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O problematike nájomných 
bytov ŠFRB, poslanci i primátor

Radnica investovala aj do zateplenia 
budovy hasičskej zbrojnice 
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Fotoreportáž z ostatných investičných akcií mesta
Mesto pokračuje s plánovanými investičnými akciami aj v tomto roku. Ide najmä o rekonštruk-
cie cesty a chodníkov, ale mesto investovalo aj do zateplenia púchovskej hasičskej zbrojnice.

Začiatok rekonštrukcie chodníka zo železničnej stanice na Kolonku - marec 
2018.

Rekonštrukcia chodníkov na Okružnej ulici v júli 2018.

Chodník na Kolonke po dokončení v máji 2018. Rekonštrukcia chodníkov na Hoštinskej ulici v júli 2018.

Začiatok rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v júni 2018
(na titulnej strane fotografia z júla 2018).

Začiatok rekonštrukcie cesty na Námestí slobody - júl 2018.
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Primátor Rastislav Henek reaguje na problematiku mestských nájomných bytov: 

Dňa 13. 7. 2018 bola na Mestský 
úrad v Púchove doručená výzva na 
zvolanie verejného zhromaždenia 
k otázke nájomných bytov, ktorých 
výstavba bola realizovaná z  finanč-
ných prostriedkov ŠFRB. 

Táto otázka je natoľko dôležitá, že 
na jej vyriešenie je potrebné od-
komunikovať ešte jednu dôležitú 
alternatívnu možnosť s kompe-
tentnými orgánmi, kde mám spolu 
s mojím tímom dohodnuté stretnu-
tie v prvý augustový týždeň. Až po 
tomto rokovaní bude mať zmysel 
predostrieť následné možné rieše-
nie alebo možnosti vyriešenia dané-
ho problému. 

Nechcem robiť z  toho predvolebné 
divadlo tak, ako tomu bolo doposi-
aľ, lebo som si vedomý, že vec treba 
pragmaticky vyriešiť. A  to tak, aby 
nebol porušený zákon a zároveň, aby 
sme pomohli dotknutým nájomní-
kom tak, aby sa ostatní Púchovčania 
nemuseli finančne skladať na toto 
klamstvo z minulosti. Preto ihneď po 
rokovaní zvolám mestské zastupi-
teľstvo v termíne do 13. 8. 2018. Ve-
rím, že s návrhom tohto posledného 
riešenia, ktoré bude odkonzultované 
s kompetentným orgánom, nájdeme 
cestu ako daný problém vyriešiť.  

Mgr. Rastislav Henek, 
primátor mesta Púchov

Ako môžem pomôcť oklamaným a podvedeným nájomníkom?

Ľudia vás súdia za rozhodnutia, ktoré ste urobili, 
ale nikto sa vás nepýta, aké ste mali možnosti  
Áno, aj teraz musím hovoriť o mest-
ských nájomných bytoch, pretože 
táto téma evidentne vzbudila pozor-
nosť väčšiny kandidátov na primáto-
ra, ktorí sa momentálne tvária, akoby 
mesto túto tému už dlhú dobu nerie-
šilo a nehľadalo celý ten čas možnosti, 
ako nájsť riešenie, ktoré by znamenalo 
možnosť ponechať byty nájomníkom, 
a to aj napriek tomu, že je to v rozpo-
re s nájomnou zmluvou, zmluvou so 
Štátnym fondom rozvoja bývania a 
najmä s platnými zákonmi, ktoré som, 
podotýkam,  nevymyslel ja.  Je naozaj 
jednoduchšie chodiť medzi ľudí a sľu-
bovať, ako im niekto iný pomôže, hoci 
iné riešenie momentálne neexistuje. 
Minimálne rok sa snažíme v komuni-
kácii so ŠFRB nájsť iné možnosti, ale 
zatiaľ, bohužiaľ, iné neboli a nie sú.

Riešenie, ktoré by spočívalo v tom, že 
mesto začne z mestských peňazí, z 
mestského rozpočtu vyplácať úvery 
za byty nájomníkov, by jednoznačne  
znamenalo zastavenie všetkých roz-
behnutých investičných akcií mesta, 
opráv a rekonštrukcií i samotnú plá-
novanú výstavbu nových nájomných 
bytov. Tento proces by však vyžadoval 
stanovisko občanov Púchova, resp. 
ich volených zástupcov k otázke, či 
súhlasia, aby z verejných prostried-
kov bol splatený úver pre niekoľkých 
nájomníkov. Ako k tomu prídu ostat-

ní Púchovčania, ktorí si vzali na kúpu 
svojho bytu v banke úver a tento 
musia 30 rokov splácať? Má mesto aj 
za nich zaplatiť úver?

Skutočnosť je, žiaľ, taká, že medzi 
nájomníkmi sú aj takí, ktorí sami 
vlastnia nehnuteľnosť vhodnú na 
bývanie a mestský byt prenajímajú 
tretej osobe. 

Proces kontroly a vydokladovania 
splnenia podmienok nájmu prebie-
ha vo všetkých obciach a mestách, v 
ktorých boli byty vystavané z pros-
triedkov ŠFRB, pričom občania týchto 
miest a obcí tento stav akceptujú. Je 
Púchov v tomto iný? Asi áno...

Podmienky užívania mestských by-
tov sú riadne stanovené zákonom, 
všeobecne záväzným nariadením 
mesta i nájomnou zmluvou, a preto 
nerozumiem, prečo ja mám byť zod-
povedný za to, že nájomníkom osoba 
z bývalého vedenia mesta v minu-
losti prisľúbila a aj teraz populisticky 
sľubuje riešenia, ktoré sú v rozpore 
so zákonom. Je pre mňa nepochopi-
teľné, že dotknutí nájomníci sa touto 
osobou dajú opätovne ovplyvňovať 
a opäť veria planým sľubom a nie 
tomu, čo s danou osobou reálne v 
minulosti písomne podpísali. 
Napriek všetkému týmto verejne 

deklarujem, že sa vrátime opätovne 
k rokovaniam so ŠFRB a pokúsime sa 
tento problém otvoriť a nájsť výcho-
disko. V blízkej dobe (podotýkam, nie 
počas celozávodnej dovolenky väč-
šiny nájomníkov, nakoľko ja viem, že 
potrebujú voľný čas stráviť s rodinou) 
zvolám stretnutie s dotknutými ná-
jomníkmi za účasti zástupcov ŠFRB a 
verím, že tento problém prerokujeme 
a zvážime všetky alternatívy.  

Som toho názoru, že vzhľadom k ohlá-
seným kandidatúram na primátora je 
každému zrejmé, prečo sa táto situ-
ácia začala tak urgentne riešiť počas 
mojej dlhodobo plánovanej dovolen-
ky s rodinou. Aj toto sú bohužiaľ situá-
cie, ktoré nám pomôžu ukázať charak-
ter a skutočný zámer osôb, ktorým ste 
v minulosti bezvýhradne dôverovali a 
podporovali ich v ich činnosti. 

Vždy som sa snažil problém riešiť a ni-
kdy som nedával plané sľuby. Už v mi-
nulosti som uviedol, že najideálnejšie 
riešenie je stavať byty tak, aby neboli 
financované výlučne z prostriedkov 
ŠFRB, ale aj z finančných prostriedkov 
mesta, čo by znamenalo zmenu pod-
mienok nájomných zmlúv tak, aby 
neboli naviazané na finančný príjem 
nájomníkov. K tomuto budú smero-
vať aj v budúcnosti moje kroky. 
K atakom voči mojej osobe v otázke 

prideľovania mestských bytov mô-
žem len uviesť, že do daného procesu 
prideľovania bytov nezasahujem. Je 
riadne stanovený poradovník záu-
jemcov – žiadateľov a komisia, ktorá 
rozhoduje o pridelení bytov. Ja nie 
som členom takejto komisie. Nikdy 
som nepridelil byt žiadnemu rodinné-
mu príslušníkovi a ani som neupred-
nostnil iného žiadateľa, čo som už v 
minulosti preukázal. Vykonštruované 
kauzy však budú teraz zrejme na den-
nom poriadku až do komunálnych 
volieb. 

Nechcem, na rozdiel od ohlásených 
kandidátov na primátora,  polarizovať 
občanov a vyzývať žiadateľov o mest-
ský byt, aby prišli a domáhali sa svo-
jich práv na verejných stretnutiach. 
Verím, že dospejeme spoločne k zá-
veru, ktorý bude akceptovateľný pre 
všetky zúčastnené strany a zároveň 
bude dodržaný zákon.  

Mgr. Rastislav Henek 
primátor mesta Púchov

Pozn. red.: Najbližšie zasadnutie 
púchovského mestského zastu-
piteľstva zvolal primátor Rasti-
slav Henek na 13. augusta 2018, 
ktoré má vo svojej poobedňa-
jšej časti so začiatkom o 15.00 
hod. na programe problematiku 
mestských nájomných bytov.



Aké podmienky musí spĺňať 
potenciálny nájomca nájom- 
ného bytu, ktorý postavilo 
mesto s podporou ŠFRB a kde sú
stanovené?
Podmienky sú stanovené v § 22 
zákona č. 443/2010 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.
Ak je žiadateľom obec alebo sa-
mosprávny kraj, je možné prenajať 
nájomný byt fyzickej osobe žijúcej 
v domácnosti s mesačným príjmom 
domácnosti najviac do 3-násobku 
životného minima, pri 100-percent-
nom financovaní z  úveru zo ŠFRB 
do 4-násobku životného minima, 
ak je žiadateľom právnická osoba je 
to do 5-násobku životného minima. 
 
Na aké doby môže mesto uza-
tvárať s  potenciálnymi nájom- 
níkmi nájomné zmluvy?
Doba nájmu podľa zákona 
443/2010 Z. z. je dohodnutá v 
nájomnej zmluve a môže byť 
najviac tri roky okrem prípadov, 
-  ak nájomcom je osoba so zdra-

votným postihnutím uvedeným v 
prílohe č. 2, ktorému sa prenajíma ná-
jomný byt spĺňajúci podmienky usta-
novené osobitným predpisom (§ 143 
písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov, § 11 ods. 1 a § 
20 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.) o 
cenách v znení neskorších predpisov) 
pričom doba nájmu v tomto prípade 
môže byť najviac desať rokov alebo 
-  ak nájomcom je osoba podľa § 22 
ods. 3 písm. d), ktorej sa prenajíma 
nájomný byt, pričom doba nájmu v 
tomto prípade môže byť najviac de-
sať rokov.
 
Čo v  tom prípade, ak nájomca 
po určitom čase prestane spĺňať 
stanovené podmienky?
Mestá a  obce, ktoré sú vlastníkmi 
bytov, sú zodpovedné za hospodá-
renie s nimi a musia sa riadiť v zmy-
sle platného zákona. Nájomník, 
ktorému skončí nájomná zmluva 
a  nespĺňa zákonnom stanovené 
podmienky na uzavretie novej ná-
jomnej zmluvy, stráca nárok na 
ďalšie užívanie nájomného bytu. 
 
Je rozdiel, ak nájomca nájomné-
ho bytu postaveného s podporou 
ŠFRB prestane spĺňať podmienky 
po troch - štyroch rokoch a,  po-
vedzme, po pätnástich?
Dĺžka nájmu, po ktorú nájomník byt 
užíval, nie je rozhodujúca. Mestá 
a  obce ako vlastník bytu sa musia 
riadiť v  zmysle platného zákona. 
 
Existuje možnosť, aby mesto 
mohlo odpredať nájomné byty 
postavené z podpory zo ŠFRB do 
vlastníctva dlhoročných nájom-
cov?
Podmienkou pre poskytnutie pod-
pory zo ŠFRB je zachovanie nájom-

ného charakteru bytov po dobu 
splácania úveru, minimálne 20 ro-
kov. Po splatení úveru a  dodržaní 
podmienky 20 rokov nájomného 
charakteru je na vlastníkovi, ako 
bude nakladať so svojím majetkom. 

Aká sankcia hrozí mestu (obci) ak 
byty prenajíma nájomcom, ktorí 
nespĺňajú stanovené podmienky? 
Je to v gescii Ministerstva  dopravy  
a  výstavby SR.
 
Akým spôsobom ŠFRB kontroluje 
nakladanie s  nájomnými bytmi, 
ktoré boli postavené s  jeho pod-
porou a ich využívanie?
ŠFRB v  zmysle platnej legislatí-
vy vykonáva kontrolu účelu po-
užitia podpory (teda v  tomto 
prípade, či nájomné byty reálne 
slúžia na bývanie), dodržiavania 
podmienok, za ktorých boli pros-
triedky fondu poskytnuté, dodr-
žiavanie zmluvných podmienok 
zakotvených v  úverovej zmluve. 
 
Aká je filozofia výstavby nájom-
ných bytov postavených s  pod-
porou ŠFRB z  pohľadu ŠFRB? 
Obstaranie nájomného bytu slúži 
na sociálne bývanie, byty sú určené 
pre rodiny na preklenutie obdobia, 
kým si zaobstarajú vlastné bývanie 
a na dočasné bývanie za účelom 
podpory mobility pracovnej sily. 
Podpora sa poskytuje na byty bež-
ného a  nižšieho štandardu, kde sú 
stanovené technické požiadavky 
(napr. maximálna priemerná pod-
lahová plocha bytov), ekonomické 
požiadavky (napr. maximálny prie-
merný oprávnený náklad stavby na 
jeden meter štvorcový  podlahovej 
plochy bytu) a  hranica mesačného 
príjmu žiadateľa.

-tam-, Foto: ŠFRB

Generálny riaditeľ ŠFRB: Nájomné byty slúžia 
na sociálne bývanie, sú určené pre rodiny 
na preklenutie obdobia, kým si zaobstarajú 
vlastné bývanie a na dočasné bývanie
Po júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva (27. 6. 2018), kde zarezonovala pro-
blematika mestských nájomných bytov postavených s podporou Štátneho fondu 
rozvoja bývania, oslovila redakcia Púchovských novín ŠFRB a Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR, pod ktorého gesciu ŠFRB patrí. Stanovisko ministerstva sme uverejnili  
v ostatnom printovom vydaní Púchovských novín a po takmer troch týždňoch sa pri-
dal aj ŠFRB. Na otázky odpovedal jeho generálny riaditeľ Ing. Juraj KURŇAVKA.
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24. júl - sv. Vladimír, knieža; sv. Sarbel 
Makhluf, kňaz; sv. Kristína, panna a 
mučenica; sv. Krištof, mučeník
• Kinga - domácka podoba nemec-
kého mena Kunigunde s významom 
„boj rodu“
• Vladimír - má slovanský pôvod a 
jeho význam je „vládni svetu“, „veľký 
vládca“ 
25. júl - sv. Jakub, apoštol
• Jakub - má hebrejský pôvod a jeho 
význam je „držiaci sa za pätu“, „druho-
rodený“ 
• Žakelína - francúzske ženské meno 
odvodené od mena Jakub
26.  júl - sv. Joachim a Anna, rodičia 
Panny Márie; bl. Kamila, mučenica
• Hana, Anna - má hebrejský pôvod 
(Channáh) a znam.  „milá“, „milostná“ 
• Aneta, Anica, Anita, Naneta - domác-
ke podoby mena Anna
• Annamária - vzniklo spojením mien 
Anna a Mária 
• Joachim - má hebrejský pôvod a 
jeho význam je „Boh ho postaví“
27. júl - sv. Gorazd a spoločníci
• Božena - má český pôv. a jeho vý-
znam je „bohom obdarená, blahosla-
vená“ 
• Gorazd - má slovanský pôvod a jeho 
význam je „skúsený, zdatný“
• Pantaleon - grécke meno s význa-
mom „silný ako lev“
28. júl - sv. Krištof, mučeník; sv. Nazár 
a Celzus; sv. Viktor, pápež
• Inocent, Inocencia - latinské meno s 
významom „nevinný“
• Krištof - má grécky pôvod a v prekla-
de znamená „nositeľ Krista“
• Nausika - grécke meno z Homéro-
vho eposu Odysea
• Svätomír, Svätoš, Svätomíra - slovan-
ské meno s význ.  „(buď) mierumilovný)
29. júl - sv. Marta; sv. Lazár a Mária
• Marta - je biblické meno s aramej-
ským pôvodom a významom „pani 
domu, starostlivá gazdinka“ 
• Olaf - islandské meno s významom 
„potomok, dieťa“
• Serafín, Serafa, Serafína - hebrejské 
meno s významom „ohňový, rozpá-
lený“
30. júl - sv. Peter Chrysológ, biskup a 
učiteľ Cirkvi; bl. Zdenka Schelingová, 
panna a mučenica
• Abdon - hebrejské meno s význa-
mom „sluha, otrok“
• Ingemar - švédske meno s význa-
mom „slávny poloboh“
• Ingeborga - škandinávske meno s 
významom „chránená (bohom) Ing-
viom“ 
• Libuša, Ľubuša - má český pôvod a 
jeho význam je „ľúbená, milovaná, 
milá“
• Rowena - anglické meno keltského 
pôvodu s významom „pekná, štíhla“

(pokračovanie na vedľajšej strane 5)

Blahoželáme k meninám
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31. júl - sv. Ignác z Loyoly, kňaz
Ignác, Ignát, Ignácia - má latinský 
pôvod a jeho význam je „ohňový, 
rozpálený“
• Vatroslav - novšie južnoslovan-
ské meno s významom „oslavujúci 
oheň“
1.  august - sv. Alfonz Mária de Li-
guori, biskup a učiteľ Cirkvi
• Božidara, Božidar, Božica - má slo-
vanský pôvod a jeho význam je „dar 
boží, Bohom daná“ 
• Kleopatra - grécke meno s význa-
mom „otcova sláva“
• Ľudomír, Ľudomíra - má slovanský 
pôvod a preklad mena je „(prinášaj) 
ľudu mier“
• Penelopa - grécke meno odvode-
né od slova pené = „niť“
2. august - sv. Euzébius Vercellský, 
biskup; sv. Peter Julián Eymard, 
kňaz; bl. Zefirín Malla (Porciunkula)
• Gustáv, Gustáva - má švédsky 
pôvod a jeho význam je „opora 
Gotlanďanov“
3. august - sv. Peter, biskup
Jerguš - je slovenskou podobou 
mena • Gregor, ktoré je gréckeho 
pôvodu a v preklade znamená „os-
tražitý“ 
• Nikodém, Nikodéma - grécke 
meno s významom „v ľude víťazný“
4.  august - sv. Ján Mária Vianney, 
kňaz
• Dominik, Dominika - je svätecké 
meno latinského pôvodu a jeho vý-
znam je „pánov“
• Krasoslav, Krasoslava - novšie slo-
vanské meno s významom „oslavuj-
úci krásu“
• Rainer - nemecké meno s význa-
mom „rozvážny bojovník“
5. august - sv. Osvald, kráľ a muče-
ník; sv. Nonna, matka rodiny
• Hortenzia, Hortenz - má latinský 
pôvod a v preklade znamená „zá-
hradná“
• Milivoj - slovanské meno s význa-
mom „milujúci vojsko“
• Osvald - nemecké meno s význa-
mom „božský vládca“
• Snežana - južnoslovanské meno s 
významom „snežná, biela ako sneh“
6.  august - Premenenie Pána; bl. 
Oktavián, biskup; sv. Kajetán, kňaz
• Jozefína, Jozefa - má hebrejský 
pôvod a jeho význam je „Boh pridá, 
rozhojní“
• Nehoslav - novšie slovanské meno 
s významom „oslavujúci nehu“

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

Blahoželáme k meninám

Spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

Kontakt: 042/465 38 43                         info@pmb.eu

PRIJME: OPERÁTORA STROJOV
                 (2-3 zmeny, iba PO - PIA)
Mzda: 750 EUR brutto. Stravné lístky a iné bene�ty.

