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Deň rodiny 2019 v Púchove na pešej zóne
Občianske združenie S láskou  
k človeku zorganizovalo jubilejný 
10. ročník Dňa rodiny v Púchove. 
V nedeľu 26. 5. 2019 sa na pešej zóne 
Púchov uskutočnilo zábavné popo-
ludnie pre rodičov a deti s rôznymi 
súťažami a kultúrnymi a športovými 
vystúpeniami detí z Centra voľného 
času Včielka. Po celej pešej zóne a 
vo farskej záhrade boli rozmiestne-
né zábavné stanovištia pre rodičov 
s deťmi. V úvode podujatia síce ob-
loha pohrozila jarným dažďom, ale 
vzápätí vyšlo Slnko a potešilo všet-
kých prítomných. Akciu spoluorga-
nizovali: CVČ Včielka Púchov, MsÚ 
Púchov, Farský katolícky úrad, CZŠ 
sv. Margity Púchov, ZŠ J. A. Komen-
ského Púchov, Evanjelická mládež, 
Žiacky mestský parlament, Skaut-
ský zbor Púchov, AB KIDS academy, 
PTSM, s. r. o. Hlavnou myšlienkou 
akcie Dňa rodiny v Púchove je nielen 
poukazovanie na dôležitosť rodiny 
v našom živote, ale aj na dôležitosť 
budovania dobrých medziľudských 
vzťahov medzi rôznorodými skupi-
nami obyvateľov nášho mesta - aby 
sa budovali aj vzťahy v našom meste 
ako v jednej veľkej rodine.

-sf-

Na Kolonke súťažili vo varení halušiek
Súťažili klienti šiestich zariadení so-
ciálnych služieb z nášho regiónu: 
CSS - Kolonka, CSS – Chmelinec, DSS 
– Nosice, CSS Sloven Slávnica, CSS 
Lúč - Pruské a CSS Bystričan. Súťažiaci 
mali za úlohu uvariť tanier halušiek 
so svojou špeciálnou ingredienciou 
a výzdobou. Organizátor zabezpečil 
súťažiacim kotlík, drevo a základné 
suroviny na prípravu bryndzových 
halušiek (bryndza, zemiaky, múka, 
slanina, soľ). Každé súťažné družstvo 
si prinieslo ďalšie potrebné kuchyn-
ské pomôcky a tajné ingrediencie na 
chuť a výzdobu uvarených halušiek. 

Po uvarení halušiek hodnotiaca ko-
misia pod vedením viceprimátora 
mesta Púchov Ing. Lukáša Ranika vy-
hodnotila chuť a úpravu porcie uva-
rených halušiek, čistotu a poriadok 
v priestore po uvarení a tiež súťažné 
oblečenie družstva. Prvé miesto vy-
hralo družstvo z DSS – Nosice, dru-
hé miesto obsadilo družstvo CSS – 
Chmelinec a domáce družstvo z CSS 
- Kolonka skončilo tretie.

Riaditeľka Centra sociálnych slu-
žieb - Kolonka Mgr. Barbora Or-
goníková a zástupkyňa zriaďo-
vateľa PhDr. Elena Nekorancová 
z  TSK pogratulovali víťazom a 
vyslovili prianie, aby sa úspešná 
akcia konala aj o rok. „Veľmi sa 
teším, že nám prestalo pršať a ak-
cia sa mohla uskutočniť. Hlavnou 

myšlienkou tohto podujatia je spá-
janie generácií, pretože pri varení 
halušiek spolupracujú mladí so 
staršími. Radi sa tiež stretávame s 
kamarátmi z iných zariadení, po-
rozprávame a zabavíme pri hudbe 
a občerstvení“, povedala na záver 
akcie riaditeľka B. Orgoníková. 
Viceprimátor mesta L.  Ranik po-

ďakoval organizátorom a pove-
dal: „Súťaž vo varení slovenského 
národného jedla - halušiek - je veľ-
mi dobrá akcia ako spojiť ľudí do-
kopy a spríjemniť klientom centier 
sociálnych služieb ich často neľah-
ký život.“

Slavomír Flimmel

V piatok 24. mája 2019 sa v Centre sociálnych služieb – Kolonka uskutočnil 3. ročník súťaže vo varení halušiek.
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Sobotné voľby do Európskeho parlamentu potvrdili niekoľkoročný trend poklesu voličskej 
podpory hegemóna slovenskej politickej scény strany Smer-SD.

Nováčikovia PS/Spolu víťazmi volieb

Strana Smer vládne s krátkou 
prestávkou od roku 2006. Vrchol po-
pularity dosiahla v roku 2012, keď 
získala vyše 44 % hlasov a absolútnu 
väčšinu poslancov v Národnej rade 
SR. Odvtedy však jej podpora klesá. 
Smer teraz síce vyhral vo vyše 1100 
obciach, ale väčšinou malých. A po 
dvoch prehratých prezidentských 
voľbách v rokoch 2014 a 2019 prvý-
krát od roku 2006 nevyhral celoslo-
venský stranícky volebný súboj
.
Prehra celej vládnej koalície
Ďalší signál, ktorý vyslali voliči v 
sobotňajších voľbách, je výrazný 
nesúhlas s  celou dnešnou vládnou 
koalíciou Smer/SNS/Most, ktorá do-
hromady získala len 26,8 % hlasov. 
Dve menšie vládne strany dokonca 
nezískali ani 5 % a teda ani jedného 
poslanca v europarlamente. Voliči 
Smeru a SNS boli pravdepodobne 
zmätení protichodnými vyhláse-
niami ich čelných politikov o vzťahu 
k Európskej únii a voliči Bugárovej 
strany jej ešte neodpustili spoluprá-
cu so Smerom po parlamentných 
voľbách v roku 2016.

Nováčikovia víťazmi volieb 
Víťazom tohtoročných eurovolieb 
sú nováčikovia z Progresívneho Slo-
venska a strany Spolu, ktorí získali 
ako volebná koalícia 20,1 % hlasov. 
Koalícia PS/Spolu zvíťazila vo všet-
kých krajských mestách a v ďalších 
400 mestách a obciach. Problém po-

sledných rokov, či bude lídrom opo-
zície strana SaS, OĽANO alebo KDH, 
sa zdá vyriešený. Spojenie strán 
s rôznym politickým zameraním, 
ktoré spája predovšetkým jasná 
proeurópska orientácia, slávilo svoj 
úspech. Poučiť by sa mali slovenské 
kresťansko-demokratické strany, 
ktoré majú veľký volebný potenciál, 
ale vďaka roztrieštenosti opäť nezís-
kali toľko poslaneckých mandátov, 
koľko majú voličov.

Hrozba víťazstva antisystémo-
vých strán sa nepotvrdila
Mnohí politickí analytici pred voľba-
mi vyslovovali obavy z veľkého po-
silnenia antisystémových nacionali-

stických strán (ĽSNS a Sme rodina), 
ktorých hlavný cieľ je oslabenie, 
resp. rozbitie Európskej únie. Vo 
Francúzsku síce vyhrala Le Penovej 
strana a Taliansku Salvini, ale u nás 
sa tieto obavy nepotvrdili. Aj pri 
tradične malej účasti voličov v  eu-
rovoľbách, Kotlebova strana získala 
podobný výsledok, ako v nedávnych 
prezidentských voľbách a Kollárova 
strana skončila dokonca pod hrani-
cou 5 % a nezískala ani jeden posla-
necký mandát. 

Zaujímavosti z výsledkov 
slovenských volieb
Vďaka rozhádanosti politikov ma-
ďarskej menšiny, nebude mať v naj-

bližšom období v europarlamente 
maďarská komunita svojho poslan-
ca. Slovenskí Rómovia ho naopak 
vďaka voličom OĽANO v osobe Pet-
ra Polláka mať budú. Na Slovensku 
platí nezmyselný a nespravodlivý 
zákon, vďaka ktorému strana SaS 
získala dvojnásobný počet mandá-
tov ako KDH, pričom za ňu hlasovalo  
menej voličov (o 749). A paradoxne: 
ak by KDH volilo o 371 ľudí menej, 
malo by dvoch poslancov, a nie jed-
ného. Túto nespravodlivosť napraví 
len prípadný Brexit, kedy KDH získa 
druhý mandát.

Ako volili občania Púchova?
Výsledky volieb v meste Púchov 
približne kopírujú výsledky celého 
Slovenska. Víťazom volieb v Pú-
chove je koalícia PS/Spolu, strana 
Smer je na druhom mieste, aj keď 
s podstatne menším rozdielom, 
ako celoslovensky. Kotlebova stra-
na získala v Púchove o  4 % viac, 
než celoslovensky a strana SaS o 
1 % viac, vďaka čomu v Púchove 
preskočila stranu KDH. V  Púchov-
skom okrese a aj v  Trenčianskom 
kraji vďaka voličom z obcí eurovoľ-
by vyhrala strana Smer.

Slavomír Flimmel

(Volebné výsledky nájdete na 
www.puchovskenoviny.sk a  zve-
rejníme ich v ďalšom čísle Púchov-
ských novín.) 

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

29. jún 2019 (sobota)

Cena: 19 €
Zábavný park ENERGYLANDIA

POĽSKÝ
DISNEYLAND

1. jún 2019 (sobota) 

Cena: 27 €

BUDAPEŠŤ
+ rozprávkové Szentendre
s plavbou na Margitin ostrov

8. jún 2019 (sobota)

Cena: 26 €

PIENINY 
SPLAVOVANIE DUNAJCA NA PLTIACH

16. jún 2019 (nedeľa)

Cena: 25 €
+ Priepasť Macocha, Historický ŠTRAMBERK

PLAVBA LOĎKAMI
V PUNKEVNÍ JASKYNI 

+ Hrad Stará Ľubovňa a Červený Kláštor
Letné zájazdy: 5.-7. 7. ČESKÝ RAJ, 11.-14. 7. JUŽNÉ ČECHY A ŠUMAVA

Posledné miesta!

Slovenská TOPKA!

Moravská rozprávka!

Atrakcie na celý deň pre malých a veľkých!

Dobrodružstvo za vysvedčenie!
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V utorok 21. mája absolovovala pri-
mátorka Katarína Heneková stretnu-
tie s občanmi Horných Kočkoviec, 
ktoré v popoludňajších hodinách zor-
ganizoval výbor tejto mestskej časti v 
priestoroch Základnej školy Slovanská. 
Spoločne s vedúcimi oddelení mest-
ského úradu a riaditeľom mestskej 
spoločnosti Podnik technických slu-
žieb mesta Púchov odpovedali na kla-
dené otázky, ktoré sa týkali problémov 
i plánovaného rozvoja a investícií v tej- 
to mestskej časti (ďalšie info na str. 5).

V strede pracovného týždňa sa pú-
chovská primátorka zúčastnila roko-
vania 30. snemu ZMOS (Združenia 
miesta a obcí Slovenska), ktorý sa 
uskutočnil 22. - 23. mája 2019 v bra-
tislavskej Inchebe.  Na sneme, na kto-
rý zavítalo takmer 1200 starostov a 
primátorov, si delegáti zvolili nového 
predsedu ZMOS-u, ktorým sa stal pri-
mátor mesta Liptovský Hrádok Brani-
slav Tréger. 

Jenou z plánovaných investičných 
akcií púchovskej radnice je aj rekon-
štrukcia autobusového nástupišťa 
pred hlavnou železničnou stanicou v 

Púchove, ktorej predchádza vypraco-
vanie projektového zámeru - s finan-
ciami naň sa počíta už tohtoročnom 
rozpočte. Za týmto účelom iniciovala 
primátorka Púchova rokovanie na 
Generálnom riaditeľstve Železníc 
Slovenskej republiky (ŽŠR), ktoré 
sa uskutočnilo v stredu 22. mája v 
Bratislave a ktorého sa zúčastnila aj 
prednostka mestského úradu spolu 
s architektkou mesta a zástupcami 
spoločnosti Autobusová doprava Pú-
chov. „Bolo to veľmi podnetne stret-

nutie, z ktorého vzišla spolupráca 
pri uzatvoreni nájomnej zmluvy 
na pozemok pred autobusovým 
nástupišťom v súvislosti so spra-
covávaním projektovej dokumen-
tácie na rekonštrukciu a moder-
nizáciu autobusového nástupišťa  
v Púchove,“ zhodnotila K. Heneková.

Fakulta priemyselných technológií 
(FTP) Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka so sídlom na Ko-
lonke v Púchove je jediným reprezen-
tantom vysokého školstva na pôde 
mesta, pričom obe inštitúcie (fakulta 
aj radnica) sa od začiatku profilujú ako 

Stretnutie s občanmi Horných Kočkoviec.

partnerské. Aj preto kývla primátorka 
Heneková na pozvanie a v stredu 
22. mája zavítala na vernisáž výstavy 
semestrálnych a bakalárskych prác 
študentov FTP štúdijného programu 
textilná technológia a návrhárstvo, 
ktorá bola nainštalovaná v priesto-
roch židovskej synagógy v Trenčíne. 

Púchovská organizácia Slovenské-
ho zväzu zdravotne postihnutých 
(SZZP), pre ktorej členov Katarína He-

Autobusové nástupište pred železničnou stanicou čaká  rekonštrukcia.

Nový predseda ZMOS Branislav Tréger (úplne vpravo). 
Naľavo od primátorky doterajší dlhoročný predseda ZMOS Michal Sýkora. 

Na súťaži v streľbe zo vzduchovky ZO SZZP  Púchov v Streženiciach.

neková už niekoľko rokov pravidelne 
jedenkrát do mesiaca bezplatne po-
skytuje právne poradenstvo, uspori-
adala v piatok 24. mája na futbalo-
vom ihrisku pri Váhu v Streženiciach 
štvrtý ročník súťaže v streľbe zo vzdu-
chovky. Podujatia organizácie, ktorá 
sídli v priestoroch bývalého katastra 
na Námestí slobody, sa zúčastnili aj 
členovia z Dubnice nad Váhom, No-
vej Dubnice, Ladiec, Košeckého Pod-
hradia, Hornej Poruby a Ilavy. Primá-
torka sa do akcie na základe pozvania 
zapojila aj priamo športovou účasťou  
v streleckej súťaži.

V nedeľu 26. mája sa uskutočnil  
v Púchove jubilejný desiaty ročník 
podujatia Deň rodiny, ku ktorého 
spoluorganizátorom patrí aj mesto 
Púchov, ako aj niektoré jeho výchov-
no-vzdelávacie zariadenia (CVČ, ZUŠ, 
ZŠ J. A. Komenského). 
15. mája si verejnosť po celom svete 
pripomína Svetový deň rodiny, kto-
rý v roku 1993 vyhlásila Organizácia 
spojených národov s cieľom pripome-
núť si dôležitosť rodiny ako základnej 

stavebnej bunky spoločnosti. „A ja 
dodávam, že aj ako kolísky šťastia 
človeka,“ uviedla primátorka.
Pri príležitosti tohto dňa si mnohé 
mestá a obce v mnohých krajinách 
organizujú svoj vlastný Deň rodiny. 
„Som úprimne rada, že medzi ne 
patrí aj naše mesto Púchov, ktoré 
sa takto hlási k myšlienkam dôle-
žitosti a nenahraditeľnosti rodiny,“ 
doplnila K. Heneková, ktorá poduja-
tie spolu s ostatnými organizátormi 
v nedeľu popoludní otvárala (viac 
info na str. 2)

-msu-tm-  
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Výbor mestskej časti č. 7 (Horné Koč-
kovce, Vŕšok a Kolonka) zorganizoval 
v  utorok 21. mája 2019 v Základnej 
škole Slovanská stretnutie s primá-
torkou mesta Katarínou Henekovou 
a poslancami MsZ Cyrilom Crkoňom 
a Jánom Riškom. Stretnutia sa zúčast-
nila aj vedúca oddelenia dopravy MsÚ 
Alena Vavrová, referent oddelenia vý-
stavby Michal Kočner a konateľ PTSM, 
s. r. o. Miloš Svoboda. Na programe 
rokovania boli témy, ktoré zaujímajú 
a trápia občanov tejto časti mesta 
- revitalizácia ZŠ s MŠ Slovanská, par-
kovanie, rekonštrukcie komunikácií, 
dopravné značenie, bezpečnosť a po-
riadok. Po skončení stretnutia posla-
nec Cyril Crkoň odpovedal na otázky 
Púchovských novín.

