
13. Levice 26 3 2 21 19:107 11
14. Domino 26 3 1 22 15:97 10

I. liga mladší žiaci U13
1. Slovan 26 24 0 2 139:25 72
2. Trenčín 26 23 0 3 167:35 69
3. Trnava 26 18 2 6 82:44 56
4. Nitra 26 18 1 7 117:47 55
5. Inter 26 13 7 6 48:36 46
6. Petržalka 26 12 5 9 51:44 41
7. MŠK Púchov 26 11 7 8 49:49 40
8. D. Streda 26 11 2 13 52:54 35
9. Domino 26 5 8 13 29:78 23
10. Senica 26 5 4 17 29:103 19
11. Skalica 26 5 3 18 43:69 18
12. Karlova Ves 26 5 3 18 26:84 18
13. Levice 26 5 2 19 35:102 17
14. Zl. Moravce 26 4 2 20 30:127 14

I. liga mladší žiaci U12
1. Slovan 26 23 1 2 354:71 70
2. Trenčín 26 22 1 3 387:116 67
3. Nitra 26 22 0 4 425:103 66
4. Trnava 26 17 2 7 270:146 53
5. D. Streda 26 17 1 8 221:193 52
6. Inter 26 16 2 8 247:142 50
7. Petržalka 26 14 1 11 262:184 43
8. Domino 26 11 3 12 190:201 36
9. Karlova Ves 26 10 1 15 153:221 31
10. Zl. Moravce 26 8 2 16 131:221 26
11. MŠK Púchov 26 5 2 19 197:304 17
12. Senica 26 4 0 22 119:325 12
13. Skalica 26 4 0 22 82:452 12
14. Levice 26 0 0 26 86:451 0

1. Loko. Trnava 34 24 4 6 85:19 76
2. Prievidza 34 23 3 8 72:28 72
3. Šaľa 34 22 6 6 77:27 72

II. liga mladší žiaci U13
1. Loko. Trnava 34 31 2 1 190:16 95
2. Prievidza 34 30 3 1 189:31 93
3. N. Zámky 34 24 4 6 167:41 76
4. Komárno 34 23 3 8 139:53 72
5. Bánovce 34 20 5 9 124:62 65
6. Dubnica 34 20 2 12 110:64 62
7. Piešťany 34 19 3 12 92:75 60
8. Myjava 34 18 5 11 79:50 59
9. Trebatice 34 13 10 11 81:70 49
10. Štúrovo 34 14 4 16 100:111 46
11. Šaľa 34 13 4 17 92:97 43
12. Partizánske 34 11 7 16 71:78 40
13. Topoľčany 34 10 4 20 63:119 34
14. Moravany 34 8 4 22 58:123 28
15. Sereď 34 6 3 25 65:206 21
16. FK Nitra  34 4 7 23 41:104 19
17. P. Bystrica 34 4 4 26 46:142 16
18. Hlohovec 34 1 0 33 6:271 3

III. liga starší žiaci U15
1. Nové Mesto 26 20 3 3 85:24 63
2. Kanianka 26 16 4 6 82:27 52
3. Prievidza B 26 15 4 7 89:30 49
4. Moravany B 26 14 5 7 61:48 47
5. Nováky 26 12 9 5 57:38 45
6. Dubnica B 26 12 6 8 63:46 42
7. Kúty 26 12 4 10 79:62 40
8. Nemšová 26 11 2 13 79:62 35
9. Horovce 26 9 7 10 56:57 34
10. Častkovce 26 8 7 11 44:73 31
11. Myjava B 26 7 7 12 29:50 28
12. L. Rovne 26 5 4 17 34:95 19
13. Holíč 26 5 2 19 23:84 17
14. Gbely 26 3 2 21 29:114 11