Mestské zastupiteľstvo bude o mestských 
nájomných bytoch rozhodovať v auguste 

Viceprimátor Roman Hvizdák, ktorý 
zastupoval dovolenkujúceho primá-
tora Rastislava Heneka, zvolal zasad-
nutie Mestského zastupiteľstva Pú-
chov (MsZ) v mimoriadnom termíne 
na 9. júla 2018. Urobil tak na podnet 
žiadosti zástupcu nájomníkov mest-
ských nájomných bytov na Moyzeso-
vej a Moravskej Mariána Hudeca zo 
dňa 26. júna 2018, s ktorou sa svojimi 
podpismi stotožnilo sedem poslan-
cov MsZ. 

V programe tzv. mimoriadneho MsZ 
bolo naplánovaných päť bodov: 1. 
Výzvy na vypratanie nájomných by-
tov zaslané primátorom Rastislavom 
Henekom ich platiacim nájomníkom 
a postup mesta voči neplatičom v 
nájomných bytoch, 2. Uzavretie zml-
úv so ŠFRB a platiacimi nájomníkmi 
mestských bytov, 3. Úprava rozpočtu 
mesta Púchov, 4. Rôzne a 5. Interpe-
lácie poslancov.

Zvolané zasadnutie MsZ sa nakoniec 
nekonalo, pretože kvôli nedostatoč-
nému počtu prítomných poslancov 
nebolo uznášaniaschopné. Rokova-
nia sa zúčastnilo len osem poslancov 
z devätnástich: viceprimátor Roman 
Hvizdák, Jarmila Andreánska, Cyril 
Crkoň, Irena Kováčiková, Miroslav 
Kubičár, Rudolf Marman, Ivan Sadloň 
a Hedviga Šulcová.

Oficiálne stanovisko skupiny poslan-
cov, ktorá sa ospravedlnila z účasti 
na tzv. mimoriadnom MsZ, redakcii 
Púchovských novín zaslal poslanec 
Lukáš Ranik:
„Vážení občania mesta, vážení ko-
legovia a kolegyne poslanci MsZ!
Dolu podpísaná skupina poslan-
cov MsZ Púchov sa ospravedlnila z 
účasti na MsZ konaného dňa 9. 7. 
2018 z nasledovných dôvodov:
Mestské zastupiteľstvo je napriek 

upozorneniam zo strany členov 
poslaneckého klubu, zvolané v hru-
bom rozpore s Rokovacím poriad-
kom. Ako napríklad:

a) materiály k bodom zastupi-
teľstva musia poslanci obdržať min. 
3 dni pred MsZ. Dodnes žiadne ma-
teriály k jednotlivým bodom nee-
xistujú. 
b) materiály finančného charakteru 
(zmena rozpočtu) musí prerokovať 
ekonomická komisia mesta Púchov, 
nič také sa v tomto prípade neudialo.

Dolu podpísaná skupina poslancov 
sa odmieta zúčastniť Mestského za-
stupiteľstva, ktoré nič nerieši, dáva 
priestor ľuďom, ktorí sa chcú na 
situácii ľudí, ktorí dostali výzvu na 
uvoľnenie bytu priživiť, falošnými 
sľubmi a skresľovaním skutočností 
si berú nespokojných občanov ako 
rukojemníkov pre ich mocenské 
chúťky.
Dolu podpísaná skupina poslan-
cov pozýva občanov Púchova na 
mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré 
zvoláme začiatkom augusta, na 
ktorom budú predložené materiály, 
ktoré prerokovali nielen odborné 
komisie, schválila ich Mestská rada, 
ale budú pozvaní na rokovanie za-
stupiteľstva aj zástupcovia Minis-
terstva dopravy a Štátneho fondu 
rozvoja bývania.“

Pod týmto stanoviskom bol uvedený 
zoznam mien deviatich poslancov 
MsZ Púchov: Lukáš Ranik, Peter Bí-
lik, Daniel Lako, Pavel Melišík, Viliam 
Bršiak, Roman Špaček, Peter Žiačik, 
Miroslav Bučko, Ivan Kubiš.              
                                        
V pondelok 23. júla bol na webovej 
stránke mesta Púchov zverejnený 
program zastupiteľstva, ktoré primá-
tor zvolal na 13. augusta.                      -r-

Problémy s mestskými nájomnými bytmi, ktoré riešili poslanci na svojom 
zasadnutí koncom júna, neboli vyriešené ani v nasledovných dňoch.

Otváracie hodiny knižnice 
počas letných prádznin

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

Kontrola plnenia uznesení z 
posled. dvoch MsZ Púchov
Správa z preverenia vykonáva-
nia základnej finančnej kontroly
Návrh - VZN č.  3/2018 o orga-
nizácii miestneho referenda v 
meste Púchov
Návrh na určenie počtu voleb. 
obvodov a počtu poslancov 
Mestského zastupiteľstva v 
Púchove – volebné obdobie 
2018 – 2022
Návrh rozsahu výkonu funkcie 
primátora Mesta Púchov na 
funkčné obdobie 2018-2022  
Návrh - Úprava rozpočtu mesta 
Púchov - august 2018 
Návrh - Podmienky udelenia 
súhlasu vlastníka pozemkov k 
územnému konaniu uloženia 
optických káblov – 2. etapa - 
doplnenie
Predaj, kúpa
Nájom
Rôzne 

13. 8. 2018 (pondelok) o 9.00 
Divadlo Púchov, Hoenningovo nám. 2002

Pozvánka na MsZ Púchov

PROGRAM ROKOVANIA

1. 

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.
9.

10.

13. 8. 2018 (pondelok) o 15.00 
Divadlo Púchov, Hoenningovo nám. 2002

Výzvy na vypratanie nájomných 
bytov zaslané primátorom 
R. Henekom ich platiacim 
nájomníkom a postup mesta 
voči neplatičom v nájomných 
bytoch
Uzavretie zmlúv so ŠFRB a pla-
tiacimi nájomníkmi mestských 
bytov
Úprava rozpočtu Mesta Púchov
Diskusia a interpelácie

11. 

12.

13.
14. 
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Púchovský Picasso
Na letáky Mariána Michalca, ktoré sa naposledy objavili 
v poštových schránkach Púchovčanov reaguje predseda 
Ekonomickej komisie pri MsZ Púchov Ing. Daniel Lako: 

Naši spoluobčania sa ma pýtajú na môj 
názor k letákom, ktoré sa nám neustá-
le objavujú v  poštových schránkach. 
Ja im na to odpovedám, že v  Púcho-
ve nám asi vyrástol nový maliar. Jeho 
„umelecká“ tvorba sa veľmi podobá 
umeniu španielskeho maliara Pabla 
Picassa, spoluzakladateľa kubizmu, 
ktorý aj ceruzkou dokázal vytvoriť ne-
skutočné umelecké diela. A  o  akých 
miestnych dielach to hovorím? O letá-
koch, ktorými nás už dlhú dobu kŕmi 
bývalý primátor Michalec. Mení štýl, 
najskôr to boli fotografie poslancov, 
bombastický dokumentárny materiál 
a až po ceruzkou dokreslené fotogra-
fie. A práve tieto posledné „umelecké 
diela“ majú znaky nielen moderny, ale 
aj niečoho iného. Ale to už nie je štýl 
Pabla Picassa, ale štýl človeka, ktorý 
nehovorí pravdu.

Keď sa pozrieme na „umelecké dielo“ 
(Program č. 1), je tam budova strediska 
občianskej vybavenosti (SOV) na ná-
mestí a dokreslené  poschodia. Býva-
lý primátor Michalec píše: „Už v roku 
2014 sme mali pripravený zámer 
nadstavby domu služieb na Námestí 
slobody.“  Dokreslenou nadstavbou 
myslí výstavbu nájomných bytov. 
 
A aká je pravda? Na otázku, či naozaj 
bol za primátorovania Michalca pri-
pravený zámer nadstavby budovy 

SOV, písomne odpovedala architekt-
ka mesta Púchov Ing. Daniela Šicová: 
„Žiadny projekt ani štúdia na nájom-
né byty na SOV neboli spracované.“   
 
A  pokračujme v  téme ďalej. Prvý zá-
mer na nadstavbu SOV dal v roku 2017 
súčasný primátor Rastislav Henek. Prá-
ce sa začali statickým posudkom, kto-
rý hovorí o vystužení súčasnej budovy 
a až následnej nadstavbe celej budo-
vy bytovými jednotkami. V súčasnosti 
finišuje celkový projekt, ktorý by mal 
byť zverejnený budúci mesiac. Po zís-
kaní stavebného povolenia a  finanč-
ného krytia sa začne ihneď budovať. 
V  meste pribudne približne tridsať 
nájomných bytov, z  toho viac dvojiz-
bových a  menej trojizbových nájom-
ných bytov. A vo výstavbe nájomných 
bytov sa bude pokračovať ďalej. Už 
dávnejšie je vytipovaný pozemok pod 
veľký bytový nájomný dom.

„Umelecké dielo“ (Program č. 2) - na 
tomto Michalcovom letáku je zase 
dokreslená nadstavba parkoviska 
na Rožáku. Michalec píše: “V  part-
nerstve so súkromným investorom 
(Prima) bola už v  roku 2014 pri-
pravená výstavba dvojpodlažné-
ho parkovacieho domu za starým 
kulturákom. Parkovací dom treba 
riešiť aj na parkovisku pri kruháči.“ 
Toľko z  obsahu „umeleckého diela“. 

A aká je pravda? Stanovisko zaujal ve-
dúci oddelenia výstavby MsÚ Púchov 
Ing. Miroslav Svorada: „Pár rokov 
späť (pred rokom 2009 a nie v roku 
2014) chcel vtedajší majiteľ PRIMA 
ZDROJ nadstavovať Plecháč o  cca 
25 bytov a k stavebnému povoleniu 
potreboval dokladovať zriadenie 
parkovacích miest pre bývajúcich 
v nových bytoch. Tak došlo na myš-
lienku vybudovania parkovacieho 
domu. Podľa mňa išlo o poschodové 
parkovisko za pôvodným kultúrnym 
domom. Malo ísť o  združenú inves-
tíciu, parkovanie malo byť aj pre 
obyvateľstvo. Nakoniec z myšlienky 
nadstavby Plecháča nebolo nič,  boli 
tam statické problémy a tak z návrhu 
parkovania v dvoch úrovniach zišlo. 
 
O  zámere parkovacieho domu na 
centrálnom parkovisku Michalec ni-
kdy na výstavbe nehovoril, možno 
tam mal iné zámery. Otázka rozší-
renia parkovacích plôch prišla do 
debaty len pár rokov dozadu – za 
primátora Rastislava Heneka.  S pá-
nom primátorom Henekom hovorí-
me aj dnes o  rozšírení parkoviska 
formou nadstavby jednej úrovne – 
aj to v časti existujúceho parkoviska 
(ide o  cca dve tretiny plochy). Naše 

oddelenie zabezpečuje na základe 
schváleného rozpočtu mesta pre ten-
to rok 2018 objemovú štúdiu pod ná-
zvom Rozšírenie parkovacích plôch 
v  centre mesta. Vybraný projektant 
by ju mal dať k  dispozícii v  auguste 
tohto roka k posúdeniu v dotknutých 
komisiách výstavby a  dopravy. Na-
vrhované riešenie by malo predsta-
vovať nadstavbu časti existujúceho 
parkoviska v jednej výškovej úrovni.“ 
 
No čo k tomu dodať? Asi len to, že ak-
tivity bývalého primátora Michalca vo 
forme zavádzajúcich letákov, ktorými 
sa snaží ohurovať nás občanov mesta, 
musíme zobrať len s  úsmevom. Ne-
hanbí sa prisvojovať si do svojich „pro-
gramov“ to, čo sa v meste už dávno re-
álne rieši a pripravuje. Úspešne k tomu 
používa verejne dostupné informácie 
a informácie od niektorých zamest-
nancov mestského úradu. Uvidíme, 
čím nás ešte do komunálnych volieb, 
ktoré budú 10. novembra, prekvapí. 
Možno nám v ďalších letákoch nakreslí 
tragický let orla, ktorý vyletel do ne-
bies, ale potom spadol na dno priepas-
ti, z ktorej už nikdy nevyletel.

Ing. Daniel Lako, predseda 
Ekon. komisie pri MsZ Púchov 

Letáky s dokreslenými 
fotografiami, ktoré sa  

objavili v poštových
 schránkach 

Púchovčanov.  

Celeste Bukhingham 
& King Shaolin

Ešte raz, ale lepšie

Po čom muži túžia

Nedeľa s rozprávkou: 
Môj macík
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Len 48 percent odberateľov sa o 
odstávke dozvie priamo prostred-
níctvom zaslanej esemesky alebo 
emailu, pritom táto služba je k dis-
pozícii už od roku 2009. Ako fungu-
je? Zhruba tri týždne vopred vám 
príde informačná SMS alebo email 
bezprostredne od distribútora 
elektriny s dátumom a konkrétnym 
časom odstávky. 
Je za tým bezplatná služba, ktorú 
SSD ponúka na svojom webe pre 
všetkých odberateľov v jej pô-
sobnosti. Ide o celý Žilinský, Ban-
skobystrický a časť Trenčianskeho 
kraja, konkrétne okresy Považská 
Bystrica, Púchov, Ilava a Prievidza.
„Na našom území zostáva ešte 
asi 385-tisíc odberateľov, ktorí 

túto praktickú službu nevyuží-
vajú, hoci ju ponúkame zadarmo 
už viac ako osem rokov. Musia sa 
tak spoliehať len na samosprávu 
a jej informačné prostriedky, naj-
častejšie úradnú tabuľu, webovú 
stránku obce, miestny rozhlas a 
podobne. Hrozí tu pomerne veľké 
riziko, že správa o odstávke elek-
triny sa nedostane ku všetkým, 
prípadne nie včas,“ skonštatoval 
Pavol Pekár, riaditeľ sekcie Dispe-
čingy v SSD, ktorá zodpovedá za 
vyrozumievanie odberateľov o plá-
novaných odstávkach. 
Povinnosť informovať všetkých 
dotknutých zákazníkov o plánova-
nom prerušení distribúcie elektriny 
aspoň 15 dní vopred vyplýva ener-

getikom zo zákona. Rozposielať 
denne stovky až tisícky listov do 
všetkých zasiahnutých domácností 
a firiem by bolo nemožné. Preto to 
v praxi vyzerá tak, že distribútor po-
siela termín odstávky aj so zozna-
mom všetkých dotknutých adries 
samosprávam. Tie by mali informá-
ciu sprostredkovať svojim obyva-
teľom. Keďže do procesu vstupuje 
medzičlánok, môže sa tok informá-
cií spomaliť, alebo nezasiahne po-
trebné množstvo adresátov.
Najjednoduchší spôsob, ako sa 
dozvedieť o plánovanej odstávke 
elektriny priamo a s dostatočným 
časom na prípravu, je bezplatná 
registrácia odberateľov na inter-
netovej stránke Stredoslovenskej 

Bezplatná sms vás upozorní 
na odstávku elektriny  
Na území stredného Slovenska je približne 740-tisíc do-
mácností a firiem, ktoré odoberajú elektrinu z distri-
bučnej siete Stredoslovenskej distribučnej (SSD). Ak má 
dôjsť k plánovanej odstávke prúdu, väčšina odberateľov 
je odkázaná na informačné schopnosti svojho mesta ale-
bo obce, pritom si stačí aktivovať bezplatné sms. 

distribučnej www.ssd.sk v časti 
Webkontakty. Registrácia je jed-
noduchá, trvá iba chvíľu a okrem 
kontaktných údajov je k nej potreb-
ný iba EIC kód odberného miesta. 
Nachádza sa na zmluve k dodávke 
elektriny, prípadne na faktúrach.
„Ak odberateľovi príde SMS alebo 
email tri týždne vopred, má mož-
nosť pripraviť sa a predísť rôznym 
komplikáciám. Ak chcete dopo-
ludnia variť na sporáku a iba vte-
dy zistíte, že prúd pôjde až večer, 
je to veľmi nepríjemné. Rovnako 
vo firme je lepšie vedieť o odstáv-
ke elektriny vopred, ako zrazu 
prerušiť prácu na zvyšok zmeny,“ 
uzatvára P. Pekár. 

