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Žabky si doskákali pre prvé 
tohtoročné víťazstvo

Z návštevy družobného 
mesta Bobrujsk v Bielorusku

Zuzana Brindzová: Vyber si 
prácu, ktorú miluješ... 
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Dobrovoľní hasiči Podhoria triumfovali v siedmom 
kole Slovensko-moravskej hasičskej ligy v Lednic-
kých Rovniach. Po druhom mieste pred dvomi týžd-
ňami v Ihrišti tak Podhorania vystúpili v Lednických 
Rovniach na piedestál a v prie-
bežnom hodnotení seriálu Slo-
vensko-moravskej hasičskej ligy 
sa priblížili k vedúcemu Stupné-
mu a druhému Brumovu. Súťaž 
v Lednických Rovniach bola mi-
moriadne vyrovnaná, Podhorie 
malo pred druhým Brumovom 
náskokom iba šesť stotín sekundy, pod 14-sekun-
dovú hranicu sa dostalo aj tretie Ďurďové a štvrté 
Stupné. Do elitnej desiatky sa na asfaltovo – trávnatej 
trati v Lednických Rovniach  dostali z Púchovského 
okrese aj dobrovoľní hasiči z Visolají, Zbory, Ihrišťa a 
Nosíc. V priebežnom poradí si post lídra udržali Stup-
ňania, ktorí však majú už iba dvojbodový náskok na 
Brumov, Podhorie na treťom mieste stráca desať bo-
dov. Za vedúcou trojicou je už tridsaťbodová „diera“. 
Štvrtá Zbora však ešte boj o celkové prvenstvo roz-
hodne nevzdala, tohtoročný seriál Slovensko-morav-
skej hasičskej ligy je ešte len v polovici. 

V ženskej časti súťaže sa konečne dočkali aj žabky 
z Nosíc. Zrejme si už povedali, že majú dosť druhých 
miest a už by sa patrilo pripísať si na svoje konto aj 
víťazstvo. V Lednických Rovniach aj napriek drob-
nému zaváhaniu na štarte podali výborný výkon a 
„doskákali“ si po premiérové víťazstvo v tejto se-
zóne. Výborne si počínali aj reprezentantky ďalšej 
mestskej časti Púchova – Ihrišťa. Ihrišťanky zaostali 

za Nosičankami iba o 28 stotín sekundy a skončili na 
druhom mieste. Streženice skončili na piatej priečke, 
Kvašovčanky útok nedokončili. V priebežnom pora-
dí si žabky z Nosíc upevnili prvenstvo v seriáli. Pred 

druhou Nedašovou Lhotou majú 
už osembodový náskok a sú od-
hodlané po dvojročnej prestávke 
opäť triumfovať v celkovom po-
radí nadnárodnej súťaže v požiar-
nom útoku. 

Výsledky 7. kola – Lednické 
Rovne

Muži: 1. Podhorie – 13,18 sekundy, 2. Brumov 
– 13,24 s, 3. Ďurďové – 13,78 s, 4. Stupné – 13,90 s, 
5. Visolaje – 14,02 s, 6. Zbora – 14,16 s, 7. Valašské 
Příkazy – 14,28 s, 8. Podlužany – 14,29 s, 9. Ihrište 
– 14,40 s, 10. Nosice – 14,72 s, 11. Nedašova Lhota 
– 14,84, 12. Francova Lhota – 14,84 s, 13. Hliník nad 
Váhom – 15,04 s, 14. Hoštiná – 15,07 s, 15. Lehota pod 
Vtáčnikom – 15,72 s, 16. Tŕstie – 15,97 s, 17. Lednické 
Rovne – 16,30 s, 18. Krásno – 18,52 s, 19. Ruskovce 
– 18,89 s, 20. Poruba – 28,31 s, Lidečko a Svinná útoky 
nedokončili, Dohňany do Lednických Rovní ani ne-
pricestovali.

Ženy: 1. Nosice-žabky – 16,28 s, 2. Ihrište – 16,56 
s, 3. Nedašova Lhota – 16,60 s, 4. Kocurany – 16,86 s, 
5. Streženice – 17,44 s, 6. Dulov – 19,05 s, 7. Dežerice 
– 31,72 s, Kvašov útok nedokončil

Priebežné poradie po 7. kole:
Muži: 1. Stupné – 116 bodov, 2. Brumov B – 114 

bodov, 3. Podhorie – 106 bodov, 4. Zbora – 75 bo-
dov, 5. Ďurďové – 67 bodov, 6. Visolaje – 58 bodov, 

7. Francova Lhota – 52 bodov, 8. Podlužany – 44 
bodov, 9. Valašské Příkazy – 39 bodov, 10. Led-
nické Rovne – 35 bodov, 11. Hoštiná – 32 bodov, 
12. Poruba – 29 bodov, 13. Tŕstie – 28 bodov, 14. 
Krásno – 24 bodov, 15. Svinná – 20 bodov, 16. 
Nosice – 19 bodov, 17. Ihrište – 18 bodov, 18. 
Lidečko – 16 bodov, 19. Ruskovce – 16 bodov, 
20. Nedašova Lhota – 15 bodov, 21. Lehota pod 
Vtáčnikom – 14 bodov, 22. Hliník nad Váhom 
– 13 bodov, 23. Dohňany – 3 body. 

Ženy: 1. Nosice-žabky – 46 bodov, 2. Neda-
šova Lhota – 38 bodov, 3. Ihrište – 36 bodov, 
4. Dežerice – 35 bodov, 5. Dulov – 30 bodov, 6. 
Streženice – 24 bodov, 7. Kvašov – 23 bodov, 8. 
Kocurany – 17 bodov.                 pok 

Slovensko-moravská hasičská liga - 7. kolo, Lednické Rovne

Žabky si doskákali po prvé tohtoročné 
víťazstvo, triumf mužov Podhoria 

Napriek drobnému zaváhaniu na štarte dokázali žabky z Nosíc, že im asfalt v Lednických Rovniach vyhovuje a 
vybojovali si prvé tohtoročné víťazstvo v seriáli.          FOTO: Milan Podmaník

Dobojované - Nosičanky si vybojovali prvé tohtoroč-
né víťazstvo. 

Radosť žabiek bola po víťaznom útoku v Lednických 
Rovniach obrovská...

Muži Zbory skončili v Lednických Rovniach na šiestej 
priečke a na svojich konkurentov stratili. 

K. Heneková: 
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Požiarnej ulice. Celkové náklady na 
realizáciu predstavujú sumu 7 982 
eur.

Mesto Púchov sa naďalej snaží po-
kračovať v rozširovaní kamerového 
systému a aj tento rok predložilo ži-
adosť o poskytnutie dotácie na pro-
jekt: „Rozšírenie monitorovacieho 
kamerového systému – III. etapa“,  
v ktorom plánuje rozšíriť monitoro-
vanie mesta o ďalších osem kamier.

Projekt bol finančne podporený Ra-
dou vlády Slovenskej republiky pre 
prevenciu kriminality.

Zdroj: MsÚ, MsP
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II. etapa rozšírenia monitorovacieho kamerového systému
Mesto Púchov koncom roka 2017 
opätovne zareagovalo na Výzvu 
Rady vlády Slovenskej republiky pre 
prevenciu kriminality na rok 2018 
a predložilo žiadosť o poskytnutie 
dotácie na projekt: „Rozšírenie mo-
nitorovacieho kamerového systému  
v meste - II. etapa“. 

Žiadosť bola schválená vo výške po-
skytnutej dotácie 5000 eur a zmluva 
bola podpísaná 8. 11. 2018. V rám-
ci projektu sa jestvujúci kamerový 
systém rozšíril o ďalšie dve kamery 
s príslušenstvom, ktoré boli nainšta-
lované na stĺpoch verejného osvetle-
nia na križovatkách ulíc Moravská a 
Ferka Urbánka a Obrancov mieru a 

sevu nepôsobí príliš pekne. Až od 
druhého roku možno označiť porast 
za kvetnatú lúku. Nadzemné časti 
rastlín zmohutnejú a celkom potlačia 
jednoročné buriny, ktoré sa prestanú 
presadzovať. Ďalšia údržba kvetna-
tých plôch spočíva len v kosení.

Pracovníci PTSM na základe odpo- 
rúčaní p. Pekaru nechávajú pri kosbe 
vyššiu výšku pokosenej trávy a zá-
roveň ponechávajú skupiny s kvet-
stvom, na ktorom radi a v hojnom 
počte hodujú medonosné včely.

-sf-, foto: PTSM

Aj v Púchove budú plochy s lúčnymi kvetmi
Častým kosením trávy sa zhoršuje bio-
logická rozmanitosť zelene v mestách. 
Kosením sú ohrozené drobné živočí-
chy, vtáctvo a ani hmyz nemá vhod-
ný priestor pre svoj život. K zlepšeniu 
týchto podmienok slúži vytvorenie 
prirodzeného lúčneho porastu, ktorý 
je momentálnym trendom nielen na 
Slovensku. 

Kvetnaté lúky predstavujú alternatí-
vu k intenzívne udržiavaným a nízko 
koseným okrasným trávnikom. Nie 
sú náročné na vytvorenie a údržbu 
a zároveň sa ním znížia náklady na 
kosbu. Nachádzajú sa v ňom domáce 
druhy lúčnych kvetov, ktorým časom 
ustupuje burina a vysoká tráva. Lúčne 
porasty vytvárajú vhodné podmienky 
pre život rôznych druhov rastlín a živo-
číchov. Rôznorodosť lúky láka hmyz, 
vtáctvo, drobné cicavce a iné živočí-
chy.

Tradične kosené trávniky navyše zni-
žujú schopnosť zadržiavať dažďovú 
vodu, čím sa pocit tepla v letných 
horúčavách ešte viac zvyšuje. Nízko 
kosené trávniky sa v letných horúča-
vách nedokážu zregenerovať, strácajú 
schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu, 
ktorá bez úžitku odtečie do kanalizá-
cie. Narušený vodný režim vedie k vy-
sušovaniu krajiny a erózii pôdy. Menej 
kosené kvetnaté plochy nepotrebujú 
umelú závlahu, pretože dokážu lepšie 
zadržať dažďovú vodu.

Pri plochách s lúčnymi kvetmi sa záro-
veň znížia výdavky na kosenie, preto-
že údržba kvetnatej lúky sa vykonáva 
kosením len jedenkrát, maximálne 
trikrát ročne. Kvetnatá lúka v roku vý-
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níctva, ktorá prišla po takmer mesiaci, 
obsahuje tri odstavce plné citácií zá-
kona, čo je ambulantná pohotovost-
ná služba, akým spôsobom je podľa 
zákona o zdravotnej starostlivosti 
zabezpečovaná, ďalej rôzne poučenia 
pre jej organizátora, ako i konštatova-
nie, že podľa súčasnej platnej právnej 
úpravy neexistuje z pravidla o prevá-
dzkovaní ambulantnej pohotovost-
nej služby zákonná výnimka.   

„Považujem to za vyslovene alibi-
stický postoj ministerstva bez aké-
hokoľvek návrhu riešenia. Veď my 
sme  spoločnými silami našli rieše-
nie (NsP v Považskej Bystrici bola 
ochotná v obmedzenom režime 
prevádzkovať detskú pohotovosť 
v Púchove) a od ministerstva sme 
rozhodne očakávali ústretovejší 
prístup a ochotu problém riešiť. 
Opak je však pravdou,“ reaguje na 
odpoveď ministerstva zdravotníctva 
primátorka a dodáva: „Myslím si, 

že nastal čas začať riešiť otázku do-
stupnosti zdravotnej starostlivosti  
v tomto štáte nielen vo veľkých mes-
tách. Veď to, s čím sa teraz musia 
pasovať Púchovčania a obyvatelia 
celého okresu, môže onedlho po-
stihnúť ďalšie mestá.“

Sme pripravení spustiť petíciu 
vo všetkých obciach okresu
Rovnakú rétoriku razí aj poslanec 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a bývalý púchovský primátor Rasti-
slav Henek, ktorý sa od začiatku v zá-
ležitosti angažuje: „Myslím, si, že je 
dôležité verejne dôrazne upozorniť 
na tento problém, s ktorým sa dnes 
Púchov potýka. Vzhľadom na nedo-
statok pediatrov v rámci celého Slo-
venska, je možno len otázkou času, 
kedy budú Púchov nasledovať ďal-
šie okresné mestá, v ktorých presta-
ne pohotovosť fungovať. V prípade 
Púchova sa však podarilo nájsť rie-
šenie v spolupráci s NsP Považská 

Bystrica, ktorá je stále pripravená 
pomôcť. O to viac je postoj minister-
stva zdravotníctva zarážajúci. Sme 
preto pripravení spustiť petíciu vo 
všetkých obciach okresu za obnove-
nie detskej pohotovosti v Púchove.“   

Boj o detskú pohotovosť 
nevzdáme, petíciu podporíme
Púchovský okres, ktorý zahŕňa jedno 
mesto a dvadsať obcí, má viac ako 
44 tisíc obyvateľov. „Boj o detskú 
pohotovosť nevzdáme a prípadnú 
petíciu za znovuobnovenie detskej 
pohotovosti v Púchove určite pod-
poríme. Za mesto môžem sľúbiť, že 
aj naďalej budeme hľadať všetky 
možné spôsoby riešení, aby sa det-
ská pohotovosť do Púchova vrátila.  
Pretože je dôležité, aby mali Pú-
chovčania i ostatní obyvatelia okre-
su zabezpečený takýto typ zdravot-
nej starostlivosti. Zároveň verím, že 
sa nám podarí iniciovať potrebnú 
súčinnosť štátu, ministerstva a ta-
kisto samosprávneho kraja – bez 
ich pomoci sa totiž mesto ťažko po-
hne z miesta,“ vysvetľuje primátorka  
K. Heneková.  

-msu-tm-

K. Heneková: Boj o detskú pohovotosť 
nevzdáme, aj keď ministerstvo zaujalo 
vyslovene alibistický postoj 

Je veľmi dôležité poznamenať, že 
zriadenie, fungovanie i ukončenie 
fungovania APS nespadá do kompe-
tencií púchovskej samosprávy. Mesto 
disponuje len veľmi obmedzenými 
možnosťami, no napriek tomu pod-
niklo všetky dostupné kroky a stále 
hľadá možnosti, ktoré by pomohli si-
tuáciu s obnovením detskej pohoto-
vosti v Púchove riešiť. 

