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1. kolo:

Skalica – MŠK Púchov 1:0 (0:0)
Púchovčania na pôde favorita rozhodne nesklamali 

a o bod prišli až v samotnom závere stretnutia. Pú-
chovčania podali zodpovedný výkon a domáci nap-
riek prevahe nedokázali nájsť recept na prekonanie 
pozornej obrany hostí. Naopak, na druhej strane 
mohol hostí poslať do vedenia Krčula, s jeho strelou 
zblízka si domáci gólman poradil. Aj v druhom pol-
čase dokázali hostia odolávať domácemu náporu, 
o nešťastnej prehre rozhodol až priamy kop Haša v 
záverečnej minúte stretnutia. 

Gól: 90. Haša, 
Zostava MFK Skalica: Junas – Hlavatovič, Milota, 

Karlík, Pospíšil, Opiela, Nagy, Popovič (86. Hollý), To-
movič, Haša, Mášik (79. Šebesta).

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Vanák (69. Lacko), 
Brezničan, Pišoja, Riška, Ozimý, J. Pilát (90. Kvaššay), 
Martinko, Michlík, Krčula (90. Vlček), D. Pilný.

Ostatné výsledky 1. kola: Dubnica nad Váhom 
– Bardejov 1:0, Podbrezová - FC Košice 2:1, Poprad 
- Slovan Bratislava B 1:0, L. Mikuláš – Ružomberok B 
0:2, Komárno – Šamorín 2:0, B. Bystrica – Žilina B 3:4,  
Petržalka – Trebišov 5:3 

2. kolo:

MŠK Púchov – L. Mikuláš 1:2 (1:1)
Púchovčania prežili úvodný nápor hostí, ktorí moh-

li ísť do vedenia po príležitostiach Bartoša. Potvrdilo 
sa otrepané nedáš – dostaneš. V 20. minúte našiel 
Riškov center v pokutovom území D. Pilného, ktorý 
sa ukážkovo uvoľnil a otvoril skóre – 1:0. Radosť do-
mácich trvala iba šesť minút, vyrovnávajúci gól vsi-
etil Staš – 1:1. Hostia mali v prvom polčase niekoľko 
šancí, na domácej strane zaujal sólový únik Krčulu, 
ktorý však zakončil nepresnou prihrávkou. Hneď v 
úvode druhého polčasu nedočiahol na centrovanú 
loptu Brezničan, o pár minút nedotiahol pekný únik 
do konca D. Pilný. Skúsenejší Liptáci preto trestali – v 
65. minúte  poslal hostí do vedenia svojim druhým 
gólom Staš – 1:2. V závere Michlíkova strela preletela 
pár centimetrov nad bránku.  

Góly: 21. D. Pilný – 26. a 65. Staš.
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Vanák, Brezničan, 

Pišoja, Riška (70. Ozimý), J. Pilát, Mugove (46. Martin-
ček), Michlík, Krčula, Vlček (80. Kopiš), D. Pilný.

Zostava L. Mikuláša: Gábriš – Čery, A. Krčík, Ku-
charčík, Bartoš, Gerát (82. Václavík), Laura, Staš (87. 
Lukáč), Kačerík (72. Kotora), D. Krčík, Nemergut.

Ostatné výsledky 2. kola: Žilina B – Dubnica nad 
Váhom 2:4, FC Košice – Trebišov 2:2, Bardejov – Pe-
tržalka 1:2, B. Bystrica – Šamorín 5:0, Ružomberok B 
– Komárno 3:1, Slovan Bratislava B – Skalica 4:0, Pod-
brezová – Poprad 0:3

3. kolo: 