Čo v súčasnosti najviac trápi občanov 
Horných Kočkoviec?
Úvodom treba poznamenať, že toh-
toročného stretnutia s primátorkou 
sa zúčastnil rekordne malý počet 
občanov. Je to na škodu veci, ak sa 
občania nezaujímajú o dianie okolo 
seba a komunálne veci. Vraví sa, že 
čo človek, to názor. V diskusii, ktorá 
bola plodná a občas aj búrlivá, rezo-
novali témy zhodné s tými, ktoré boli 
mediálne zverejnené v pozvánke na 
akciu. Z množstva podnetov zachyte-
ných perom treba spomenúť najmä: 
oplotenie a revitalizácia ZŠ s MŠ Slo-
vanská, užívanie multifunkčného 
ihriska, odvodnenia a rekonštrukcie 
ciest, dopravné značenia s ohľadom 
na bezpečnosť, rekonštrukcia križo-
vatky s chodníkom pri Conti bus a pri 
výjazde z Továrenskej ulice na most, 
doplnenie svetelných bodov, oprava 
oplotenia cintorína, oprava interiéru 

Stretnutie s občanmi Horných Kočkoviec, Vŕšku a Kolonky
domu smútku, vysprávka nerovností 
na komunikáciách, zametanie ulíc, 
nezrealizovaný plot od ŽSR s protihlu-
kovou stenou pozdĺž železničnej trate 
v zastavanej časti, meranie hlučnosti 
na železničnej trati, navýšenie počtu 
závesných kvetináčov, doplnenie via- 
nočnej výzdoby, stavanie májky, zá-
pach v podjazde na Spojovej ul.
Dôležitou a novou informáciou bolo, 
že mesto s poľutovaním odstúpilo od 
zmluvy na dodávku kompostérov do 
domácností pre nedodržanie zmluv-
ných podmienok od dodávateľa. 

Zaujímavým podnetom, aj keď patrí 
do iného obvodu, bola navrhovaná 
zmena smeru jednosmernej Nábrež-
nej ulice s možnosťou odbočenia z 
mosta v pravo (smer P. Bystrica). A že 
občania vedia nielen kritizovať ale aj 
poďakovať, bolo verejné vyznanie 
vďaky vedeniu mesta za zrealizova-
né investície v obvode č. 7 v posled-

Vo veku 63 rokov zomrel bývalý primátor Púchova Ing. Alexander Formánek

Jeho život bol spätý s mes-
tom Púchov, kde s rodinou žil. 
Ako mladý inžinier pracujúci v 
spoločnosti Matador Púchov 
nastúpil do funkcie primátora 
mesta  Púchov v doplňujúcich 
voľbách v roku 1992 ako no-
minant Slovenskej národnej 
strany. Bolo to po vzdaní sa 
mandátu primátora Ing. Jána 

Kaššovica, ktorý bol prvým 
primátorom po vzniku samo-
správ v roku 1990. 

Ing. Alexander Formánek vy-
konával funkciu primátora 
mesta len do roku 1994, kedy 
ho akútne a vážne zdravotné 
komplikácie vyradili z pracov-
ného života.

Svätá omša za zosnulého sa 
uskutoční v utorok 28. mája 
o 15.00 vo Farskom kostole 
sv. Štefana Uhorského v Lysej 
pod Makytou. Následne budú 
o 15.45 pokračovať pohrebné 
obrady v Dome smútku v Lysej 
pod Makytou.
Česť jeho pamiatke!

-msu-, -ik-

ných piatich rokoch. Ďakujeme! 

Aké problémy mestskej časti č. 7 môže 
mesto vyriešiť do konca tohto roku?
Podnety či investície treba rozdeliť do 
dvoch skupín. Sú investície, na ktoré 
treba pripraviť projektovú dokumen-
táciu a sú investície realizované z bež-
ných výdavkov jednotlivých oddelení 
MsÚ v priebehu roka. Treba pripome-
núť, že investície schválené mestským 
zastupiteľstvom zo dňa 29. apríla sú 
v reálnom štádiu riešenia. Jedná sa o 
projektovú dokumentáciu rekonštruk-

cie Ul. T.Vansovej 2, rekonštrukciu Ul. 
Štúrova, vyčistenie odvodňovacieho 
rigolu na Vŕšku, prehĺbenie koryta po-
toka Moskovec na Kolonke s prečiste-
ním prietoku pod mostom pri vjazde 
do sila, uchádzanie sa o granty na ZŠ 
s MŠ Slovanská (zateplenie fasády, 
oprava palubovky v telocvični), rozší-
renie komunikácie z podjazdu smer 

Ul. Trenčianska-Kolonka. V harmo-
nograme prác Podniku technických 
služieb mesta nájdeme orezy drevín, 
kosenie trávy, čistiace práce všeobec-
ne (odtoky dažďovej vody, komuni-
kácie), vysprávky výtlkov a podobne. 
Dopyt občanov je po častejšej kontro-
le obvodu zo strany mestskej polície. 
Všetko začína a aj končí komunikáciou 
minimálne medzi dvoma stranami, 
možnosťou finančného krytia investí-
cií s ich následným schválením.

Oslavy oslobodenia spojené s tradičnou 
vatrou sa tento rok vydarili. Akú akciu 
plánuje VMČ v najbližšom období?
Okrem spomenutej vatry sa VMČ č. 7 
angažuje v priebehu roka v organizo-
vaní aj iných kultúrnych akcií určených 
pre deti a dospelých. Najbližšie výbor 
finišuje s  prípravou 7. ročníka súboja 
vo varení gulášu pod názvom Horno-
kočkovský kotlík, ktorý sa uskutoční v 
sobotu 8. júna v areáli pri Váhu v Hor-
ných Kočkovciach, na ktorý všetkých 
čitateľov Púchovských novín srdečne 
pozývam.

Zhováral sa Slavomír Flimmel

V sobotu 25. mája 2019 vo veku 63 rokov zomrel Ing. Alexander Formánek, 
ktorý bol primátorom mesta Púchov v rokoch 1992 až 1994. 
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Mestská polícia

POLÍCIA INFORMUJE

Nezamestnanosť v okrese mierne stúpla

Kamión zdemoloval autobusovú zastávku 
pri Continentale, našťastie tam nik nebol

Auto bez kolies...
Hliadka mestskej polície zasahovala pri autobu-

sovom nástupišti pri spoločnosti Continental, kde 
bolo odstavené osobné motorové vozidlo bez 
kolies. Mestskí policajti urobili z miesta fotodoku-
mentáciu vozidla značky Renault Megane. Zistili, 
že automobil má platnú STK a EK, rovnako ako 
parkovaciu kartu. Hliadka kontaktovala majiteľku 
automobilu, ktorá informovala, že jej matka do-
stala defekt a dočasne ho odstavila. Sľúbila jeho 
odstránenie po obutí nových pneumatík.

Poslúchol až hliadku
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého sedí na terase pred 
jednou z púchovských kaviarní neznámy zakrva-
vený muž. Bol pod vplyvom alkoholu, konzumo-
val vlastné prinesené alkoholické nápoje, bol vul-
gárny a nechcel terasu opustiť. Hliadka na mieste 
našla opitého muža, ktorý sa správal neprístojne 
a vzbudzoval verejné pohoršenie. Ošetrenie od-
mietol, na požiadanie predložil hliadke občiansky 
preukaz a následne ho mestskí policajti z miesta 
vykázali. Priestupok vyriešili napomenutím.

Opitý, pomočený...
Mestskí policajti zasahovali na Moravskej ulici, 

kde na chodníku ležal opitý pomočený muž. Po 
príchode hliadky už bola na mieste aj jeho man-
želka. Muž nebol schopný samostatnej chôdze, 
mestskí policajti ho následne odviedli do miesta 
bydliska. Z miesta vyhotovili fotodokumentáciu, 
priestupok proti verejnému poriadku je v riešení. 

Nebezpečné skrutky
Mestskí policajti zasahovali na základe tele-

fonického oznámenia na Moravskej ulici, kde z 
gumeného retardéra na ceste vyčnievali skrutky. 
Hliadka skrutky z retardéra vytiahla a zabránila 
tým možnému poškodeniu motorových vozidiel. 
Prípad nahlásili mestskí policajti na Podnik tech-
nických služieb mesta, ktorý na druhý deň zabez-
pečil výmenu skrutiek. 

Čierny scenár sa nenaplnil
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Štefánikovej ulici v 
bytovke na druhom poschodí svieti nepretržite 
už tri dni svetlo. Čierne scenáre sa našťastie ne-
potvrdili, hliadka mestskej polície zistila, že maji-
teľka bytu pracuje v Bratislave a zrejme zabudla 
zhasnúť. Informoval o tom jej sused, ktorý mal 
kľúče od bytu a svetlo následne vypol. 

Nevie parkovať, bude pykať
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici obrancov mie-
ru, kde pri bytovom dome parkovalo osobné mo-
torové vozidlo, ktoré bránilo pri vjazde a výjazde 
z parkoviska. Hliadka zistila majiteľku vozidla a na 
výzvu mestských policajtov svoj automobil pre-
parkovala. Priestupok je v riešení. 

Rušil nočný pokoj
Krátko po polnoci prijali na oddelenie mestskej 

polície oznámenie z operačného strediska Ob-
vodného oddelenia Policajného zboru v Púchove, 
podľa ktorého malo v byte na treťom poschodí 
bytovky na Okružnej ulici dochádzať k rušeniu 
nočného pokoja. Hliadka po príchode na miesto 
zistila rušenie nočného pokoja, priestupok vyrie-
šili na mieste napomenutím. 

Krádež v supermarkete
Hliadku mestskej polície privolali do jedného 

z púchovských supermarketov, kde malo dôjsť 
k drobnej krádeži. Mestskí policajti zabezpečili 
miesto priestupku až do príchodu hliadky štátnej 
polície. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúp-
la v apríli v Púchovskom okrese medzimesačne o 
0,06 percenta na úroveň 2,59 percenta. Nezamestna-
nosť v okrese Púchov bola v apríli štvrtá najvyššia v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali 
koncom apríla 764 uchádzačov o zamestnanie, z nich 
bolo 402 žien a 52 nezamestnaných so zdravotným 
postihnutím. Úrad práce evidoval 29 absolventov 
škôl, z nich bolo 13 absolventov vysokých a 16 absol-
ventov stredných škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry bolo v apríli v eviden-
cii púchovského úradu práce 183 uchádzačov o za-
mestnanie mladších ako 30 rokov (asi 23 percent). 
Bez práce bolo v apríli v okrese Púchov tiež 171 
uchádzačov o zamestnanie starších ako 55 rokov. 

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v apríli v 

Trenčianskom kraji medzimesačne o dve stotiny per-
centa na úroveň 2,87 percenta. Klesla vo všetkých 
okresoch s výnimkou Púchov, Partizánske a Trenčín.

Najvyššia miera nezamestnanosti v kraji bola v 
apríli v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,36 
percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,39 
percenta), Partizánske (3,07 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (2,76 percenta), Púchov (2,59 percenta), 
Nové Mesto nad Váhom (2,39 percenta), Myjava (2,25 
percenta), Ilava (2,07 percenta) a Trenčín (1,72 per-
centa).

Priemerná miera nezamestnanosti klesla na Slo-
vensku v apríli prvýkrát pod päťpercentnú hranicu 
na úroveň 4,90 percenta. Najvyššia bola v okrese Ri-
mavská Sobota (15,96 %), najnižšia v okrese Trenčín, 
kde bola zároveň aj najnižšia spomedzi všetkých slo-
venských okresov.                      (r) 

SOCIÁLNE

Šťastím v nešťastí bolo pre zahraničného kamionistu, že na zdemolovanej autobusovej zastávke pri Continentale 
nikto nestál...                 FOTO: Miroslav Mikáč

O jednu zo striech autobusového nástupišťa pred 
vstupom do závodu Continental smerom z Horných 
Kočkoviec zavadil pevnou korbou prechádzajúci ka-
mión, tá nevydržala silný nápor, roztrhla 
tvrdé opláštenie kamióna a spadla na zem. 
Našťastie, v tom čase (okolo pol druhej 
popoludní) nik na zastávke nečakal. Spad-
nutá strecha poškodila aj jednu z mestom 
osadených lavičiek. Situácia sa stala potom, 
ako vodič kamiónu s litovskou poznávacou 
značkou vošiel do zákazu a bokom vozidla 
nabral strechu nástupišťa. Následky kolízie 
postupne odstraňovali pracovníci Podni-
ku technických služieb mesta Púchov, na 
miesto boli ešte predtým políciou privolaní 
aj pracovníci mestského úradu, ktorí situá-
ciu zdokumentovali. Mesto si bude uplat-
ňovať náhradu škody ako na konštrukcii 

zastrešenia nástupišťa, tak na poškodenej lavičke. 
Najdôležitejšie však je, že nehoda sa zaobišla bez 
ujmy na zdraví.                 (tm) 
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Májové vítanie 
detí  do života 

Richard Rosina Filip Slemenský Nina Sojčáková Lukáš Šedík

Marína Vidanová

Laura Karasová Viktor Kortman Marína Masláková Miroslav Petrek

16. mája 2019 
Malý župný dom

                                           
                           
                                                                        

                                                                     Milé deti, milí rodičia!   

 

                                                                                                       Pozývame Vás na 

        Š P O R T O V É  popoludnie 
 

                                                                dňa 31. mája 2019 o 15.00 hod.     
                v areáli ZŠ J. A. Komenského v Púchove 
      Pripravené sú pre vás športovo‐zábavné disciplíny, tvorivé aktivity:  
        maľovanie na vode, maľovanie na tvár, hrad na skákanie, autodráha, 
                                             cukrová vata za odmenu. 
 
 

 

 

 

 

Pokračovanie z PN č. 20.
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PRERAĎTE 
NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ
OPTICKÝ MAGIO INTERNET A TV UŽ AJ 
U VÁS DOMA V PÚCHOVE

Bližšie informácie vám poskytneme v Telekom Centre Púchov, Moyzesova 1 744, na www.telekom.sk/puchov, 
na�tel. čísle 0903 801 890, na Zákazníckej linke 0800 123 456 alebo vás náš osobný�predajca navštívi priamo doma.

Uvedené služby sú poskytované na optickej technológii. Konkrétny rozsah poskytovanej služby závisí od zvoleného programu služby a�podmienkou je uzavretie zmluvy. Dostupnosť technológií 
si môžete overiť na www.telekom.sk/dostupnost. Služba Magio GO je služba televízie poskytovanej prostredníctvom internetu; je možné ju využívať samostatne alebo ako doplnkovú službu 
k�Magio Televízii. Službu Magio GO je možné využívať bezplatne len ako doplnkovú službu k�službe Magio Televízia, inak je spoplatnená v�zmysle podmienok služby. Všetky podmienky nájdete na 
www.telekom.sk alebo na 0800 123 456.