„Akonáhle sme sa dozvedeli, že pre-
vádzkovateľ detskej pohotovosti 
v Púchove má problém s pokrytím 
pohotovostných služieb lekármi a 
požiadal o jej zrušenie, vyvinuli sme 
maximálne úsilie, aby v Púchove 
detská pohotovosť ostala zachova-
ná. Okrem individuálneho oslovo-
vania lekárov a hľadaním možného 
nového prevádzkovateľa, čo však 
nebolo úspešné, sa schodným ja-
vilo riešenie, že v spolupráci s NsP 
Považská Bystrica by v Púchove fun-
goval v rámci detskej pohotovosti 
takzvaný doplnkový bod. V praxi 
by to znamenalo, že detská pohoto-
vosť by bola v Púchove prevádzko-
vaná v obmedzenom režime, teda s 
menším počtom ordinačných hodín,  
s pravdepodobne rovnakými lekár-
mi, ale pod hlavičkou považsko-
-bystrickej nemocnice. Toto však 
neumožňuje v súčasnosti platná 
legislatíva, pretože podľa nej musí 
mať hlavný aj doplnkový bod sídlo 
v rovnakom okrese. Preto sme  oslo-
vili ministerstvo zdravotníctva so  
žiadosťou o takúto výnimku,“ uvied-
la primátorka Katarína Heneková. 

Alibistický postoj ministerstva
Primátorka Púchova sa listom na re-
zortné ministerstvo obrátila 14. júna 
2019. Odpoveď ministerstva zdravot-

Od júla 2019 detskú pohotovosť alebo úradnícky povedané ambulanciu pohotovostnej 
služby (APS) pre deti a dorast v púchovskom Zdraví domáci Púchovčania, ale ani ostatní 
občania celého okresu nenájdu. S týmto nemilým faktom sa len ťažko zmierujú nielen 
rodičia malých detí, ale situáciu na ľahkú váhu rozhodne neberie ani samotné mesto.  
Preto sa obrátilo so žiadosťou na ministerstvo zdravotníctva, z odpovede však ostalo pri-
najmenšom zaskočené...

Odpoveď ministerstva  zdravotníctva neobsahovala 
žiadny návrh riešenia.
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V pondelok 1. júla sa primátorka Pú-
chova Katarína Heneková zúčastnila 
zasadania Rady Združenia miest 
a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa 
uskutočnilo v Liptovskom Jáne. Po 
celorepublikovom sneme ZMOS si 
na tomto stretnutí združenie volilo 
nových členov komory miest (Štefan 
Gregor, primátor mesta Šahy) i komo-
ry obcí (Michal Sýkora, starosta obce 

Štrba). Rada ZMOS zároveň schválila 
zriadenie jedenástich odborných sek-
cií i voľbu troch zástupcov ZMOS do 
Európskeho výboru regiónov pre roky 
2020 až 2025 (Jaroslav Hlinka - staros-
ta MČ Košice - Juh, Andrea Turčanová 
- primátorka Prešova, Ján Ferenčák - 
primátor Kežmarka).
Počas víkendu (7. júla) prijala primá-
torka pozvanie starostu obce Doh-

Zasadnutie Rady ZMOS v Liptovskom Jáne.

Cyrilo-Metodské hody 2019 v Dohňanoch.

ňany na návštevu trojdňových Cyri-
lo-Metodských hodov. Podujatie, 
ktoré je známe bohatým kultúrnym, 
športovým i duchovným progra-
mom, má v  Dohňanoch už dvad-
saťročnú tradíciu. 
(Viac info o podujatí na strane 15.) 

V pondelok 8. júla absolvovala  
K. Heneková rokovanie Rady Regio-
nálneho združenia miest a obcí stred-
ného Považia. Keďže táto organizácia 
patrí pod krídla ZMOS, predmetom 
stretnutia boli závery rokovania Rady 
ZMOS z 1. júla.                          -msu-tm-

Dobrý a efektívny nápad častokrát nestojí veľa peňazí
Jedným zo zistení interného enviro-
auditu, ktorý pre mesto Púchov za- 
čiatkom tohto roka zdarma spraco-
vala audítorka a poslankyňa mest-
ského zastupiteľstva Ľubica Kucha-
řová, bolo zistenie, že v kontajneroch 
určených na zmesový komunálny 
odpad sa našlo veľké množstvo vyse-
parovateľných zložiek, najmä plastov 
a skla. 

Jedným z navrhovaných opatrení 
ako túto, pre Púchovčanov neli-
chotivú štatistiku vylepšiť, je zvý-
šenie povedomia občanov o sepa-
rovaní v domácnosti. Napomôcť 
tomu majú najnovšie aj nasprejo-
vané nápisy na zberných kontajne-
roch, ktoré ľudí upozorňujú na to, 
čo do nich rozhodne nepatrí.

-msu-, Foto: FB 

Na mestskom úrade vznikol referát 
odpadového hospodárstva 
Na Oddelení výstavby, investícií, ži-
votného prostredia a stavebného 
úradu Mestského úradu v Púchove 
bola od 1. 7. 2019 vytvorená pracov-
ná pozícia referenta odpadového 
hospodárstva a investičnej činnosti, 
ktorý bude zabezpečovať riešenie 
samosprávnych funkcii mesta v ob-
lasti odpadového hospodárstva. Na 
túto pozíciu bola prijatá Ing. Veronika 
Müllerová, PhD. (kontakt: veronika.
mullerova@puchov.sk).
V náplni práce novej referentky bude:  
• vyjadrenia k programom odpadové-
ho hospodárstva a ich evidencia,  
• vyjadrenia v konaniach k nakladaniu 
s nebezpečným odpadom, 
• vyjadrenia k zámerom, návrhom, 

investičnej činnosti a podnikateľskej 
činnosti na úseku odpadového 
hospodárstva,  
• evidencia údajov o komunálnom 
odpade a zberných nádobách, spra-
covanie hlásení a výkazov,  
• priestupkové konania a správne 
delikty,  
• zabezpečenie zmluvných vzťahov v 
oblasti nakladania s odpadmi,  
•  kontrola plnenia zmluvných pod-
mienok a čerpania financií,  
• vedenie evidencie, kontrola a rie-
šenie nelegálnych skládok na území 
mesta Púchov,  
• spracovanie štatistických údajov.

-sf-

Takýmto spôsobom budú podľa konateľa PTSM Miloša Svobodu 
postupne označené všetky kontajnerové stojiská 

s 1100-litrovými nádobami na komunálny odpad v meste.
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Aká bola vaša motivácia, s ktorou 
ste sa rozhodli uchádzať o novú pra-
covnú pozíciu?
Na Mestský úrad v  Púchove som 
sa dostala na základe žiadosti ešte 
počas materskej dovolenky, kde 
mi bolo ponúknuté miesto na útva-
re hlavného kontrolóra, ako odbor-
ná referentka kontroly. Práve vďaka 
tejto pozícií som sa dostala do obra-
zu a spoznala chod a ľudí na úrade, 
ale aj mimo neho. Po avizovanom 
odchode môjho predchodcu mi 
bolo pani primátorkou ponúknuté 
dočasné zastupovanie vedúcej po-
zície na tomto oddelení, ktoré som 
s veľkou výzvou a odhodlaním pri-
jala. Počas tých šiestich mesiacov 
som mala možnosť sa hlbšie a kom-
plexnejšie oboznámiť s problemati-
kou a štruktúrou oddelenia, čo bola 
zároveň aj príležitosť sa oficiálne 
uchádzať o túto pracovnú pozíciu.

S akými plánmi nastupujete do no-
vej funkcie?
Funkciu vedúcej oddelenia organi-
začného a  vnútornej správy, ktoré 
má v  kompetencií celkový chod 
úradu a  zabezpečuje prvý kontakt 
s  klientmi, je potrebné vykonávať 
dôsledne, odborne a  spoľahlivo. 
Je preto dôležité správne nastaviť 
už zabehnutý systém a  s  nejakými 
menšími úpravami ho zmodernizo-
vať. Vylepšovať a  zdokonaľovať sa 
predsa dá vždy, najmä, ak je to v pro-
spech zamestnancov, úradu a mesta 
ako celku. Nerada si niečo plánujem 
vopred, skôr sa držím svojich pra-
vidiel a  zásad a  prispôsobujem im 
svoje vízie. 

Ktoré aktuálne problémy považujete 
za prioritné?
Robím prácu, v  ktorej som našla 
zmysel a skĺbila naštudovanú teóriu 

s  praxou. Snažím sa hľadať riešenia 
výhodné pre každého. Pokúšam sa 
učiť z  vlastných chýb i  chýb okolia 
a posúvať sa vpred. Preto, ak aj sa 
vyskytne nejaký problém, vždy sa 
snažím ho operatívne a  pozitívne 
vyriešiť.

Máte svoje obľúbené životné krédo?
Áno mám, a  nie jedno. Mám svoje 
obľúbené životné pravdy, ktoré ma 
vystihujú. Snažím sa nečakať na per-
fektnú chvíľu, ale vziať práve tú, čo 
je a spraviť ju perfektnou. Snažím sa 
aj v  práci dosahovať svoje maximá 
a keď sa chce, nájde sa spôsob, keď 
sa nechce, nájde sa dôvod. 
Životné krédo, ktoré ma momen-
tálne vystihuje najviac je: vyber si 
prácu, ktorú miluješ a už ani deň vo 
svojom živote nebudeš musieť pra-
covať.

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Zuzana Brindzová: Vyber si prácu, ktorú miluješ a už 
ani deň vo svojom živote nebudeš musieť pracovať

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali 
a kde v súčasnosti bývate?
Pochádzam zo Šamorína, kde som 
navštevovala aj deväťročnú základ-
nú školu. Prakticky od pätnástich 
rokov som dochádzala každý deň do 
Bratislavy, najskôr na gymnázium, 
potom na vysokú školu a napokon aj 
za pracovnými povinnosťami. Študo-
vala som na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave, Národohospodársku fa-
kultu, odbor Financie, bankovníctvo 
a  investovanie. V  roku 2014 som sa 
vydala a  presťahovala do obce Lysá 
pod Makytou, kde momentálne bý-
vam so svojou rodinou.

Aké boli vaše doterajšie pracovné 
zaradenia?
Počas štúdia ma zaujala predovšet-
kým problematika verejných financií 
a financovania miest a obcí. V tomto 
smere som sa rozhodla pokračovať a 
po úspešnom ukončení inžinierske-
ho a doktorandské štúdia som zosta-
la pôsobiť na katedre ako odborná 
asistentka a  vedecko-výskumná 
pracovníčka so zameraním na oblasť 
financovania územných samospráv. 
Súbežne som vykonávala lektorskú 
činnosť v  spolupráci so ZMOS-om 
a Ekonomickou univerzitou, v rámci 
ktorej som prednášala začínajúcim 
starostom, poslancom a  hlavným 
kontrolórom o  problematike verej-
nej správy a územnej samosprávy na 
Slovensku.

Mohli by ste prezradiť aj niečo z 
vášho súkromného života (rodinné 
pomery, prípadne záľuby, ktorým sa 
venujete vo voľnom čase)?
Ako som spomínala, som vyda-
tá a  s  manželom máme 2,5-ročnú 
dcérku Emmanuelku, ktorá nám 
robí veľkú radosť. Všetok svoj voľný 
čas trávim predovšetkým s  rodinou, 
s  ktorou sú spojené aj naše spoloč-
né záľuby. Dá sa povedať, že v tejto 
životnej etape som celý svoj voľný 
čas a záľuby plne prispôsobila našej 
dcérke a manželovi.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy Mestského úradu v Púchove riadi od 
1. júla 2019 Ing. Zuzana Brindzová, PhD., ktorá bola od začiatku tohto roku povere-
ná zastupovaním vedúceho právno-organizačného oddelenia. Navštívili sme ju v jej 
kancelárii na úrade a položili jej niekoľko otázok:
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Mestská polícia

Púchovskí hasiči sa posledné dva týždne nenudili 
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

POLÍCIA INFORMUJE

Polícia kontrolovala alkohol u mládeže

Pri špeciálnej policajnej akcii zameranej na alkohol u mladistvých predviedli na policajné oddelenie jedno  dievča 
a dvoch chlapcov. V dychu mali malé množstvo alkoholu.                   FOTO: KR PZ Trenčín

Policajti z Púchova  vykonali v Púchove  preventív-
no-bezpečnostnú akciu pod názvom Mládež, ktorá 
bola zameraná proti požívaniu alkoholických nápojov 
mladistvými a maloletými osobami a  podávaniu al-
koholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. 
V meste Púchov  boli skontrolované vo večerných 
hodinách viaceré prevádzky a verejné priestranstvá, 
kde sa najčastejšie zdržiava mládež. 

Počas akcie Mládež boli predvedené na Obvodné 

oddelenie PZ v Púchove tri osoby - dvaja chlapci a 
jedno dievča. Šestnásťročná Simona sa podrobila dy-
chovej skúške na alkohol s výsledkom 0,06 mg/l (0,13 
promile). Sedemnásťročný Patrik, ktorý sa podrobil 
dychovej skúške na alkohol s výsledkom 0,05 mg/l 
(0,10 promile) a 17-ročný Oliver sa podrobil dychovej 
skúške na alkohol s výsledkom 0,14 mg/l (0,29 promi-
le). Následne boli vyrozumení zákonní zástupcovia a 
po vypočutí boli osoby prepustené.    KR PZ Trenčín

Cesty Púchovského okresu boli opäť bez obetí
Dopravné nehody na cestách Púchovského okre-

su si v 27. týždni nevyžiadali žiadnu ľudskú obeť ani 
ťažké zranenie. Na krajských cestách sa v rovnakom 
týždni stalo 24 dopravných nehôd. Zomrel pri nich 
jeden človek. Od začiatku roka sa v Trenčianskom 
kraji stalo 661 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 
12 ľudí (medziročný pokles o troch), ťažko sa zranilo 

31 osôb. Na slovenských cestách sa od začiatku roka 
stalo 6741 dopravných nehôd (medziročný pokles o 
14). Zomrelo pri nich 109 ľudí, čo je o šesť viac, ako v 
rovnakom období minulého roku. Najviac obetí majú 
Trnavský a Banskobystrický kraj, kde zomrelo zhodne 
po 18 ľudí. Najmenej ľudí – po 11, zomrelo tento rok 
pri nehodách v Košickom a Žilinskom kraji.   (r)

Od 27. júna do 11. júla absolvovali príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v 
Púchove jedenásť zásahov. 