Komárno – MŠK Púchov 2:2 (0:0)
Púchovčania odštartovali 

tretí pokus o prvý druholigo-
vý bod pozornou obranou a 
v prvom polčase si dokázali 
udržať čisté konto. Niekoľko 
náznakov šancí Púchova po 
rýchlych protiútokoch gólom 
neskončilo. Hostia mali výbor-
ný vstup do druhého polčasu 
a už po troch minútach sa te-
šili z vedúceho gólu Michlíka 
– 0:1. Domáci znervózneli, 
vystriedali dvoch hráčov a v 
61. minúte Pagáč vyrovnal 
– 1:1. Komárno pokračovalo v 
nápore a jeho výsledkom bol 
vedúci gól Bayemu v 73. min-
úte – 2:1. Púchovčania potom 
prevzali iniciatívu, hostia od-
povedali tvrdou hrou neraz za 
hranicami fair play. Tri minúty 
pred koncom videl za hrubý 
faul červenú kartu domáci 
Pagáč, už predtým musel pod 
sprchy predčasne hosťujúci 
Pilát po druhej žltej karte. Keď 
už sa zdalo, že všetky body 

zostanú doma, poslal Krčula nepríjemnú strelu z 
priameho kopu na domácu bránku, k odrazenej lo-
pte sa dostali Púchovčania a center z bránkovej čiary 
poslal v záverečnej minúte do siete Munyorove – 2:2. 
Púchovčania tak získali v druhej lige zaslúžene prvý 
bod. 

Góly: 61. Pagáč, 73. Bayemi – 48. Michlík, 90. Mu-
nyorove

Zostava KFC Komárno: Ásványi – Ujlaky, Pagáč, 
Ondruš, Končal, Šimko (52. Varjas), Rigo, Pinte, Holík 
(46. Kreta), Bayemi, Knezovič (54. Kollár)

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Ozimý, Michlík, Kr-
čula, Munyorove, Pilát, Pišoja,Vlček (66. Martinko),Va-
nák (84. Lacko), Martinček (75. Kopiš), Brezničan

Ostatné výsledky 3. kola: Banská Bystrica – Ru-
žomberok B 3:2, Liptovský Mikuláš – Slovan Bratisla-
va B 2:0, Dubnica nad Váhom – Šamorín 4:1, Bardejov 
– Trebišov 1:1, Poprad –Košice 3:2, Skalica – Podbre-
zová 3:1, Petržalka – Žilina B 3:1.
1. Dubnica 3 3 0 0 9:3 9
2. Petržalka 3 3 0 0 10:5 9
3. Poprad 3 3 0 0 7:2 9
4. B. Bystrica 3 2 0 1 11:6 6
5. Ružomberok B 3 2 0 1 8:4 6
6. L. Mikuláš 3 2 0 1 4:3 6
7. Skalica 3 2 0 1 4:5 6
8. Komárno 3 1 1 1 5:6 4
9. Slovan B 3 1 0 2 4:3 3
10. Žilina B 3 1 0 2 7:10 3
11. Podbrezová 3 1 0 2 3:7 3
12. Trebišov 3 0 2 1 6:8 2
13. Košice 3 0 1 2 5:7 1
14. MŠK Púchov 3 0 1 2 3:5 1
15. Bardejov 3 0 1 2 2:4 1
16. Šamorín 3 0 0 3 1:11 0
   Program 4. kola:
   MŠK Púchov – MFK Dukla Banská Bystrica (10. 
8. o 17.00), Podbrezová – Liptovský Mikuláš,FC Ko-
šice – Bardejov, Poprad – Skalica, Žilina B – Trebišov, 
Šamorín – Petržalka, Ružomberok B – Dubnica nad 
Váhom, Slovan Bratislava B - Komárno 
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Futbal - 2. liga muži

Prvý bod v druhej lige priviezli Púchovčania z Komárna

V domácej premiére v druhej lige podľahli Púchovčania Liptovskému Mikulášu najtesnejším rozdielom, i keď ne-
boli horším mužstvom. Rozhodli väčšie skúseností Liptákov. 

Prvý bod v 2. lige futba-
listi priviezli z Komárna
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Na Námestí slobody a 
Sedlišti nové kontajnery  
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Pavol Pivko: Sme z takej 
látky ako naše sny
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Nevyhovujúcu betónovú dlažbu
nahradil súvisý asfaltový povrch
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okno, predzáhradku  
alebo terasu 
v meste Púchov 

a jeho mestských častiach

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

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

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

O NAJKRAJŠÍ
              BALKÓNSÚŤAŽ

   Organizátor:
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Odpad je ukladaný do výšky 2,5 
metra, čím dochádza k lepšiemu 
hutneniu vlastnou váhou odpa-
du. Obmedzí sa tým vandalizmus 
a možnosť opätovného vyberania 

