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Fotoreportáž z 37. ročníku festivalu FOLKLÓRNY PÚCHOV
V nedeľu 9. júna o 14. hod. sa 
pred Divadlom Púchov zhro-
maždili členovia folklórnych 
súborov, aby slávnostne ot-
vorili 37. ročník Folklórneho 
Púchova. Po úvodných tó-
noch fujár-trombít v podaní 
trombitášov Štefánikovcov a 
niekoľkých výstreloch z dobo-
vých strelných zbraní sa krojo-
vaný sprievod vybral ulicami 
mesta smerom na pešiu zónu. 
Tu z pódia zaznela tradičná 
hymna festivalu „Tie záriecke 
zvony“ a prehliadka ľudovej 
hudby, spevu a tancov mohla 
začať.

Divákov a účinkujúcich za or-
ganizátorov pozdravili primá-
torka mesta Katarína Heneko-
vá a manažérka Púchovskej 
kultúry, s. r. o. Milada Vargová. 
Festival moderovala Miriam 
Martináková, ktorá postupne 
predstavila všetkých účin-
kujúcich z 10 folklórnych sú-
borov: FS Bukoviny Brvnište, 
Trombitáši Štefánikovci Nim-
nica, DFS Biela voda Púchov, 
DĽH Lachovček Púchov, FS 
Holíšan Púchov, FS Záriečan-
ka, FS Považan Považská Bys-
trica, FS a ĽH Váh Púchov, FS 
Zobor Nitra.
Foto: Slavomír Flimmel
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Za prácu s portálom Odkaz pre starostu mesto Púchov 
opäť medzi trojicou najvyššie ocenených samospráv

Mestu Púchov bolo v roku 2018 pro-
stredníctvom Odkazu pre starostu 
adresovaných celkom 85 podnetov 
od občanov, z ktorých sa mu poda-
rilo úspešne vyriešiť takmer 86 per-
cent. „Myslím si, že to je výborný 
projekt a nielen z toho hľadiska, 
že samospráva má presnú špeci-
fikáciu nahlásených podnetov od 
občanov v podobe lokalizácie a fo-
todokumentácie, ale aj z hľadiska, 
že takýmto spôsobom dokážeme 
lepšie zapájať občanov do diania v 
živote samosprávy, čo je dôležité,“ 
komentuje úspech mesta Púchov 
na Odkaze pre starostu viceprimátor 
Lukáš Ranik.   

Daniela Drábiková je tou poverenou 
pracovníčkou Mestského úradu Pú-
chov, ktorá sa o Odkaz pre starostu 
celoročne stará a ktorá triedi, odko-
munikováva a spracováva jednot-
livé podnety: „Najviac ľudí trápia 
miestne komunikácie, najmä vý-
tlky na cestách a chodníkoch. Ale 
tiež detské ihriská, lavičky, zeleň, 
problémové parkovanie, prípadne 
dlhodobo odstavené vozidlá,“ vy-
menúva. 

Keď si zverejnený podnet občana 
vyžiada okrem vysvetľujúcej reak-
cie aj konkrétnu odozvu v podobe 
opráv, úprav, kosenia, odpratania, 
vyčistenia... tento zväčša býva ad-
resovaný na zrealizovanie Podniku 
technických služieb mesta (PTSM): 
„Áno, väčšinou občania pripomien-

kujú cesty a chodníky, na ktorých 
sa najmä po zime často objavujú 
výtlky. Je to dôsledok v minulosti 
chýbajúcej koncepcie komplexnej 
opravy chodníkov a ciest mesta,“ 
reaguje riaditeľ a konateľ PTSM Mi-
loš Svoboda. 

Spôsob každoročného vyhodnoco-
vania práce jednotlivých samospráv 
na Odkaze pre starostu nestojí len 
na číslach a jednoduchých štatisti-
kách: „Pri hodnotení riešenia pod-
netov sme sa pozerali na to, či pod-
net bol riešený, vyriešený alebo 
nie, ale zároveň sme zohľadňovali 
aj náročnosť jednotlivých podne-
tov. Získané body sa spájali do 

celkového skóre, ktoré vyjadrovalo 
to, ako bola konkrétna samosprá-
va úspešná pri riešení podnetov v 
porovnaní s imaginárnou priemer-
nou samosprávou,“ vysvetľuje spô-
sob hodnotenia výskumník Inštitútu 
pre dobre spravovanú spoločnosť 
Juraj Kačur. 

Platforma Odkaz pre starostu vznikla 
v roku 2010, kedy ho vytvorila mimo-
vládna organizácia Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť. V začiatkoch 
slúžila len pre občanov hlavného mes-
ta Bratislava. Postupom času sa do nej 
dostali možnosť zapojiť aj občania 
ostatných obcí a miest. Dnes pomo-
cou internetovej stránky a zároveň 
mobilnej aplikácie umožňuje obča-
nom samospráv nahlasovať najrôznej-
šie typy nedostatkov, ktoré ich vo ve-
rejnom priestore obce alebo mesta 
trápia a o ktorých riešení môžu ko-
munikovať priamo so samosprávou. 
„Odkaz pre starostu vytvára pries-
tor na rýchle a jednoduché riešenie 
podnetov od občanov a takisto bolo 
jeho ambíciou zlepšenie komuniká-
cie medzi samosprávou a občanmi,“ 
pomenováva dôvody vzniku platfor-
my Odkaz pre starostu jej projektový 
manažér Martin Kollárik.

Od podobných platforiem sa Odkaz 
pre starostu podľa zástupcov Inštitútu 
pre dobre spravovanú spoločnosť  

odlišuje sieťou momentálne dvadsia-
tich dobrovoľníkov, zväčša aktívnych 
občanov, ktorí sa spolupodieľajú na 
administrácii Odkazu pre starostu: 
„Ešte predtým než bude podnet 
zverejnený na portáli Odkaz pre 
starostu, ho skontroluje konkrétny 
administrátor, ktorý sa venuje da-
nej samospráve. Jeho úlohou je aj 
moderovanie diskusie, aby sa v nej 
neobjavovali nevhodné a vulgárne 
vyjadrenia. Dobrovoľník – administ-
rátor kontroluje aj informácie, ktoré 
zverejňuje samospráva a pod jeho 
dohľadom sa menia aj statusy pri 
jednotlivých podnetov: vyriešený, 
neriešený, atď...,“ špecifikuje Juraj 
Kačur.
Počas viac ako deviatich rokoch pre-
vádzky portálu Odkaz pre starostu 
sa prostredníctvom neho podarilo 
vyriešiť skoro 30 tisíc podnetov od 
občanov.    

Výsledky najlepších samospráv na 
Odkaze pre starostu za rok 2018

Riešenie podnetov od občanov:
- v kat. samosprávy nad 20 000 
obyvateľov: 
1. miesto: Trnava 
2. miesto: Bratislava-Rača
3. miesto: Levice
- v kat. samosprávy do 20 000 
obyvateľov: 
1. miesto: Senec
2. miesto: PÚCHOV
3. miesto: Malacky

Komunikácia s občanmi:
- v kat. samosprávy nad 20 000 
obyvateľov: 
1. miesto: Trnava
2. miesto: Levice
3. miesto: Prievidza
- v kat. samosprávy do 20 000 
obyvateľov: 
1. miesto: Malacky
2. miesto: PÚCHOV
3. miesto: Stupava 

Tatiana Moravcová, MsÚ Púchov

Uplynuký týždeň vo štvrtok 6. júna si prevzali zástupcovia mesta Púchov od Inštitútu pre dobre spravovanú spo-
ločnosť ocenenia „Zlaté vedro“ za vlaňajšiu celoročnú prácu s portálom Odkaz pre starostu. Medzi samosprávami 
do 20 tisíc obyvateľov získalo mesto Púchov druhé najvyššie hodnotené umiestnenia za komunikáciu s občanmi 
a takisto za riešenie podnetov občanov na tomto portáli. 

Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
Žiadosť na hlavnú kontrolórku mesta vykonať kontrolu hospodárenia,  mimo 
schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019,  v spoločnosti Púchov-
ská kultúra, s. r. o. Púchov 
Návrh – Schválenie odvolania a menovania konateľa Púchovská kultúra, s. r. o. 
Návrh - Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za úče-
lom realizácie projektu: „Oprava strechy požiarnej zbrojnice DHZ Púchov“
Návrh - Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za 
účelom realizácie projektu: „Zníženie dopravnej nehodovosti na území Mesta 
Púchov“ 
Rôzne
Interpelácie

Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva Púchov 
11. 6. 2018 (utorok) o 9.00  h  // Divadlo Púchov, Hoenningovo nám. 2

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.

3.
4.

5.

6.
   7.
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
Z minulotýždňového pracovného 
programu púchovskej primátorky Ka-
taríny Henekovej vyberáme:
V utorok 4. júna prijala pozvanie na 
„Deň radosti“, ktorý pripravili pra-
covníci Domova sociálnych služieb 
Púchov - Nosice nielen pre svojich 
zverencov, ale aj pre klientov Cen- 
tra sociálnych služieb (CSS) Púchov 
- Kolonka, CSS Lednické Rovne, CSS 
Adamovské Kochanovce a Asociá-
cie zväzu zdravotne postihnutých 
Trenčín. Podujatie zorganizovali v 
Nosiciach už po tretíkrát. Stráviť pár 
príjemných chvíľ okrem primátorky 

prišli aj viceprimátor Lukáš Ranik a 
za zriaďovateľa nechýbal trenčian-
sky župan Jaroslav Baška. Domov 
sociálnych služieb v Nosiciach sa 
podľa svojej riaditeľky Gabrie- 
ly Hrončekovej  aktuálne stará o 39  
klientov. Zariadenie čaká už tento rok 
budovanie novej prístavby, pričom 
celková hodnota investície má do- 
siahnuť takmer milión eur.

Vo štvrtok 6. júna sa na pôde mest-
ského úradu uskutočnilo informatív-
ne stretnutie spojené s prezentáciou 
spoločnosti Power Mode s názvom 
„Integrácia inteligentných riešení 
mesta“.

Pred blížiacim sa termínom júnového 
zastupiteľstva (11. 6.) zvolala primátor-
ka Púchova na štvrtkové (6. 6.) po- 
poludnie tzv. poslanecké grémium 
púchovského mestského zastupi-
teľstva. Fórum poskytuje priestor na 
reflektovanie aktuálnych otázok zo ži-
vota púchovskej samosprávy.

V piatok 7. júna na Trenčianskej ulici 
pribudla nová drevená lavička, ktorú 
mestu Púchov venovala Krajská or-
ganizácia cestovného ruchu (KOCR) 
so sídlom v Trenčíne. Čerstvo osadenú 
lavičku oficiálne odovzdal primátorke 
Púchova predseda KOCR Juraj Gerlici. 
Lavička s vygravírovanou grafikou je 
trojrozmernou turistickou pozván-
kou na návštevu Trenčianskeho hra-

du, ktorý je na nej znázornený. Pod- 
mienkou darovania lavičky od krajskej 
organizácie bolo, aby táto bola osa-
dená výlučne na Trenčianskej ulici a 
na tráve. Do úvahy najskôr prichádzal 
priestor pri kaplnke Magdalénka, ale 
vzhľadom na prebiehajúce stavebné 
úpravy, dostal prednosť priestor pri 
autobusovej zastávke medzi železnič-
ným nadjazdom a odbočkou do Nosíc

Kalendárny a pracovný týždeň záro-
veň zavŕšil v nedeľu 9. júna popo- 
ludní 37. ročník Folklórneho Púcho-
va, ktorého sa primátorka K. Heneko-
vá zúčastnila. Najskôr pred divadlom, 
odkiaľ sa pohol krojovaný sprievod 
folkloristov a následne aj na jeho ot-
vorení na pešej zóne, kde sa postupne 

Nová lavička na Trenčianskej ulici je osadená pri autobusovej zastávke
medzi železničným nadjazdom a  odbočkou do Nosíc.

Deň radosti v DSS Púchov - Nosice.

predstavili folklórne skupiny a súbory 
fungujúce pod krídlami mestskej spo-
ločnosti Púchovská kultúra, ale takisto 
aj z Púchovskej doliny, Nimnice, Považ-
skej Bystrice, Brvnišťa a Nitry.

-msu-tm- 

Kompostéry zazmluvnená firma nedodala ani po opakovaných urgenciách, 
mesto odstúpilo od zmluvy, bude si uplatňovať zmluvnú pokutu

1200 kusov záhradných komposté-
rov o objeme 600 litrov a 528 kusov 
o objeme 800 litrov za cenu 147 tisíc 
eur malo byť podľa zmluvy s firmou 
Europe Media House dodaných ešte 
koncom roku 2018. Pôvodný dátum 
žiadala firma posunúť opakovane 
vždy zhruba po mesiaci s tým, že si 
je vedomá všetkých sankčných po-
stihov vyplývajúcich z kúpnej zmuvy.  
V apríli však prestala komunikovať a 
to už púchovskej radnici definitívne  
došla trpezlivosť. Za takéto vysoko ne-
seriózne a nezodpovedné chovanie, 
ktoré vzbudilo vážne pochybnosti o 
tom, či firma Europe Media House 
dokáže kompostéry vôbec dodať, 
mesto odstúpilo od zmluvy.          -msu-

Do pozornosti rodičom detí 
materských škôl z Púchova
V súvislosti s ukončením prípravy 
zabezpečenia prevádzky materských 
škôl podľa platného harmonogramu 
Leto 2019 pripomíname rodičom 
detí materských škôl z Púchova uhra-
diť do 20. júna 2019 príspevok na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa vo vybranej materskej škole 
za obidva mesiace júl a august 2019. 
Do správy pre prijímateľa z dôvodu 
rýchlejšej kontroly úhrad uveďte: 
LETO 2019 a meno dieťaťa.

• Po tomto termíne a následnej su-
marizácii údajov v materských ško-
lách, nebude možné dieťa umiestniť 
do vybranej materskej školy, preto 
úhrady vykonajte včas.

• Úhrada za stravovanie detí počas 
pobytu detí na prázdninovej činnosti 
v materskej škole sa realizujte podľa 
pokynov a prostredníctvom vedúcej 
školskej jedálne.      
   
 • Veríme, že príprava a realizácia 
letnej prázdninovej činnosti v ma-
terských školách i tento bude zabez-
pečená v prepísaných termínoch a 
k spokojnosti  širokej rodičovskej 
verejnosti.    

Odd. školstva a sociálnych vecí
MsÚ Púchov

V súvislosti s plánovaným odovzdáva-
ním kompostérov v priebehu jarných 
mesiacov tohto roka, mesto Púchov 
oznamuje všetkým záujemcom, že  
z dôvodu neplnenia si podmienok 
bolo nútené odstúpiť od kúpnej zmlu-
vy s dodávateľom, ktorým je  spoloč-
nosť Europe Media House, s. r. o.

Napriek viacerým posunom ter-
mínov dodávky predmetu zmluvy 
deklarovaných víťazným dodáva-
teľom, ktorý vzišiel z verejného 
obstarávania, nedokázala táto spo-
ločnosť zabezpečiť kompostéry v 
stanovenom množstve.

Na základe vyššie uvedených sku-
točností, mesto požiada riadiaci or-
gán o zmenu harmonogramu plne-
nia aktivít projektu a po schválení 
vyhlási nové verejné obstarávanie 
na výber dodávatela kompostérov. 
O ďalších postupoch a termínoch 
dodania kompostérov vás bude-
me informovať.  

Mesto Púchov
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7. ročník Hornokočkovského kotlíka
Peknou pozvánkou pre všetkých, ktorí 
guláš nielen obľubujú, ale majú aj chuť 
sa priučiť niečo nové z kuchárskeho 
umenia a radi súťažia bol 7. ročník 
súťaže vo varení gulášu pod názvom 
Hornokočkovský kotlík. Akcia sa usku-
točnila 8. júna v areáli pri Váhu v Hor-
ných Kočkovciach.