MAGIO INTERNET
PRIPOJTE SA K NOVÝM ZÁŽITKOM
Surfujte neobmedzene na všetkých svojich zariadeniach. 
Vďaka Magio internetu s rýchlosťou až do 300 Mb/s si 
obľúbený  lm stiahnete za pár minút, online videá pozriete 
bez sekania a webstránky sa načítajú super rýchlo. 

S Magio Televíziou vás čaká viac ako 120 kanálov. 
Užite si exkluzívne športové stanice Digi Sport alebo 
rozprávkový svet s�Ťuki TV. Navyše s bezplatnou 
službou Magio GO môžete sledovať televíziu kdekoľvek 
a�kedykoľvek v�rámci pokrytia.

MAGIO TELEVÍZIA
PREPNITE NA SKVELÚ ZÁBAVU
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Púchov zažil hrozbu povodní po výdatných dažďoch
Na viacerých miestach Slovenska 
minulý týždeň výdatne pršalo 
V  utorok 21. mája varoval Slovenský 
hydrometeorologický ústav: „Vzhľa-
dom na nasýtenie povodí spadnutými 
zrážkami a predpokladanými ďalšími 
trvalými zrážkami v úhrne 60 - 100 mm 
predpokladáme vzostup až výrazný vzo-
stup vodných hladín na tokoch s dosi-
ahnutím a prekročením vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom povodňovej 
aktivity“.

V Púchove bola vyhlásená 
povodňová výstraha II. stupňa
Slovenský hydrometeorologický ústav 
vydal hydrologickú výstrahu II. stup-
ňa pre okres Púchov - Povodeň z tr-
valého dažďa. Trvanie výstrahy bolo 
od 22.5.2019 15:00 hod. do 24.5.2019 
09:00 hod. „Tento úhrn zrážok predsta-
vuje potenciálne nebezpečenstvo pre 
ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a 
intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe 
a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody 
menšieho rozsahu,“ informovala webo-
vá stránky SHMÚ.
Výstraha Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu sa naplnila. V stredu 
a aj vo štvrtok boli v našom regióne vý-
datné zrážky. V trenčianskom kraji boli 
hasiči najčastejšie vyslaní k odstraňo-
vaniu spadnutých stromov z vodných 
tokov a ciest a k odčerpávaniu vody zo 
zatopených ulíc a pivníc. Nosická prie-
hrada vypúšťala väčšie objemy vody a 
Váh sa pred cestným mostom v Púcho-
ve vylial do svojho inundačného úze-
mia. Našťastie v uplynulých týždňoch 
pracovníci Podniku technických slu-
žieb mesta Púchov vyčistili odtokové 
jarky v mestských častiach, kde hrozia 
pri záplavách najväčšie problémy. Zvy-
čajne pokojná Biela voda sa do večera 
zmenila na divokú rieku, avšak našťas-
tie ani Váh, ani Biela voda sa nikde ne-
vyliali zo svojho koryta.

Zaplavenie priestoru pred 
garážami pri katolíckom kostole
V Púchove vytrvalý dážď 22.  mája 
večer spôsobil zaplavenie priestoru 

pred garážami pri katolíckom kosto-
le a vodu museli odčerpávať hasiči. 
„Po zvolaní hasičov, hasiči v  počte  
1 + 4 nasadili dve plávajúce čerpadla, 
s ktorými odčerpávali vodu jednu ho-
dinu až po hladinu, ktorá je stanove-
ná podľa technických parametrov. 
Nad ránom bola ešte vykonaná kon-
trola tejto lokality“, vyjadril sa pre 
Púchovské noviny predseda DHZ 
Púchov Jozef Ridzik. Poslankyňa za 

tento obvod Milada Vargová situ-
áciu popísala: „Voda siahala až na 
prah niektorých garáži. Dve čerpadlá 
o celkovom výkone 2.000 litrov/ho-
dinu odčerpávali vodu cca hodinu. 
Napokon sa hasičom podarilo znížiť 
hladinu na únosnú mieru... Vyslovu-
jem veľké poďakovanie členom DHZ 
za rýchlu a účinnú pomoc. Rovnako 
sa teším z ústretovosti Mesta Púchov 
a poslancov MsZ, s  ktorými sa nám 
na poslednom MsZ podarilo schváliť 
finančné prostriedky na projektovú 
dokumentáciu na odvodnenie spomí-
naných plôch garáží. Aj táto udalosť je 
dôkazom toho, že je to veľmi potreb-
né.“

Upršané počasie pokračovalo 
aj vo štvrtok
Biela voda vo štvrtok napoludnie 
mala svoju hladinu oproti stredajši-
emu večeru podstatne nižšiu a Váh 
sa postupne vracal z inundačného 

územia do svojho štandardného ko-
ryta. V piatok už v Púchove nepršalo, 
dokonca občas spoza oblakov vykuk-
lo aj jarné Slnko.

K zvládnutiu problematickej situácie 
z pohľadu hrozby povodní v meste sa 
vyjadrila aj primátorka mesta, ktorá 
uviedla: „Ďakujem za promptnú po-
moc konateľovi Podniku technických 

služieb mesta Púchov a DHZ Púchov, 
ktorí svojou prácou pomáhali od-
čerpávať vodu a  prehlbovať rigoly. 
Poďakovanie však patrí aj prísluš-
ným pracovníkom mestského úradu 
a PTSM, ktorí celý čas monitorovali 
miesta v meste najviac ohrozené zá-
plavami.“   

Spracoval: Slavomír Flimmel, 
foto autor a PTSM

Info: Vám poskytneme v CK Riatour  alebo  žiadajte  ponuky mailom: 
riatour@riatourck.sk, tel. 0905207852 a 0424635036 
Všetky aktuálne ceny   nájdete na www.riatour.com

Všetky informácie  Vám poskytneme  v CK Riatour Moyzesova 1744 
oproti Bille   po - pia 9,00 – 18,00   tel : 042/4635036, 0905207852, 

e- mail: riatour@riatourck.sk 

Prvé  Last Minute 
Leto 2019

Odlety jún  zľava   do  50%
Odlety júl august do zľava 30% 

Dovolenka  autom a busom     
Nástupy  v júni zľava do 40%
Nástupy  v júli  zľava do 30%

Naše ceny sú konečné ! 
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Už tretím rokom je súčasťou Rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
aj Participatívny-komunitný rozpočet 
(PKR), ktorý župa zaviedla ako prvá 
spomedzi vyšších územných celkov 
(VÚC). O financiách vyčlenených v 
rámci PKR rozhoduje verejnosť, tá zá-
roveň predkladá konkrétne projekty z 
oblasti kultúry, športu, dopravy, škol-
stva, sociálnej pomoci či životného 
prostredia. Projekt Participatívneho-
-komunitného rozpočtu TSK sa medzi 
občanmi kraja stal za tri roky vyhľa-
dávanou možnosťou ako financovať 
svoje projekty. V roku 2017 sa realizá-
cie dočkalo 28 zaujímavých projektov 
za približne 57 tisíc eur, v roku 2018 sa 
ich počet zvýšil na  41 projektov za viac 
ako 86 tisíc eur. „V treťom ročníku PKR 
je vyčlenených až 200 tisíc eur, pričom 
do verejného hlasovania postúpilo až 
78 skvelých nápadov. Zároveň sme pr-
vým krajom, ktorý pripravil v spoluprá-
ci s Úradom splnomocnenca vlády pre 
rozvoj občianskej spoločnosti aj pilotný 
ročník participatívnych-rozpočtov na 
16 stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti župy. Teší ma, že pri tvorbe 
Občianskeho rozpočtu nám bude po-
máhať Inštitút hospodárskej politiky 
a verím, že nasledujúci rozpočet, ktorý 
vytvoríme, bude pre občanov kraja ešte 

Župa prichádza s novinkou ľahko zrozumiteľného rozpočtu pre všetkých obyvateľov 

zrozumiteľnejší,“ priblížil trenčiansky 
župan Jaroslav Baška.

Rozpočet Trenčianskeho samospráv-
neho kraja je v súčasnosti zostavova-
ný ambiciózne, transparentne, v pro-
gramovej štruktúre a ekonomickej 
klasifikácií, pričom obsahuje viaceré 
merateľné ukazovatele a ciele. „Naším 
cieľom je priblížiť tvorbu, proces ale aj 
dosahovanie a meranie cieľov rozpočtu 
širokej verejnosti. Preto prichádzame s 
konceptom Občianskeho rozpočtu, kde 
za pomoci tzv. smart ukazovateľov cez 
metodiku Organizácie pre hospodár-
sku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripra-
víme štruktúru rozpočtu tak, aby sme 
ju priblížili čo najviac občanom nášho 
kraja. Jednoducho povedané, chceme 
aby si občan ľahko našiel v rozpočte to, 
čo ho zaujíma,“ hovorí poslanec Za-
stupiteľstva TSK a predseda finančnej 
komisie pri Zastupiteľstve TSK Jozef 
Habánik. V Občianskom rozpočte si 
tak verejnosť ľahko nájde napríklad 
koľko župa investuje do rekonštruk-
cie a modernizácie stredných škôl 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
alebo do rekonštrukcie ciest II. a III. 
triedy či to, s akými prostriedkami 
župa hospodári. „Chceme aby občania 
kraja boli informovaní o finančnej kon-

Do práce na bicykli šliape aj tento rok za Úrad TSK 24 zamestnancov 
a šesť tímov, do kampane sa zapojili aj študenti stredných škôl 

Obľúbený cyklistický projekt Do prá-
ce na bicykli vstúpil začiatkom mája 
už do svojho 6. ročníka. Najväčšej 
kampane podporujúcej rozvoj cyk-
listickej dopravy na Slovensku sa od 
jej vzniku pravidelne zúčastňujú aj 
zamestnanci Trenčianskeho samo-
správneho kraja na čele s trenčian-
skym županom Jaroslavom Baškom. 
Tento ročník sa do súťaže opäť zapo-
jilo 24 župných zamestnancov, ktorí 
sú rozdelení do 6 tímov. Rovnaký 
počet zamestnancov minulý rok 
počas májovej kampane najazdil 
viac ako 5 000 kilometrov, čím sa im 
podarilo ušetriť takmer tonu emisií 
oxidu uhličitého.
„Vážim si všetkých ľudí, ktorí majú radi 
cyklistiku či už rekreačnú alebo špor-
tovú. Jazdou na bicykli si človek môže 
zregenerovať myseľ, zrekapitulovať 

svoj deň alebo si len jednoducho od-
dýchnuť,“ uviedol trenčiansky župan 
Jaroslav Baška. 
Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia 
súťaže Do práce na bicykli na Úrade 
TSK je už niekoľko rokov národný 
cyklookordinátor Peter Klučka. Ten je 
spoločne s Ministerstvom dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky vyhla-
sovateľom populárnej cyklistickej sú-
ťaže. Druhý rok po sebe sa otvorenia 
zúčastnili aj študenti stredných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-
skej župy.
V aktuálnom ročníku cyklistickej 
kampane budú hájiť farby župy tímy 
Trenčiansky región, Horúce pedále, 
Rýchle brzdy, Trenčiansky kraj, Vod-
nári a Fantastická cykloštvorka. Praje-
me veľa šťastne najazdených kilome-
trov. (Matej Plánek)

Spoločný tlačový brífing Trenčianskej župy a Inštitútu hospodárskej politiky, n. o., (IHP) predstavil tzv. Občian-
sky rozpočet, ktorý má byť pre obyvateľov kraja zrozumiteľnejší ako ten súčasný. Jeho prvý návrh župa plánuje  
zostaviť už na rok 2020.

Zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a študenti troch stredných župných škôl na bicykloch odštar-
tovali šiesty ročník celonárodnej kampane Do práce na bicykli. A to pod taktovkou trenčianskeho župana Jaroslava 
Bašku a národného cyklokoordinátora Petra Klučku.

dícii župy, preto sme s touto myšlienkou 
prišli. Pokúsime sa spolu s IHP pripraviť 
prvý návrh takéhoto rozpočtu už pre 
rok 2020. Pevne verím, že sa nám tento 
cieľ podarí naplniť,“ doplnil Habánik. 
Verejnosť tak už nebude musieť čítať 
niekoľko desiatok strán textu a skú-
mať stovky tabuliek, aby sa si našla v 
rozpočte to, čo potrebuje.

Zástupcovia Inštitútu hospodárskej 
politiky mali vo výbere partnera pri 
tvorbe nového typu rozpočtu hneď 
jasno. „Keď sme s kolegami uvažovali 
nad tým, ktoré územné samosprávy, 
VÚC či mestá zapojíme do tohto pro-

jektu, na základe viacerých hodnote-
ní nám vyšla Trenčianska župa ako 
tá, ktorá v oblasti participatívneho 
rozpočtu dosiahla na Slovensku naj-
väčší pokrok. TSK môže byť vzorovým 
príkladom pre ďalšie samosprávy. 
Rozpočet župy vychádza z medziná-
rodných trendov a odporúčaní, ktoré 
zhrnula OECD. Občania trenčian-
skeho kraja z roka na rok rozhodujú 
čoraz viac o vyššom počte zrealizova-
ných projektov a vyššej čiastke, kto-
rá je na realizáciu týchto projektov 
určená. Je to veľmi pozitívny trend,“ 
povedal František Palko, riaditeľ IHP. 
(Matej Plánek)
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ZUŠ-ka aj ZŠ s MŠ Slovanská s novými riaditeľmi 

O funkciu riaditeľa umeleckej školy 
mali záujem traja uchádzači
Uplynulý utorok 14. mája sa uskutoč-
nilo výberové konanie na riaditeľskú 
stoličku Základnej umeleckej školy 
(ZUŠ) Púchov. Po viac ako štyridsiatich 
rokoch totiž odchádza do dôchodku jej 
súčasná dlhoročná riaditeľka Zdenka 
Tunegová. O funkciu riaditeľa ZUŠ-ky 
prejavili záujem traja uchádzači, všet-
ko súčasní zamestnanci a učitelia, ktorí 
sa podľa predsedníčky Rady školy ZUŠ 
Púchov Zuzany Kredatusovej prejavili 
ako veľmi kvalitní kandidáti.
Príprava a realizácia výberového kona-
nia je plne v kompetencii rady školy, 
zriaďovateľ (mesto) do nej nesmie za-
sahovať. Výberová komisia na pozíciu 
riaditeľa púchovskej ZUŠ-ky odporuči-
la 55-ročného Petra Stupavského, ktorý 
v škole zároveň pôsobí ako zástupca ri-
aditeľky: „Chcem pokračovať v nasta-
venom smerovaní školy, ktoré sa javí 
na základe každoročného veľkého 
záujmu o štúdium na našej umeleckej 
škole ako správne. Svoju pozornosť v 
spolupráci s mestom Púchov zame-
riam aj na doriešenie priestorových 
podmienok školy“.
Do funkcie by mal nový riaditeľ na-
stúpiť 1. júla 2019. Stane sa tak však až 
potom, čo zápisnicu z výberového ko-
nania a návrh na vymenovanie nové-
ho riaditeľa opatrí podpisom štatutár 
mesta, teda primátorka.
 