Zdroj: SSD

Andrej Danko zároveň stanovil le-
hotu na určenie volebných obvo-
dov pre voľby poslancov obecných 
zastupiteľstiev a počtu poslancov 
obecných zastupiteľstiev v  nich do 
17. augusta 2018. Do 11. augusta je 
potrebné utvoriť volebné okrsky, le-
hota na ich prvé zasadanie je do 18. 
septembra. Volebná kampaň sa za-
čala dňom zverejnenia termínu vo-
lieb v zbierke zákonov, teda 10. júla 
2018.
Právo voliť do orgánov mestskej sa-
mosprávy má obyvateľ mesta (ob-
čan Slovenskej republiky alebo aj 
cudzinec), ktorý má v meste trvalý 
pobyt a najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou 
práva voliť je zákonom ustanovené 
obmedzenie osobnej slobody z dô-
vodov ochrany verejného zdravia. 
Za poslanca mestského zastupi-
teľstva alebo primátora mesta môže 

byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý 
má v tomto meste trvalý pobyt. Na-
vyše musí najneskôr v  deň volieb 
dovŕšiť 18 rokov veku (v prípade 
kandidáta na poslanca), resp. 25 
rokov veku (v prípade kandidáta 
na primátora). Prekážkou práva 
byť volený je výkon trestu odňatia 
slobody, právoplatné odsúdenie za 
úmyselný trestný čin (ak odsúdenie 
nebolo zahladené) alebo pozbave-
nie spôsobilosti na právne úkony.
Na primátorské kreslo Púchova 
zatiaľ verejne ohlásili svoju kan-
didatúru traja záujemcovia. Ako 
prvý sa verejnosti predstavil Pavol 
Crkoň, ktorý sa o funkciu primátora 
pokúsi zabojovať už tretí krát. Svoj 
záujem o primátorskú stoličku pro-
stredníctvom Facebooku ohlásili 
tiež súčasný viceprimátor Roman 
Hvizdák a bývalý viceprimátor Ma-
riána Michalca a súčasný mestský 

poslanec Miroslav Kubičár.
Komunálne voľby sú jednokolové. 
Za primátora bude zvolený ten kan-
didát, ktorý získa najviac platných 
hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa 
zákona vykonajú nové voľby. 

Komunálne voľby budú v sobotu 10. novembra

Obdobne za poslancov zastupi-
teľstva budú zvolení kandidáti (vo 
volebnom obvode ich môže byť aj 
viac), ktorí získajú vo volebnom ob-
vode najviac platných hlasov.

-sf-

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
Andrej Danko vyhlásil termín konania komunál-
nych volieb na 10. novembra 2018. 
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Polícia informujeHasičský a záchranný zbor

Pri dopravnej nehode sa ťažko zranila žena, 
ďalšie štyri osoby utrpeli ľahké zranenia

Pri nehode neďaleko Visolají utrpela jedna osoba ťažké a štyri ľahké zraneninia.               FOTO: KR PZ Trenčín 

Ešte v nedeľu 1. júla o 14.15 h došlo k dopravnej 
nehode na ceste I/61 v katastri obce Visolaje v križo-
vatke s cestou III/1947. Vodič viedol osobné moto-
rové vozidlo značky VW Golf v smere od Pružiny do 
Beluše, pričom pri vychádzaní na cestu I/61 ozna-

čenú ako hlavná, nedal prednosť v jazde osobnému 
automobilu Škoda Octavia. Došlo ku zrážke vozidiel, 
ťažké zranenie utrpela spolujazdkyňa vo vozidle VW 
Golf, ľahké zranenia utrpeli ďalšie štyri osoby. Skúška 
na alkohol bola negatívna.                KR PZ Trenčín 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považ-
skej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, 
že až od polovice júla do 31. augusta 2018 bude 
na ceste II. triedy č. 507 v katastrálnom území 
obce Streženice čiastočné dopravné obmedzenie 
uvedeného úseku cesty obojsmerne. Dôvodom je 
realizácia udržiavacích prác na železničnom mos-
te, vedúcom ponad cestu. 

Doprava v tomto úseku cesty II/507 bude ve-
dená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre 
obidva jazdné smery a bude usmerňovaná pre-
nosným dopravným značením a  riadená spôso-
bilými a náležite poučenými osobami. 

KR PZ Trenčín

Oprava mosta obmedzí 
dopravu v Streženiciach

Dňa 17. júla, krátko pred pol desiatou večer bola 
ohlásená dopravná nehoda osobného motorové-
ho vozidla, ktorá sa stala v meste Púchov. Na zásah 
boli vyslaní štyria príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru z Púchova s jedným zása-
hovým vozidlom.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo 
prieskumom zistené, že havarovaný automo-
bil sa nachádza mimo vozovky, prevrátený na 
bok. V postihnutom vozidle zostali uviaznuté 
dve zranené zakliesnené osoby, z toho jedno 
dieťa. Vodič sa bez zranení nachádzal mimo 
postihnutého automobilu. 

Zasahujúci hasiči vyslobodili zranené osoby 
z vozidla a asistovali zdravotným záchraná-
rom pri ich prvotnom ošetrovaní a transporte 
do sanitných vozidiel. Následne na havaro-
vanom automobile vykonali požiarno-bez-
pečnostné opatrenia a po ukončení zásahu 

miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície. K 
úniku prevádzkových kvapalín z havarovaného vozi-
dla nedošlo.                     KR HaZZ Trenčín

Hasiči vyslobodili z prevráteného auta aj dieťa

Tragický koniec mal v nedeľu 8. júla pre 17-ročnú 
Máriu z Považskej Bystrice návrat z hudobného festi-
valu. Mária vystúpila v Púchove a spolu s kamarátkou 
sa ešte išli zabávať. Popoludní ich napadlo, že si pô-
jdu zaplávať do rieky Váh. Mária podcenila silný prúd, 
ktorý ju stiahol pod vodu a aj napriek enormnej sna-
he kamarátky o pomoc, sa viac nevynorila. 

Rozbehla sa rozsiahla pátracia akcia na vode, do 

ktorej sa okrem profesionálnych hasičov - potápa-
čov zapojili aj dobrovoľní hasiči z Dolného Moštenca 
a Zemianskeho Kvašova a kamaráti. Niekoľkodňové 
pátranie, ktoré sťažoval silný prúd rieky Váh bolo ne-
úspešné. 

Obavy z utopenia sa potvrdili až vo štvrtok 12. júla 
dopoludnia, kedy telo utopenej dievčiny našli pri 
hrádzi v Streženiciach.                     (r)   

Vo Váhu sa utopila 17-ročná dievčina z 
Považskej Bystrice, chcela si zaplávať

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Púchovskom okrese v júni medzimesačne stúpla 
o 0,17 percenta na úroveň 2,78 percenta. Neza-
mestnanosť v okrese Púchov stúpla v júni najviac 
zo všetkých okresov Trenčianskeho kraja.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove 
evidoval v Púchovskom okrese v júni 793 uchád-
začov o zamestnanie, z nich bolo 453 žien a 90 
absolventov škôl (75 absolventov vysokých a 15 
absolventov stredných škôl). 

Viac ako 30 percent uchádzačov o zamestnanie 
bolo mladších ako 30 rokov, úrad práce v Púcho-
ve ich v júni evidoval 242. V evidencii úradu prá-
ce bolo tiež 144 nezamestnaných starších ako 55 
rokov. 

Priemerná nezamestnanosť v Trenčianskom kra-
ji stúpla v júni na 3,19 percenta. Najvyššia bola v 
okrese Prievidza (4,64 percenta), najnižšia v okre-
se Ilava (2,28 percenta).

Nezamestnanosť na Slovensku stúpla v júni na 
5,43 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (17,60 percenta), najnižšia v okrese Galan-
ta (2,07 percenta).               (r)

Nezamestnanosť v okrese Púchov 
stúpla najviac v Trenčianskom kraji

 V utorok 3. júla, krátko po poludní sa v Záriečí 
stala dopravná nehoda dodávkového a náklad-
ného motorového vozidla. Na zásah boli vyslaní 
traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru 
z Púchova s jedným zásahovým vozidlom. Po prí-
chode hasičov bol vykonaný prieskum, násled-
kom nárazu dodávky do zadnej časti nákladného 
vozidla sa zranila jedna osoba. Z havarovanej do-
dávky vytekali prevádzkové kvapaliny. 

Zasahujúci hasiči poskytli zranenému vodičovi 
predlekársku prvú pomoc. Následne havarované 
vozidlo zabezpečili proti vzniku požiaru a pro-
stredníctvom absorpčnej látky zachytili a z vozov-
ky odstránili vytečené prevádzkové kvapaliny.

KR HaZZ Trenčín 
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Cyklotrasu pokojne možno nazvať 
unikátnou
Stavba za 2,9 milióna eur, ktorú plne 
financuje Trenčiansky samosprávny 
kraj, so svojou šírkou 4,5 metra plno-
hodnotne ráta s chodcami i cyklistami. 
Súčasťou stavby cyklotrasy je aj oceľo-
vý pozinkovaný mostík so špeciálnym 
povrchom proti pošmyknutiu, či vy-
budovanie dvoch autobusových ník 
pre bezpečnosť chodcov. Do Kúpeľov 
v Nimnici sa tak po takmer 4,2 km 
dlhej cyklotrase z okresného mesta 
pohodlne dostanú ako chodci, kúpeľ-
ní hostia, bežci či rodiny s kočíkmi, tak 
aj tí, ktorí fandia kolieskovým korču- 
liam, skateboardom či bicyklom. 

Názov cyklotrasy „Vážska cykloma-
gistrála“ vymyslel Púchovčan
Ide o šiesty úsek sto kilometrov 
dlhej cyklotrasy, ktorej oficiálny ná-
zov vybrala hlasovaním verejnosť a 
nazvala ju Vážska cyklomagistrála. 
Vo verejnom hlasovaní sa o priazeň 
ľudí uchádzali tri názvy,  jednoznač-
ným favoritom sa stal práve názov 
Vážska cyklomagistrála. Za návrh 
tohto názvu si úplne nový horský bi-
cykel od TSK prevezme Marek Braniš 
z Púchova.

Do Nimnice sa cyklotrasou dosta-
nete ešte toto leto 
Dobrou správou je, že verejnosť už 
na prvé kilometre tejto cyklotrasy ne-
bude musieť dlho čakať. Stavbu tejto 
cyklotrasy bolo nutné rozdeliť na tri 
časti, a to z dôvodu jej stretu s prá-
cami na modernizácii železnice pre 
rýchlosť 160 km/h. Začiatočný úsek 
vedie od mesta Púchov po prebie-
hajúcu stavbu mosta v gescii Želez-
níc Slovenskej republiky. Druhý úsek 
4,2 kilometrovej cyklotrasy začína za 
železničným mostom a končí na prie-
hradnom múre v obci Nimnica. Pro-
jekčne i stavebne je tento úsek naj-
náročnejší. Prví cyklisti by ho mohli 
otestovať koncom letných prázdnin.

Posledná časť cyklotrasy Púchov – 
Nosická priehrada by sa verejnosti 
mala odovzdať pravdepodobne v 
priebehu mesiaca marec alebo apríl 
2019. „Ide o približne 200-metrový 
úsek, vedúci popod rozostavaný že-
lezničný most,“ okomentoval župan 
Jaroslav Baška ako autor myšlienky 
vybudovať v kraji stokilometrovú se-
gregovanú cyklotrasu. V tomto úseku 
sa s cyklotrasou križuje dočasný pod-
porný pilier železničného mosta, kto-

rý bude po jeho dokončení odstráne-
ný a cyklotrase nebude brániť.  „Som 
rád, že popri tejto cyklotrase vybu-
dujeme aj dve autobusové zastávky 
s nástupnými plochami. Je to naozaj 
krásna stavba, nie je však len rovi-
natá, cyklistov prevedie zákrutami 
aj stúpaním. Pri stúpaní na priehrad-
ný múr v niektorých miestach prevý-
šenie predstavuje aj 8 percent. Práve 
v tomto úseku sa nachádzajú tie naj-
vyššie gabiónové múry. Ten najvyšší 
bude mať aj viac ako päť, prípadne 
šesť metrov,“ dodal župan. 

Po cyklotrase, ktorú župa stavia medzi Púchovom 
a Nimnicou, sa cyklisti prevezú už toto leto 

Kvôli vodohospodárom je trasa pris-
pôsobená i ťažkým mechanizmom
Keďže sa takmer celý tento úsek cyk-
lotrasy vinie popri rieke Váh, pri stav-
be sa brali do úvahy aj obslužné me-
chanizmy, prostredníctvom ktorých 
sa o povodie rieky stará Slovenský vo-
dohospodársky podnik. Rovnako ako 
prvý úsek Vážskej cyklomagistrály na 
trase Horná Streda – Nové Mesto nad 
Váhom, tak aj tento medzi Púchovom 
a Nimnicou je prispôsobený váhe nie- 
len bicyklov, ale aj nákladných me-
chanizmov.             (Veronika Rezáková)

O granty na enviroprojekty môžete 
požiadať ešte do konca augusta 
Environmentálny grantový systém 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) s názvom Zelené oči má za se-
bou tri hodnotiace kolá doručených 
žiadostí. Počas nich Úrad TSK zaevi-
doval dovedna 38 „zelených“ projek-
tov. Medzi nimi sú okrem bylinkových 
záhrad, výsadieb zelene či miniarbo-
rét aj osvetové aktivity, zamerané na 
environmentálne povedomie. Termín 
štvrtého, posledného kola, do ktorého 
je možné predkladať enviroprojekty, je 

posledný augustový deň.
Župa môže žiadateľom prispieť na ich 
realizáciu maximálnou sumou vo výš-
ke dvetisíc eur. Žiadať môžu fyzické 
osoby - podnikatelia, ale i právnické 
osoby či obce a nimi zriadené rozpoč-
tové a príspevkové organizácie. Stačí 
vyplniť žiadosť a predložiť ju v tlačenej 
i elektronickej verzii na župu. Viac in-
formácií k žiadosti o grant nájdete na 
webe župy www.tsk.sk - v sekcii Regio- 
nálny rozvoj.            (Barbora Jánošková)

Cykloautobusy počas Bikefestu využili 
takmer tri tisícky cyklistov, odviezť sa 
nimi môžete aj vy každý letný víkend

Druhý ročník prevádzky cyklobu-
sov s kapacitou až 24 bicyklov za-
čal symbolicky na najväčšom bicy-
klovom festivale Bikefest v Kálnici. 
Možnosť dopraviť do areálu alebo 
z areálu festivalu seba i svoj bicykel 
využilo takmer 3 tisíc cyklistov.

V poradí druhú letnú sezónu môže-
te na krajských cestách opäť stretn-
úť modré autobusy, ktoré za sebou 
ťahajú cyklovozík. V tohtoročnej 
letnej sezóne je pokrytie okresov a 
miest, v ktorých môžete na cyklobus 
nastúpiť, oveľa lepšie. Svojimi jazda-
mi spája  až štyri okresy celého kraja, 

a to prostredníctvom dvoch liniek. 
Spopod hradu Matúša Čáka sa tak 
cyklobusom dostanete každý letný 
víkend a sviatok do Nitrianskeho 
Rudna i do Bánoviec nad Bebravou. 
Cyklobusy budú brázdiť cesty v kraji 
až do septembra 2018. 

Cyklobus vás za jazdu navyše od-
mení. Odvezte sa cyklobusom, od-
foťte sa s ním a fotku pošlite na FB 
fanpage Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. Každá z nich bude zve-
rejnená a odmenená drobnosťou 
od TSK. 

(Ľubomír Bobák)
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Hneď vo štvrtok sa naše dievčatá 
zúčastnili otváracieho ceremoniálu, 
kde spolu s ostatnými súťažiacimi 
s úsmevom na tvári a hrdo otvorili 
tohtoročné majstrovstvá Európy. Vo 
farebnom mori mažoretiek krásne 
svietili nové teplákové súpravy, len 
podľa nich bolo vidieť, kde stoja NE-
LLY. Po slávnostnom otvorení nasle-
doval sľúbený výlet do ZOO, kde celý 
kolektív súboru prežil krásne popo-
ludnie plné pekných chvíľ a spoloč-
ných zážitkov. 

V prvý deň majstrovstiev večer na-
pokon ešte súťažili dievčatá v kate-
górii mini mix junior pom-pom (Peťa 
Hájovská, Aneta Murínová, Ivanka 
Revúca, Sandra Imrišková, Ayesha 
Jadoon, Saška Kotešovcová, Saška 
Zemková) a úspechy súboru začali 
krásnym šiestym miestom. Druhý 
deň sa kadetkám trochu lepila smo-
la na päty, no napriek tomu neskla-
mali a so cťou odtancovali svoje 
nápadité choreografie, pričom Vero-

Praha nám opäť raz ukázala, že víťazstvo

nika Kuchtová vybojovala v počet-
nej konkurencii jedenáste miesto a 
miniformácia kadet pom-pom v zlo-
žení Veronika Kuchtová, Natálka Po-
jezdalová, Eliška Košecká, Jasmínka 
Kudlejová, Lilly Drábová, Peťka Há-
jovská a Natálka Mikovičová ostala 
tesne za dverami odmeňovaných 
stupienkov - na siedmom mieste. O 
dosť lepšie obstáli juniorky, ktorým 
sa podarilo vybojovať na tohtoroč-
ných majstrovstvách Európy vzácne 
kovy. Rebeka Ondričková sa môže 
pýšiť titulom majster Európy v ka-
tegórii sólo junior pom-pom pre 
rok 2018 a spolu s Elou Geregovou 
a Saškou Kutejovou titulom dru-
hý vicemajster Európy v kategórii 
duo-trio junior pom-pom. Ela Ge-
regová, Saška Kutejová sú zároveň 
majsterkami Európy v kategórii mini 
formácie pom-pom junior spolu s 
Rebekou Kováčovou, Dominikou 
Žabkovou, Sandrou Haluškovou, 
Luciou Belásovou a Simonou Hu-
decovou. Od Niny Kováčikovej sa už 

tradične očakáva ten najprofesionál-
nejší výkon. Ani na tejto súťaži tomu 
nebolo inak. Svedčí o tom strieborná 
medaila, ktorá žiarila na jej krku na 
stupienkoch víťazov. Púchovské se-
niorské trio pom-pom (Hela Rosino-
vá, Romana Halušková, Peťa Karaso-
vá) sa postaralo o to, aby v Prahe po 
niekoľkýkrát znela slovenská hymna 
a priniesli domov vytúžené zlato. 
Štvrté miesto vybojovali seniorky v 
kategórii mini senior pom-pom. Na 
svoj výkon môžu byť právom hrdé 
Veronika Vozáriková, Saška Belásová, 
Miška Pijaková, Nina Kutejová, Paťa 
Karlubíková, Veronika Gašpárková a 
Romana Halušková. 