Slnečné sobotné počasie a zdieľanie 
pohody v lone prírody prilákalo do 
areálu 28 súťažiacich tímov, čo bol 
rekord podujatia. Program začal od 
11. hodiny prezentáciou účastníkov, 
výberom miesta s poradovým číslom 
varešky a prípravou súťažného roštu. 
Každé družstvo s neobmedzeným 
počtom členov so svojím kapitánom 
si prinieslo dobrú náladu, polotovary 
a pomôcky na varenie, vrátane vody. 
Výstrelom mega petardy na pravé 
poludnie začali jednotlivé tímy vare-
nie ľubovoľného kotlíkového gulášu s 
podmienkou, aby bol jedlý. Doba va-
renia bola určená na 5 hodín a tento 
čas vypĺňala voľná zábava podfarbená 

príjemnou hudbou a moderovaným 
slovom naprieč celou históriou tejto 
súťaže, dobrým pivom, rôznymi po-
volenými dopingovými tekutinami a  
chutného gulášu aj pre divákov. Pre 
súťažiacich ale i návštevníkov boli pri-

pravené doplnkové športové súťaže 
ako hod polenom do trávy a zatĺkanie 
klinca do dreveného kláta. Na svoje si 
prišli aj deti so svojimi aktivitami.

Vyvrcholením podujatia bolo hod-

notenie jednotlivých vzoriek gulášu 
štvorčlennou porotou a následným 
vyhlásením výsledkov s odovzdáva-
ním cien. Avšak vyhláseniu výsledkov 
súťaže predchádzalo ešte losovanie 
bohatej tomboly. Na pomyslenú bed-
ňu víťazov sa postavili tímy: Horné-
-Dolné (Kočkovce) - 3. miesto, Crka-
-Krka - 2. miesto a víťazom 7. ročníka 
o putovný tanier sa stal tím Horné 
(Kočkovce) - Dolná (Breznica). Organi-
zátormi bola udelená aj špeciálna cena 
za vizuál pripraveného roštu a členov 
tímu, ktorú vyhral tím Mestskej kaviar-
ne. Aj keď stupne víťazov boli rozdané, 
išlo hlavne o zábavu spojenú s chu-
ťovými pohárikmi. Táto akcia má ešte 
jeden veľký bonus, stretnú sa tu rôzny 
ľudia, ktorí vytvoria skvelú partiu, je-
den tím, ktorí to „vyhral“. Veľká vďaka 
patrí organizátorom podujatia - vý-
boru mestskej časti č. 7, pohostinstvu 
U Rybára, mestu Púchov, urbáru p. s. 
Horné Kočkovce, návštevníkom, poro-
te, DJ-ovi a hlavne všetkým súťažiacim.                  
                   Cyril Crkoň, foto: S. Flimmel

Mesto sa od 1. 1. 2020 zrejme nevyhne nepopulárnemu kroku 
- zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad

• Návrh VZN predkložila vedúca eko-
nomického oddelenia MsÚ Púchov 
Lucia Pružinská: „VZN sa vydáva z 
dôvodu potreby úpravy poplatku a 
z dôvodu potreby bližšej špecifiká-
cie a stanovenia potrebných pod-
mienok na úľavy a oslobodenia od 
poplatku. Potreba úpravy poplatku 
vznikla zo zákonných dôvodov a 
z výsledku kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu a výsledkov in-
terného enviroauditu – mesto zo 
zákona nemôže doplácať na nakla-
danie s odpadom, pričom reálne 
doteraz doplácalo. Návrh zvýšenia 
poplatku je momentálne prienikom 
nízkej separácie odpadu, očistenia 
nákladov na nakladanie s odpadom 
a doplatkom mesta na nakladanie  
s odpadom.“ 
• Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
republiky navrhuje (prostredníctvom 
odporúčaní zaznamenaných v proto-
kole o výsledku kontroly z novembra 
2018) prehodnotiť výšku miestneho 
poplatku za komunálny odpad a ta-

kisto zlepšiť jeho triedenie, nakoľko 
mesto by podľa platnej legislatívy 
nemalo za nakladanie s odpadmi 
doplácať. NKÚ vyčíslil len za rok 2017 
mestu Púchov stratu pri financovaní 
nakladania s odpadmi vo výške viac 
ako 190 tisíc eur. 
•Na internom enviroaudite naklada-
nia s odpadmi mesta Púchov aktívne 
(bez nároku na odmenu) spolupra-
covala špecialistka a poslankyňa MsZ 
Ľubica Kuchařová. Audit priniesol 
zistenia, ktoré korešpondujú aj so zá-
vermi NKÚ SR. „V Podniku technic-
kých služieb mesta bolo preverova-
ním zistené, že odpadové nádoby, 
ktoré sú privážané od obytných do-
mov obsahujú zmiešané odpady, 
ktoré musia pracovníci PTSM ďalej 
prácne separovať, čo nie je vždy 
možné. Niektoré kontajnery na ko-
munálny odpad obsahovali najmä 
neodseparované plasty, elektro- 
odpad, nadrozmerný odpad, pa-
pier, ale aj nebezpečné odpady, čo 
je fotograficky zdokumentované 

v správe z auditu. Problémom je aj 
zastaralosť a poruchovosť separa-
čnej linky a nedostatočná kapacita 
a hromadenie odpadov v PTSM.  
Z  pohľadu výsledkov auditu teda 
najhoršie dopadlo nakladanie a se-
parácia odpadov občanmi a firma-
mi, kde úroveň separácie odpadov 
je v súčastnosti neakceptovateľná 
a bude potrebné aj zo strany mesta 
a PTSM prijať adekvátne opatrenia. 
Medzi tie základné patrí zvyšovanie 
povedomia, napr. formou informač-
ných tabulí v mieste stojísk odpado-
vých kontajnerov, zabezpečenie do-
statočného množstva odpadových 
nádob a rozšírenie portfólia separá-
cie odpadov o ďalšie komodity, teda 
ešte separovateľné zložky - oleje, 
kovy, bioodpad, textil a podobne,“ 
ozrejmuje závery enviroauditu Ľ. Ku-
chařová. 
• „Mrzí ma, že musíme pristúpiť k 
takémuto nepopulárnemu rozhod-
nutiu, akým je zvýšenie poplatku  
za odpad, avšak je potrebné brať 

na zreteľ závery enviroauditu a 
rovnako NKÚ,“ reaguje primátorka 
Katarína Heneková a dodáva: „Aký 
prístup si zvolíme je na každom 
jednom z nás. Pristupovať zodpo-
vedne k separovaniu už v domác-
nostiach je cestou, ktorá je efek-
tívna ekonomicky i voči životnému 
prostrediu.“ 
• V súčasnosti je platné viac ako tri 
roky staré VZN, ktoré stanovuje po-
platok napríklad pri fyzickej osobe 
za jeden kalendárny deň na 0,080 
eura, čo predstavuje 29,20 eura za 
rok. Podľa aktuálneho návrhu VZN 
o miestnom poplatku za komunál-
ny odpad sa tento s účinnosťou od 
1. januára 2020 rovnako pri fyzickej 
osobe navrhuje mierne zvýšiť na 
0,092 eura, čo predstavuje poplatok 
33,58 eura ročne.
• Návrh VZN by sa mal objaviť na 
programe mestského zastupiteľstva, 
ktoré zasadne ešte pred začiatkom 
prázdnin - 26. júna 2019, kde o ňom 
budú hlasovať poslanci.        -msu-tm-

Na ostatnom rokovaní mestskej rady sa jej členovia venovali aj návrhu Všeobecne záväzné-
ho nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
v meste Púchov, ktoré upravuje výšku poplatku pri jednotlivých kategóriách poplatníkov za 
jeden kalendárny deň a na základe ktorého sa vypočítava celková ročná výška poplatku.
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Mestská polícia

Nehoda troch vozidiel pri Tatrabanke
POLÍCIA INFORMUJE

Nehoda troch vozidiel pri Tatrabanke si našťastie nevyžiadala zranených. 

V Porube na stupňoch muži Zbory a ženy Kvašova a Ihrišťa
SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 2. KOLO, PORUBA

Muži Stupného a ženy Nedašovej Lhoty triumfovali 
v druhom kole nadnárodnej Slovensko-moravskej 

hasičskej ligy 
v Porube. 
Zástupcovia 
Púchovské -
ho okresu sa 
medzi muž-
mi „nasklada-
li“ na 3. – 5. 

miesto v poradí Zbora, Podhorie, Stupné. Medzi že-
nami skončili Kvašovčanky druhé a Ihrišťanky tretie. 

V mužskej súťaži sa Stupňania vyšvihli do čela prie-
bežného poradia s rovnakým počtom bodov ako 
Podhorie, o bod menej má obhajca prvenstva z Bru-
mova. V ženskej súťaži je priebežným lídrom Nedašo-
va Lhota pred Streženicami a Kvašovom.

Výsledky 2. kola:
Muži: 1. Stupné – 13,85 sekundy, 2. Brumov – 13,94 

s, 3. Zbora – 14,05 s, 4. Podhorie – 14,24 s, 5. Viso-
laje – 14,56 s, 6. Francova Lhota – 14,58 s, 7. Ďurďo-
vé – 14,80 s, 8. Lednické Rovne – 14,90 s, 9. Poruba 
– 15,36 s, 10. Lidečko – 15,59 s, 11. Nosice – 15,69 
s, 12. Krásno – 15,95 s, 13. Lehota pod Vtáčnikom 
– 16,07 s, 14. Hliník nad Váhom – 16,54 s, 15. Valašské 
Příkazy – 16,89 s, 16. Ruskovce – 17,12 s, 17. Hošti-
ná – 17,15 s, 18. Svinná – 22,23 s, Ihrište, Nedašova 
Lhota, Podlužany útok nedokončili, Tŕstie a Dohňany 
diskvalifikovali.

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 17,02 s, 2. Kvašov – 18,68 
s, 3. Ihrište – 19,32 s, 4. Streženice – 19,81 s, 5. No-
sice-žabky – 20,52 s, 6. Dulov – 22,72 s, 7. Dežerice 
– 32,02 s, 8. Kocurany – 55,31 s

Poradie po druhom kole: 

Muži: 1. Stupné – 33 bodov, 2. Podhorie – 33 bo-
dov, 3. Brumov – 32 bodov, 4. Visolaje – 28 bodov, 5. 
Zbora – 24 bodov, 6. Ďurďové – 19 bodov, 7. Lednic-
ké Rovne – 15 bodov, 8. Francova Lhota – 15 bodov, 
9. Svinná – 9 bodov, 10. Poruba – 8 bodov, 11. Podlu-
žany – 6 bodov, 12. Lidečko – 6 bodov, 13. Ihrište – 5 
bodov, 14. Krásno – 5 bodov, 15. Nosice – 5 bodov, 
16. Tŕstie – 4 body, 17. Hoštiná – 4 body, 18. Valašské 
Příkazy – 4 body, 19. Lehota pod Vtáčnikom – 4 body, 
20. Ruskovce – 4 body, 21. Nedašova Lhota – 3 body, 
22, Hliník nad Váhom – 3 body, 23. Dohňany – 1 bod

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 18 bodov, 2. Streženice 
– 14 bodov, 3. Kvašov – 10 bodov, 4. Dulov – 8 bodov, 
5. Ihrište – 8 bodov, 6. Nosice-žabky – 6 bodov, 7. De-
žerice – 3 body, 8. Kocurany – 3 body.

Tretie kolo je naplánované na sobotu 15. júna v Le-
hote pod Vtáčnikom.              (pok)  

V stredu 5. júna popoludní sa v Púchove stala do-
pravná nehoda na Ulici 1. mája. Podľa opisu udalos-
ti priamymi účastníkmi nehody automobil idúci od 
kruhového objazdu smerom k Makyte nabúral do 
zadnej časti auta pred sebou, ktoré stálo pred prie-
chodom pre chodcov pri Tatrabanke. Následne za-

chytil aj auto idúce v protismere od Makyty. Na zásah 
boli vyslaní príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru s jedným zásahovým vozidlom. Našťastie ne-
bol nikto zranený. Poškodené automobily blokovali 
jeden jazdný pruh, tretí poškodený automobil bol 
odstavený až pri plavárni. (r)

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice v Púchove absolvovali od 30. mája do 
6. júna osem zásahov. Najviac práce mali v pondelok 
3. júna, kedy absolvovali až štyri výjazdy. 

V piatok 31. mája zasahovali púchovskí hasiči pri 
požiari podkrovia rodinného domu a hospodárs-
kej budovy v obci Zubák. Na likvidácií požiaru sa 
podieľali  aj členovia DHZ Zubák, Lednica a Horná 
Breznica. 

V ten istý deň zasahovali hasiči pri otváraní bytu v 
Púchove. Za asistencie príslušníkov polície násilne 
otvorili dvere bytu, kde sa nachádzala osoba bez 
známok života.

V nedeľu 2. júna bola jednotka HS Púchov povo-
laná k rozsiahleho požiaru lesného porastu v obci 
Dolná Breznica. Na likvidácií požiaru sa podieľali aj 

členovia DHZ Horná Breznica a Lednické Rovne.
O deň neskôr zasahovali púchovskí hasiči pri do-

pravnej nehode dvoch osobných automobilov v 
obci Mestečko, absolvovali tiež otváranie bytu v Pú-
chove, kde sa mala nachádzať osoba so zdravotnými 
problémami. Za asistencie príslušníkov PZ násilne 
otvorili dvere bytu, nikto sa v ňom nenachádzal. V 
ten istý deň privolali hasičov k dopravnej nehode 
troch osobných automobilov na Streženickej ceste v 
Púchove a popoludní sa zúčastnili evakuácie cestuj-
úcich z uviaznutého vlaku za obcou Lysá pod Maky-
tou. Na zásahu sa podieľala aj jednotka OR Považská 
Bystrica a členovia DHZ Lysá pod Makytou a Lúky.

V stredu 5. júna zasahovali púchovskí hasiči pri 
dopravnej nehode dvoch osobných automobilov na 
ulici 1. mája v Púchove.                    (r)

Hasiči z Púchova sa minulý týždeň nenudili
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Pes pánovi „zarába“
Hliadka mestskej polície zistila priestupok – voľ-

ný pohyb psa na Spojovej ulici. Psa väčšieho vz-
rastu odchytili, nemal žiadne poranenia. Mestskí 
policajti zistili majiteľa, ktorý prišiel na miesto 
odchytu. Hliadka ho potrestala 20-eurovou poku-
tou. Po jej zaplatení pes majiteľovi opäť ušiel. 

Nemali kľúče...
Hliadka mestskej polície preverovala oznáme-

nie, podľa ktorého z bytovky na Ulici F. Urbánka 
tečie voda. Na miesto prišiel aj majiteľ bytovky, 
ktorý však od nej nemal kľúče. Na miesto prišiel aj 
jeho syn, ktorý však nemal kľúče od bytu, z ktoré-
ho vytekala voda. Následne odstavili od prívodu 
vody celú bytovku. Nájomníka bytu zastihli tele-
fonicky, bol na dovolenke na Liptove. Informoval 
však, že sa pokúsi čo najskôr vrátiť, na miesto pri-
šiel o 22.00 hodine. 

Váľanie po chodníku ho stálo 30 eur
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Mládežníckej ulici, 
kde sa v stave evidentne pod vplyvom alkoholu 
váľal po chodníku pred základnou školou ne-
známy muž. Mestskí policajti ho predviedli na 
oddelenie mestskej polície za účelom zistenia 
totožnosti. Muž mal poranené oko, ktoré si však 
zranil už v minulosti. Priestupok proti verejnému 
poriadku vyriešili mestskí policajti uložením blo-
kovej pokuty vo výške 30 eur.  