odpadov vrátane prístupu zvierat. 
Toto všetko sú výhody polo pod-
zemných kontajnerov, ktoré sa po-
stupne objavujú aj v iných častiach 
mesta. Chcem vyjadriť presvedče-

nie, že si ich spoločne budeme udr-
žiavať a chrániť.“

Práce v súvislosti s inštaláciou ďal-
ších polopodzemných kontajnerov 
na Sedlišťi v týchto dňoch finišujú. 
Poslankyňa MsZ za Sedlište Ľubica 
Kuchařová, ktorá sa angažuje za zlep-
šenie životného prostredia v meste, 
sa k novým separčným nádobám 
vyjadrila: „Som šťastná, že sa naša 
snaha o zlepšenie a zefektívnenie ri-
adenia odpadového hospodárstva 
v meste začína premietať do rea-
lity. Portfólio systému separácie 
odpadov sa však postupne rozšíri 
ešte tento rok. Ďakujem pani pri-
mátorke a kolegom našej mestskej 
časti, že túto myšlienku podporili a 
pomohli tak odsúhlasiť financie na 
realizáciu tejto investičnej akcie. 
Ďakujem pracovníkom MsÚ a PTSM 
za spoluprácu.“

Foto: S. Flimmel

Na Námestí slobody a Sedlišti pribudli 
moderné kontajnery na odpad

Výbor mestskej časti č. 3 požiadal 
mesto Púchov o  vybudovanie polo-
podzemných kontajnerov v lokalite 
na Námestí slobody pri obytných do-
moch č. 1404, 1407 a 1406. Dôvodom 
bol vysoký počet domácností, ktoré 
zberné miesto využívajú a hlavným 
cieľom bolo zníženie frekvencie vý-
vozu odpadu, zníženie nákladov a ne-
gatívnych vplyvov na životné prostre-
die. Poslankyňa MsZ Irena Kováčiková 
sa k novým kontajnerom vyjadrila: 
„Umiestnením polopodzemných 
kontajnerov sa podarilo lepšie vy-
užiť priestor zberného miesta a 
súčasne zvýšiť estetický vzhľad a 
čistotu zberného miesta. Zvýši sa 
tiež kapacita zberného miesta (2/3 
kapacity nádoby sú presunuté pod 
zem) a odstránením starých nádob 
vzniknú nové parkovacie miesta. 
Väčšia časť odpadu je uložená pod 
zemou, kde je stálejšia teplota, čím 
dochádza k spomalenému rozkladu 
odpadu a zníženie vzniku zápachu. 

V uplynulých týždňoch v Púchove pribudli dve moderné stojiská polopodzemných 
kontajnerov na triedený komunálny odpad.

rodinných prechádzok, školských vý-
letov, seniorských posedení i odbor-
ného vzdelávania v prírode. 
V tomto roku sa členovia výboru 
zapojili do grantového programu 
„Spojme sa pre dobrú vec“, ktorý 
vyhlásila Nadácia Orange. Grantový 
program je zameraný na podporu 
verejnoprospešných nápadov, ktoré 
prispievajú k pozitívnemu dianiu v 
komunite a utužujú dobré medziľud-
ské vzťahy. Jednou z hlavných pod-
mienok získania grantu bolo aktívne 
zapojenie dobrovoľníkov z komuni-
ty do činností a aktivít súvisiacich s 
projektom. V rámci predkladaného 
projektu sme naplánovali vybudovať 
chýbajúce murované ohnisko s lavič-
kami, ktoré je v predmetnom areáli 
veľmi žiadúce.

S aktivitami sme začali hneď, ako 
nám bola naša žiadosť o príspevok 
pre projekt „Ohnisko pre všetkých“ 
schválená. V areáli sa zišlo niekoľko 
nadšencov a vykonali obrovský kus 

Ohnisko pre všetkých
V Horných Kočkovciach sa uprostred 
prírody s krásnou panorámou, pri 
brehu rieky Váh nachádza areál, ktorý 
je obľúbeným miestom pre oddych, 
prechádzku či rybačku. 