„Staronová“ riaditeľka v škôlke 
na Chmelinci 
15. mája sa uskutočnilo aj výberové 
konanie na funkciu riaditeľa Materskej 

školy na Chmelinci 1411/6. V tomto 
prípade vo výberovom konaní uspe-
la jediná kandidátka, ktorá prejavila 
záujem o riaditeľskú pozíciu. Bola ňou 
doterajšia dlhoročná riaditeľka Dan-
ka Černičková: „Učím už 42 rokov a 
funkciu riaditeľky vykonávam od 
roku 1980. Postupne sa nám poda-
rilo zatepliť budovu škôlky, vymeniť 
okná, vodovodné kohútiky v kúpeľni 
detí fungujú na fotobunky, sociálne 
zariadenia sú kompletne zrekon-
štruované, mám krásne dopravné 
ihrisko. Prihlásiť ma primäli najmä 
moje kolegyne a pokiaľ mi to zdravie 
dovolí, ešte chvíľu to spolu potiah-
neme.“ Návrh na jej vymenovanie bol 
takisto už poštou doručený na podpis 
primátorke mesta.

Mestská škola so škôlkou 
v Horných Kočkovciach od leta 
s novou riaditeľkou
V pondelok 20. mája sa zasa uskutoč-
nilo výberové konanie na riaditeľa ZŠ s 
MŠ Slovanská, do ktorého boli prihlá-
sené dve kandidátky, obe pedagogič-
ky školy. Vo výberovom konaní uspela 
Michaela Váňová: „Mojím záujmom 
je, aby škola napredovala. Budem sa 
snažiť o vytvorenie pozitívnej klímy 
na škole ako pre žiakov, rodičov a 
zamestnancov, tak aj pre všetkých 
ostatných, ktorí sa na živote školy 
zúčastňujú“. Michaela Váňová má 
37 rokov a na ZŠ s MŠ Slovanská učí 
geografiu a telesnú výchovu od roku 
2006. Do funkcie riaditeľky školy by 
mala (po vymenovaní štatutárom) na-
stúpiť od 1. augusta 2019.

Na Mládežníckej budú pokračovať 
v úspešnej vízii školy
Výberové konanie na pozíciu riadi-
teľa školy majú po utorku 21. mája za 
sebou aj na ZŠ Mládežnícka. Jedinou 
uchádzačkou, ktorá prejavila záujem o 
spomínanú pozíciu, bola súčasná riadi-
teľka tejto počtom žiakov najväčšej pú-
chovskej základnej školy (633). Andrea 
Kurtinová pôsobí na ZŠ Mládežnícka 
od roku 2000 s aprobáciou predmetov 
matematika a geografia: „Úspešnou 
víziou našej školy je poskytovať kva-
litné vzdelávanie všetkým deťom s 
dôrazom na prírodné vedy, inovatív-
ne vyučovacie postupy, rozvoj osob-
nosti a samostatného myslenia detí 
s využitím modernej komunikačnej a 

informačnej techniky,“ popisuje A. 
Kurtinová a dodáva: „Zameriavame 
sa predovšetkým na intelekt, dôraz 
kladieme na matematiku a prírodo-
vedné predmety.“

Zriaďovateľ škôl, ktorým je mesto 
Púchov, má do tridsať dní od predlo-
ženia návrhu legislatívnu povinnosť 
úspešného kandidáta vymenovať za 
riaditeľa školy alebo písomne odô-
vodniť svoj nesúhlas s navrhnutým 
kandidátom konkrétnej rade školy. 
V prípade nesúhlasu s navrhnutým 
kandidátom zriaďovateľ vyhlási dru-
hé výberové konanie do 15 dní odo 
dňa doručenia nesúhlasu rade školy.

-msu-tm-, foto: -tm-

V uplynulých dňoch sa uskutočnili výberové konania na pozície riaditeľov hneď štyroch škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Púchov: ZUŠ Púchov, ZŠ s MŠ Slovanská, ZŠ Mládežnícka a MŠ Chmelinec.

Regionálna a krajská prehliadka ZPOZ v Púchove
Ústredná rada Združenia zborov pre 
občianske záležitosti (ZPOZ) Človek - 
človeku v SR sa po priaznivom ohlase 
na prehliadku „V tichu a piete“ znova 
vrátila k téme zameranej na posledné 
chvíle človeka (smútočné občianske 
obrady a spomienkové pietne akty) 
a pre rok 2019 vyhlásila tému preh-
liadok pod názvom „Človek v spo- 
mienkach“. 
Táto téma bola príležitosťou načer-
pať nové inšpirácie a odovzdať si 
skúsenosti v organizovaní a realizá-
cii tejto nesmierne citlivej témy aj 
na regionálnej a zároveň aj krajskej 
prehliadke ZPOZ, ktorá sa konala 21. 
5. 2019 v Púchove. 

Po otvorení prehliadky predsed-
níčkou regionálnej rady Evou Vysu-
dilovou sa prihovorila účastníkom 
primátorka mesta Púchov JUDr. Ka-
tarína Heneková, ktorá po privítaní 
účastníkov prejavila spokojnosť s 
úrovňou obradov a slávností, ktoré 
mesto organizuje na vysokej spolo-
čenskej úrovni. Na prehliadke svo-
je programy prezentoval kolektív 
ZPOZ pri MsÚ Púchov smútočnou 
básňou v podaní vedúcej oddele-
nia MsÚ Mgr. Renáty Holákovej a 
Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ 
smútočným príhovorom na občian-
skom pohrebe mladého chlapca, 
ktorý tragicky zahynul. Ukážka prí-

hovoru Nadi Ondrejkovej, poslanky-
ne MsZ z poslednej rozlúčky s dlho-
dobo chorým 85-ročným mužom 
bola zas predstavená hosťujúcim 
kolektívom ZPOZ pri MsZ Bánovce 
nad Bebravou. Báseň recitovala Ing. 
Janka Botková, matrikárka. Ďalšie 
štyri ukážky boli smútočné príhovory 
do miestneho rozhlasu v obci Udi-
ča, ktoré pripravuje individuálne pre 
každú rozlúčku matrikárka obce Eva 
Vysudilová.

Smrť človeka a funkcia pohrebu, 
ako posledného rozlúčenia vytvára 
špecifickú situáciu, v ktorej prevláda 
zármutok a bolesť pozostalých a blíz-

kych príbuzných. Ide o chvíle, keď 
pomoc, podpora a útecha je zvlášť 
potrebná, keď slová spoluúčasti a 
zmiernenia žiaľu majú mimoriadny 
význam. Preto je im zo strany tých, 
ktorí sa lúčia so zosnulým venovaná 
mimoriadna pozornosť, čo konšta-
tovala pri hodnotení jednotlivých 
ukážok prítomná Viera Hudecová, 
tajomníčka Ústrednej rady ZPOZ 
Človek – človeku v SR so sídlom v 
Banskej Bystrici. Tohtoročná prehli-
adka bola atypická vo výbere témy, 
a preto sa tento rok neuskutočňuje 
záverečný celoslovenský festival vy-
braných programov.
Irena Kováčiková, členka RR ZPOZ
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streda: 29. 5. 2019 
Dívam sa očami, ukazujem prstom  od 8:00 do 14:00 hod.
Konferencia žiakov a študentov púchovskych škôl spojená s fotoprehliadkou. 
Druhým ročníkom sa nesie téma „jedlé mestá“, je teda zameraný na stav ze-
lene, hlavne na kríky a stromy na školských dvoroch a žiaci prezentujú svoje 
praktické činy. Fotoprehliadka ukazuje na pozitíva a negatíva v tejto oblasti, 
ktorú žiaci mapovali v meste Púchov. Podkrovie ŽD. Organizátor CVČ Včielka.

štvrtok: 30. 5. 2019 
Tomáš Janypka:  NOVÉ SADY – súčasný tanec  o 19:30 hod.
Predstavenie Nové sady sú pokusom reality bytia. Skutočnosť, v ktorej sa na-
chádzame, je výsledkom našich predchádzajúcich rozhodnutí. Realita je žitá, 
ale čo ak je možný opätovný vstup do minulosti nielen skrz spomienku, ale aj 
skrz možnosti ovplyvnenia? Nové sady sa snažia demaskovať efemérne línie 
medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Europark pri Župnom dome. 
Vstupné: 3 € študenti, ZŤP, seniori a 5€ dospelí. Organizátor OZ Podivný barón.

štvrtok: 30. 5. 2019 
Výtvarný ateliér pre všetkých 
o 17:00 hod. 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného ume-
nia. Podkrovie ŽD. Organizátor Župný dom.

MÁJ
www.facebook.com/podivnybaron 

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

Žiť svoju báseň: Festival poézie v Púchove

Každý deň festivalu mal inú formu, 
iných hostí a inú náladu či výpoveď. 
Stredu odštartovali poetické perfor-
mancie na tému Láska v rôznych po-
dobách. Hlavným prvkom všetkých 
štyroch performancií bolo čítanie ľú-
bostnej poézie, ktorú dotvorilo spoje-
nie rôznych druhov umenia. Prednes 
dopĺňala maľba, tieňový tanec, hudba 
či divadlo. Chceli sme tým poukázať na 
to, aká tvárna poézia je, a že ju možno 
vnímať aj inými zmyslami ako je sluch. 
Poézia je predovšetkým vizuálna a dáva 
tak čitateľovi možnosť „vidieť skryté“. 
Celý večer podčiarkla komorná atmo-
sféra podkrovia Župného domu.

Druhý deň mal mierne edukačný cha-
rakter. Návštevníci sa mohli zúčastniť 
workshopu tvorivého písania a inter-
pretácie poézie pod vedením poetky, 
prozaičky a pedagogičky Púchovského 
gymnázia – Martiny Bolekovej a orga-
nizátorky literárnej súťaže Poetický Pú-
chov v CVČ Včielka, pedagogičky – Dáši 

Illyovej. Tvorbu si prišli vyskúšať aktívni 
poeti, tvorcovia kníh pre deti, ale aj ľu-
dia, ktorí poéziu nikdy nepísali. 

Posledný deň Festivalu poézie bol sku-
točne výnimočný, pretože pozvanie 
prijal slovenský básnik, člen básnickej 
skupiny Osamelí bežci, majster imagi-
nácie a človek, ktorý si žije svoju báseň 

– pán Ivan Štrpka. Bolo nám cťou viesť 
s ním rozhovor o písaní, o slobode, o re-
žimoch bývalých či súčasných, o spom-
ienkach na hudobníka Deža Ursínyho a 
predovšetkým o láske k básni.  Utkvela 
mi v pamäti myšlienka pána Štrpku o 
tom, že báseň sa nedá pochopiť, je to 
dielo, ktoré nás dokáže nechať chlad-
ným, ale zároveň dokáže vyvolať silný 

pocit. Dôležité je, že existuje a žije si 
svojim životom. Je len na nás či sa pri 
nej zastavíme alebo ju bez povšimnu-
tia obídeme. Po besede zaznel akustic-
ký koncert inšpirovaný skladbami slo-
venského bigbítového a artrockového 
hudobníka Deža Ursínyho, s názvom 
„Pocta Dežovi“, ktorému bol práve 
pán Ivan Štrpka dvorným textárom a 
najmä priateľom. Celý večer uzatvori-
la slovenská verzia piesne Imagine so 
spomienkou na Jánov, ktorých spojila 
túžba po slobodnej krajine. Takouto 
silnou bodkou plnou potlesku a emó-
cii skončil prvý ročník Festivalu poézie, 
ktorý v nás bude ešte dlho rezonovať. 

Ivan Štrpka upozornil, že spolupráca 
v rámci priateľstva je veľmi dôležitá a 
je hnacou silou mnohých vecí, ktoré 
vznikajú či budú vznikať. Preto ma teší, 
že sa podarilo spojiť ľudí a spoločnými 
silami sme vytvorili „dielo“, ktoré verím, 
že nebude posledné. 

Tamara Pribišová

Tri dni plné poézie, emócií, stretnutí, silných rozhovorov, tvorby a najmä lásky k básni. Aj taký bol prvý ročník Fes-
tivalu poézie, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 15. – 17. mája v priestoroch Župného domu v Púchove. Do jeho tvor-
by a organizácie sa zapojilo viacero inštitúcií (Podivný barón, Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove, Župný 
dom Púchov, CVČ Včielka Púchov, gymnázium Púchov, divadelný súbor HOMO FUGE, divadelný súbor Makyta) a 
vytvorili tak nezabudnuteľný umelecký zážitok. 
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Streda: 29. 5., 19.30 h

VŠETCI TO VEDIA
Krásna Laura prichádza do rodného Španielska na svadbu svojej sestry. Bujarú oslavu však naruší 
zmiznutie jedného z hostí. Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom driemu staré krivdy a tajomstvá, 
ktoré mali zostať zabudnuté. Najslávnejší filmový pár súčasnosti Penélope Cruz a Javier Bardem 
excelujú v úlohách dávnych milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo iskriť. Psychologický thri-
ller dvojnásobného držiteľa Oscara Asghara Farhadiho bol otváracím filmom festivalu v Cannes.                      
MN 12  rokov – Špan. – ASFK – 132´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €. Pre-
ukáž sa vstupenkou z filmu v NONA FRESH Púchov a môžeš si za špeciálnu cenu 1,50 kúpiť 
puding podľa vlastného výberu!

Piatok: 31. 5., 17.30 h – 3 D!   Nedeľa: 2. 6., 19.30 h

GODZILLA II: KRÁĽ MONŠTIER
Po celosvetovom úspechu filmov Godzilla a Kong: Ostrov lebiek prichádza do kín ďalšia kapitola z 
Monsterverza: Godzilla II: Kráľ monštier. V novom akčnom dobrodružstve sa Godzilla postaví zoči 
voči najznámejším príšerám v histórii pop kultúry.
MN 15 rokov – USA – Continentalfilm – 132´ – titulky – akčný, dobrodružný, fantasy. Vstupné 
2 D = 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. Vstupné 3 D = 6 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 5 €.

Piatok: 31. 5., 20.00 h    Streda: 5. 6., 19.30 h

MAMA  
Keď ste tínedžer a cudzí človek vám ponúkne, že môžete usporiadať párty v suteréne jeho domu, 
mali by ste sa mať na pozore. Nič totiž nie je zadarmo, ako dokazuje oscarová Octavia Spencer 
v temnom thrilleri Mama...
 MN 15 rokov – USA – CinemART – 100´ – titulky – thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Štvrtok: 30. 5.   veľká sála divadla  15.00 h

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE DIEVČA
CVČ Včielka s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných škôl. Vstup voľný.

Piatok: 31. 5.              veľká sála divadla   19.00 h

PODZEMNÉ BLUES
DS Homo Fuge vás pozýva na reprízu hry oceňovaného dramatika a románopisca Petra Handke-
ho. Réžia: Lucia Panáčková, Michal Vidan. Vstupné: 3 €. Dĺžka predstavenia: 45 minút.

Nedeľa: 2. 6.  veľká sála divadla   15.00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
LIENKA KIKILIENKA A ZAKLIATY LETNÝ KVET
Rozprávkové predstavenie vhodné pre deti od 3 rokov. Každé dieťa dostane sladkosť ako darček 
ku Dňu detí. Vstupné: 3 €. Predpredaj v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Utorok: 28. 5.       Župný dom          16.00 h

KLUB ŽIEN: VÝSTAVA
Stretnutie v podkroví Žup. domu (výstava Púchovské artformácie),  prehliadka rôznych um. techník.

Streda: 29. 5.       kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: TERORISTKA
Pozývame seniorov do kina za zvýhodnené vstupné 2 €. Záujemcovia hláste sa tel. 0949 225 189. 

Utorok: 4. 6.       kinosála         15.30 h

KREATÍVNY  KURZ: ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH
Do kurzu starej techniky maľovania voskom sa treba prihlásiť na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk. Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. 