Mnoho kriku pre nič...
Večer krátko po 20.00 hodine zatelefonoval na 

oddelenie mestskej polície muž s tým, že za ban-
kou je za kontajnerom na šatstvo neporiadok a 
porozhadzované veci tam rozoberajú bezdomov-
ci. Muž bol počas telefonátu arogantný a nedal 
si od mestských policajtov nič vysvetliť. Hliadku 
neustále prerušoval s tým, že mestskí policajti to 
majú do rána upratať. Následne mu bolo vysvet-
lené, že bude o jeho oznámení spísaný záznam 
a vyhotovená fotodokumentácia a následne v 
pracovný deň vyrozumené  PTSM PU. Vysvetlenie 
hliadky ho nezaujímalo, stále si trval na svojom, 
aby hliadka zabezpečila okamžité odstránenie 
odpadu a položil telefón. Hliadka po príchode na 
miesto zistila, že  ide o dve škatule použitého ode-
vného textilu, ktoré sa pravdepodobne nezmestili 
do kontajnera na textil, preto ich občania položili 
za kontajner. Hliadka mestskej polície nezistila ži-
adne protiprávne konanie.
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Akademická maliarka Zuzana Vaverčáková na výstave v Paríži
Akademická maliarka Zuzana Vaver-
čáková žije ako umelkyňa v slobod-
nom povolaní v susednej obci Nim-
nica. Vyštudovala dve vysoké školy 
- Akadémiu umenia v Banskej Bys-
trici a Trnavskú univerzitu, venuje sa 
maľbe, kresbe, grafike, krajinomaľbe, 
portrétu, reklame, dizajnu interiérov 
a exteriérov, nástennej maľbe, foto-
grafii a inštalácii. 
Podľa vlastných slov autorky je jej 
tvorba predovšetkým o človeku, o 

jeho vnímaní, cítení, myslení, ener-
gii, slobode, o hľadaní podstaty 
bytia a zmyslu života, o harmónii 
dobra a zla, o sebazdokonaľovaní, 
komunikácii, o  novom a lepšom 
človeku. Inšpiráciou pre jej výtvarné 
diela je hlavne svetlo, každodenný 
život, krása farebnej kombinácie fa-
rieb, tvarov, tieňov, kvetov, ľudí, prí-
rody, človeka... Pokúša sa o hĺbkovú 
sondu k podstate človeka a jeho po-
slaniu v tomto svete. 

Dôraz kladie na silu človeka, na jeho 
city, rozum, slobodnú vôľu, na jeho 
spojitosť s prírodou s hrou svetla. 

Zuzana Vaverčáková vystavovala svoje 
diela na výstavách:
2001 - samostatná výstava v aula 
Akadémie umenia Banskej Bystrica 
2003 - 1. cenu Tatrabanky v Banskej 
Bystrici za 3 obrazy 
2013 - Kohútka 
2013 - Viedeň, Vernisáž 29. apríla - 
FONTANA, Ortsstrasse  

2015 - Balnea Grande, Nimnica - 
Kúpele  
2015 - výstava (s Mgr. Art J.Ťapákom) 
„Stretnutie“ v Divadle Púchov  
2016 - „Jarná výstava“ v Púchove 
2016 - Balnea Grande, Nimnica - 
Kúpele  
2017 - MG ART Galéria, Pov. Bystrica
2018 - BC Kerametal OFFICE GALLE-
RY Bratislava  
2019 - SalonArtSchopping Louvre 
Paríž 

V máji výtvarníčka prezentovala svoje 
dielo na výstave v Paríži. Pre Púchov-
ské noviny sa o svojom úspechu vy-
jadrila: „Na výstave sa zúčastnilo 13 
umelcov z celého sveta. Ja jediná som 
bola za Slovenskú republiku cez Art 
Gallery Adriana, Mag. Adriana Daly-
-Peterova (Cultural and Art Manager, 
Art Specialist, Curator). Ďakujem p. 
Adriánovi Hornému, mojim rodičom, 
synovi a priateľom, ktorí ma podpo-
rujú. Žiaľ zo zdravotných dôvodov 
som sa nemohla výstavy zúčastniť, 
ale verím, že obrazy robia ľuďom ra-
dosť a spríjemňujú tak ťažké chvíle v 
spoločnosti a v živote.“

-sf-, foto: archív Z. Vaverčáková

Indický veľvyslanec v Športcentre Púchov
V sobotu 8.  júna navštívil Púchov 
nový veľvyslanec Indickej republiky 
na Slovensku Shri Vanlalhuma. Prišiel 
na vyhodnotenie slovensko-indické-
ho tenisového turnaja detí, ktorého 
2. ročník zorganizoval púchovský 
podnikateľ indického pôvodu Ra- 
kesh Taurani v Športcentre Púchov. 
Vzácneho hosťa privítali zástupcovia 
púchovskej samosprávy - viceprimá-
tor Lukáš Ranik a poslanec a predse-
da ekonomickej komisie mestského 

zastupiteľstva Daniel Lako. Víťazom 
detského turnaja odovzdali ocene-
nia spoločne s indickým veľvyslan-
com.

V krátkom rozhovore pre Púchov-
ské noviny sa indický veľvyslanec 
Shri Vanlalhuma vyjadril, že je milo 
prekvapený krásami Slovenska. Roz-
voj vzájomných slovensko-indických 
vzťahov pozitívne ovplyvnilo najmä 
spustenie závodu automobilky Ja-

guar Land Rover pri Nitre, ktorá je 
súčasťou konglomerátu indického 
Tata Group. Hospodárska spolupráca 
medzi našimi krajinami sa rozvíja aj v 
obrannom priemysle, ďalej vo farma-
ceutickom priemysle a informačných 
technológiách. Na Slovensku žije v 
súčasnosti približne 250 občanov 
Indie, najmä v Bratislave a Košiciach. 
O indických turistoch na Slovensku 
veľvyslanectvo nemá veľa informácií, 
pretože títo turisti často cez Bratisla-

vu len prechádzajú, keď idú z Buda-
pešti alebo Viedne do Prahy. Okrem 
podpory rozvoja hospodárskej spo-
lupráce medzi Indiou a Slovenskom, 
veľvyslanectvo Indie podporuje aj 
rôzne kultúrne a vzdelávacie poduja-
tia. Napríklad tento mesiac veľvysla-
nectvo pozýva záujemcov na oslavy 
Medzinárodného dňa jógy, ktorá sa 
koná 22. júna v Medickej záhrade v 
Bratislave.

Slavomír Flimmel
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Mestská polícia Púchov v mesiaci máj 
2019 zrealizovala rozšírenie kamero-
vého systému, ktorý slúži na zabez-
pečenie verejného poriadku a má 
pozitívny vplyv na znižovanie a ob-
jasňovanie kriminality v Púchove. Boli 
inštalované štyri nové kamery v loka-
litách križovatka Ul. Požiarna/Štefá-
nikova (pred mestským úradom), kri-

Rozšírenie kamerového systému v Púchove
žovatka Ul. Požiarna/Obrancov mieru 
(pri MŠ Požiarna 1292), križovatka Ul. 
Moravská/Ferka Urbánka (pri tržnici) 
a na Námestí slobody pri katolíckom 
kostole. Zároveň bola vykonaná reví-
zia existujúcich kamier a údržba dáto-
vej siete za účelom odstránenia tech-
nických problémov a nedostatkov. 
V rámci rozšírenia bolo nainštalované 

nové záznamové zariadenie so zväč-
šenou kapacitou, ktoré umožní ďalšie 
rozširovanie kamerového systému v 
budúcnosti. V súčasnosti je v meste v 
prevádzke 24 kamier, ktoré sú napo-
jené na centrálny dispečing Mestskej 
polície. Rozširovanie kamerového sys-
tému je z väčšej časti financované z 

grantov Ministerstva vnútra SR. Mest-
ská polícia má už podané žiadosti o 
ďalšie finančné príspevky z MV SR a 
plánuje postupne dopĺňať kamery aj 
do jednotlivých mestských častí.

Branislav Zríny, 
externý IT konzultant MsÚ Púchov

Deratizácia sa vykonáva vyhľadáva-
ním nôr po hlodavcoch v zemi na 
priestranstvách verejnej zelene, do 
ktorých sa následne zakope nástra-
ha - voskové bloky s účinnou látkou. 
Podľa deratizéra Petra Jakubíka z 
realizátorskej firmy Aquazoo ide o 
cielenú nástrahu určenú pre hlodav-
cov (premnožené potkany a myši). 
Voňavá nástraha, napriek tomu, že 

Pri kontajneroch osadia deratizačné betónové staničky

sa zakopáva do zeme, obsahuje na-
viac aj výrazne horkú látku (bitrex), 
ktorá psom a mačkám pri konzumá-
cii prekáža - hlodavce ju naopak ne-
cítia. Takúto deratizáciu na plochách 
verejnej zelene začala firma na úze-
mí mesta Púchov vykonávať od 27. 
mája a k dnešnému dňu je úspešne 
zavŕšená. 
Od nasledujúceho týždňa sa dosta-

nú na rad uzavreté priestory a bu-
dovy v majetku mesta. Pôjde najmä 
o objekty  materských a základných 
škôl, cintoríny... Tu sa na zneškodne-
nie  hlodavcov bude používať mäkká 
návnada v papierovm vrecúšku, kto-
ré bude umiestnené v uzatvárateľnej 
deratizačnej staničke.
Poslednou fázou celoplošnej dera-
tizácie v Púchove bude osádzanie 

deratizačných betónových staničiek, 
ktoré sa budú na mesačnej báze 
kontrolovať a dopĺňať, čím sa bude 
monitorovať intenzita výskytu hlo-
davcov v okolí kontajnerových sto-
jísk, čo je zároveň hlavným ukazova-
teľom v rámci celého mesta. Pôjde 
o pilotný projekt takéhoto spôsobu 
deratizácie aplikovaného na celé 
mesto v rámci Slovenska. 

-msu-tm-

Zabezpečiť vykonanie celoplošnej deratizácie je jednou z pravidelných povinností samosprávy, 
ktorú realizuje dvakrát ročne. Tá jarná na území mesta Púchov začala koncom mája prostredníc-
tvom považskobystrickej firmy  Aquazoo.
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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.

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

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

s rozkladom
3F + 2P, 210 x 170 cm

kvalitný umývateľný poťah

Slovenské
a české
výrobky

1 279 €
599 €

VÝPREDAJ
SEDACÍCH SÚPRAV

229 x 275 cm
pravá talianska koža

nemecký výrobca

3 790 €
1 290 €

245 x 290 cm
s rozkladom a ÚP

1 539 €
1 250 €

1 199 €
899 €

1 329 €
999 €

919 €
789 €

zľavyaž do-70%

267 x 234 cm
s rozkladom

187 x 293 cm
s rozkladom a ÚP

200 x 238 cm
s rozkladom
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Rozprávková noc v škole?
Odpoveď našich žiakov: „Aj každý rok!“. 
Každý jeden žiak či žiačik by mal mať 
tú česť zažiť tú čarovnú atmosféru, 
ktorú pre žiakov 1. stupňa zorganizo-
vali pedagógovia ZŠ s MŠ Slovanská 
v Horných Kočkovciach. Ani tisíc slov 
by nestačilo na opis atmosféry, ktorá 
tam vládla! Treba to jednoducho zažiť. 
Deti v piatok poobede zbalili spacáky a 
karimatky a s radosťou bežali do školy! 
Dobre čítate: s radosťou poobede do 
školy. My sme mali tú česť zúčastniť sa 
a prežiť aspoň kúsok z toho zázračného 
večera. Čo ich tam čakalo? Perfektne 
prepracovaná a do detailu premyslená 
noc plná rozprávok – deti hovoria, že 
NAJLEPŠÍ čas strávený v škole. Hľadanie 
pokladu – zostala im krásna pamiatka. 
Profesionálne divadlo zo Žiliny – skvelý 
zážitok. Najcennejšie - divadielka hra-
né kamošmi deviatakmi. A nakoniec to 
bolo šesť komnát so 6-timi príbehmi, 
ktoré poznajú všetky deti: 

O troch prasiatkach - chlapci boli 
dokonalí a úžasní, vo veselých kostý-
moch. Popoluška - krásne predstave-
nie dievčat a zapojenie všetkých detí 
pri preberaní strukovín. Šípková Ru-
ženka - najlepší gól bol, keď sme ne-
vedeli zobudiť Ruženku ani bozkami 
chlapcov. Žeby neboli poriadne? Za-
bralo až úprimné: „Ruženka vstávaj!“ 
Detský smiech a radosť, že Ruženku 
prebrali zo 100-ročného spánku, bola 
očividná. Soľ nad zlato - veľmi silný 
príbeh, deti si sami vyskúšali ako chutí 
život bez soli. Perfektné prevedenie 
dievčeniec aj kráľovskej rodiny. Nie 
nadarmo sa hovorí, že soľ je nad zla-
to. Janko Hraško - v tejto aktivite boli 
úžasne zapojené detské zručnos-
ti - prechod po lávke s obedárom a 
hráškom na lyžičke. Odmena čakala v 
podobe chutných haluštičiek. Ježiba-
ba - táto komnata bola tajomná, ba až 
strašidelná, hudobne doprevádzaná, 

ale aj tak topka bola Ježi-babka, ktorú 
detičky učili ako sa sedí na lopatke. 
Emócie boli veľmi zvučnééé. Dotvore-
ný tunel a sladučké medovníčky detič-
ky potešili. Každá z týchto komnát mala 
svoje čaro a každá jedna bola svojim 
spôsobom jedinečná. 
Nasledovala pyžamová diskopárty vo 
veľkom štýle. Deti nemali problém ísť 
spať po polnoci, ráno vstať o 6-tej a bez 
reptania, ani spať na zemi v spacákoch. 
Hlavne, že mali pri sebe svojich kama-

rátov, učiteľov a aj na pani kuchárku 
nesmiem zabudnúť. Dostali všetko 
ako na zlatom tanieriku, aj to na-
jobľúbenejšie jedlo - ryžu s mäskom 
a uhorkami. Aj raňajky boli. Mňam. 
Chceme poďakovať pani riaditeľke 
školy a všetkým, ktorí akciu obetavo 
zorganizovali a na úkor svojho voľné-
ho času s láskou pripravili.

Spokojné deti a rodičia 
zo ZŠ Slovanská, Horné Kočkovce

Dívam sa očami, ukazujem prstom
Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka 
29. mája 2019 zorganizovalo žiacku 
konferenciu a fotoprehliadku „Dívam 
sa očami, ukazujem prstom“ na tému 
„Jedlé mestá.“ Už od novembra pe-
dagógovia z prihlásených škôl spolu 
s lektorkami Púchovského ekocentra 
naplánovali aktivity, ktoré boli po-
trebné pri mapovaní pozitívnych a 
negatívnych miest púchovskej zelene 
a naplánovali si praktické činy hlavne 
pri úpravách školských dvorov. Do 
fotoprehliadky sa zapojili púchovské 
základné školy ZŠ Mládežnícka, ZŠ 
Gorazdova, ZŠ J. A. Komenského, žiaci 
Spojenej školy, študenti Gymnázia Pú-
chov, ako aj členovia dvoch krúžkov 
CVČ - chemického a environmentál-
neho. Konferencia sa niesla v znamení 
úžasných prezentácií o premene škol-

ských dvorov a o premene zanedba-
ných kútov na území mesta. Vysadili 
sa ríbezľové kríky, muchovníky, nové 
stromčeky, vznikli nové zeleninové 
záhony, objavili sa hmyzie hotely na 
stromoch a starých pňoch, vyčistili 
sa od odpadkov plochy, kde zvieratá 
často hľadajú potravu a nachádzajú 
plastovú pascu. Ako odmeny pre tímy 
boli pripravené tvorivé aktivity, ktoré 
si pre žiakov pripravili pedagógovia 
a lektorky ekocentra. Bola to práca 
z drôtu, korálkové ozdoby, výroba 
ruží, výroba tašiek zo starých tričiek. 
Ďakujeme pedagógom Janke Jancí-
kovej, Jaromírovi Flaškárovi, Mirosla-
ve Zbínovej, Daniele Halásovej, Ivete 
Plevákovej, Eve Šimšálkovej a Daniele 
Rojkovej za celoročnú prácu, ako aj za 
vedenie tvorivých dielničiek. Ďakuje-

me naším tanečníčkam z CVČ za skvelý 
program pod vedením Ľudky Kvašša-
yovej. Konferenciu prišli podporiť aj 
pracovníčky Iveta Kmošenová a Erika 
Jendrišáková z Okresného úradu od-
boru starostlivosti o životné prostredie 
Púchov, ktorým sa chceme poďakovať 

za povzbudivé slová pre žiakov a pe-
dagógov. Ďakujeme mestu Púchov 
za podporu a Miroslavovi Kubičárovi 
za jeho osobný prínos a podporu pri 
realizácii podujatia. 