Členovia výboru mestskej časti č.7 
- Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok 
spolu s dobrovoľníkmi už niekoľko 
rokov pracujú na zveľaďovaní tohto 
krásneho prírodného priestoru. V 
minulosti získal výbor grant na pro-
jekt „Za kultúrou do prírody“ v gran-
tovom programe „Tu sa nám páči, tu 
chceme žiť“. Zo získaných finančných 
prostriedkov sa nám podarilo revi-
talizovať zeleň, vymeniť oplotenie, 
obnoviť tanečný parket, ktorý sme 
upravili tak, aby mohol slúžiť aj ako 
miestne ihrisko. Postupne sme tam 
osadili basketbalový kôš a inštalovali 
sieť na volejbal a nohejbal. V aktivi-
tách výbor pokračuje naďalej. Naším 
cieľom je pretvoriť areál na dejisko 
športu, kultúry, vzdelania a oddychu. 
Chceme, aby sa areál stal súčasťou 

ský priestor, čiastočne nahrádzajúci 
aj chýbajúci amfiteáter. Záverom 
chceme vyjadriť poďakovanie všet-
kým, ktorí podporili a podporujú 
myšlienku obnovy prírodného areá-
lu pri Váhu v Horných Kočkovciach.
. 

VMČ č. 7 - Horné Kočkovce, 
Kolonka, Vŕšok

práce. Najskôr sa vytýčilo miesto pre 
ohnisko, obrubníkmi sa ohraničil 
vonkajší obrys budovaného priesto-
ru a zabetónovala sa základová plo-
cha pre ohnisko a ukotvenie lavičiek. 
V druhej etape sa začalo s úpravou 
prístupového chodníka. Vykonali 
sa terénne úpravy pre odvodnenie 
chodníka. Chodník sa spevnil ka-
meňom a zhutnil sa. Ešte nás čakajú 
ďalšie práce. Musíme vymurovať  
okrúhle ohnisko, upraviť priestor v 
okolí ohniska, osadiť lavičky a odpad-
kové koše. Po tom, čo sa nám nedáv-
no podarilo opraviť a natrieť poško-
dené dosky na inštalovaných stoloch, 
máme v pláne vymeniť aj polámané 
lavice a všetky ostatné natrieť.

Všetky činnosti boli a sú realizované 
formou dobrovoľníckej práce. Na ak-
tivitách sa podieľali členovia výboru 
mestskej časti č. 7 i ďalší dobrovoľní-
ci, ktorým záleží na svojom okolí. Sme 
presvedčení, že areál môže slúžiť ako 
multifunkčný a kultúrno-spoločen-
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Betónovú dlažbu nahradil súvislý asfaltový povrch

Realizátorskú firmu mesto angažovalo 
na základe výsledkov súťaže vo ve-
rejnom obstarávaní prostrednístvom 
elektronického trhoviska. Strabag 
ponúkol najvýhodnejšiu cenu: 51 541 
eur, pričom odhadovaný rozpočet 
mesta na túto rekonštrukciu predsta-
voval 60 tisíc eur. Stavebná firma si sta-
venisko prevzala 1. júla. Od tohto dá-
tumu súbežne začala úplná uzávierka 
časti komunikácie na Štefánikovej ulici 
s predpokladaným termínom ukonče-
nia rekonštrukčných prác 9. augusta.  
K sprejazdneniu cesty však došlo o týž-
deň skôr, už v piatok 2. augusta. Počas 
rekonštrukcie bola najskôr rozobratá 
neustále sa uvoľňujúca  dlažba, kto-
rá je pre ďalšie použitie uskladnená 
v priestoroch Podniku technických 
služieb mesta.   Po príprave podložia 
nasledovalo kladenie penetračnej a 
niekoľkých asfaltových vrstiev.
Mesto Púchov ďakuje občanom i vo-
dičom za trpezlivosť, ktorá bola počas  
cestných prác potrebná.    