V sobotu začínali deň naše mažo-
retky prehliadkou defilé. Aj keď sa 
pasovali s rôznymi zdravotnými 
ťažkosťami, na ich výkone sa to až 
tak nepodpísalo. Kadetky so svojím 
trollovským pochodom vybojo-
vali bronzové medaily, juniorky sa 
s choreografiou Crash Bandicoot 

Pre púchovský mažoretkový súbor 
Nelly začali prázdniny až po návra-
te z Majstrovstiev Európy v mažo-
retkovom športe, ktoré sa usku-
točnili v dňoch 5. – 8. júla v Sparta 
Aréne v Prahe. Tu dievčatá bojovali 
o popredné priečky. Vo svojich vy-
stúpeniach uplatňovali všetko, čo 
sa na náročných tréningoch naučili 
a to im aj vysnívané úspechy pri-
nieslo: štyri zlaté, dve strieborné a 
dve bronzové medaile.

stali opäť majsterkami Európy pre 
rok 2018.  Veľké formácie uzatvá-
rali tohtoročnú európsku súťaž v 
nedeľu, kedy už bolo na všetkých 
súťažiacich vidieť vyčerpanie. Naše 
dievčatá sa však spolu vedia namo-
tivovať a povzbudiť, čo je vidieť aj 
na ich výsledkoch. Večer sa na nás 
zo stupienkov víťazov pomedzi slzy 
šťastia usmievali juniorky so strie-
bornými medailami, a aj kadetky z 
pekného piateho miesta.

Praha nám opäť raz ukázala, že ví-
ťazstvo si treba zaslúžiť, že raz sme 
hore a raz dole. Z každého úspechu 
sa treba tešiť a z každého neúspe-
chu sa niečo naučiť. Ale hlavne, vždy 
musíme držať spolu a bojovať fair-
-play bez ohľadu na to, či tak bojujú 
súperi. Praha nám takisto pripome-
nula, že nie každý vie zorganizovať 
majstrovstvá Európy na patričnej 
úrovni. O to viac sme šťastní a hrdí, 
že nám sa to v roku 2016 v Púchove 
podarilo bezchybne a k spokojnosti 

II. vicemajsterky Európy uspeli s choreografiou Trollkovia. Miniformácie púchovského mažoretkového súboru Nelly.

Majsterky Európy
- VF juniorky pom-pom.
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si treba zaslúžiť

VSTUPNÉ: 3 €

Tornado Lue

Europark
Župný dom Púchov

Viac info: https://www.facebook.com/podivnybaron/

28.7. o 20.00 h(snáď) všetkých zúčastnených. Ešte 
raz ďakujeme všetkým rodičom, ktorí 
nám pomáhajú pri šití kostýmov, vý-
robe pom-pomov a pri všetkom, čo v 
súbore NELLY od nich potrebujeme. 
Ďakujeme celému fanklubu, kto-
rý nás podporoval v Prahe (boli ste 
neskutoční a jedineční), riaditeľke 
CVČ Alenke Strýčkovej a ZRŠ pri CVČ 
Včielka Púchov za finančnú podpo-
ru, TSK a mestu Púchov za finančnú 
dotáciu, Dominikovi Vavrincovi za 
spoluprácu, Janke Halasovej a kolek-
tívu mamičiek za krásne kostýmy. To 

najväčšie a najúprimnejšie ĎAKUJE-
ME patrí našim úžasným trénerkám 
(Aďke Rosinovej, Veronike Vozáriko-
vej, Ninke Kutejovej, Miške Pijakovej, 
Saške Belásovej, Stele Slemenskej), 
vedúcej súboru Ľudke Bučkovej 
Kvaššayovej, manažérke súboru Tá-
ničke Brozákovej a všetkým dievča-
tám zo súboru, bez ktorých by sme 
neboli tým, čím sme. 
ĎAKUJEME!

Centrum voľného času 
Včielka Púchov

K STO

Do stovežatej meral cestu aj početný fanklub púchovských mažoretiek. 

I. vicemajsterky Európy zaujali s hviezdnatou choreografiou Vesmír.

Spoločná fotografia ocenených formácií.
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Púchovčania si zaslúžia viac
Pavol Crkoň ohlásil kandidatúru na primátora Púchova. Nie je mu ľahostajný fakt, že jeho rodné mes-
to stagnuje. Počas kampane chce ponúknuť riešenia, ktoré by rozvoju samosprávy mohli napomôcť. 
Do kampane vstupuje s odhodlaním urobiť Púchov krajším a lepším miestom pre život.  

Máte evidentný záujem na tom, aby sa 
v meste žilo lepšie. Kedy ste dospeli k roz-
hodnutiu ohlásiť opäť kandidatúru?
Po komunálnych voľbách v roku 2014, kedy 
sa stal primátorom Rastislav Henek, som 
myslel, že kandidovať už nebudem. Že na 
činnosť samosprávy budem dohliadať len 
ako občan. Vidím však, že zmena, ktorú všet-
ci čakali, neprišla. Mesto stratilo dynamiku. 
Vydýchlo si po ľudskej stránke, ale po ma-
nažérskej zlyhalo. Pri mojom rozhodovaní 
zohrala podstatnú úlohu vytrvalosť. Vďaka 
tejto vlastnosti som v živote veľa dosiahol. A 
práve vytrvalú a neúnavnú snahu meniť veci 
k lepšiemu ponúkam aj nášmu mestu. Eko-
nomicky sa Púchov radí medzi najsilnejšie 
regióny Slovenska, a je smutné, že občania 
toto bohatstvo dostatočne nepociťujú. Preto 
bude hlavnou témou mojej kampane plán, 
ako zlepšiť kvalitu života Púchovčanov. Som 
presvedčený, že dokážem rozvinúť potenciál 
mesta a ponúknuť viac než súčasné vedenie. 
Koncepciu a riešenia predstavím počas kam-
pane.

 V komunálnej politike nie ste nováčikom. 
Zásadným témam v meste sa venujete už 
15 rokov...
Nováčikom určite nie. V Púchove som prežil 
celý svoj život. Aj keď pracujem o 50 kilome-
trov ďalej, čo je na Slovensku bežné, pome-
ry v meste poznám veľmi dobre. Pravidelne 
upozorňujem na veci, ktoré nefungujú, ako 
posledne na kauzu hlavného kontrolóra. Po 
jeho odvolaní  prišlo vedenie mesta s prekva-
pivým právnym názorom, že nový kontrolór 
sa voliť nemôže, pretože starý podal žalobu. 
Od začiatku právny nezmysel. Ani mesto, ani 
médiá nebrali môj názor vážne. Preto som sa 
obrátil na prokuratúru, ktorá zobrala podnet 
a podala protest. Mesto ignorovalo aj rozhod-
nutie prokurátora. Tento stav bez hlavného 
kontrolóra trval osem mesiacov. Považujem 
to za veľké manažérske zlyhanie. 

 V čom vidíte najväčší problém Púchova?
Najmä v tom, že ani nové vedenie neprinies-
lo transparentnosť. Veľa vecí sa tají, veľa vecí 
sa nezverejňuje. Kontinuálne naviazalo na 
praktiky bývalého vedenia mesta. Je smutné, 
že z 18-tisícového mesta nie sú schopní vy-
brať konateľa alebo prednostu úradu. Nechcú 
dať príležitosť Púchovčanom. Žiadna zmena 
nenastala. Opakujem, vedenie mesta mana-
žérsky zlyhalo. Nepripúšťa debatu, nevie rea-
govať na výzvy, ktoré prináša moderná doba 
a nepripravilo žiadnu koncepciu, ako mesto 
do budúcna riadiť. V mojom ponímaní ide 
o správcovstvo, nie systematické riadenie.

 V minulosti ste spomenuli, že otváraním ne-
príjemných káuz ste sa stali terčom útokov na 
vašu osobu i rodinu. Aké dôsledky z toho ply-
nuli? 
Tým, že upozorňujem na zlyhania samosprávy, 
som sa stal pre niektorých nepohodlným člove-
kom a terčom. Pocítili  sme to aj v súkromí. Dcérku 
sme pred dvomi rokmi museli zapísať do školy 
v krajskom meste, pretože sme ju nemohli ne-
chať v tejto dusnej atmosfére. S manželkou sme 
potrebovali čas citlivo ju pripraviť na skutočnosť, 
že je adoptovaná. Neboli by sme radi, keby sa to 
dozvedela od iných. Katy má Púchov veľmi rada. 
Je nadšená z prípravy výstavby rodinného domu 
v Púchove, kde som zdedil pozemok po predkoch. 
Teší sa na množstvo zvieratiek. Ich zoznam už 
máme:-) Zatiaľ sme v štádiu vybavovania povole-
ní na stavbu, čo je v Púchove veľmi zložitý proces.

 Akú alternatívu ponúkate mestu? 
Ako som už spomenul, Púchov je jedno z najbo-
hatších miest na počet obyvateľov a chcem, aby 
to ľudia dostatočne pocítili. Pre kvalitu života ľudí 
sa urobilo veľmi málo. Mesto stále stagnuje v roli 
údržbára a za úspech sa považuje kosenie zelene a 
plátanie ciest. To ale nestačí. To, že kráčame vpred, 
neznamená, že nemôžeme bežať. Naše mesto 
môže mať oveľa vyššie ambície. Ľudia si zaslúžia 
od mesta VIAC! Preto je načase začať investovať 
do kvality života Púchovčanov. Mesto doteraz 
nevytvorilo podmienky na individuálnu bytovú 
výstavu, nemá byty pre občanov, nestavia bytové 
domy. Každý nemá to šťastie, že zdedí pozemok. 
Budem sa snažiť vytvoriť ľuďom také podmienky, 

aby si splnili sny o bývaní. Pozornosť upriamim 
aj na základné školstvo, aby sa z nelichotivých 
priečok výsledkov dostalo na vyššie. Aby malo na 
to vytvorené morálne, ekonomické i materiálne 
podmienky. Už aj kvôli dcérke, ktorá bude po do-
končení výstavby nášho rodinného domu navšte-
vovať ZŠ v Púchove. 

 Pri ohlásení kandidatúry ste zvolili miesto 
pred Domom kultúry. Je v tom určitá symbo-
lika? 
Dom kultúry je srdcovka Púchovčanov. Všetci vidí-
me, ako chátra, pretože súčasné vedenie sa nevie 
dohodnúť s majiteľom. Stojí na mestských pozem-
koch a celý by mal patriť Púchovu. V Púchove hra-
la kultúra vždy prím.

Dvadsať rokov podnikáte, kaviareň West v Pú-
chove oslávi onedlho okrúhle výročie, úspeš-
ne vediete exekútorskú kanceláriu. Ako by ste 
preniesli právnické a manažérske zručnosti 
na úroveň mesta? 
Myslím, že právnické vzdelanie vytvára predpo-
klad na zvládnutie funkcie primátora. Ako advo-
kát sa dokážem zorientovať v širokom spektre 
problematík. Veľakrát dochádza k situáciám, kedy 
hľadáme radu v externom prostredí a pritom sa 
dá vyriešiť  jedinou osobou. Mojou víziou je, aby 
náklady na právnikov tak nezaťažovali rozpočet 
mesta. Rád by som mesto očistil od káuz a vyriešil 
ich v prospech občana. Už len pri riešení takej me-
gakauzy, akou je budova Rožáku, musí byť vedenie 
mesta odborne zdatné. Pomôcť radami môžem aj 
samotným občanom, ktorí sa dostali do finančných 
problémov. Kvalifikácia právnika je na prospech.

 Prichádzajú prázdniny, relax, ako strávite 
leto?
Na leto sa veľmi teším. Dcérka je vo veku, kedy 
potrebuje dennodenné aktivity, takže aj ja sa za-
pájam do športov, ktoré by som si myslel, že už 
robiť nebudem:-). Kúpil som si bicykel, korčule. 
Chodíme sa korčuľovať popri Váhu od Conti až po 
Belušu. U deda v Horných Kočkovciach máme vlči-
aka, takže s Katy ho budeme máličko cvičiť. Teší-
me sa na kúpalisko i na spoločné túry. Potrebujem 
nabrať veľa síl, pretože po lete nás čaká veľa práce, 
na ktorú sa treba pripraviť a mať  energiu. 

JUDr. Pavol Crkoň absolvoval základnú i stred-
nú školu v Púchove. Vyštudoval gymnázium a po 
jeho skončení pokračoval v štúdiu sociálno-práv-
nej starostlivosti v Nitre. Neskôr vyštudoval Práv-
nickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 
Rigoróznou skúškou v odbore práva obhájil titul 
JUDr. Najskôr pracoval ako advokát a v roku 
2009 bol vymenovaný za súdneho exekútora. 
Venuje sa problematike legislatívy v samosprá-
vach. Je ženatý a má osemročnú dcérku Katy. 



reportáž 13

Púchovský folklórny súbor Holíšan úspešne reprezentoval na Olympskej riviére

Košielenka biela sa blysla aj v Grécku
To sa už snáď ani tajiť nedá, že pre 
štát niet lepšieho prostriedku na vy-
jadrenie duše národa, akým je práve 
folklór. Bol nám vložený do náručia 
ako malý vienok upletený z ľudových 
spevov, tancov, nesmrteľných tradícií 
a slovenskej kultúry, aby si získaval 
srdcia Slovákov, no aj iných kultúr vo 
svete. Nezáleží na tom, ako sa dostane 
za hranice našej zeme, ani na tom, kto 
ho tam prinesie. Podstatné je, aby bol 
šírený. 

Teraz dostal príležitosť FS Holíšan, 
ktorý je zoskupením nás, mladých 
ľudí - tanečníkov a tanečníc, spevákov 
a speváčok so srdcami z modrotlače, 
ktorým učarili folklórne slovenské 
tradície. A tak  6. júna sme sa všetci v 
sprievode upršaného počasia vydali 
prekonať hranice Slovenska, aby sme 
priniesli radosť, ľudový spev a tanec až 
do horúcej Parálie v Grécku. 

Počiatočným problémom s balením 
objemnej batožiny a niekoľkých kro-
jov do kufra sme sa samozrejme nevy-
hli, no (niektorí viac, iní menej) pripra-
vení sme vyrazili na dlhú 21-hodinovú 
cestu. Ak uvažujete nad tým, aká bola 
atmosféra v autobuse, pomôžem 
vám. Vzduch v ňom bol doslova pre-
sýtený vzrušením z nadchádzajúcich 
zážitkov, s neutíchajúcimi tónmi ľudo-
vých piesní, ktoré našim milým vodi-
čom spríjemňovali cestu celé hodiny.  
I tak nás sedadlá tlačili, ľudia zaspávali 
a tí, ktorí zostali bdelí, zabávali sa my-
šlienkou na zafírové šíre more. A teda, 
za 1400 kilometrami a množstvom 
hraničných kontrol, sme ho naozaj 
uzreli. Teplé, pokojné, ligotajúce sa v 
žiari poludňajšieho slnka. Tá veľká sla-
ná krása so zlatistým pieskom, ktorý 
pálil chodidlá, si naozaj získala srdcia 
všetkých Holíšanov.

Prvý večer bol ako stvorený na bá-
danie. Vyrazili sme na miestnu pro-
menádu, kde už čakali obchodíky 
plné tradičných suvenírov a typické-
ho gréckeho jedla. Sedenie na pláži 
s osviežujúcim farebným nápojom 
v ruke po boku priateľov, ktorí sú 
prehnane vtipní, (občas) všetko chá-
pajúci, večne usmievaví a zhovorčiví 
(zdravím FS Holíšan :D), bolo ozajst-
ným zážitkom. Toto iba umocnilo 
spomienky z gréckeho dobrodruž-
stva, ktoré sa dá charakterizovať veľmi 
krátkymi nocami strávenými spolu 
na balkóne pri spoločenských hrách 
a vtipných príhodách. Aj keď to malo 
niečo do seba, najkrajšie dva večery 
ešte iba prišli.

Veľké kamenné námestie pri bielom 
gréckom kostolíku sa ozývalo tradič-
nými tónmi folklórnych súborov z Bul-
harska, Litvy, Slovenska, Rumunska, 
Ukrajiny, Turecka, Grécka a Poľska. Ani 
nedokážem opísať slovami pocit, keď 
sme vyšli na javisko a pozreli sa tvárou 
v tvár do veľkého obecenstva nadše-

ných pozorovateľov, kde jasali aj naši 
Slováci, ktorí úprimnými slovami, slza-
mi šťastia a potľapkávaním po pleci-
ach nadšene chválili naše výkony. Ako 
sami povedali, aj v tých tridsiatich min-
útach nášho programu sme im zvládli 
priniesť chuť domoviny na dosah ruky. 
Boli natoľko nadšení, že nás pozvali na 
súkromné vystúpenie aj pred hotel El 
Grecco, kde sme čiastočne zabloko-
vali dopravu našimi choreografiami 
priamo na ulici a postarali sme sa o 
večerný program pre všetkých okolo. 
Veru, predviedli sme poriadnu show 
už len počtom vystriedaných krojov. 
Na kabínky sme mohli zabudnúť, ale 
kreativita našich rodičov a kamarátov 
opäť nesklamala a uprostred námestia 
vyrástol kruh vytvorený z hotelových 
plachiet, istený našimi blízkymi. Ako-
by mávnutím čarovného prútika sme 
sa stihli štyrikrát prezliecť.   