KURZY A KLUBY
Piatok: 7. 6., 17.30 h         Sobota: 8. 6., 17.30 h 

ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ
ZABUDNITE NA JEDNOTKY. TOTO SÚ INÉ ČÍSLA! Najlepšie kamošky a zároveň najlepšie študentky v 
triede  Amy (Kaitlyn Dever) a Molly (Beanie Feldstein) sú veľmi múdre, šikovné a dosť neobľúbené. 
Myslia si, že život je ukrytý len v učebniciach a na svojich spolužiakov s horšími známkami sa po-
zerajú s neskrývaným dešpektom. Lenže deň pred ukončením štúdia si obe zrazu uvedomia krutú 
pravdu – štyri roky šprtania boli v podstate stratou času a ony si mohli užívať presne ako všetci 
ostatní. A tak sa rozhodnú, že poslednú noc na strednej škole si to všetko vynahradia a roztočia 
to ako sa patrí. Čaká ich veľmi dlhá noc plná dobrodružstiev, na aké ich žiadna z kníh nemohla ani 
zďaleka pripraviť.
MN 15 rokov – USA – Fórumfilm – 102´ –  titulky  –  komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
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Streda: 29. 5.  
Držková
1. Zemplínsky bravčový závitok, pučené 
zemiaky
2. Krémové kur. špagety s parmezánom

Štvrtok: 30. 5.   
Kapustová so šošovicou a mäsom
1. Košičká hovädzia roštenka, ryža
2. Čevabčiči, cibuľa, horčica
Piatok: 31. 5. 
Špenátová
1. Bravčové pliecko na smottane, cestovina
2. Domáca zabíjačka  

   

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 28. 5.
Hrachová s bravč. kolienkom, chlieb 
1. Pečená krkovička, smotanová hl. kapus-
ta, kysnutá knedľa
2. Hubové krémové rizoto, parmezán 
3. Hovädzí burger v žemli, zem. hranolky  

Streda: 29. 5. 
zatvorené  z technických príčin 
(výpadok el. energie) 
 
Štvrtok: 30. 5. 
Držková so zemiakmi, chlieb 
1. Vyprážané br. rebierko v syrovom cestíč-
ku, var. zemiaky, paradajk. šalát s cibuľkou /
2. Lečo s vajcom a klobáskou, varené 
zemiaky 
3. Hovädzí burger v žemli, zem. hranolky  

Piatok: 31. 5.
Cesnaková vývarová s vyprážaným 
hráškom, chlieb
1. Soljanka z hov. mäsa, dusená tarhoňa, 
st. čalamáda
2. Zapekané palacinky s tvarohom
3. Hovädzí burger v žemli, zem. hranolky 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
V termíne od 27. mája do 30. júna sa  
v reštaurácii EURÓPA nebude podávať den-
né menu z dôvodu rekonštrukcie kuchyne.

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 28. 5.
Slepačia s mäsom a rezancami 
Šošovicová so sušenými slivkami
1. Kurací burger, zemiakové hranolčeky 
2. Gazdovský bravč. rezeň, zem. placky,  
opek. zemiaky 
3. Ľahké zeleninové rizoto z natural ryže, 
rukola 
4. Teplý cestovinový šalát s kuracím mä-
som (tav. syr., kukurica)  
  
Streda: 29. 5. 
Kuracia so smotanou a kôprom
Francúzska cibuľačka so syrovým toastom  
1. Krušovický bravč. rezeň (klobása, orav. 
slanina, čierne pivo), pečené zemiaky 
2. Mexické kuracie soté, dusená ryža 
3. Granadírsky pochod s údeným mäsom/
bez (výber), kyslá uhorka
4. Teplý cestovinový šalát s kuracím mä-
som (tav. syr., kukurica)                                                
             
Štvrtok: 30. 5. 
Držková
Hlivová s mrveničkou
1. Vyprážaný bravč. ,,Gordon bleu,, zemia-
ková kaša, zel. šalát 
2. Restovaná morčacia pečeň s brusnicami 
a tymianom,  dus. ryža
3. Domáce zemiakové šúľance so strúhan-
kou a karamelom 
4. Teplý cestovinový šalát s kuracím mä-
som (tav. syr., kukurica) 

Piatok: 31. 5.       
Bravčová gulášová
Zeleninová s cestovinou
1. Losos na pare so šošovicovým šalátom s 
rukolou a cherry paradajkami 
2. Žobrácke bravčové vrecko (klobása, 
orav. slanina, zemiaky, paradajky, paprika) 
3. Vyprážaný encián plnený šampiňónmi, 
var. zemiaky s maslom, tatar. omáčka1
4. Teplý cestovinový šalát s kuracím mä-
som (tav. syr., kukurica)  

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 28. 5.
Zeleninová polievka s cestovinou
1. Morčacie rezance  na spôsob „STROGA-
NOV“ so strúhaným syrom, dusená ryža                      
2. Jánošíkova živánska pochúťka, resto-
vané zemiaky, kyslá uhorka, baranie rohy                                         
3. Tarhoňové rizoto so zeleninou a grilova-
ným údeným tofu syrom, uhorkový šalátik                                      
4. Zeleninový fit šalát s jemne pálivými 
hovädzími rezancami, grilovaná bagetka                                    

Streda: 29. 5.                                                                                                                                            
Gulášová polievka so zemiakmi

1. Grilovaný steak z roštenky na maslovej 
zeleninke s horčic. maslom, dusená ryža                     
2. Pečená krkovička s BBQ marinádou na 
fazuľovom ragú s pórom, pečené zemiak 
v šupke 
3. Domáce šišky s džemom, les. ovocím, 
vínovou redukciou a horúcou čokoládou
4. Zeleninový fit šalát s jemne pálivými 
hovädzími rezancami, grilovaná bagetka                                     

Štvrtok: 30. 5.                                                                                                                                            
Krémová polievka z pečenej červenej repy 
s kyslou smotanou
1. Vykostené kuracie stehno plnené 
sušenými slivkami a slivkovou omáčkou, 
hráškovými luskami, opekané zemiaky                                                                                                                                          
2. Roláda zo sekaného mäsa so šunkou, 
syrom a špenátom, tarhoňa, kapustový 
šalátik s mrkvou            
3. Pečené zemiaky s bryndzou, gazdov-
skou slaninou a jarnou cibuľkou                                                             
4. Zeleninový fit šalát s jemne pálivými 
hovädzími rezancami, grilovaná bagetka         

Piatok: 31. 5.                                                              
Zelerová krémová so sekanými orechmi
1. Grilovaný losos so sezamom, limetko-
vým dipom na grilovanom zeleninovom 
ragú a jazmínovou ryžou
2. Kurací perkelt so smotanou, maslové 
halušky 
3. Biela špargľa s holandskou om., var. baby 
zemiakmi, šunkou a strateným vajíčkom
4. Zeleninový fit šalát s jemne pálivými 
hovädzími rezancami, grilovaná bagetka

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 28. 5.
Rajčinová s cestovinou 
1. Grilovaný encián, pečené „baby zemiaky“, 
brusnicový dipp, zeleninová príloha 
2. Pečené kuracie stehno, hrášková ryža, 
ovocný kompót 
3. India 
 
Streda: 29. 5. 
Hŕstková so zemiakmi, chlieb 
1. Krémové hubové rizoto, parmezán 
2. Hovädzí plátok s kôprovou omáčkou, 
varená knedľa 
3. India

Štvrtok: 30. 5.  
Karfiolová krémová, chlebové krutóny 
1. Tortelliny s pomodoro omáčkou, prosciu-
to, parmezán   
2. Pečená bravčová krkovička, zemiakové 
pyré, uhorkový šalát 
3. India

Piatok: 31. 5. 
Kapustová s klobáskou, chlieb 
1. Bryndzové halušky so slaninkou, acido-
filné mlieko 

2. Vyprážaná maslová ryba (makrela), 
zemiakový šalát majonézový 
3. India

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 28. 5. 
Boršč
1. Morčacie medailóniky na smotanovo-sy-
rovej omáčke, hranolky, miešaný šalát   
2. Dubákové rizoto so syrom  
3. Hovädzia roštenka Smädný mních,  
tarhoňa, zeleninové obloženie
Dezert podľa dennej ponuky

Streda: 29. 5.
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami   
1. Demänovský srnčí steak, pučené zemia-
ky s pórom, zeleninový šalát (6,50 €)
2. Žemľovka s tvarohom a jablkami                                                            
3. Morčacie soté na dubákoch, dusená ryža, 
zeleninový šalát
Dezert podľa dennej ponuky

Štvrtok: 30. 5.
Fazuľová so sušenými slivkami  
1. Bravčový rezeň vyprážaný, zemiakový 
šalát s majonézou
2. Hlivový perkelt, maslové halušky
3. Kuracie prírodné prsia, zeleninová ryža, 
zeleninový šalát  
Dezert podľa dennej ponuky 

Piatok: 31. 5.
Kapustová s klobásou  
1. Bravčový mletý steak, zemiakovo-mrkvo-
vé pyré, čalamáda
2. Gratinovaná treska, varené zemiaky, 
zeleninový šalát
3. Kuracie Kung- Pao, kari ryža, zeleninové 
obloženie   
Dezert podľa dennej ponuky

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 28. 5.
Rajčinová s cestovinou
1. Vyprážaný kurací zvolenský rezeň
zemiaková kaša, uhorka
2. Námornícke hovadzie mäso
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Ako dopadli púchovské školy v testovaní deviatakov?

Za prípravu a metodické riadenie 
priebehu testovania zodpovedal 
Národný ústav certifikovaných me-
raní vzdelávania (NÚCEM). NÚCEM 
je štátnou rozpočtovou organizá-
ciou s právnou subjektivitou, zri-
adenou Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. Cieľom Testovania 9 je 
porovnanie výkonov žiakov v tes-
toch (ranking) a získanie obrazu o 
výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ. 
Výsledok žiaka slúži ako podklad na 
prijímacie skúšky na strednú školu 
a poskytuje školám spätnú väzbu a 
komplexnejší obraz o testovaných 
predmetoch, ktorý môže pomôcť 
pri skvalitňovaní vzdelávania.

Púchovské základné školy 
dosiahli nadpriemerné výsledky
Výsledky Testovania 9-2019 zve-
rejnil NÚCEM v minulých dňoch. Z 

VEĽKÝ
VÝPREDAJ

VŠETKO ZA POLOVICU!

LIKVIDÁCIA PREDAJNE!

DÁMSKY, PÁNSKY,
DETSKÝ TEXTIL
A OBUV

MAXWELL
Hollého 20, Púchov

od 27. 5. 2019

*Zľava sa nevzťahuje na spodné prádlo.

dvanástich výsledkov púchovských 
škôl je len jeden pod celosloven-
ským priemerom - ZŠ Mládežníc-
ka získala ohodnotenie 0,6% pod 
slovenský priemer testovania zo 
slovenského jazyka a literatúry. 
Najlepšie z púchovských škôl v tes-
tovaní dopadlo osemročné gymná-
zium, ktoré získalo v testovaní ma-
tematiky viac o 19,9  % a v testovaní 
slovenského jazyka a literatúry viac 
o 10,0 % oproti celoslovenskému 
priemeru. Zo základných škôl boli 
najúspešnejšie Cirkevná základná 
škola sv. Margity (v testovaní mate-
matiky získala viac o 12,9 % oproti 
celoslovenskému priemeru) a ZŠ s 
MŠ Slovanská (v  testovaní sloven-
ského jazyka a literatúry získala viac 
o 6,3 % oproti celoslovenskému pri-
emeru).

Slavomír Flimmel

Ak máte problém 
s hlodavcami, 
informujte o tom 
mestský úrad
Na základe pripravovanej jar-
nej deratizácie v meste Púchov  
žiadame občanov o spoluprácu 
formou oznámenia miesta vý-
skytu hlodavcov (potkanov) na 
plochách verejnej zelene, sto-
jísk smetných nádob, v zeleni a  
v okolí bytových domov.

Kontakt:
Tel.:  4650 845 
Mobil: 0905 815 376
Mgr. Martina Knížatová, 
odborný referent ŽP, MsÚ Púchov

62,3%

1. Gymnázium 72,3%

2. ZŠ s MŠ Slovanská 68,6%

3. CZŠ Sv. Margity 68,3%

4. ZŠ J.A.Komenského 63,7%

5. ZŠ Gorazdova 63,3%

6. ZŠ Mládežnícka 61,7%

63,1%

1. Gymnázium 83,0%

2. CZŠ Sv. Margity 76,0%

3. ZŠ Mládežnícka 66,9%

4. ZŠ J.A.Komenského 66,2%

5. ZŠ Gorazdova 66,0%

6. ZŠ s MŠ Slovanská 65,3%

Slovenský jazyk

M a t e m a t i k a
Slovenská republika

Slovenská republika

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod 
názvom Testovanie 9–2019 sa uskutočnilo z predmetov mate-
matika a slovenský jazyk a literatúra. 

62,3%

1. Gymnázium 72,3%

2. ZŠ s MŠ Slovanská 68,6%

3. CZŠ Sv. Margity 68,3%

4. ZŠ J.A.Komenského 63,7%

5. ZŠ Gorazdova 63,3%

6. ZŠ Mládežnícka 61,7%

63,1%

1. Gymnázium 83,0%

2. CZŠ Sv. Margity 76,0%

3. ZŠ Mládežnícka 66,9%

4. ZŠ J.A.Komenského 66,2%

5. ZŠ Gorazdova 66,0%

6. ZŠ s MŠ Slovanská 65,3%

Slovenský jazyk

M a t e m a t i k a
Slovenská republika

Slovenská republika
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Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície 

odborný referent stavebného poriadku 
na oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Náplň (druh) práce: 
Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so zabezpečením úloh na úseku 
stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona a súvisiacich predpisov.
Požiadavky na zamestnanca:
- vzdelanie so stavebno-technickým zameraním v odbore stavebníctvo alebo 
v odbore stavebníctvo, geodézia a kartografia,
- úplné stredné odborné vzdelanie,
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- prax vo verejnej správe výhodou,
- schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
- schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté situácie,
- komunikatívnosť,
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie čin-
nosti stavebného úradu a prax na stavebnom úrade vítaná,
- bezúhonnosť,
- vodičské oprávnenie: skupina B,
- počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – pokročilá,
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- profesijný štruktúr. životopis, motivačný list a fotokópia dokladu o vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Základná zložka mzdy:
podľa zákona č.553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
minimálne 792,00 € brutto.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými pred-
pokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úra-
du Púchov, alebo poštou na adresu:
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov v zalepenej 
obálke do 14. 6. 2019 do 12:00 hod.

