
www.puchovskenoviny.sk

OFICIÁLNY TÝŽDENNÍK  MESTA PÚCHOV

Náklad 8000 ks zdarma pre Púchov a okolie

dátum vydania:  18. 6. 2019
ďalšie číslo vyjde 25. 6. 2019

24

                                              >>  str. 3                                               >>  str.2, 7                       >>  str. 20 

Mladší žiaci sú majstri 
Slovenska vo volejbale

Zastupiteľstvo menovalo 
konateľa Púchovskej kultúry

Od júla prestáva v Zdraví 
fungovať detská pohotovosť

šport20 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Volejbal - majstrovstvá Slovenska mladších žiakov - Prešov, 8. - 9. júna

Púchovskí mladší žiaci získali titul majstra Slovenska 
Ovenčení titulom majstrov Slovenska vo volejbale 

žiakov sa vrátili minulý víkend z Prešova volejbalis-
ti VO 1970 MŠK Púchov. V metropole Šariša porazili 
všetkých svojich súperov a stali sa slovenskými šam-
piónmi. 

Miestenku medzi slovenskou volejbalovou elitou si 
Púchovčania vybojovali po úspešnej sezóne, keď su-
verénne vyhrali základnú dlhodobú časť súťaže. Na 
majstrovstvách Slovenska sa Púchovčania stretli s VK 
Minard PU Prešov, VKP STU Nitra a OZ Šport Žilina.   

V prvom hracom dni sa Púchovčania stretli s domá-
cim súperom VK Mirad PU Prešov. Po tesných koncov-
kách zvládli úspešný štart do turnaja a zvíťazili 2:0. 
V druhom stretnutí na volejbalistov Púchova čakala 
Nitra, ktorá bola považovaná za najväčšieho favorita 
turnaja. Po takmer bezchybnom kolektívnom výko-
ne a úspešných koncovkách zvíťazili Púchovčania 
rovnako 2:0. V záverečnom stretnutí proti papierovo 
slabšiemu súperovi zo Žiliny dostali priestor aj hráči 
z lavičky a vyhrali hladko 2:0. Do semifinále postúpil
Púchov bez straty setu.

Druhý hrací deň odštartovali Púchovčania semi-
finálovým zápasom proti MVK Nové Mesto nad Vá-
hom. Po suverénnom výkone si zabezpečili postup 
do finálového zápasu. V ňom nastúpili proti silnému
mužstvu VK Junior 2012 Poprad. Po nezvládnutej 
koncovke prvého setu prehrávali Púchovčania 0:1. 
Do druhého setu nastúpili volejbalisti Púchova viac 
koncentrovaní a nabudení a po výbornom výkone 
vyrovnali na 1:1. V rozhodujúcom sete prehrávali Pú-
chovčania v tajbrejku už 7:11, po oddychovom čase 
sa však zázračne vzchopili, zvíťazili 15:13 a stali sa 
majstrami Slovenskej republiky. 

O majstrovský titul sa zaslúžili Michal Križák, Juraj 
Šedivý, Zachariáš Galánek, Šimon Žiačik, Radoslav 
Prokop, Peter Kaňka, tréneri - Martin Dvorský, Matej 
Pecho 

Najlepším hráčom turnaja sa stal kapitán Púchova 

Michal Križák. Poďakovanie patrí trénerom, hráčom, 
rodičom, vedeniu klubu, vedeniu mesta Púchov 
a podporovateľom VO 1970 MŠK Púchov za veľmi 
úspešnú sezónu.  Vďaka im všetkým sa podarilo spl-
niť cieľ a získať titul majstra Slovenskej republiky.  (r)

Mladší žiaci VO 1970 MŠK Púchov získali minulý víkend v Prešove titul majstrov Slovenska. Vo finálovom stretnutí
dokázali otočiť už pomaly stratený zápas a tešili sa z titulu. 

V sobotu 8. júna sa na tartanových ihriskách ZŠ 
Gorazdova v Púchove uskutočnilo oblastné kolo Slo-
venského pohára vo volejbale starších žiačok. Turna-
ja sa zúčastnilo celkom šesťdružstiev - COP Nitra, VO 
HIT Trnava, VK Schaeffler Skalica, VK Nové Mesto nad
Váhom, VKM Piešťany a domáci usporiadateľ 1.VK 
Púchov. V nádhernom slnečnom a veľmi teplom po-
časí družstvá odohrali na dvoch ihriskách celkovo 15 
zápasov veľmi solídnej volejbalovej úrovne, plné bo-

jovnosti a nasadenia. Domáce družstvo štartovalo v 
halovej súťaži v 2. triede starších žiačok a so súpermi 
z 1. triedy si zmeralo sily túto sezónu po prvýkrát.

V úvodnom stretnutí si domáce jasne poradili s 
družstvom VK Nové Mesto nad Váhom v pomere 2:0 
(8, 16), kde dostalo príležitosť aj päť hráčok z lavičky. 
Ukázalo sa, že ostatné stretnutia boli podstatne vy-
rovnanejšie. Púchovčanky síce neprehrali, ale ani ne-
vyhrali, zostávajúce stretnutia sa skončili na volejbal 

netradičným nerozhodným 
výsledkom 1:1. Herný systém 
všetkých stretnutí tohto tur-
naja bol vzhľadom na počet 
zápasov päť v jeden deň (pre 
každé družstvo) tak, že zápas 
sa hral iba na dva hrané sety. 
Pri horúcom slnečnom poča-
sí aj tak hráčky pri odohratí 
10 setov museli siahnuť na 
úplné dno svojich fyzických i 
psychických síl.

Hráčky 1. VK to zvládli na 
výbornú, postupne hrali 1:1 
so Skalicou, výhra 25:19 a 
prehra 21:25, presne rovna-
ko s Piešťanmi (19, -21),  len 
s Nitrou prehrali na body, 
keď prvý set vyhrali 25:21, ale 
druhý prehrali 18:25. Do po-
sledného stretnutia vstúpili 

Púchovčanky fantasticky, pri sérii 12 podaní Paťky 
Jánovskej odskočili súperkám z Trnavy na 14:2, aby 
set napokon vyhrali 25:6. V druhom sete dostali prí-
ležitosť hráčky z lavičky, lenže Trnava sa nevzdala a 
set vyhrala 19:25.

Výborný výkon v útoku smečom z okrajov siete i 
na podaní podala čerstvá kapitánka družstva Natália 
Zugová, na poste prvej nahrávačky sa z piatka na so-
botu objavila Zojka Červená (ochorela pôvodná prvá 
nahrávačka) a ukázala, že družstvo sa na ňu môže 
spoľahnúť. Na bloku kraľovala v strede siete Patrícia 
Ježíková a podaním ničila súperov Patrícia Jánov-
ská. Základnú zostavu výborne doplnili smečiarka 
Nina Chovancová a blokárka Ema Malová. V obrane 
takmer všetko vychytala liberka Viktrória Valachová. 
Túto základnú zostavu striedali hráčky z lavičky, ktoré 
taktiež príjemne prekvapili predvedeným výkonom 
- blokárky Sarah Mušáková a Lucia Vráblová, smečiar-
ka Zuzka Golitková, univerzálka Vanda Chovancová a 
nahrávačka Katka Mišíková. Tréneri Ján Pazdernatý a 
Michal Suchánek.

Konečná tabuľka turnaja (do finále Slovenského
pohára postupujú prvé tri družstvá):

1. Skalica 8:2 245:181         8
2. Púchov 6:4 229:189         6
3. Trnava 6:4 217:213         6
4. Nitra  5:5 231:206         5
5. Piešťany 5:5 220:208         5
6. Nové Mesto 0:10 105:250         0

Michal Suchánek

Volejbal - oblastné finále Slovenského pohára žiačok - Púchov, 8. júna 2019

Púchovčanky do finále Slovenského pohára z druhého miesta
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Na neliečenú boľačku slovenského zdravotníctva
najnovšie doplatil aj Púchov
Od 1. júla prestáva v Zdraví fungovať „detská pohotovosť“ 
Slovenský zdravotnícky systém nie 
je zdravý, ani v optimálnej kondícii, 
inak by v ňom vzhľadom na počet 
študujúcich medikov akútne nechý-
bali lekári. Fakt, že mladí lekári húfne 
odchádzajú do zahraničia, je vše-
obecne známy. Pred rokmi to bolo 
kvôli lepšiemu zárobku. Dnes sa uka-
zuje, že pri nábore na voľné miesto 
lekára nemusia stačiť ani zaujímavé 
finančné podmienky s ponukou slu-
žobného bytu k tomu. Mladí lekári 
dávajú pred systémom slovenského 
zdravotníctva a prebujnenou admi-
nistratívou pri vedení vlastnej ambu-
lancie radšej prednosť skúsenostiam 
v zahraničí. Na Slovensku sa preto 
zvyšuje vek slúžiacich lekárov, ktorí 
častokrát „ťahajú“ svoje ambulancie 
obvodného detského lekára alebo 
lekára pre dospelých vo vyššom 
dôchodkovom veku. A k tomu tre-
ba prirátať ešte ambulantné poho-
tovostné služby, ktoré lekári slúžia 
dobrovoľne, takže okruh takýchto 
lekárov sa ešte viac zužuje, frekven-
cia pohotovostných služieb zvyšuje, 
až... až sa situácia dostane do bodu, 
keď už reálne nemá kto slúžiť. A toto 
sa udialo aj v prípade Púchova, kde 
odpoveďou na nedostatok pediat-
rov je zrušenie ambulantnej pohoto-
vostnej služby (APS) pre deti a dorast 
v Nemocnici s poliklinikou Zdravie.   

MUDr. Eva Cígerová: 
Myslím, že dozrel čas na zlúčenie 
detských pohotovostí, aby bola iba 
jedna fixná v Považskej Bystrici

Ministerstvo zdravotníctva Sloven-
skej republiky s účinnosťou od 1. júla 
2019 vyhovelo žiadosti prevádzko-
vateľa APS pre deti a dorast v Púcho-
ve (PeDe, s. r. o.) a zrušilo mu pove-
renie. V praxi to bude znamenať, že 
v púchovskej NsP Zdravie prestane 
od tohto dátumu fungovať „detská 
pohotovosť“ pre Púchov a spádovú 
oblasť. 

„Vzhľadom na to, že nám neustále 
klesá počet detských lekárov, už od 
januára tohto roku som uvažova-
la, ako budeme vzniknutú situáciu 
riešiť,“ uvádza MUDr. Eva Cígerová, 
ktorá v NsP Zdravie ambulantnú 
pohotovostnú službu pre deti a do-
rast prostredníctvom eseročky PeDe 

prevádzkuje už sedemnásť rokov. 
Pričom podľa jej slov bolo len otáz-
kou času, kedy odíde do dôchodku 
ďalší z lekárov a na ostávajúcich pri-
padne vyšší počet pohotovostných 
služieb, čo starší lekári odmietnu vy-
konávať. „Takáto situácia nastala a 
tak som sa rozhodla, že požiadam 
o zrušenie poverenia na prevádz-
kovanie ambulantnej pohotovost-
nej služby. Ale medzitým som sa 
snažila získať aspoň dvoch pediat-
rov, ktorí by na detskú pohotovosť 
do Púchova chodili slúžiť, aby sme 
vykryli nedostatok lekárov a aby 
sme nemali viac ako po tri služby 

mesačne. Aktuálne totiž slúžime 
štyri služby mesačne a reálne hro-
zí, že ich bude až päť, čo pediatri v 
okrese Púchov odmietajú, pretože 
kvôli veku nevládzu. Mladí lekári 
by to zvládli ľahšie, ale predsa len 
pre lekárov, ktorí majú ďaleko nad 
60 rokov, je to skutočne vyčerpá-
vajúce,“ hovorí MUDr. Cígerová.

Aktuálne pracuje v Púchovskom 
okrese osem pediatrov, ku kon-
cu roka sa ich stav zúži na sedem.  
Z nich len dve lekárky sú vo veku do 
60 rokov. „Patríme medzi najmen-
šie pohotovosti na Slovensku. Sme 
pohotovosť, ktorá je bez röntgenu, 
ultrazvuku a laboratória a najbliž-
šie oddelenie, kde posielame pa- 
cientov, je práve oddelenie v Ne-
mocnici s poliklinikou Považská 
Bystrica. Myslím, že dozrel čas 
na zlúčenie pohotovostí, aby 
bola iba jedna fixná a to v Po-

važskej Bystrici. Vzhľadom na si- 
tuáciu je to logický krok,“ argumen-
tuje MUDr. Cígerová.   

Nie príliš optimálne bolo podľa 
nej aj samotné využívanie APS 
pre deti a dorast v Púchove: „Ro-
dičia detí využívali návštevy po-
hotovosti na riešenie soplíkov a 
kašlíkov bez teplôt alebo na vy-
beranie kliešťov. Posledné roky 
využívalo detskú pohotovosť 
celkovo menej pacientov a skôr išlo 
o akési suplovanie detskej ambu-
lancie z doobedňajších hodín,“ vy-
svetľuje. 

Primátorka Púchova: 
Stále hľadáme riešenie ako zabezpe-
čiť, aby v Púchove detská pohoto-
vosť aspoň v obmedzenom režime 
fungovala

Problematike zachovania detskej 
pohotovosti v Púchove sa začala pri-
mátorka Katarína Heneková aktívne 
venovať približne pred tromi me- 
siacmi, keď ju o rozhodnutí požiadať 
ministerstvo zdravotníctva o zru-
šenie poverenia na organizovanie 
APS pre deti a dorast v Púchove, 
informovala MUDr. Eva Cígerová. 
„Po zoznámení sa so skutočnos-
ťou, som prisľúbila, že sa pokúsim 
pomôcť aj napriek tomu, že táto 
kompetencia nespadá pod mesto. 
Osobne som oslovila niekoľkých 
detských lekárov, ktorí sú z mesta 
Púchov alebo okolia a ktorí už vy-
konávajú APS, ale v inom meste, či 
by boli ochotní prevziať organizač-

né zastrešenie nad detskou poho-
tovosťou pre Púchov a okolie, prí-
padne či by sa vedeli aspoň zapojiť 
do vykonávania služieb. Vzhľadom 
na ich vyťaženosť sa však nepoda-
rilo takéhoto lekára zabezpečiť.“ 

Situáciu púchovská primátorka 
riešila aj v spolupráci s príslušným 
oddelením Trenčianskeho samo-
správneho kraja: „Kde som bola 
informovaná, že ide o celosloven-
ský problém a kraj nemá možno-
sť poskytnúť organizátorovi APS 
v Púchove iných lekárov. Snažila 
som sa teda osloviť a navštíviť aj 
iných prevádzkovateľov APS. V NsP 
Považská Bystrica som na úrovni 
riaditeľa MUDr. Igora Steinera ko-
munikovala o možnej spolupráci 
a pomoci pre detskú pohotovosť  
v Púchove. Tu som však narazila na 
skutočnosť, že v NsP Považská síce 
aktuálne vedia zabezpečiť vlastnú 
APS pre deti a dorasť, ale nedis-
ponujú v nej toľkými lekármi, aby 
nimi vedeli pokryť aj potrebu APS 
pre Púchov a okolie.“

Ďalšou možnosťou bolo zriadenie 
aspoň tzv. doplnkového bodu APS 
pre deti a dorast v Púchove. V praxi 
by to znamenalo, že v Púchove by 
fungovala pohotovosť ako doteraz, 
len s obmedzeným rozsahom hodín 
a pod organizačnou hlavičkou NsP 
Považská Bystrica. „Z tohto riešenia 
sme sa však tešili len krátko, kým 
sme zistili, že toto nám neumožňu-
je platná legislatíva. Podľa nej má 
mať takzvaný pevný bod APS (čo 
by v tomto prípade bola NsP Po-
važská Bystrica) a doplnkový bod 
APS, ktorý v našom prípade fun-
guje v NsP Zdravie Púchov, sídlo  
v rovnakom okrese. Túto infor-
máciu sme preverovali aj na mi-
nisterstve zdravotníctva, kde sme 
prerokovali aj možnosť udelenia 
legislatívnej výnimky. Považujem 
to za nezmyselný predpis,“ hovorí 
púchovská primátorka.