Gabika Támová, 
Klaudia Jendrolová

MDD na cirkevnej škole v znamení pohybu i chemických pokusov
Tento rok sme sa rozhodli v našej škole 
spojiť v programe k Medzinárodnému 
dňu detí tradičné s netradičným. Keď-
že MDD vyšlo na sobotu, zorganizovali 
a presunuli sme všetky akcie na piatok 
31. 5. Pretože v posledné dni bolo veľ-
mi daždivo, nenechali sme nič na ná-
hodu a ani na počasie, a rozhodli sme 
sa zorganizovať jednotlivé súťaže v 
športovej hale Športového centra. 

Každá trieda bola jedným družstvom, 
a preto sme sa rozdelili na 5 stanovíšť. 
Súťaže Klinec hop do fľaše, Rambo 
dráha, Presná muška, Balóny bác do 

bedne, Hod za stenu nenechali niko-
ho bez pohybu a bolo sa na čo poze-
rať. Pri jednotlivých súťažiach sa druž-
stvá striedali a podávali čo najlepšie 
výkony. Žiaci prvého stupňa mali 
svoje vlastné súťaže a hry v areáli ško-
ly, naši druháci boli navyše pozvaní 
na mestský úrad, aby videli ako taký 
úrad funguje.

Dve a pol hodiny utieklo ako voda, ví-
ťazi boli zaslúžene ocenení, a tak sme 
sa presunuli do budovy školy na dru-
hú časť programu. Tá bola venovaná 
tento rok „netradičnej chémii“. Pozvali 

sme si „chemikov-kúzelníkov“ a tí 
deťom cez rôzne zaujímavé poku-
sy ukázali, že chémia to nie sú len 
vzorce a teória, ale aj zábava. Deťom 
sa najviac páčil výbuch. Hodinka 
pokusov rýchlo ubehla. Niektorým 
žiakom ostali vzorky z pokusov ako 
sliz, vodné kryštáliky a mnohým zve-
davosť za novým predmetom, ktorý 
ich čaká v ďalších rokoch. 
Dopoludnie sme zakončili ako aj v 
iné roky - návštevou cukrárne, kde si 
každý mohol vybrať zo svojich obľ-
úbených zmrzlín.
Mgr. Peter Rečka, CZŠ sv. Margity
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streda: 12. 6. 2019 
Kreatívny workshop: 
Prírodná mandala o 17:00 hod.
Kvietky, listy púpavy či stromov... vyčaruj si 
svoju osobnú prírodnú mandalku na ľano-
vú tašku. Tú ti dopredu namorenujeme v 
sójovom mlieku, aby farbivo lepšie chytilo. 
Workshopom vás budú sprevádzať výtvar-
níčka Paulína a bylinkárka Mirka. Terasa ka-
viarne, v prípade nepriaznivého počasia čitáreň ŽD. Vstupné 5 € (príspevok na 
materiál). Organizátor OZ Podivný barón.

streda: 12. 6. 2019 
Astronomický krúžok o 16:30 hod.
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľné-
ho času Včielka. Čitáreň ŽD.

štvrtok: 13. 6. 2019 
Výtvarný ateliér pre všetkých o 17:00 hod. 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. Podkrovie ŽD. Organizátor Žup-
ný dom.

piatok: 14. 6. 2019 
Balkán pre začiatočníkov: 
Bosna, Hercogovina a Čierna 
hora o 20:00 hod.
Nespútaná príroda, bezprostrední ľudia a 
absolútny chaos skrývajúci sa len kúsok 
od našich hraníc. Balkán je turistami zatiaľ 
neobjavená destinácia s búrlivou a zároveň pohnutou históriou, ponúkajúc 
jedinečné zážitky za pár eur. Čitáreň ŽD. Vstupné dobrovoľné. Organizátor OZ 
Mŕtva kosť.

štvrtok: 20. 6. 2019
Výtvarný ateliér pre všetkých o 17:00 hod. 
Pre priaznivcov výtvarného umenia. Podkrovie ŽD. Organizátor Župný dom.

piatok 21. 6. 2019
Koncert v parku: Chiki liki tu-a o 20:00 hod.
Príďte s nami osláviť naše tretie narodeniny kaviarne a malého kultúrneho 
centra Podivný barón do parku pri Župnom 
dome s touto veselou partičkou hudobní-
kov. Vezmite frajerov, frajerky, mamky, tat-
kov, babky, dedkov a určite príďte. Koncer-
tom Chiki liki tu-a spoločne odštartujeme 
letnú sezónu podujatí v parku pod hviez-
dami. Vstupné dobrovoľné. Organizátor OZ 
Podivný barón.

sobota 22. 6. 2019 
Experimental: hosť DJ Yess o 19:00 hod.
A je to tu opäť! Prvá párty pod holým nebom v tomto roku v mestskom par-
ku na terase Knižnej kaviarne Podivný barón v sprievode skvelej elektronickej 
hudby! Čo viac si priať? Snáď už len krásne počasie :) O tú pravú predletnú at-
mosféru sa postará DJ Steff (ambient, funk, deep house...) s hosťom DJ Yess 
(Lounge & Latin Beats). Vstupné: 3 €. Organizátor OZ Podivný barón.

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

Vo štvrtok 6. júna sa v púchovskom Di-
vadle konala vernisáž výstavy Petronely 
Vlhovej (*1980), ktorá žije a tvorí v Žiline. 
Autorka vystavených prác je absolvent-
kou oddelenia sklárskeho výtvarníctva 
na VŠMU v Bratislave (1999-2005), od 
roku 2017 je členkou výtvarnej skupiny 
CONT ART. Venuje sa tvorbe sklenených 
objektov, maľbe na sklo a voľnej maľbe. 
Podľa vyjadrenia kurátorky GMAB v 
Trenčíne P. Vlhovú v súčasnosti „zaujala 
kombinácia klasickej maľby so sklom. 
Do atmosféry sprituálne ladených ma-
lieb kombinuje sklenené prvky a v tme 
svietiacu fosforovú farbu.“ Výstavu mô-
žete navštíviť do 31. 8. 2019.                  -sf-

Vernisáž „13 dimenzia“ Petronely Vlhovej
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Streda: 12. 6., 19.30 h  

TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU  
Príbeh jedného z najznámejších a najmilovanejších masových vrahov histórie, Teda Bundyho. 
Prekvapivým rozprávačom je Bundyho priateľka, ktorá s ním v čase vrážd žila pod jednou strechou 
a o jeho hrôzostrašnej činnosti nemala ani potuchy. Až postupne zisťuje, že muž, s ktorým viedla 
láskyplný rodinný život, je jedným z najhľadanejších a najväčších monštier Ameriky. Príbeh je straš-
ný a v mnohých ohľadoch fascinujúci aj dnes, štyridsať rokov potom, čo Amerika sedela prilepená 
k obrazovkám a sledovala s ním súdny proces. Bundy spáchal minimálne tridsať vrážd mladých 
žien. Všetky omráčil, brutálne uškrtil a znásilnil, často posmrtne. Jeho krvavý koníček budil hrôzu, 
napriek tomu sa počas procesu, ale aj po ňom stal miláčikom mnohých žien a dievčat. Nebol to  
žiadny odporný čudák a hnusný vrah. Bol očarujúci, vzdelaný a inteligentný krásavec. Vďaka svo-
jmu šarmu sa vždy ľahko zoznámil a odviedol svoju obeť bez problémov z verejného baru niekam 
preč, kde mohli byť sami. Dvakrát utiekol z väzenia, akúkoľvek vinu vyše desať rokov popieral a 
veril, že svojím odzbrojujúcim úsmevom a osobným kúzlom si vedľa zástupu zamilovaných žien 
nakoniec nakloní aj porotu.
MN 15 rokov – USA  –  Bontonfilm - 108´  - titulky  –  dráma, krimi, životopisný. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.    

Piatok: 14. 6., 17.30 h   Nedeľa: 16. 6., 15.30 h  

PSIA DUŠA 2       
Voľné pokračovanie úspešného filmu o vernom psom kamarátovi, ktorý nakoniec nájde svojho 
strateného pána. Bailey je dobrý pes. Má za sebou niekoľko rušných a pohnutých životov, ale svoju 
misiu splnil a teraz si spokojne žije u svojej rodiny. Až kým sa neobjaví nový prírastok – malá Cla-
rity, ktorá bude tiež čoskoro potrebovať svojho verného štvornohého ochrancu. A Bailey svojmu 
pánovi sľúbi, že sa o ňu postará. Podmanivý príbeh nádeje, bezhraničnej oddanosti a najmä lásky 
chytí za srdce nielen majiteľov domácich miláčikov.                              
MN 12 rokov –  USA –  Fórumfilm  -  108´-  český dabing  –  rodinný. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. Preukáž sa vstupenkou z filmu v NONA FRESH Púchov 
a môžeš si za špeciálnu cenu 1 € kúpiť SMOOTHIE podľa svojho výberu do vlastného 0,3 dcl 
pohára!

Piatok: 14. 6., 19.30 h   Nedeľa: 23. 6., 19.30 h  

UZLY A POMARANČE   
Uzly a pomaranče sú príbehom o prvej láske voňajúcej po pomarančoch, nesmelých dotykoch, 
chlapčenských súbojoch o česť a hlavne o koňoch. Scenár vychádza z knižnej predlohy renomo-
vanej autorky pre mládež, Ivy Procházkovej. Zachytáva život pätnásťročného Dareka, ktorému sa 
po smrti matky všetko obrátilo naopak. V jeho živote sa však objavia kone, ktorého ho sprevádzajú 
nielen počas krásneho obdobia zamilovanosti ale dovedú ho až na prah dospelosti. 
MN 12 rokov – NR,DR,ČR – Continentalfilm -  92´- originálna verzia – romantický, dráma.
Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €.

Sobota: 15. 6., 15.30 h

MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU     
Život dievčatka Uny sa v jednej chvíli otočí hore nohami. Jej deda unesú mimozemšťania. Una zistí, 
že jej dedo je sám mimozemšťan, ktorého raketa havarovala na zemi pred mnohými rokmi. V piv-
nici objaví dedovho pilota, malého mrzutého robota. Una a robot majú necelých 24 hodín na to, 
aby našli a zachránili deda. Počas výnimočných dobrodružstiev sa spriatelia, racionálnu robotickú 
logiku nahradia emócie a Unina láska zachráni jej čiastočne mimozemskú rodinu.
MN 7 rokov –  HR,LU,NO,CZ, SI,SK,BA – Continentalfilm -  75´-  slovenský dabing – rodinný, 
animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 15. 6., 17.30 h   Nedeľa: 16. 6., 17.30 h

X-MEN:DARK PHOENIX     
X- Meni čelia najhroznejšiemu a najsilnejšiemu nepriateľovi z vlastných radov - Jean Grey. Počas 
vesmírnej záchrannej misie Jean takmer zomrie. Po návrate domov zistí, že  neznáma vesmírna 
sila posilnila jej schopnosti, ale zároveň ostala oveľa menje stabilná. Práve sa zrodil Dark Phoenix.
MN  12 rokov – USA – Cinemart  - 114´-  český dabing   – akčný, dobrodružný, fantasy. Vstup-
né 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Piatok: 14. 6.   veľká sála    19.00 h

NÁVRAT
Viete si predstaviť situáciu, že sa zmätený vrátite z väzenia a doma vás čaká manželka, jej milenec 
a snaživá osamelá suseda? Nuž, život nie je nalinkovaný ako noty a človek je tvor sociálny. Vytvá-
rajú sa tak rôzne milostné aj nemilostné trojuholníky... Všetky rozmotáme v súčasnej situačnej 
komédii NÁVRAT Dubnického divadla. Vstupné: 4 €. 

Pondelok: 17. 6.  veľká sála    17.00 h  

KONCERT TANEČNÉHO ODBORU ZUŠ
Základná umelecká škola v Púchove srdečne pozýva na ďalší zo svojich koncertov – tentokrát hlav-
ne tanečný. Vstupné: 3 €. Vstupenky v predpredaji v pokladni i online na www.kultura.puchov.sk

Štvrtok: 20. 6.                       veľká sála    15.00h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dob-
rú náladu sa postarajú Martin Jakubec a Božanka. Vstupné: 3 €.    

Piatok: 28. 6.   kancelárie divadla  (bočný vchod)   11.00 – 16.00 h 

BYŤ ŠIKOVNÝM SA V PÚCHOVE OPLATÍ alebo 
ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU
IV. ročník mestskej súťaže  šikovných žiakov a študentov ZŠ a SŠ - registrácia! Príď vo vymedze-
nom čase do jednej z kancelárií divadla (bočný vchod do kina, 1. poschodie) so svojím „čistým“ 
vysvedčením (samé jednotky v II. polroku), získaš darček a zmrzlinu i postup do žrebovania o su-
per letné ceny. POZOR: Je to súťaž púchovských škôl a Púchovčanov. Čiže: žiakov a študentov 
púchovských škôl alebo Púchovčanov (trvalé bydlisko v PU), ktorí študujú na iných školách. 

Štvrtok: 13. 6.         učebňa č.1      18.30 h

AL-ANON
Program Al – Anon má dvanásť krokov, ktorých dodržiavanie učí ľudí trpiacich spoluzávislosťou, 
ako prestať robiť to, čo robia, ale učí ich tiež žiť pokojne, šťastne a úspešne. Prináša ľuďom pokoj a 
podporuje liečenie. Vstup voľný.

KURZY A KLUBY

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Rezervácie i predaj vstupeniek aj na www.kino.puchov.sk
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1. Kurací rezeň v sezame, zemiakové pyré, 
zeleninový šalát    
2. Baklažánové lasagne
3. Bravčový steak s karamelizovanou cibuľ-
kou, dusená ryža, zeleninový šalát        
Dezert podľa dennej ponuky 

Piatok: 14. 6.
Gulášová, chlieb   
1. Hovädzie kocky na smotane, cestoviny
2. Rybie filé s bylinkovou omáčkou, varené 
zemiaky, zeleninový šalát
3. Kuracie prsia s bambusovými výhonka-
mi, dusená ryža
Dezert podľa dennej ponuky

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 11. 6.
Karotková s ryžou
1. Flámske hovädzie mäso, dusená ryža
2. Mletý liptovský rezeň so zeleninou, 
zemiaková kaša, uhorka

Streda: 12. 6.
Bavorská
1. Vyprážané filé, zemiak. slovenský šalát
2. Boloňské bravčové špagety so syrom

Štvrtok:13. 6.
Šošovicová s údeninou 
1. Kuracie prsia so šunkou a syrom, ryža/
americké zemiaky
2. Bravčové kozácke mäso, pečené 
zemiaky

Piatok: 14. 6.
Syrová polievka 
1. Hovädzie varené, rajčinová om., knedľa
 2.Bravčový labužnícky závitok, zemiaková 
kaša

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Aj napriek tomu, že rekonštruujeme 
kuchyňu, budeme pre vás variť!
Denne od 12:00 h si môžete dať:

Menu za 4,90 €
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou  
1. Zeleninový šalát s kuracím mäsom  
2. Spaghetti aglio olio 
3. Kurací plátok so sušenou paradajkou, 
dusená ryža
4. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska omáčka   

Menu za 5,90 €
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou  
1. Grilovaná bravčová panenka „Vešalica“  
s hranolkami 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 11. 6. 
 Minestrone s mini kolienkami
Frankfurtská s párkom
1. Chilli con carne z hov. mäsa, dusená ryža
2. Steak z bravčovej krkovičky na strapač-
kách z kyslej kapusty s klobásou
3. Špenátové halušky so syrovým krémom   
4. Šalát s cícerom a feta syrom, bageta   

Streda: 12. 6. 
Kuracia s mäsovými knedličkami
Kráľovská cesnaková
1. Vypr. kuracie prsia v bryndz. cestíčku, 
pučené zemiaky s cibuľkou, kyslá uhorka 
2. Brav. soté po sečuánsky, dlhozrnná ryža
3. Palacinky s mascarpone krémom, čers-
tvými jahodami a čokoládou
4. Šalát s cícerom a feta syrom, bageta   

Štvrtok: 13. 6.
Šošovicovo-fazuľová s klobásou
Pórová s droždím
1. Talianske morč. roládky (prosciutto, suš. 
paradajky, mozzarella, bazalka), dus. ryža 
2. Plnená paprika v paradajkovej omáčke, 
kysnuté knedle
3. Vypráž. karfiol v cestíčku s pečenými 
zemiakmi a dresingom
4. Šalát s cícerom a feta syrom, bageta   