Týmto ale dych berúce zážitky určite 
nekončia. Najväčším esom v rukáve 
bola pirátska výletná loď, ktorá sa do 
diaľky vydala s jasným cieľom - ukázať 
nám krásu Egejského mora. Predstav-
te si ten slaný vietor vo vlasoch, znelku 
z Titanicu, hrejivé slnko na koži a strach 
v očiach, keď sme zastavili uprostred 
mora, aby sme si mohli skočiť priamo 
z čela lode do priezračnej vody a tak 
uzrieť i podmorské dno. Za nejaký čas 
sme konečne narazili na pláž, kde sme 
sa potápali, slnili sa a natierali opaľova-
cím krémom, aby sme sa nepodobali 
na špekačky. Na lodi nás čakal ešte 
obed v podobe gréckeho šalátu a gri-
lovaných špízov s tradičnou omáčkou 
z bieleho jogurtu - tzatziki, ktorá sa tu 
podávala doslova ku každému jedlu. 
Bolo to jednoducho úžasné, no skon-
čilo sa to veľmi rýchlo. Po návrate 
domov sme boli hodení priamo do 

víru posledných školských povinností 
roka. Nejednému z nás vtedy spočinu-
la na perách veta: Chcem ísť späť do 
Grécka! Ale všetko krásne sa v živote 
raz končí, aby mohlo začať ešte niečo 
krajšie. V našich fotoalbumoch nám 
navždy zostanú spomienky na každo-
denný plážový volejbal, vzrušujúce vy-
stúpenia, odvážne skoky cez palubu a 
pevne ukované kamarátstva všetkých 
členov Folklórneho súboru Holíšan.

Takto na záver, chcem za všetko poďa-
kovať niekoľkým výnimočným ľuďom, 
bez ktorých by naša Košielenka biela 
nemohla uzrieť grécke more: 
V prvom rade, z celého srdca v mene 
všetkých členov FS Holíšan, chceli by 
sme vďaku odovzdať práve našej ši-
kovnej vedúcej a choreografke Mgr. 
Žanete Littovej, ktorá pre folklór žije 
srdcom i dušou, tvorí výnimočné veci i 
pod tlakom, má obdivuhodný prístup 
k nám mladým. Je pre nás mamou, 
priateľkou i prirodzene rešpektova-
nou osobou. Žanetka, ešte raz: ĎAKU-
JEME! Najmä za to, že v tvojich rukách 
sa z nášho nemotorného poskakova-
nia stal folklórny tanec.

Samozrejme, sme obklopení ľuďmi, 
ktorí sú rovnakými nadšencami tradí-
cií. Takže vďaka patrí aj rodičom Žofčí-
kovcom a Uherčíkovcom. Nemalé ďa-
kujem posielame aj charizmatickému 
rozsievateľovi zábavy a humoru Jan-
kovi Hošovi. Za podporu, pochopenie 
i ochotu pri spolupráci ďakujeme aj p. 
Ing. Milošovi Svobodovi, konateľovi 
Púchovská kultúra, s. r. o. Radi by sme 
poďakovali aj OZ S láskou k človeku.
Tiež vďaka aj p. primátorovi Mgr. Rasti-
slavovi Henekovi.

Aneta Uherčíková, 
členka FS Holíšan z PúchovaOdmenou za vydarené vystúpenia bola plavba na mori.
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Pozývame vás na KREATÍVNY PIKNIK v parku
nedeľa: 12. 8. 2018 

14.00 - 20.00
• predaj kreatívnych výrobkov 

• workshopy • živá hudba • burza platní • dobroty

Vyzývame všetkých handmade výrobcov, ktorí by mali záujem predávať na 
kreatívnom pikniku v mestskom parku pri Župnom dome v Púchove, aby sa 
prihlásili do konca júla na mail: podivnybaron@gmail.com

Cena za stôl: 3 € 

Kreatívny workshop: CELOROČNÝ VENIEC
25. 7. 2018 (streda) o 17:00 

Témou tohto workshopu bude 
veniec a nielen taký obyčajný, 
ale celoročný. Kombinácia 
živých i sušených materiálov. 
A domov si odnesiete krásny 
veniec, ktorý vám bude robiť 
radosť počas letných večerov.



púchovská kultúra 15

Streda: 25. 7., 17.30 h 

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN                                                                               
Najväčšia letná filmová párty je späť. A s ňou aj nákazlivá nálada rozprávkového ostrova Kalokairi, 
nesmrteľná ABBA a herci, ktorí si s chuťou zopakovali veľkolepú grécku jazdu. 
MP – USA – CinemArt – 114´ – titulky – muzikál. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda: 25. 7., 19.45 h

PREKLIATE DEDIČSTVO                                                                                                                                                                                                                                
Keď zomrie najstaršia členka rodiny Grahamových, rodina jej dcéry začne postupne objavovať stále 
desivejšie tajomstvá, ktoré stará mama pred nimi ukrývala. Postupne vychádzajú najavo neuveri-
teľné veci a Grahamovci zrazu pochopia, že pokiaľ nedokážu zlomiť rodinnú kliatbu, nikto nebude 
v bezpečí. 
MN 15 rokov – USA – Fórumfilm – 127´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Od 26. 7. do 8. 8. 2018 kino z dôvodu čerpania dovolenky NEPREMIETA!
kompletný program kina na www.kino.puchov.sk

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Mestské zastupiteľstvo zasadalo tesne pred školskými prázdninami
•  Výjazdové zasadnutie komisie výstavby
•  Výstavbu cyklotrasy rozdelia do dvoch etáp
•  Činnosť mestskej polície 
ŠPORT •  Rovne Cup 2018
SPEKTRUM  •  V ZUŠ rozdali ocenenia

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h. Kompletný program na www.kultura.puchov.sk
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-30%AŽ DO

NA OBÝVAČKY

-40%
KUCHYNE 
DECOPLAN
kuchyne na mieru

AŽ DO

ZĽAVA -10% NA CELÝ 

SORTIMENT 

Platnosť akcie: 15. 7. - 14. 8. 2018Platnosť akcie: 15. 7. - 14. 8. 2018

Infopult: 042 - 3260 410, E-mail:  moppu.info@decodom.sk 
Adresa: Okružná ulica č. 1927 - OC Stopshop

Dom nábytku Decodom Púchov

Tradičný slovenský výrobca nábytku

VEĽKÝ 
VÝPREDAJ 
NÁBYTKU

OTVORENÉ
DENNE
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Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 24. 7.
Držková so zemiakmi, chlieb
1. Kurací grilov. plátok, horčicová omáčka, 
opekané zemiaky 
2. Torteliny s paradajk. omáčkou a syrom

Streda: 25. 7.
Liptovská kapustová s údeným mäsom a 
zemiakmi, chlieb 
1. Bravč. paprikáš na vojvodinský spôsob, 
maslové halušky
2. Smotanový posúch so slaninou a 
cesnakom

Štvrtok: 26. 7.
Šampiňónová s krupic. haluškami, chlieb
1. Vypráž. bravč. rebierko v kukuričnej 
strúhanke, varené zemiaky, paradajk. šalát
2. Cuketovo-zemiak. baba s krúpami, kefír

Piatok: 27. 7.
Fazuľová na kyslo, chlieb 
1. Indické kuracie stehno, ryža s pórom
2. Jablkový koláč z lineckého cesta

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 24. 7. 
Zeleninová polievka s mrveničkou   
Hovädzí vývar so zeleninou a cestovinou  
1. Zapekaný kurací steak so šunkou a 
syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Mäsové guľky (hov. a bravčové mäso) 
s paradajkovou omáčkou, zemiakové pyré  
3. Dubákové rizoto so zeleninou, strúhaný 
syr, kyslá uhorka  

Streda: 25. 7.
Dubáková krémová so slaninkou, chlieb  
Slepačí vývar so špenátovými haluškami  
1. Vyprážaný kurací „Cordon Bleu“, zemiako-
vé pyré, čalamáda  
2. Drevorubačský bravčový steak, ½ duse-
ná ryža, ½ krokety, zeleninové obloženie  
3. Grilovaný hermelín na listovom šaláte 
s brusnicami, bagetka  

Štvrtok: 26. 7.
Talianska so syrom, chlieb  
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninou  
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót  
2. Divinový tokáň na čer. víne, knedľa (5,90 €)  
3. Zemiaková baba, kyslé mlieko

Piatok: 27. 7.
Sedliacka krúpová, chlieb 
Slepačí vývar s fridátovými rezancami  
1. Morčací filet s baby karotkou, dusená 
ryža, zeleninové obloženie  
2. Pečená krkovička, kapusta, knedľa
3. Grilovaný pstruh, varené zemiaky na 
masle, zeleninové obloženie  

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 24. 7.
Šošovicová na kyslo s údeným mäsom
1. Maďarský hovädzí guláš, domáca knedľa
2. Kurací závitok s brokolicou, slaninkou a 
syrom, ryža, zeleninový šalát

Streda: 25. 7.
Zeleninová s cestovinou
1. Morčací Černohor, var. zemiaky, uhorka
2. Znojemské bravčové soté, ryža, uhorka

Štvrtok: 26. 7.
Peruánska-fazuľová 

1. Zapekaný kurací rezeň s broskyňou a 
syrom, ryža/hranolky
2. Vypráž. karbonátok, zemiaky na kyslo, 
chlieb

Piatok: 27. 7.
Karotková s karfiolom 
1. Záhorácky bravčový rezeň s kyslou 
kapustou a smotanou, pučené zemiaky
2. Kotlíkový guláš (hov.  a brav., zemiaky)

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 24. 7. 
Mrkvový krém so zázvorom 
1. Morčacia roláda so zeleninou, zemiakové 
pyré, zeleninové obloženie 
2. Hov. varené, kôprová omáčka, knedľa
3. Paradajkové rizoto                     
Dezert: Mandarínkové rezy     

Streda: 25. 7. 
Šošovicová s párkom
1. Špenátové cestoviny s kuracím mäsom                  
2. Divinové medailóniky s demi-glace 
omáčkou, jazmínová ryža (6,50 €)
3. Ryžový nákyp s ovocím
Dezert: Jogurtové rezy 

Štvrtok: 26. 7. 
Hovädzí vývar s cestovinou
1. Morčací steak na grilovanej zelenine, 
varené zemiaky
2. Brav. plátok so syrovou omáčkou, ryža
3. Špenátové lasagne
Dezert: Dobošové rezy                        
                     
Piatok: 27. 7. 
Dubákový krém
1. Kuracie stehno pečené, ryža, kompót  
2. Sekaný rezeň, so zemiakovým prívarkom     
3. Cestoviny s paradajkami a tuniakom                                                                            
Dezert: Dvojfarebné rezy                    

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 24. 7.   
Šošovicová s párkom 
Šampiňónový krém
1. Hov. zadné varené v kôprovej om. knedľa 
2. Medajlónky Váh (kuracie, bravčové), ryža
3. Vyprážané trio (brokolica, šampiň., kar-
fiol), varené zemiaky, tatar. omáčka  
4. Zeleninový šalát s vypráž. mozzarellový-
mi tyčinkami, jogurtový dressing, toast   

Streda: 25. 7. 
Boršč
Zeleninová s cestovinou
1. Pečené brav. karé na dubákovej omáčke, 
½ dus. ryža, ½ americké zemiaky
2. Prírodné kuracie prsia, broskyňa, syr, ryža 
3. Parené buchty s grankom/strúhankou/
makom (výber)
4. Zeleninový šalát s vypráž. mozzarellový-
mi tyčinkami, jogurtový dressing, toast   

Štvrtok: 26. 7. 
Cesnaková (korbáčik, šunka, krutóny) 
Zemiaková kyslá
1. Kurací černohorský rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát 
2. Boloňské mäsové špagety, parmezán 
3. Špenátové rizoto so smotanou, syrom a 
paradajkami
4. Zeleninový šalát s vypráž. mozzarellový-

mi tyčinkami, jogurtový dressing, toast   

Piatok: 27. 7. 
Tekvicová
Zeleninová s restov. kuracím mäsom
1. Losos s paradajkovým tatarákom na 
rukolovom šaláte, ½ baby zemiaky
2. Pečené bravčové koleno na čiernom 
pive, pučené zemiaky, uhorka, bar. rohy   
3. Bezmäs. burrito (ryža, fazuľa, kukurica, syr) 
4. Zeleninový šalát s vypráž. mozzarellový-
mi tyčinkami, jogurtový dressing

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 24. 7.
Cesnačka so syrom, chlebové krutóny
1. Šúľance plnené slivkovým lekvárom, 
maková posýpka  
2. Kuracie prsia zapečené s hruškou a 
nivou, ½ ryža, ½ americké zemiaky

Streda: 25. 7.
Fazuľová nakyslo, chlieb
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska
2. Grilovaný losos, pečené baby zemiaky, 
dusená zelenina, dresing 

Štvrtok: 26. 7.
Bokolicový krém, chlebové krutóny  
1. Hubové rizoto, parmezán
2. Br. roláda plnená fazuľovými luskami a 
syrom, ½ ryža, ½ hranolky, zelenin. príloha 

Piatok: 27. 7.
Kelová so zemiakmi 
1. Tortellini plnené ricottou a špenátom, 
syrová omáčka, prosciutto  
2. Hovädzí plátok v kôprovej omáčke, 
varené knedľa

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 24. 7.
Gulášová hovädzia
Kohútí vývar, rezance, zelenina
1. Pečený šampiňón Portobello plnený 
modrým syrom, Frisse šalát 
2. Kur. plnené stehno v slaninke, šalát
3. Peč. krkovička, kalerábová kapusta, knedľa 
4. Hovädzí Rib-eye steak, parená zelenina 
s maslom, Wasabi omáčka 

Streda: 25. 7.
Cesnačka s šunkou a syrom, krutóny
Kohútí vývar, rezance, zelenina
1. Kaša zo zeleného hrášku, údený hovädzí 
jazyk, pór na masle, chlieb
2. Cestoviny špecle s údeným lososom, 
brokolicou, kápiou a syrovo-smotan. om. 
3. Peč. krkovička, kalerábová kapusta, knedľa 
4. Hovädzí Rib-eye steak, parená zelenina 
s maslom, Wasabi omáčka 

Štvrtok: 26. 7. 
Fazuľová vývarová s údeným a zeleninou 
Kohútí vývar, rezance, zelenina
1. Kuracie stehno v citrónovej omáčke 
2. Bryndz. halušky, opek. slanina, cibuľka
3. Peč. krkovička, kalerábová kapusta, knedľa 
4. Hovädzí Rib-eye steak, parená zelenina 
s maslom, Wasabi omáčka 

Piatok: 27. 7.
Demikát s haluškami / Kohútí vývar
1. Pikantné bravčové v zemiakovej placke
2. Kur. vypráž. paličky, BBQ omáčka, am. 
zemiaky
3. Peč. krkovička, kalerábová kapusta, knedľa 
4. Hov. Rib-eye steak, zelenina, Wasabi om.

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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Moravská 1879, Púchov 
042 / 471 00 55 

PO-PIA: 08:45 - 17:00, SO: 09:00 - 11:00

Notebooky • Počítače • Tlačiarne • Tablety • Mobily

Profesionálna predajňa a servis výpočtovej techniky

za obsah zodpovedá JC MEDIA s.r.o. 
ponuka platí do 31.8.2018
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Ďakujeme za hlasy 
pre SOŠ Púchov Druhý prázdninový týž-

deň patril deťom prihlá-
seným do denného 
tábora CVČ Včielka Pú-
chov. Aktivity priprave-
né pre deti boli rôznoro-
dé a veľmi zaujímavé pre 
všetkých zúčastnených. 
Program o  živote včely 
medonosnej obohatil 
deti o vedomosti zo vče-
lárskej oblasti. Návštevy 
múzeí v  Župnom dome 
v Púchove, ale i v kaštieli 
Bohunice boli tiež pek-
ným spestrením tábora. 
Mali sme možnosť vidieť 
výstavu motocyklov, 
ktoré sa vyrábali ešte 
v minulom storočí, ale aj 
priestory, kde trávila svoj 
čas Ľudmila Podjavorinská. Deti sa odfotografovali 
s  voskovými figurínami známych osobností a  od 
lektorky sa dozvedeli, kto v kaštieli býval a tiež o vý-
znamných ľuďoch z Trenčianskeho kraja, ktorí tam 
pôsobili. 
V druhej polovici týždňa nás čakalo kino, kde sme 
si pozreli krásny film, Bella a Sebastián 3. Naozaj do-
jímavý príbeh o priateľstve malého chlapca a jeho 
psíka nám spríjemnil deň. Počas týždňa si deti mali 
možnosť vyskúšať servítkovú techniku, maľovanie 
na kamene, tvarovanie zo slaného cesta, vytvorili 

mačku z gombíkov, ekopeňaženku, vyrobili obrov-
ský bublifuk a mnoho iného. 
Posledný deň patril športu. Skákanie na trampolína-
ch vystriedali penalty, futbal a rôzne hry. Na záver 
sme vyhodnotili tábor ako veľmi pekný, plný úžas-
ných chvíľ s  deťmi, ktoré boli super. Ďakujeme aj 
tetám kuchárkam z  MŠ Požiarna 1292, ktoré nám 
každý deň navarili výborný obedík.
Včielkovo 2018 sa skončilo, už teraz sa tešíme na 
Včielkovo 2019!
  Dáša Illyová, vedúca tábora

Denný tábor Včielkovo 2018 bol super!
Napriek prázdninovému obdobiu chce Stredná 
odborná škola na Kolonke prostredníctvom novín 
poďakovať všetkým, ktorí v mesiacoch máj a jún 
hlasovali pre projekt „Dobrá vec“. 
A prečo poďakovanie až teraz? Lebo práve v tom-
to týždni prišlo na školu oficiálne oznámenie, že 
škola v  hlasovaní získali najviac hlasov v  rámci 
Trenčianskeho kraja, čo znamená motivačnú 
show s  názvom „Moja story, Tvoja story“. Amba-
sádori Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a  Janka Tra-
velhackerka predstavia svoje vlastné silné príbehy 
o tom, ako sa nenechali dobiť predsudkami a ako 
bojovali s  prekážkami. Porozprávajú o  živote, 
ako to v ňom naozaj chodí a aké dôležité je ísť si 
za svojím cieľom. V tomto jedinečnom formáte sa 
budú môcť naši študenti otvorene pýtať na témy, 
ktoré ich zaujímajú a sú pre nich aktuálne.
Takže už teraz je dôvod tešiť sa na školský rok na 
SOŠ Púchov :-). 