Pozvaní na osobný pohovor budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané pod-
mienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.
Púchov, 27. 5. 2019

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície 
referent odpadového hospodárstva 

a investičnej činnosti
na oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Náplň (druh) práce: 
Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so zabezpečením úloh na úseku 
odpadového hospodárstva.
Požiadavky na zamestnanca:
- vzdelanie v odbore environmentalistika alebo v odbore verejná správa a re-
gionálny rozvoj 
- úplné stredné odborné vzdelanie,
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- prax vo verejnej správe výhodou,
- znalosti z oblasti stavebníctva výhodou,
- schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
- schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté situácie,
- komunikatívnosť,
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu pre činnosti v environ-
mentálnej oblasti vítaná,
- bezúhonnosť,
- vodičské oprávnenie: skupina B,
- počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – pokročilá,
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- profesijný štruktúr. životopis, motivačný list a fotokópia dokladu o vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Základná zložka mzdy:
podľa zákona č.553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
minimálne 792,00 € brutto.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými pred-
pokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úra-
du Púchov, alebo poštou na adresu:
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov v zalepenej 
obálke do 14. 6. 2019 do 12:00 hod.
Pozvaní na osobný pohovor budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané pod-
mienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.
Púchov, 27. 5. 2019
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Hasičský šport

Terezka Srogončíková bronzová na pretekoch Českého pohára

Siláci sa po roku vracajú do Púchova
Mesto Púchov v spolupráci so Slovenskou asociá-

ciou silných mužov (SASIM) organizuje druhé kolo 
Slovenského pohára silných mužov, ktoré sa na pešej 
zóne uskutoční 1. júna 2019. Súťaž sa bude prelínať 

aj s oslavami Medzinárodného dňa detí (MDD).
„Do Púchova sa silní muži vracajú po ročnej 

prestávke. V minulosti sa tu zorganizovali skvelé 
majstrovstvá Slovenska silných mužov, na ktorých si 

titul dvakrát po sebe zabezpečil Igor Petrík,“ 
uviedol Pavol Guga, generálny manažér a se-
kretár SASIM. 

„Tešíme sa, že za pomoci mesta Púchov, pani 
primátorky Henekovej a MŠK Púchov je mož-
né opäť pripraviť skvelé silácke podujatie. Päť 
náročných disciplín preverí našich chlapcov a 
uvidíme, kto si s nimi poradí najlepšie. Zopa-
kuje víťazstvo Denis Hanák alebo si z Púchova 
odnesie zlato Arnold Ferencz? A možno pre-
kvapí niektorý z nováčikov - Patrik Zelezka či 
Martin Drozd?,“ zamýšľa sa P. Guga. 

Predstavitelia SASIM dávajú do pozornos-
ti, že na silákov čaká niekoľko náročných a 
divácky atraktívnych disciplín. Ich ramená 
dostanú zabrať pri dvíhaní 115-kilovej klady, 
úchop preverí nosenie 120-kilových kufrov, 
správnu techniku dvíhania si siláci otestujú 
pri dvíhaní stokilogramovej gule na rameno 
bez použitia vosku. 

Trošku sa zadýchajú pri prenášaní 160-ki-
lového erbu a následnom ťahaní saní. Túto 
disciplínu však môže nahradiť iná - zdvíhanie 
osobného automobilu. Všetko bude upresne-
né v budúcom týždni. Záver pretekov v Pú-
chove bude patriť ťahaniu kamióna od spo-
ločnosti LABANT. 

A keďže sa podujatie koná presne na MDD 
(sobota 1. júna), program na pešej zóne si 
užijú aj ony. Pre deti sú totiž pripravené špe-
ciálne súťaže.                          (tm)

V sobotu 25. mája sa za krásneho slnečného poča-
sia  konali v Ostrave preteky Českého pohára v behu 
na 100 metrov s prekážkami. Súťaž prebiehala v areáli 
Hasičskej stanice Ostrava – Poruba, kde usporiadate-
lia -  Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ves v spolupráci 
s Hasičským záchranným zborom Moravskosliezske-
ho kraja pripravili pre súťažiacich štyri pretekárske 
dráhy s tartanovým povrchom. 

Po otvorení súťaže sa najskôr na predvedenie svo-
jej disciplíny pripravili starší dorastenci a muži, kde 
zvíťazil držiteľ národného rekordu Českej republiky 
Daniel Klvaňa z SDH Oznice s časom 14,71 sekundy. 
Po nich sa na štartovú čiaru postavili mladší a strední 
dorastenci a v týchto kategóriách si svoje prvé mies-
ta odniesli Tomáš Knotek z SDH Střezimíř a Martin 
Holčák z SDH Oznice. 

Po tejto kategórií prišli na rad očakávané preteky 
mladších a stredných dorasteniek, kde sme s napä-
tím čakali ako sa bude dariť našej Terezke Srogončí-
kovej, ktorá bola jedinou zástupkyňou Trenčianske-
ho kraja na tomto podujatí. Štartovala hneď v prvom 
rozbehu a pri svojom prvom pokuse dosiahla výsled-
ný čas 19,25 sekundy, v druhom  pokuse dosiahla 
čas 19,59 sekundy, ale čas z prvého pokusu Terezku 
zaradil medzi štyri najlepšie pretekárky, ktoré násled-
ne bežali  finálový rozbeh.  Dievčatá v ňom boli veľ-
mi vyrovnané, bolo vidieť veľkú bojovnosť, ktorá sa 
odrazila na výsledných časoch. Terezka dosiahla čas 
18,87 sekundy a vybojovala si výsledné pekné tretie 
miesto.

V kategórií starších dorasteniek v spojení s kate-

góriou ženy zvíťazila Petra Chovancová z neďalekého 
SDH Horní Lideč s časom 16,37 sekundy. Organizá-
tori pri vyhlasovaní výsledkov ocenili súťažiacich na 

pódiových miestach športovými trofejami a drobný-
mi upomienkovými predmetmi. 

Peter Rosina, veliteľ DHZ Nosice

Na štvrtkovom vyhodnotení uplynulého roční-
ka oblastných stolnotenisových súťaží neobišli 
naprázdno ani zástupcovia Púchovského okresu. 
Naopak, odniesli si hneď troo ocenenia za medai-
lové umiestnenia svojich družstiev. To najcennej-
šie - pohár a diplom za víťazstvo v 6. lige prevzal 
zástupca TTC Beluša Jozef Kalus (na snímke vpra-
vo) z rúk predsedu ObSTZ Róberta čelka. ObFZ 
ocenil tiež Hornú Breznicu za druhé miesto v 7. 
lige a Slovan Dolné Kočkovce za tretie miesto re-
zervy v 6. lige.         (pok)

Stolní tenisti bilancovali 
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Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Krajské a oblastné futbalové súťaže

Gólové suchoty prerušil dvojgólový kapitán Riška

Delegačná listina ObFZ na 2. júna

7. liga muži

TIPOS 3. liga muži 5. liga muži

6. liga muži

8. liga muži

6. liga dorast

6. liga muži – 24. kolo o 17.00
Košecké Podhradie – Lysá pod Makytou (R, B. Mi-

hálik), Horná Poruba – Udiča (Pastorek, Kováčik), 
Tuchyňa – Bolešov (Proč, R), Papradno – Pruské (Škro-
vánek, Kodajová), Košeca – Dolné Kočkovce (Koleno, 
Horečný), Streženice – Mikušovce (Gago, Kováč), Ja-
senica má voľno

7. liga muži – 20. kolo o 17.00
Kameničany – Dulov (R, Kapila), Kolačín – Dohňany 

(Sklenár), Šebešťanová – Bodiná (Meluch), Praznov 
– Visolaje (o 15.00 – Meluch, Balušík), Lazy pod Maky-
tou – Sverepec (Migát, Jandušík), Lednica má voľno

8. liga muži – 16. kolo o 17.00
Nová Dubnica – Dolná Breznica (v sobotu o 14.00 

– Kováčik), Fan Club Púchov – Červený Kameň (v 
Lúkach – Hriadel), Horovce B – Tŕstie (Ďuriš), Orlové 
– Prejta (R), Vrchteplá má voľno

6. liga dorast – 20. kolo o 14.15
Streženice – Horovce (Kováč, Gago), Brvnište – Dol-

né Kočkovce (v Papradne – Kodajová, Škrovánek), Ja-

senica – Sverepec (Horečný), Nová Dubnica, Pružina 
a Tuchyňa majú voľno

4. liga starší žiaci Sever – 16. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Podmanín (Migát), Domaniža 

– Dohňany (B. Mihálik), Papradno – Prečín (R), Jase-
nica – Pružina (Horečný), Plevník-Drienové – Udiča (o 
14.30 – Koleno), dohrávka 15. kola: Udiča – Domani-
ža (B. Mihálik)

4. liga starší žiaci Juh – 20. kolo o 10.30
Beluša – Lazy pod Makytou (v sobotu o 10.00 – Me-

luch), Košecké Podhradie – Horovce (Hriadel), Kolačín 
– Dolné Kočkovce (Sklenár), Horná Poruba – Bolešov 
(Kodajová), Lednica – Nová Dubnica (Kapila), Košeca 
– Ilava (Pastorek)

4. liga mladší žiaci – 12. kolo o 10.30
Streženice – Ladce (Vojtík), Fan Club Púchov – Lysá 

pod Makytou (o 14.30 – Jandušík), dohrávka 9. kola: 
Lysá pod Makytou – Fan Club Púchov (29. 5. o 17.00 
– Proč)

Prípravky MIX U11 – 6. a 12. kolo, 1. 6. o 10.00 

a 11.00
Skupina o 1. – 8. miesto
Plevník-Drienové – Ilava (30. 5. o 17.00 a 18.00 

– B. Mihálik), Beluša – Dubnica nad Váhom B (31. 5. o 
16.00 a 17.00 – Proč), Fan Club Púchov – Domaniža (v 
Lúkach o 14.00 – Vojtík)

Skupina o 9. - 16. miesto
Šebešťanová – Bolešov (R), Brvnište – Podmanín 

(R), Sverepec – Mikušovce (o 14.00 a 15.00 – Janek), 
Kvašov – Kolačín (v Horovciach – R)

Skupina o 17. a 24. miesto
Dolná Mariková – Košeca (R), Udiča – Praznov (R), 

Visolaje – Lednické Rovne (Kodajová), Pruské – Horná 
Poruba (Gago), dohrávka 4. a 10. kola, 29. 5. o 16.30 a 
17.30: Praznov – Košeca (R), dohrávka 2. a 8. kola, 27. 
5. o 16.30 a 17.30: Lednické Rovne – Košeca (Kováč)

Prípravka MIX U10 – 15. a 20. kolo
Domaniža – Považská Bystrica B (30. 5. o 17.00 a 

18.00 – Horečný)

27. kolo:

MŠK Púchov – V. Ludince 2:0 (2:0)
Góly: 25. Riška, 45. Riška
Púchovčania konečne prelomili streleckú smolu a 

o svojom víťazstve rozhodli už v prvom polčase. Au-
torom oboch gólov bol netradičný strelec – obranca 
a púchovský kapitán Michal Riška. V predposlednom 
kole cestujú Púchovčania do Gabčíkova. Pri päťbodo-
vej strate na vedúcu Belušu je ich šanca na víťazstvo 
v súťaži už len v teoretickej rovine. 

ŽK: Krčula, Riška, Šulek – Németh, Gál, rozhodovali 
Šima, Jančok, Poruban, 150 divákov

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Michlík, Kr-
čula, Kopiš, Šulek, Pilát, Martinko, Vanák (82. Ozimý), 
Martinček (60. Tlacháč), Brezničan (70. D. Pilný)

Ostatné výsledky 27. kola: Kalná – Gabčíkovo 2:0, 
Nové Mesto nad Váhom – Zlaté Moravce/Vráble B 
0:2, Nové Zámky – Trnava B 2:3, Nitra B – Považská 
Bystrica 1:4, Lednické Rovne – Malženice 2:0, Šaľa 
– Galanta 2:1, Beluša mala voľno
1. Beluša 26 16 6 4 45:19 54
2. MŠK Púchov 26 13 10 3 38:20 49
3. Malženice 26 15 1 10 55:27 46
4. Nitra B 27 14 4 9 48:36 46
5. Trnava B 25 12 5 8 46:35 41
6. Gabčíkovo 25 11 6 8 42:29 39
7. Šaľa 26 11 6 9 44:33 39
8. P. Bystrica 27 12 3 12 46:39 39
9. L. Rovne 26 9 10 7 31:29 37
10. Kalná 26 10 5 11 26:37 35
11. Zl. Moravce B 26 8 9 9 33:36 33
12. V. Ludince 26 6 7 13 25:39 25
13. Galanta 26 6 6 14 28:42 24
14. Nové Mesto 26 5 9 12 19:38 24
15. Nové Zámky 26 3 1 22 19:86 10

Program 28. kola: ŠK 1923 Gabčíkovo – MŠK Pú-
chov (2. 6. o 17.00), Považská Bystrica – Nové Zámky, 
Veľké Ludince – Šaľa, Trnava B – Nové Mesto nad Vá-
hom, Zlaté Moravce/Vráble B – Kalná nad Hronom, 
Galanta – Lednické Rovne, Malženice – Beluša

19. kolo: Sverepec – Streženice 3:3 (0:2), Biel, Rich-
tárik, Brigant – Hofierka, Schmidt, Suder, Horovce
– Nová Dubnica odložené na 9. 6., Tuchyňa, Dolné 
Kočkovce a Brvnište mali voľno
1. N. Dubnica 14 9 3 2 45:22 30
2. Pružina 13 9 0 4 46:11 27
3. Brvnište 13 8 0 5 40:24 24
4. Streženice 14 7 2 5 32:24 23
5. D. Kočkovce 13 7 2 4 28:35 23
6. Sverepec 14 5 3 6 44:46 18
7. Jasenica 13 4 2 7 29:35 14
8. Tuchyňa 14 4 1 9 33:57 13
9. Horovce 14 1 1 12 19:62 4

19. kolo:  Sverepec – Kameničany 6:0, Visolaje – Led-
nica 5:1 (4:0), Palme, Sviečka, Baránek, Ďurica, vlastný 

(Jaroš) – Ježo, Dohňany – Šebešťanová 2:2 (1:2), Štr-
bák 2 – Šumec 2, Dulov – Kolačín 3:1, Bodiná - Praz-
nov 1:3, Lazy pod Makytou mali voľno
1. Visolaje 17 12 4 1 54:14 40
2. Sverepec 17 10 3 4 34:14 33
3. Šebešťanová 18 9 3 6 52:24 30
4. Kameničany 17 9 1 7 43:45 28
5. Dohňany 17 7 4 6 33:28 25
6. Lednica 18 8 1 9 38:51 25
7. Kolačín 17 7 1 9 36:39 22
8. Dulov 17 6 4 7 24:35 22
9. Lazy 17 6 3 8 41:36 21
10. Praznov 18 7 0 11 43:56 21
11. Bodiná 17 1 2 14 20:76 5

23. kolo: Mikušovce – K. Podhradie 1:0 (1:0), Cypri-
an, Jasenica – Streženice 2:1 (1:1), Kňažko, Borčický 
(pk) – Vavrík, Pruské – Košeca 1:0 (0:0), Lukáč, Bolešov 
– Papradno 1:0 (0:0), Veselý (pk), Udiča – Tuchyňa 1:2 
(0:1), Melicherík – Poliak (pk), Adamovic, Lysá – Horná 
Poruba 1:3 (1:1), Panáček – Papp, Ranuša, A. Staňo
1. H. Poruba 21 14 2 5 50:22 44
2. Košeca 21 13 3 5 46:18 42
3. Tuchyňa 21 12 5 4 46:25 41
4. Pruské 21 10 5 6 53:33 35
5. Streženice 22 9 6 7 39:30 33
6. D. Kočkovce 21 9 3 9 51:34 30
7. Mikušovce 22 8 4 10 44:42 28
8. Udiča 21 9 0 12 36:45 27
9. Jasenica 22 8 2 12 38:63 26
10. Papradno 21 6 5 10 25:46 23
11. Bolešov 21 6 4 11 21:39 22
12. K. Podhradie 21 5 6 10 22:47 21
13. Lysá 21 5 3 13 32:59 18

27. kolo: Z. Kostoľany – Podmanín 4:0, Cígeľ – Plevník 
6:1, Chocholná – D. Vestenice 4:1, Uhrovec – Brvnište 
3:2, Podolie – Ladce 2:6, Veľké Uherce – Tr.  Turná 2:1
1. Brvnište 26 17 4 5 54:25 55
2. Cígeľ 26 16 5 5 63:26 53
3. D. Vestenice 25 17 2 6 60:27 53
4. Kvašov 24 16 5 3 50:22 53
5. Uhrovec 25 14 6 5 62:37 48
6. V. Uherce 26 11 7 8 37:30 40
7. Z. Kostoľany 25 11 6 8 43:26 39
8. Podmanín 25 10 6 9 46:43 36
9. Ladce 25 9 5 11 42:43 32
10. Chocholná 25 8 3 14 31:45 27
11. Tr. Turná 25 6 4 15 37:66 22
12. Plevník 25 5 6 14 34:63 21
13. V. Hradná 24 5 3 16 22:69 18
14. Podolie 25 3 8 14 21:57 17
15. Kanianka 25 2 6 17 22:45 12

15. kolo: 
Prejta – Fan Club Púchov 6:2 (2:1), Juríček 3, Koťan, 
Žiaček, Trtala – Kotris, Briatka, Tŕstie – Nová Dubnica 
1:1, Dolná Breznica – Vrchteplá 2:3 (0:1), Dubový, Pá-
leš – Michálek, Slaninka, Grbál, Orlové malo voľno
1. N. Dubnica 14 13 1 0 89:9 40
2. Prejta 13 9 2 2 42:20 29
3. Vrchteplá 14 8 3 3 41:35 27
4. Tŕstie 13 7 4 2 29:14 25
5. FC Púchov 13 5 0 8 28:42 15
6. Č. Kameň 12 3 2 7 21:39 11
7. Orlové 13 3 0 10 20:53 9
8. Horovce B 13 2 1 10 19:60 7
9. D. Breznica 13 1 3 9 15:32 6
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2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

Volejbal - majstrovstvá SR starších žiakov, Svidník

Bronz Púchovčanov z majstrovstiev SR

Starší žiaci VO 1970 MŠK Púchov priviezli zo Svidníka bronz z majstrovstiev Slovenska.