V stredu 27. júna hasili požiar osobného auta znač-
ky Peugeot v Horovciach. V pondelok 1. júla likvido-
vali následky veternej kalamity na Nábreží slobody v 
Púchove, kde visel asi v sedemmetrovej výške zlome-
ný konár. V rovnakom čase odstraňovali púchovskí 
hasiči aj strom, ktorý spadol na cestu v Hoštinej. Do 
tretice v prvý júlový deň zasahovali v Beluši, kde do-
šlo k úniku pohonných hmôt na vozovku. 

V utorok 2. júla bola jednotka HS Púchov požiada-
ná o súčinnosť pri otvorení bytu na Pribinovej uli-
ci.  Dvere boli uzamknuté. Príslušníkom sa podarilo 
dostať do bytu pomocou rebríka, po ktorom vyliezli 
na balkón a následne cez balkónové dvere vnikli do 
bytu. V byte sa nachádzala osoba ženského pohlavia 
bez známok života.

O dva dni neskôr púchovskí hasiči zniesli zranené-
ho človeka z neprístupného terénu v Streženiciach a 

v rovnaký deň zasahovali pri požiari chaty v Dohňa-
noch. 

V nedeľu 7. júla privolali hasičov k požiaru osob-
ného vozidla v obci Záriečie. Na likvidácii požiaru sa 
podieľali traja príslušníci HaZZ. Požiarom bola zasia-
hnutá motorová časť a čiastočne aj interiér vozidla. V 
ten istý deň hasili púchovskí hasiči požiar ihličnatého 
lesa s trávnatým porastom . Na mieste zasahovali aj 
príslušníci DHZO Kvašov, Mikušovce, Červený Kameň, 
Tuchyňa, Pruské a HaZZ Dubnica nad Váhom. 

V pondelok 8. júla zasahovali hasiči pri doprav-
nej nehode v Púchove . Na mieste zasahovali tra-
ja príslušníci , ktorí zabezpečili autá proti pohybu, 
vzniku požiaru a následne posypali vytekajúci olej 
sorpčnou látkou. Zdravotní záchranári ošetrili ľahko 
raneného pacienta  s poranenou rukou. V rovnaký 
deň bola jednotka povolaná k technickému zásahu – 
otváranie dverí na budove domu služieb v Púchove, 
v budove sa nachádzala osoba bez známok života.   
    HS Púchov

Opitých bratov z kúpaliska vykázali
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého na kúpalisku trojica 
mužov skákala do bazéna a nerešpektovali výzvy 
plavčíka. Hliadka mestskej polície po príchode na 
miesto zistila, že ide o dvoch bratov, ktorí boli pod 
vplyvom alkoholu. Hliadka privolala na miesto aj 
hliadku Obvodného oddelenia Policajného zboru 
z Púchova a spoločnými silami vykázali neprispô-
sobivé osoby z areálu kúpaliska. V tomto prípade 
nešlo o porušenie zákona.   

Zabudla zabuchnúť kapotu...
Hliadka mestskej polície preverovala podnet 

občana z z Námestia slobody, že v nočných ho-
dinách sa spúšťal alarm na presne nezistenom 
vozidle pred bytovkou kde býva. Preverením 
oznámenia bolo zistené, že alarm sa spúšťa na 
osobnom motorovom vozidle značky Hyundai 
Getz, červenej farby, ktoré bolo zaparkované na 
Námestí slobody, pred bytovým domom č. 1407. 
Kontrolou vozidla bolo zistené, že nie je dobre 
uzavretá predná kapota motora, ktorá bola po 
kontrole motorovej časti riadne uzavretá – na zá-
klade parkovacej karty bol zistený majiteľ vozidla. 
Jeho dcéra, ktorá automobil naposledy šoférovala 
hliadke uviedla, že dolievala kvapalinu do ostre-
kovačov a riadne neuzavrela kapotu motora. Ško-
da na majetku nezistená. 

Neuznávajú jednosmerku...
Hliadka mestskej polície sa zamerala na kont-

rolu dodržiavania zákazov upravených doprav-
ným značením v súvislosti s dopravnou uzáverou 
Štefánikovej ulice, keď najmä na Ulici F. Urbánka 
dochádzalo k porušovaniu zákazu vjazdu do jed-
nosmernej ulice, v dôsledku čoho vznikali kolízne 
situácie. Počas dvoch hodín zistili mestskí poli-
cajti deväť automobilov, ktorých vodiči porušili 
zákaz vjazdu. Všetkých hliadka mestskej polície 
potrestala desaťeurovou pokutou.   

Spitý ako mužik...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia o priestupku proti ve-
rejnému poriadku v mestskom parku, kde krátko 
pred druhou hodinou popoludní ležal na zemi 
opitý muž. Mamičky s kočíkmi sa báli do parku 
vstúpiť. Hliadka našla na mieste muža evidentne 
pod vplyvom alkoholu, muž bol navyše pomo-
čený. Mestskí policajti ho posadili na lavičku s 
tým, že na nej bude sedieť dovtedy, kým nebu-
de schopný odísť samostatne domov. Priestupok 
proti verejnému poriadku je v riešení. 

Brat rozbil bratovi hlavu
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

požiadania Operačné strediska Policajného zboru 
z Trenčína pri katolíckom kostole v Horných Koč-
kovciach, kde malo dôjsť k bitke. Mestskí policajti 
prišli na miesto spolu s ďalšími dvomi hliadkami 
štátnej polície. Pred pizzeriou na Továrenskej ulici 
napadol brat brata a spôsobil mu zranenie hlavy. 
Na miesto prišli zdravotní záchranári, ktorí zrane-
ného muža ošetrili. Oboch bratov predviedli na 
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Púcho-
ve, kde vypovedali aj svedkovia incidentu. Mes-
tskí policajti následne zistili, že bitku zachytila aj 
bezpečnostná kamera z pizzerie, o čom informo-
vali štátnych policajtov. 

Močil do kvetináča
Napomínaním vyriešila hliadka mestskej polície 

vzbudzovanie verejného pohoršenia. Dopustil sa 
ho bezdomovec, ktorý na Ulici F. Urbánka močil 
do betónového kvetináča. 
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Ešte mesiac a pol môže verejnosť 
vďaka Zeleným očiam premeniť svo-
je environmentálne ladené projekty 
na skutočnosť. Grantový systém TSK, 
ktorý kraj spustil v roku 2016, je za-
meraný na ochranu a zlepšenie stavu 
životného prostredia na území župy, 
na podporu environmentálnych ná-
padov obyvateľov kraja vyčlenila 
župa už druhým rokom 100 tisíc eur. 
Príležitosť urobiť svoje okolie zelen-
ším využilo tento rok aj Centrum 
sociálnych služieb Bôrik v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK), ktoré sa 
do grantu Zelené oči zapojilo pro-
stredníctvom občianskeho združe-

Podporu enviroprojektov 
môžete žiadať aj tento rok 

nia (OZ) Ľudia pre Bôrik. Finančné 
prostriedky vo výške takmer 2 000 
eur v rámci projektu Znižovanie en-
vironmentálnej záťaže separovaním 
odpadu boli využité na nákup špe-
ciálnych kontajnerov na vybrané 
komodity a kompostérov.

Ak vás projekt inšpiroval, niečo 
podobné môžete vo svojom okolí  
zrealizovať aj vy. Stačí vyplniť ži-
adosť, ktorú nájdete na webo-
vom sídle kraja v sekcii Regi-
onálny rozvoj a odoslať ju na 
Úrad TSK, nie však neskôr ako  
31. augusta 2019.                    
                                           (B. Jánošková)

Kraj je plný významných osobností, aj tento rok župa ocení niekoľko z nich

Olympijský víťaz Ján Zachara, dlhoročný 
starosta obce Lehota pod Vtáčnikom a 
bývalý poslanec Zastupiteľstva TSK Ján 
Cipov, profesor Ivan Hričovský, ombuds-
man Českého olympijského výboru 
Alexander Karólyi, spisovatelia Michal 
Dobiaš a Rudolf Dobiáš, poetka Mária 
Jana Jablonská či kolektív Hematologic-
ko-transfúzneho oddelenia z považsko-
bystrickej nemocnice. K týmto význam-
ným menám tento rok pribudnú ďalšie 
osobnosti Trenčianskeho kraja, ktoré 
budú ocenené Cenou predsedu TSK ale-
bo Cenou Zastupiteľstva TSK za svoj prí-
nos k šíreniu dobrého mena kraja. 
Návrhy na laureátov ocenení máte aj 
tento rok v rukách vy. Ak veríte, že vo 

vašom okolí pôsobí niekto, kto si za svoj 
prínos zaslúži uznanie, neváhajte a daj-
te nám o ňom vedieť! Oceniť verejným 
uznaním môže TSK jednotlivca či kolektív, 
ktorý sa svojou činnosťou postaral o šíre-
nie dobrého mena župy na poli športu, 
umenia alebo bol jeho zásluhou zachrá-
nený napríklad ľudský život. Zo všetkých 
návrhov, ktoré budú doručené na župný 
úrad, vyberie Komisia pre udeľovanie 
Ceny TSK budúcich držiteľov verejných 
uznaní TSK.
Čo musí návrh obsahovať a akým spôso-
bom ho môžete doručiť na Úrad TSK, sa 
dočítate na webovom sídle kraja www.
tsk.sk v sekcii Samospráva/Verejné uzna-
nia.                                                         (Ľ. Bobák) 

Už po tretíkrát ocení Trenčianska župa verejnými uznaniami výnimočné osobnosti, ktoré sa svojou snahou a tvrdou 
prácou dennodenne podieľajú na šírení dobrého mena Trenčianskeho kraja doma i v zahraničí. Nominácie na laureá-
tov ocenení sú aj tento rok v rukách širokej verejnosti.

Medzi mestami Trenčín a Nemšová 
aktuálne prebiehajú práce na úseku 
cyklotrasy v rámci cezhraničného 
projektu Na bicykli po stopách his-
tórie, na ktorom Trenčianska župa 
spolupracuje s moravským mestom 
Brumov–Bylnice. 

Na slovenskej strane bude mať uni-
kátna cyklotrasa, ktorá prepojí dve 
vyhľadávané historické pamiatky, 
Trenčiansky hrad s hradom v meste 
Brumov–Bylnice, 24 kilometrov. „Sa-
mostatné nové teleso cyklotrasy dosi-
ahne dĺžku 11,4 km, zvyšok povedie po 
už existujúcich komunikáciách. Jeho 
trasa začína za starým železničným 
mostom v Trenčíne a vedie popod Za-
marovce, Skalku nad Váhom, diaľnicu a 
končiť bude pri kúpalisku v Nemšovej,“ 
vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav 
Baška počas kontrolného dňa s tým, 
že v Nemšovej cyklotrasa nadviaže na 
už existujúci cyklochodník vedúci až 
po hranicu s Českou republikou. 

Cyklotrasa, ktorá spojí dve 
krajiny, kraje i dva hrady 

Práce na cyklotrase sú momentálne 
v štádiu zemných prác a prebiehajú 
na prvých 6 kilometroch cyklotrasy. 
„V tejto časti máme odhumusovanú 
trasu a súčasne prebiehajú práce aj na 
dvoch mostných objektoch cez vodný 
tok Sučanka a Vláru. Počas prác boli 
identifikované úseky, kde je nevhodné 
podložie a spolu s investorom a pro-
jektantom hľadáme riešenie,“ povedal 
zástupca zhotoviteľa Jozef Chalu-
piansky. Podľa slov župana si TSK ne-
chal vyhotoviť kontrolný posudok zo 
Žilinskej univerzity, ktorý overí správ-
nosť nameraných hodnôt únosnosti 
podložia a naznačí ďalší postup pri 
rozhodovaní. „Ak všetko pôjde dobre, 
túto stavbu by sme chceli dokončiť na 
jeseň tohto roka tak, aby cyklistická 
verejnosť stihla koniec sezóny,“ doplnil 
župan. Zástupca zhotoviteľa potvrdil, 
že za priaznivých klimatických pod-
mienok a promptného vyriešenia 
problému s podložím je reálne tento 
termín stihnúť.                 (L. Kukučková)
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STENČENÉ SKLO  

fb: optikadroptik www.droptic.skAKCIA PLATÍ DO 31.8.2019 NA VYBRANÉ OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY

13,80€LEN

TAKÉ
OKULIARE
NECHCETE!

ZA CENU NESTENČENÉHO
DR OPTIK SK s.r.o.

Moravská 687/11 (pamätná fara), 020 01 PÚCHOV
mail: puchov@droptic.sk • mobil: 0915 378 744
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Zmluva o partnerstve a spolupráci 
medzi mestami Púchov a Bobrujsk 
bola podpísaná v roku v 2005. Bola 
to príležitosť osobným kontaktom 
ešte viac prehĺbiť našu doterajšiu 
spoluprácu a pripomenúť si spoločne 
s predstaviteľmi mesta Bobrujsk jej 
14-ročné trvanie. Dostali sme šancu, 
aká sa neponúka často. Zúčastni-
li sme sa trojdňového veľkolepého 
kultúrneho programu, priateľských i 
oficiálnych stretnutí s predstaviteľmi 
mesta, poslancami, zástupcami pod-
nikateľov, hostí z ďalších družobných 
miest. Stretnutia boli pre nás zdrojom 
nových informácií, ktoré budeme vy-
užívať v našej ďalšej verejno-prospeš-
nej činnosti. 

Hneď v prvý deň sme sa zúčastnili 
stretnutia s predstaviteľmi pravosláv-
nej cirkevnej základnej školy a gym-
názia. Po prezretí priestorov školy 
sme diskutovali o podmienkach, roz-
sahu a organizácii výchovy a vzdelá-
vania, dĺžke plnenia povinnej školskej 
dochádzky, o právach a povinnosti-
ach žiakov a študentov. Druhý deň 
návštevy sme sa v dopoludňajších 
hodinách zúčastnili v Magilevskej 
oblasti medzinárodného ekonomic-
kého fóra „Mlyn úspechov“ a prezreli 
prezentácie účastníkov podujatia. 