Problematiku vidí rovnakou optikou 
aj riaditeľ NsP Považská Bystrica Igor 
Steiner: „Áno, toto je plná pravda. 
Dnešná právna norma, nedovoľu-
je otvoriť tzv. doplnkový bod APS  

Pokračovanie na strane 7 
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Mestské zastupiteľstvo odvolalo a menovalo 
konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra

Poslanci zaviazali hlavnú kontro-
lórku mesta k vykonaniu finančnej 
kontroly v spoločnosti Púchovská 
kultúra 

Referenciu k žiadosti smerovanej na 
hlavnú kontrolórku na vykonanie 
kontroly hospodárenia mimo schvá-
leného plánu kontrolnej činnosti na 
prvý polrok 2019 v mestskej spoloč-
nosti Púchovská kultúra predniesla 
Irena Kováčiková, ktorá je zároveň 
členkou dozornej rady tejto spo-
ločnosti. Táto požiadavka podľa nej 
vyplynula zo záverov rokovania do-
zornej rady spoločnosti Púchovská 
kultúra. Žiadosť o finančnú kontro-
lu v mestskej spoločnosti podporili 
súhlasným stanoviskom všetci pät-
násti prítomní poslanci.

Mestské zastupiteľstvo odvolalo a 
menovalo konateľa mestskej spo-
ločnosti Púchovská kultúra
Nasledujúci bod programu, ktorý sa 
týkal návrhu na schválenie odvola-
nia súčasného a menovania nového 
konateľa spoločnosti Púchovská kul-
túra, takisto uviedla Irena Kováčiková: 
„Dávam návrh na odvolanie konateľa 
mestskej spoločnosti Púchovská kul-
túra Ing. Miloša Svobodu, ktorý sám 
o uvoľnenie z tejto funkcie požiadal. 
Žiadame jeho odvolanie ku dňu 31. 
7. 2019. Na jeho miesto sme hľadali 
vhodného kandidáta najskôr výbero-
vým konaním.“ Víťazka tohto výbe-
rového konania však odmietla kvôli 
inej pracovnej ponuke túto funkciu 
prijať, preto bolo výberové konanie 
ukončené. „Tohto výberového kona-
nia sa však zúčastnil aj uchádzač pán 
Mgr. art. Pavol Pivko, ktorý sa javil na 
výberovom konaní ako človek, ktorý 
je kvalitný a ktorý by túto funkciu mo-
hol zastávať. Preto sme ho vyzvali na 
pracovné stretnutie a následne aj na 
stretnutie s kolegami poslancami, ktorí 
akoby taká väčšia výberová komisia sa 
s ním mali možnosť porozprávať, klásť 
mu otázky, preverovať jeho schopnos-
ti,“ vysvetlila postup poslankyňa I. 
Kováčiková. Záver z tohto stretnutia 
bol podľa jej slov priaznivý, Pavol Piv-
ko sa mal na stretnutí s poslancami 
osvedčiť ako budúci možný konateľ 
Púchovskej kultúry. Následne zaznel 

jej poslanecký návrh, aby bol kona-
teľom Púchovskej kultúry menovaný 
Mgr. art. Pavol Pivko s nástupom od 
1. augusta 2019. Tento návrh všetci 
prítomní poslanci súhlasným hlaso-
vaním akceptovali. 

Schválili podanie žiadosti na opra-
vu strechy požiarnej zbrojnice DHZ 
Púchov
V poradí štvrtý bod programu ro-
kovania uviedla prednostka mest-
ského úradu Iveta Brindzová – išlo 
o predloženie žiadosti o poskytnu-
tie dotácie zo štátneho rozpočtu za 
účelom realizácie projektu opravy 
strechy požiarnej zbrojnice DHZ Pú-
chov. „Mesto Púchov  v rámci  výzvy 
Prezídia Hasičského a záchranného 
zboru zameranej na podporu ochra-
ny pred požiarmi prostredníctvom 

výstavby, rekonštrukcie a moder-
nizácie stavieb hasičských staníc a 
hasičských zbrojníc pripravuje žia-
dosť o poskytnutie dotácie na projekt 
„Oprava strechy požiarnej zbrojnice 
DHZ Púchov“. Predmetom projektu je 
oprava poškodenej strechy zbrojnice 
spočívajúca v zateplení, položení po-
vlakovej krytiny a ďalších súvisiacich 
prác. Predpokladané rozpočtové ná-
klady  predstavujú sumu 29 994 eur. 
Maximálna možná výška dotácie je 
30 000 eur. Výška spolufinancovania 
je  minimálne päť percent  z celkových 

výdavkov projektu, teda  1500 eur,“ 
uviedla prednostka I. Brindzová. 
Poslanci samotné predloženie vyššie 
uvádzanej žiadosti a takisto päťper-
centné spolufinancovanie predmet-
ného projektu z vlastných zdrojov 
mesta schválili.          

Zníženie nehodovosti na území 
mesta Púchov
Obdobne hladko a s jednomyseľ-
ným porozumením poslaneckého 
zboru sa stretol aj nasledujúci bod 
programu rokovania mestského 
zastupiteľstva, v ktorom išlo takisto 
o odsúhlasenie podania žiadosti a 
päťpercentného spolufinancovania, 
tentokrát na projekt „Zníženie do-
pravnej nehodovosti na území mes-
ta Púchov“. Viac podrobností opäť 
prezradila prednostka MsÚ Púchov: 

„Mesto Púchov na základe výzvy Pre-
zídia Policajného zboru na rok 2019 
pripravuje žiadosť o poskytnutie do-
tácie zameranej na zlepšenie doprav-
no-bezpečnostnej situácie a zníženie 
dopravnej nehodovosti. Predmetom 
našej  žiadosti o poskytnutie dotácie 
bude nákup a montáž meračov rých-
losti na Okružnú ulicu, Štefánikovu 
ulicu, Ulicu Janka Kráľa, Továrenskú 
ulicu, Novonosickú ulicu a na cestu 
do Nosíc. Projekt počíta s osadením 
meračov rýchlosti na stĺpy verejné-
ho osvetlenia. Na informačnej tabuli 

každého merača sa bude zobrazovať 
nameraná rýchlosť a pri jej prekročení 
sa rozsvieti varovný nápis „SPOMAĽ“. 
Merače budú obsahovať štatistic-
ký modul, ktorý bude zbierať dáta o 
prejazde vozidiel, počty vozidiel, ktoré 
prekročili alebo neprekročili rýchlosť, 
počet vozidiel za hodinu a podobne.“
Celková výška výdavkov na projekt 
predstavuje 11 940 eur, päťpercent-
ná spoluúčasť mesta 600 eur.  

V bode „Rôzne“ prednostka mest-
ského úradu informovala o novom 
organizačnom poriadku mestského 
úradu v Púchove. Predniesla aj in-
formáciu o plánovanej rekonštruk-
cii autobusového nástupišťa pred 
železničnou stanicou v Púchove, na 
ktorú mesto rovnako plánuje pripra-
viť žiadosť o poskytnutie dotácie na 

základe aktuálnej výzvy minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka. Momentálne mesto Púchov 
spracováva a pripravuje podklady 
na vyhlásenie verejného obstaráva-
nia na dodanie projektovej doku-
mentácie rekonštrukcie autobuso-
vého nástupišťa.  

Po cca 50-tich minútach a prero-
kovaní všetkých naplánovaných a 
odsúhlasených bodov, primátorka 
mestské zastupiteľstvo ukončila.

MsÚ Púchov (tlačová správa)

Štvrté tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva Púchov sa uskutočnilo v utorok 11. júna 2019. 
Viedla ho primátorka Púchova Katarína Heneková, ktorá ho otvárala za účasti pätnástich z celkového 
počtu devätnástich mestských poslancov. 

Foto: S. Flimel
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V utorok 11. júna sa primátorka Pú-
chova Katarína Heneková v Považskej 
Bystrici zúčastnila valného zhro-
maždenia Považskej vodárenskej 
spoločnosti (PVS), ktorej akcionárom 
je aj mesto Púchov. Na programe ro-
kovania bola správa dozornej rady 
PVS o výsledkoch kontrolnej činnosti, 
schválenie individuálnej účtovnej zá-
vierky, výročnej správy, správy o pod-
nikateľskej činnosti a o stave majetku 
spoločnosti a takisto návrh na vyspo-
riadanie hospodárskeho výsledku PVS 
za rok 2018. Členovia valného zhro-
maždenia ďalej schválili audítora na 

overenie účtovnej závierky a výročnej 
správy spoločnosti tak, ako im to ukla-
dá zákon o účtovníctve. 
Po ukončení valného zhromaždenia  
primátorka pokračovala návštevou a 
prehliadkou areálu čističky odpado-
vých vôd PVS v Streženiciach.

11. júna sa uskutočnilo štvrté tohto-
ročné rokovanie mestského zastu-
piteľstva, ktoré primátorka Heneková 
viedla. Na ňom poslanci (okrem iných 
bodov programu) odvolali doterajšie-
ho a menovali nového konateľa mest-
skej spoločnosti Púchovská kultúra. 
Viac info na str. 3.

Na základe výberových konaní vypísa-
ných mestom Púchov na funkcie ria-
diteľov škôl v jeho zriaďovateľskej pô-
sobnosti si v stredu 12. júna prevzali 
z rúk primátorky mesta Kataríny He-
nekovej menovacie dekréty úspešní 
kandidáti. Novou riaditeľkou ZŠ s MŠ 
Slovanská bude Michaela Váňová, 
ktorá na tejto škole aktuálne učí geo-
grafiu a telesnú výchovu. Do funkcie 
nastúpi 1. augusta 2019. 
V materskej škôlke na Chmelinci 
1411/6 uspela doterajšia riaditeľka 
Danka Černičková, ktorá funkciu vy-
konáva od roku 1980.

V prípade Základnej umeleckej školy 
Púchov uspel Peter Stupavský, do-
terajší zástupca do dôchodku odchá-
dzajúcej súčasnej riaditeľky Zdenky 
Tunegovej. 
Výberové konanie na funkciu riaditeľ-
ky sa uskutočnilo aj v prípade počtom 
žiakov najväčšej školy mesta - ZŠ Mlá-
dežnícka. Vo funkcii bude pokračovať 
doterajšia riaditeľka Andrea Kurtino-
vá, ktorá si menovací dekrét prevez-
me v náhradnom termíne, nakoľko je 
v súčasnosti na „PN-ke“. 
Primátorka novovymenovaným ria-
diteľom škôl zaželala do osobného  
i kariérneho života naplnenie všet-

kých cieľov a predsavzatí.

Psíčkari sú v každom meste a i keď sú 
pri venčení svojich štvornohých mi-
láčikov disciplinovaní, koncentrácia 
moču môže spôsobiť problémy dre-
vinám alebo z dlhodobého hľadiska 
napríklad poškodzovať stĺpy, kontaj-
nery a pod. Týmto spôsobom argu-
mentovala slovenská firma, ktorá na 
krátkom pracovnom stretnutí na rad-
nici odprezentovala svoj systém Eco 
dog toilet - stanice pre obce a mestá, 

ktorá má ambíciu pomenovaný pro-
blém zlepšiť. Stretnutie sa v stredu 
12. júna uskutočnilo aj za prítomnosti 
konateľa Podniku technických služieb, 
ktorého pracovníci sa o osádzanie ko-
šov na psie exkrementy, ich údržbu a 
dopĺňanie vreckami starajú.

Pred otvorením kúpaliska pre verej-
nosť prišla v piatok 14. júna stav are-
álu skontrolovať primátorka, ktorej ro-
bili spoločnosť správca kúpaliska Ján 
Moško a takisto slúžiaca hlavná plav-
číčka Ivana Ďuricová. Novinkou v na-
chystanom areáli kúpaliska je nafuko-

Eco dog toilet.

Areál čističky odpadových vôd  PVS v Streženiciach.

vací skákací hrad, pribudlo aj niekoľko 
nových lavičiek a lehátok. Primátorka 
mohla po návšteve areálu skonštato-
vať, že je na sezónu riadne pripravený.

V rámci kultúrno-spoločenských ak-
cií sa Katarína Heneková zúčastnila 
Hudobného večera (11. jún) v kon-
certnej sieni Malého župného domu, 
kde moderátorka Daniela Sadloňová 
privítala člena Činohry Slovenského 
národného divadla Ivana Vojteka. 
V stredu 12. júna sa prihovorila  

v spoločnosti riaditeľky CVČ Aleny 
Strýčkovej prítomným rodičom na 
galaprograme „Včielka vás baví“, 
ktorý pred koncom školského roka 
centrum pravidelne organizuje ako 
prehliadku všetkých svojich záujmo-
vých útvarov. 
Program primátorky  pokračoval kon-
certom „Nasledujúca zastávka To-
kio“ speváckeho zboru „Be Happy“ 
v Malom župnom dome, ktorý bol bol 
generálkou pred blížiacou sa cestou 
do Japonska, kde ho čaká hneď nie-
koľko vystúpení. Jedno z nich bude 
aj na ambasáde v Tokiu, ktoré úspeš-

Novovymenovaní riaditelia škôl: zľava Peter Stupavský (ZUŠ), druhá zľava 
Michaela Váňová  (ZŠ s MŠ Slovanská), úplne vpravo Danka Černičková 
(MŠ Chmelinec 1411) na snímke  s vedúcou oddelenia školstva a  sociál-
nych vecí MsÚ Renátou Holákovu a primátorkou Katarínou Henekovou.    

Ivan „Tuli“ Vojtek  ako hosť Hudobného večera.

Pred otvorením kúpaliska.
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Mestská autobusová doprava bude od prvého júla premávať 
so zmeneným cestovným poriadkom
V období od januára do konca 
apríla 2019 sa uskutočnilo štatis-
tické zisťovanie využívanosti spo-
jov mestskej autobusovej dopra-
vy (MAD) v Púchove. Na základe 
zistených výsledkov došlo k op-
timalizácii autobusových spojov,  
o ktorých informoval Jozef Daniž, 
člen predstavenstva spoločnosti 
Autobusová doprava Púchov pre-
vádzkujúca MAD v meste. Zmeny 
cestovných poriadkov MAD plat-
né od 1. júla 2019 prerokovala 
a odobrila dopravná komisia 
pri MsZ Púchov, ktorá zasadala  
5. júna 2019.

MAD 1:  -  zrušený spoj o 12:30 od Te-
sca (cestujúci môžu použiť spoj linky 
6š , resp. 60,
- zrušený spoj o 20:08 od žel. stani-
ce (cestujúci môžu použiť linku SAD  
o 20:05)

MAD 2:  bez zmeny

MAD 3: - zrušený víkendový spoj  
o 13:47 od Kauflandu

MAD 30: - zrušený víkendový spoj  
o 14:06 od „Lipy“
- zrušený nedeľný spoj o 8:14 od „Lipy“

MAD 31a: bez zmeny

MAD 31b: - spoje z Conti Juh o 18:49 
a 22:35 nepremávajú cez Ul. 1. mája a 
nást. MŠK (Makyta)

MAD 4: - zrušený spoj z Conti sever  
o 6:10 (cestujúci môžu použiť linku  
č. 2 o 6:15 cez žel. stanicu)
- zrušený spoj z Tesca o 6:24 (cestuj-
úci môžu použiť linku č. 2 o 6:32 cez 
žel. stanicu)

MAD 41: - bez zmeny

MAD 5: - posunutý spoj zo žel. stani-
ce o 5 min. skôr z 10:15 na 10:10 a ná-
sledne párový spoj z Hoštinej z 10:40 
na 10:35 k vlakom na 11:00 
- vložený spoj z linky MAD 5š o 6:15 
zo žel. stanice (premával cez Nám. 
slobody ale po novom cez Divadlo) 
- vložený spoj z linky MAD 51 a  ví-
kendový spoj posunutý o 5 min. ne-
skôr z Hoštinej o 14:45 (po novom 
nezachádza k nást. MŠK)
- vložený spoj z linky MAD 50 o 19:06 
(po novom nezachádza ku Tescu) 
- vložený spoj z linky MAD 50 o 21:15 
(po novom nezachádza ku Tescu)

MAD 5š: - presunutý spoj zo žel. sta-

nice o 6:15 na MAD 5 (premáva po 
novom cez Divadlo a nie cez Nám. 
slobody)          
- posunutý spoj o 5 min. skôr na 6:30 
z Hoštinej k vlakom na 7:00

MAD 51: - bez zmeny

MAD 51a: presunutý + posunutý ví-
kendový spoj na MAD 5  o 5 min. ne-
skôr z Hoštinej na 14:45 (po novom 
nezachádza k nást. MŠK)

MAD 50: - všetky spoje presunuté 
na linku MAD 5 (po novom nezachá- 
dzajú ku Tescu)

MAD 6: - posunutý spoj o 12 min. ne-
skôr od Tesca na 21:10, ktorý nebude 
zachádzať do Nových Nosíc

MAD 6š: - zrušený prejazd cez Nám. 
slobody v spojoch s odchodom od 
Hydrocentrály o 12:12, 13:02 a 14:00

MAD 60: - zrušené víkendové páro-
vé spoje s odchodom zo žel. stanice  
o 15:42, od Tesca o 16:23, od Hydro-
centrály 15:53 a 16:52

MAD 61: - predĺžený spoj zo Sväto-
plukovej ulice s odchodom o 5:57

MAD 71š: bez zmeny
MAD 81š: - zrušený okružný spoj zo 
žel. stanice o 12:20 (cestujúci môžu 
použiť MAD 5 s odchodom 12:35)

Zdroj: ADP Púchov

nému speváckemu zboru pomohla 
sprostredkovať vynikajúca japonská 
sopranistka žijúca na Slovensku Nao 
Higano. Dirigentka a vedúca súboru 
Mária Jašurdová na generálke pred 
dlhou cestou do Tokia poďakovala 
mnohým, ktorí súboru fungujúcemu 
pod krídlami púchovskej ZUŠ po-
mohli cestu naplánovať a finančne 
zabezpečiť. Zvlášť mestu Púchov, 
ktoré reprezentujúcemu zboru „Be 
Happy“ hradí cestu a ubytovanie.