Starší žiaci Volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov 
vybojovali počas minulovíkendových majstrovstiev 
Slovenska vo Svidníku bronzové medaily. 

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, v skupine 
A boli okrem Púchova ešte družstvá VK Prievidza, TJ 
Slávia Svidník a VKP SPU. V skupine B zase družstvá 
VKM Stará Ľubovňa, VK Junior 2012 Poprad, ŠVK Ta-
tran Banská Bystrica a VK Spartak Komárno. V prvý 
hrací deň si Púchovčania v úvodnom zápase poradili 
s družstvom VK Prievidza pomerne hladko 3:0 (11, 
15, 20), keď mali priestor dokonca na striedanie hrá-
čov nielen za účelom zapojenia aj hráčov z lavičky, 
ale taktiež za účelom menšieho zaťaženia kľúčových 
hráčov pred večerným stretnutím. Podvečer sme sa 
stretli s družstvom Svidníka, ktoré neskôr obhájilo 
titul a získalo ho siedmykrát v rade. Už z rozhovo-
rov pred turnajom bolo jasné, že Svidník považuje 
Púchov za najväčšieho súpera, čo sa odzrkadlilo aj v 
zápase. Po tuhom boji Púchovčania vo vyrovnanom 
zápase podľahli síce 3:1 (-24, 22, 16, 23). 

Na druhý deň volejbalisti Púchova v poslednom zá-
pase v skupine zdolali povinným víťazstvom družstvo 
VKP – SPU 3:0 (14, 11, 7) a obsadili tak druhé miesto, 

čo im ako súpera predurčilo víťaza skupiny B druž-
stvo z Popradu. Podvečer v boji o finále podľahli dosť
nešťastne vo výbornom zápase družstvu z Popradu 
2:3 (18, -13, 22, -16, -12), keď v súčte paradoxne do-
siahli o osem bodov viac ako súper. Popradu vyhrali 
zápas rodičia – fanúšikovia, ktorí prišli s bubnami a 
robili výbornú atmosféru. Naše družstvo na strane, 
kde boli títo fanúšikovia, prehralo všetky tri sety a na-
opak, na strane opačnej hladko vyhralo. My o takejto 
podpore môžeme žiaľ iba snívať.

Po obrovskom sklamaní, keď sme sa neprebojovali 
do finále, sme sa museli oklepať a sústrediť sa na zá-
pas o bronz. V tretí hrací deň sme zvíťazili nad druž-
stvom Banskej Bystrice 3:1 (21, -18, 19, 22) a mohli, 
aj keď s trpkou príchuťou, osláviť doposiaľ najlepšie 
umiestnenie. Od sezóny 2015/2016, keď sme sa v 
kategórii starších žiakov prvý krát zúčastnili MSR ob-
sadili 7. miesto, v ďalších sezónach to bolo miesto 5. 
a minulý rok miesto štvrté. Bronz je zúročením nie-
koľkoročnej snahy, aj keď nás určite mrzí, že sa po-
vestné športové šťastie nepriklonilo na našu stranu a 
nedoprialo nám odvetu so Svidníkom. 

Ivan Štefko

Dňa 18. mája sa konal posledný ligový turnaj pred 
záverečnými majstrovstvami Slovenska našich naj-
mladších chlapcov v kategórií MINI (trojkový) v Ko-
márne. 

Na úvod turnaja si naši chlapci z družstva Púchov 
A zmerali sily s Novým Mestom nad Váhom a po jas-
nom a suverénnom výkone zvíťazili 2:0. Súčasne na 
druhom ihrisku prebiehal súboj medzi 
Púchovom B a domácim Komárnom, 
keď po trojsetovej dráme naši chlapci 
podľahli po vlastných chybách súpero-
vi v tajbrejku 2:1.

Na záver turnaja odohral svoj posled-
ný zápas sezóny 2018/2019 tím Púchov 
B proti MVK Nové Mesto nad Váhom, v 
ktorom po skvelom výkone a dobrých 
herných činnostiach jednotlivcov zvíťa-
zili hladko v pomere 2:0. 

Pred záverečnými majstrovstvami Slo-
venska, ktoré sa uskutočnia 8. - 9. júna 
sa naše družstvo povzbudilo výhrou v 
závere proti Komárnu hladko 2:0. 

Chlapcom ďakujeme za vynikajúce výkony v sezó-
ne 2018/2019 a reprezentáciu VO 1970 MŠK Púchov 
a mesta Púchov a zároveň im držíme palce v závereč-
nom turnaji majstrovstiev Slovenska v Prešove. 

Hráči: M. Križák, J. Šedivý, Š. Žiačik, R. Prokop, S. Ďu-
rovec, D. Trnka, M. Babčan, M. Moravčík, Z. Moravčík, 
tréneri M. Dvorský, M. Pecho.                (mp)

Úspešný záver najmladších volejbalistov

Skupina o umiestnenie
7. kolo: 
FKM Nové Zámky – MŠK Púchov 2:0 (0:0), Lengyel, 
Marušič, Malacky – Topoľčany 4:2, Rača – Komárno 
0:2, Lokomotíva Trnava – Domino 3:2, Prievidza – Po-
važská Bystrica 2:0
1. Komárno 15 10 2 3 41:23 32
2. Trnava 15 8 4 3 41:16 28
3. MŠK Púchov 15 9 1 5 49:26 28
4. Domino 15 9 1 5 45:30 28
5. Prievidza 15 7 4 4 24:12 25
6. Nové Zámky 15 6 3 6 30:26 21
7. P. Bystrica 15 5 3 7 20:29 18
8. Topoľčany 15 3 3 9 21:63 12
9. Rača 15 3 2 10 18:44 11
10. Malacky 15 3 1 11 19:39 10
Program 8. kola: 
MŠK Púchov – FK Rača Bratislava (1. 6. o 10.00), 
Komárno – Lokomotíva Trnava, Domino – Prievidza, 
Považská Bystrica – Malacky, Topoľčany – Nové Zám-
ky 
Skupina o postup
7. kolo: 
Dubnica nad Váhom – Piešťany 1:1, Gabčíkovo – Petr-
žalka 1:2, Šamorín – Skalica 1:2, Karlova Ves Bratislava 
– Inter Bratislava 3:4, Myjava – Zlaté Moravce/Vráble 
2:1
1. Petržalka 15 12 3 0 46:9 39
2. Dubnica 15 9 3 3 41:17 30
3. Myjava 15 9 0 6 30:22 27
4. Skalica 15 7 1 7 25:32 22
5. Inter 15 6 3 6 26:27 21
6. Gabčíkovo 15 6 0 9 24:44 18
7. Zl. Moravce 15 4 5 6 29:28 17
8. Piešťany 14 4 4 6 23:32 16
9. Šamorín 15 3 2 10 20:38 11
10. Karlova Ves 14 2 3 9 21:36 9
Program 8. kola: 
Zlaté Moravce/Vráble – Dubnica nad Váhom, Piešťa-
ny – Šamorín, Skalica – Gabčíkovo, Petržalka – Karlo-
va Ves Bratislava, Inter Bratislava - Myjava

Skupina o umiestnenie
7. kolo: 
FKM Nové Zámky – MŠK Púchov 1:1 (1:0), Kadár 
– Kurej, Malacky – Topoľčany 2:0, Rača – Komárno 2:5, 
Lokomotíva Trnava – Domino 3:0, Prievidza – Považ-
ská Bystrica 2:0
1. Trnava 15 15 0 0 61:3 45
2. Domino 15 10 0 5 46:14 30
3. Komárno 15 9 2 4 48:35 29
4. Malacky 15 7 1 7 28:29 22
5. Prievidza 15 7 1 7 26:27 22
6. MŠK Púchov 15 6 3 6 22:23 21
7. Nové Zámky 15 6 2 7 24:34 20
8. Topoľčany 15 5 1 9 18:33 16
9. Rača 15 4 1 10 15:47 13
10. P. Bystrica 15 0 1 14 5:48 1
Skupina o postup
7. kolo: Dubnica nad Váhom – Piešťany 1:1, Gabčí-
kovo – Petržalka 0:9, Šamorín – Skalica 0:2, Myjava 
– Zlaté Moravce/Vráble 1:3
1. Zl. Moravce 15 10 2 3 35:15 32
2. Petržalka 15 9 3 3 34:15 30
3. Myjava 15 9 0 6 25:17 27
4. Skalica 15 7 2 6 28:27 23
5. Dubnica 15 6 4 5 28:18 22
6. Inter 14 7 0 7 21:25 21
7. Gabčíkovo 15 6 3 6 15:28 21
8. Šamorín 15 3 4 8 11:26 13
9. Karlova Ves 13 3 3 7 24:28 12
10. Piešťany 14 1 3 10 11:33 6
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Výsledkový servis futbalových súťaží žiakov

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Prípravky MIX U11

1. liga starší žiaci 

1. liga mladší žiaci 

Prípravky MIX U10

4. liga starší žiaci SEVER

4. liga starší žiaci JUH

4. liga mladší žiaci

U13
Skupina o umiestnenie
6. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 4:2 (1:2), Že-
livský 3, Doan Anh – Janček, Baláž, Inter Bratislava 
– Zlaté Moravce/Vráble 8:0, Karlova Ves Bratislava 
– Senica 2:0, Levice – Skalica 13:0
1. Domino 13 9 3 1 40:16 30

2. Zl. Moravce 12 8 2 2 47:16 26
3. Karlova Ves 13 8 1 4 45:21 25
4. Senica 13 7 1 5 46:22 22
5. Inter 12 5 4 3 33:17 19
6. MŠK Púchov 13 5 0 8 38:36 15
7. Skalica 13 2 0 11 19:73 6
8. Levice 13 1 1 11 24:91 4
Skupina o titul
6. kolo: Prievidza – Dubnica nad Váhom 0:2, Dunaj-
ská Streda – Trenčín 0:6, Slovan – Petržalka 10:3, Nitra 
– Trnava 0:3
1. Trenčín 13 11 1 1 59:15 34
2. Slovan 13 10 2 1 51:17 32
3. Nitra 13 9 0 4 49:28 27
4. Petržalka 13 5 1 7 27:48 16
5. Trnava 13 4 3 6 34:34 15
6. Dubnica 13 3 2 8 23:41 11
7. D. Streda 13 2 3 8 19:41 9
8. Prievidza 13 1 2 10 18:56 5
U12
Skupina o umiestnenie
6. kolo: 
SDM Domino – MŠK Púchov 4:10 (3:6), Buza 3, 
Kováč – Ročiak 3, Sekáč 2, Šulík 2, Šurian, Pavlík, Sa-
tinová, Inter Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble 10:2, 
Karlova Ves – Senica 17:2, Levice – Skalica 6:1
1. Karlova Ves 13 12 0 1 195:54 36
2. Inter 13 12 0 1 172:33 36
3. MŠK Púchov 13 7 1 5 112:110 22
4. Zl. Moravce 13 7 0 6 111:117 21
5. Domino 13 6 0 7 94:103 18
6. Senica 13 3 0 10 59:127 9
7. Skalica 13 2 1 10 58:165 7
8. Levice 13 2 0 11 57:149 6
Skupina o titul
6. kolo: 
Prievidza – Dubnica nad Váhom 15:10, Dunajská Stre-
da – Trenčín 6:8, Slovan – Petržalka 10:3, Nitra – Tr-
nava 2:13
1. Slovan 13 12 0 1 233:63 36
2. Trnava 13 11 0 2 248:43 33
3. Trenčín 13 9 0 4 195:77 27
4. Nitra 13 8 0 5 202:99 24
5. Petržalka 13 6 0 7 124:141 18
6. D. Streda 13 4 0 9 123:199 12
7. Prievidza 13 2 0 11 112:259 6
8. Dubnica 13 0 0 13 60:416 0

O 1. – 8. miesto
5. kolo:  Ilava – Beluša 7:0, Domaniža – Plevník-Drie-
nové 3:4, Horovce – Fan Club Púchov 1:0
11. kolo: Ilava – Beluša 10:0, Domaniža – Plevník-Dri-
enové 4:1, Horovce – Fan Club Púchov 4:0
1. Ilava 12 8 1 3 55:15 25
2. Domaniža 12 8 1 3 39:19 25
3. FC Púchov 12 8 0 4 39:27 24
4. Dubnica 10 6 2 2 53:13 20
5. Horovce 12 5 2 5 21:25 17
6. Plevník 12 2 5 5 19:54 11
7. Prečín 10 1 2 7 10:41 5
8. Beluša 12 1 1 10 11:53 4
O 9. – 16. miesto
5. kolo: Bolešov – Kvašov 2:5, Mikušovce – Brvnište 
4:0, Podmanín – Šebešťanová 1:4
11. kolo: Bolešov – Kvašov 1:5, Mikušovce – Brvnište 
7:2, Podmanín – Šebešťanová 2:4
1. Kolačín 10 10 0 0 55:6 30
2. Mikušovce 10 8 0 2 60:12 24
3. Kvašov 12 6 2 4 30:18 20
4. Sverepec 8 5 1 2 18:11 16
5. Šebešťanová 10 4 3 3 20:20 15
6. Brvnište 10 2 3 5 22:36 9
7. Bolešov 10 0 1 9 9:67 1
8. Podmanín 10 0 0 10 6:50 0
O 17. – 24. miesto
5. kolo: Horná Poruba – Visolaje 0:2
11. kolo: Horná Poruba – Visolaje 1:1
1. Visolaje 12 8 2 2 44:15 26
2. H. Poruba 12 8 2 2 41:12 26
3. Praznov 8 5 0 3 14:11 15
4. D. Mariková 8 4 0 4 24:20 12
5. Udiča 10 3 0 7 19:33 9
6. Košeca 6 2 1 3 11:23 7
7. Pruské 10 2 1 7 9:31 7
8. L. Rovne 6 1 0 5 5:22 3