Medzinárodný festival „Vienok druž-
by“ otvoril primátor mesta Bobrujsk 
Alexander Viktorovič Studnev. Konal 
sa v priestoroch hokejovej arény a 
bol prierezom širokého spektra kul-
túrnych vystúpení umelcov, detských 
účinkujúcich, tanečných a hudob-
ných telies z mnohých krajín sveta. 
Vystúpil na ňom aj pozvaný Folklór-

Z návštevy družobného mesta Bobrujsk v Bielorusku
V dňoch 27. júna až 30. júna 2019 sa poslanci MsZ Irena Kováčiková, Ing. Peter Žiačik a Ing. Vi-
liam Karas ako členovia delegácie mesta Púchov zúčastnili osláv 632. výročia založenia mesta 
Bobrujsk, Dní mesta a 75. výročia oslobodenia. 

odovzdali do užívania nové skladové 
priestory. V oboch prípadoch prítom-

ny súbor Váh z Púchova, ktorý zožal 
veľký úspech. Slávnostné prijatie 
všetkých členov pozvaných delegácii 
primátorom mesta Bobrujsk bolo prí-
ležitosťou odovzdať privezený dar a 
pozdravy od občanov Púchova a pri-
mátorky mesta Púchov JUDr. Kataríny 
Henekovej.

Z príležitosti osláv 75. výročia oslobo-
denia mesta sme sa zúčastnili klade-
nia vencov a kvetov pri pamätníkoch 
obetí II. svetovej vojny, spojenej s 
vojenskou prehliadkou. V programe 
osláv bolo otvorenie novej vybave-
nej budovy, kde bude sídliť filiálka 
katastrálneho úradu. Nachádza sa na 
Komsomolskej ulici 30 a bude v nej za-
mestnaných 113 mladých vzdelaných 
ľudí. V závode na výrobu cukroviniek 

ný pravoslávny cirkevný hodnostár 
- vladyka posvätil objekty. Centrálne 
námestie mesta skrášlila aleja 12 part-
nerských miest (medzi nimi aj mesta 
Púchov) na znak priateľstva a spolu-
práce. Na 12 tabuliach je krátka infor-
mácia i fotografie o meste. 13. tabuľa 
je venovaná mestu na rieke Berezina 
– Bobrujsku. 

Kultúrny program „Od histórie k 
súčasnosti“ pokračoval na námes-
tí pred budovou radnice za účasti 
predstaviteľov mesta, hostí a obča-
nov Bobrujska. Program k výročiam 
bol zavŕšený koncertom speváckych 
hviezd z Bieloruska a sviatočným oh-
ňostrojom. V nedeľu v nočných hodi-
nách sme opúšťali Bobrujsk plní krás-
nych dojmov a zážitkov, obohatení o 
nových priateľov, o nové vedomosti 
a informácie o histórií a súčasnosti 
mesta Bobrujsk.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ

piatok, 
sobota, 
nedeľa 

a pondelok

Š..š... Nehovorte to nikomu
ŠŤASTNÝ ŠTVRTOK

 Dopredaj dovoleniek
 vždy vo štvrtok na odlety:

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
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Veselá rozlúčka v MŠ Lienka
Ako to už v júni býva zvykom, ani ten-
to rok to nebolo inak. S blížiacim sa 
koncom školského roka 2018/2019 
nastal čas, aby sme sa rozlúčili s naši-
mi predškolákmi. Po celý čas pobytu v 
materskej škole sme sa snažili vštepo-
vať im lásku a úctu ku všetkému dob-
rému, pestovať ich vôľové a charakte-
rové vlastnosti, formovať ich zručnosti 
a vedomosti. Takto vyzbrojení na pre-
konávanie životných prekážok a na 
zvládnutie nových úloh sa vaše deti na 
školu tešia. V piatok 28. júna posledný-
-krát vystúpili v Materskej škole Lien-
ka na Ulici 1.  mája predškoláci pred 
svojimi kamarátmi a pani učiteľkami. 
V tento slávnostný deň sme v mater-
skej škole privítali veľmi milú návšte-
vu. Našu rozlúčku predškolákov prišli 
pozdraviť predsedníčka Slovenskej 
rady rodičovských združení Ing. Bc. 
Júlia Lindtnerová a členka Výkonné-
ho výboru SRRZ PaedDr. Eva Baricová 
v nadväznosti na 12. národný stupeň 
Európskeho dňa rodičov a škôl. 

Rozlúčka s predškolákmi sa v mater-
skej škole konala pod vedením pani 
učiteľky Eleny Chybovej a zastupuj-
úcej p. učiteľky Vierky Skybovej. Deti 
mali pripravený pekný kultúrny pro-
gram, ktorý vypĺňali piesne, básne a 
rytmický tanec. Predškoláci svojim 
mladším kamarátom zahrali rozpráv-
ku „O kozliatkach“. A aká by to bola 
rozlúčka bez poďakovania pani uči-
teľkám, tete upratovačke, tetám ku-
chárkam. Nastal čas lúčenia a ako sa 
patrí okrem krásnych spomienok na 
čas strávený v materskej škole si naši 
predškoláci odniesli na pamiatku kniž-
ky, omaľovánky a sladké darčeky. Všet-
kým našim predškolákom prajeme, 
aby v septembri s radosťou nastúpili 
do vytúženej školy a aby boli naďa-
lej takí šikovní a robili všetkým okolo 
seba radosť. Veríme, že budete šťastní, 
čo vám zo srdca prajeme my učiteľky, 
ale aj celý personál našej škôlky.

MŠ Lienka na Ulici 1. mája

V zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej 
energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov vám oznamujeme, že z dôvodu vy-
konávania plánovaných opráv na sústave te-
pelných zariadení bude v termíne: 20. 8. 2019 
od 08:00 hod. do 22. 8. 2019 do 18:00 hod. 
prerušená dodávka teplej úžitkovej vody. 
V prípade, že práce budú ukončené v skoršom 
termíne, dodávka teplej úžitkovej vody bude 
okamžite obnovená. 

Za znížený komfort sa vopred ospravedlňuje-
me a ďakujeme za pochopenie.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.

Oznam o prerušení
dodávky teplej 
úžitkovej vody

Základné  organizácie  Slovenského  zväzu  
včelárov – Púchov a Lúky pozývajú  na 

13. včelársku nedeľu púchovského regiónu 
spojenú s oslavou 100. výročia založenia Vče-
lárskeho spolku v Púchove, ktorá sa uskutoční 

dňa 4. 8. 2019 od  9.00 hod. v Mestečku. 

Program:  
   9.00 Prezentácia a predaj včeláskych výrobkov
10.00 Slávnostné  zahájenie
10.10  Vyznamenanie  zaslúžilých  včelárov
10.30 Pasovanie novoprijatých  včelárov  
10.45 Vystúpenie  folk. súborov a hud. skupín 
12.30 Posedenie pri hudbe, tombola
                      
Od  11.00 sa uskutočnia v sále DK prednášky:
Apiterapia - MVDr. Zdeněk Klíma
Technológia včelárenia - Miroslav Sedláček
 
Počas celého dňa sa budú predávať včelárske 
potreby, ochutnávka medu a taktiež bude 
ponúkané bohaté občerstvenie a dobrá nála-
da. Na akciu pozývame  všetkých včelárov a 
priateľov včelárstva.

Vstupné: 1 €.

po - pia: 7:30 -15:30 hod.
so, ne: zatvorené

Župné námestie 900/7, 020 01  Púchov 

tel. 463 14 88, mestskakniznicapuchov@gmail.com

Otváracie hodiny Mestskej 
knižnice Vladimíra Roya

počas júla a augusta 

Naši dôchodcovia športujú a súťažia
Dňa 26. 6. 2019 usporiadala Krajská 
organizácia Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Trenčín XI. ročník Krajských 
športových hier seniorov JDS Trenčian-
skeho kraja. Hry sa konali na ZŠ Ul. No-
vomeského v Trenčíne. Súťažili seniori 
v troch vekových kategóriách: 50 - 60 
rokov, 60 - 70 rokov a nad 70 rokov.

Farby okresu Púchov obhajovali jede-
násti členovia ZO JDS Púchov, Horné 
Kočkovce a Lúky pod Makytou, kto-
rým sa podarilo získať štyri medaily. 
Najstaršia účastníčka športových hier 
88-ročná Emília Šipulová z Púchova 
získala v stolnom tenise striebornú 

medailu po vyrovnanom zápase 22:20 
so 71-ročnou súperkou. Tajomníčka 
OO JDS Púchov Elena Gelnarová zís-
kala striebornú medailu v  petangu.  
Z dôchodcov okresu Púchov boli ešte 
úspešní dvaja súťažiaci: Daniel Luhový 
získal striebornú medailu v streľbe zo 
vzduchovky a Mária Kucejová vybojo-
vala bronzovú medailu v hode graná-
tom na cieľ. 

OO JDS Púchov ďakuje organizátorom 
za dobre pripravenú športovú akciu a 
všetkým zúčastneným súťažiacim za 
peknú reprezentáciu.

-r-
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Festival Končiny 2019

Multižánrový hudobný festival 
Končiny ponúka jedinečné spoje-
nie odľahlého prírodného prostre-
dia Strážovských vrchov s kvalitnou 
hudobnou produkciou. Podujatie 
sa koná takmer na konci sveta, v 
nadmorskej výške až 630 m.n.m. 
nad obcou Mojtín, neďaleko Pú-
chova. Objavovanie nových hu-
dobných končín je hlavným cieľom 
festivalu a návštevníci sa tak môžu 
tešiť na viac či menej známe mená 
domácej i zahraničnej nezávislej 
hudobnej scény. Festival organi-
zuje občianske združenie MŔTVA 
KOSŤ v spolupráci s LAMA School 
a kaviarňou Podivný barón. Projekt 
je neziskový a organizátori ho robia 
vo svojom voľnom čase bez nároku 
na akúkoľvek odmenu.

PROGRAM
PIATOK 2. 8. 2019:
17:00 Bagandža Crew 
18:30 Gallileous (PL)
20:00 Love‘n‘Joy (UA)
21:50 Katarzia
23:40 Vydrapená Bužírka Punk Sys-
tem
01:20 FVLCRVM
SOBOTA 3.8.2019:
05:30 Vítanie slnka fujarou
10:30 Folklórny súbor Váh Púchov
12:00 Zakázaný Prístup
13:30 Ironic Modern World
15:00 Business Mermaid
16:30 Mass Perception 
18:00 RapertoáR
19:30 Mickey(AT)
21:00 Koala Voice (SL)
22:50 Midi Lidii (CZ)
00:40 Jimmy Pé
02:30 Papa Django & Michal

ČAJOVŇA - WAHL (UK), Secret Se-
ssion, Personal Spaces, TART band, 
Peter Kulich - music profile, Roman 
Fábian, DJ STEFF, Michal Kaščák 
(diskusia).
Zdroj: OZ Mŕtva kosť, festivalkonciny.sk

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/
KY MATERSKEJ ŠKOLY, HLAVNÁ 83, STREŽENICE

 
Obec Streženice v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky 
Materskej školy, Hlavná 83, Streženice s predpokladom nástupu 02.09.2019.

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č.  

317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.  
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia- 
davky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných  
zamestnancov v znení neskorších predpisov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie prvej atestácie,
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
• znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
• znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon 

činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požia-
davkami doručte osobne do podateľne Obecného úradu, alebo poštou na adresu: Obecný 
úrad Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice v zalepenej obálke označenej nápisom 
„Neotvárať – VK – riaditeľ/-ka MŠ Streženice“ do 02. augusta 2019 do 14,30 hod.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, 
spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred 
výberovým konaním.

Streženice, 03.07.2019    Ing. Juraj Hrišo
      starosta obce
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16. – 25. 7.  DOVOLENKA, NEPREMIETAME, POKLADŇA KINA ZATVORENÁ!
       Predpredaj vstupeniek len ONLINE.

Piatok: 26. 7., 19.30 h  Sobota: 27. 7., 18.00 h  

LOLI  PARADIČKA 
Romantická komédia o láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska. Smiešno-smutný prí-
beh o nádeji a trpkosti života. Keď sa Milan, jarmočný predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka mu 
ukradla dva turecké medy, pretože bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi jej obed. Veronka sa chce 
Milanovi odvďačiť a ponúkne sa mu za predavačku do stánku. Medzi oboma to zaiskrí a po búrlivej 
noci sa do seba zaľúbia a začnú si plánovať spoločný život. Veronke neprekáža, že Milan nemá 
nohu. Milanovi zasa, že ona je Rómka. Prijme však takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť? 
MN  12 rokov – Slovensko – Fórumfilm – 89 ́  – romant. komédia.Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 27. 7., 15.30 h   Nedeľa: 28. 7., 15.30 h  

LEVÍ KRÁĽ 
Walt Disney uvádza nové spracovanie legendárneho príbehu. V africkej savane sa narodí malý 
Simba, syn levieho kráľa Mufasu. Nie každý v kráľovstve je však jeho príchodom nadšený. Mufasov 
brat Scar, má vlastný plán, ako sa dostať na trón. Levia skala sa stane svedkom súboja, ktorý končí 
tragédiou a Simbovým vyhnanstvom. Malý lev sa náhle musí postarať sám o seba. S pomocou no-
vých priateľov pomaly dospieva a pripravuje sa vziať si späť to, čo mu právoplatne náleží.     
MN 17 rokov  – USA – Saturn – 109´ – slovenský dabing – rodinný, animovaný, dobrodružný. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa: 28. 7., 20.00 h   Streda: 31. 7., 19.30 h 

DETSKÁ HRA   
Andy dostane k narodeninám úžasnú hračku, ktorá prekračuje všetky predstavy a fantázie. Najno-
vší výkrik technológií, funkciami a možnosťami „nabúchaná“ bábika, ktorá vie čokoľvek.
MN 15 rokov – USA – Bontonfilm – 120´ – titulky – horor, thriller. Vstupné 5 €. 

WWW. KINO.PUCHOV.SK

LETNÉ KINO V PARKU 2019
Zrodila sa hviezda (USA, rež. Bradley Cooper, 2018)
piatok 26. 7. o 20:30 hod. 
Jeden z najlepších romantických hudobných filmov všetkých čias, v ktorom 
herecky excelujú popová ikona Lady Gaga a herec Bradley Cooper. Jedno oko 
pri ňom nezostane suché...

Zootropolis: Mesto zvierat (USA, rež. B. Howard a R. Moore, 2016)
sobota 10. 8. o 20:30 hod.
Vizuálne nádherná, Oscarom ocenená rozprávka z  produkcie štúdia Disney, 
ktorá poteší malých a veľkých. Okrem iného má aj veľmi poučný príbeh.

Interview s upírom (USA, rež. Neil Jordan, 1994)
sobota 24. 8. o 20:30 hod.
Klasická filmová romantická dráma s  prvkami hororu. V  hlavných úlohách 
v  notoricky známom príbehu sa predstavia nielen mladí herci Tom Cruise 
a Brad Pitt.