A prečo to nešlo opraviť skôr?
Pretože vydláždenie časti Štefánikovej 
ulice mesto svojho času (kolaudácia júl 
2013) realizovalo v rámci projektu „Re-
konštrukcia a modernizácia Hoennin-
govho námestia“ (celkový rozpočet 
764 969,65 eur) z eurfondov a takto 
získané prostriedky boli viazané päť- 
ročnou „udržateľnosťou projektu“. Ak 
by sa mesto pustilo do rekonštrukcie 
Štefánikovej ulice už za primátora He-
neka, ktorý problematickú dlažbu tiež 
zdedil, s najväčšou pravdepodobno-
sťou by sa nevyhlo sankcii v podobe 
vrátenia pridelených finančných pro-
striedkov. Dokonca ani pri opakova-
ných opravách nebolo možné použiť 
nové materiály a technológie. Bolo 
teda potrebné počkať na uplynutie 
lehoty, k čomu došlo v tomto roku 
2019. „Bol to môj osobný záväzok 
voči občanom Púchova. Ešte v minu-
lom roku sme projekt rekonštrukcie 
Štefánikovej ulice zaradili do tohto-
ročného rozpočtu, s čím sa stotožnili 

aj poslanci. Samotnú realizáciu sme 
ponechali na prázdninové obdobie, 
aby sa rekonštrukcia spojená s do-
pravným obmedzením čo najmenej 
dotkla občanov, šoférov a takisto 

majiteľov podnikateľských subjektov 
v lokalite. Po piatich týždňoch je ulica 
opäť prejazdná, práce sa podarilio 
zavŕšiť dokonca v predstihu.“ reaguje 
primátorka Katarína Heneková.   -msu-

Nové vozidlá aj pre púchovských hasičov
Spolu deväť nových hasičských vozi-
diel značky Iveco Daily prišla 24. júla 
do obce Dohňany dobrovoľným ha-
sičským zborom odovzdať ministerka 
vnútra Denisa Saková. Okrem zborov 
z Dohnian, Visolají, Lednice, Lúk, Be-
luše a Kvašova hasičské autá pribudli 
aj dobrovoľným hasičským zborom 
(DHZ) z dvoch mestských častí Púcho-
va – Ihrišťa a Nosíc.  

Kľúče od automobilov z rúk ministerky 
prevzala prednostka Mestského úra-
du Púchov Iveta Brindzová a vedúca 
oddelenia organizačného a vnútornej 
správy Zuzana Brindzová. Tie ich obra-
tom odovzdali prítomným zástupcom 

hasičských zborov: Petrovi Rosinovi 
(DHZ Nosice) a Márii Baškovej (DHZ 
Ihrište).

Vozidlá sú určené na riešenie a sano-
vanie následkov mimoriadnych uda-
lostí a boli zaobstarané v rámci spo-
ločného projektu ministerstva vnútra 
a ministerstva životného prostredia 
s názvom Zvýšenie odborných a in-
tervenčných kapacít na regionálnej a 
lokálnej úrovni. Podľa prezidenta Ha-
sičského a záchranného zboru Sloven-
skej republiky Alexandra Nejedlého 
ich môžu hasiči využívať aj na športo-
vú činnosť.

-msu-tm- 

Púchov má výborné finančné zdravie

Vyplýva to z výsledkov hodnotenia 
hospodárenia samospráv za rok 2018, 
pri ktorých INEKO zohľadnil viaceré 
ukazovatele, ako napríklad celkový 
dlh, bilanciu bežného účtu, záväzky 
po splatnosti, celkový dlh a celkový 
majetok na obyvateľa... „Teší nás, že 
hospodárenie mesta dostalo prostred-
níctvom nezávislej inštitúcie takéto 
vysoké hodnotenie. Mesto Púchov zlep-
šuje svoje finančné zdravie postupným 
znižovaním svojej zadlženosti a zhod-
nocovaním svojho majetku. Väčšinu 
prebytku každoročne preinvestujeme, 
časť prebytku je použitá na nevyhnutné 
opravy a údržbu majetku mesta. Preto 
sa môže zdať, že intenzita investovania 
kolíše. Zároveň je dôležité povedať, že 
každá investícia musí byť dôkladne 
naplánovaná, vypracovaná projektová 
dokumentácia a realizované verejné 
obstarávanie, čo si okrem finančných 
prostriedkov vyžaduje aj určitý čas na 
realizáciu uvedených činností,“ komen-
tuje úspech v nezávislom hodnotení 
vedúca ekonomického oddelenia 
mestského úradu Lucia Pružinská.
Napriek tomu, že podľa tohto nezá-