V sobotu 15. júna sa v areáli Základ-
nej školy Gorazdova stretli hasič-
ské nádeje, ktorým sa prihovorila a 
povzbudila ich v nadchádzajúcom 
športovom zápolení i primátorka 
K. Heneková. Dobrovoľný hasičský 
zbor mesta Púchov v tento deň 
usporiadal 6. ročník a 3. kolo Stre-
doslovenskej hasičskej ligy v 
behu na 60 metrov cez prekážky 
a zároveň druhý ročník výstupu na 
hasičskú vežu.

Počas horúcej soboty navštívila 
primátorka aj Horovce, kde sa na 
pozvanie ich starostu zúčastnila 
tradičných Horoveckých hodov, 
ktoré začali v sobotu popoludní  v 
areáli obecného úradu vystúpením 
miestnej materskej a umeleckej 
školy, folklórneho súboru z Lednice 
a pokračovali koncertom Maroša 
Banga. Horovecké hody pokračovali   
v nedeľu svätou omšou.  

-msu-tm- 

Koncert ako generálka zboru ZUŠ „Be Happy“ 
pred reprezentačnou cestou do Tokia. Súťaž mladých hasičov  v areáli ZŠ Gorazdoova.

Hoovecké hody 2019.
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Mestská polícia

POLÍCIA INFORMUJE

Situácia na krajských cestách sa upokojila, 
počet obetí dopravných nehôd nestúpa

POLÍCIA INFORMUJE
Nehoda troch vozidiel pri Tatrabanke si našťastie nevyžiadala zranených. 

Púchovskí hasiči riešili dopravnú nehodu, 
spadnuté stromy, požiar i samovraždu

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice v Púchove absolvovali od 6. do 13. 
júna päť výjazdov. Zasahovali pri dopravnej nehode, 
požiari a odstraňovali spadnuté stromy.

V piatok 7. júna privolali pú-
chovských hasičov k dopravnej 
nehode dvoch automobilov v 
Beluši. O deň neskôr zasahovali v 
obci Lednica, kde likvidovali poži-
ar rodinného domu. Na likvidácii 
požiaru sa podieľali aj členovia 
dobrovoľného hasičského zboru 
z obcí Lednica a Horná Breznica s 
dvomi kusmi techniky. 

V nedeľu 9. júna privolali pú-
chovských hasičov k technické-
mu zásahu – k spadnutému stro-
mu, ktorý blokoval jeden jazdný 
pruh na ceste II/507 v smere na 
Lednické Rovne. V rovnaký deň 
vo večerných hodinách privolali 
hasičov do obce Lúky k tragickej 
udalosti – samovražde obesením. 
Po príchode hasičov na miesto už 
osoba nejavila známky života. 

Posledným zásahom minulého týždňa bol pre pú-
chovských hasičov technický zásah v Starých Nosici-
ach, kde spadnuté stromy blokovali celú šírku cesty 
smerov na Cerov.            HaZZ, HS Púchov 

Púchovskí hasiči zasahovali minulý týždeň aj pri dopravnej nehode v Beluši.      FOTO: HaZZ, HS Púchov

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
od začiatku tohto roka stalo 555 dopravných nehôd, 
čo je o 19 viac, ako v rovnakom období minulého 
roku. Vyžiadali si deväť ľudských životov, čo je o päť 
menej, ako v rovnakom období roku 2018. Potešiteľ-
né je, že po hrozivom náraste počtu obetí v prvom 
štvrťroku tohto roka sa situácia na krajských cestách 
stabilizovala a pri dopravných nehodách nezomrel 
nikto už osem týždňov v rade. Pri nehodách na kraj-
ských cestách utrpelo v tomto roku ťažké zranenia 27 

osôb, čo je o 17 menej, ako v porovnateľnom období 
roku 2018.  

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 5562 
dopravných nehôd, čo je o 74 menej, ako v rovna-
kom období minulého roku. Zomrelo pri nich 80 ľudí 
(medziročný pokles o deväť). Najviac obetí má tento 
rok Trnavský samosprávny kraj, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo 15 ľudí. Najmenej obetí – osem, si 
vyžiadali cesty Bratislavského, Žilinského a Košické-
ho kraja.                      (r)

Cestujúci vlakovou dopravou na trase Púchov- 
Považská Bystrica sa musia tento týždeň pripraviť 
na dopravné obmedzenia. Modernizácia železni-
čnej trate na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za 
hodinu (modernizácia pri zriadení výhybne Milo-
chov) bude dôvodom úplnej výluky vlakovej do-
pravy od pondelka 17. júna do piatka 21. júna.  
Práce pre Železničnú spoločnosť Slovensko vyko-
návajú externé dodávateľské firmy.

Ako informovali Železnice Slovenskej republiky, 
v čase výluky bude vlaková doprava nahradená 
autobusovou dopravou.  „ŽSR prosia cestujúcich 
o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmed-
zeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže 
dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň 
apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní výve-
siek a hlásení staničného rozhlasu v železničných 
staniciach,“ upozorňujú ŽSR.             (r)

Do Považskej Bystrice sa tento 
týždeň vlakom nedostanete

Tržná rana nad okom
Hliadka mestskej polície našla počas kontroly 

pešej zóny na Námestí slobody na chodníku za 
cirkevnou školou dve osoby. Jedna z nich mala 
tržnú ranu nad okom, ktorú si spôsobila pádom 
na obrubník. Hliadka mestskej polície počkala na 
mieste až do príchodu zdravotných záchranárov, 
ktorí zranenú osobu previezli na ošetrenie do ne-
mocnice. 

Usvedčila ho kamera
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého vo vchode bytovky na 
Moravskej ulici znečistil neznámy muž poštové 
schránky, stenu a vchodové dvere, ktoré museli 
obyvatelia bytovky poupratovať. Konanie muža 
nasnímala priemyselná kamera, príslušníci mest-
skej polície zistili vinníka, ktorý sa ku skutku pri-
znal. Mužovi hliadka udelila pokutu vo výške 20 
eur. 

Ukradol kábel
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie o krádeži elektrického kábla zo stavby 
cirkevnej školy na Námestí slobody. Mestskí poli-
cajti na mieste zistili krádež päťžilového elektric-
kého kábla, vidlice a zásuvky v celkovej hodnote 
takmer 90 eur. Priestupku sa dopustil v nočných 
hodinách od 10. 6. do 11. 6. doposiaľ neznámy pá-
chateľ. Na mieste bola zhotovená fotodokumen-
tácia. Prípad je v riešení. 
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pruh na ceste II/507 v smere na 
Lednické Rovne. V rovnaký deň 
vo večerných hodinách privolali 
hasičov do obce Lúky k tragickej 
udalosti – samovražde obesením. 
Po príchode hasičov na miesto už 
osoba nejavila známky života. 

Posledným zásahom minulého týždňa bol pre pú-
chovských hasičov technický zásah v Starých Nosici-
ach, kde spadnuté stromy blokovali celú šírku cesty 
smerov na Cerov.            HaZZ, HS Púchov 

Púchovskí hasiči zasahovali minulý týždeň aj pri dopravnej nehode v Beluši.      FOTO: HaZZ, HS Púchov

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
od začiatku tohto roka stalo 555 dopravných nehôd, 
čo je o 19 viac, ako v rovnakom období minulého 
roku. Vyžiadali si deväť ľudských životov, čo je o päť 
menej, ako v rovnakom období roku 2018. Potešiteľ-
né je, že po hrozivom náraste počtu obetí v prvom 
štvrťroku tohto roka sa situácia na krajských cestách 
stabilizovala a pri dopravných nehodách nezomrel 
nikto už osem týždňov v rade. Pri nehodách na kraj-
ských cestách utrpelo v tomto roku ťažké zranenia 27 

osôb, čo je o 17 menej, ako v porovnateľnom období 
roku 2018.  

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 5562 
dopravných nehôd, čo je o 74 menej, ako v rovna-
kom období minulého roku. Zomrelo pri nich 80 ľudí 
(medziročný pokles o deväť). Najviac obetí má tento 
rok Trnavský samosprávny kraj, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo 15 ľudí. Najmenej obetí – osem, si 
vyžiadali cesty Bratislavského, Žilinského a Košické-
ho kraja.                      (r)

Cestujúci vlakovou dopravou na trase Púchov- 
Považská Bystrica sa musia tento týždeň pripraviť 
na dopravné obmedzenia. Modernizácia železni-
čnej trate na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za 
hodinu (modernizácia pri zriadení výhybne Milo-
chov) bude dôvodom úplnej výluky vlakovej do-
pravy od pondelka 17. júna do piatka 21. júna.  
Práce pre Železničnú spoločnosť Slovensko vyko-
návajú externé dodávateľské firmy.

Ako informovali Železnice Slovenskej republiky, 
v čase výluky bude vlaková doprava nahradená 
autobusovou dopravou.  „ŽSR prosia cestujúcich 
o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmed-
zeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže 
dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň 
apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní výve-
siek a hlásení staničného rozhlasu v železničných 
staniciach,“ upozorňujú ŽSR.             (r)

Do Považskej Bystrice sa tento 
týždeň vlakom nedostanete

Tržná rana nad okom
Hliadka mestskej polície našla počas kontroly 

pešej zóny na Námestí slobody na chodníku za 
cirkevnou školou dve osoby. Jedna z nich mala 
tržnú ranu nad okom, ktorú si spôsobila pádom 
na obrubník. Hliadka mestskej polície počkala na 
mieste až do príchodu zdravotných záchranárov, 
ktorí zranenú osobu previezli na ošetrenie do ne-
mocnice. 

Usvedčila ho kamera
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého vo vchode bytovky na 
Moravskej ulici znečistil neznámy muž poštové 
schránky, stenu a vchodové dvere, ktoré museli 
obyvatelia bytovky poupratovať. Konanie muža 
nasnímala priemyselná kamera, príslušníci mest-
skej polície zistili vinníka, ktorý sa ku skutku pri-
znal. Mužovi hliadka udelila pokutu vo výške 20 
eur. 

Ukradol kábel
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie o krádeži elektrického kábla zo stavby 
cirkevnej školy na Námestí slobody. Mestskí poli-
cajti na mieste zistili krádež päťžilového elektric-
kého kábla, vidlice a zásuvky v celkovej hodnote 
takmer 90 eur. Priestupku sa dopustil v nočných 
hodinách od 10. 6. do 11. 6. doposiaľ neznámy pá-
chateľ. Na mieste bola zhotovená fotodokumen-
tácia. Prípad je v riešení. 

25 rockov QUEEN´s PUBu
V sobotu 8. júna oslavoval štvrťsto-
ročie svojej existencie rockový klub 
QUEEN´s PUB. V úvode hudobného 
programu mala pôvodne vystúpiť ka-
pela D.O.R.A., ale koncert sa pre ocho-
renie bubeníka musel zrušiť. Podujatie 
otvorila skupina Acustica deLuxe s 
unplugged verziami svojich piesní. 
Nasledovala skupina Fiktívny Ventil a 
duo Joe Hajšo s Denisou. Na záver pro-
gramu ponúkol DJ Gonzáles svoje ho- 
rúce latino sety a jeho hosť DJ Lu Cash 
zahral hity z 80. rokov. O 22. hodine dal 
majiteľ podniku Vlado Hrnko odpáliť 
oslavný ohňostroj a zábava pokračo-
vala ešte dlho do noci.

S. Flimmel

Od 1. júla prestáva v Zdraví fungovať „detská pohotovosť“ 

v mieste, kde nie je trvalý. Pokiaľ by 
došlo k právnej úprave, dala by sa 
za určitých okolností spustiť ambu-
lancia pohotovostnej služby v reži-
me doplnkového bodu. K tomuto sa 
však musia vyjadriť kompetentné 
orgány, ako by sa táto situácia dala 
riešiť, v čo najkratšom čase, aby 
bolo možné poskytovať aspoň takú- 
to službu pre obyvateľov okresu Pú-
chov.“

MUDr. Igor Steiner: 
Naši lekári budú vo zvýšenej miere 
zaťažovaní prácou pre dva okresy

Od 1. júla prestáva v NsP Zdravie 
fungovať APS pre deti a dorast. Čo to 
bude v praxi znamenať pre pacientov 

z Púchova a Púchovského okresu? 
„Z praktického hľadiska budú v 
prípade potreby musieť pacienti 
navštíviť inú APS, teda musia prísť 
do Považskej Bystrice, Ilavy, Žiliny 
a podobne. Vzhľadom na právne 
normy, že každý akútny stav musí 
byť ošetrený tam, kde sa pacient 
dostaví, budú vyšetrení štandard-
ne akoby mali trvalé bydlisko v 
mieste pôsobenia APS. Nie je to 
dobré riešenie, lebo paušálna plat-
ba, ktorá je určená pre pevný bod 
APS v okrese Púchov je neprenosi-
teľná, to znamená zvýšené náro-
ky na prevádzku APS v Považskej 
Bystrici bez zmluvne zabezpečenej 
finančnej čiastky,“ príkladuje riadi-
teľ NsP Považská Bystrica MUDr. Igor 
Steiner. 

Takáto situácia však z dlhodobého 
hľadiska podľa neho nie je udrža-
teľná: „Celková finančná situácia 
je v zdravotníctve zlá, takto opäť 
naša nemocnica bude mať zvýše-
né výdavky, ktoré nám zdravotné 
poisťovne nebudú hradiť. Navyše 
naši lekári, budú vo zvýšenej miere 
zaťažovaní prácou pre dva okresy,“ 
dôvodí MUDr. Steiner.
  