Piatok: 14. 6.      
Kuracia s bylinkovými haluškami
Dubáková krémová
1. Vyprážaná treska exclusiv plnená syrom , 
zemiaková kaša, miešaný šalát
2. Ryžový šalát s kuracím mäsom (majoné-
za, paprika, hrášok, mandarínky, kari, čili) 
3. Špagety s cuket.–zelenin. salsou a syrom 
4. Šalát s cícerom a feta syrom, bageta   

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 11. 6.
Mrkvový krém s hráškom a wasabi penou
1. Grilovaný steak z brav. karé so smotano-
vou om. a zelerovou slamou, dusená ryža
2. Kurací černohorský rezeň zo stehna so 
syrom, var. zemiaky, cesnaková majonéza
3. Gril. tofu s tekvic. prívarkom, vajíčko, chlieb
4. Pestrý listový šalát s čerstvou zelen. a gril. 
oštiepkom, brusnic. dip, bylink. bagetka 

Streda: 12. 6.                                                                                                                                               
Liptovská kapustnica s hubami, klobásou a 
údeným mäsom
1. Hovädzie líčka na čer. víne,  gril. kukurič-
ná polenta, koreňová zelenina s medom
2. Kuracia balotínka s bylinkovou om., 
hráškovou ryžou a listovým šalátom                                          
3. Pečené buchty plnené lekvárom s vanil-
kovo-rumovou omáčkou
4. Pestrý listový šalát s čerstvou zelen. a gril. 

oštiepkom, brusnic. dip, bylink. bagetka 
                                                                                                                                                      
Štvrtok: 13. 6.                                                                                                                                               
Krémová z pečenej čer. repy s kysl. smot.
1. Vypráž. kur. prsia s hermelínom a ruko-
lou, zem. šalát s červ. reďkvičkou a pažítkou
2. Brav. mäso v kôprovej om., var. knedle
3. Krémové rizoto z červ. repy s Fera syrom 
a cukrovými tekvicovými semiačkami
4. Pestrý listový šalát s čerstvou zelen. a gril. 
oštiepkom, brusnic. dip, bylink. bagetka                                          
                                                                                                                
Piatok: 14. 6.                                                              
Jarná zeleninová Minestróne s parmez. 
1. Brav. krkovička z grilu na bryndz. haluš-
kách s karameliz. šalotkou a pivovou om.
2. Pečená Tilapia na grile s mandľami, kré-
movým cesnak. špenátom, zem. pyré
3. Šúľance so sladkým maslom, makom/
orechami a ovocnou omáčkou
4. Pestrý listový šalát s čerstvou zelen. a gril. 
oštiepkom, brusnic. dip, bylink. bagetka 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 11. 6.
Gulášová, chlieb 
1. Zeleninový karbonátok so syrom, zemia-
kové pyré, zeleninová príloha
2. Brav. výpečky s kysl. kapustou, knedľa 
3. India: Kuracie mäsko s cesnakovou 
omáčkou, rezance 

Streda: 12. 6.
Paradajková so syrom
1. Vypráž. hermelín, var. zemiaky, tatárska
2. Morčací plátok so slivkovou omáčkou, 
ryža, hranolky, zeleninová príloha
3. India: Kuracie mäso Kadai, chlieb Naan, 
zeleninový šalát

Štvrtok: 13. 6.
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami  
1. Šišky s džemom
2. Kurací CORDON BLEU, varené zemiaky s 
jarnou cibuľkou, uhorkový šalát
3. India: Morčacie mäso s pálivou cesnako-
vou omáčkou, ryža

Piatok: 14. 6.
Šošovicová s koreň. zeleninkou a bylinkami 
1. Penne s pomodorom, olivami, prosciu-
tom, parmezán
2. Hovädzí španielsky vtáčik, ryža
3. India: Kuracia Tikka Pizza

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 11. 6.
Mrkvová s mušličkami, chlieb 
1. Maďarský guláš, kysnutá knedľa
2. Sója na zelenine, slovenská ryža 
3. Zel. šalát s kur. mäsom, opečený toast, 
dresing  

Streda: 12. 6.      
Šošovicová s párkom, chlieb
1. Pečený bôčik s klobáskou, dus. kapusta, 
var. zemiaky
2. Zemiakové placky so syrom a feferónkou 
3. Zel. šalát s kur. mäsom, op. toast, dresing 

Štvrtok: 13. 6. 
Slepačia s celestínskymi rezancami, chlieb 
1. Vyprážané vykost. kuracie stehno, zem. 
kaša, mieš. šalát 
2. Opek. špekáčik, fazuľ. prívarok, zemiaky
3. Zel. šalát s kur. mäsom, op. toast, dresing 

Piatok: 14. 6. 
Ždiarska kapustnica, chlieb
1. Rybie filé na masle s rascou, peč. zemia-
ky, smotanový dresing
2. Žemľovka s jablkami a hrozienkami 
3. Zel. šalát s kur. mäsom, op. toast, dresing  

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 11. 6.
Cesnaková číra so šunkou a syrom     
1. Morčacie prsia s nivovou omáčkou,  
zemiakové hranolky, dusená ryža     
2. Kuskusový šalát s cícerom, cherry para-
dajkami a rukolou      
3. Hov. dusené v mrkve, varené zemiaky     
Dezert podľa dennej ponuky

Streda: 12. 6.
Mrkvový krém    
1. Jelenie plátky na šípkovej omáčke, bylin-
ková ryža, zeleninový šalát (6,50 €)
2. Palacinky s džemom a šľahačkou       
3. Bravčový plátok zapekaný s hermelínom, 
zemiakové pyré, zeleninový šalát
Dezert podľa dennej ponuky

Štvrtok: 13. 6.
Zeleninová so strúhaním      

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 
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Kto môže požiadať o mestské štipendium a kto naň môže prispieť?

Mesto Púchov podporuje vzdeláva-
nie študentov v zmysle Zásad o pod-
mienkach poskytovania mestského 
štipendia, ktoré boli prijaté 31. mája 
2011 a schválené mestským zastupi-
teľstvom. 

Naposledy, v roku 2018 udelila pú-
chovská radnica mestské štipendium 
v celkovej hodnote 4481 eur devät-
nástim študentom, ktoré im pomoh-
lo čiastočne pokryť náklady spojené 
so štúdiom, ubytovaním a stravou a 
takisto náklady na učebné pomôcky. 

Štipendium, o ktoré majú možnosť 
študenti požiadať do konca mesiaca 
júl, poskytuje mladým talentovaným 
študentom denného štúdia stred-
ných a vysokých škôl v Slovenskej re-
publike i v zahraničí, ktorí sú občanmi 
mesta Púchov, náklady spojené so 
štúdiom, respektíve náklady spojené 
s reprezentáciou na vedomostných a 
či talentových súťažiach.

Ako prispieť na mestské štipendium?
Na účet mestského štipendia môžu 
prispieť dobrovoľným príspevkom 
ako jednotlivci, tak firmy alebo zdru-
ženia. Prvé peniaze sa na účte v tom-
to roku objavili po mestskom bále  
v januári, na ktorom jeho hostia pris-
peli sumou 825 eur. 
Účet mestského štipendia (ČSOB):
SK93 7500 0000 0040 2331 8976

Ako požiadať o mestské štipendium?
• Žiadateľ o mestské štipendium môže 
byť len bezúhonná osoba, ktorá má 
trvalý pobyt v meste Púchov. Ak štu-
dent v čase podania žiadosti nedovŕšil 
18 rokov, musí byť zastúpený zákon-
ným zástupcom.
• Žiadosť o mestské štipendium môže 
žiadateľ podať na mestskom úrade v 
Púchove vždy do konca júla kalendár-
neho roka písomnou formou. Tlačivo 
je dostupné na webe mesta, ale aj 
priamo na mestskom úrade, oddelení 
školstva a sociálnych vecí,  číslo  dverí 5. 

• Súčasťou žiadosti je: výpis z registra 
trestov (s výnimkou maloletých osôb), 
vysvedčenie z ukončeného predchád-
zajúceho ročníka, maturitné vysvedče-
nie a u študenta vysokej školy doklad o 
prospechu a správaní.
• Opakovane sa o priznanie mestské-
ho štidpendia môže žiadateľ uchá- 
dzať počas štúdia celkom trikrát.

• O poskytnutí mestského štipendia a 
jeho sume rozhoduje komisia, ktorú 
menuje primátorka mesta z radov 
členov komisií MsZ a odborníkov. Ko-
misia rozhodne o poskytnutí štipen-
dia hlasovaním, môže aj na základe 
osobného stretnutia a pohovoru so 
žiadateľom.
• O schválení mestského štipendia a 
jeho výške je následne každý žiadateľ 
písomnou formou informovaný a zá-
roveň pozvaný na odovzdanie Listiny 
o udelení mestského štipendia.
• Na poskytnutie mestského šti- 
pendia nie je právny nárok. Mestské 
štipendium sa poskytuje bankovým 
prevodom a žiadateľ ho môže použiť 
do 30 júna kalendárneho roka.
Žiadateľ je povinný nakladať s po-
skytnutým mestským štipendiom 
účelne a hospodárne, predložiť do-
klady k vyúčtovaniu do 30. júna ka-
lendárneho roka a zároveň vytvoriť 
podmienky pre kontrolu jeho čerpa-
nia.                   -msu-tm-

Stredoškoláci a vysokoškoláci s trvalým pobytom v Púchove majú možnosť do konca júla 2019 
požiadať o pridelenie mestského štipendia. Na účet mestského štipendia môžu prispieť ľubovoľ-
ným finančným obnosom občania jednotlivci, ale aj podnikatelia, firmy a organizácie.

Bližšie informácie ohľadne uplatnenia si mestského štipendia poskytne: Mgr. Ivana Vančová, Odd. školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov,  
č. dv. 5, tel. 042/4650 835, ivana.vancova@puchov.sk

ARDEA pomáha ľuďom so zdravotným hendikepom

Jednou zo zakladateliek tohto združe-
nia je Janka Váleková (na foto vpravo), 
ktorú k tejto myšlienke primäla vlast-
ná skúsenosť, keď viac ako tri roky 
fungovala ako osobná asistentka ľudí 
s ťažkým zdravotným postihnutím 
pripútaných na invalidný vozík. Až 
sa napokon na popud jedného z jej 
klientov, Púchovčana Michala Gabča 
(obaja na snímke), dopracovala aj k 
reálnemu založeniu spomínaného ob-
čianskeho združenia. „Pri svojej práci 
som pochopila, že rovnako dôležité, 
ako poradenstvo alebo zapožičanie 
zdravotných pomôcok, je začlenenie 
týchto ľudí do spoločnosti,“ hovorí 
Janka Váleková.

Prvou spoločenskou aktivitou, ktorú 
združenie Ardea pre telesne znevý-
hodnených pod svojou hlavičkou 
zorganizovalo, bol marcový turnaj 
v loptovej hre integrovaná „boccia“.  
(Pre neznalých, ide o hru princípom 

pripomínajúcu petang. Loptičky po-
užívané v tejto hre sú však mäkké a 
kožené, plnené drobnými umelými 
gulôčkami.) Tento druh kolektívne-
ho športu sa osvedčil a preto Janka 
s Michalom pokračujú v príprave 
púchovskej boccia miniligy - prvý zá-
pas sa uskutoční už tento štvrtok (13. 
6.) so začiatkom o desiatej hodine v  
Športcentre. Spomínané športové 
aktivity bude združenie Ardea reali-
zovať aj vďaka finančnému grantu vo 
výške 500 eur z mesta Púchov. „Tým-
to by sme chceli povzbudiť všetkých 
tých, ktorí by mali záujem hrať s 
nami bocciu, aby nás kontaktovali. 
Radi vás medzi nami uvidíme.“

Medzi ďalšie plánované aktivity OZ 
Ardea by sa mali v budúcnosti za- 
radiť kurzy košikárstva a drotárstva.  
V pláne sú aj spoločné výlety po okolí.
Združenie Ardea už poskytuje pora-
denstvo chorým a ich rodinám pri vy-

bavovaní kompenzačných pomôcok. 
Takisto sprostredkuje služby osobnej 
asistencie tak, aby o sebe navzájom 
vedeli chorí, ich rodiny i samotní asi-
stenti.

Kontakt: 
0944 441 212 
0940 713 746 
ardeapuchov@gmail.com

-tam-

Cieľom púchovského občianskeho združenia ARDEA Púchov, ktoré vzniklo začiatkom tohto 
roka, je integrovať ľudí s telesným znevýhodnením do bežného života. 

Janka Váleková a Michal Gabčo z OZ Ardea.
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Žiaci ZUŠ v Púchove patrili opäť k najlepším
Žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ Púchov sa 23. 5. 
2019 zúčastnili celoslovenskej súťaže v hre na kla-
víri ktorá sa konala v Bojnicich a jej názov je Piano 
v modernom rytme. Ako už názov naznačuje na 
tejto súťaži sa hrajú skladby moderné, populárne, 
jazzové, filmové a podobne. Súťaží sa v sólovej aj 
v štvorručnej hre. 

Súťaže sa zúčastnilo 140 žiakov zo 44 škôl z celého 
Slovenska. Našu školu ako aj mesto Púchov na nej 
reprezentovalo 13 žiakov. Najlepšie ocenenie v só-
lovej hre získala Kristína Potáčová, ktorá zvíťažila 
vo svojej kategórii. Je žiačkou Daniely Sadloňovej. 

Druhé miesto priniesla zo súťaže Mária Anna 
Špačková a tretie miesto Gabriela Paganíková. 
Obe sú z triedy J. Olšáka. Strieborným pásmom 
boli ocenené žiačky Noemi Faboková, Liliana Drá-
bová, Sára Hanesová, Alžbeta Bašková a Paulína 
Nováková. Všetky z triedy M. Olšákovej. Matiáš 
Guzma a Nella Štrbíková z triedy J. Olšáka získali 
tiež strieborné pásmo. Ďalšie strieborné pásma 
získali Michaela Šuriová a Adela Čviriková a Bar-
bora Zieglerová bronzové pásmo. Tieto na súťaž 
pripravila D. Sadloňová.

V štvorručnej hre dopadli najlepšie dve dvojice. 
Prvú tvorila Gabriela Paganíková a Kristína Potá-
čová a druhú Adela Čviriková a Michaela Šúriová. 
Obe dvojice skončili na treťom mieste. Na súťaž ich 
pripravila D. Sadloňová. Lilianu Drábovú a Noemi 
Fabokovú pripravovala M. Olšáková a porota ich 
ocenila strieborným pásmom. Všetkým zúčastne-
ným aj ich pedagógom patrí vďaka a prianie ďal-
ších úspechov na podobných súťažiach. 

M. Olšáková, ZUŠ Púchov

Cena 85 € / dieťa

dobrodružstvo  v prírode

Denne od 7:30 do 16:30 h 

PROGRAM
 Zaži pravé dobrodružstvo na Hunty Fish, kde ťa naučíme
• ako prežiť v prírode a založiť táborák
• ako sa chytajú ryby
• spoznávať dary lesa a tajomstvá kŕmenia zvierat
• urobíme si výlet do čarovného lesa (náučný chodník Sv. Hubert)
• a budeš mať mnoho ďalších zážitkov s novými kamarátmi

STRAVA:
+ desiata
+ obed
+ olovrant 
+ pitný režim
(raňajky je možné dokúpiť)

Prihlášku nájdete na: https://hunty�sh.sk/dokumenty-na-stiahnutie/
Minimálny počet detí: 12  •  Vek: od 6 rokov
Prihlášku treba poslať najneskôr do 23.6.2019 na adresu prevadzkar@hunty�sh.sk 
alebo sa prihláste telefonicky na 0907 741 695
Potvrdenie prihlásenia dieťaťa v podobe 50% zálohy, teda v sume 40 €/dieťa, 
bankovým prevodom, prípadne v hotovosti. 