11. kolo:

19. kolo: 
Beluša – Košecké Podhradie 18:0, Nová Dubnica 
– Košeca 3:3, Ilava – Lazy pod Makytou 4:2, Bolešov 
– Lednica 0:15, Dolné Kočkovce- Horná Poruba 7:0, 
Horovce – Kolačín 0:0
1. Beluša 19 17 1 1 167:15 52
2. Lazy 20 17 0 3 105:18 51
3. Lednica 19 16 0 3 136:20 48
4. Košeca 19 13 3 3 80:22 42
5. Ilava 19 9 3 7 44:56 30
6. D. Kočkovce 19 9 1 9 58:41 28
7. Kolačín 19 8 1 10 31:52 25
8. N. Dubnica 19 5 4 10 44:61 19
9. Bolešov 19 5 3 11 42:110 18
10. Horovce 19 5 1 13 23:76 16
11. K. Podhradie 20 1 1 18 15:136 4
12. H. Poruba 19 1 0 18 10:148 3

15. kolo: 
Pružina – Dolná Mariková 0:5, Dohňany – Papradno 
0:19, Prečín – Jasenica 1:3, Podmanín – Plevník-Dri-

11. kolo: Ladce – Fan Club Púchov 1:3, Lysá pod Ma-
kytou – Streženice 1:4 
1. FC Púchov 10 7 2 1 26:13 23
2. Streženice 11 5 2 4 23:18 17
3. Lysá 10 3 2 5 26:29 11
4. Ladce 11 3 0 8 20:35 9

Skupina B 
20. kolo: Plevník-Drienové – Ilava 3:5
1. Ilava 16 15 0 1 133:17 45
2. Domaniža 14 10 1 3 71:37 31
3. P. Bystrica B 14 7 1 6 45:57 22
4. Ladce 16 5 0 11 37:97 15
5. Plevník 16 0 0 16 18:96 0

U15
Skupina o umiestnenie
6. kolo: 
MŠK Púchov – SDM Domino 2:0 (2:0), Lacko, My-
nář, Skalica – Levice 1:1, Senica – Dubnica nad Váhom 
4:2, Karlova Ves Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble 0:1, 
Prievidza – Petržalka 1:4
1. Senica 16 14 1 1 52:14 43
2. Petržalka 15 13 0 2 56:8 39
3. Zl. Moravce 16 9 2 5 28:15 29
4. Dubnica 16 8 2 6 25:16 26
5. MŠK Púchov 15 7 1 7 26:25 22
6. Prievidza 15 5 2 8 23:37 17
7. Karlova Ves 15 4 4 7 23:29 16
8. Skalica 15 4 4 7 19:31 16
9. Domino 16 2 4 10 12:38 10
10. Levice 15 0 2 13 7:58 2
Program 7. kola:
MŠK Púchov – FK Senica (2. 6. o 10.00), Prievidza – 
Zlaté Moravce/Vráble, Karlova Ves Bratislava – Levice, 
Dubnica nad Váhom – Petržalka, Domino – Skalica
Skupina o titul
7. kolo: 
Slovan Bratislava – Nitra 2:0, Dunajská Streda – Tren-
čín 0:3, Trnava – Inter Bratislava – odložené na 28. 5.
1. Trenčín 7 5 2 0 15:3 17
2. D. Streda 7 4 0 3 16:12 12
3. Slovan 7 3 2 2 17:12 11
4. Trnava 6 3 1 2 13:11 10
5. Nitra 7 2 0 5 9:19 6
6. Inter 6 0 1 5 5:18 1
Program 8. kola:
Inter Bratislava – Slovan Bratislava, Nitra – Dunajská 
Streda, Trenčín - Trnava
U14
Skupina o umiestnenie
6. kolo:  MŠK Púchov – SDM Domino 3:3 (0:1), 
Čmelo, Panáček (pk), Stacha – Molnár 2, Jonák, Skali-
ca – Levice 2:2, Senica – Dubnica nad Váhom 2:0, Kar-
lova Ves Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble, Prievidza 
– Petržalka 1:4
1. Petržalka 15 11 2 2 47:11 35
2. Domino 16 10 4 2 47:21 34
3. Skalica 15 9 2 4 36:21 29
4. Karlova Ves 15 8 4 3 34:13 28
5. MŠK Púchov 15 6 6 3 31:16 24
6. Senica 16 6 3 7 18:25 21
7. Levice 15 5 5 5 27:26 20
8. Prievidza 15 4 4 7 20:35 16
9. Zl. Moravce 16 3 0 13 17:43 9
10. Dubnica 16 0 0 16 9:75 0
Skupina o titul
7. kolo:  Slovan Bratislava – Nitra 3:1, Dunajská Stre-
da – Trenčín 1:3, Trnava – Inter Bratislava – odložené 
na 28. 5.
1. Trenčín 7 5 1 1 20:6 16
2. Slovan 7 5 1 1 17:7 16
3. Nitra 7 3 2 2 14:13 11
4. D. Streda 7 3 0 4 14:14 9
5. Trnava 6 2 0 4 2:11 6
6. Inter 6 0 0 6 3:19 0

enové 2:4
1. Plevník 14 11 0 3 70:12 33
2. Papradno 15 10 1 4 93:33 31
3. Jasenica 15 10 1 4 81:21 31
4. D. Mariková 15 9 2 4 72:35 29
5. Domaniža 14 8 2 4 81:24 26
6. Podmanín 14 7 1 6 62:40 22
7. Udiča 14 5 1 8 39:75 16
8. Prečín 15 4 2 9 43:66 14
9. Pružina 15 3 2 10 51:67 11
10. Dohňany 15 0 0 15 6:225 0
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SPOMIENKA
Dňa 30. 5. 2019 si pri-
pomenieme smutné 2. 
výročie kedy nás navždy 
opustil náš milovaný 
syn, manžel, otec a brat 
Radovan HÚŽEVKA. 

S láskou spomína 
mama, manželka, deti 

a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
Mama to slovo je cennej-
šie ako hocijaké iné na 
svete. Keď Ťa už niet, rúti 
sa nám svet. Spi sladko, 
snívaj svoj večný sen v 
spomienkach sme pri 
Tebe každý deň. 
Dňa 20. júna si pripomí-
name 1. výročie úmrtia 
našej mamy Izabely PODYMÁKOVEJ. 

S láskou spomína dcéra Edita s rodinou, 
vnúčatá a pravnuci. 

SPOMIENKA
Dňa 27. 5. 2019 by sa 
bola dožila Zdenka  
JANÍČKOVÁ z Lysej pod 
Makytou 65 rokov ži-
vota. Kto ste ju poznali 
venujte jej prosím Vás 
tichú spomienku. 
               Spomína manžel 
            a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Dni plynú ako rieky prúd, 
len spomienka v srdci 
trvá a nedá zabudnúť. 
Dňa 27. 5. 2019 uply-
nulo 15 rokov od 
úmrtia našej drahej 
mamy, manželky, sestry 
Soni HURTOŇOVEJ. 

S láskou spomína celá rodina 

SPOMIENKA
Dotĺklo srdce, prestalo 
biť, skončilo svoju púť, 
nechceme na Teba za-
budnúť. Odišiel si bez 
toho, tak náhle, aby Tvoje 
ústa aspoň zbohom dali. 
Len ten, kto niekoho na-
vždy stratí, vie, čo je bo-
lesť a žiaľ. Tá rana v srdci 
stále bolí a zabudnúť nedovolí. 
Dňa 31. 5. 2019 uplynie rok čo, navždy odišiel 
náš drahý manžel, otec, dedko, pradedko  Jozef 
LADECKÝ z Horných Kočkoviec. 

S láskou spomína manželka Emília, 
synovia a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Hoci ste odišli v našich srdciach zostávate. Dňa 
1. 6. 2019 si pripomíname nedožité 90. narode-
niny nášho otca Štefana HUDECA a 14. 7. 2019 
si pripomenieme 3. roky od úmrtia mamy Evy 
HUDECOVEJ. 

S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami a 
sestra Elena s rodinou. 

SPOMIENKA
Slza smútku tíško stečie 
po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spom-
ienka ako večný plameň 
v našich srdciach zahorí. 
Dňa 31. mája si pripomí-
name 3. smutné výročie 
odvtedy ako nás náhle 
opustil náš milovaný 
brat, otec, dedko a ujko Vladimír PODYMÁK 
z Púchova. 

Spomíname s láskou a úctou celá rodina.

SPOMIENKA
Navždy prestali pre Teba 
hviezdy svietiť, už navždy 
prestalo pre Teba slnko 
hriať, ale Tí, čo Ťa mali 
radi, nikdy neprestanú 
na Teba spomínať. 
Dňa 14. júna si pripo-
míname 21. výročie od-
vtedy, ako nás navždy 
opustil náš milovaný otec, svokor a starý otec 
Štefan PODYMÁK z Púchova. 
Spomíname s láskou a úctou. Smútiaca rodina. 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, 
známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 
drahou zosnulou manželkou, mamičkou a babičkou 
Helenou FICEKOVOU. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký 
žiaľ. Osobitne ďakujeme pohrebnej službe Advent  
za dôstojnú rozlúčku.                                    Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško z nášho 
života, ale krásne spom-
ienky a večná láska v nás 
stále ostávajú, pretože 
ten, kto žije v našich srd-
ciach, nikdy neumiera. 
Dňa 3. 6. 2019 uplynie 
10. rokov od chvíle kedy 
odišiel náš drahý man-
žel, otec a starý otec Jozef ŽEMLA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 1. 6. 2019 si pripo-
menieme 2. smutné 
výročie čo nás opustila 
naša drahá mama, bab-
ka a prababka Terézia 
FIALKOVÁ z Púchova. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 
S láskou spomínajú sy-
novia a dcéra s rodinami. 

SPOMIENKA
Hoci ste odišli, ale v mysli a v našich srdciach 
stále zostanete. Dňa 2. 6. 2019 by sme si pripo-
menuli 100. výročie našej milovanej mamičky, 
babičky a prababičky Anny CRKOŇOVEJ  a dňa 
12. 11. 2019 by sme si tiež pripomenuli nedoži-
té 110. výročie nášho milovaného otca, dedka a 
pradedka Ondreja CRKOŇA. 

S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia
s rodinami. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa dňa 17. 5. 
2019 prišli rozlúčiť s naším 
drahým zosnulým man-
želom, otcom a dedkom  
Ing. Milanom LODUHOM 
zo Streženíc. Zároveň ďaku- 
jeme za prejavenú sústrasť, 
kvetinové dary a modlitby 
obetované za neho. Ďakujeme tiež Mons. Michalovi 
Kebluškovi, kaplánovi Michalovi Melišovi za povzbu-
divé slová počas obradov a tiež pohrebnej službe 
Advent za profesionálnu a dôstojnú rozlúčku. 

Manželka, synovia a dcéra s rodinami.

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

0903 42 42 42 (NONSTOP v prípade úmrtia)
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám dva pozemky: jeden v Nimnici 3000 m², 
stavebný na 3 domy. A druhý predám (na firmu) 
1600 m² medzi Kolonkou a Dol. Kočkovcami. Tel. 
0948 592 181. 
• Ponúkame na predaj záhradu (lokalita Zábreh) v 
rozlohe 1633 m², na záhrade sa nachádza pivnica, 
studňa, prípojka na elektriku a mestský vodovod. 
Tel. 0948 438 488.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.
• Prenajmem peknú kanceláriu 20 + 16 m² (dá sa 
aj samostatne) na Štefánikovej ulici. Aj s parko-
viskom. Tel. 0905 262 820.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Reštauracia Čierny Havran hľadá na trvalý pra-
covný pomer servírku. Benefity: odmeny, pitný 
režim, strava. Mzda od 3 €/hod. Tel. 0918 855 760 
• Hľadám upratovačku na upratanie dvoch izieb, 
jednorazovo, Púchov. Tel. 0911 449 177.
• Prijmem vodiča do taxislužby. Práca vhodná tiež 
pre ZŤP. Výhoda je karta vodiča Taxi. Tel. 0908 874 
874, info@sbtaxi.sk.
• Spoločnosť ODEMA prijme do plného pracov-
ného pomeru vyučenú krajčírku (nástupný plat 
520 € brutto). Žiadosti o prijatie do zamestnania 
spolu so životopisom môžete posielať poštou 
na adresu: Alena Benešová – ODEMA, Nábrežie 
slobody 795/2, Púchov 020 01, e–mailom na: se-
kretariat@odema.sk, alebo priniesť osobne. Kon-
taktná osoba: p. Húževková: 0917 836 122.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám si prácu ako opatrovateľka alebo ako 
upratovačka. Tel. 0944 050 777.
• Hľadám si prácu ako upratovačka na 1 h denne, 
v doobedňajších hodinách. Tel. 0944 341 880.

SLUŽBY
• Prerábky bytových jadier, domov a kúpeľní. Tel. 
0940 731 972.

• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 2019. 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.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

                         0905 743 166   /   dps@tvarnice.sk   /   www.tvarnice.sk 

 Betonárska oceľ

   Zemné práce Debniace, murovacie 
a pilierové tvárnice

Výroba

a predaj

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

POHOTOVOSŤ PRE DETI, 
DORAST A DOSPELÝCH:

PO - PIA: 16.00 – 22.00
SO - NE: 7.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 
 SO - NE a sviatočné dni:  8:00 – 13:00

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  
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POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa dňa 23. 5. 
2019 prišli rozlúčiť s našou 
drahou zosnulou mamou, 
babkou a prababkou 
Máriou KALUSOVOU  
z Mestečka. Zároveň ďaku-
jeme všetkým za prejavenú 
sústrasť a kvetinové dary.  
Zvlášť ďakujeme pohrebnej službe Advent za pro-
fesionálnu dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme taktiež aj 
páni farárovi Miroslavovi  Eštokovi. Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Hoci ste odišli, ale v mysli a v našich srdciach stá-
le zostanete. Tento rok si pripomenieme 20 ro-
kov od smrti našich rodičov Ľudovíta a Margity 
MINJARIKOVÝCH. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Sonja 
a Daniela s rodinami. 

SPOMIENKA
Zostali spomienky a od-
kaz jediný, tak veľmi chý-
baš nám v kruhu rodiny. 
Dňa 28.mája uplynuli 
4 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
manželka a mama Mgr. 
Anna PANTÚČKOVÁ. 

S láskou a úctou spomína manžel a syn s rodinou.

Hľadáme vodičov na kamión a na sólo
vozidlo do 12 ton. Jazdí sa celá EÚ.

Kontakt: 0907 787 463
Plat cca 1 500 EUR v čistom - podľa dĺžky trás 

Spoločnosť so 100 ročnou históriou ponúka možnosť zmeniť svoj život.

4 ciferný mesačný zárobok * 3 ciferné kvartálne bonusy 
* zaujímavá práca nielen v kancelárii * kariérny rast 

* flexibilná pracovná doba * podpora v tíme

NEVÁHAJ - počet voľných miest je obmedzený!!!
Kontakt - 0949 731 110 alebo 0903 474 596

BLAHOŽELANIE
Srdečne blahoželáme p. Jánovi PETROVI, 
predsedovi ZO SZZP v Púchove k jeho jubileu. 
Prajeme mu čo najlepšie zdravie, pohodu a úspech 
v práci i v súkromí. Nech vždy prežíva len radostné 
chvíle.

 Členovia zo SZZP v Púchove.
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