III. liga mladší žiaci U13
1. Gbely 26 23 1 2 169:20 70
2. Prievidza B 26 20 1 5 175:38 61
3. Častkovce 26 19 2 5 140:35 59
4. Dubnica B 26 18 1 7 109:60 55
5. Nováky 26 16 3 7 128:58 51
6. Nemšová 26 15 3 8 118:43 48
7. Nové Mesto 26 10 4 12 85:88 34
8. Kúty 26 11 1 14 85:96 34
9. Holíč 26 10 2 14 46:129 32
10. Myjava B 26 9 4 13 68:113 31
11. Moravany B 26 10 1 15 86:158 31
12. Kanianka 26 2 6 18 35:124 12
13. L. Rovne 26 3 2 21 27:173 11
14. Horovce 26 0 1 25 22:158 1II. liga starší žiaci U15

4. Dubnica 34 22 3 9 94:48 69
5. Sereď 34 20 7 7 57:25 67
6. FK Nitra 34 19 0 15 80:58 57
7. Nové Zámky 34 16 6 12 56:46 54
8. Trebatice 34 13 6 15 46:53 45
9. Partizánske 34 11 9 14 49:54 42
10. Topoľčany 34 12 5 17 56:64 41
11. Myjava 34 13 2 19 47:46 41
12. P. Bystrica 34 12 5 17 41:76 41
13. Komárno 34 12 4 18 47:67 40
14. Piešťany 34 11 6 17 46:70 39
15. Štúrovo 34 11 5 18 44:72 38
16. Moravany 34 11 5 18 38:58 38
17. Bebravou 34 10 4 20 70:79 34
18. Hlohovec 34 2 4 28 21:136 10

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

1. Udiča 18 16 2 0 87:11 50
2. Domaniža 18 14 2 2 116:25 44
3. Sverepec 18 14 1 3 72:28 43
4. Papradno 18 10 1 7 64:51 31
5. D. Mariková 18 7 3 8 47:44 24
6. Jasenica 18 5 2 11 34:56 17
7. Pružina 18 5 1 12 25:53 16
8. D. Kočkovce 18 4 4 10 36:71 16
9. Plevník 18 4 0 14 30:81 12
10. Prečín 18 3 0 15 27:118 9

IV. liga starší žiaci - SEVER

IV. liga starší žiaci - JUH
1. Lednica 18 16 2 0 151:12 50
2. Košeca 18 14 2 2 83:22 44
3. Beluša 18 12 2 4 104:24 38
4. Lazy 18 11 1 6 85:41 34
5. Ilava 18 9 0 9 90:67 27
6. N. Dubnica 18 8 2 8 66:49 26
7. H. Poruba 18 8 1 9 68:49 25
8. Ladce 18 4 0 14 37:168 12
9. Borčice 18 3 0 15 29:145 9
10. Dohňany 18 0 0 18 8:144 0

IV. liga mladší žiaci
1. Kolačín 12 11 0 1 61:3 33
2. FC Púchov 12 7 1 4 44:30 22
3. Ilava 12 6 1 5 50:30 19
4. Praznov 12 3 0 9 21:55 9
5. Lysá 12 2 0 10 11:69 6

Prípravky o 1. - 10. miesto
1. MŠK Púchov 18 15 1 2 103:25 46
2. Domaniža 18 14 1 3 86:17 43
3. Ilava 18 13 1 4 98:37 40
4. Šebešťanová 18 11 2 5 52:38 35
5. Dubnica B 18 9 4 5 102:41 31
6. Horovce 18 8 1 9 40:42 25
7. Beluša 18 5 2 11 44:55 17
8. Mikušovce 18 4 0 14 38:82 12
9. Praznov 18 2 2 14 35:113 8
10. P. Bystrica B 18 1 2 15 12:160 5

Prípravky o 11. - 20. miesto
1. Kolačín 18 17 0 1 102:14 51
2. Borčice 18 16 0 2 81:7 48
3. Streženice 18 11 3 4 52:30 36
4. Ladce 18 10 2 6 47:39 32
5. FC Púchov 18 9 2 7 36:31 29
6. Prečín 18 6 2 10 31:61 20
7. Plevník 18 5 1 12 26:63 16
8. D. Mariková 18 3 2 13 21:53 11
9. Kvašov 18 2 3 13 18:64 9
10. Sverepec 18 2 3 13 20:72 9