vislého hodnotenia sa mesto Púchov 
teší priaznivým výsledkom za zodpo-
vedné hospodárenie, jeho celková 
bilancia sa po pár dňoch ešte zlepšila. 
„Pri ukazovateli celkového dlhu mesta 
neboli uvedené presné údaje, pretože 
pôvodne tam boli započítané aj úvery 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 
ktoré sa v zmysle zákona do celkového 
dlhu nezapočítavajú. Agentúra INEKO 
bola z našej strany na túto nezrovnalo-
sť upozornená a zároveň boli aj zo stra-
ny mesta vykonané opatrenia tak, aby 
bolo vykazovanie nastavené v zmysle 
platných metodických usmernení. Ide o 
sumu cca 1,67 milióna eur, čo zname-
nalo, že pôvodne vyčíslený celkový dlh 
5,7 milióna eur klesol na 4,06 milióna 
eur,“ vysvetľuje L. Pružinská.  
Aj v percentuálnom vyjadrení celko-
vá zadlženosť mesta Púchov klesla  
viac ako o desať percent - na 26,9 %. 
Opravou týchto údajov sa mesto v 
rebríčku posunulo ešte viac smerom 
nahor.                                             -msu-tm-
Hodnotenie mesta Púchov, ako aj 
iných samospráv nájdete na: 
www.hospodarenieobci.sk

Podľa aktuálne zverejneného hodnotenia neziskovej organizácie INEKO 
(Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy) má mesto Púchov VÝBORNÉ 
FINANČNÉ ZDRAVIE. 

Púchovčania sa konečne dočkali. Po rokoch nervov najmä pre vodičov motorových vozidiel dostal kritický úsek cesty 
na Štefánikovej ulici vedľa divadla úplne novú „fasádu“. Problematickú betónovú dlažbu, ktorá nezvládala dopravnú 
záťaž frekventovanej ulice, nahradil súvislý asfaltový povrch. Nepríjemné dedičstvo a dlhoročná chrasta na tvári mesta 
tak dostala liečivú náplasť v podobe kopletnej rekonštrukcie, ktorú počas júla realizovala stavebná firma Strabag.

Opravovanú cestu na Štefánikovej ulici pri divadle realizátorská firma 
Strabag v piatok 2. augusta opatrila vodorovným dopravným 

značením a po pár hodinách bola cesta  sprejazdnená.   
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by mala byť koncom tohto roka. Po-
pritom som ako herec spolupracoval 
s  niekoľkými divadelnými a reklam-
nými agentúrami na rôznych umelec-
kých projektoch. Vo funkcii riaditeľa 
kultúry budem mať premiéru.

Mohli by ste prezradiť aj niečo z vášho 
súkromného života (rodinné pomery, 
prípadne záľuby, ktorým sa venujete 
vo voľnom čase)?
Som už jedenásť rokov ženatý   a 
s manželkou vychovávame štyri deti. 
Vo voľnom čase radi cestujeme najmä 
za krásami Slovenska. Ja milujem di-
vadlo, poéziu, turistiku a veľa bicyklu-
jem. Na bicykli jazdím aj do práce.

Na čo ste vo svojom živote najviac 
hrdý?
W. Shakespeare napísal: “Sme z takej 
látky ako sú naše sny.“ Vždy si idem 

za svojím cieľom. Som hrdý na moju 
manželku a deti. Podporujú ma v tom, 
čo ma baví a vždy stoja pri mne. 

Aký máte vzťah k mestu Púchov a jeho 
kultúre?
Môj vzťah k Púchovu je veľmi citový, 
pretože som tu vyrastal a  dospieval. 
V Púchove som začínal ako muzikant 
vo viacerých kapelách a herec v diva-
dle „A dosť“ pod vedením herca a re-
žiséra Františka Vaněčka, ktorý inak 
taktiež začínal v Spišskom divadle. 

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste 
sa rozhodli uchádzať sa o novú pra-
covnú pozíciu?
Milujem divadlo a umenie. Chcem zu-
žitkovať svoju kreativitu a umelecké 
skúsenosti v riadiacej funkcii a  obo-
hatiť mesto Púchov o  nové kultúrne 
podnety. 