LETO V PARKU 2019
Koncert v parku: Polish Sounds/Hańba!
piatok 19. 7. 2019 o 20:00 hod.
Pozývame vás na ďalší zo série letných 
koncertov v prostredí Europarku pri Žup-
nom dome v Púchove. Tentokrát sa u nás 
po prvýkrát predstavia čoraz populárnejší 
pouliční poľskí „pankeri“ Hańba!, ktorí si pre 
nás pripravia jedinečné, svojrázne a silné 
hudobné predstavenie, zakaždým pripomí-
najúce zvláštne mrazivú atmosféru medzi-
vojnového Poľska. Kto nezažil, má príležitosť! Vstupné: 5 €. 

Cvičenie v parku:  DeepWork & BodyArt Xross
nedeľa 21. 7. o 09:30 hod.
Vychutnajte si dynamické cvičenie na čerstvom vzduchu priamo v Europarku 
pri Župnom dome. Prineste si podložku. Cvičením vás bude sprevádzať skúse-
ná trénerka Silvia Hadeková. Vstupné: 7 € (v cene  osviežujúci nápoj po cvičení).

Koncert v parku: Headmovers
sobota 27. 7. o 20:00 hod. 
Hudobný projekt Headmovers vznikol 
spojením mladých, talentovaných, ambi-
cióznych hudobníkov, ktorí majú za sebou 
mnohé úspechy a skúsenosti. Hudobníci 
si kladú za cieľ vás svojou hudbou predo-
všetkým uvoľniť a potešiť. Repertoár projektu pozostáva z originálnej tvorby 
známych jazzových štandardov, či súčasných populárnych skladieb ladených 
do neo-soulového šatu. Tá pravá pohodička letných dní v parku! Vstupné: 3 €.

Tomáš Janypka: NOVÉ SADY (tanec na hranici s divadlom)
štvrtok 1. 8. o 20:30 hod.
Predstavenie Nové sady sú pokusom reality bytia. Skutočnosť, v ktorej sa na-
chádzame, je výsledkom našich predchádzajúcich rozhodnutí. Realita je žitá, 
ale čo ak je možný opätovný vstup do minulosti nielen cez spomienku, ale aj 
cez možnosti ovplyvnenia? Nové sady sa snažia demaskovať efemérne línie 
medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Vstupné: 5 € (študenti, se-
niori, ZŤP 3 €).

júl - august
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898 
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Piatok: 19. 7.  
Paradajková s cestovinou 
1. Zelen. rizoto s kur. mäsom, kyslá uhorka 
2. Bravčový rezeň plnený špenátom, 
slaninou a syrom, pučené zemiaky s jarnou 
cibuľkou, uhorkový šalát 
3. India: Kuracia SHEEKH KEBAB pizza

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok:  16. 7. 
Liptovská kapustová, chlieb
Slepačí  vývar s mäskom a  rezancami
1. Morčacie mäso na karí korené, dusená 
ryža, zeleninová obloha
2. Plnená paprika, knedľa, rajč. omáčka 
3. Tvarohová žemľovka s ovocím
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr)

Streda: 17. 7.
Karfiolová polievka, chlieb
Hovädzia polievka s haluškami
1. Morčací steak na pražský spôsob, vaječ-
ná omeleta, dusená ryža 
2. Pečená brav. krkovica, kapusta, zemiaky 
3. Penne „Al Arabiata“, chili, slaninka, 
parmez. 
4. Pizza Toscana (pomodoro, šunka, artičo-
ky, olivy, kukurica, syr)  

Štvrtok: 18. 7.
Boršč, chlieb
Zverinový vývar „Risi-Bisi“ 
1. Zapekaný kurací plátok so šunkou, 
syrom a špargľou, ryža, zeleninová obloha   
2. Medailóniky z diviaka, karlovarská 
knedľa, dubáková omáčka (5,90 €)
3. Čučoriedkové parené buchty 
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, olivy, 
feta syr, syr)  

Piatok: 19. 7.
Držková polievka, chlieb
Slepačí  vývar so špenátovými haluškami 
1. Kurací gyros v domácej tortile, hranolky, 
šalát, dip  
2. Viedenská roštenka, ryža, americké 
zemiaky, čalamáda
3. Šošovicový prívarok, volské oko, varené 
zemiaky 
4.  Pizza San Siciliana (pomodoro, niva, 
údený syr, šampiňóny, kukurica, syr)

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 16. 7. 
 Hlivová so zemiakmi a mrveničkou
Zelerová krémová s mandľ.  lupienkami 
1. Pečená morčacia roláda (kur.  pečeň, 
slanina)  zem. pyré, mrkvový šalát
2. Prírodný bravčový  rezeň s anglickou 
zeleninou, dusená ryža
3. Vyp. syrová ihla (eidam, údený  syr, enci-
án), var. zemiaky,  kečup/tat. omáčka  
4. Waldorfský šalát s rest. kur. mäsom/
bez (šalát, zeler, jablko, orechy, niva, med), 
toast 
  
Streda: 17. 7. 
Hŕstková s párkom 
Zeleninová s krupicovými haluškami  
1. Vyprážaná bravčová  krkovička,  sloven-
ský zemiakový šalát
2. Smotanové rizoto s baby karotkou a 
brokolicou, kur. mäso/bez, paradajky  
3. Domáce dukátové buchtičky s vanilko-
vým krémom a jahodami
4. Waldorfský šalát s rest. kur. mäsom/
bez (šalát, zeler, jablko, orechy, niva, med), 
toast                                                                                                    
             
Štvrtok: 18. 7.
Ostrá kapustová s čer. fazuľou a údeninou 
Cuketová
1. Mix Váh (kuracie, bravč. mäso, šunka, 
šamp., hrášok), dus. ryža, zem. hranolky 
2. Domáca sekaná, zemiaky na kyslo, 
drevorubačská bageta 
3. Špenátové lasagne s cottage syrom, 
lahôdková kukurica 
4. Waldorfský šalát s rest. kur. mäsom/
bez (šalát, zeler, jablko, orechy, niva, med), 
toast  

Piatok: 19. 7.      
Morčacia so širokými rezancami 
Kráľovská cesnaková 
1. Mini kroketky z lososa, baby zemiaky, 
grécky šalát 
2. Kuracie prsia „Orava“ (orav. slanina, syro-
vo-cesnakový dresing), dusená ryža 
3. Tofu na záhradnícky spôsob, dus. ryža 
so syrom 
4. Waldorfský šalát s rest. kur. mäsom/
bez (šalát, zeler, jablko, orechy, niva, med), 
toast   
   
   

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 16. 7. 
Rascová s vajíčkom
1. Pečené kuracie stehno, hrášková ryža, 
kompót

2. Cuketové placky so syrom, acidko
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka
Dezert podľa dennej ponuky

Streda: 17. 7.
Mrkvový krém     
1. Divinové ragú, tagliatelle (6,50 €)
2. Šišky s lekvárom
3. Morčacia rolka plnená šunkou, syrom a 
cuketou, dusená ryža
Dezert podľa dennej ponuky

Štvrtok: 18. 7.
Minestrone Karpatia
1. Hovädzie kúsky na hrášku, varené zemia-
ky, zeleninový šalát
2. Špagety Aglio Olio e Peperoncino
3. Kurací Gyros , zemiakové hranolky
Dezert podľa dennej ponuky 

Piatok: 19. 7.
Hubová s mrveničkou
1. Bravčový obrátený rezeň, zemiakové 
pyré, červená repa
2. Zeleninový šalát s tuniakom, vajíčkom 
a olivami
3. Morčacie prsia zapekané s baklažánom a 
syrom, zeleninová ryža
Dezert podľa dennej ponuky

 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 16. 7. 
Hubová so strúhaním, chlieb
1. Sviečková na smotane, kysnutá knedľa 
2. Sójová diabolská pochúťka, op. chlieb vo 
vajíčku 
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska

Streda: 17. 7. 
Kurací vývar s cestovinou, chlieb
1. Vykostené kuracie stehno, varené zemia-
ky, kapustovo-mrkvové obloženie 
2. Bratislavské cestovinové rizoto so zeleni-
nou, syr  
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska

Štvrtok: 18. 7.
Kapustová s klobásou a zemiakovými 
haluškami, chlieb  
1. Bravčový paprikáš na vojvodinský spô-
sob, cestovina 
2. Zapekaná brokolica so syrom, varené 
zemiaky 
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska  

Piatok: 19. 7.
Cuketová na sladko-kyslo, chlieb
1. Bravčový prírodný rezeň na šampiónoch, 
opekané zemiaky, paradajka
2. Ryžový nákyp s ovocím a tvarohom 
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska  

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok:  16. 7.
Hríbová s mrveničkou
1. Pečená krkovička, červená kapusta, 
knedľa
2. Perkelt z kuracieho stehna, cestovina

Streda: 17. 7.
Fazuľová kyslá s údeným mäsom
1. Morčací čiernohorský rezeň, zemiaková 
kaša
2. Hovädzie chilli con carné, ryža

Štvrtok:18. 7.
Ružičková zo zemiakmi
1. Srbské bravčové ražniči, opekané 
zemiaky
2. Kurací závitok s brokolicou a syrom, ryža

Piatok: 19. 7.
Francúzska
1. Kurací steak v hokaido omáčke, domáce 
halušky
 2. Koložvárska kapusta, zemiaky

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 16. 7.
Domáci slepačí vývar s mäskom, zeleninou 
a rezancami 
1. Spaghetti bolognese, strúhaný syr 
2. Dusené hovädzie mäso na tmavom pive, 
hubách a koreňovej zelenine, zemiakové 
pyré
3. India: Kuracie TIKKA MASALA, chlieb 
NAAN, zeleninový šalát 
 
Streda: 17. 7. 
Hrášková so zeleninou
1. Palacinky s džemom, lesným ovocím a 
vanilkovou zmrzlinou, čokoládový toping
2. Kurací rezník,  zemiakovo – mrkvové 
pyré, šalát z čínskej kapusty a kukurice 
3. India: Bravčové mäso v chilli-kyslej 
omáčke, ryža s kukuricou 

Štvrtok: 18. 7.  
Zeleninová s mrveničkou 
1.  Vypráž. šampiňóny, var. zemiaky, tatárska  
2. Pečené kuracie stehno s pečeňovou 
plnkou, ryža, ovocný kompót 
3. India: Rybacie CURRY, chlieb NAAN, 
zeleninový šalát 

Biokozmetika pre Vás a Vašich blízkych
Krémy na popraskané päty

HUNCALIFE svet krásy a zdravia0948 072 050

Cesnakový šampón na rast
a proti vypadávaniu vlasov

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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Cyrilometodské hodové slávnosti v Dohňanoch
Už tradične v dňoch, kedy si pripo-
míname príchod slovanských vie-
rozvestcov svätého Cyrila a svätého 
Metoda na Veľkú Moravu, sa v obci 
Dohňany konajú trojdňové Cyrilo-
metodské hodové slávnosti. 

Konajú sa vždy počas sviatku Svätého 
Cyrila a Metoda a patria medzi najpo-
pulárnejšie podujatia v Dohňanoch. 
Také sú Cyrilometodské hodové sláv-
nosti, ktoré sa od piatku do nedele 
(5. - 7. júla) konali už po 20-tykrát. 
Trojdňový program býva plný kultúry 
i športových podujatí. Tento rok opäť 
nechýbal Pivný cyklistický minimara-
tón či Memoriál rodiny Šamánkovcov.

Alojz Šamánek vybudoval v obci celý 
futbalový areál, zázemie, hlavné i 
vedľajšie ihrisko. Vzdať poctu jeho pa-
miatke prišli v sobotu 6. júla 2019 do 
obce Dohňany futbalové tímy zo Stre-
ženíc, Beluše a Pruského, ktoré doplnil 
tím domácich. 

Cyrilometodské hodové slávnosti po-
kračovali aj v nedeľu kultúrnym pro-
gramom a derby zápasom o 17.00 h 
medzi výberom zamestnancov Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a tímom starých pánov Dohňany. Toh-
toročný derby zápas skončil remízou 
4:4. V penaltách sa následne priklonilo 
šťastie na stranu domácich.

Druhý ročník stretnutia rodákov zatopenej obce Okrut
Dňa 22. Júna 2019 sa stretli rodáci a 
ich rodinní príslušníci zaniknutej obce 
Okrut, ktorá musela ustúpiť vodnému 
dielu. 
Pripomenuli si, že uplynulo 61 rokov 
od tejto udalosti, keď museli opus-
tiť svoje obydlia a presťahovali sa do 
Udiče a Nových Nosíc. Účastníci stret-
nutia si zaspomínali na svojich rodá-
kov, ktorí niesli priezviská ako Bardík, 
Bielik, Brodňanský, Cipruš, Duháček, 
Furzo, Hrdina, Janiš, Kalivoda, Komák, 
Michalec, Miniar, Politzer, Pongrác, Re-
páč, Smatana a Útly. Tiež si zaspomí-
nali na časti Okrutského chotára, ktoré 
niesli názvy ako Podčierne, Topoličie, 
Podháj, Široké, Nátonie, Prevrat, Doli-
ny, Laz, Slivnica, vrch Holíš, Podholíšie, 
Malá a Veľká Skalka, Duhovec, Skaly, 
kde mali svoje políčka, na ktorých pes-
tovali plodiny a pásli dobytok. 

Na stretnutí prehovoril i primátor 
mesta Považská Bystrica Karol Janas 
a starosta obce Udiča Peter Chochlík, 
ktorí oboznámili Okrutčanov, že že-
lezničný most cez Nosickú priehradu 
dostal názov „Železničný most Okrut“. 
P r í j e m n ú atmosféru druhého stret-
nutia spestrila speváčka Vlasta Mudrí-
ková. Účastníci stretnutia na záver 
obdržali pamätný list a dohodli sa, že 
sa opäť o rok stretnú ešte vo väčšom 
počte. Okrutčania ďakujú hasičom 
obce Udiča za pripravené príjemné 
posedenie.

Rudolf Repáč

Poznámka: Ako Possessio Okruth 
sa obec spomínala už v roku 1408. 
Bola príslušenstvom lednického hra-
du, ale neskôr ju vlastnila aj rodina 
Okrucká (1571 - 1860), ktorá má po 

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

1. - 8. október 2019

(Cena zahŕňa leteckú dopravu, 
letiskové poplatky, hotelové 
ubytovanie, raňajky, sprievodcov, 
prehliadky)

Muzikál na Brodwayi, Ostrov 
Sochy Slobody, Long Island, 
Central park, Empire State 
Building, MET, plavba loďou
na State Island...