Pohotovosť pre deti a dorast v NsP 
Považská Bystrica funguje od 16.00 
do 22.00 v pracovné dni, od siedmej 
do desiatej v sobotu a nedeľu  

Najbližšia APS pre deti a dorast bude 
od 1. júla 2019 pre Púchovčanov do-
stupná v NsP Považská Bystrica, ktorá 
funguje od 16.00 do 22.00 od pon-
delka do piatka a počas víkendov od 

7.00 do 22.00 hod. „V prípade váž-
neho, život ohrozujúceho stavu je 
potrebné volať si záchranku,“ upo-
zorňuje MUDr. Eva Cígerová.
„Napriek podniknutému úsiliu, 
mi naozaj nie je jedno, že v meste 
Púchov i celom okrese nebude od 
júla fungovať detská pohotovosť. 
A hoci to absolútne nespadá do 
kompetencií ani povinností mesta, 
stále hľadáme riešenie ako pomôcť 
občanom a ako zabezpečiť, aby v 
Púchove detská pohotovosť aspoň 
v obmedzenom režime fungova-
la. Myslím si však, že bez pomoci 
štátu, ministerstva, vlády a určite 
aj Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, mesto Púchov nemá v súčas-
nosti možnosti, ako detskú poho-
tovosť pre svojich občanov zabez-
pečiť,“ uzatvára primátorka Katarína 
Heneková.                               -msu-tm-

Učitelia ZUŠ ďakujú 
Niekoľkokrát do roka píšeme do novín o úspe-
choch žiakov klavírneho oddelenia ZUŠ v Pú-
chove na rôznych súťažiach, či už je to v Trnave, 
Bojniciach, Ružomberku, Trenčíne atď. No do 
týchto miest sa treba s deťmi nejako dopraviť.  
Ja s manželom máme také šťastie, že rodičia na-
šich žiakov pomáhajú a vozia nás a aj deti na tieto 
súťaže bez nároku na preplatenie cestovného za 
benzín. Inak povedané  - vozia nás zadarmo. Tým 
šetria aj finančné prostriedky ZRŠ, ktoré môžu 
byť použité na iné účely. Táto pomoc trvá už viac 
rokov. Preto chceme veľmi pekne poďakovať 
manželom Kataríne a Petrovi Fabokovcom z La-
zov p./Makytou, Andrei a Rudolfovi Drábovcom 
z Dohňan, Zuzane a Lubomírovi Novákovcom 
z Dohňan, Andrei a Miroslavovi Rábikovcom z 
Mestečka, Michaele a Vratkovi Guzmovcom z 
Košece, Erike a Romanovi Špačkovcom z Nosíc, 
Monike a Jaroslavovi Paganíkovcom z Dohňan. 

Mária a Juraj Olšákovci, učitelia ZUŠ Púchov

Pokračovanie zo strany 2 
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Participatívny-komunitný rozpočet 
zaviedol Trenčiansky samospráv-
ny kraj ako prvý spomedzi vyšších 
územných celkov na Slovensku, a 
to už v roku 2017. Jeho tretí ročník 
dopadol nad očakávania dobre. 
Úspešnými sa stali všetky projekty, 
za ktoré mohla verejnosť hlasovať 
na webovom sídle Trenčianskej 
župy. Rozhodlo o tom bezmála 11 
tisíc platných hlasov. Najviac z nich, 
až 727 sa podarilo získať projektu s 
názvom Hospic ako opora rodín a 
rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti z 
okresu Trenčín, druhý v poradí skon-
čil nápad z okresu Považská Bystrica 
Rekonštrukcia lezeckej steny a prvú 
trojicu najúspešnejších projektov 
uzatvára Vydanie reprezentatívnej 
knihy o tradičnej kultúre v Mariko-
vej rovnako z považskobystrické-
ho okresu. O tom, že župa môže 
podporiť všetkých 78 projektov z 
internetového hlasovania rozhodol 
nárast finančných prostriedkov vy-
členených pre potreby PaKR TSK. „Je 
potrebné, aby sa obyvatelia kraja 
aktívne zapájali do vecí verejných. 
PaKR TSK je systém, v ktorom práve 

V rámci 3. ročníka Participatívneho-
-komunitného rozpočtu TSK bude 
podporených všetkých 78 projektov 

oni rozhodujú o rozdelení určitej 
finančnej čiastky svojím hlasova-
ním. Aj preto sa TSK v tomto roku 
rozhodol navýšiť balík týchto pe-
ňazí,“ informoval trenčiansky žu-
pan Jaroslav Baška s tým, že v tom-
to roku kraj vyčlenil pre PaKR TSK 
až 200 tis. eur, čo je dvojnásobok 
sumy, ktorú mala v rukách verejnosť 
v roku 2018.

Prehľad podporených projektov v 
rámci PaKR TSK 2019 a počty hlasov 
nájdete na webovom sídle TSK v 
sekcii Financie – Participatívny-ko-
munitný rozpočet. 

(Ľubomír Bobák) 

Kraj po prvýkrát ocení záslužnú prácu zamestnancov v oblasti sociálnych služieb

Psychicky aj fyzicky ťažká a časovo 
náročná, aj tak sa dá opísať práca v 
sociálnych službách. Zamestnanie, 
ktoré je skôr poslaním a ktoré člo-
vek musí robiť srdcom. Mnohokrát 
nedocenenú prácu ľudí v oblasti 
sociálnych služieb sa rozhodol zvi-
diteľniť Trenčiansky samosprávny 
kraj a verejne poďakovať za úsilie 
a lásku, s akou zamestnanci svoje 
povolanie vykonávajú. „Trenčian-
sky samosprávny kraj sa snaží 
postupne zvyšovať kvalitu po-
skytovanej starostlivosti v sociál- 
nych službách a zároveň týmto 
ocenením motivovať zamestnan-
cov. Pridanou hodnotou je tiež 

zvýšenie spoločenského uznania 
a prestíže práce v tejto oblasti,” vy-
svetlila vedúca Oddelenia sociálnej 
pomoci Úradu TSK Elena Nekoran-
cová.

Ocenenie si odnesú zamestnanci 
v troch kategóriách
Samotné oceňovanie je rozdelené 
do troch kategórií – sociálna práca, 
iná odborná činnosť v sociálnych 
službách a manažér v sociálnych 
službách. Všetky kritériá a pod- 
mienky, ktoré musí nominovaný 
spĺňať, sú uverejnené na webovom 
sídle kraja. Doručené návrhy bude 
posudzovať odborná komisia.

Obetavý prístup a záslužnú prácu ľudí na poli sociálnych služieb v Trenčianskom kraji si všíma aj župa. Po oceňovaní 
ľudí pracujúcich v oblasti školstva a kultúry tento rok po prvýkrát verejne poďakuje aj zamestnancom pôsobiacim v 
sociálnych službách. Ak poznáte niekoho, kto si takéto ocenenie zaslúži, zbystrite pozornosť.

Návrhy je možné posielať 
do 20. júna 
Svoje návrhy na ocenených môže-
te posielať poštou na adresu Tren-
čiansky samosprávny kraj, K dolnej 
stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 
obálku je potrebné označiť ako 
„Oceňovanie zamestnancov sociál- 
nych služieb – neotvárať“, alebo e-
-mailom na elena.nekorancova@
tsk.sk, a to do 20. júna 2019. Pozná-
te niekoho, kto si za svoju obetavú 
prácu zaslúži uznanie? Nominujte 
ho a možno práve on bude patriť k 
historicky prvým držiteľom ocene-
nia TSK v oblasti sociálnych služieb.                                       
                    (Lenka Kukučková)

Zastupiteľstvo TSK čaká najbližšie rokovanie už začiatkom júla
Do poslaneckých lavíc členovia Zastupiteľstva TSK opäť zasadnú v ponde-
lok 8. júla 2019 o 13.00 h. Program rokovania bude zverejnený na webovom 
sídle www.tsk.sk v sekcii Samospráva; Zasadnutia Zastupiteľstva TSK. Jeho 
priebeh môžu občania už tradične sledovať aj on-line na webe www.tsk.sk. 

Úspešné a inšpiratívne príklady 
dobrej praxe v oblasti rozvoja prá-
ce s mládežou v Trenčianskom kraji, 
zrealizované v rámci projektu AKTIV, 
sa dočkali knižného spracovania.  

Podpora mladých ľudí v kraji je jed-
ným z cieľov, ktorému sa vďaka Kraj-
skému centru voľného času v Trenčí-
ne – Regionálnemu centru mládeže 
venuje patričná pozornosť. Okrem 
Koncepcie rozvoja práce s mládežou 
TSK či funkcie koordinátorky práce 
s mládežou rozvoju aktivít mladých 
napomáha aj cezhraničný projekt TSK 
a Zlínskeho kraja s názvom AKTIV. 
Ten ako česko-slovenská spoluprá-
ca vznikol pred dvomi rokmi a jeho 
zámerom bolo vytvoriť udržateľný 
systém podpory práce s mládežou na 
území Trenčianskeho a Zlínskeho kra-
ja. Výsledkom dvojročného úsilia a ko-
operácie na oboch stranách hranice je 
príručka pre samosprávy SAMO, ktorá 
bola oficiálne krstená v prvú júnovú 
stredu. „Samosprávy majú záujem 
pracovať s mladými lepšie a syste-
matickejšie, no potrebujú konkrét-
ne postupy a návody, ako to urobiť. 
Veríme, že táto príručka môže byť 
pre nich inšpiráciou,“ vysvetlila Silvia 
Štefániková, ktorá je spolu s Petrom 
Kantorom autorkou príručky.

Krstným otcom brožúry sa okrem jej 
hlavných aktérov, aktívnych mladých 
ľudí, stal predseda Trenčianskeho sa-

Trenčianska župa ide v podpore 
mladých príkladom 

mosprávneho kraja Jaroslav Baška. 
„Som zástancom vytvorenia pries-
toru mladým ľuďom a poskytnutia 
im šance, aby dokázali, čo vedia 
urobiť a realizovať v skutočnosti, a 
to v rámci škôl, ktoré navštevujú, 
ale i v spoločnosti, v ktorej žijú a roz-
víjajú sa. Trenčiansky kraj ako prvý 
z krajov dal mladým ľuďom v rámci 
pilotného ročníka Participatívnych 
rozpočtov na stredných školách 
možnosť použiť vyčlenené finančné 
prostriedky zo župného rozpočtu 
na projekty, ktoré si sami navrhli a 
následne zrealizovali. Okrem toho 
župa každým rokom podporuje aj 
zážitkové vzdelávanie študentov 
stredných škôl,“ uviedol trenčiansky 
župan s tým, že aktivity mladých ľudí 
bude TSK podporovať aj naďalej.  

(Barbora Jánošková)
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V poslednom čase naša škola žila sa-
mými krásnymi a zaujímavými dňami. 
Začalo sa to v piatok 31. mája, kedy 
sme oslavovali MDD. Počas vyučova-
nia sme žiakom druhého stupňa pri-
pravili zaujímavý deň v prírode, kde 
formou rôznych aktivít plnili zaujíma-
vé disciplíny, zachraňovali ranených, 
prekonávali prekážky na dráhe, určo-
vali predmety na evakuáciu. Žiaci si 
tento aktívny deň veľmi pochvaľovali.
 
Takýto deň na prvom stupni zažili  
v stredu 3. júna a všetci žiaci aj učite-
lia boli takýmto dňom nadšení. Veľká 
vďaka za organizáciu a prípravu patrí 
p. učiteľom: Pozníkovej, Jancíkovej 
a Leškovi. Počas dopoludňajších ho-
dín ešte naši druháci navštívili mest-
ský úrad. Žiaci 4. A boli na stretnutí v 
Conti a žiaci 4. B a niektorí družinári 
navštívili PD Mestečko a prišli s obrov-
skými zážitkami ako sa starať o oveč-
ky či kravičky. V tento deň aj Rebeka 
Mazánová s p. učiteľkou Gergelovou 
zažili niečo výnimočné. Boli na ruskej 
ambasáde po cenu za 2. miesto za vý-
tvarnú prácu v téme ruské rozprávky. 
Medzi 100 zapojenými školami s 800 

Týždeň zaujímavých aktivít na ZŠ J. A. Komenského
prácami sme získali krásne 2. miesto. 
Vážime si tento úspech a ďakujeme za 
reprezentáciu školy.

V piatok sa to však ešte neskončilo. 
Žiaci druhého stupňa pod taktovkou 
organizátoriek p. učiteliek Sahajovej 
a Struhárovej a svojich triednych pri-
pravili úžasné športové stanovištia 
pre svojich mladších kamarátov zo 
školy aj okolia. Okrem športu sa deti 
mohli zabávať aj maľovaním na vode, 
maľovaním na tvár, púšťaním autíčok 
na ovládanie či zábavou v skákacom 
hrade. Deti však za splnené športové 
disciplíny dostali aj odmenu. Cukrovú 
vatu od rodičovskej rady si v tento deň 
vychutnalo viac ako 260 detí zo školy 
a okolia. 

Deň detí sme zavŕšili v pondelok. Od-
mena bola veselá, hudobná, tanečná 
a zábavná. Na školskom dvore sme 
privítali slovenskú kapelu „S hudbou 
vesmírnou“. Všetci sme sa potešili, že 
náš bývalý žiak Marek Koleno so svo-
jimi kolegami z kapely k nám zavítal a 
my sme si mohli užiť koncert priamo 
v areáli školy. Následná autogramiáda 

bola úžasná a každá trieda má svoju 
foto s aktérmi koncertu. Za organizá-
ciu patrí veľké poďakovanie p. učiteľ-
kám Sahajovej a Struhárovej a našej 
šikovnej a aktívnej Vaneske Panáčovej. 
Týždeň sme zavŕšili návštevou v Žup-
nom dome na krásnom koncerte or-
ganizovanom ZUŠ v Púchove. 

Aktivít bolo naozaj veľa, ale všetci žiaci 
sa tešia ešte na vyhodnotenie súťaže 
„O  naj triedu“, kde prvou cenou pre 
najlepšiu triedu 1. aj 2. stupňa je vý-
let. Tí čo budú druhí, navštívia filmo-
vé predstavenie v divadle a tretí si to 
užijú so sladkou tortou.

M. Lapšová, ZŠ J. A. Komenského

Vo štvrtok 13. júna v športovej hale 
sTC Aréna v Púchove sa konal gala-
program “Včielka vás baví” Centra 
voľného času Včielka. 

Deti, ktoré v školskom roku 
2018/2019 navštevovali záujmové 
útvary v  CVČ predviedli čo sa nau-
čili. Podujatie uviedla riaditeľka CVČ 
Včielka Alena Strýčková. Po krátkom 
príhovore primátorky mesta Katarí-
ny Henekovej nasledovala prehlia-
dka jednotlivých detských súborov. 
Riaditeľka CVČ spolu so študentmi, 

Galaprogram CVČ Včielka
ktorí navštevujú hru na gitare, od-
štartovali spoločným vystúpením 
jednotlivé krúžkové prezentácie. 
V  programe ďalej vystúpili deti z 
tanečných skupín Nellynky, Nelly 
deti, Nelly kadeti, Nelly senior, Nelly 
ladies, FS Šúpolienka a deti, ktoré 
navštevovali záujmové útvary Gym-
nastika. Okrem tanečných a gym-
nastických krúžkov vystúpili aj krúž-
ky angličtina Baby English a Pupils 
English. Na galaprograme “Včielka 
vás baví” sa predstavil aj Modelár-
sky klub Púchov, ktorý v  spoluprá-

ci s  Centrom voľného času Včielka 
Púchov organizuje automodelárske 
krúžky. Deti predviedli pred arénou 
krátke jazdy s RC modelmi.
CVČ Včielka chystá pre deti veľa 
zaujímavého aj na budúci školský 
rok. Ak by vaše dieťa malo záu-
jem a  chcelo navštevovať niektorú  
z krúžkových činností, zápis sa usku-
toční tradične v septembri.

Slavomír Flimmel 
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OČNÁ OPTIKA
OTVORENÉ

PO-PI
SOBOTA

8:30 - 17:00
8:30 - 12:00

AKCIA SA VZŤAHUJE NA VYBRANÉ ŠOŠOVKY A PLATÍ DO 30.6.2019

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ SLNEČNÉ OKULIARE UŽ OD 69 €

Moravská 687/11 (pamätná fara)
020 01 Púchov

mail: puchov@droptic.sk
mobil: 0915 378 744

VÝHODNÁ
AKCIA PRE VÁS

Z Ľ AVA  N A
30%

S A M O Z A F A R B O VA C I E 
      S K L Á

HNEDÝ VARIANT

ŠEDÝVARIANT

v r á t a n e  m u l t i f o k á l n y c h

fb: optikadroptik www.droptic.sk 
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Streženice udelili čestné občianstvo svojim rodákom 
Milanovi Sládkovi a Pavlovi Machovi

Slávnosti sa zúčastnili okrem obča-
nov Streženíc, príbuzných a priateľov 
oceňovaných umelcov aj primátorka 
Púchova Katarína Heneková a sta-
rostovia okolitých obcí. Moderátor 
Pavol Pivko privítal všetkých prí-
tomných a predniesol báseň Mila-
na Rúfusa „Modlitba za Slovensko“. 
Po slávnostnom príhovore starostu 
Streženíc Juraja Hriša, moderátor 
oboznámil prítomných s podrob-
nými životopisnými údajmi oceňo-
vaných umelcov. Počas videopre-
zentácie sa prítomným prihovorili 
aj samotní umelci a predstavili svoj 
život a tvorbu. Ocenenie „Čestný ob-
čan obce Streženice“ odovzdal sta-
rosta obce Juraj Hrišo. V  kultúrnom 
programe vystúpili Janka Marma-
nová, Lukáš Repka a Karin Riljaková 
zo ZUŠ Púchov a spevácka skupina 
Štepnická skala.