Prípravky o 21. - 26. miesto
1. Košeca 10 9 1 0 51:14 28
2. H. Poruba 10 6 1 3 27:13 19
3. Visolaje 10 5 1 4 34:25 16
4. Dulov 10 3 3 4 23:33 12
5. Brvnište 10 3 2 5 24:25 11
6. Podmanín 10 0 0 10 3:52 0

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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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 
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• V Púchove, neďaleko mestského úradu, výhodne 
prenajmem kanceláriu 17 m² a nenáročný priestor 
36 m² so spoločnou toaletou, vhodný pre dielňu, 
kanceláriu, obchod alebo sklad. Tel. 0905 262 820.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám stavebný pozemok v Dohňanoch cca 750 
m². Tel. 0903 900 434.
• Predám 2-izbový byt v centre mesta, 66 m², s bal-
kónom aj loggiou a pivnicou v pôvodnom stave. Tel. 
0907 630 580, 0907 525 544. 
• Predám garážový priestor na Moyzesovej ul. č. 
1866 v Púchove, vo výmere 120 m². Vhodný aj na 
podnikateľské účely. Súčasťou je soc. zariadenie + 
sprcha. Možno dorobenia kuchyn. linky. Cena doho-

dou. Tel. 0905 383 014.
• Predám zrubovú chatu v  lese medzi Púchovom 
a Nimnicou. Tel. 0903 527 533.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Kúpim chatku v okolí Púchova. Tel. 0944 253 746.
• Kúpim chatu alebo záhradu v Púchove. Tel. 0944 
253 746.

PREDAJ RÔZNE
• Dohňany Ovocie zelenina  -  predaj marhúľ od 21. 6. 
 Tel. 0908 709 063, 0911 899 433.

SLUŽBY
• Ponúkam službu: prevoz osôb – muzikanti, svad-
by a iné na 9-miestny Volkswagen Transporter, Pú-
chov a okolie. Kontakt: 0903 287 021.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 2018. 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.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Požičiam veľký vozík - prepravník, 0905 299 364.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač požiči-
ame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987, www.
tepovac-puchov.sk

PRÁCU PONÚKA
• Hľadám skúsených i začiatočníkov elektrikárov 
- živnostníkov. A pomocných pracovníkov i bez 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorý sa zišli dňa  
15. 6., aby odprevadili na 
poslednej ceste nášho 
drahého  Ladislava 
KAŠŠOVICA, za kvetino-
vé dary a prejavy sústrasti. 
Ďakujeme tiež pohrebnej 
službe za dôstojný obrad 
a rozlúčku. 
S vďakou smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4. augusta uplynie 
smutných šesť rokov, čo 
nás opustila naša drahá 
mama 
Margita CRKOŇOVÁ. 
S láskou spomínajú dcé-
ry s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 

POĎAKOVANIE
Dňa 16. júna nás vo veku 
78 rokov opustil náš dra-
hý otec Miroslav CRKOŇ. 
Ďakujeme všetkým pria- 
teľom a známym, ktorí sa 
s ním prišli na jeho po-
slednej ceste rozlúčiť, ďa-
kujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti. Vďaka 
patrí aj pohrebnej službe 
Advent za dôstojnú rozlúčku. 

SPOMIENKA
Dňa 21. 6. 2018 uplynu-
li 4 roky, čo nás náhle 
opustil náš milovaný 
Pavol MIKULA. 
S láskou spomínajú 
rodičia, sestra Katka, 
manželka Patrícia, syn 
Samuel a ostatná smú- 
tiaca rodina. 
Tí, čo ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosíme, tichú spomienku. Ďakujeme. 