USA: NEW YORK A WASHINGTON
AKTUÁLNA PONUKA ZÁJAZDOV:

KRÁSY LIPTOVA

SPLAVOVANIE VLTAVY: VYŠŠÍ BROD -
ROŽMBERK - ČESKÝ KRUMLOV - ZLATÁ KORUNA

22.-25. 8. 2019 a 28.-31. 8. 20192 termíny:

8-dňový zájazd

Severná Amerika

Cena: 1 500 €Cena: 150 €

Cena: 23 €

3. august 2019

POSLEDNÉ MIESTA!

Prechod celou Prosieckou a Kvačianskou 
dolinou - vodopády, skalné mestá, historické 
mlyny + prekvapenie na unavené nohy!

Dobrodružstvo pre veľkých aj menších. Rekreačná,
nenáročná plavba plná krás južných Čiech! 
Odporúčaný vek: 8 až 88 rokov. ZÁŽITOK NA CELÝ ŽIVOT!

(doprava, ubytovanie, kompletné vybavenie na splavovanie)

Ubytovanie priamo v Českom Krumlove

Foto: S. Flimmel

V nedeľu sa konala slávnostná svätá 
omša v rímskokatolíckom kostole a v 
popoludňajšom kultúrnom progra-

me v areáli pri futbalovom štadióne 
vystúpili folklórne súbory Konopa, 
Konôpka a Moštenskí pajtáši.           TSK

obci aj pomenovanie. Ľud sa zaobe-
ral pltníctvom, roľníctvom a chovom 
dobytka. V roku 1955 obec Okrut 
zanikla kvôli výstavbe Priehrady mlá-
deže, pričom väčšinu jej obyvateľov 

presídlili do Udiče. Udiči takisto pri-
padli všetky nezatopené územia 
jej chotára. Dnes leží časť Okrut pri 
brehu Váhu smerom na Púchov.  
                                                   (obecudica.sk)
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OZ Ardea zorganizovalo miniligu v hre boccia

Od roku 1984 sa boccia zaraďuje medzi paralym-
pijské disciplíny, medzi olympijskými disciplínami 
nemá ekvivalent. Boccia umožňuje zažiť naozajst-
né športové súťaženie ľuďom, ktorí sa žiadnemu 
inému športu venovať nemôžu. Hráči sa snažia 
hodiť svoju loptičku čo najbližšie k cieľu. Súperi 
majú obaja po 6 loptičiek, jeden červenej farby, 
druhý modrej farby a hádžu na cieľovú loptičku 
bielej farby. Loptičky sú mäkké, z umelej alebo 
pravej kože plnené plastovými granulami. Hrá sa 
na hladkom povrchu v interiéri. Hráč, ktorý nahá-
dže bližšie k bielej loptičke viac lôpt ako súper, 
vyhráva.

Janka Váleková z OZ Ardea, ktorá pracovala v mi-
nulosti ako osobná asistentka ľudí pripútaných na 
invalidný vozík, nám o svojej najnovšej aktivite 
povedala: „V tomto roku naše občianske zdru-
ženie zorganizovalo prvý ročník miniligy pre 
telesne znevýhodnených v  loptovej hre boccia. 
Občianske združenie zorganizovalo predtým 
množstvo tréningov s rôznymi ľuďmi - s dôchod-
cami, s deťmi, s mentálne postihnutými ľuďmi. 
Snažíme sa spájať pri tomto športe ľudí so zdra-
votným znevýhodnením s ľuďmi, ktorí sú zdraví. 
Plánovali sme zapojiť 10 hráčov, zatiaľ máme 

Hra boccia (čítaj „boča“) je šport určený najmä pre telesne postihnutých športovcov, ktorí 
majú poruchu funkcie všetkých štyroch končatín, ale aj pre zdravých športovcov. 

osem hráčov, ktorí všetci sú telesne znevýhod-
není. Hráč potrebuje asistenta, ktorý mu pomá-
ha. Tento rok mala naša miniliga tri kolá.“

Spoluzakladateľ OZ Ardea Michal Gabčo z Púcho-
va je bývalý aktívny hráč boccie:  „Hrávam ten-
to šport už asi desať rokov. Chodieval som na 
súťažné turnaje vrámci Slovenska, ale zo zdra-
votných dôvodov som s touto aktivitou musel 
prestať. Teraz sa športu venujem ako tréner. Pre 
vozičkárov, ktorí sú postihnutí svalovou dystro-

fiou, detskou mozgovou obrnou a pod. je tento 
šport jednou z mála aktivít, ktoré prichádza do 
úvahy. Máme hráčov napr. zo Spojenej školy 
Púchov a z  CSS Chmelinec. Do budúcna plánu-
jeme, ak sa nám podarí získať viacerých hráčov, 
hrávať proti sebe aj v pároch. Najbližší podobný 
klub, kde hrávajú závodne, je v Žiline.“

Výsledky 1. ročníka miniligy bociie v Púchove:
1. Michal G.  7-7-0, 67:7, 14 b. 
2. Matej B. 7-5-2, 40:23, 10 b. 
3. Ľuboš F. 7-4-3, 27:24, 8 b. 
4. Daniel L. 7-4-3, 28:26, 8 b. 
5. Róbert G. 7-3-4, 39:23, 6 b. 
6. Pavol L. 7-2-5, 25:50, 4 b. 
7. Tomáš H. 7-2-5, 17:50, 4 b. 
8. Petra N. 7-2-5, 11:51, 4 b.
(počet zápasov odohraných - vyhraných - prehra-
ných, skóre, body)

Športové aktivity OZ Ardea realizuje aj vďaka 
finančnému grantu vo výške 500 eur z mesta 
Púchov. Kontakt: 0940 713 746, ardeapuchov@
gmail.com.

Slavomír Flimmel
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Zo Záhrebu prišli so zbierkou medailí
V silnej konkurencii si mažoretky aj tento rok 
vybojovali výborné umiestnenia. Celkovo sa na 
majstrovstvách toho roku zúčastnilo 21 tímov z 
Českej republiky, 17 tímov z Chorvátska, po deväť 
súborov z Maďarska, Poľska a Talianska, po dva sú-
bory z Čiernej Hory a Slovinska, po štyri zo Srbska 
a Ukrainy a 25 slovenských tímov. Ich výkony hod-
notilo dovedna 17 medzinárodných porotcov.

 „Konkurencia bola tento rok veľká a bola to 
pre nás jedna z najnáročnejších súťaží. Deti sa 
snažili podať čo najlepšie výkony, všetky cho-
reografie odtancovali skvelo. Všetci spolu sme 
tvorili skvelý tím,“ zhodnotila vedúca súboru 
Ľudmila Bučková Kvaššayová. Púchovský súbor 
si okamžite získal publikum, ktoré neváhalo od-
meniť dievčatá „standing“ potleskom. O tom, že 
sa náš súbor stal obľúbencom verejnosti svedčili 
aj reakcie prítomných, ktorí chodili za trénerkami 
a dievčatami pochváliť ich výkony a krásne cho-
reografie a takisto statusy a odkazy na verejných 
sieťach, kde ich verejnosť hodnotila oveľa vyššie, 
ako porota. „Sme z toho šťastní, že si nás vo sve-
te všímajú a vážime si to. Nezáleží na výsled-
koch, ale aj na tomto,“ dodala Ľudmila Bučková 
Kvaššayová. 

Počas celého pobytu v Chorvátsku NELLY fun-
govali ako jedna rodina, utužovali sa vzťahy me-
dzi dievčatami, ktoré si užili aj výlet do centra 
krásneho mesta Záhreb, či botanickej záhrady a 
tie menšie aj návštevu nádherného parku a ZOO. 
Po náročnej súťaži si naše reprezentantky užili 
zaslúženú odmenu na slnečnej pláži v Cirkveni-
ci. Teraz ich už čaká prázdninový oddych pred 
ďalšou náročnou sezónou, v ktorej budú naplno 
trénovať, lebo vedia, že bez práce nie sú koláče a 
úroveň mažoretkového športu veľkou rýchlosťou 
stúpa.

Na ME v Záhrebe si NELLY vybojovali krásne 
umiestnenia v nasledujúcich kategóriách:
• Sólo pom-pom junior: Lucka Belásová - 7. miesto 
spomedzi 16-tich súťažiacich
• Duo-trio pom-pom junior: Saška Kutejová, Ela Ge-
regová, Lucka Belásová - 5. miesto spomezdi 17-tich
• Sólo pom-pom kadet: Veronika Kuchtová - 9. mies-
to spomedzi 21 sólistiek
• Sólo pom-pom senior: Romana Halušková - 2. 
miesto z 23 sólistiek
• Duo-trio senior pom-pom: Hela Rosinová, Peťa Ka-
rasová, Romana Halušková - 3. miesto zo 17-tich
• Mini pom-pom senior: 1. miesto spomedzi 12-tich 
miniformácií
• Defilé junior pom-pom: 5. miesto, celkovo 8 súbo-
rov
• Veľká formácia kadet pom-pom: 4. miesto zo 17-
tich
vVeľká formácia junior pom-pom: 4. miesto z 19-tich
• Veľká formácia senior pom-pom: 2. miesto zo 17-
tich 

Ďakujeme za neskutočnú podporu CVČ Včielka, 
mestu Púchov, početnému fanklubu. Veľmi pekne 
ďakujeme aj našim sponzorom: Tesco Púchov a 
Nestlé Slovensko - našim trénerkám Aďke Rosino-
vej, Veronike Vozárikovej, Ninke Kutejovej, Saške 
Belásovej za krásne a nápadité choreografie, ma-
nažérke súboru Taťjane Brozákovej za bezchyb-
nú organizáciu celého súboru, Janke Halasovej 
za úžasné kostýmy, mamičkám a pomocníčkam 
pri výrobe a šití kostýmov a doplnkov a všetkým 
našim priaznivcom, ktorí nám držali palce aj tu 
doma pri live streamoch. 
A v neposlednom rade ďakujeme vám, naše ši-
kovné dievčatá. Sme na vás nesmierne pyšní. 
BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME!

Cenrum voľného času Včielka

Púchovský mažoretkový súbor NELLY v dňoch 3. - 7. júla 2019 reprezentoval naše mesto 
Púchov a Slovensko na majstrovstvách Európy v hlavnom meste Chorvátska - Záhrebe. 

Spoločné pózovanie púchovských mažoretiek na európskych majstrovstvách v Záhrebe.  

Po úspešnom ťažení na majstrovstvách Európy nasledoval zaslúžený krátky relax pri Jadrane.

Zlatá medaila pre miniformáciu pom-pom senior.
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Dobrovoľní hasiči z moravského Brumova triumfo-
vali v nedeľu 30. júna na šiestom podujatí Slovensko-

-moravskej 
h a s i č s k e j 
ligy v Ihriš-
ti. Hasiči z 
Podhoria si 
po sobot-
nej diskva-
lifikácii vo

Visolajach napravili chuť a obsadili druhú priečku. O 
jedinú stotinu sekundy porazili tretiu Francovu Lho-
tu. Z družstiev Púchovského okresu milo prekvapili 
dobrovoľní hasiči z Hoštinej, ktorí obsadili výbornú 
šiestu priečku, čím vyrovnali tohtoročné maximum 
zo sobotných pretekov vo Visolajach. V čele seriálu sa 
udržalo Stupné, Podhorania sú tretí za Brumovom.

V ženskej kategórii triumfovali domáce dievčatá, 
pre ktoré je to prvé víťazstvo v tomto ročníku. Žabky 
z Nosíc skončili tretie a napriek tomu, že ešte nemajú 
na svojom konte ani jedno víťazstvo, sú v čele žen-
skej časti Slovensko-moravskej hasičskej ligy. 

Výsledky 6. kola – Ihrište:
Muži: 1. Brumov B – 13,53 sekundy, 2. Podhorie – 

13,59 s, 3. Francova Lhota – 13,60 s, 4. Stupné – 13,70 
s, 5. Valašské Příkazy – 14,53 s, 6. Hoštiná – 14,55 s, 7. 
Tŕstie – 14,79 s, 8. Ďurďové – 14,82 s, 9. Krásno – 14,94 
s, 10. Podlužany – 15.00 s, 11. Svinná – 15,05 s, 12. 
Zbora – 15,69 s, 13. Nedašova Lhota – 15,81 s, 14. 
Lednické Rovne – 18,25 s, 15. Ruskovce – 18,69 s, 16. 

Lehota pod Vtáčnikom – 18,82 s, 17. Nosice – 19,16 s, 
18. Dohňany – 19,86 s, 19. Hliník nad Váhom – 24,85 
s, 20. Visolaje – 24,92 s, 21. Lidečko – 24,92 s, Ihrište a 
Poruba útok nedokončili

Ženy: 1. Ihrište – 15,80 s, 2. Dežerice – 16,16 s, 3. No-
sice – 16,50 s, 4. Nedašova Lhota – 17,56 s, 5. Dulov 
– 18,04 s, 6. Kocurany – 18,67 s, 7. Kvašov – 20,04 s, 8. 
Streženice – 21,18 s

Poradie po 6. kole:
Muži: 1. Stupné – 103 bodov, 2. Brumov B – 97 bo-

dov, 3. Podhorie – 86 bodov, 4. Zbora – 66 bodov, 5. 
Ďurďové – 52 bodov, 6. Francova Lhota – 49 bodov, 
7. Visolaje – 47 bodov, 8. Podlužany – 37 bodov, 9. 
Lednické Rovne – 33 bodov, 10. Valašské Příkazy – 31 
bodov, 11. Hoštiná – 30 bodov, 12. Poruba – 27 bo-
dov, 13. Tŕstie – 26 bodov, 14. Krásno – 22 bodov, 15. 
Svinná – 19 bodov, 16. Lidečko – 15 bodov, 17. Rus-
kovce – 14 bodov, 18. Nosice – 14 bodov, 19. Ihrište 
– 12 bodov, 20. Lehota pod Vtáčnikom – 12 bodov, 
21. Nedašova Lhota – 11 bodov, 12. Hliník nad Vá-
hom – 11 bodov, 23. Dohňany – 3 body

Ženy: 1. Nosice – 36 bodov, 2. Dežerice – 33 bodov, 
3. Nedašova Lhota – 32 bodov, 3. Ihrište – 28 bodov, 
5. Dulov – 28 bodov, 6. Streženice – 22 bodov, 7. Kva-
šov – 22 bodov, 8. Kocurany – 13 bodov. 

Seriál Slovensko-moravskej hasičskej ligy pokra-
čuje v sobotu 8. kolom vo Svinnej, v nedeľu sa seriál 
vráti do Púchovského okresu, 9. kolo je na programe 
v Zbore. 