Ktoré aktuálne problémy kultúry v 
meste Púchov považujete za priorit-
né? S akými plánmi nastupujete do 
novej funkcie?
To ešte musím podrobne zistiť pri ná-
stupe do funkcie. Problémov je vždy 
veľa, ale verím že všetko sa dá vyrie-
šiť. Púchovská kultúra musí pracovať 
ako jeden tím a prinášať obyvateľom 
kvalitné kultúrno-spoločenské vyži-
tie. Chcem byť pre pracovníkov Pú-
chovskej kultúry vnímavým, odváž-
nym a rozhodným šéfom.

Máte svoj životný vzor?
Veľkým vzorom je pre mňa „pápež 
slovenského divadla“- herec pokory 
a vzdoru Gustáv Valach. Bol to človek, 
ktorý si aj v  totalitnom režime vždy 
vedel zachovať svoju tvár a charakter.
 

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Pavol Pivko: Sme z takej látky ako sú naše sny

Odkiaľ pochádzate a kde ste študo-
vali?
Pochádzam zo Streženíc. Po základ-
nej škole v  Púchove som vyštudoval 
elektrotechniku v  Považskej Bystrici. 
Po maturite som absolvoval troj-
ročné nadstavbové štúdium ošet-
rovateľstva na SZŠ v Trenčíne. Ako 
diplomovaná zdravotná sestra som 
krátke obdobie pracoval v Detskom 
kardiocentre v  Bratislave na Kramá-
roch a  chirurgickom oddelení u  Mi-
losrdných bratov v Bratislave, ale ani 
toto nebolo to, čo by som chcel robiť. 
Stále som sa hľadal. 
Popri práci vo Fakultnej nemocnici 
som bol takmer každý večer v Národ-
nom divadle. Nenechal som si ujsť 
žiadne predstavenie či koncert. Diva-
dlo a hudba ma priťahovali odjakživa. 
Rozhodol som sa pre štúdium he-
rectva na Akadémii umení v Banskej 
Bystrici. Dostal som sa do ročníka he-
rečky Jany Oľhovej a režiséra Andreja 
Turčana. Počas štúdia som hosťoval 
v  Divadle Jozefa Gregora Tajovského 
vo Zvolene a  Bábkovom divadle na 
rázcestí v Banskej Bystrici.
Po piatich rokoch som vyštudoval he-
rectvo a už počas štúdia prijal angaž-
mán v Spišskom divadle v Spišskej No-
vej Vsi, kde som pracoval desať rokov 
ako herec. V repertoári mám spoluprá-
cu s  renomovanými režisérmi a  viac 
ako tridsať divadelných premiér a cez 
1600 repríz.

Aké boli vaše ďalšie pracovné zarade-
nia?
Moje doterajšie pracovné aktivity súvi-
seli a  súvisia s  umením a  divadlom. 
Desať rokov som bol protagonistom 
v umeleckom súbore Spišského diva-
dla. Už na vysokej škole som začal s da-
bingom a rozhlasovou tvorbou najmä 
pre RTVS, TV LUX a  Rádio LUMEN. 
Popri práci v  divadle som sa venoval 
umeleckému prednesu a načítavaniu 
audiokníh pre slabozrakých a nevidia-
cich v knižnici Mateja Hrebendu v Le-
voči. Nejaký čas som učil aj na Konzer-
vatóriu a ZUŠ. 
Pre RTVS v  Košiciach som daboval 
hrané a dokumentárne filmy. Privoňal 
som si aj k  televíznej a  filmovej tvor-
be. Naposledy som spolupracoval s 
režisérom Jurajom Jakubiskom na 
filme Perinbaba II., ktorého premiéra 

Dňa 1. augusta 2019 nastúpil do funkcie konateľa a tiež riaditeľa mestskej spoločnos-
ti Púchovská kultúra, s. r. o. Mgr. art. Pavol Pivko, ktorému sme pri tejto príležitosti 
položili niekoľko otázok:
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Mestská polícia

Hasiči v kraji zachránili v júli majetok za 1,28milióna
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

POLÍCIA INFORMUJE

Púchovčanka nafúkala takmer tri promile

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Púchove zasahovali ešte 19. júla pri dopravnej 
nehode osobného automobilu, ktorá sa stala za Dolnou Breznicou smerom na Lednicu.                  FOTO HS Púchov

Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom ná-
vykovej látky čelí 28-ročná Púchovčanka Viera. Poli-
cajti z Obvodného oddelenia Púchov mladú ženu na 
miestnej komunikácii v obci Nimnica predpísaným 
spôsobom zastavili a kontrolovali vozidlo Škoda Fá-
bia, ktoré riadila.