Termín: 8. - 12. júla 2019
Termín: 5. - 9. augusta 2019

Organizátor si v príprade nepredvídateľných okolností 
vyhradzuje právo na zmenu programu.

www.hunty�sh.sk

okno, predzáhradku  
alebo terasu 
v meste Púchov 

a jeho mestských častiach

Fotografie LETNEJ výzdoby 
môžete zasielať od 1. 7. do 30. 9. 2019 
na: sutaz@puchov.sk

Fotografie JESENNO-ZIMNEJ výzdoby 
môžete zasielať od 1. 10. do 31. 12. 2019 
na: sutaz@puchov.sk

Súťažíte o poukazy na nákup záhradkárskeho materiálu 
podľa vlastného výberu v hodnote 100, 75 a 50 eur, 
ďalší výherca získa špeciálnu cenu primátorky mesta Púchov.

O NAJKRAJŠÍ
              BALKÓNSÚŤAŽ

   Organizátor:
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Počas minulého víkendu sa v Spišskej Novej Vsi  ko-
nal Spišský hasičský deň – Európska súťaž mladých 
hasičov a dorastencov 2019. Ako v predchádzajúcich 

rokoch, aj teraz sa tohto obľúbeného podujatia  zú-
častnili aj deti z hasičských zborov z Českej republiky 
a Maďarska. Organizátori ZK IMA ZŠ Hutnícka a DHZ 
Smižany pripravili pre súťažiace deti v piatok požiar-
ny útok na ZS Hutnícka SNV. V sobotu sa deti presu-
nuli na ZŠ Lipová Spišská Nová Ves, kde organizátori 
pripravili pre deti súťaž v CTIF. Potom  nasledoval  
beh na 60 metrov cez prekážky, ktorý bol zároveň 
druhým kolom Slovenskej ligy v behu na 60 metrov 
s prekážkami. Práve v tejto disciplíne máme ako už 
tradične svoje zastúpenie - našu najmladšiu členku 
Terezku Srogončíkovú. Pre súťažiacich mladých hasi-
čov boli pripravené tri dráhy s prekážkami  - bariéra 
a kladina na tartanovom povrchu. Terezka sa na štart 
pripravila v deviatom rozbehu , ktorý bol predpo-
sledným v kategórií starších dievčat. Prvý pokus jej 
nevyšiel, pretože nezapojila prúdnicu pred cieľovou 
čiarou, avšak v druhom pokuse dosiahla čas 13,40 
sekundy ( čistý čas 12,90 sekundy + 0,5 sekundy za 
vek), čo však stačilo iba na štvrté miesto. 

V nedeľu pokračovalo podujatie dvomi súťažnými 
disciplínami - výstupom do  hasičskej veže, ktorá 
je Terezkinou „srdcovkou“ a beh na 100 metrov cez 
prekážky.  V tento deň súťažili kategórie ženy, muži, 
mladšie, stredné a staršie dorastenky a tiež tie isté ka-
tegórie dorastencov. Po výstupe mužov na hasičskú 
vežu do tretieho okna sa na štart pripravili mladšie 
dorastenky, ktoré súťažia vo výstupe do prvého okna 

a tu sme s napätím očakávali výkon Terezky. Bola za-
radená do druhého rozbehu a  v prvom pokuse dosi-
ahla čas 9,21 sekundy. V druhom pokuse po menšom 
zaváhaní dosiahla o niečo horší čas, ale práve čas z 
prvého kola ju bezpečne zaradil na prvé miesto v da-
nej disciplíne.  

Po ukončení výstupov do hasičskej veže sa všetci 
pretekári presunuli z HaZZ Spišská Nová Ves opäť na 
ZŠ Lipová Spišská Nová Ves, kde už boli pripravené 
„stovkové“ kladiny a bariéry pre všetky kategórie sú-
ťažiacich. Opäť sa najskôr na štartovú čiaru pripravili 
najskôr muži a starší dorastenci a po nich prišiel rad 
na mladšie dorastenky, kde nás opäť reprezentovala 
Terezka. Po odštartovaní pekne preskočila bariéru, 
na kladine boli so svojou súperkou vo vedľajšej drá-
he veľmi vyrovnané, avšak zapojenie rozdeľovača 
vyšlo Terezke o niečo rýchlejšie, zapojenie prúdnice 
radosť pozrieť a potom už iba beh do cieľa. Výsledný  
čas prvého pokusu 19,22 sekundy,  druhý rozbeh bol 
o niečo pomalší, ale práve časom z prvého rozbehu 
si zaistila prvé miesto.

Organizátori v rámci tohto podujatia vyhodnocujú 
aj hasičský dvojboj – veža+ beh na 100 m cez prekáž-
ky. Terezka v celkovom hodnotení podujatia Spišský 
hasičský deň vybojovala v dvojboji prvú priečku. Ví-
kend na východnom Slovensku bol  pre našu repre-
zentantku a tým aj pre DHZ Nosice veľmi úspešný.

  Peter Rosina, veliteľ DHZ Nosice

Triumf Terezky Srogončíkovej na Spišskom hasičskom dni

Od jedného z najväčších úspechov púchovského mládežníckeho futbalu uplynulo polstoročie

Pred 50 rokmi hral dorast Púchova o majstra Slovenska 
Pred 50 rokmi hral dorast Púchova s Interom Brati-

slava o majstra Slovenska. Skončil na druhom mies-
te, keď doma vyhral 1:0, ale vonku prehral 0:6. Táto 
vysoká prehra sa dá do určitej miery ospravedlniť, 
lebo mužstvo pricestovala priamo zo Švajčiarska, kde 
hralo na turnaji v Aarau. Za týmto úspechom treba 
spomenúť najmä dvoch ľudí - trénera Štefana Kraču-
níka, a vedúceho mužstva Vavrinca Slováka. Boli to 
ako naši druhí otcovia, venovali nám svoj voľný čas, 
či na tréningoch, zápasoch, sústredeniach alebo tur-
najoch. 

Káder tvorili hráči z mesta a priľahlých dedín (viď 
fotografia: horný rad – V. Slovák, ved. mužstva, R.
Mackura, J. Babčan, J. Hollý, J. Fulec, J. Gabčo, L. Král, 
J. Král, J. Nemec, A. Urbanovský, kapitán, Š. Kračuník, 
tréner; dolný rad – E. Mičian, M. Hudec, P. Mazák, J. 
Baláž, J. Bajza, P. Weissabel, L. Urban). Bohužiaľ, už 
niektorí nie sú medzi nami - J. Gabčo, J. Nemec, P. 
Weissabel, J. Fulec. Mužstvo sa tvorilo dva roky, keď 
z kádra vypadol jeden hráč S. Weis, ktorý už tiež nie 
je medzi nami. 

Po víťazstve v skupine východ, kde sme predbehli 
také mužstvá ako Prešov, Košice, Žilina, Banská Bys-
trica, sme hrali už spomínané finále s Interom a na
krku sme mali strieborné medaily. Odohrali sme vi-
acero medzinárodných turnajov doma a v zahraničí. 
Zvíťazili sme na turnaji SNP v Banskej Bystrici, hrali 
na turnaji vo vtedajšom Gotwaldove, Maďarsku, 
Rakúsku, NSR. Jedným z najväčších úspechov bol tur-
naj v bývalej NDR v Halle na sviatok mládeže, ktorý 
sme vyhrali a finále sledovalo 5000 mladých Nemcov.
Tu sme nielen reprezentovali po športovej stránke, 
ale aj spoločensky, keď nám naši vedúci dali ušiť saká 
a obleky na mieru v Makyte, kde pracovali. Dodnes 
si pamätám na článok v denníku Šport – Jožko ruky 

von z vrecka, ktorý napísal novinár, ktorý bol s nami. 
Tak nás napomínali naši vedúci. Spomínam aj na to 
ako sme dobiehali na zápas z vlaku, aby sme nepre-
hrali kontumačne a tiež na súťaž, kto dá gól, dostane 
tortu a torta bola. 

Odmenou za tieto úspechy bol turnaj vo Švajčiar-
sku, kde sme odohrali viacero zápasov s mužstvami 
Talianska, Rakúska, Švajčiarska, NSR, Juhoslávie. Tu sa 
viaže tiež jedna historka, keď sa náš autobus pokazil, 
nešiel štartér a po zápasoch sme parkovali trochu ďa-
lej od iných autobusov a museli sme ho roztláčať. Je 
ešte veľa pekných spomienok na tie roky strávené pri 

tomto športe. Viacerí sme po ukončení nastúpili na 
základnú vojenskú službu a miesto zo samopalu sme 
strieľali do lopty. Niektorí hrali za prvoligové muž-
stvá, ako J. Bajza (Inter Bratislava), J. Hollý (Trenčín), 
J. Baláž (Dukla Praha). Viacerí sme potom hrávali za 
mestský oddiel v Púchove. 

Na záver by som sa chcel v mene celého kolektívu 
hráčov poďakovať dvom pánom - trénerovi Kračuní-
kovi a vedúcemu družstva Slovákovi. Prajem im veľa 
zdravia v ďalšom živote a pri tomto športe veľa pek-
ných zážitkov. 

Anton Urbanovský

Hasičský šport
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TIPOS 3. liga muži

Záverečné víťazstvo na prvenstvo v tretej lige nestačilo  

Delegačná listina ObFZ na 16. júna

7. liga muži

5. liga muži

6. liga muži

8. liga muži

6. liga muži – 26. kolo o 17.00
Košecké Podhradie – Udiča (Gago, Balušík), Lysá 

pod Makytou – Bolešov (Proč, Kováč), Horná Poruba 
– Pruské (Migát, Jandušík), Tuchyňa – Dolné Kočkov-
ce (R, Kováčik), Papradno – Jasenica (Meluch, Horeč-
ný), Košeca – Mikušovce (R, Kapila)

7. liga muži – 22. kolo o 17.00
Kameničany – Dohňany (Škrovánek, Kodajová), Du-

lov – Bodiná (Sklenár), Kolačín – Visolaje (R), Praznov 
– Sverepec (Mako, B. Mihálik), Lednica – Lazy pod 
Makytou (Hriadel), Šebešťanová má voľno

8. liga muži – 18. kolo o 17.00
N. Dubnica – Prejta (v sobotu o 13.00 – Meluch), FC 

Púchov – Tŕstie (Brundza), Č. Kameň – Dolná Breznica 
(R), Vrchteplá – Orlové (v sobotu o 14.00 – Migát)

6. liga dorast – 22. kolo o 14.15
Nová Dubnica – Dolné Kočkovce (o 13.00 – Gago, 

Kodajová), Tuchyňa – Pružina (R, Kováčik), Brvnište 
– Sverepec (v Papradne – Horečný, Maluch), Streže-
nice, Horovce a Jasenica majú voľno

4. liga starší žiaci SEVER – 18. kolo o 10.30
D. Mariková – Udiča (Migát), Domaniža – Pružina (B. 

Mihálik), Papradno – Jasenica (Horečný), Podmanín 
– Dohňany (o 13.00 – Brundza), Plevník– Prečín (o 
14.30 - R)

4. liga starší žiaci JUH – 22. kolo o 10.30
Košecké Podhradie – Dolné Kočkovce (Meluch), 

Horovce – Bolešov (Kapila), Kolačín – Nová Dubnica 
(Kováčik), Horná Poruba – Ilava (Hriadel), Lednica 
– Beluša (R), Košeca – Lazy pod Makytou (Škrovánek)

Prípravka MIX U11 – 6. a 12. kolo 
O 1. – 8. miesto
Plevník-Drienové – Ilava (10. 6. o 17.00 a 18.00 – R)

29.kolo: 
1. Beluša 28 17 6 5 48:21 57
2. MŠK Púchov 28 15 10 3 46:24 55
3. Malženice 28 17 1 10 64:28 52
4. Nitra B 28 14 4 10 49:43 46
5. Gabčíkovo 28 12 7 9 50:36 43
6. P. Bystrica 28 13 3 12 51:41 42
7. Trnava B 28 12 5 11 47:46 41
8. Šaľa 28 11 7 10 47:37 40
9. Kalná 28 11 6 11 32:38 39
10. L. Rovne 28 9 11 8 33:32 38
11. Zl. Moravce B 28 8 10 10 36:40 34
12. V. Ludince 28 8 7 13 29:41 31
13. Nové Mesto 28 7 9 12 25:41 30
14. Galanta 28 6 7 15 29:46 25
15. Nové Zámky 28 3 1 24 23:95 10

MŠK Púchov – Zlaté Moravce 3:2 (2:1)
Góly: 24. Brezničan, 37. D. Pilný, 78. vlastný (Hitka) 
– 19. Londák, 73. Šabík
ŽK: D. Pilný, Martinko – Da Silva, rozhodovali Gašpa-
rovič, Obertová, Grolmus
Predzápasová matematika pred záverečným vy-
stúpením v III. lige bola jasná. Ak chcel Púchov vyhrať 
tretiu ligu, musel bodovať naplno a Beluša nesmela 
doma vyhrať s Galantou. Plány Púchovčanov však 
schladil už v 19. minúte vedúcim gólom hosťujúci 
Londák – 0:1. O päť minút vrátil Púchovčanov do hry 
vyrovnávajúcim gólom Brezničan a v 37. minúte str-

hol vedenie na stranu MŠK D. Pilný – 2:1. V druhom 
polčase sa štvrť hodinu pred koncom podarilo Šabí-
kovi vyrovnať – 2:2. Šťastena sa priklonila k Púchovu, 
keď si v 78. minúte strelil Hitka vlastný gól – 3:2.  
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Michlík, Krčula 
(90. Marman), Kopiš (46. Ozimý), Šulek (23. Tlacháč), 

Pilát, Martinko, D. Pilný, Martinček, Brezničan, tréner 
Eduard Pagáč
Výsledky: Beluša – Galanta 3:0, L. Rovne – Veľké Lu-
dince 1:2, Šaľa – Gabčíkovo 2:2, Kalná – Trnava B 5:0, 
Nové Mesto – Nové Zámky 4:2, Nitra B – Malženice 
1:7, Považská Bystrica mala voľno

Muži MŠK Púchov (v červeno-bielom) sa s týmto ročníkom tretej ligy rozlúčili domácim víťazstvom. Stačilo však 
iba na celkové druhé miesto.         FOTO: Slavomír Flimmel

29. kolo: Z. Kostoľany – Ladce 0:3, Chocholná – Tr. 
Turná 1:0, Kvašov – Brvnište 1:3, Uhrovec – Podmanín 
3:2. V. Hradná – D. Vestenice 0:2, Podolie – Plevník 3:0, 
V. Uherce – Kanianka 3:2
1. D. Vestenice 27 19 2 6 66:27 59
2. Kvašov 27 18 5 4 58:27 59
3. Brvnište 27 18 4 5 57:26 58
4. Cígeľ 27 16 6 5 65:28 54
5. Uhrovec 26 14 6 6 64:43 48
6. V. Uherce 27 12 7 8 39:31 43
7. Z. Kostoľany 27 11 6 10 43:33 39
8. Podmanín 26 11 6 9 51:44 39
9. Ladce 27 10 6 11 47:45 36
10. Chocholná 27 9 4 14 34:47 31
11. Podolie 27 5 8 14 28:60 23
12. Tr. Turná 27 6 4 17 40:71 22
13. TJ Plevník 27 5 6 16 35:68 21
14. V. Hradná 27 5 3 19 23:77 18
15. Kanianka 26 2 7 17 24:47 13

25. kolo: 
Streženice – Košecké Podhradie 1:2 (0:1), Loduha 
– Šupák, Marušinec, Jasenica – Košeca 2:3 (Borčický, 

Martinka – Kebis 2, Kučo, Dolné Kočkovce – Paprad-
no 3:1 (1:1), Hrnčík, Zápotoka, Pilát – Fujaček, Pruské 
– Tuchyňa 3:0 (0:0), Lukáč 2, Branický, Bolešov – Horná 
Poruba 1:1 (0:0), Štefánek – R. Staňo, Udiča – Lysá pod 
Makytou 3:0 (1:0), T. Drblík, Zubek, M. Drblík  
1. H. Poruba 23 15 3 5 58:23 48
2. Košeca 23 15 3 5 52:23 48
3. Tuchyňa 23 13 5 5 48:29 44
4. Pruské 23 12 5 6 58:34 41
5. Jasenica 24 10 6 8 43:33 36
6. D. Kočkovce 23 10 3 10 56:38 33
7. Udiča 23 10 0 13 40:53 30
8. Mikušovce 23 8 4 11 45:45 28
9. K. Podhradie 23 7 6 10 29:48 27
10. Jasenica 23 8 2 13 40:66 26
11. Bolešov 23 6 5 12 22:41 23
12. Papradno 23 6 5 12 27:51 23
13. Lysá 23 5 3 15 32:67 18