Prof. Milan Sládek
Narodil sa v roku 1938 v Streženi-
ciach. Študoval na Umelecko-prie-
myslovej škole v Bratislave, odbor 
rezbárstvo a na Divadelnej fakulte 
Vysokej školy múzických umení v 
Bratislave, odbor herectvo. V štú- 
diách pokračoval neskôr v Prahe 
u Emila Františka Buriana. V roku 
1962 sa vracia so svojim súborom do 
Bratislavy a stáva sa autonómnym 
telesom v rámci Slovenského národ-
ného divadla. V roku 1968 prevzal 
vedenie divadelnej organizácie, kto-
rá združovala tri súbory: pantomímu, 
kabaret a činohru. V tom istom roku 
však okupácia Československa zme-
nila jeho život - odišiel do Švédska 
a odtiaľ do Spolkovej republiky Ne-
mecko, ktorá sa stala jeho novým do-
movom. V roku 1974 otvoril v Kolíne 
nad Rýnom svoje DIVADLO KEFKA, 
divadlo, ktoré bolo v tom čase jediné 

stále divadlo pantomímy v Západ-
nej Európe. O dva roky neskôr sa z 
iniciatívy Milana Sládka uskutočnil 
medzinárodný festival pantomímy 
GAUKLER, ktorý v spolupráci a za 
finančnej a organizačnej podpory 
mesta Kolína, patril po dvanásť ro-
kov k najlepším tohto druhu na sve-
te. Počas intenzívnej päťnásťročnej 
spolupráce s Goethe Institutom 
navštívil so svojim súborom viac 
ako päťdesiat krajín sveta. Po páde 
komunistického režimu v roku 1989 
sa vracia do vlasti. V roku 1994 sa 
stáva riaditeľom novozaloženého 
inštitútu pre pohybové divadlo. 
Inicioval rekonštrukciu historickej 
budovy ARENA. Až do júna 2002 
viedol novozaložený inštitút pre 
pohybové divadlo – Divadlo Aréna.  
Po návrate do SRN sa podieľa na 

realizovaní rozličných medzinárod-
ných projektov. 

Doc. Pavol Macho 
Narodil sa v roku 1965 v Streženici-
ach. V rokoch 1980 – 1983 študoval 
na SOU sklárskom, v rokoch 1983 
– 1986 na SUPŠ sklárskej, v rokoch 
1989 – 1995 na VŠVU v Bratislave, zá-
roveň v roku 1993 v Ecole des Beaux-
-Arts v Saint-Etienne vo Francúzsku 
a následne v roku 1997 v Cité Inter-
national des Arts v Paríži. V  rokoch 
1994 – 1998 pôsobil ako pedagóg 
na Strednej škole úžitkových umení 
v Lednických Rovniach. Autor počas 
rokov svojej umeleckej tvorby vysta-
voval na samostatných a spoločných 
výstavách v približne dvadsiatich 
krajinách - okrem Česka, Rakúska, 
Maďarska aj Nemecko, Taliansko, 

Francúzsko, Holandsko, Švédsko, 
Nórsko, Fínsko, Turecko, ale aj Rus-
ko, Japonsko či USA. V roku 1998 
bol o jeho tvorbe natočený film 
Sklené obrazy a v Bratislave boli vy-
dané dve autorove básnické zbierky 
Strelné modlitby (1995) a Mesiac na 
červeno (2006). Pavol Macho patrí k 
originálnym súčasným slovenským 
sklárom a je známy svojimi nová-
torskými prístupmi. Dlhodobo sa 
zaoberá maľbou na skle a v skle, je 
maliarom a sklárom v jednej osobe. 
Jeho tvorba sa opiera o dlhoročnú 
dobrú znalosť sklárskych technoló-
gií, predovšetkým líhaného a tave-
ného plochého skla. Prepája farby 
so sklom na podobných princípoch, 
ako je tomu v maľbe.

Slavomír Flimmel

V utorok 11. júna sa v DK Streženice konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti udelenia čestného 
občianstva Streženíc mímovi Prof. Dr.h.c. Milanovi Sládkovi a výtvarníkovi doc. Mgr. art. Pavlovi Machovi.

Púchov bude mať verejnú Wi-Fi sieť
Mesto Púchov sa v tomto aj minulom 
roku zapojilo do výzvy Európskej únie na 
poskytnutie financií na budovanie verej-
ných Wi-Fi sietí pre bezplatné pripojenie 
do internetu v rámci projektu WiFi4EU. 
V druhom kole výzvy, ktoré sa konalo v 
apríli 2019, sa mesto Púchov zaradilo me-
dzi 3400 úspešných žiadateľov s pomedzi 
miest a obcí z celej Európskej únie a získalo 

poukážku na nenávratný finančný grant 
vo výške 15 000 eur. Termín realizácie je do 
18 mesiacov od podpisu dohody o grante. 
Momentálne sa uskutočňuje výber lokalít 
tak, aby bolo pokrytých čo najviac verej-
ných priestranstiev – námestia, kultúrne 
stánky, športoviská, parky a ďalšie lokality.

Branislav Zríny, externý IT konzultant 
pre Mestský úrad Púchov
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štvrtok: 20., 27. 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 Podiv-
ný barón do parku pri Župnom dome s tou-
to veselou partičkou hudobníkov. Vezmite 
frajerov, frajerky, mamky, tatkov, babky, 
dedkov a určite príďte. Koncertom Chiki liki 
tu-a spoločne odštartujeme letnú sezónu 
podujatí v parku pod hviezdami. 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 ne-
bom v tomto roku v mestskom parku na te-
rase knižnej kaviarne Podivný barón v sprie-
vode skvelej elektronickej hudby! Čo viac si 
priať? Snáď už len krásne počasie. O tú pravú predletnú atmosféru sa postará 
DJ Steff (ambient, funk, deep house...) s hosťom DJ Yess (Lounge & Latin Beats). 
Vstupné: 3 €. Organizátor OZ Podivný barón.

nedeľa: 23. 6. 2019
Cvičenie v parku: DeepWork & BodyArt Xross  o 9:30 hod.
Pozývame vás na jedinečné nedeľňajšie cvi-
čenie do parku pri Župnom dome! 
DeepWork - cvičenie, ktoré precvičí celé telo 
a zharmonizuje dušu. BodyArt Xross - jedi-
nečné spojenie vytrvalostného tréningu s 
myofasciálnym tréningom. Cvičením vás 
bude sprevádzať skúsená trénerka Silvia 
Hadeková. Cena cvičenia 7 € vrátane osvie-
žujúceho smoothies. Organizátor OZ Podivný barón.  

streda: 26. 6. 2019
Astronomický krúžok o 16:30 hod.
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľné-
ho času Včielka. Čitáreň ŽD.

utorky, stredy a štvrtky od 15:00 do 18:00 hod.
Výstava: Púchovské ARTFORMÁCIE 2019
Srdečne vás pozývame na 2. ročník festi-
valu výtvarného umenia pod názvom pú-
chovské ARTFORMÁCIE, prostredníctvom 
ktorých chceme prezentovať súčasných 
púchovských, regionálnych a zahraničných 
umelcov, výtvarníkov a ich tvorbu. Podkro-
vie ŽD. Organizátor Župný dom.

MÁJ
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda: 19. 6., 19.30 h

RODIČIA POD PAROU
Triezvych nás nedostanú! Salma Hayek a Alec Baldwin sú rodičia pod parou v bláznivej a neko-
rektnej komédii o manželoch a rodičoch, ktorí sa z času na času ocitnú pod obraz. Navyše zistia, 
že sú úplne bez peňazí. Zachovávajú si však noblesu aj súdržnosť a vymýšľajú, ako sa z problémov 
dostať. Bohužiaľ si k tomu dajú pohárik, rozhodnú sa potajomky prenajať susedov dom a potom 
už nestíhajú počítať katastrofy, ktoré tým spustia.
MN 12 rokov  – USA   – Bontonfilm –  97´ –  titulky  –  komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 21. 6., 17.30 h    Nedeľa: 30. 6., 17.30 h

PODFUKÁRKY
Svet je plný bohatých, skazených a sebaistých mužov. A presne takých milujú hrdinky komédie 
PODFUKÁRKY. Okúzľujúcej Angličanke Josephine (Anne Hathaway) a trošku neohrabanej Ame-
ričanke Penny (Rebel Wilson) totiž nejde o lásku, ale len a  len o peniaze, veľa peňazí. Tieto dve 
podvodníčky sú jasným dôkazom, že ženské pokolenie netreba podceňovať v nijakom povolaní. 
Dokonalá profesionálka sa po náhodnom stretnutí vo vlaku podujme zasvätiť nadšenú amatérku 
do tajov zvádzania a okrádania mužov. S vypätím všetkých síl a po sérii neuveriteľných zážitkov sa 
Josephine podarí z Penny vykresať kolegyňu na úrovni, síce trošku nekonvenčnú, ale zato s ob-
rovským potenciálom. A zrazu sa zo žiačky stáva vážna konkurentka. Ktorá z nich bude nakoniec 
úspešnejšia?
MN 15 rokov  – USA   – Fórumfilm –  94´ –  titulky  –  komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 21. 6., 19.30 h   Sobota: 22. 6., 17.30 h  

MUŽI V ČIERNOM: GLOBÁLNA HROZBA
Muži v čiernom od nepamäti chránia našu Zem pred vesmírnou háveďou. V novom dobrodružstve 
však stoja proti hrozbe, s akou sa ešte nestretli: zradcovi v ich vlastných radoch. Hrajú: Chris Hem-
sworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson...
MN 12 rokov – USA   – Itafilm  - 107´-  český dabing  – akčná komédia. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 22. 6., 15.30 h   Nedeľa: 23. 6., 15.30 h

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2    
Z prvého dielu Tajného života maznáčikov vieme, čo robia naši zvierací kamaráti, vtedy keď nie 
sme doma. Ak vás to nastrašilo, tak sa pripravte na ďalšie veľké prekvapenie. V pokračovaní zistíte, 
ako sa vaši miláčikovia vyrovnávajú s veľkými emóciami. A že to sú teda drámy! Film vznikol aj 
vďaka fenomenálnemu úspechu prvého dielu.                           
MP – USA – Cinemart – 86´ – slovenský dabing – dobrodružný, animovaný. Vstupné 5 €. Die-
ťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. DARČEK  pre detského diváka: vymaľo-
vánka - aktivity book k rozprávke!

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 €.

Streda: 26. 6., 19.30 h  

ŠŤASTNÝ LAZARO 
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá hlúpy. Žije v odľahlej 
časti Talianska v izolovanej komunite roľníkov, ktorí už pred desiatkami rokov stratili kontakt so 
zvyškom sveta a bez nároku na mzdu, vzdelanie alebo slušné životné podmienky tvrdo pracujú 
pre  svoju premúdrelú pani. Bez  možnosti porovnania však žijú svojím spôsobom šťastne. Keď 
skupinu zotročených dedinčanov zhodou náhod objaví polícia, roľníci zisťujú, v akom klamstve 
roky žili a s vidinou splnených snov sa vydávajú do mesta. Magický film Alice Rohrwacher skladá 
pôsobivú poctu klasickej kinematografii, z festivalu v Cannes si odviezol cenu za najlepší scenár.
MN 12 rokov –  Taliansko  –  ASFK  - 125´ -  titulky –  dráma. Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Štvrtok: 20. 6.                       veľká sála    15.00 h

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

Piatok: 28. 6.   kancelária 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 vymedzenom 
čase do jednej z kancelárií divadla (bočný vchod do kina, 1. poschodie) so svojím „čistým“ vysved-
čením (samé jednotky v II. polroku), získaš darček a zmrzlinu i postup do žrebovania o super 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.

Nedeľa: 30. 6.  pešia zóna     18:30 h

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KULTÚRNEHO LETA: 
OLD SCHOOL BROTHERS
Vyhodnotenie IV. ročníka súťaže „ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ alebo Byť šikovným 
v Púchove sa oplatí! Žrebovanie cien primátorkou mesta i sponzormi súťaže, blahoželanie víťa-
zom, plus vystúpenia: detí zo skupiny moderného tanca Smajlík, tanečníkov z klubu Salsa Cubana 
i tanečnej show OLD SCHOOL BROTHERS. Tanečníci z profesionálnej skupiny (víťazi Slovensko má 
talent) vytvárajú dokonalú show, vhodnú aj pre toho najnáročnejšieho diváka.  

Utorok: 25. 6.       hlavný vchod divadla          16.00 h

KLUB ŽIEN: POTULKY PRÍRODOU...
Prichádza leto a s ním príjemné potulky prírodou. Okolie nášho mesta je plné zelene a láka nás na 
prechádzku. Kde to bude? Nápadov je viac a cieľ si určíme na začiatku stretnutia pred divadlom.

KURZY A KLUBY
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Streda: 19. 6.
Frankfurtská s párkom
1. Morčací plátok s rajčiakmi a mozzarelou, 
ryža
2. Pečené br.rebrá v medovej omáčke, 
pečený zemiak v šupke, cesnakový dip

Štvrtok: 20. 6.
Gulášová
1. Hamburgské bravčové pliecko, halušky
2. Kurací prsný steak, ½ anglická zelenina/
ryža

Piatok: 21. 6.
Cvikľová na kyslo s kôprom
1.Kurací stehenný cigánsky rezeň, zemia-
ková kaša
2. Bravčové mäso po sečuánsky, dusená 
ryža

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: 18. 6.
Dubnická šutolica
Cuketová s perličkami
1. Pečené rebierka v med. marináde s čili, 
pučené zemiaky, kys. uhorka, feferónka
2. Záhorácky kurací paprikáš,  maslové 
halušky  s rest. slaninou
3. Špenátovo - žihľavové rizoto so smota-
nou a nivou, šalát z rukoly  
4. Šalát z čín. kap. s kur. mäsom (cibuľa, 
mrkva, pomaranč, med, sezam), toast 

Streda: 19. 6.
Boršč
Zeleninová s hráškom a bulgurom 
1. Brav. panenka v lístkovom ceste s horč.- 
smot. omáčkou, zem. pyré so zelerom 
2. Francúzske zemiaky, cviklový šalát  
3. Tagliatelle so šamp. a čerstvou bazalkou
4. Šalát z čín. kap. s kur. mäsom (cibuľa, 
mrkva, pomaranč, med, sezam), toast 

Štvrtok: 20. 6. 
Cesnaková s korbáčikom
Brokolicová
1. Černohorský kur. rezeň, var. zemiaky, 
zeleninový šalát 
2. Brav. pliecko na hubách, d. ryža, uhorka 
3. Tvarohové knedličky plnené marhuľami 
s opraž. strúhankou a ovocnou polevou    
4. Šalát z čín. kap. s kur. mäsom (cibuľa, 
mrkva, pomaranč, med, sezam), toast

Piatok: 21. 6.
Ostro-kyslá čínska
Hrášková polievka so špargľou
1. Hovädzie líčka na červenom víne s 
brusnicami, karlovarské knedle 
2. Kurací steak s camembertom,  sezamom 
a vyp. cibuľkou, dus. ryža 
3. Furmanské halušky s kyslou smotanou a 
údeným syrom, zakysanka  
4. Šalát z čín. kap. s kur. mäsom (cibuľa, 
mrkva, pomaranč, med, sezam), toast
   

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 18. 6.
Jemne pikantná gulášová
1. Chutný grill-mix (kuracie, bravčové, úd. 
syr), op. zemiaky, cesnakový dip
2. Bravčový tokáň na červenom víne s 
hubami, maslové halušky
3. Cuketovo-zemiakové placky s anglickou 
zeleninou a grilovaným oštiepkom
4. Kapustový šalát COLESLAW s kuracím 
rezníkom v tekvicových semienkach

Streda: 19. 6.                                                                                                                                               
Paradajková krémová so smot. a škoricou
1. Hov. roštenka s bylink. maslom na slani-
nových fazuľ. strukoch , dusená ryža

2. Domáca sekaná s vajíčkom a kápiou, 
zemiaky na kyslo, chlieb
3. Sladké parenice s makom/kakaom/
orechmi a maslom na višňovej omáčke 
s červeným vínom
4. Kapustový šalát COLESLAW s kuracím 
rezníkom v tekvicových semienkach, 
bagetka