SPOMIENKA
Dňa 29. 6. uplynie už 8 
smutných rokov, čo nás 
náhle a bez rozlúčky 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 
Viktor BLAŽEJ. 
Kto ste ho poznali, ve- 
nujte mu, prosíme, tichú 
spomienku.

S láskou spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami. Chýbaš nám. 

SPOMIENKA
Nezomrel ten, kto ostáva 
v našich srdciach. 
Dňa 26. 6.2018 si pripo-
míname 11 výročie od 
náhleho úmrtia našej 
mamy a babky Vincen-
cie SLÁDEKOVEJ. 
S láskou spomínajú dcé-
ra Eva, syn Ľubo s rodi-
nou a ostatná rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA
0903 42 42 42

SPOMIENKA
Kto zomrel neodchádza, 
ale ostáva v srdciach tých, ktorí ho milovali. 
Dňa 23.6. si pripomíname druhé výročie, čo nás 
opustila drahá mama Amália HOCHLOVÁ a dňa 
29. 7. si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho 
milovaného otca Alojza HOCHLA. 
S láskou spomínajú sestry Jana, Milada, Marcela 

s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 10. 6. 2018 sme si pripomenuli nedožité 75. 
narodeniny našej drahej mamy, babky a prabab-
ky Ľudmily DVORSKEJ, rod. Bučkovej. 
Dňa 25. 6. 2017 uplynulo 5 rokov od úmrtia 
nášho drahého otca, dedka a pradedka Viktora 
DVORSKÉHO. 
Spomeňte si spolu s nami na nich v tichých mod-
litbách. 

S úctou spomínajú dcéry s rodinami a syn.
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STRATY A NÁLEZY
• Dňa 19. 6. (utorok) sa našli kľúče na detskom ihris-
ku v Marczibányiho záhrade s ružovým príveskom 
a dvomi klubkartami. Kto ich stratil, môže si ich 
prevziať v budove nového divadla – kancelária pre 
príjem inzercie.
• Našla som dámske hodinky v Kauflande. Majiteľ 
nech ma kontaktujte na tel. 0904 178 689.
• Dňa 14. 6. som v Púchove stratil kľúče s modrým 
rozlišovacím krúžkom. Prosím poctivého nálezcu o 
vrátenie. Kontakt 0903 774 068.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a záu-
jemcom, že poriada zájazdy na termálne kúpalisko 

Otváracie hodiny knižnice 
počas letných prádznin

Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, 
že cez letné prázdniny bude otvorená PO - PIA  
od 7.30 do 15.30 h.

inzercia

do Dunajskej Stredy 11. 7. 2018 a 25. 7. 2018. Popla-
tok na osobu (doprava, vstupné) je 18 eur. Odchod 
autobusu bude o 6.00 hod. z parkoviska za starým 
DK. Prihlasovať sa môžete na prvý zájazd do 5. 7. a 
na druhý zájazd do 20. 7. 2018 u Jána Petra, Obran-
cov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709, 0948 093 551.
• Obec Dohňany pozýva na Cyrilometodské hodo-
vé slávnosti, ktoré sa uskutočnia od piatka 6. 7. do 
nedele 8. 7. v areáli futbalového ihriska v Dohňa-
noch s bohatým kultúrno-športovým programom. 
Program v piatok: Pivný cyklistický minimaratón, 
hodová diskotéka). Program sobota: Memoriál rodi-
ny Šamánkovcov (futbalový turnaj), hodová oldies 
párty. Program nedeľa: Slávnostná svätá omša, kult. 
program (FS Konopa, DH Mošteňanka, AT Band).

vyhlášky. Práca na území celej SR (najmä BA). Plat 6 
- 9 € na hodinu. Vlastné náradie je výhodou (€). Tel.  
0949 466 180.
• Mestský bytový podnik, s. r. o. Púchov hľadá 
študentov nad 16 rokov na letnú brigádu. Kon-
takt: 042/4651710, sekretariat@msbp.sk. 
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku a čašníka/čku aj brigádne. Bližšie info na 
0902 432 911.