Za podporu a každý hlas ďakujú študenti 
a zamestnanci SOŠ Púchov. 

Kým niekto prežije celý svoj život ako 
v bavlnke, niekomu sa vie poriadne 
zamotať. Tak to bolo aj v prípade môj-
ho synovca, Romana Vrbu.

Roman prežil ako jedináčik šťastné 
detstvo v kruhu svojej rodiny. Vyštu-
doval, kúpil byt, oženil sa a založil 
rodinu. Zdalo sa, že mu v šťastí už nič 
nestojí. Ale stálo! Jeho zdravie!

Začalo sa to nenápadne slabosťou v 
nohách. Neskôr ho začali bolieť kole-
ná, mal problém s chôdzou, s jemnou 
motorikou, až skončil ako ležiaci pa- 
cient. A aby toho nebolo málo, musel 
absolvovať náročné operácie, výsled-
kom ktorých sú dva vývody z tenké-
ho a hrubého čreva. 

K fyzickým problémom pribudli aj 
psychické. Manželka tento stav ne-
uniesla, starala sa v tom čase o ich 
malého synčeka a chorého manžela, 
tak sa postupne ich manželstvo roz-
padlo. Matka, ktorá sa potom o neho 
starala, ostala po cievnej mozgovej 
príhode imobilná a sama potrebuje 
pomoc. Preto bol umiestnený v cen-
tre sociálnych služieb. 

Navštívil nespočetné množstvo 
liečiteľov, bol mnohokrát hospitali-
zovaný, bohužiaľ, na jeho chorobu 
ešte nenašli liek. Preto, aby jeho 
svalstvo úplne neochablo, aby do-
kázal aspoň trochu sedieť a koor-
dinovať svoje pohyby, musí absol-
vovať špeciálne neurorehabilitačné 
pobyty. Tie sú však veľmi drahé a z 
invalidného dôchodku by si ich ne-
mohol dovoliť.

Našťastie, sú na svete ešte dobrí ľu-
dia, ktorým nie je ľahostajný osud 
iných a pomáhajú mu zbierať finan-
cie. Či už formou peňažných darov, 
dvoch percent z daní, nadácií alebo 

benefičného koncertu...
Tieto pobyty pre neho predstavujú 
veľmi veľa. Už len to, že aspoň na 
krátku chvíľu zmení prostredie a 
namiesto monotónneho ležania v 
posteli absolvuje niekoľko týždňov 
plných  rehabilitácií, cvičení a masáží. 
Je to čas medzi ľuďmi s podobnými 
osudmi a výborným kolektívom re-
habilitačných pracovníkov. Čas, keď 
aspoň na chvíľu zabudne na svoju 
chorobu...

Lenže tých pár dní prejde ako voda a 
on sa zasa a opäť musí vrátiť do svoj-
ho „väzenia“. Medzi štyri steny, kde 
je sám a opustený... Opatrovateľky 

Ľudské osudy sú rôzne a nevyspytateľné  
prídu, urobia čo musia a odídu, lebo 
ich čakajú iné povinnosti. Priateľov 
ostalo už len ako „šafranu“ a tak je 
vďačný za každé jedno „vyvenče-
nie“. Vďačný za každú chvíľku, keď 
ho niekto vezme von, trebárs aj na 
dobré pivo, či posedenie pri káve.

A práve to niekomu vadí. Niekto 
nemenovaný sa vyjadril asi v takom 
zmysle, že mu ľudia robia zbierku a 
on to prepíja v krčme. Roman ne-
chce povedať, kto sa takto vyjadril, 
čo je možno dobre, lebo takému 
človeku by som sama schuti napľula 
do tváre.

Ľudská zloba je veľká, ale toto môže 
povedať iba človek, ktorý nevie, čo je 
to ležať osem rokov. Čo to je, poze-
rať na slnko iba cez okno a na život 
vonku iba v televízii. Čo to je, keď ani 
neviete akú chorobu máte a či sa z 
nej vôbec niekedy vyliečite...
A ešte niečo by som chcela odkázať 
tomu „dobrákovi“: Ten, čo Romana 
zoberie na pivo, mu to pivo väčšinou 
aj zaplatí, takže nemusí mať obavy, 
že by prepíjal darované peniaze!
                       Jana Pavelková



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY20



spravodajstvo  I  inzercia 21

Koncom júna sa v Bratislave uskutoč-
nili 12. majstrovstvá Slovenska (MSR) v 
sudoku a 18. majstrovstvá Slovenska v 
logických úlohách, ktoré usporiadal Slo-
venský zväz hádankárov a krížovkárov. 
Svoje zastúpenie mali aj piati riešitelia 
z Púchova, ktorí sa medzi päťdesiatkou 
účastníkov rozhodne nestratili.

Sobotňajšiemu zápoleniu dominovali MSR v sudo-
ku. V hlavnej kategórii získal bronzovú medailu Pú-
chovčan a reprezentant Slovenska v logických úlo-
hách a sudoku Štefan Gašpár, na 7. mieste skončila 
Natália Chanová (zároveň získala zlato v kategórii 
do 18 rokov), 16. Peter Gašpár, 24. Ľuboš Hyžák a 25. 
Jozef Chano. 

Súčasťou sobotňajšieho podujatia bola aj tímová 
súťaž v sudoku, kde sa Štefan Gašpár, Natália Cha-
nová, Andrej Plaštiak a Pavel Jaselský tešili zo zla-
tých medailí. Bronzovú medailu vybojoval v zmie-
šanom tíme Peter Gašpár.

V nedeľu pokračovali víkendové súťaženia majs-
trovstvami v logike, na ktorých opätovne potvrdil 
svoje dlhoročné kvality a získal už svoj siedmy titul 
majstra Slovenska Štefan Gašpár a v kategórii do 18 
rokov sa umiestnila na prvom mieste Natália Cha-
nová. Na peknom 17. mieste skončil Jozef Chano.

VÝSLEDKY:
MSR v sudoku (41 súťažiacich)
1. miesto: Peter Hudák (Košice)                                                        
2. miesto: Andrej Plaštiak (Námestovo)                                             
3. miesto: Štefan Gašpár (Púchov)                                                                   
Umiestnenia ďalších Púchovčanov:  
7. Natália Chanová, 16. Peter Gašpár, 24. Ľuboš 
Hyžák, 25. Jozef Chano st.                                                               
 
MSR družstiev v sudoku (10 družstiev)
1. miesto: Gumkáči (Š. Gašpár, N. Chanová, A. 
Plaštiak, P. Jaselský)

2. miesto:  K1Z (M. Demiger, B. Lehotská, M. Kasár, 
K. Šimonovičová )
3. miesto: Gumi Friends (P. Gašpár, B. Vial Jaime, 
V. Koľveková, P. Hornák)

MSR v logike (33 súťažiacich)
1. miesto: Štefan Gašpár (Púchov)
2. miesto:  Matúš Demiger (Zlaté Moravce)
3. miesto:  Peter Hudák (Košice)
Umiestnenia ďalších Púchovčanov:  
15. Natália Chanová, 17. Jozef Chano, 
21. Peter Gašpár

Krúžok Gumkáči

Štefan Gašpár majstrom Slovenska v logike a bronzový v sudoku

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

Aktuálni majstri Slovenska v riešení 
sudoku družstiev - púchovskí Gumkáči: 
Jaselský, Š.Gašpár, Chanová, Plaštiak).
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Slovensko-moravská hasičská liga dobrovoľných 
hasičských zborov zo Slovenska a Moravy pokra-
čovala aj napriek dovolenkovému obdobiu pekel-

ným tempom. 
Podujatia v 
L e d n i c k ý c h 
Rovniach a v 
Zbore priniesli 
v súťaži mužov 
dokonalú po-

hromu pre obhajcu minuloročného prvenstva – dob-
rovoľných hasičov z Podhoria. Podhorania skončili v 
siedmom kole Slovensko-moravskej hasičskej ligy v 
Lednických Rovniach až na pätnástej priečke. O týž-
deň neskôr v Zbore si síce o päť priečok polepšili, ale 
desiata priečka ich rozhodne nepotešila. Ich strata na 
čelo súťaže hrozivo narastá. V Lednických Rovniach 
sa o obrovské prekvapenie postarali dobrovoľní ha-
siči z Visolají, ktorí vypálili rybník všetkým favoritom 
a zvíťazili pred Stupným a Brumovom B.  Visolajčania 
po nevýrazných výkonoch v tejto sezóne zaknihovali 
svoje prvé víťazstvo v podujatí Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy. O rovnakú senzáciu sa postarali o týž-

deň neskôr na domácej trati muži Zbory, ktorí trium-
fovali pred rezervou Brumova a Stupným. Pre nich 

to bolo rovnako prvé víťazstvo v seriáli. Milým 
prekvapením súťaže v Zbore bolo piate miesto 
mužov Ihrišťa, rovnako je to pre nich najlepší vý-
sledok v tejto sezóne. 

Dvojkolo v Púchovskom okrese dokonale vy-
užili ženy z Nosíc (na snímke vľavo), ktoré i keď 
tesne, ale zaslúžene triumfovali aj v Lednických 
Rovniach aj v Zbore. Zhodou okolnosti pred De-
žericami, ktoré sa v pozícii obhajcu minuloroč-
ného prvenstva po nevýraznom úvode súťaže 
začínajú „prebúdzať“.    

Výsledky 6. kola – Lednické Rovne 7. júla
Muži: 1. Visolaje (13,68 sekundy), 2. Stupné 

(14,25 sekundy), 3. Brumov B (14,38 s), 4. Svinná 
(14,76 s), 5. Podlužany (14,77 s), 6. Francova Lho-
ta (14,81 s) a Lednické Rovne (14,81 s), 8. Hoštiná 
(14,88 s), 9. Nosice (14,90 s), 10. Valašské Příkazy 
(14,97 s), 11. Krásno (15,09 s), 12. Tŕstie (15,63 s), 
13. Nedašova Lhota (15,70 s), 14. Ihrište (15,80 

s), 15. Podhorie (15,86 s), 16. Lehota pod Vtáčnikom 
(16,62 s), 17. Zbora (18,83 s), 18. Ruskovce (19,26 s), 
Dohňany a Ďurďové boli diskvalifikované

Ženy: 1. Nosice-žabky (15,98 sekundy), 2. Dežeri-
ce (16,19 s), 3. Nedašova Lhota (16,92 s), 4. Kvašov 
(17,35 s), 5. Ihrište (19,94 s), 6. Horná Poruba (19,38 s), 
7. Dulov (28,64 s), 8. Kocurany (33,03 s)

Výsledky 7. kola – Zbora, 14. júla
Muži: 1. Zbora (13,57 sekundy), 2. Brumov B (13,64 

s), 3. Stupné (14,13 s), 4. Valašské Příkazy (14,58 s), 
5. Ihrište (14,84 s), 6. Hoštiná (15,31 s), 7. Ruskovce 
(15,71 s), 8. Visolaje (15,91 s), 9. Svinná (16,47 s), 10. 
Podhorie (18,43 s), 11. Krásno (19,16 s), 12. Nosice 
(20,13 s), 13. Nedaľova Lhota (21,84 s), 14. Francova 
Lhota (22,12 s), 15. Lednické Rovne (24,37 s), 16. Tŕstie 
(25,04 s), 17. Ďurďové (38,44 s), Podlužany, Dohňany 
a Lehota pod Vtáčnikom boli diskvalifikovaní

Ženy: 1. Nosice-žabky (16,26 s), 2. Dežerice (16,48 
s), 3. Kocurany (16,72 s), 4. Kvašov (16,90 s), 5. Neda-
šova Lhota (17,51 s), 6. Horná Poruba (17,63 s), 7. Du-
lov (17,73 s), 8. Ihrište (26,28 s).             (pok)
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SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 6. KOLO (LEDNICKÉ ROVNE), 7. KOLO (ZBORA)

Dvojnásobný triumf žabiek z Nosíc, fiasko Podhoria

Pod Vysoké Tatry do podtatranského mesta Svit 
vycestovali i púchovské deti, aby spoločne s obcou 
Dohňany reprezentovali okres Púchov na majs-
trovstvách Slovenska dobrovoľných mladých hasi-
čov s názvom Plameň. Dohňany sa prezentovali s 
kolektívnym družstvom súťažou CTIF a Púchovča-
nia ako jednotlivci. V prvý deň púchovské deti mali 
možnosť sledovať deti z Dohnian ako bojujú na 
táborovej olympiáde a v hasičskom útoku, pokiaľ 
im nezačala súťaž jednotlivcov v behu na 60 met-
rov cez prekážky. Pretekári sa na tieto majstrovstvá 
nominovali podľa výkonnostných tried. Do súťaže 
boli nominovaní traja pretekári (škoda, že na po-
slednú chvíľu musela odstúpiť Simona Sečkárová). 

Do bojov nastúpili  Alexander Ridzik a Tomáš 
Kucej. Skôr, ako mali pretekári nastúpiť na štart 
sa schyľovalo k veľkej búrke, ktorá si to nakoniec 
rozmyslela a začiatok súťaže pokropil dážď, ktorý  
prišiel vhod – na dráhe sa počas športovania ne-
prášilo. 

Ako prvý začal Alexander Ridzik, ktorý mal veľmi 

silných súperov. Prvý pokus mu nevyšiel - pri braní 
hadíc mu vypadla jedna spojka, ale pokus napokon 
dokončil. Bolo na ňom vidieť, že ho to mrzí. Po do-
hovore trénera si na druhom pokuse dal väčší po-
zor a svoj rozbeh dotiahol do úspešného konca a to 
aj osobným rekordom, ktorý mu celkovo vyniesol 
pekné druhé miesto vo svojej kategórii mladších 
chlapcov. 

Po ňom nastupoval Tomáš Kucej v kategórii 
starších chlapcov, ktorý mal veľkú snahu v oboch 
pokusoch, ale podpísala sa na ňom únava a pred-
súťažný výpadok. Jeho obetavý súťažný prístup 
mu však nakoniec vyniesol šieste miesto, s ktorým 
nebol spokojný, lebo vedel, že má naviac. Púchov-
čania sa ešte v ten deň vracali naspäť a chlapci z 
Dohnian na druhý deň pokračovali v bojoch o cel-
kové umiestnenie. 

Obidvom našim pretekárom musím vyjadriť 
veľké ďakujem, že v čase ich prázdnin mali snahu 
športovať a odovzdať svoje maximum.   

Jozef Ridzik, DHZ Púchov                    

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DOBROVOĽNÝCH MLADÝCH HASIČOV - SVIT

Podtatranský Plameň mladých Púchovčanov nespálil

Muži Visolají sa v Lednických Rovniach víťazstvom postarali o senzáciu najvyššieho rangu.                  FOTO: SMHL
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SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 8. KOLO (DOHŇANY), 9. KOLO (SVINNÁ)

Mužom Zbory zachutili víťazstvá, 
Hoštiná prekvapila vo Svinnej 

V ôsmom a deviatom kole Slovensko-moravskej ha-
sičskej ligy boli v Dohňanoch a vo Svinnej TOP uda-

losťou výkony 
dobrovoľných 
hasičov zo 
Zbory. Pod do-
mácom víťazst-
ve v siedmom 
kole skončili v 

ôsmom kole v Dohňanoch tretí len dve stotiny se-
kundy za Podhorím. Ešte väčší šok spôsobili o týždeň 
neskôr vo Svinnej, kde zvíťazili a posunuli sa na štvr-
té miesto seriálu Slovensko-moravskej hasičskej ligy. 
Príjemným prekvapením deviateho kola bola tiež 
výborná druhá priečka Ihrišťa. Obhajca prvenstva z 
Podhoria si síce po dvoch mizerných výkonoch na-
pravil chuť druhou priečkou v Dohňanoch, o týždeň 
vo Svinnej však opäť skončil až v polovici štartovné-
ho poľa. Po deviatom kole Podhorania strácajú na líd-
ra z moravského Brumova už 41 bodov, čo dáva len 
teoretické vyhliadky na obhajobu minuloročného 
prvenstva v seriáli. 

V ženskej súťaži nenadviazali Nosičanky na dve pr-
venstvá z Lednických Rovní a Zbory, no i piata prieč-
ka v Dohňanoch a tretia zo Svinnej stačili na udržanie 
priebežného prvenstva v seriáli. V čele ženskej súťaže 
sú však rozdiely minimálne a poradie sa môže meniť 
po každom kole. 

Seriál Slovensko-moravskej hasičskej ligy sa pred 
týždňovou prestávkou presunie na Moravu – desia-
te kolo sa uskutoční v sobotu 28. júla vo Francovej 
Lhote.   