Štvrtok: 20. 6.                                                                                                                                            
Krúpková s párkom a zemiakmi                                                                                                                                         
1. Morč. prsia plnené slaninkou a bryndzou, 
var. zemiaky s maslom a pažítkou, brokolica
2. Jemne pikantný oravský guláš so slanin-
kou a pórom, varená knedľa 
3. Zeleninové rizoto so  strúhaným oštiep-
kom a s gril. šampiňónmi, kyslá uhorka 
4. Kapustový šalát COLESLAW s kuracím 
rezníkom v tekvicových semienkach

Piatok: 21. 6.                                                              
Jemná krémová so žltej tekvice
1. Kurací steak s medovo-syr. krustou, duse-
ná ryža, brusnicová omáčka, mix šalátik
2. Vypráž. Tilapia v kukur. lupienkoch s 
bylinkami, var. zemiaky s maslom, tatárska
3. Gratin. brokolica so zemiakmi, syrom, 
paradajkami a slnečnicovými semienkami
4. Kapustový šalát COLESLAW s kuracím 
rezníkom v tekvicových semienkach

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 18. 6.
Zeleninové GAZPACHO (studené)     
1. Listový šalát s cherry paradajkami a 
grilovaným kuracím mäsom
2. Papardelle Carbonara      
3. Bravčový steak so slaninovým chipsom, 
pučené zemiaky s pórom     
Dezert podľa dennej ponuky

Streda: 19. 6.
Hovädzí vývar RISI-BISI    
1. Divinové ragú so zeleninou, bylinková 
ryža, miešaný šalát (6,50 €)
2. Pečené buchty s makom       
3. Cézar šalát s kuracím mäsom
Dezert podľa dennej ponuky

Štvrtok: 20. 6.
Dubákový krém      
1. Segedínsky guláš, parená knedľa    
2. Caprese šalát s rukolou
3. Morčacia roláda na šalviovom rizote
Dezert podľa dennej ponuky 

Piatok: 21. 6.
Pórová so strúhaním   
1. Bratislavské pliecko, zemiakové pyré
2. Filet zo pstruha na zeleninovom šaláte 
s rukolou

3. Kuracie marinované krídelka, dusená 
ryža, sweet chilli omáčka
Dezert podľa dennej ponuky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 18. 6. 
Krúpková s úd. slan. a zemiakmi, chlieb
1. Vypr. karbonátok, zem. šalát slovenský 
2. Granadiersky pochod, cib.- paprik. šalát 
3. Hov. burger v žemli, zem. hranolky 

Streda: 19. 6.
Zeleninová so syrovými haluškami, chlieb 
1. Marinovaná krkovička, op. zemiaky, 
šamp. omáčka 
2. Špagety s br. mäsom, strúh. parmezán 
3. Hov. burger v žemli, zem. hranolky 

Štvrtok: 20. 6.
Hovädzia richtárska s cesnakom, chlieb 
1. Br. rebierko cigánske, op. zem., mrkvové 
obloženie 
2. Kuracie rizoto so zeleninou, strúh. syr, 
uhorkový šalát 
3. Hov. burger v žemli, zem. hranolky 

Piatok: 21. 6. 
Šalátová na sladko-kyslo s vajíčkom, chlieb 
1. Hovädzia pečienka na víne, zem. kaša, st. 
uhorka 
2. Čerešňový koláč s posýpkou 
3. Hov. burger v žemli, zem. hranolky 

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 18. 6.
Zeleninová
1. Hovädzia pečienka šťavnatá, slovenská 
ryža
2. Vyprážaný súkennícky rezeň, štuchané 
zemiaky, uhorka

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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NELLY na Ella CUPe v Malackách

V športovej hale Malina sa zišlo 23 
súborov. V početnej konkurencii sme 
si vybojovali 13 medailí a 5 štvrtých 
miest. Veľká vďaka patrí pani riaditeľ-
ke Centra voľného času za finančnú 
podporu, rodičovskému fanklubu za 
povzbudzovanie, pomoc a trpezlivosť 
a šikovným trénerkám Táničke a Aďke 
Brozákovej, Ľudke Bučkovej Kvaššayo-
vej, Monike Belianskej, Adi Rosinovej, 
Veronike Vozárikovej, Ninke Kutejo-
vej, Saške Belásovej, Miške Pijakovej, 
Nike Staňovej a Dominike Ladeckej 
za profesionálnu prípravu. Odmenou 
im aj nám boli úsmevy súťažiacich  
z víťazných stupienkov. Dovedna sme 
v súťažnú sobotu absolvovali tri vy-
hodnotenia. 

Úspešný deň odštartovala veľká for-
mácia deti pom-pom s choreografiou 
Jahôdky, ktoré si vybojovali zlaté me-
daily. Nasledovali naše Nelly junior II., 

ktoré si svoje sily merali v seniorskej 
kategórii po prvýkrát a získali tretie 
miesto. Čerešničkou nepostupových 
súťaží bývajú vystúpenia rodičov-
ských tímov, kde sa naše Nelly Ladies 
tešili z druhého miesta. 

V druhom súťažnom bloku sme mali 
zastúpené mini mixy v kategóriách 
kadet, junior a senior (štvrté, štvrté 
a druhé miesto). Anetke Pšenkovej 
na krku visela opäť zlatá medaila za 
vystúpenie v kategórii sólo deti pom-
pom. Zlatými medailami sa môžu po-
chváliť aj mini deti pom-pom a naše 
malé tanečníčky v kategórii mini deti 
baton získali druhé miesto. 

V záverečnej tretine dňa úspešne re-
prezentovali dievčatá v malých formá-
ciách. Mini kadetky baton sa umiest-
nili na štvrtom mieste. V kategórii 
sólo pom-pom kadet vybojovala zlatú 

medailu Veronika Kuchtová, striebro v 
kategórii duo/trio pom-pom kadet zís-
kali Veronika Kuchtová, Eliška Košecká, 
Lucia Lezzani a v mini formáciách sa ka-
detky tešili zo štvrtého miesta. 

Juniorská kategória sa tiež neobišla 
bez zastúpenia nášho súboru a tak 
sme mali reprezentantky v kategórii 
sólo junior pom-pom (Lucia Belásová 
– 4. miesto), duo/trio pom-pom ju- 
nior (Lucia Belásová, Ela Geregová, 
Saša Kutejová – 3. miesto) a mini pom-
pom junior (3. miesto). 
Seniorky sa nenechali zahanbiť a takis-
to úspešne zakončili naše účinkovanie 

na 1. ročníku nepostupovej súťaže 
Ella Cup Malacky prvým miestom v 
kategórii senior mini pom-pom, a 
druhým miestom v kategórii duo/
trio senior baton (Miška Pijaková, Ste-
la Slemenská, Nika Staňová). 

Tešíme sa, že aj napriek narastajúcej 
konkurencii a zvyšovaniu úrovne 
súťažných vystúpení stále patríme k 
špičke v tomto krásnom a pestrom 
športe. Všetkým našim reprezentant-
kám blahoželáme, želáme ešte veľa 
ďalších úspechov a elánu pri príprave 
na blížiace sa majstrovstvá Európy  
v Chorvátsku.                           CVČ Včielka

V zozname medzinárodných dní svieti pri dátume 8. jún Deň najlepších priateľov. O tom, že v mažoretkovom súbore 
NELLY vznikajú tie najlepšie priateľstvá, by sa dalo dlho rozprávať. Medzinárodný deň najlepších priateľov naše dievča-
tá oslávili spoločne a súťažne. Na prvý ročník nepostupovej súťaže Ella CUP do Malaciek sme vyslali osemnásť formácií. 

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

29. jún 2019 (sobota)

Cena: 19 € + celodenné vstupné do parku (28 € /zľavnené 16 €)
Zábavný park s viac ako 90 atrakciami  pre malých i veľkých!

POĽSKÝ
DISNEYLAND
ENERGYLANDIA

8.-17. august 2019

Cena: 765 € (ubytovanie, doprava, všetky výlety, raňajky, sprievodcovia)

Prepojenie oddychu, kúpania a poznávania: 
St. Tropez, Monte Carlo, Cannes, Kaňon  Verdon...

FRANCÚZSKA RIVIÉRA
Azúrové pobrežie a PROVENSÁLSKO

Atrakcie na celý deň pre malých a veľkých!

11.-14. júl 2019 (štvrtok - nedeľa)

Cena: 178 € (ubytovanie, doprava, raňajky, sprievodcovia)
Prepojenie dvoch TOP turistických lokalít!

ŠUMAVA A JUŽNÉ
ČECHY

5.-7. júl 2019 (piatok - nedeľa)

Cena: 125 € (ubytovanie, doprava, raňajky, sprievodcovia)
Kombinácia prírodných krás s pamiatkami!
ČESKÝ RAJ

Posledné miesta

Posledné miestaPosledné miesta!

SKUTOČNÉ SRDCE ČIECH

3*** hotel s bazénom

3-dňový
zájazd

4-dňový
zájazd

4*** hotel s bazénom

10-dňový pobytovo-poznávací zájazd

Posledné miesta!
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Chcete prebudiť
váš internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

Viac info na 
www.swan.sk

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

KONTAKT
042 / 29 01 111, puchov@swan.sk

už od

9,99 € 
mesačne

INTERNET 
TO.doma
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Futbalový klub MŠK Púchov zorganizoval 
spoločný tréning prípraviek a mužov
Už druhý rok po sebe pripravil futba-
lový klub MŠK špeciálny tréning pre 
svojich najmenších hráčov pri prí-
ležitosti medzinárodného dňa detí. 
Vzhľadom k nabitému programu 
mužov to tento rok vyšlo na utorok  
11. júna popoludní. 

„Počasie nám vyšlo na jednotku. 
Som veľmi rád, že sa pridali k našim 
budúcim športovým hviezdam aj 
hráči z áčka, ktorí spravili najmen-
ším členom MŠK veľkú radosť. 
Vďaka našim partnerom a spon-
zorom, ktorí podporujú púchovský 
futbal, sa nám podarilo zabezpečiť 
špeciálne športové vaky s originál-
nym dizajnom, ktoré sme darovali 
každému malému futbalistovi a 
futbalistke. Radosť detí v ich očiach 
bola neopakovateľná a som veľmi 
rád, že sa nám toto prekvapenie po-
darilo zrealizovať“, povedal vicepri-
mátor mesta Lukáš Ranik.

Vydarenú akciu zhodnotil aj futbalový 
manažér púchovského klubu Marek 
Šimáček: „Dnešný spoločný tréning 
A mužstva s našou prípravkou bol  
peknou ukážkou systematickej prá-
ce v klube. Som mimoriadne rád, že 
každý, kto sa prišiel pozrieť musel 
byť unesený, koľko detí vo veku od 
5 do 10 rokov máme v klube. Je to 
veľmi dobrý prísľub do budúcnosti. 
Chcel by som tiež pochváliť hráčov 
nášho áčka, že po náročnej sezóne 
sa chlapcom a dievčatám ukázali 
ako vzory a spoločným tréningom 
ich motivovali do ďalšej futbalovej 
aktivity v budúcnosti.“
Deti si zahrali na hlavnom štadióne 
futbal, porobili množstvo fotiek s 
hráčmi z áčka a aktívne tak strávili 
športové podujatie pripravené fut-
balovým klubom MŠK pri príležitosti 
medzinárodného dňa detí. Už teraz 
sa tešíme na nasledujúci ročník. 

MŠK Púchov,  Foto: S. Flimmel 
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Bedminton - RACQUETS YOUTH CUP 2019, Púchov, 21. - 23. júna

Pod Lachovcom očakávajú stovku hráčov z piatich krajín
Viac ako stovku mladých bedmintonistov v chlap-

čenských i dievčenských kategóriách z Chorvátska, 
Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska 
očakávajú organizátori štvrtého ročníka medziná-
rodného bedmintonového turnaja RACQEETS YOU-
TH CUP 2019. V mestskej športovej hale v Púchove 
turnaj zorganizuje od 21. do 23. júna bedmintonový 
klub RACQUETS Púchov. 

„Mladí bedmintonisti budú súperiť v štyroch veko-
vých kategóriách  od tých najmladších - kategória 
U11 až po mladších dorastencov – kategória U17. 
Súťažiť sa bude v dvojhrách a štvorhrách chlapcov i 
dievčat.  

Dvojhry sa budú hrať v prvom stupni skupinovým 
spôsobom, v druhom stupni vyraďovacím. Skupiny 

plánujeme pripraviť troj až štvorčlenné podľa po-
čtu prihlásených. Do vyraďovacích bojov postupujú 
najlepší dvaja hráči zo základných skupín. Systém 
štvorhier bude štandardný, ako to býva na väčšine 
európskych a svetových podujatí  - vyraďovací KO-
-systém,“ informoval predseda BK  RACUQETS Pú-
chov Miloslav Čuntala. 

V minulom roku sa turnaja zúčastnilo 94 hráčov z 
troch štátov, tento rok organizátori očakávajú prelo-
menie magickej hranice sto účastníkov. „Pre hráčov 
sú pripravené cenné trofeje v podobe sklených váz 
od spoločnosti RONA, taktiež sú pre najlepších troch 

v každej disciplíne pripravené medaile a diplomy a 
určite hráči dostanú aj nejakú vecnú cenu od našich 
sponzorov. Pre hráčov je na sobotu pripravená tom-
bola o hodnotné ceny,“ doplnil Čuntala. 

Ako dodal, žrebovanie dvojhier je naplánované na 
stredu 19. júna, štvorhry budú žrebovať priamo v 
dejisku turnaja. Turnaj odštartuje v piatok dvojhrami 
všetkých kategórií. Pokračovať bude v nedeľu zápas-
mi v skupinách a vyraďovacími súbojmi a v nedeľu 
dopoludnia sú naplánované semifinálové a finálové
súboje dvojhier a štvorhier. 

pok

Bednárikovi ušlo prvenstvo o jeden bod, vyhral však Porsche
AUTODRÁHOVÉ MODELÁRSTVO - PÚCHOVSKÝ POHÁR, 8. JÚNA 2019

Počas druhej júnovej soboty Modelársky klub Pú-
chov úspešne ukončil prvý ročník seriálu šiestich pre-
tekov na autodráhe - Púchovský pohár 2018/2019. 

Záverečné preteky priniesli veľa prekvapení. Roz-
hodovali posledné preteky, a tak sa bojovalo do po-
sledných chvíľ. Aj keď v pretekoch vyhodnocujeme v 
najobsadenejších kategóriách GT a DTM juniorov sa-
mostatne, aby neboli skúsenými staršími pretekármi 
potlačení na nižšie pozície, aj tak sa juniori vôbec ne-
zľakli silnejšej konkurencie a počas sezóny sa vytiahli 
na najvyššie priečky. Musím pochváliť Romana Bed-
nárika a Tomáša Urbana z Centra voľného času Pú-
chov, ktorí už plnohodnotne bojujú o prvé priečky. 

Roman Bednárik v kategórii DTM, kde evidujeme 
celkovo 28 pretekárov, bojoval o prvú priečku veľmi 
statočne, no nakoniec podľahol v celkovom hodno-
tení o 1 bod. Podobne to je v kategórii GT áut kde bo-
jujú o prvé priečky Tomáš Urban, Adam Minárik a Ro-
man Bednárik. V samostatnom hodnotení juniorov v 
starších žiakoch bol jednoznačne najlepší Bednárik z 
CVČ Včielka Púchov, ktorý obsadil v troch juniorských 
kategóriách tri prvé miesta. V kategórii GT-Ž (ručne 
robené autá), výborne zajazdil Matúš Musil a Alexan-
der Štancel, ktorý sa do bojov o pozície zapojil žiaľ 
až ku koncu seriálu. V kategórii GT- junior sa na pek-
nom treťom mieste umiestnila Katka Bednáriková. V 
kategórii mladších juniorov GT-Ž sa na prvom mieste 
umiestnila Alžbetka Luhová, na druhom mieste Filip 
Juriga a na treťom Petra Luhová. Za najaktívnejšieho 
juniora bol vyhlásený Roman Bednárik, ktorý si pre-

vzal pohár a hlavnú cenu - autodráhové auto Carrera 
Porsche 917k. 