(pok) 
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Slovensko-moravská hasičská liga - 6. kolo, Ihrište

Podhorie si v Ihrišti napravilo chuť
Dobrovoľní hasiči z Podhoria si v Ihrišti napravili chuť a podali výborný výkon. V nedeľu však boli lepší Brumovča-

nia.              FOTO: Milan Podmaník

Mužom Hoštinej sa dvojkolo SMHL v Púchovskom okrese vydarilo. Vo Visolajach a v Ihrišti skončili na šiestej prieč-
ke.              FOTO: Milan Podmaník

Podhorania žiarili po útoku v Ihrišti spokojnosťou - o 
stotinu prekonali dovtedy vedúcu Francovu Lhotu. Na-
pokon však boli ešte lepší hasiči z Brumova. 

Hasiči Podhoria pár sekúnd po štarte požiarneho úto-
ku v Ihrišti. 

Príprava je nemenej dôležitá, ako samotný útok...
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Dobrovoľní hasiči Podhoria triumfovali v siedmom 
kole Slovensko-moravskej hasičskej ligy v Lednic-
kých Rovniach. Po druhom mieste pred dvomi týžd-
ňami v Ihrišti tak Podhorania vystúpili v Lednických 
Rovniach na piedestál a v prie-
bežnom hodnotení seriálu Slo-
vensko-moravskej hasičskej ligy 
sa priblížili k vedúcemu Stupné-
mu a druhému Brumovu. Súťaž 
v Lednických Rovniach bola mi-
moriadne vyrovnaná, Podhorie 
malo pred druhým Brumovom 
náskokom iba šesť stotín sekundy, pod 14-sekun-
dovú hranicu sa dostalo aj tretie Ďurďové a štvrté 
Stupné. Do elitnej desiatky sa na asfaltovo – trávnatej 
trati v Lednických Rovniach  dostali z Púchovského 
okrese aj dobrovoľní hasiči z Visolají, Zbory, Ihrišťa a 
Nosíc. V priebežnom poradí si post lídra udržali Stup-
ňania, ktorí však majú už iba dvojbodový náskok na 
Brumov, Podhorie na treťom mieste stráca desať bo-
dov. Za vedúcou trojicou je už tridsaťbodová „diera“. 
Štvrtá Zbora však ešte boj o celkové prvenstvo roz-
hodne nevzdala, tohtoročný seriál Slovensko-morav-
skej hasičskej ligy je ešte len v polovici. 

V ženskej časti súťaže sa konečne dočkali aj žabky 
z Nosíc. Zrejme si už povedali, že majú dosť druhých 
miest a už by sa patrilo pripísať si na svoje konto aj 
víťazstvo. V Lednických Rovniach aj napriek drob-
nému zaváhaniu na štarte podali výborný výkon a 
„doskákali“ si po premiérové víťazstvo v tejto se-
zóne. Výborne si počínali aj reprezentantky ďalšej 
mestskej časti Púchova – Ihrišťa. Ihrišťanky zaostali 

za Nosičankami iba o 28 stotín sekundy a skončili na 
druhom mieste. Streženice skončili na piatej priečke, 
Kvašovčanky útok nedokončili. V priebežnom pora-
dí si žabky z Nosíc upevnili prvenstvo v seriáli. Pred 

druhou Nedašovou Lhotou majú 
už osembodový náskok a sú od-
hodlané po dvojročnej prestávke 
opäť triumfovať v celkovom po-
radí nadnárodnej súťaže v požiar-
nom útoku. 

Výsledky 7. kola – Lednické 
Rovne

Muži: 1. Podhorie – 13,18 sekundy, 2. Brumov 
– 13,24 s, 3. Ďurďové – 13,78 s, 4. Stupné – 13,90 s, 
5. Visolaje – 14,02 s, 6. Zbora – 14,16 s, 7. Valašské 
Příkazy – 14,28 s, 8. Podlužany – 14,29 s, 9. Ihrište 
– 14,40 s, 10. Nosice – 14,72 s, 11. Nedašova Lhota 
– 14,84, 12. Francova Lhota – 14,84 s, 13. Hliník nad 
Váhom – 15,04 s, 14. Hoštiná – 15,07 s, 15. Lehota pod 
Vtáčnikom – 15,72 s, 16. Tŕstie – 15,97 s, 17. Lednické 
Rovne – 16,30 s, 18. Krásno – 18,52 s, 19. Ruskovce 
– 18,89 s, 20. Poruba – 28,31 s, Lidečko a Svinná útoky 
nedokončili, Dohňany do Lednických Rovní ani ne-
pricestovali.

Ženy: 1. Nosice-žabky – 16,28 s, 2. Ihrište – 16,56 
s, 3. Nedašova Lhota – 16,60 s, 4. Kocurany – 16,86 s, 
5. Streženice – 17,44 s, 6. Dulov – 19,05 s, 7. Dežerice 
– 31,72 s, Kvašov útok nedokončil

Priebežné poradie po 7. kole:
Muži: 1. Stupné – 116 bodov, 2. Brumov B – 114 

bodov, 3. Podhorie – 106 bodov, 4. Zbora – 75 bo-
dov, 5. Ďurďové – 67 bodov, 6. Visolaje – 58 bodov, 

7. Francova Lhota – 52 bodov, 8. Podlužany – 44 
bodov, 9. Valašské Příkazy – 39 bodov, 10. Led-
nické Rovne – 35 bodov, 11. Hoštiná – 32 bodov, 
12. Poruba – 29 bodov, 13. Tŕstie – 28 bodov, 14. 
Krásno – 24 bodov, 15. Svinná – 20 bodov, 16. 
Nosice – 19 bodov, 17. Ihrište – 18 bodov, 18. 
Lidečko – 16 bodov, 19. Ruskovce – 16 bodov, 
20. Nedašova Lhota – 15 bodov, 21. Lehota pod 
Vtáčnikom – 14 bodov, 22. Hliník nad Váhom 
– 13 bodov, 23. Dohňany – 3 body. 

Ženy: 1. Nosice-žabky – 46 bodov, 2. Neda-
šova Lhota – 38 bodov, 3. Ihrište – 36 bodov, 
4. Dežerice – 35 bodov, 5. Dulov – 30 bodov, 6. 
Streženice – 24 bodov, 7. Kvašov – 23 bodov, 8. 
Kocurany – 17 bodov.                 pok 

Slovensko-moravská hasičská liga - 7. kolo, Lednické Rovne

Žabky si doskákali po prvé tohtoročné 
víťazstvo, triumf mužov Podhoria 

Napriek drobnému zaváhaniu na štarte dokázali žabky z Nosíc, že im asfalt v Lednických Rovniach vyhovuje a 
vybojovali si prvé tohtoročné víťazstvo v seriáli.          FOTO: Milan Podmaník

Dobojované - Nosičanky si vybojovali prvé tohtoroč-
né víťazstvo. 

Radosť žabiek bola po víťaznom útoku v Lednických 
Rovniach obrovská...

Muži Zbory skončili v Lednických Rovniach na šiestej 
priečke a na svojich konkurentov stratili. 
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Konferencia Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica - Domaniža, 8. júla

Povinné zhotovenie videozáznamu zo stretnutí 
najvyššej oblastnej súťaže mužov bude najväčšou 
novinkou nastávajúceho futbalového ročníka. Roz-
hodlo sa o tom na Konferencii Oblastného futbalo-
vého zväzu v Domaniži 8. júla. Riadiaci orgán si hneď 
stanovil aj pokuty za nevyhotovenie videozáznamu. 
Ťažko povedať, kto prišiel na 500-eurovú pokutu, v 
každom prípade je to však vyššia suma, ako samot-
né štartovné do súťaží. Keď už určovali výšku pokuty, 
nezabudlo sa ani na mládež. Neospravedlnená neú-
časť na zraze mládežníckeho výberu ObFZ bude stáť 
klub 50 eur. Podobne ako každý rok, aj na tejto kon-
ferencii skonštatovalo vedenie ObFZ klesajúci počet 
družstiev, trénerov i rozhodcov.  

Súčasťou riadnej konferencie bol aj aktív Športovo-
technickej komisie, na ktorom vyhodnotili uplynulý 
ročník a pridelili sa definitívne čísla pre žrebovanie
nového súťažného ročníka. Účastníci aktívu sa do-
zvedeli aj o zmenách v pravidlách futbalu, týkajúcich 
sa najmä o rýchlosti striedania, rozohrávanie lopty 
od brány, rozhodcovskej lopty, hre rukou, postavení 
brankára pri pokutovom kope a postavenia hráčov v 
múre pri priamych kopoch. 

Na aktíve odmenili aj najlepších strelcov jednotli-
vých súťaží. V 6. lige mužov dominoval Miloš Pilát z 
Dolných Kočkoviec (32 gólov), v 7. lige Filip Kmoše-
na z Lazov (24 gólov), v 8. lige Boris Stupinský z No-
vej Dubnice (22 gólov). Najlepším strelcom v 6. lige 
dorastu bol Timotej Lališ z Papradna (19 gólov). v 4. 
lige starších žiakov sever strelecky dominoval Denis 
Marko z Domaniže (51) a v skupine juh Mário Matúš z 
Lednice (64). Najlepším strelcom 4. ligy mladších žia-
kov bol Matúš Mikas zo Streženíc (12 gólov) a medzi 
prípravkármi U 11 dal Nikolas Čelko z Domaniže 53 
gólov.

Nezabudlo sa ani na oslávencov. Predseda ObFZ 
Ján Panák ocenil jubilantov Jozefa Zábojníka, Milana 
Lenčéša, Milana Majtána, Milana Marečka a jubilujúci 
klub Slovan Košecké Podhradie.

Marazmus krajského i oblastného futbalu pokra-
čuje. Súťaže riadené Západoslovenským futbalovým 
zväzom mužstvá nelákajú, priestor v piatej lige tak 
dostávajú aj mužstvá, ktoré oblastné futbalové súťa-
že nevyhrali. Nie inak tomu je aj v prípade Oblastné-
ho futbalového zväzu pre okresy Považská Bystrica, 

Púchov a Ilava. V piatej lige Západoslovenského fut-
balového zväzu sa tak okrem víťaza šiestej ligy (Ko-
šeca) predstaví aj druhá Horná Poruba a dokonca aj 
tretie Pruské, ktoré ešte pred dvomi sezónami hralo 
len siedmu ligu. 

Posuny mali logicky dopad aj na pripravované ob-
lastné súťaže, v ktorých najmä v mužskej kategórii 
nezostal kameň na kameni. V najvyššej oblastnej sú-
ťaži sa tak okrem „zvyšku“ mužstiev z minulého roka, 
predstaví nielen víťaz 7. ligy (Visolaje), ale aj druhý 
Sverepec, tretia Šebešťanová a štvrté Dohňany. Pú-
chovský okres tak bude mať medzi oblastnou elitou 
hneď päticu mužstiev. Oblasť príde historicky prvý-
krát o ôsmu ligu. Všetky mužstvá, ktoré nepostúpili 
zo 7. ligy a účastníci minuloročnej 8. ligy sú zaradení 
do dvoch skupín 7. ligy.

Na základe prihlášok do súťaže, požiadaviek druž-
stiev a dohôd na Aktíve Športovotechnickej komi-

sie Oblastného futbalového zväzu boli jednotlivým 
družstvám dospelých a mládeže pridelené nasledov-
né štartovné čísla:   

6. liga muži 
1. Papradno, 2. Dohňany, 3. Mikušovce, 4. Lysá, 5. 

Tuchyňa, 6. Bolešov, 7. Streženice, 8. Udiča, 9. Dolné 
Kočkovce, 10. Sverepec, 11. Jasenica, 12. Šebešťano-
vá, 13. Visolaje, 14. Košecké Podhradie

7. liga muži  - sever 
1. FC Púchov, 2. Tŕstie, 3. Dolná Breznica, 4. Vrchtep-

lá, 5. Praznov, 6. Orlové, 7. Bodiná, 8. Pružina
7. liga muži - juh 
1. Lednica, 2. Nová Dubnica, 3. Kolačín, 4. Horovce, 

5. Červený Kameň, 6. Prejta, 7. Dulov, 8. Kameničany
6. liga dorast 
1. Brvnište, 2. Dohňany, 3. Horovce/Pruské, 4. Horná 

Poruba, 5. Tuchyňa, 6. Plevník, 7. Streženice, 8. Udiča/
Dolná Mariková, 9. Dolné Kočkovce, 10. Sverepec, 11. 
voľno, 12. Pružina, 13. Kvašov, 14. Lednica 

4. liga starší žiaci sever 
1. Papradno, 2. Podmanín, 3. Domaniža, 4. Streženi-

ce, 5. Plevník, 6. Dolné Kočkovce, 7. Prečín, 8. Jaseni-
ca, 9. Dolná Mariková, 10. Pružina

4. liga starší žiaci juh 
1. Lednica, 2. Košeca, 3. Lazy/Dohňany, 4. Horov-

ce/Mikušovce, 5. Kolačín, 6. Bolešov, 7. Ilava, 8. Nová 
Dubnica, 9. Košecké Podhradie, 10. Ladce

4. liga mladší žiaci 
1. Horná Poruba, 2. Domaniža, 3. Udiča, 4. Kolačín, 

5. Ilava, 6. Beluša, 7. FC Púchov, 8. Lysá
Prípravka mix U 11
Skupina A: Dubnica B, Ilava, Nová Dubnica, Koše-

ca, Horná Poruba, Ladce. 
Skupina B: Bolešov, Pruské, Lednické Rovne/Dulov, 

Horovce, Tuchyňa, Kvašov
Skupina C: Jasenica, Brvnište, Dolná Mariková, Še-

bešťanová, FC Púchov, Beluša
Skupina D: Plevník, Podmanín, Domaniža, Svere-

pec, Praznov, Prečín, Visolaje  
Prípravka U 9
1. Plevník, 2. Považská Bystrica B, 3. FC Púchov, 4. 

Prečín, 5. Ilava
(pok)

V oblastných súťažiach mužov nezostal kameň na kameni 

V súťaži Fair-play potvrdila Lysá dlhodobú povesť športových rytierov. Aj tomto roku získali od ObFZ prémiu 170 
eur. Najslušnejším mužstvom 8.ligy juh boli Horovčania. 