21. kolo: 
Sverepec – Lednica 6:1, Visolaje – Šebešťanová 3:1, 
Bodiná – Kolačín 3:2, Dohňany – Dulov 7:1
1. Visolaje 19 14 4 1 59:15 46
2. Sverepec 19 12 3 4 49:16 39
3. Šebešťanová 20 10 3 7 61:28 33

4. Kameničany 18 9 2 7 46:48 29
5. Dohňany 19 8 4 7 42:33 28
6. Kolačín 19 8 1 10 42:44 25
7. Lednica 19 8 1 10 39:57 25
8. Dulov 19 6 5 8 28:45 23
9. Lazy 18 6 3 9 42:45 21
10. Praznov 19 7 0 12 43:58 21
11. Bodiná 19 2 2 15 24:86 8

17. kolo: 
Prejta – Vrchteplá 1:1, Tŕstie – Červený Kameň 4:1, Or-
lové – Fan Club Púchov 4:0
1. N. Dubnica 15 14 1 0 102:9 43
2. Prejta 15 10 3 2 46:22 33
3. Vrchteplá 15 8 4 3 42:36 28
4. Tŕstie 15 8 4 3 37:20 28
5. Č. Kameň 15 5 2 8 28:46 17
6. FC Púchov 15 5 0 10 29:48 15
7. Orlové 15 4 0 11 25:56 12
8. Horovce B 15 3 1 11 26:68 10
9. D. Breznica 14 1 3 10 15:45 6

Lišiaci z Považia pobežia pre ušľachtilý cieľ
Majú rýchle nohy a veľké srdcia. Majú chuť be-
hať aj pomáhať. Spojili svoju silu, aby mohli po-
môcť slabému. A na tejto ceste ich nezastavia 
ani medvede v Tatrách, ani osadníci v Pribyline. 
Áno, áno, aj také mali zážitky minulý rok. V pia-
tok 14. júna 2019 sa Lišiaci opäť postavia na štart 
najdlhšieho štafetového behu na Slovensku „The 
Run Slovakia 2019“. Spoločne odbehnú 521 km v 
priebehu troch dní. Za každého počasia, vo dne, 
v noci. Začnú v Košiciach, pobehajú Spiš, Tatry, 
Oravu, Čičmany, okolie viníc Pezinka či Modry. 
Unavení, no šťastní dobehnú až do Bratislavy. 
 
Pridajte sa k nim! Nie, nemusíte s nimi bežať. 
 
Lišiaci chcú svojím behom podporiť sedemročného 
Šimonka z Beluše. Šimonko nevie, čo je to zahrať si 
futbal či schovávačku s kamarátmi, nemôže robiť 
parťáka na hru svojmu staršiemu bratovi. Jeho život 
sa odvíja na posteli a vozíčku. Trpí veľkým množ-
stvom diagnóz, ktoré nám zdravým nič nehovoria. 
Spomenieme len zopár – detská mozgová obrna, 
epilepsia, hypotónia, encephalopathia... Šimonkovi 
rodičia si nemôžu tak ako my len tak vybehnúť s pri-
ateľmi na kávu, na dovolenku, zobrať deti na výlet. 
Nie, celú svoju starostlivosť, všetok svoj čas delia 
medzi choré a zdravé dieťa.

Preto sa pridajte k Lišiakom a darujte dobro. 
Darujte svojich 521 centov a my odbehneme 
našich 521 kilometrov. Vás bude hriať dobrý 
pocit, nás budú páliť svaly. Samozrejme, výš-
ka vášho príspevku je dobrovoľná, veríme že 

z malých príspevkov dáme dokopy jeden ob-
rovský a rodičia budú môcť zrekonštruovať 
kúpeľňu tak, aby si uľahčili manipuláciu so Ši-
monkom. Všetky vyzbierané prostriedky chcú 
použiť na nákup hydraulického lôžka na kúpanie, 
s čím je spojená aj nutná rekonštrukcia kúpeľne. 
 
Číslo účtu OZ Myšička, kam môžete posielať svoj  
dobrovoľný príspevok:
SK3883300000002801527995 
(do poznámky prosíme uviesť Lišiaci)
Príspevok je možné poukázať do 16. 6. 2019.

Ďakujeme.  Lišiaci z Považia

Rýchle nohy a veľké srdcia majú aj Púchovčania a 
športovci z Púchovskej doliny a takisto z opačnej 
strany od Lednický Rovní. Aj títo bežci sa postavia  
v piatok 14. júna na štart najdlhšej štafety 
na Slovensku, aby pomohli Šimonkovi z Beluše:
Michal Krásny  Viera Šulíková
Michal Teplický  Martin Pagáč
Marián Ondrička  Stanislav Capák
Erik Jelluš  Marianna Brňáková
Michaela Žideková Kristián Škrapko
Mário Klobučník  Abhishek Sinha
Adela Štrbáková  Tomáš Spodník
Júlia Franková  Adam Savara

Ilustr. foto.
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Stolný tenis - medzinárodný turnaj v Berlíne  

Triumf Dolných Kočkoviec v Nemecku

Piata priečka mladých Púchovčanov na 
majstrovstvách Slovenska v St. Ľubovni  

Prvý júnový víkend odštartovala séria majstrovstiev 
Slovenska v plávaní. Ako prví sa stretli v 50 metrovom 

bazéne na bratislavských Pasienkoch juniori, ktorí sa 
na toto podujatie kvalifikovali. Púchovský plavecký

klub pod vedením trénerky Dany Strelčíkovej re-
prezentovalo 10 plavcov – Martin Matušík, Mário 
Hanták, Samuel Jancík, Matej Turza, Lea Kmošenová, 
Nina Hlubíková, Petronela Maráčková, Ina Jurgová, 
Adriana Cenigová a Martina Vetešková.

V silnej konkurencii 303 pretekárov zo 49 klubov 
sme si vyplávali nielen 30 osobných hodnotných 
výkonov, ale aj šesť medailí, čo je za posledné de-
saťročie najväčšia zbierka z takéhoto podujatia. Opäť 
nesklamala a najúspešnejšou púchovskou reprezen-
tantkou sa stala Lea Kmošenová, ktorá sa vo všetkých 
svojich disciplínach dostala do finálových bojov a zís-
kala 4 medaily. V disciplíne 100 m voľný spôsob získa-
la 1. miesto a teda aj titul majsterky Slovenska časom 
0:59,61s, ktorý ešte v štafete 4 x100m vs mix vylep-
šila na 0:59,32 s. Na dvojnásobnej trati 200 m voľný 
spôsob obsadila 2. miesto a dve bronzové medaily si 
odniesla z disciplín 50 m a 400 m voľný spôsob. Piata 
priečka jej patrí z 50 m motýlik a v motýľkarskej stov-
ke bola ôsma. 

Druhou medailistkou bola Nina Hlubíková, ktorá 
si vybojovala na vytrvalostných tratiach 800 m voľ-
ný spôsob striebro a 1500 m voľný spôsob bronz. V 
znakovej dvojstovke vo finále obsadila 5. miesto a na
polovičnej trati 7. miesto, ôsma doplávala na 400 m 
voľný spôsob a deviata na 400 m polohové preteky. 
Nesklamali ani ostatní. V prvej desiatke skončili Mário 

Hanták (6. miesto 200 m motýlik a 8 osobných rekor-
dov), Martin Matušík (6. miesto 200 m voľný spôsob, 
7. miesto 200 m motýlik a 5 osobných rekordov), Sa-
muel Jancík (5. miesto 400 m pp a 10. miesto 1500 m 
voľný spôsob), Petronela Maráčková (8. miesto 1500 
m voľný spôsob, 9. miesto 800 m voľný spôsob, 10. 
miesto 200 m motýlik a 4 osobné rekordy), Martina 
Vetešková (8. miesto 800 m voľný spôsob a 9. miesto 
200 m motýlik). 

V silnej konkurencii sme si zmerali sily aj v štafe-
tách, pričom v niektorých sme zapísali aj púchovské 
rekordy - 5. miesto 4 x 200 m voľný spôsob junior-
ky (Lea Kmošenová, Ina Jurgová, Adriana Cenigová, 
Nina Hlubíková) , 5. miesto 4 x 100 m voľný spôsob 
juniorky (Martina Vetešková, Adriana Cenigová, Pet-
ronela Maráčková, Nina Hlubíková), 6. miesto 4 x 100 
m voľný spôsob juniori (Martin Matušík, Samuel Jan-
cík, Matej Turza, Mário Hanták), 7. miesto 4 x 100 m 
polohové preteky juniorky (Nina Hlubíková, Adriana 
Cenigová, Petronela Maráčková, Martina Vetešková), 
9. miesto 4 x 100 m pp juniori (Matej Turza, Mário 
Hanták, Samuel Jancík, Martin Matušík), 9. miesto 4 
x 100 m vs mix (Lea Kmošenová, Martina Vetešková, 
Mário Hanták, Martin Matušík).

Všetkým patrí veľká gratulácia a na majstrovstvách 
SR OPEN (14. - 16. jún) ešte ďalšie osobáky. 

(ds)

Z majstrovstiev Slovenska juniorov v plávaní priviezli Púchovčania šesť medailových umiestnení

Štyri medailové zásahy L. Kmošenovej na majstrovstvách SR

Minulý víkend sa uskutočnil záve-
rečný turnaj majstrovstiev Slovenska 
v kategórií MIDI (štvorkový)  v Starej 
Ľubovni. Púchovčania v skupine natra-
fili na súperov VK Prievidza, VKP SPU
Nitra a na domáce mužstvo VKM Stará 
Ľubovňa. 

Základná skupina sa pre našich chlap-
cov nezačala najlepšie, kde po troch 
tesne prehratých zápasoch sme ob-
sadili 4. miesto v skupine. Druhý hrací 
deň sme odštartovali zápas v skupine 
o 5. - 8. miesto proti súperovi ŠK Hamu-
liakovo, kde sme po koncentrovanom 
výkone vyhrali 2:0. V boji o piate mies-

to sme sa stretli so známym súperom 
z Komárna, ktorému sme nedali šancu, 
a tak sme obsadili konečné pekné 5. 
miesto. Za náš oddiel bol vyhláseným 
najlepším hráčom turnaja kapitán Má-
rio Mazák. Veľká vďaka patrí hráčom a 
trénerom, za celoročnú prácu a repre-
zentáciu VO 1970 MŠK Púchov a mesta 
Púchov.

Púchovský volejbal reprezentovali 
Mário Mazák, Michal Križák, Juraj Še-
divý, Patrik Martikáň, Samuel Žiačik, 
Štefan Janoško, Šimon Žiačik, Radoslav 
Prokop, Martin Kapustinec, tréneri Ma-
tej Pecho a Martin Dvorský.      (mp)

Volejbal - majstrovstvá SR MIDI, Stará Ľubovňa

Historický úspech dosiahli stolní 
tenisti štvrtoligového Slovana Dolné 
Kočkovce na medzinárodnom turnaji 
v meste Bötzow neďaleko Berlína. V 
konkurencii mužstiev z Nemecka, Dán-
ska, Luxemburska, Slovenska, Česka a 
Poľska si Dolnokočkovania vybojovali 
celkové prvenstvo. 

Turnaja sa zúčastnilo desať mužstiev, 
hralo sa v dvoch päťčlenných skupi-
nách, z ktorých prvé dve mužstvá po-
stupovali do finálovej skupiny. Hráčov
Dolných Kočkoviec nezmiatol ani ne-
tradičný herný systém, keď sa hrali dve 
štvorhry a štyri dvojhry, celkovo do 
štvrtého víťazného bodu. Dolnokočko-
vania vyhrali bez straty bodu základnú 

skupinu a postúpili do štvorčlennej 
finálovej skupiny. V nej si Dolné Koč-
kovce poradili po ťažkých zápasoch s 
dvomi mužstvami z Berlína a stali sa 
celkovými víťazmi turnaja. Okrem pr-
venstva v súťaži družstiev získali Dolné 
Kočkovce aj individuálne ocenenie, 
najúspešnejším hráčom turnaja sa stal 
Roman Škrabko. Stolnotenisový oddi-
el Slovan Dolné Kočkovce v Nemecku 
reprezentovali Jozef Michalec, Ján 
Škrabko, Roman Škrabko, Peter Maj-
dan, Daniel Blaško a Matej Janiš. Turnaj 
usporiadal stolnotenisový klub TTF 
Bötzow 1988 v rámci osláv 30. výročia 
svojho vzniku. 

(pm)  
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

Prípravky MIX U11

2. liga starší dorast

1. liga starší žiaci 

4. liga starší žiaci SEVER

4. liga starší žiaci JUH

2. liga mladší dorast

11. kolo:

Skupina o 1. – 9. miesto
Dohrávka 6. kola: Fan Club Púchov – Domaniža 0:3
1. Dubnica B 14 10 2 2 107:14 32
2. Domaniža 13 9 1 3 42:19 28
3. Ilava 12 8 1 3 55:15 25
4. FC Púchov 13 8 0 5 39:30 24
5. Horovce 12 5 2 5 21:25 17
6. Plevník 12 2 5 5 19:54 11
7. Prečín 12 1 2 9 10:65 5
8. Beluša 14 1 1 12 12:83 4
O 9. – 16. miesto
Dohrávka 5. a 11. kola: Kolačín – Sverepec 5:2, Kola-
čín – Sverepec 4:1
1. Kolačín 14 14 0 0 72:11 42
2. Sverepec 14 8 1 5 36:28 25
3. Šebešťanová 14 7 3 4 40:29 24
4. Mikušovce 14 8 0 6 63:33 24
5. Kvašov 14 6 2 6 32:26 20
6. Brvnište 14 5 3 6 42:42 18
7. Podmanín 14 2 0 12 15:67 6
8. Bolešov 14 1 1 12 20:84 4
Skupina o 17. – 24. miesto
Dohrávka 6. a 12. kola: 
Dolná Mariková – Košeca 3:2,  Dolná Mariková – Ko-
šeca 2:2
1. Visolaje 14 10 2 2 61:15 32
2. Praznov 14 10 1 3 32:20 31
3. H. Poruba 14 9 3 2 46:13 30
4. D. Mariková 14 7 2 5 48:37 23
5. Udiča 14 5 0 9 35:41 15
6. Košeca 14 3 2 9 22:41 11
7. Pruské 14 3 2 9 14:41 11
8. L. Rovne 14 3 0 11 17:67 9

U15
Skupina o umiestnenie - 8. kolo: Petržalka – MŠK 
Púchov 1:2 (1:0), Lenharčík – Lacko, Baláž, Dubnica 
– Zl. Moravce 1:0, Levice – Domino 2:2, Senica – Skali-
ca 4:0, Karlova Ves – Prievidza 3:2
1. Senica 18 15 2 1 57:15 47
2. Petržalka 18 14 0 4 63:13 42
3. Zl. Moravce 17 9 3 5 30:17 30
4. Dubnica 17 9 2 6 28:17 29
5. MŠK Púchov 17 8 2 7 29:27 26
6. Karlova Ves 17 6 4 7 29:32 22
7. Prievidza 17 5 3 9 27:42 18
8. Skalica 18 4 4 10 20:44 16
9. Domino 18 3 5 10 18:41 14
10. Levice 17 0 3 14 10:63 3
Program 9. kola: Zlaté Moravce – MŠK Púchov (12. 
6. o 15.00), Levice – Prievidza, Karlova Ves – Dubnica 
nad Váhom, Domino – Senica, Skalica - Petržalka 
Skupina o titul
9. kolo: Dunajská Streda – Slovan Bratislava 0:2, Trna-
va – Nitra 1:0, Trenčín – Inter – odložené na 12. 6.
1. Trenčín 8 6 2 0 16:3 20
2. Slovan 9 5 2 2 23:14 17
3. Trnava 9 5 1 3 20:14 16
4. D. Streda 9 4 0 5 17:18 12
5. Nitra 9 3 0 6 13:21 9
6. Inter 8 0 1 7 9:28 1
U14
Skupina o umiestnenie - 8. kolo: FC Petržalka 
– MŠK Púchov 5:0 (3:0), Gabura, Roman, Schmidt, 
Varga, Kondela, Dubnica nad Váhom – Zlaté Morav-
ce/Vráble 0:5, Levice – Domino 3:2, Senica – Skalica 
0:1, Karlova Ves Bratislava – Prievidza 2:0
1. Petržalka 18 14 2 2 59:11 44
2. Domino 18 11 4 3 50:24 37
3. Karlova Ves 17 10 4 3 40:14 34
4. Skalica 18 10 2 6 37:23 32
5. MŠK Púchov 17 6 6 5 31:27 24
6. Senica 18 7 3 8 24:26 24
7. Levice 17 6 5 6 31:32 23
8. Prievidza 17 5 4 8 22:37 19
9. Zl. Moravce 17 3 0 14 17:45 9
10. Dubnica 17 0 0 17 9:81 0
Program 9. kola: 
Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov (12. 6. o 
17.00), Levice – Prievidza, Karlova Ves Bratislava 
– Dubnica nad Váhom, Domino – Senica, Skalica - Pe-
tržalka 
Skupina o titul
9. kolo: Dunajská Streda – Slovan 1:6, Trnava – Nitra 
3:0, Trenčín – Inter Bratislava – odložené na 12.júna
1. Slovan 9 7 1 1 27:9 22
2. Trenčín 8 6 1 1 27:6 19
3. Nitra 9 4 2 3 16:17 14
4. Trnava 9 4 0 5 6:18 12
5. D. Streda 9 3 0 6 16:22 9
6. Inter 8 0 0 8 4:24 0