Výsledky:
8. kolo – Dohňany (15. júla)
Muži: 1. Brumov B (13,69 sekundy), 2. Podhorie 

(14,10 s), 3. Zbora (14,12 s), 4. Ďurďové (14,16 s), 5. 
Stupné (14,17 s), 6. Svinná (14,98 s), 7. Nosice (14,91 
s), 8. Hoštiná (14,97 s), 9. Tŕstie (15,09 s), 10. Podluža-
ny (15,11 s), 11. Valašské Příkazy (15,14 s), 12. Krásno 
(16,35 s), 13. Ruskovce (16,77 s), 14. Francova Lhota 

(17,80 s), 15. Ihrište (18,69 s), 16. Nedašova Lhota 
(19,89 s), 17. Lehota pod Vtáčnikom (20,31 s), 18. 
Dohňany (21,69 s), 19. Lednické Rovne (24,42 s), Vi-
solaje diskvalifikovali

Ženy: 1. Kocurany (16,06 sekundy), 2. Ihrište (16,45 
s), 3. Kvašov (16,84 s), 4. Dežerice (17,09 s), 5. Nosice 
(17,19 s), 6. Horná Poruba (17,37 s), 7. Nedašova Lho-
ta (24,02 s), 8. Dulov (34,00 s)

9. kolo – Svinná (21. júla)
Muži: 1. Zbora (13,34 sekundy), 2. Hoštiná (14,19 

s), 3. Ďurďové (14,28 s), 4. Valašské Příkazy (14,33 s), 
5. Brumov B (14,34 s), 6. Svinná (14,42 s), 7. Stupné 
(14,43 s), 8. Podlužany (14,52 s), 9. Podhorie (14,54 s) 
10. Francova Lhota (14,68 s), 11. Tŕstie (14,91 s), 12. 
Lehota pod Vtáčnikom (15,08 s), 13. Nedašova Lho-
ta (15,28 s), 14. Nosice (16,03 s), 15. Visolaje (16,18 s), 
16. Ihrište (16,64 s), 17. Krásno (17,82 s), 18. Ruskovce 
(17,96 s), 19. Dohňany (18,25 s), Lednické Rovne útok 
nedokončili

Ženy: 1. Nedašova Lhota (15,81 sekundy), 2. Deže-
rice (16,02 s), 3. Nosice (16,31 s), 4. Ihrište (16,38 s), 5. 
Dulov (17,09 s), 6. Kvašov (17,78 s), 7. Kocurany (26,86 
s), Horná Poruba bola diskvalifikovaná

Priebežné poradie po 9. kole:
Muži: 1. Brumov – 125 bodov, 2. Stupné – 121 bo-

dov, 3. Ďurďové – 101 bodov, 4. Zbora - 92 bodov, 
5. Valašské Příkazy – 82 bodov, 6. Podhorie – 80 bo-
dov, 7. Svinná – 70 bodov, 8. Hoštiná – 67 bodov, 9. 
Francova Lhota – 58 bodov, 10. Lednické Rovne – 58 
bodov, 11. Visolaje – 47 bodov, 12. Podlužany – 42 
bodov, 13. Nosice – 40 bodov, 14. Krásno – 39 bodov, 
15. Ihrište – 37 bodov, 16. Lehota pod Vtáčnikom 
– 30 bodov, 17. Tŕstie – 28 bodov, 18. Ruskovce – 24 
bodov, 19. Nedašova Lhota – 22 bodov, 20. Dohňany 
– 22 bodov

Ženy: 1. Nosice-žabky – 54 bodov, 2. Kvašov – 52 
bodov, 3. Nedašova Lhota – 50 bodov, 4. Dežerice 
– 45 bodov, 5. Ihrište – 42 bodov, 6. Kocurany – 32 
bodov, 7. Dulov – 28 bodov, 8. Horná Poruba – 19 bo-
dov.                (pok)

Dve prvenstvá a jedno tretie miesto si zaknihovali dobrovoľní hasiči zo Zbory v posledných troch kolách Sloven-
sko-moravskej hasičskej ligy. Poskočili už na štvrtú priečku seriálu.           FOTO: SMHL

Príjemným prekvapením bola druhá priečka mužov 
Hoštinej vo Svinnej. 

Podhorania síce skončili v Dohňanom na druhom 
mieste, vo Svinnej však nepresvedčili. 

Hasičský šport nie je jednoduchý...

Ženy z Kocurian sa tešili z víťazstva v Dohňanoch. 
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AKTÍV ŠPORTOVOTECHNICKEJ KOMISIE OBFZ - 7. JÚLA POVAŽSKÁ BYSTRICA

Nebývalé rošády v oblastných futbalových súťažiach 
Vyhodnotenie uplynulého súťažného ročníka a 

príprava oblastných futbalových súťaží súťažného 
ročníka 2018/2019 boli hlavnými cieľmi pravidelné-
ho aktívu športovotechnickej komisie Oblastného 
futbalového zväzu. V slávnostnej časti odmenilo 
vedenie Oblastného futbalového zväzu (predseda 
Ján Panák a predseda športovotechnickej komisie 
Jaroslav Gašpárek) medailistov zo všetkých oblast-
ných súťaží minulého ročníka, odovzdalo ocenenia 
najlepším družstvám v súťaži Fair Play a tradične ne-
úspešne sa pokúsilo oceniť aj najlepších kanonierov 
všetkých oblastných futbalových súťaží. Neúspešne 
preto, že spomedzi pozvaných najlepších kanoni-
erov prišiel jediný, za ostatných ocenenia preberali 
predstavitelia oddielov a klubov. Viniť za to zväz by 
nebolo fér, letná prestávka je krátka a prázdninové a 
dovolenkové obdobie nastupuje v podstate dva týž-
dne po skončení súťažného ročníka. Tento problém 
je skrátka neriešiteľný. 

Víťazom súťaže Fair Play s finančnou odmenou 170
eur sa stali futbaloví džentlmeni z Lysej pod Maky-
tou, v 7. lige boli najslušnejším mužstvom Dohňany, 
kde sa tešia zo 120-eurovej finančnej odmeny. V 8.
lige bola najslušnejším družstvom Prejta, ktorá si od-
niesla 90-eurový symbolický šek. 

Najviac očakávaným bodom programu bola prípra-
va nového súťažného ročníka. V oblastných súťažiach 
došlo vo všetkých vekových kategóriách k veľkým 
zmenám týkajúcim sa nielen počtu účastníkov, ale aj 
zloženiu jednotlivých súťaží. Keďže zo šiestej ligy mu-
žov postúpili do kraja okrem víťazného Podmanína aj 
muži Kvašova (v baráži si poradili so súperom z okre-
su Prievidza), zo siedmej ligy postúpila do najvyš-
šej oblastnej súťaže hneď trojica mužstiev - Pruské, 
Mikušovce a Dolná Mariková. Siedma liga tak bude 
v nasledujúcom súťažnom ročníku iba dvanásťčlen-
ná. Zo súťaže zostúpila do 8. ligy Dolná Breznica a 
do rovnakej súťaže sa prihlásil aj Fan Club Púchov. 
Z oblastnej futbalovej mapy zmizne ďalšie tradičné 
miesto – do súťaží sa neprihlásili muži Podvažia, v 
minulosti hrali i najvyššiu oblastnú súťaž. 

Z ôsmej ligy postúpili do siedmej trojica Kameni-
čany, Bodiná a Lednica, nováčikmi sú kedysi štvrto-
ligová Nová Dubnica a Tatran Horovce. Nesklamalo 
Orlové, ktoré sa tradične prihlásilo po termíne a ich 
účasť v súťaži musel schvaľovať až Výkonný výbor 
Oblastného futbalového zväzu.

 V mládežníckych súťažiach je novinkou zvýšenie 
počtu účastníkov 6.ligy dorastu z minuloročných de-
viatich na tohtoročných 11. Jedno družstvo pribudlo 
aj v súťaži starších žiakov, v nasledujúcom ročníku 
ich bude v IV. lige starších žiakov 21 družstiev. Nao-
pak, už i tak oklieštená súťaž mladších žiakov bude 
v nasledujúcej sezóne iba štvorčlenná. Dve mužstvá 
ubudli aj zo súťaže 11-ročných prípraviek, naopak z 
päť na deväť stúpol počet družstiev u desaťročných 
prípravkárov.   Šiesta liga mužov odštartuje 5. augus-
ta, siedma o dva týždne neskôr – 19. augusta.

Zoznam účastníkov oblastných futbalových 
súťaží v súťažnom ročníku 2018/2019 (poradové 
číslo je zároveň číslom pre žrebovanie podľa Ber-
gerových tabuliek)

6. LIGA MUŽI
1. Dolná Mariková
2. Košeca
3. Papradno
4. Tuchyňa
5. Horná Poruba
6. Lysá po Makytou
7. Udiča

8. Bolešov
9. Pruské
10. Dolné Kočkovce
11. Jasenica
12. Mikušovce
13. Streženice 
14. Košecké Podhradie

7. LIGA MUŽI
1. Hradčan Lednica
2. Praznov
3. Šebešťanová
4. Kolačín
5. Dulov
6. Dohňany
7. Bodiná
8. Visolaje
9. Pružina
10. Sverepec
11. Lazy pod Makytou
12. Kameničany

8. LIGA MUŽI
1. Vrchteplá
2. Nová Dubnica
3. Tatran Horovce
4. Červený Kameň
5. Trstie
6. Dolná Breznica
7. voľno
8. Prejta
9. Orlové
10. FC Púchov

6. LIGA DORAST
1. Hradčan Lednica
2. Brvnište
3. Tuchyňa
4. Nová Dubnica
5. Tatran Horovce
6. Bolešov
7. voľno
8. Dolné Kočkovce 
9. Pružina
10. Sverepec
11. Jasenica

12. Streženice
4. LIGA ST. ŽIACI SEVER

1. Papradno
2. Domaniža
3. Plevník
4. Podmanín
5. Udiča
6. Dohňany
7. Prečín
8. Pružina
9. Jasenica
10. Dolná Mariková

4. LIGA ST. ŽIACI JUH
1. Košeca
2. Hradčan Lednica
3. Horná Poruba
4. Kolačín
5. Tatran Horovce
6. Dolné Kočkovce
7. Bolešov
8. Nová Dubnica
9. Ilava
10. voľno
11. Lazy pod Makytou
12. Košecké Podhradie

4. LIGA ML. ŽIACI
1. Ladce, 2. Lysá pod Makytou, 3. FC Púchov, 4. Stre-

ženice
PRÍPRAVKA MIX A

Košeca, Bolešov/Kameničany, Kolačín, Ilava, Horná 
Poruba, Dubnica.

PRÍPRAVKA MIX B
Tatran Horovce, Lednické Rovne/Dulov, Kvašov, Mi-

kušovce, Pruské, Beluša.
PRÍPRAVKA MIX C

Visolaje, FC Púchov, Sverepec, Podmanín, Praznov, 
Plevník.

PRÍPRAVKA MIX D
Brvnište, Šebešťanová, Dolná Mariková, Udiča, Do-

maniža, Prečín/Bodiná.
PRÍPRAVKA U 10

1. Plevník, 2. Ladce, 3. MŠK Púchov, 4. P. Bystrica, 5. 
Ilava, 6. FC Púchov, 7. Praznov, 8. Prečín, 9. Domaniža

Na snímke druhý zľava Branislav Bodorík prevzal ocenenie za umiestnenie Fan Clubu Púchov v minulej sezóne. Na 
snímke vpravo predseda ObFZ Ján Panák, vľavo predseda ŠTK Jaroslav Gašpárek. 

Vyhodnotenie uplynulého súťažného ročníka a 
príprava oblastných futbalových súťaží súťažného 
ročníka 2018/2019 boli hlavnými cieľmi pravidelné-
ho aktívu športovotechnickej komisie Oblastného 
futbalového zväzu. V slávnostnej časti odmenilo 
vedenie Oblastného futbalového zväzu (predseda 
Ján Panák a predseda športovotechnickej komisie 
Jaroslav Gašpárek) medailistov zo všetkých oblast-
ných súťaží minulého ročníka, odovzdalo ocenenia 
najlepším družstvám v súťaži Fair Play a tradične ne-
úspešne sa pokúsilo oceniť aj najlepších kanonierov 
všetkých oblastných futbalových súťaží. Neúspešne 
preto, že spomedzi pozvaných najlepších kanonie-
rov prišiel jediný, za ostatných ocenenia preberali 
predstavitelia oddielov a klubov. Viniť za to zväz by 
nebolo fér, letná prestávka je krátka a prázdninové 
a dovolenkové obdobie nastupuje v podstate dva 
týždne po skončení súťažného ročníka. Tento pro b- 
lém je skrátka neriešiteľný.
      Víťazom súťaže Fair Play s finančnou odmenou 
170 eur sa stali futbaloví džentlmeni z Lysej pod Ma-
kytou, v 7. lige boli najslušnejším mužstvom Dohňa-
ny, kde sa tešia zo 120-eurovej finančnej odmeny. V 
8. lige bola najslušnejším družstvom Prejta, ktorá si 
odniesla 90-eurový symbolický šek. 
    Najviac očakávaným bodom programu bola 
príprava nového súťažného ročníka. V oblastných 
súťažiach došlo vo všetkých vekových kategóri-
ách k veľkým zmenám týkajúcim sa nielen počtu 
účastníkov, ale aj zloženiu jednotlivých súťaží. 
Keďže zo šiestej ligy mužov postúpili do kraja 
okrem víťazného Podmanína aj muži Kvašova (v 
baráži si poradili so súperom z okresu Prievidza), 
zo siedmej ligy postúpila do najvyššej  blastnej 
súťaže hneď trojica mužstiev - Pruské, Mikušovce 
a Dolná Mariková. Siedma liga tak bude v nasle-
dujúcom súťažnom ročníku iba dvanásťčlenná. 
Zo súťaže zostúpila do 8. ligy Dolná Breznica a do 
rovnakej súťaže sa prihlásil aj Fan Club Púchov.  
Z oblastnej futbalovej mapy zmizne ďalšie tradičné 
miesto – do súťaží sa neprihlásili muži Podvažia, v 
minulosti hrali i najvyššiu oblastnú súťaž.
     Z ôsmej ligy postúpili do siedmej trojica Kameni-
čany, Bodiná a Lednica, nováčikmi sú kedysi štvrto-
ligová Nová Dubnica a Tatran Horovce. Nesklamalo 
Orlové, ktoré sa tradične prihlásilo po termíne a ich 
účasť v súťaži musel schvaľovať až Výkonný výbor 
Oblastného futbalového zväzu.
    V mládežníckych súťažiach je novinkou zvýšenie 
počtu účastníkov 6. ligy dorastu z minuloročných  
eviatich na tohtoročných 11. Jedno družstvo pri-

budlo aj v súťaži starších žiakov, v nasledujúcom  
ročníku ich bude v IV. lige starších žiakov 21 druž-
stiev. Naopak, už i tak oklieštená súťaž mladších 
žiakov bude v nasledujúcej sezóne iba štvorčlenná.  
Dve mužstvá ubudli aj zo súťaže 11-ročných prípra-
viek, naopak z päť na deväť stúpol počet družstiev 
u desaťročných prípravkárov. Šiesta liga mužov od-
štartuje 5. augusta, siedma o dva týždne neskôr – 
19. augusta.

   Zoznam účastníkov oblastných futbalových 
súťaží v súťažnom ročníku 2018/2019 (porado-
vé číslo je zároveň číslom pre žrebovanie podľa 
Bergerových tabuliek):

6. LIGA MUŽI
1. Dolná Mariková, 2. Košeca, 3. Papradno, 4. Tu-
chyňa, 5. Horná Poruba, 6. Lysá po Makytou, 7. Udiča
8. Bolešov, 9. Pruské, 10. Dolné Kočkovce, 11. Ja-
senica, 12. Mikušovce, 13. Streženice, 14. Košecké 
Podhradie

7. LIGA MUŽI
1. Hradčan Lednica, 2. Praznov, 3. Šebešťanová,  
4. Kolačín, 5. Dulov, 6. Dohňany, 7. Bodiná, 8. Visola-
je, 9. Pružina, 10. Sverepec, 11. Lazy pod Makytou, 
12. Kameničany

8. LIGA MUŽI
1. Vrchteplá, 2. Nová Dubnica, 3. Tatran Horovce,  
4. Červený Kameň, 5. Trstie, 6. Dolná Breznica, 7. voľ-
no, 8. Prejta, 9. Orlové, 10. FC Púchov

6. LIGA DORAST
1. Hradčan Lednica, 2. Brvnište, 3. Tuchyňa, 4. Nová 
Dubnica, 5. Tatran Horovce, 6. Bolešov, 7. voľno, 8. 
Dolné Kočkovce, 9. Pružina, 10. Sverepec, 11. Jase-
nica, 12. Streženice

4. LIGA ST. ŽIACI SEVER
1. Papradno, 2. Domaniža, 3. Plevník, 4. Podmanín, 
5. Udiča, 6. Dohňany, 7. Prečín, 8. Pružina, 9. Jasenica
10. Dolná Mariková

4. LIGA ST. ŽIACI JUH
1. Košeca, 2. Hradčan Lednica, 3. Horná Poruba,  
4. Kolačín, 5. Tatran Horovce, 6. Dolné Kočkovce,  
7. Bolešov, 8. Nová Dubnica, 9. Ilava, 10. voľno, 11. 
Lazy pod Makytou, 12. Košecké Podhradie

4. LIGA ML. ŽIACI
1. Ladce, 2. Lysá pod Makytou, 3. FC Púchov, 4. Stre-
ženice

PRÍPRAVKA MIX A
Košeca, Bolešov/Kameničany, Kolačín, Ilava, Horná 
Poruba, Dubnica.

PRÍPRAVKA MIX B
Tatran Horovce, Lednické Rovne/Dulov, Kvašov, Mi-
kušovce, Pruské, Beluša.

PRÍPRAVKA MIX C
Visolaje, FC Púchov, Sverepec, Podmanín, Praznov,
Plevník.

PRÍPRAVKA MIX D
Brvnište, Šebešťanová, Dolná Mariková, Udiča, Do-
maniža, Prečín/Bodiná.

PRÍPRAVKA U 10
1. Plevník, 2. Ladce, 3. MŠK Púchov, 4. P. Bystrica,  
5. Ilava, 6. FC Púchov, 7. Praznov, 8. Prečín, 9. Doma-
niža                                                                                     

  -pok-Foto:MŠK Púchov.
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Západoslovenský futbalový  zväz prišiel pred no-
vou futbalovou sezónou z novinkou v podobe zmeny 
organizačnej štruktúry II. ligy staršieho a mladšieho 
dorastu. Športovotechnická komisia Západosloven-
ského futbalového zväzu na základe rozhodnutia 
Výkonného výboru ZsFZo navýšení počtu účastní-
kov II. dorasteneckej ligy skupiny Západ U19/17a po 
súhlasnom stanovisku Bratislavského futbalového 
zväzu pripravila nový model súťaže. 