Nášho seriálu sa priebežne zúčastňovali pretekári zo 
Slovenska - z Revúcej, Martina, Dolného Kubína, Hlo-
hovca, Topoľčian ale aj zo susednej ČR zo spriatele-
ného Modelárskeho klubu Zubří. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pomáhajú pri tomto technickom koníčku, 
ktorý bol v minulosti veľmi populárny. Druhý ročník 
Púchovského poháru, ktorý začne v októbri 2019 

spolu so začiatkom automodelárskych krúžkov by sa 
už mal konať na novej, 32 metrov dlhej autodráhe. 
Na novej modernej autodráhe pracujú svojpomocne 
všetci členovia Modelárskeho klubu Púchov, ale bez 
finančnej pomoci mesta aj drobných podnikateľov sa
len veľmi ťažko podarí pre deti z Púchova vybudovať 
takúto autodráhu, ktorá bude svojimi parametrami 
jedinečná na Slovensku.                      

Martin Kumičak
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Skvelým spôsobom reprezentovali Púchov i celé 
Slovensko mladší žiaci futbalového klubu MŠK Pú-
chov v kategórii U12 na kvalitne obsadenom med-
zinárodnom turnaji v talianskom Rimini. Prestížny 
turnaj s názvom Trofeo Delfino 2019 napísal počas
druhého júnového týždňa už svoju 25. kapitolu. 

Pravidlá turnaja boli neúprosné, dvanásť družstiev 
rozdelili organizátori do dvoch šesťčlenných skupín, 
z ktorých sa víťazi stretli vo finále, družstvá umiestne-
né na druhých miestach hrali o konečné tretie mies-
to. Púchovčania vstúpili do turnaja proti talianskemu 
družstvu FC Spinea. Výraznú hernú prevahu potvrdili 
v zápase aj strelecky a svojho súpera rozstrieľali v po-
mere 9:0. Chlieb sa lámal v druhom stretnutí rovnako 
proti Talianom. Družstvo GS Arci Pianazze bolo pova-
žované za jedného z hlavných ašpirantov na celkové 
prvenstvo. Púchovčania však potvrdili svoje kvality a 
hoci mali niekoľko ďalších príležitostí na prekonanie 
súperovho brankára, vyhrali najtesnejším rozdielom 
1:0. Súper tušil, že to bude pre nich znamenať koneč-
né druhé miesto v tabuľke základnej skupiny, a tým 
strata šance na finále. Aj
preto to možno realizačný 
tím neuniesol a veľmi neš-
portovo stiahol po zápase 
hráčov z ihriska bez poda-
nia rúk. Temperament tali-
anskeho trénera sa preja-
voval ešte dlho po zápase 
aj pri stole usporiadateľov.  

V ďalších zápasoch s ta-
lianskymi Lascarisom (3:0), 
Junior Drago (4:1) a ne-
meckým  MSV Bajuwaren 
München (3:0) si Púchov-
čania postrážili postup do 
finále s piatimi výhrami a
famóznym skóre 20:1. 

Vo finálovom stretnutí
nastúpili futbalisti MŠK 
Púchov proti srbskému 
družstvu OFK Požega, kto-
rému podľahli 1:3 a obsa-
dili skvelé druhé miesto. 
Finále rozhodol jediný 
rozdielový hráč, ktorého 
Púchovčania nedokázali v 

prvom polčase ustrážiť. V druhom si už na neho dali 
pozor, no na viac ako zdramatizovanie stretnutia a 
zníženia trojgólového náskoku to už nestačilo. Podľa 
púchovských trénerov si však mladí Srbi za svoj vý-
kon víťazstvo zaslúžili. 

Výsledky MŠK Púchov:
MŠK Púchov - F.C. SPINEA 1966 (ITA) 9:0
MŠK Púchov - GS Arci Pianazze (ITA) 1:0
MŠK Púchov - Lascaris (ITA) 3:0
MŠK Púchov - MSV Bajuwaren München (D) 3:0
MŠK Púchov - Junior Drago (ITA) 4:1
Tabuľka základnej skupiny:

1. MŠK Púchov 5 5 0 0 20:1 15
2. Pianazze 5 4 0 1 17:3 12
3. Lascaris 5 3 0 2 17:10 9
4. Drago 5 2 0 3 14:10 6
5. Spinea 5 1 0 4 5:32 3
6. Mníchov 5 0 0 5 1:18 0

Finále: 
MŠK Púchov – OFK Požega 1:3 (0:3)

(md)
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Medzinárdný turnaj U 12 Trofeo Delfino, Rimini

Mladší žiaci MŠK Púchov zažiarili na 
medzinárodnej scéne v Taliansku

Mladší žiaci MŠK Púchov dosiahli na medzinárodnom turnaji v Rimini skvelý úspech. 

O umiestnenie - 10. kolo: MŠK Púchov – Prievidza 
3:2 (2:1), Rak, Haviar, Svorada – Píš, Balčirák, Komár-
no – Malacky 8:1, Domino – N. Zámky 6:0, Topoľčany 
– Trnava 0:1
1. Komárno 18 12 2 4 55:27 38
2. MŠK Púchov 18 12 1 5 59:28 37
3. Domino 18 11 2 5 59:34 35
4. Trnava 18 9 4 5 42:22 31
5. Prievidza 18 8 4 6 29:21 28
6. P. Bystrica 17 6 4 7 26:33 22
7. N. Zámky 18 6 3 9 33:38 21
8. Topoľčany 18 5 3 10 28:68 18
9. Malacky 18 3 3 12 27:54 12
10. Rača 17 3 2 12 20:53 11
O titul - 10. kolo:  Petržalka – Dubnica 3:1, Inter Bra-
tislava – Šamorín 7:3, Piešťany – Karlova Ves 6:2, Zlaté 
Moravce – Gabčíkovo 6:0, Skalica – Myjava 2:2
1. Petržalka 18 14 3 1 55:12 45
2. Dubnica 18 11 3 4 51:21 36
3. Myjava 18 10 1 7 37:29 31
4. Skalica 18 9 2 7 32:36 29
5. Inter 18 8 3 7 37:37 27
6. Piešťany 18 6 4 8 34:39 22
7. Zl. Moravce 18 5 6 7 39:36 21
8. Gabčíkovo 18 7 0 11 28:54 21
9. Šamorín 18 4 3 11 27:48 15
10. Karlova Ves 18 2 3 13 25:53 9

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast
O umiestnenie - 10. kolo: MŠK Púchov – Prievidza 
1:2 (1:0), Mozsi – Svrček, vlastný (Palček), Komárno 
– Malacky 7:0, Domino – N. Zámky 2:3, Topoľčany 
– Trnava 0:9
1. Trnava 18 18 0 0 78:4 54
2. Komárno 18 10 2 6 57:39 32
3. Prievidza 18 10 1 7 33:31 31
4. Domino 18 10 0 8 51:22 30
5. Nové Zámky 18 9 2 7 33:37 29
6. Malacky 18 9 1 8 31:37 28
7. MŠK Púchov 18 7 3 8 25:31 24
8. Topoľčany 18 5 1 12 19:47 16
9. Rača 17 5 1 11 17:50 16
10. P. Bystrica 17 0 1 16 6:52 1
O titul - 10. kolo: Petržalka – Dubnica 1:2, Inter Brati-
slava – Šamorín 6:1, Piešťany – Karlova Ves 0:1, Zlaté 
Moravce – Gabčíkovo 3:0, Skalica – Myjava 2:1
1. Zl. Moravce 18 13 2 3 47:18 41
2. Petržalka 18 10 4 4 39:19 34
3. Myjava 18 9 2 7 28:21 29
4. Skalica 18 9 2 7 34:32 29
5. Dubnica 18 7 5 6 32:22 26
6. Inter 18 8 2 8 31:32 26
7. Gabčíkovo 18 7 3 8 18:34 24
8. Karlova Ves 18 6 3 9 33:36 21
9. Šamorín 18 3 4 11 14:41 13
10. Piešťany 18 3 3 12 15:36 12

6. liga dorast
22. kolo: Nová Dubnica – Dolné Kočkovce 4:0, 
Tuchyňa – Pružina 0:5, Brvnište – Sverepec 6:3
1. Pružina 16 12 0 4 60:12 36
2. N. Dubnica 16 11 3 2 51:23 36
3. D. Kočkovce 16 9 2 5 41:42 29
4. Streženice 16 9 2 5 43:26 29
5. Brvnište 16 9 0 7 47:39 27
6. Sverepec 16 6 3 7 52:53 21
7. Jasenica 16 4 2 10 30:49 14
8. Tuchyňa 16 4 1 11 36:69 13
9. Horovce 16 1 1 14 22:69 4
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Volejbal - majstrovstvá Slovenska mladších žiakov - Prešov, 8. - 9. júna

Púchovskí mladší žiaci získali titul majstra Slovenska 
Ovenčení titulom majstrov Slovenska vo volejbale 

žiakov sa vrátili minulý víkend z Prešova volejbalis-
ti VO 1970 MŠK Púchov. V metropole Šariša porazili 
všetkých svojich súperov a stali sa slovenskými šam-
piónmi. 

Miestenku medzi slovenskou volejbalovou elitou si 
Púchovčania vybojovali po úspešnej sezóne, keď su-
verénne vyhrali základnú dlhodobú časť súťaže. Na 
majstrovstvách Slovenska sa Púchovčania stretli s VK 
Minard PU Prešov, VKP STU Nitra a OZ Šport Žilina.   

V prvom hracom dni sa Púchovčania stretli s domá-
cim súperom VK Mirad PU Prešov. Po tesných koncov-
kách zvládli úspešný štart do turnaja a zvíťazili 2:0. 
V druhom stretnutí na volejbalistov Púchova čakala 
Nitra, ktorá bola považovaná za najväčšieho favorita 
turnaja. Po takmer bezchybnom kolektívnom výko-
ne a úspešných koncovkách zvíťazili Púchovčania 
rovnako 2:0. V záverečnom stretnutí proti papierovo 
slabšiemu súperovi zo Žiliny dostali priestor aj hráči 
z lavičky a vyhrali hladko 2:0. Do semifinále postúpil
Púchov bez straty setu.

Druhý hrací deň odštartovali Púchovčania semi-
finálovým zápasom proti MVK Nové Mesto nad Vá-
hom. Po suverénnom výkone si zabezpečili postup 
do finálového zápasu. V ňom nastúpili proti silnému
mužstvu VK Junior 2012 Poprad. Po nezvládnutej 
koncovke prvého setu prehrávali Púchovčania 0:1. 
Do druhého setu nastúpili volejbalisti Púchova viac 
koncentrovaní a nabudení a po výbornom výkone 
vyrovnali na 1:1. V rozhodujúcom sete prehrávali Pú-
chovčania v tajbrejku už 7:11, po oddychovom čase 
sa však zázračne vzchopili, zvíťazili 15:13 a stali sa 
majstrami Slovenskej republiky. 

O majstrovský titul sa zaslúžili Michal Križák, Juraj 
Šedivý, Zachariáš Galánek, Šimon Žiačik, Radoslav 
Prokop, Peter Kaňka, tréneri - Martin Dvorský, Matej 
Pecho 

Najlepším hráčom turnaja sa stal kapitán Púchova 

Michal Križák. Poďakovanie patrí trénerom, hráčom, 
rodičom, vedeniu klubu, vedeniu mesta Púchov 
a podporovateľom VO 1970 MŠK Púchov za veľmi 
úspešnú sezónu.  Vďaka im všetkým sa podarilo spl-
niť cieľ a získať titul majstra Slovenskej republiky.  (r)

Mladší žiaci VO 1970 MŠK Púchov získali minulý víkend v Prešove titul majstrov Slovenska. Vo finálovom stretnutí
dokázali otočiť už pomaly stratený zápas a tešili sa z titulu. 

V sobotu 8. júna sa na tartanových ihriskách ZŠ 
Gorazdova v Púchove uskutočnilo oblastné kolo Slo-
venského pohára vo volejbale starších žiačok. Turna-
ja sa zúčastnilo celkom šesťdružstiev - COP Nitra, VO 
HIT Trnava, VK Schaeffler Skalica, VK Nové Mesto nad
Váhom, VKM Piešťany a domáci usporiadateľ 1.VK 
Púchov. V nádhernom slnečnom a veľmi teplom po-
časí družstvá odohrali na dvoch ihriskách celkovo 15 
zápasov veľmi solídnej volejbalovej úrovne, plné bo-

jovnosti a nasadenia. Domáce družstvo štartovalo v 
halovej súťaži v 2. triede starších žiačok a so súpermi 
z 1. triedy si zmeralo sily túto sezónu po prvýkrát.

V úvodnom stretnutí si domáce jasne poradili s 
družstvom VK Nové Mesto nad Váhom v pomere 2:0 
(8, 16), kde dostalo príležitosť aj päť hráčok z lavičky. 
Ukázalo sa, že ostatné stretnutia boli podstatne vy-
rovnanejšie. Púchovčanky síce neprehrali, ale ani ne-
vyhrali, zostávajúce stretnutia sa skončili na volejbal 

netradičným nerozhodným 
výsledkom 1:1. Herný systém 
všetkých stretnutí tohto tur-
naja bol vzhľadom na počet 
zápasov päť v jeden deň (pre 
každé družstvo) tak, že zápas 
sa hral iba na dva hrané sety. 
Pri horúcom slnečnom poča-
sí aj tak hráčky pri odohratí 
10 setov museli siahnuť na 
úplné dno svojich fyzických i 
psychických síl.

Hráčky 1. VK to zvládli na 
výbornú, postupne hrali 1:1 
so Skalicou, výhra 25:19 a 
prehra 21:25, presne rovna-
ko s Piešťanmi (19, -21),  len 
s Nitrou prehrali na body, 
keď prvý set vyhrali 25:21, ale 
druhý prehrali 18:25. Do po-
sledného stretnutia vstúpili 

Púchovčanky fantasticky, pri sérii 12 podaní Paťky 
Jánovskej odskočili súperkám z Trnavy na 14:2, aby 
set napokon vyhrali 25:6. V druhom sete dostali prí-
ležitosť hráčky z lavičky, lenže Trnava sa nevzdala a 
set vyhrala 19:25.

Výborný výkon v útoku smečom z okrajov siete i 
na podaní podala čerstvá kapitánka družstva Natália 
Zugová, na poste prvej nahrávačky sa z piatka na so-
botu objavila Zojka Červená (ochorela pôvodná prvá 
nahrávačka) a ukázala, že družstvo sa na ňu môže 
spoľahnúť. Na bloku kraľovala v strede siete Patrícia 
Ježíková a podaním ničila súperov Patrícia Jánov-
ská. Základnú zostavu výborne doplnili smečiarka 
Nina Chovancová a blokárka Ema Malová. V obrane 
takmer všetko vychytala liberka Viktrória Valachová. 
Túto základnú zostavu striedali hráčky z lavičky, ktoré 
taktiež príjemne prekvapili predvedeným výkonom 
- blokárky Sarah Mušáková a Lucia Vráblová, smečiar-
ka Zuzka Golitková, univerzálka Vanda Chovancová a 
nahrávačka Katka Mišíková. Tréneri Ján Pazdernatý a 
Michal Suchánek.