17. kolo: Jasenica – D. Mariková 3:1, Pružina – Pa-
pradno 10:1, Prečín – Domaniža 1:9, Dohňany – Plev-
ník 0:12
1. Plevník 17 14 0 3 110:14 42
2. Domaniža 17 11 2 4 144:25 35
3. Jasenica 17 11 2 4 87:25 35
4. Papradno 17 11 1 5 100:45 34
5. D. Mariková 17 10 2 5 78:40 32
6. Podmanín 16 7 1 8 66:49 22
7. Udiča 16 5 1 10 39:125 16
8. Pružina 17 4 3 10 64:71 15
9. Prečín 17 4 2 11 46:81 14
10. Dohňany 17 0 0 17 6:265 0

21. kolo: Lazy – K. Podhradie 7:0 (3:0), Ježovicz 4, Šte-
fánik, Juršták, Ondrička, Beluša – Košeca 8:1 (5:1), Rú-
ček 3, Synák 2, Hošták 2, Kačmarik – Litvík, N. Dubnica 
– H. Poruba 12:0, Ilava – Lednica 2:1 (1:1), Novosád 2 
– Bielik, Bolešov – Kolačín 5:4, D. Kočkovce – Horovce 
9:1 (6:0), Vráblik 2, Kohutiar 2, Ižvolt 2, Urban, Putala, 
Baláž – Rágula
1. Beluša 21 19 1 1 183:18 58
2. Lednica 21 17 0 4 148:25 51
3. Lazy 21 17 0 4 107:26 51
4. Košeca 21 14 3 4 86:31 45
5. D. Kočkovce 21 11 1 9 72:43 34
6. Ilava 21 10 3 8 47:62 33
7. Kolačín 21 8 1 12 36:62 25
8. Bolešov 21 7 3 11 52:116 24
9. N. Dubnica 21 6 4 11 59:72 22
10. Horovce 21 6 1 14 29:85 19
11. K. Podhradie 21 1 1 19 15:141 4
12. H. Poruba 21 1 0 20 12:165 3

Skupina o umiestnenie
9. kolo: 
Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov 0:2 (0:2), Rak, 
Svorada, Malacky – Domino 4:4, Nové Zámky – Po-
važská Bystrica 1:3, Rača Bratislava – Topoľčany 2:4, 
Prievidza – Komárno 3:2
1. Komárno 17 11 2 4 47:26 35
2. MŠK Púchov 17 11 1 5 56:26 34
3. Domino 17 10 2 5 53:34 32
4. Trnava 17 8 4 5 41:22 28
5. Prievidza 17 8 4 5 27:18 28
6. P. Bystrica 17 6 4 7 26:33 22
7. N. Zámky 17 6 3 8 33:32 21
8. Topoľčany 17 5 3 9 28:67 18
9. Malacky 17 3 3 11 26:46 12
10. Rača 17 3 2 12 20:53 11
Program 10. kola:
MŠK Púchov – Baník Prievidza (15. 6. o 10.00), 
Komárno – Malacky, Domino – Nové Zámky, Topoľ-
čany – Lokomotíva Trnava, Považská Bystrica – Inter 
Bratislava 
Skupina o postup
9. kolo: 
Dubnica nad Váhom – Inter Bratislava 4:0, Zlaté Mo-
ravce/Vráble – Šamorín 3:3, Gabčíkovo – Piešťany 3:2, 
Myjava – Petržalka 2:1, Karlova Ves Bratislava – Ska-
lica 1:3
1. Petržalka 17 13 3 1 52:11 42
2. Dubnica 17 11 3 3 50:18 36
3. Myjava 17 10 0 7 35:27 30
4. Skalica 17 9 1 7 30:34 28
5. Inter 17 7 3 7 30:34 24
6. Gabčíkovo 17 7 0 10 28:48 21
7. Piešťany 17 5 4 8 28:37 19
8. Zl. Moravce 17 4 6 7 33:36 18
9. Šamorín 17 4 3 10 24:41 15
10. Karlova Ves 17 2 3 12 23:47 9

Skupina o umiestnenie
9. kolo: Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov 6:0 
(3:0), Lipovský 2, Bilčík 2, Staráček, Blejštil, Prievidza 
– Komárno 2:1, Malacky – Domino 2:0, Nové Zámky 
– P. Bystrica 3:1, Rača Bratislava – Topoľčany 2:1
1. Trnava 17 17 0 0 69:4 51
2. Domino 17 10 0 7 48:19 30
3. Komárno 17 9 2 6 50:39 29
4. Malacky 17 9 1 7 31:29 28
5. Prievidza 17 9 1 7 31:30 28
6. Nové Zámky 17 8 2 7 30:35 26
7. MŠK Púchov 17 7 3 7 24:29 24
8. Topoľčany 17 5 1 11 19:38 16
9. Rača 17 5 1 11 17:50 16
10. P. Bystrica 17 0 1 16 6:52 1
Program 10. kola: MŠK Púchov – Prievidza (15. 6. o 
12.00), Komárno – Malacky, Domino – Nové Zámky, 
Topoľčany – Lokomotíva Trnava, P.  Bystrica – Inter 
Skupina o postup
9. kolo: Dubnica – Inter 1:1, Zlaté Moravce – Šamorín 
7:1, Gabčíkovo – Piešťany 1:0, Myjava – Petržalka 0:0
1. Zl. Moravce 17 12 2 3 44:18 38
2. Petržalka 17 10 4 3 38:17 34
3. Myjava 17 9 2 6 27:19 29
4. Skalica 16 8 2 6 31:29 26
5. Gabčíkovo 17 7 3 7 18:31 24
6. Dubnica 17 6 5 6 30:21 23
7. Inter 17 7 2 8 25:31 23
8. Karlova Ves 16 4 3 9 30:35 15
9. Šamorín 17 3 4 10 13:35 13
10. Piešťany 17 3 3 11 15:35 12

6. liga dorast
21. kolo: Jasenica – Streženice 0:6, D. Kočkovce 
– Tuchyňa 7:3
1. N. Dubnica 15 10 3 2 47:23 33
2. Pružina 14 10 0 4 49:11 30
3. Streženice 16 9 2 5 43:26 29
4. D. Kočkovce 15 9 2 4 41:38 29
5. Brvnište 14 8 0 6 40:30 24
6. Sverepec 15 6 3 6 49:47 21
7. Jasenica 16 4 2 10 30:49 14
8. Tuchyňa 15 4 1 10 36:64 13
9. Horovce 16 1 1 14 22:69 4
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• 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
• Hľadám v meste Púchov 2-izbový byt na dlhodo-
bý prenájom. Tel. 0907 161 084.
• Dám do prenájmu polozariadený 3-izb. byt na 
Moravskej ul. Cena 550 €/mesiac. Tel. 0908 727 704. 
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.

PREDAJ RÔZNE
• Predám 3 skrinky, váľandu a  fotelku vhodné do 
detskej izby alebo pracovne. Cena dohodou. Tel. 
0915 630 498.

AUTO - MOTO
• Predám auto Ford Fiesta 1,8 D, TK + EK do 2021. 
Cena dohodou. Tel. 0944 065 190.

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. 

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám si prácu ako strojný konštruktér. Ovlá-
dam SW – SolidWorks, PROENGEER, zhotovenie 
modelov + výrob. dokumentácia, komplet. zostavy 
prípadne DXS formáty, PDF formáty. Tel. 0905 210 
665, mail: kanitram@centrum.sk.

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.
• Hľadám opatrovateľku k starej imobilnej babke. 
Tel. 0910 427 053. 
• Výpredaj tovaru v Halens, už od 1,99 € za 1 ks. 
Ponúkame plavky, tričká, šaty, sukne, bundy, obuv. 
Púchov, Dvory 1938, tel. 0904 352 652.
• Kúpim zabehnutú taxislužbu v Púchove, prípad-
ne okolí. Tel. 0911 457 234.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 24. 6. 2019 od 14.30 v kancelárii ZO SZZP 
(býv. kataster, Nám. slobody). Kto potrebuje práv-
nu radu, môže sa prihlásiť do 20. 6. na adrese: Ján 
Petro. Obr. mieru 1152/5, tel. 0948 093 551.

SPOMIENKA
Deň za dňom sa strieda, 
čas rýchlo  letí, ubehlo 
11 rokov, čo s nami nie 
si. Uschli už slzy, zmiernil 
sa žiaľ, čas nikdy nevrá-
ti, čo nám vzal. Dnes už 
bez bôľu a trápenia sní-
vaš svoj večný sen, nám 
zostala spomienka len. 
Dňa 12. 6. 2019 si pripomenieme 11. výročie úmr-
tia, kedy nás navždy opustil Vladimír LUHOVÝ  
z Horných Kočkoviec. 

S láskou na Teba spomína mama, sestra 
a celá rodina.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mala si rada život 
a všetkých nás. Chýba 
nám Tvoja láska, úsmev 
a dobrota, spomínať bu-
deme do konca života. 
Dňa 10. 6. 2019 si pri-
pomenieme 1. smutné 
výročie našej milovanej 
mamy, babky Ivany JUROVČÍKOVEJ z Púchova. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra  s rodinami. 

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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SPOMIENKA
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri 
plameni sviečky na Teba myslíme. Osud Ti nedo-
prial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš 
navždy žiť... 
Dňa 9. 6. 2019 sme si pripomenuli 6. smutné vý-
ročie, čo nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, otec a dedko Vladimír BENKO z Lazov pod 
Makytou. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 

KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42 
(NONSTOP v prípade úmrtia)

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s naším drahým  
synom, otcom, bratom,  
dedkom Jozefom 
STRNADOM z Púchova, 
ktorý nás opustil 23. 5. 
2019. Taktiež ďakujeme  ko- 
legom, ako aj vedeniu firmy Agrofarma. Ďakujeme 
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Ďakujeme tiež p. kap-
lánovi, dychovej hudbe a pohrebnej službe Advent 
za dôstojnú rozlúčku.                             Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v srdci zostávajú. 
Tí, čo Ťa mali radi, 
stále spomínajú. 
Dňa 7. 6. 2019 uplynu-
lo 14 rokov od úmrtia 
nášho milovaného man- 
žela, otca, dedka a  pra-
dedka Františka 
FILIAČA. 

S láskou spomína manželka, dvaja synovia 
a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Zostali spomienky a  od-
kaz jediný, tak veľmi chý-
baš nám, Rudko, v kruhu 
rodiny. 
Dňa 6. 6. 2019 uplynu-
lo 7 rokov, čo nás náhle 
opustil náš drahý Rudko 
SLABÝ zo Zubáka. 
S láskou a úctou spomí-
najú rodičia, starí rodičia a celá rodina. 
Rudko, chýbaš nám.

SPOMIENKA
Dňa 12. 6. 2019 by sme si 
pripomenuli 93. výročie  
narodenia nášho nebo-
hého Jaroslava DOH-
ŇANSKÉHO z Púchova. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
                Smútiaca rodina.
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BLAHOŽELANIE
Dňa 11. 6. 2019 sa dožíva krásnych 91 rokov pani 
Mária BOĎOVÁ z Nosíc. 
Všetko najlepšie, hlavne zdravie, šťastie praje syn 
Jozef s priateľkou Ankou. 
Ďakujeme za vzornú opateru celému personálu 
Ados v Zdraví, hlavne p. PhDr. Ľ. Hanuliakovej 
a p. Ľ. Límovej.

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

29. jún 2019 (sobota)

Cena: 19 €
Zábavný park ENERGYLANDIA

POĽSKÝ
DISNEYLAND

Atrakcie na celý deň pre malých a veľkých!

Top zájazd!
11.-14. júl 2019          4-dňový zájazd

Cena: 178 € (ubytovanie v hoteli****, raňajky, doprava klimatizovaným
autobusom, sprievodca CK, miestny sprievodca)

ŠUMAVA A
JUŽNÉ ČECHY

5.-7. júl 2019          3-dňový zájazd

Cena: 125 € (ubytovanie v hoteli***, raňajky, doprava klimatizovaným
autobusom, sprievodca CK, miestny sprievodca)

Atraktívny 3-dňový zájazd do srdca Čiech!

ČESKÝ
RAJ

Hotel*** s vonkajším bazénom!

Hotel**** s vnútorným bazénom!

Prepojenie dvoch 
TOP lokalít ČR!POSLEDNÉ MIESTA PRE LETNÉ ZÁJAZDY!

•  Skalné mestá - Prachovské skaly a Hruboskalsko
•  Dračí zub z filmu “Jak dostat tatínka do polepšovny”
•  Otočené zvony v Rovensku
•  Rozprávkový zámok Sychrov
•  Stredoveký hrad Kost
•  Barokový hospitál Kuks
•  Dolomitové jaskyne

Čo navštívime:

•  Historická skláreň Lötz
    Klášterský Mlýn u Rejštejna
•  Modrava, Kvilda, Kašperské hory, vlčia rezervácia a prameň 
    Vltavy, hrad Švihov - filmový hrad z rozprávky “Tři oříšky pro 
    Popelku”, hrad Kašperk - filmový hrad z rozprávky “Anděl Páně”
•  Historické mesto Tábor, Český Krumlov a zámok Hluboká nad 
    Vltavou (možnosť splavovania Vltavy)

Čo navštívime:

8.-17. august 2019          10-dňový pobytovo-poznávací zájazd

Cena: 765 € (ubytovanie v hoteli**** s bazénom, veľké izby s vlastnou
kuchynkou a terasou, raňajky, doprava klimatizovaným autobusom, 
sprievodca CK, všetky výlety počas zájazdu)

AZÚROVÉ
POBREŽIE
A PROVENSÁLSKO

FRANCÚZSKA RIVIÉRA

•  prepojenie oddychu 
    s poznávaním, kúpanie každý deň (piesočnaté pláže)
•  výlety v cene zájazdu: Saint Tropez, Cannes, Monte Carlo, Menton, 
    Mougins, Port Grimaud, Antibes, Kaňon Verdon, Grasse

TOP zájazd do južného Francúzska

BLAHOŽELANIE
Srdečne blahoželáme p. Ing. Aninke LAKOVEJ  
k narodeninám. 
Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania  
od Lýdie Rosinovej a manžela Miroslava.
 
K blahoželaniu sa pripája dcéra Ivetka 
a syn Daniel s rodinami a vnúčatami. 
Všetko najlepšie.

Výbor volebného obvodu č. 9 (Vieska-Bezdedov, Ihrište, Hoštiná)
Oznamujeme, že dňa 14. 6. 2019 sa o 17.00 hod v kultúrnom odme Ihrište usku-
toční verejné zasadnutie výboru volebného obvodu č. 9.
Program: zoznámenie sa s jednotlivými členmi výboru, prerokovanie požiada-
viek občanov, rozdelenie investičných akcií na aktuálny rok, diskusia, rôzne.

Ivan Kubiš
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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