Futbalové kluby budú na základe umiestnenia v 
súťažnom ročníku 2017/2018 rozdelené do dvoch 
desaťčlenných skupín, v ktorých družstvá odohrajú 
stretnutia systémom doma – vonku. V prvej skupine 
budú futbalové kluby, ktoré skončili v minulom roč-
níku v tabuľke na párnom mieste a v druhej skupine 
futbalové kluby, ktoré skončili na nepárnom mieste 
v tabuľke.

Po odohratí základnej časti bude vytvorená nad-
stavba. Mužstvá umiestnené na 1. až 5. mieste v 
oboch skupinách postúpia do nadstavbovej skupiny, 

kde odohrajú stretnutia systémom doma - vonku 
iba s mužstvami, s ktorými sa nestretli v základnej 
skupine.  Body s družstvami zo skupiny si prenášajú. 
Všetkých 10 družstiev bude mať zabezpečenú účasť 
aj v nasledujúcom ročníku II. dorasteneckej ligy Slo-
venského futbalového zväzu.

Mužstvá umiestnené na 6. až 10. mieste v oboch 
skupinách sa v nadstavbe stretnú obdobným spôso-
bom ako v prvej nadstavbovej skupine a budú hrať o 
štyri miesta, ktoré im zaručia účasť aj v nasledujúcom 
ročníku II. dorasteneckej lige Slovenského futbalové-
ho zväzu U19/17 skupina západ. 

V oboch skupinách sa celkovo odohrá po 28 kôl, z 
toho 18 kôl v základnej časti a 10 kôl v nadstavbovej 
časti. Súťaž odštartuje úvodným kolom v sobotu a v 
nedeľu (4. – 5. augusta).

Rozdelenie mužstiev do skupín:
Skupina A
FK Dubnica
FK Lokomotíva Trnava

FKM Karlova Ves Bratislava
Spartak Myjava
ŠK 1923 Gabčíkovo
ŠK Žolík Malacky
FC Baník Prievidza
FKM Nové Zámky
FC ŠTK 1914 Šamorín
FK Rača Bratislava

Skupina B
MFK Skalica
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble
FK Inter Bratislava
FC Petržalka
MŠK Púchov
KFC Komárno
MFK Topvar Topoľčany
MŠK Považská Bystrica
SDM Domino Bratislava
PFK Piešťany

II. LIGA STARŠÍ A MLADŠÍ DORAST

Západoslovenský futbalový zväz zmenil štruktúru II. ligy dorastu

Starí páni domácich Dohnian sa stali víťazmi v po-
radí štvrtého ročníka medzinárodného futbalového 
turnaja Internacionálov. Tamojší futbalový oddiel 
v spolupráci s obcou organizuje turnaj na počesť 
Zděňka, Aljoza a Vlastimila Šamánkovcov, ktorí mali 
leví podiel na rozvoji futbalu v Dohňanoch. Domáci 
starí páni tak obhájili vlaňajšie prvenstvo. 

Výsledky: 
Dohňany – Pruské 5:2 (2:1)
Góly: Cíbik 3, Solík, Jugáš – Greguška, Palkech

Streženice – Bolsowy (Poľsko) 0:2 (0:1)
O 3. miesto:
Pruské – Streženice 3:2 (3:0)
Góly: Šebo, Palkech, Ilončiak – Loduha, Novosad
Finále:
Dohňany – Bolsowy 1:1 (0:0), na pokutové kopy 5:4
Gól domácich strelil z pokutového kopu Cíbik, v 

penaltových rzostreloch boli úspešní Solík, Vrábel, 
Cíbik, Ondejčík a Rosina.

Stretnutia rozhodovali Sklenár, Proč a Karlubík.  

Memoriál Šamánkovcov vyhrali domáci
Domáci starí páni obhájili prvenstvo v štvrtom ročníku Memoriálu Šamánkovcov v Dohňanoch. 

Streženičania síce skončili na štvrtom mieste, no rovnako prispeli k výbornej úrovni trunaja. 

1. kolo – 4. 8. o 17.00
FKM Nové Zámky – MŠK Púchov
2. kolo – 11. 8. o 17.00
MŠK Púchov – AFC Nové Mesto nad Váhom
3. kolo – 18. 8. o 17.00
KFC Kalná nad Hronom – MŠK Púchov
4. kolo – 25. 8. o 17.00
MŠK Považská Bystrica – MŠK Púchov
5. kolo – 1. 9. o 16.00
MŠK Púchov – Slovan Duslo Šaľa
6. kolo – 9. 9. o 16.00
Lednické Rovne – MŠK Púchov
7. kolo – 15. 9. o 15.30
MŠK Púchov – Dunajská Streda B
8. kolo – 23. 9. o 15.30
Nitra B – MŠK Púchov
9. kolo – 29. 9. o 15.30
MŠK Púchov – FKS Nemšová
10. kolo – 7. 10. o 14.30
OFK Malženice – MŠK Púchov
11. kolo – 13. 10. o 14.30
MŠK Púchov – Slovan Galanta
12. kolo – 21. 10. o 14.00
Veľké Ludince – MŠK Púchov
13. kolo – 27. 10. o 14.00
MŠK Púchov – ŠK Gabčíkovo
14. kolo – 4. 11. o 13.30
Zlaté Moravce/Vráble B – MŠK Púchov
15. kolo – 10. 11. o 13.30
MŠK Púchov – Spartak Trnava B

Už počas prvej augustovej soboty vstúpia futba-
listi MŠK Púchov do ďalšieho ročníka III. Tipos ligy. 
V úvodnom kole nastúpia na trávniku Nových 
Zámkov, domácu premiéru v tejto sezóne absol-
vujú v sobotu 11. augusta o 17.00 hodine proti 
minuloročnému účastníkovi II. ligy z Nového Mes-
ta nad Váhom.  Predkrmom pred ostrým štartom 
III. Tipos ligy bude v nedeľu 29. júla stretnutie Slo-
venského pohára – Slovnaft Cupu. Púchovčania 
vycestujú len do susedného okresu, od 17.00 ho-
diny sa predstavia u účastníka IV. ligy v Prečíne. 

Pred ostrým štartom 
previerka v Prečíne

Futbal - III. Tipos liga
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SPOMIENKA
Dňa 31.7. si pripomína-
me nedožitých 80 rokov 
a 16.8. uplynie 40 rokov 
odvtedy, čo nás navždy 
opustil náš drahý 
Ján HAMŠÍK. 
S  láskou spomínajú 
manželka, dcéra Eva, 
synovia Jozef a  Marián 
s rodinami.

SPOMIENKA
Ten, kto Ťa poznal spo-
menie si, že 7. 7. uplynu-
lo už 5 smutných rokov 
od úmrtia nášho drahé-
ho Emila PALIESKA. 

S láskou spomína 
celá rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 11. 7. sme si pripo-
menuli druhé výročie, 
čo Pán života a smrti po-
volal k sebe do večnosti 
našu mamu a babku 
Máriu PAGÁČOVÚ 
z Púchova. 
S láskou spomínajú sy-
novia Ľubomír a Milan s rodinami.

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA
0903 42 42 42

SPOMIENKA
Spite sladko, snívajte svoj večný sen, 
v spomienkach na vás myslíme každučký deň. 
Dňa 9. 3. uplynulo päť rokov a 13. 7. uplynuli dva 
roky, čo nás opustili naši drahí rodičia 
Eva a Ondrej LODUHOVÍ. 
S láskou, úctou a modlitbou na nich spomínajú 
dcéry, synovia, vnuci a vnučky, dvaja pravnuci a 
ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 26. júna sme si 
pripomenuli nedožité 
70. narodeniny nášho 
manžela, otca a dedka 
MUDr. Pavla UŠIAKA. 
S láskou a vďakou spo-
mína na neho manžel-
ka, synovia s rodinami, 
susedia a priatelia.

SPOMIENKA
Dňa 19. júla 2018 uply-
nulo 20 smutných ro- 
kov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko Pavol 
DERENCSÉNYI. 
S tichou spomienkou k 
Tvojmu hrobu chodíme, 
kvety položíme a s láskou 
na Teba spomíname. 

Manželka, dcéra a syn s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 12. 7. 2018 uplynu-
lo 20 rokov od úmrtia 
nášho syna a brata 
Paľka MICHÁLKA. 
To, že sa rana zahojí, 
je len klamné zdanie. 
V srdci bolesť zostala 
a tiché spomínanie.  
Za tichú spomienku 
ďakuje mama a sestra.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale spomien-
ky ostávajú, Tvoje oči sa 
zavreli a tie naše sa roz-
plakali. Odišla si tíško, tak 
Ti bolo súdené. Už niet 
návratu, ani nádeje, len 
cesta  k hrobu nás k Tebe 
zavedie. 
Dňa 20. júla uplynie 13 
rokov, čo nás vo veku 87 rokov opustila naša 
milovaná manželka, matka, svokra, babka a pra-
babka Anna MARTIŠKOVÁ z Púchova. 

S úctou spomínajú manžel Ondrej 
a syn Drahomír s celou rodinou. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa zišli 4. 7., 
aby odprevadili na po-
slednej cesta nášho dra-
hého Štefana PAVLOVI-
ČA, za kvetinové dary a 
prejavy sústrasti. Ďaku-
jeme tiež vdp. farárovi z 
Hor. Kočkoviec, dychovej 
hudbe a pohrebnej službe 
Advent, za dôstojný obrad a rozlúčku. 

Smútiaca rodina. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
7. 7. 2018 s pani Máriou 
MINÁRIKOVOU. 
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a zná-
mym za kvetinové dary a 
prejavy sústrasti. Poďako-
vanie patrí aj pani farárke 
Rišiakovej a pohrebnej službe Advent za dôs- 
toj nú rozlúčku. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22. 7. sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia 
našej drahej mamy, babky a prababky Heleny 
JAKUBÍKOVEJ a  dňa 30. 10. uplynie 33 rokov 
odvtedy, čo nás opustil aj otec, dedko a praded-
ko Jozef JAKUBÍK. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

S láskou spomínajú syn Miroslav, dcéry Hela a 
Hanka a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Každý rok nám srdcia 
stisne, každého v nich bo-
lia rany, hlas tvoj, úsmev 
sa v nich blysne, no Ty už 
tri roky nie si medzi nami. 
Odišiel si od nás, aj to ešte 
mladý, do sveta večnos-
ti, sveta bez trápenia a 
bolesti. Iba ten pochopí, 
čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal. Ticho ležíš, 
zavreté máš viečka, nám zostal chladný hrob, už 
len kvety, slzy a horiaca sviečka, tak snívaj si svoj 
nedožitý sen. 
Dňa 23. júla 2018 sme si pripomenuli tri roky, čo 
nás opustil Peter VRÁBEL z Púchova. 
S láskou spomína mama a brat Ľubko, manželka 

a dcérka Anetka a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Len kytičku kvetov Ti, 
mamička, na hrob mô-
žeme dať, pokojný večný 
spánok priať a  s  láskou 
v srdci na Teba spomínať. 
Dňa 12. 7. 2018 sme si 
pripomenuli nedožitých 
70 rokov našej drahej 
Margity VAVROVEJ
 z Púchova. 
S úctou a láskou si na ňu spomína manžel Jozef, 

syn Ľuboš, dcéry Daniela, Mária, Monika, 
vnúčatá Anetka, Vaneska, Kristínka, 

Paťko, Ninka, Nelka a ostatná rodina. 
Nikdy nezabudneme.

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

Viera s rodinou. 



inzercia  I  spomienky  I  blahoželania 27
• Predám záhradu pod Púchovskou skalou. Tel. 
0949 546 661, 46 32 734.
• Predám RD v Lysej pod Makytou – Dešná č. 740 
(pri hájenke), tel. 0903 514 650.
• Kúpim alebo zoberiem do prenájmu predajňu, bar 
alebo iné komerčné priestory v PU alebo v PB. Tel. č.: 
0915 286 885.
• Predám garáž. 8000 €. Tel. 0908 716 197.

SLUŽBY
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 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.
• 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
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku a  čašníka/čku aj brigádne. Bližšie info 
na 0902 432 911.
• Hľadáme milú, komunikatívnu a zodpovednú pre-
davačku do butiku s dámskou módou v Kúpeľoch 
Nimnica, ktorú baví práca s ľuďmi s nástupom ih-
neď. Uprednostníme vitálnu dôchodkyňu/invalid-
nú dôchodkyňu. Bližšie info na tel. č. 0904 839 821.
• Prijmem zodpovednú a spoľahlivú čašníčku/čaš-
níka na dohodu. Tel. 0904 340 269.
• Ponúkame stabilné zamestnanie pre murára a po-
mocníka na stavbe. Tel. 0911 504 142.
• Aspekta Trade s. r. o. predaj a servis vozidiel KIA 
prijme zamestnancov na TPP: Predajca vozidiel 
-  požiadavky: min. SŠ vzdelanie s maturitou, 
výborné obchodné zručnosti, komunikatívno-
sť, prehľad v automobilizme, AJ výhodou. Plat 
600 € + atraktívne mesačné odmeny. Servis-
ný technik/vedúci servisu – príjem vozidiel do 
servisu, zodpovednosť za chod autoservisu, 
objednávanie ND, riešenie garancií, skladové 
hospodárstvo. Požadujeme min. SŠ vzdelanie 
s maturitou, prehľad v technike vozidiel, komu-
nikatívnosť, príjemné vystupovanie. Mzda 850 
€ + odmeny. Životopisy s motivačným listom a 
fotkou zasielajte na mail manager@kiapuchov.
sk. Bližšie info: 0911 942 799.

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám brigádu na 4 – 6 – 8 hodín v mesiacoch 
júl – august – september. Som na čiastočnom inva-
lidnom dôchodku. Tel. 0904 899 870.

RÔZNE
• Predám dve zachovalé váľandy s úložným 
priestorom (Púchov). Tel. 0904 918 472.
• Hľadám osobnú asistentku pre ZŤP osobu na piat-
ky od 8.00 hod do 16.00 hod. Tel. 0903 317 501.
• Hľadá sa asistentka na domáce práce pre in-
validnú dôchodkyňu so svalovou dystrofiou na 
vozíčku z Púchova. Volajte na tel. 0910 811 020.

STRATY A NÁLEZY
• Dňa 11. 7. som stratil mobil zn. Samsung (s prask-
nutým displejom) v blízkosti Marczibányiho záhrady. 
Prosím nálezcu o vrátenie. Kontakt: 0940 354 018.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem podzemnú garáž pri Bille. Tel. 0903 451 
418.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v Led. Rovniach. 
Voľný ihneď. Len vážny záujemca. Tel. 0908 238 945.
• Občianske združenie ZTŠ – Púchov dá do prenájmu 
kanceláriu 503 cm x 288 cm = 14,5 m² s možným 
prístupom k WC a umývadlu. Kancelária sa nachádza 
na poschodí, nad tržnicou v centre mesta na Morav-
skej ulici 4312/2. Cena nájmu vrátane energií 120 eur, 
príp. dohodou. Bližšie info: 0903 562 425. • Dám do 
prenájmu nebytové priestory na Námestí slobody 
v Púchove vhodné na obchody, kancelárie, služby a 
pod. Rozmery prestorov: 60m² + 70m². Cena: 7 €/m²/
mesiac + energie. Tel. 0907 099 933, 0908 534 310.
• Dám do prenájmu garáž na Okružnej za 40 €/mes. 
Tel. 0915 843 825.
• Prenajmeme obchodný priestor na Moravskej ulici. 
Kontakt: puchov@ecav.sk.
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na Obrancov mieru 
v Púchove. Tel. 0907 776 922.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám 2-izbový a 3-izbový byt v Púchove. Cena 
dohodou. Tel. 0904 340 269.
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SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ. 
Dňa 30. 7. si pripomína-
me piate smutné výro-
čie úmrtia našej drahej 
mamičky, babičky a 
prababičky Antónie 
FAKTOROVEJ. 

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomien-
ku ďakujú dcéry Alena a Darina s rodinami.

Spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

Kontakt: 042/465 38 43                         info@pmb.eu

PRIJME: OPERÁTORA STROJOV
                 (2-3 zmeny, iba PO - PIA)
Mzda: 750 EUR brutto. Stravné lístky a iné bene�ty.

Spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

Kontakt: 042/465 38 43                         info@pmb.eu

PRIJME: ODBORNÉHO MONTÁŽNEHO
        PRACOVNÍKA (2 zmeny, iba PO - PIA)
Mzda: 600 EUR brutto. Stravné lístky a iné bene�ty.

Spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

Kontakt: 042/465 38 43                         info@pmb.eu

PRIJME: ÚDRŽBÁRA – NASTAVOVAČA
                 (2-3 zmeny, iba PO - PIA)
Mzda: 800 EUR brutto. Stravné lístky a iné bene�ty.

Vyhláška § 24 veľkou výhodou.

NSP 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 

BLAHOŽELANIE
Nech šťastím žiaria Tvoje 
očká a srdce Tvoje plesá ra-
dosťou, bo len tak Ťa všetko 
krásne počká a stále budeš 
voňať mladosťou.
Dňa 17. 7. oslávila 
Oľga BELÁSOVÁ životné 
jubileum 80 rokov. 
Veľa zdravia, šťastia a Bo-
žieho požehnania prajú dcéry Anna, Mária, 
synovia Jozef a Peter s rodinami. 



inzercia

STAVIATE ALEBO PRERÁBATE DOM?
NAKÚPTE U NÁS VŠETOK ELEKTROINŠTALAČNÝ

MATERIÁL A ZĽAVU MÁTE ISTÚ. TO SA OPLATÍ!

KVALITA JE PRE
NÁS NA 1.MIESTE

VÝPREDAJ 20%

-10% ZĽAVA
NA CELÝ NÁKUP

Letnááá 

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

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

Platí iba pri nákupe nad 40€
AKCIA PLATÍ DO 31.8.2018!