Konečná tabuľka turnaja (do finále Slovenského
pohára postupujú prvé tri družstvá):

1. Skalica 8:2 245:181         8
2. Púchov 6:4 229:189         6
3. Trnava 6:4 217:213         6
4. Nitra  5:5 231:206         5
5. Piešťany 5:5 220:208         5
6. Nové Mesto 0:10 105:250         0

Michal Suchánek

Volejbal - oblastné finále Slovenského pohára žiačok - Púchov, 8. júna 2019

Púchovčanky do finále Slovenského pohára z druhého miesta
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Výsledkový servis futbalových súťaží 

1. liga starší žiaci 

4. liga starší žiaci SEVER

4. liga starší žiaci JUH

5. liga muži

6. liga muži

8. liga muži

U15
O umiestnenie 
9. kolo: 
Zl. Moravce – MŠK Púchov 2:0 (1:0), Hudec, Lauro, 
Domino – Senice 1:5, Skalica – Petržalka 0:5, Levice 
– Prievidza 6:1, Karlova Ves – Dubnica 1:0
1. Senica 18 15 2 1 57:15 47
2. Petržalka 18 14 0 4 63:13 42
3. Zl. Moravce 18 10 3 5 32:17 33
4. Dubnica 18 9 2 7 28:18 29
5. MŠK Púchov 18 8 2 8 29:29 26
6. Karlova Ves 18 7 4 7 30:32 25
7. Prievidza 18 5 3 10 28:48 18
8. Skalica 18 4 4 10 20:44 16
9. Domino 18 3 5 10 18:41 14
10. Levice 18 1 3 14 16:64 6
U14
O umiestnenie
9. kolo: Zl. Moravce/Vráble – MŠK Púchov 3:2 (2:1), 

7. liga muži

22. kolo: 
Kolačín – N. Dubnica 1:5, K. Podhradie – D. Kočkovce 
1:6, Horovce – Bolešov 5:4, H. Poruba – Ilava 2:4, Led-
nica – Beluša 6:5, Košeca – Lazy 1:1
1. Beluša 22 19 1 2 188:24 58
2. Lednica 22 18 0 4 154:30 54
3. Lazy 22 17 1 4 108:27 52
4. Košeca 22 14 4 4 87:32 46
5. D. Kočkovce 22 12 1 9 78:44 37
6. Ilava 22 11 3 8 51:64 36
7. N. Dubnica 22 7 4 11 64:73 25
8. Kolačín 22 8 1 13 37:67 25
9. Bolešov 22 7 3 12 56:121 24
10. Horovce 22 7 1 14 34:89 22
11. K. Podhradie 22 1 1 20 16:147 4
12. H. Poruba 22 1 0 21 14:169 3

Geschnábel 2, Tonkovič – Čmelo, Obšivan, Domino 
– Senica 3:2, Skalica – Petržalka 0:1, Levice – Prievidza 
1:1, Karlova Ves – Dubnica 2:2
1. Petržalka 18 14 2 2 59:11 44
2. Domino 18 11 4 3 50:24 37
3. Karlova Ves 18 10 5 3 42:16 35
4. Skalica 18 10 2 6 37:23 32
5. Senica 18 7 3 8 24:26 24
6. MŠK Púchov 18 6 6 6 33:30 24
7. Levice 18 6 6 6 32:33 24
8. Prievidza 18 5 5 8 23:38 20
9. Zl. Moravce 18 4 0 14 20:47 12
10. Dubnica 18 0 1 17 11:83 1

18. kolo: 
Domaniža – Pružina 4:1, D. Mariková – Udiča 10:0, 
Plevník – Prečín 6:1, Papradno – Jasenica 1:4
1. Plevník 18 15 0 3 116:15 45
2. Domaniža 18 12 2 4 148:26 38
3. Jasenica 18 12 2 4 91:26 38
4. D. Mariková 18 11 2 5 88:40 35
5. Papradno 18 11 1 6 101:49 34
6. Podmanín 17 8 1 8 81:50 25
7. Udiča 18 5 1 12 40:150 16
8. Pružina 18 4 3 11 65:75 15
9. Prečín 18 4 2 12 47:87 14
10. Dohňany 17 0 0 17 6:265 0

30. kolo: Podmanín – Kvašov 1:3, Plevník – Chochol-
ná 2:1, Brvnište – Cígeľ 4:1, Kanianka – Podolie 6:1, Tr. 
Turná – Z. Kostoľany 5:1, Ladce – Veľká Hradná 2:1, D. 
Vestenice – Uhrovec 2:0
1. Kvašov 28 19 5 4 61:28 62
2. D. Vestenice 28 20 2 6 68:27 62
3. Brvnište 28 19 4 5 61:27 61
4. Cígeľ 28 16 6 6 66:32 54
5. Uhrovec 28 15 6 7 67:47 51
6. V. Uherce 28 13 7 8 42:33 46
7. Z. Kostoľany 28 11 6 11 44:38 39
8. Podmanín 28 11 6 11 54:50 39
9. Ladce 28 11 6 11 49:46 39
10. Chocholná 28 9 4 15 35:49 31
11. Tr. Turná 28 7 4 17 45:72 25
12. Plevník 28 6 6 16 37:69 24
13. Podolie 28 5 8 15 29:66 23
14. V. Hradná 28 5 3 20 24:79 18
15. Kanianka 28 3 7 18 32:51 16

26. kolo: K. Podhradie – Udiča 1:0, Lysá – Bolešov 1:2, 
Tuchyňa – D. Kočkovce 2:4, Papradno – Jasenica 3:2, 
Košeca – Mikušovce 3:1, Horná Poruba – Pruské 1:2
1. Košeca 24 16 3 5 55:23 51
2. H. Poruba 24 15 3 6 60:26 48
3. Pruské 24 13 5 6 60:35 44
4. Tuchyňa 24 13 5 6 50:33 44
5. Streženice 24 10 6 8 43:33 36
6. D. Kočkovce 24 11 3 10 60:40 36
7. Udiča 24 10 0 14 40:54 30
8. K. Podhradie 24 8 6 10 30:48 30
9. Mikušovce 24 8 4 12 46:48 28
10. Jasenica 24 8 2 14 42:69 26
11. Papradno 24 7 5 12 30:53 26
12. Bolešov 24 7 5 12 25:43 26
13. Lysá 24 5 3 16 33:69 18

22. kolo: 
Praznov – Sverepec 1:3, Dulov – Bodiná 5:1, Kola-
čín – Visolaje 4:5, Lednica – Lazy 1:2, Kameničany 
– Dohňany 0:4
1. Visolaje 20 15 4 1 64:19 49

2. Sverepec 20 13 3 4 52:17 42
3. Šebešťanová 20 10 3 7 61:28 33
4. Dohňany 20 9 4 7 46:33 31
5. Kameničany 20 9 2 9 46:55 29
6. Lazy 20 8 3 9 47:46 27
7. Dulov 20 7 5 8 33:46 26
8. Kolačín 20 8 1 11 46:49 25
9. Lednica 20 8 1 11 40:59 25
10. Praznov 20 7 0 13 44:61 21
11. Bodiná 20 2 2 16 25:91 8

18. kolo: 
Nová Dubnica – Prejta 8:0, Vrchteplá – Orlové 2:4, 
Fan Club Púchov – Tŕstie 5:4, Červený Kameň – Dolná 
Breznica 1:0
1. N. Dubnica 16 15 1 0 110:9 46
2. Prejta 16 10 3 3 46:30 33
3. Tŕstie 16 8 4 4 41:25 28
4. Vrchteplá 16 8 4 4 44:40 28
5. Č. Kameň 16 6 2 8 29:46 20
6. FC Púchov 16 6 0 10 34:52 18
7. Orlové 16 5 0 11 29:58 15
8. Horovce B 16 3 1 12 29:77 10
9. D. Breznica 16 2 3 11 24:49 9

TIPOS III. liga muži

Muži MŠK Púchov postúpili z druhej priečky do II. ligy
To o čom sa šuškalo už niekoľko týždňov sa napo-

kon stalo skutočnosťou. Víťaz Tipos 3. ligy – futbalisti 
KOVO Beluša nevyužili právo postupu do 2. ligy, a tak 
na rade bol druhý Púchov. Púchovčania možnosť za-
hrať si v druhej najvyššej súťaže využijú, a tak v budú-
cej sezóne sa môžu púchovskí diváci tešiť na vyššiu 
súťaž. Informoval o tom portál ProFutbal. 

„Prihlásili sme sa do III. ligy, nejdeme hrať II. ligu,“ 
potvrdil v piatok predpoludním pre ProFutbal.sk 
predseda klubu Ivo Pagáč. Právo štartu v celoštátnej 
druhej lige sa tak automaticky prenáša na druhý MŠK 
Púchov.

Beluša sa rozhodla nevyužiť možnosť postupu z 
finančných dôvodov. Vedenie klubu za krátky čas ne-
dokázalo pokryť rozpočet potrebný pre celoštátnu 
súťaž, navyše, nestihli by sa vykonať ani všetky práce 
na tamojšom štadióne. „Na úpravu ihriska a štadióna 
by sme potrebovali približne 50-tisíc eur. Navyše, te-
raz máme rozpočet 100-tisíc eur, no na druhú ligu by 

sme potrebovali až 300-tisíc eur. A to sme nedokázali 
nájsť. Ten čas bol naozaj krátky, my sme úprimne ani 
nepočítali s tým, že by sme tento rok mohli vyhrať 
súťaž. Rozhodlo sa o tom až 8. júna a do 15. júna sa 
už musia podať prihlášky do II. ligy. To je veľmi krátky 
čas na to, aby sme to zvládli. Už o mesiac štartuje II. 
liga, nestihli by sme vykonať ani úpravy na štadióne,“ 
cituje ProFutbal Pagáča.

V kuloároch sa šepkalo o možnej fúzii Beluše s Pú-
chovom, tieto špekulácie ale predseda klubu vyvrátil: 
„Nie, s tým nemáme dobré skúsenosti. Nieže by sme 
s Púchovčanmi mali zlé vzťahy, no nie je to ideálna 
forma. Začneme robiť úpravy, budeme sa pripravo-
vať, aby sme behom roka až dvoch všetky veci spĺňali 
a potom, keď sa to podarí, tak radi využijeme mož-
nosť postupu do vyššej súťaže.“

S potešením prijali správu o neprihlásení sa Beluše 
do II. ligy v Púchove. Vedenie klubu sa netajilo ambí-
ciou postúpiť do celoštátnej súťaže. „Vo štvrtok sme 

telefonovali s predstaviteľmi Beluše, čakali sme na 
ich rozhodnutie. Oni sa oficiálne prihlásili do III. ligy a
my sa prihlásime do II. ligy. Riešili sme to už pred tým, 
čo by nastalo, ak by sa Beluša neprihlásila, pretože sa 
o tom hovorilo. My sme pripravení a prihlasujeme sa 
do druhej ligy,“ vyhlásil pre ProFutbal.sk manažér klu-
bu Marek Šimáček.

V Púchove majú vykrytý rozpočet pre vyššiu súťaž, 
tamojší štadión by mal, až na malé výnimky, spĺňať 
potrebné kritériá. 

„Počas uplynulej sezóny sme robili maximum pre 
postup. Žiaľ, nebolo to s tými peknými oslavami, po-
három a medailami, ale postupový cieľ sme týmto 
pádom naplnili. Pre klub je to výzva. V druhej lige ne-
chceme byť iba do počtu, hoci rešpektujeme kvalitu 
súťaže a jednotlivých tímov. Bude to náročné, no ide-
me do toho. Posilníme káder a verím, že budeme pre 
súťaž prínosom,“ dodal pre ProFutbal Šimáček.

 (r)
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Ponúkame na predaj záhradu (lokalita Zábreh) o 
rozlohe 1633 m², na záhrade sa nachádza pivnica, 
studňa, prípojka na elektrinu 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 obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.

PREDAJ RÔZNE
• Predám 2,5-ročný sporák MORA K 957, kombino-
vaný, s multifunkčnou rúrou a 4-ročnú, málo po-
užívanú mikrovlnku zn. Whirpool s kompaktným 
ovládaním. Tel. 0904 854 725.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa dňa 8. 6. 2019 
prišli naposledy rozlúčiť 
s naším drahým zosnu-
lým manželom, otcom, 
dedkom a pradedkom  
Viliamom MALOVCOM  
z Púchova. 
Zároveň ďakujeme po-
hrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku a taktiež 
p. kapl. Michalovi Melišovi.                 Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pri- 
búdajú, ale spomienky 
na teba v  našich srd- 
ciach stále zastavajú. 
Dňa 21. 6. 2019 uply-
nie dvadsať rokov, čo 
nás opustila manželka, 
mama a  babka Mária 
LUHOVÁ z  Horných 
Kočkoviec.

 S láskou a úctou spomína manžel 
a deti 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  

155

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 

KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42 
(NONSTOP v prípade úmrtia)

SPOMIENKA
Dňa 21. 6. 2019 uplynie 
10 rokov, čo nás opusti-
la drahá mama Helena 
MICHALCOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej s nami tichú spo- 
mienku. 
S láskou spomínajú syn 
Vladimír s manželkou, 
vnúčatá, pravnúčatá a brat Pavol s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 15. 6. 2019 sme si 
pripomenuli 40. výročie 
úmrtia Márie PASTOR-
KOVEJ, rod. Hudecovej  
z Horných Kočkoviec. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej s nami tichú spo- 
mienku s modlitbou. 
S láskou a úctou na ňu 
spomínajú dcéra Hanka, vnučky Milka a Anička  
s rodinami a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
V mesiaci jún uplynie 13 rokov od smrti Jožka 
KOVÁČIKA a 5 rokov, čo nás opustil aj syn Jozef 
KOVÁČIK ml. 
S láskou v srdci na nich spomína manželka, brat 
Ľudovít s rodinou, švagrovci a ostatná rodina. 
Kto ste ich poznali, spomeňte si na nich spolu  
s nami. 

SPOMIENKA
Dňa 13. 6. 2019 sme si pripomenuli 12. výročie 
úmrtia mamy a babky Jozefy SÝRNEJ a dňa  
3. 5. 2019 sme si pripomenuli 11. výročie úmrtia 
Ignáca SÝRNEHO. 
S láskou spomínajú syn Jozef s dcérami a zaťom 
a syn Milan s rodinou.  Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku v modlitbách spolu s nami. 

SPOMIENKA
Dňa 16. 6. sme si pripomenuli 1. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil otec Miroslav CRKOŇ 
a dňa 4. 8. si pripomenieme 7. výročie, čo nás 
opustila aj mama Margita CRKOŇOVÁ. 
Kto ste ich poznali, spomeňte si na nich spolu  
s nami.          S láskou spomínajú dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 21. 6. uplynie 40 
rokov od úmrtia našej 
drahej Vincencie ĎU-
RECHOVEJ, rod. Dvorš-
číkovej zo Starých No-
síc. 
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou spomína dcéra s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 20. 6. 2019 uply-
nie 40 rokov od smrti 
nášho otca p. Štefana 
HUŤU z Nimnice. 

S láskou spomína 
syn Vlado, dcéry Emília, 

Mária, Anna a nevesta 
Mária s rodinami.

SPOMIENKA
Človek odchádza, ale 
všetko krásne, čo nám 
dal, ostáva v nás. 
Dňa 24. 6. 2019 si pripo-
míname 5. výročie úmr-
tia Petra VALACHA  
z Dolných Kočkoviec. 
Tí, ktorí ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou naňho spomína manželka, dcéra
 a synovia s rodinami a ostatná rodina.
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• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• 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 kuchyn-
ské linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruk-
túr. Tel. 0907 422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• 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.

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.
• Práca v Púchove na pozície: Ochodného refe-
renta/-tku, podmienka NJ komunikatívne - plat 
od 550 €. Účtovníka/-níčku, plat od 650 €. Upra-
tovačku na dve hodiny týždenne - DVP. TRIPART, 
s. r. o. Tel. 0917 816 586, tripart@skpa.eu.
 
PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka, príp. uprato-
vačka. Tel. 0944 050 777.

SLUŽBY
• Prerábky bytových jadier, domov a kúpeľní. Tel. 
0940 731 972.
• Maľby, stierky a omietky. Tel. 0902 238 168.

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 0948 093 551.

STRATY - NÁLEZY
• Našiel sa USB s príveskom dreveného anjelika. 
Majiteľ nech sa hlási v inz. kancelárii PN v divadle. 
• Našiel sa zväzok kľúčov. Majiteľ si ich môže vy-
zdvihnúť v inzertnej kancelárii PN v divadle. 
• Našla sa čierna pánska peňaženka pri divadle. 
Majiteľ si ju môže prísť vyzdvihnúť do inzertnej 
kancelárie PN v divadle na Hoeningovom námestí. 

POĎAKOVANIE
• Veľmi pekne ďakujem neznámemu nálezcovi za 
nájdenú peňaženku aj s dokladmi, ktorá bola pri 
Kauflande. 

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

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

Dovolenky v júni 
teraz 

za najnižšie ceny 
Všetky ponuky leteckých 
autobusových zájazdov, 
alebo vlastným autom

 
nájdete na www.riatour.com

Nechajte Vaše deti snívať a zoberte ich k moru !

PO ZĽAVY ĎALEKO BEHAŤ NEMUSÍTE
ZBEHNITE K NÁM PO DOVOLENKU DO NOVEJ KANCELÁRIE

Ferka Urbánka 816
Budova reštaurácie Viva (ex Váh)

0902 685 577 info@gurutravel.skKONTAKT
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