Pohľad na účastníkov Konferencie Oblastného futbalového zväzu v Domaniži.
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„Starí páni“ Beluša sa stali víťazom tradičného let-
ného hodového futbalového turnaja v Dolných Koč-
kovciach. Belušania triumfovali po finálovom víťaz-
stve nad domácimi internacionálmi 2:0. Belušania v 
úvodnom stretnutí turnaja zdolali Starú Bystricu, Dol-
né Kočkovce si postup do finále vybojovali po víťaz-
stve nad Ochodnicou 6:2. V stretnutí o tretie miesto 
zvíťazila St. Bystrica nad Ochodnicou 2:1.  

Semifinále: Beluša – Stará Bystrica 2:0 (Šatka, Beni-
ak), Dolné Kočkovce – Ochodnica 6:2 (Cesnárik 3, D. 
Urban, L. Rosina, Galovič – Trúchly, Tvarúžek)

O 3. miesto: Stará Bystrica – Ochodnica 2:1 (Dubo-
vický, Mihalík – Trúchly)

Finále: Dolné Kočkovce – Beluša 1:2 (Kvocera – Šat-
ka, Beniak)

Najlepším strelcom turnaja sa stal Jozef Cesnárik z 
domáceho družstva, za najlepšieho brankára turnaja 
vyhlásili Jaroslava Sklenára z Ochodnice. Stretnutia 
rozhodoval bývalý tréner domácich Milan Mareček.

Pohár domácim internacionálom vyfúkli Belušania

Mošovce boli v dňoch 21. - 23. júna dejiskom Slo- venského pohára žiakov a žiačok vo volejbale. Star-
ší žiaci Volejbalového oddielu 1970 MŠK 
Púchov si v priebehu troch dní zmerali sily 
so súpermi známymi z majstrovstiev Slo-
venska. Napriek tomu však išlo o zaujímavú 
akciu, keďže sa hralo vonku na antuke. Ten-
to fakt určite do veľkej miery ovplyvňoval 
výkony družstiev, keďže podaktorí hrali na 
antuke a celkovo vonku po prvýkrát.

Hralo sa systémom každý s každým, pri-
čom v druhej fáze hrali v semifinále proti
sebe družstvá umiestnené na 1. – 4. a 2. 
– 3. mieste. Družstvá , ktoré skončili na 5. a 
6. mieste hrali o 5. miesto. Našimi súpermi 
boli družstvá VKM Stará Ľubovňa, Tatran 
Banská Bystrica, Volejbalový klub Prievidza, 
Volejbalový klub KDS Košice a VK Mirad PU 
Prešov. 

Nášmu družstvu sa v prvý a druhý hrací deň poda-
rilo v základnej fáze obsadiť prvé miesto, keď porazili 
všetkých súperov okrem Banskej Bystrice, s ktorou 
prehralo 2:1, tá však ale zase prehrala s Prešovom 3:0 
a skončila predbežne na druhom mieste. V semifiná-
le sme si poradili s Prešovom 3:0 a dostali sa do finále
s Banskou Bystricou, ktorá v semifinále porazila Starú
Ľubovňu. 

Po prvom s prehľadom vyhranom sete však na-
sledovali dva sety, ktoré sme nezvládli podľa našich 
predstáv a nakoniec sme aj za pričinenia iných „von-
kajších činiteľov“ prehrali 2:1 a obsadili druhé mies-
to. 

Keďže šanca na výhru premiérového Slovenského 
pohára bola veľká. Chvíľku trvalo, kým opadlo určité 
sklamanie, potom sme sa však mohli radovať z fan-
tastického úspechu, akým určite druhé miesto je.

 Ivan Štefko ml.

Starší žiaci VO 1970 MŠK Púchov siahali na Slovenský pohár 

Zákopčie bolo 7. júla dejiskom tretieho kola sloven-
skej ligy v behu na 60 metrov cez prekážky v Zakop-
či, kde organizátori výborne pripravili dráhy na tieto 
preteky. Púchovčania postavili do prípravky Vladka 
Moravčika, ktorý zabojoval a so svojim 4. miestom bol 
spokojný. V kategórii mladších chlapcov nám štarto-
vali traja pretekári. Ako prvý začínal skúsený pretekár 
Alexander Ridzik, ktorý s dvoma osobnými rekordmi 
sa umiestnil na 1. mieste (o 3 stotiny pred skúseným 
pretekárom z Maduníc). Druhý pretekár Adam Kraj-
čovič po prvom nevydarenom pokuse v druhom 
zabral a tiež s osobným rekordom sa umiestnil na 
peknom 3. mieste. Max Chovanček, ktorý zbiera skú-
senosti sa umiestnil na 8. mieste. V kategórii starších 
chlapcov mal náš Tomáš Kucej smolu, keď tesne pred 
pretekom sa mu ulomil zub na polospojke a musel 
bežať s náhradnými hadicami, kde sa to odzrkadlilo 
slabším časom. Napriek tomu skončil na 7. mieste.   
                    Jozef Ridzik 

Volejbal - Slovenský pohár, Mošovce

Futbalový turnaj internacionálov - Dolné Kočkovce

Mladí púchovskí hasiči na súťaži v Zákopčí nesklamali
Hasičský šport
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SPOMIENKA
Deň po dni sa míňa v 
kalendári, rok s rokom 
si podá ruku zas, čas ne-
zmazal vrásky z našich 
tvárí a bolesť ukrytá je 
hlboko v nás. Plamienok 
sviečky na hrobe svieti. 
Dňa 6. 7. 2019 sme si 
pripomenuli 21. výro-
čie, čo nás navždy opustil náš drahý syn a brat 
Štefan BOŠKO z Hoštinej. 

S láskou spomína mama a sestra s rodinou. 

SPOMIENKA
Skončil sa život, začala 
spomienka. Čoraz väčš-
mi dolieha, pripomína 
tvár, pripomína neskon-
čenú prácu, poslednú 
túžbu, pripomína život, 
ktorý zrazu stratil hlas. 
Dňa 3. augusta 2019 
uplynie 26 rokov, kedy 
ma opustil môj dedko Ondrej BENKO z Visolají 
a odobral sa na cestu večného spánku a pokoja. 
S láskou, úctou a smútkom v srdci spomína vnuk 
Marián Benko. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 20. 7. 2019 si pripo-
míname 3. smutné výro-
čie, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, 
otec, dedko Ondrej 
BULKO z Púchova. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
                  Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Človek odchádza, 
ale všetko krásne čo 
nám dal, ostáva v nás. 
Dňa 4. 7. 2019 sme si 
pripomenuli 3. výročie 
úmrtia Antona
GEREGA z Kvašova. 
Tí, ktorí ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou naňho 
spomína manželka, syn a dve dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Odišiel si tíško z nášho 
života, ale krásne spo-
mienky stále ostávajú, 
pretože ten, kto žije  
v našich srdciach nikdy 
neumiera. 
Dňa 9. 7. 2019 sme si 
pripomenuli rok od 
chvíle, kedy nás navždy 
opustil Milan RYBÁRIK. 
      S láskou spomína manželka a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 30. 6. 2019 sme si 
pripomenuli 20. výro-
čie úmrtia našej drahej 
mamy, svokry, babky 
a  prababky Zuzany  
BEHROVEJ z  Hoštinej. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína rodina Behrová  
a Cabadajová a tiež vnuci a pravnuci.  

SPOMIENKA
Mama. To slovo je 
cennejšie ako hocijaké 
iné na svete. Keď Ťa už 
niet, rúti sa nám svet. Spi 
sladko, snívaj svoj večný 
sen. V spomienkach sme 
pri Tebe každý deň. 
Dňa 9. 7. 2019 sme si 
pripomenuli 2. výročie 
úmrtia Štefánie KOŠECKEJ. 

S láskou spomínajú dcéry s rodinami 
a ostatná rodina. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa dňa 21. 6. 
2019 prišli naposledy 
rozlúčiť s naším drahým 
zosnulým manželom, ot-
com a dedkom Ivanom 
BEHROM z Hoštinej. 
Zároveň ďakujeme po-
hrebnej službe Advent  
za dôstojnú rozlúčku.                             Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Odišiel si tíško z nášho 
života, ale krásne spo- 
mienky a večná láska v 
nás stále ostávajú, pre-
tože ten, kto žije v našich 
srdciach, nikdy neumiera. 
Dňa 16. 7. 2019 uply-
nie 12 rokov od chvíle, 
kedy odišiel náš drahý 
manžel, otec a starý otec František BALÁŽ  
z Lednice. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 

Spomínajú manželka, dcéra 
a dvaja synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Dni bežia, roky utekajú, 
ale spomienky na teba 
zostávajú. 
Dňa 11. 7. 2019 sme si 
pripomenuli 20. rokov 
od úmrtia našej mamy, 
babky a prababky 
Zdenky 
HRANČÍKOVEJ.
                                         S láskou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 21. 7. 2019 si pri-
pomenieme 1. výročie 
úmrtia Emílie 
SCHERKOVEJ. Kto ste 
ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. 

S láskou spomína  
manžel, synovia  

a dcéra s vnúčatami. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky  
v srdci zostávajú, tí, čo 
Ťa mali radi, stále spo-
mínajú. 
Dňa 11. 7. 2019 uply-
nulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec, ded-
ko a pradedko Štefan 
KRAJČÍ z Nosíc. 
                            S láskou spomínajú jeho najbližší. 

SPOMIENKA
Dňa 1. 8. 2019 si pripo-
menieme nedožitých 
90 rokov nášho drahé-
ho manžela, otca, ded-
ka, pradedka Jozefa 
PALIESKA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou spomína manželka 
a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 23. júla to bude  
15 rokov, čo nás  
navždy opustil man-
žel, otec a starý otec  
Štefan VRBA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou spomína man-
želka, syn, vnuk a celá rodina. 
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt na Ulici Obrancov mieru. 
Tel. 0905 900 375.
• Predám 3-izb. byt v Púchove pri Základnej škole 
Gorazdova. Tel. 0949 287 944.
• Predám 3-izb. byt v Púchove na Obrancov mieru. 
Tel. 0907 77 69 22. 
• Predám garáž vo vnútrobloku na Rožáku na Ulici 
1. mája za 13 000 €. Tel. 0905 203 234 - prosím len 
SMS.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Ponúkam na prenájom nebytový priestor oproti 
Bille vhodný na kanceláriu alebo služby. Tel. 0905 
499 702.

AUTO - MOTO
• Predám auto Suzuki Swift, rok 2001. Najazde-
ných 98 000 km. Plus zimné kolesá s pneu. STK 
do 12/2020. Prvý majiteľ. Veľmi lacno. Tel. 0914 
133 418.

SLUŽBY
• Prerábky bytových jadier, domov a kúpeľní. Tel. 
0940 731 972.
• Maľby, stierky a omietky. Tel. 0902 238 168.
• 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. 9. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše 
staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské 
linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• ADET, s. r. o., Pov. Bystrica prijme skladníka, vod. 
preukaz B, mzda 650 - 950 € brutto. Kontakt: 0905 
620 715.
• PD Mestečko príjme: dojiča/ku do ŽV Dohňany, 
mzda 900 € brutto, možnosť ubytovania v 2-izb. 
byte, kontakt: p. Lacková, 0903 623 312; vodičov 
nákladných vozidiel, mzda 1000 € brutto vo vý-
kone; strojníkov stavebných strojov, mzda 7 €/
hod. brutto vo výkone, kontakt: p. Gášek, 0915 
842 232; stavebných robotníkov a murárov – ob-
kladačov, mzda 750 € brutto vo výkone, kontakt: 
p. Urban, 0915 842 225; krajčírky (aj nevyučené), 
mzda od 550 € brutto, kontakt: p. Mrníková, 0903 
458 890.
• Ponuka práce na TPP, pozícia účtovník/čka, ovlá-
danie podvojného účtovníctva, základná mzda 
570 eur + odmeny a prémie. Svoj životopis posie-
lajte na mail: jana.jugasova@judaub.sk. 

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka, príp. uprato-
vačka. Tel. 0944 050 777.

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

0903 42 42 42 
(NONSTOP v prípade úmrtia)

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 
OD 1. JÚLA JE ZRUŠENÁ
POHOTOVOSŤ PRE DETI 

A DORAST

POHOTOVOSŤ 
PRE DOSPELÝCH:
PO - PIA: 16.00 – 22.00 

SO - NE: 7.00 – 22.00
Tel. 042/46 05 319 

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 
 SO - NE:  8:00 – 14:00

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

SPOMIENKA
Drahého človeka nám 
osud vzal a v srdci hlbo-
ký žiaľ zanechal. 
Dňa 19. 7. 2019 uply-
nie 12 rokov od úmrtia 
milovaného manžela, 
otca, dedka a pradedka 
Rudolfa HURTU. 

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Čas plynie, ale spomien-
ky ostávajú. Tvoje oči sa 
zavreli a tie naše sa roz-
plakali, odišla si tíško, tak 
Ti bolo súdené. Už niet 
návratu ani nádeje, len 
cesta, k hrobu nás k Tebe 
zavedie. 
Dňa 20. júla 2019, bude 
14 rokov, čo nás vo veku 87 rokov opustila naša 
milovaná manželka, matka, svokra, babka a pra-
babka Anna MARTIŠKOVÁ z Púchova.

 S úctou spomínajú, manžel Ondrej Martiško 
a syn Drahomír Martiško z celou rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 14. 7. 2019 sme si 
pripomenuli nedožitých 
90 rokov nášho dra-
hého manžela, otca a 
dedka Pavla CRKOŇA  
z Horných Kočkoviec. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 

S láskou a úctou jeho najbližší. 

SPOMIENKA
Každý rok nám srdcia 
stisne, každého v nich bo-
lia rany, hlas tvoj, úsmev 
sa v nich blysne, no Ty 
už štyri roky nie si medzi 
nami. Odišiel si od nás, 
aj to ešte mladý, do sveta 
večnosti, sveta bez trápe-
nia a bolesti. Iba ten po-
chopí, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal. 
Ticho ležíš, zavreté máš viečka, 
nám zostal chladný hrob, už nedožitý sen. 
Dňa 23. júla 2019 sme si pripomenuli štyri roky, čo 
nás opustil Peter VRÁBEL z Púchova. 

S láskou spomína mama a brat Ľubko, 
manželka a dcéra Anetka a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 16. 7. 2019 si pripomenieme 1. smutné vý-
ročie, čo nás navždy opustila naša mama Helena 
FAKTOROVÁ a dňa 21. 9. 2019 si pripomenieme 
29. výročie, čo nás opustil otec Jozef FAKTOR  
z Dolných Kočkoviec. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

S láskou a úctou v modlitbách spolu s nami 
spomína celá rodina. 
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