POĎAKOVANIE
• Žiaci 4. C triedy ZŠ Mládežnícka spolu s rodič-
mi z celého srdca ďakujú pani triednej učiteľke 
Janke Beretovej za krásne štyri roky, ktoré spolu 
prežili. Nikdy na Vás nezabudneme.

VODIČI, POZOR! 
Opäť úplná uzávierka cesty

Cesta z Púchova popri priehrade do Považskej 
Bystrice a opačne (II/507) bude z dôvodu výstav-
by železničného mosta ponad štátnu cestu a 
Nosickú priehradu opäť úplne uzatvorená me-
dzi 180 a 181 km za Kúpeľmi Nimnica v dňoch: 

Komunikáciu bude možné využívať len z Púchova 
do obce Nimnica (kúpele) a do obcí Udiča, Hatné, 
Klieština, Dol. a Hor. Mariková z Pov. Bystrice. Ob-
chádzková trasa povedie po ceste I/61 cez obce 
Beluša a Sverepec. Autobusy SAD Trenčín budú aj 
počas uzávierky premávať podľa upraveného har-
monogramu. 

30. 6. (sobota) od 8.00 
do 1. 7. (nedeľa) do 18.00

OD DRUŽBA, SNP 750/42 Nová Dubnica, tel. 042/44 31 077, 0911 955 192
OD ASTRA, Nám. Matice Slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom, tel. 042/24 02 010, 0948 955 192

Hollého 1925/18, Púchov, tel. 042/43 84 317, 0948 955 191
www.nabytoknika.sk

160 x 200cm
s polohovateľným roštom a UP 

330 x 270 x 175cm
rozklad a UP

3 rozklad +1+1 Slovenské
a České
výrobky

od
189€

V E Ľ K Ý
výber poťahov

/ v cene prikrývka
a matrace /

969€
809€

160 x 200cm

699€899€

1 229€

240€

108 x 89 x 87cm

1+1
zdarma 729€

569€

A K C I A

/ v cene prikrývka
a matrace /

s polohovateľným
roštom a UP

Púchovské informačné 
centrum v letnej sezóne

V mesiacoch júl a august 2018 budú: Púchovské 
informačné centrum (PIC) – predaj parkovacích 
kariet a MAD čipových kariet, inzertná kancelária 
Púchovských novín a PúTV, ako aj celá prevádzka 
Divadla Púchov otvorené v obmedzenom čase  
z dôvodu čerpania dovoleniek. 
V dňoch 12. – 20. 7. 2018 si nebude možné 
zakúpiť v Púchovskom informačnom centre 
parkovacie karty.
V dňoch 16. – 18. 7. 2018 bude Púchovské 
informačné centrum úplne ZATVORENÉ.
Púchovské noviny vychádzajú v prázdnino-
vých mesiacoch v termínoch:
3. a 24. júla, 7. a 21. augusta.

HugDay 2018 - Deň objatí
HugDay - Deň objatí sa uskutoční v meste Pú-
chov dňa 27. 6. 2018 od 10:00 do 14:00. Prvotné 
stretnutie bude o 9:00 na pešej zóne, odkiaľ sa 
dobrovoľníci vydajú do mesta a budú rozdávať 
objatia. 
(Jana Vozárová - lokálny organizátor pre mesto Púchov)
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AK MÁTE STRACH AJ Z BÚROK, S BLESKOZVO-
DOM SA DOMA BUDETE CÍTIŤ BEZPEČNEJŠIE!

PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE U NÁS V PREDAJNI.

IDETE STANOVAŤ
A BOJÍTE SA TMY?
ZASTAVTE U NÁS !

VÝPREDAJ 20%

PREDAJŇA:
UNI - elektroinštalačný materiál
Royova 777 (Za Púchovčanom)
020 01 Púchov

NA VYBRANÉ SVIETIDLÁ! POZOR, AKCIA PLATÍ
LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB.