Pri cestnej kontrole policajti vodičku vyzvali k 
podrobeniu sa dychovej skúške na zistenie prítom-
nosti alkoholu. Policajti neverili vlastným očiam, keď 
im alkotest ukázal hodnotu 1,40 mg/l, čo predstavuje  
2,92 promile. Opakovaná dychová skúška po dvadsi-
atich minútach ukázala o niečo nižšiu hodnotu, stále 

však presahujúcu dve promile - 2,60 promile. Policaj-
tom mala uviesť, že pila slivovicu a pivo. Cítila sa však 
v poriadku.

Mladú ženu  policajti následne obmedzili na osob-
nej slobode a po lekárskom vyšetrení ju umiestnili  do 
policajnej cely. Vieru po vytriezvení poverený prísluš-
ník Okresného dopravného inšpektorátu z Považskej 
Bystrice obvinil z prečinu ohrozovania pod vplyvom 
návykovej látky. Tento trestný čin je realizovaný v tzv. 
super rýchlom konaní. Za uvedený skutok je trestná 
sadzba v zmysle zákona trest odňatia slobody až na 
jeden rok.                 KR PZ Trenčín

Policajti z Považ-
skej Bystrice žiadajú 
občanov o pomoc 
pri pátraní po ne-
zvestnom Karlovi 
Ďulíkovi z obce 
Lúky v Púchovskom 
okrese. Vo štvrtok 
1.augusta nadránom 
(o 03.00 hod.) odišiel 
z domu a odvtedy 
sa neozval. Mobilný 
telefón ma vypnutý. 

Odišiel na osobnom motorovom vozidle Opel 
Vectra, evidenčné číslo PU 903 CB. Priateľka má 
strach o jeho život. Nie je známe miesto, kde by sa 
mohol nachádzať a doposiaľ nepodal o sebe žiad-
nu správu. Karel Ďulík je štíhlej postavy, vysoký asi 
170 cm. Má plavé prešedivené vlasy a modré oči. 
Na pohľad má čierne kazové zuby. V čase, keď odi-
šiel mal čierne tričko, svetlošedé krátke teplákové 
nohavice. So sebou mal čiernu cestovnú tašku a 
modrý športový vak.

Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vy-
pátraniu nezvestnej osoby môžu občania oznámiť 
na najbližší policajný útvar, alebo na bezplatnú 
policajnú linku 158, alebo na stálu službu Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru Púchov. Prí-
padne priamo na Kriminálnu políciu v Považskej 
Bystrici na telefónnom čísle 096126 3370. 

KR PZ Trenčín

Polícia pátra

V priebehu mesiaca júl 2019 uskutočnili príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kra-
ji celkom 277 výjazdov k 
udalostiam. Z tohto počtu 
bolo najviac - 89 výjazdov 
k technickým zásahom. 
Nasledovalo 84 výjazdov k 
požiarom, 80 zásahov pri 
dopravných nehodách a 
15 ekologických zásahov. 
Okrem toho hasiči v prie-
behu uplynulého mesiaca 
vykonali štyri požiarno-
-previerkové cvičenia a 
päť výjazdov k udalosti-
am, pri ktorých napokon 
zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsled-
ku udalostí za mesiac júl 
boli vyčíslené na 799.000 
eur. Uchránené hodno-
ty v dôsledku zásahovej 
činnosti príslušníkov Ha-
sičského a záchranného 
zboru v Trenčianskom kraji 
predstavovali v sledova-

nom období hodnotu takmer 1,28 milióna eur.
KR HaZZ Trenčín

Do štatistík požiarovosti prispeli aj púchovskí hasiči, ktorí v polovici júla likvidovali 
požiar hospodárskej budovy v Beluši.      FOTO: HS Púchov

Vošiel kam nemal a stratil značku
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Štefánikovej ulici 
vošiel vodič na automobile značky Škoda Felicia 
do zákazu vjazdu, narazil do prenosnej zákazovej 
značky a odpadlo mu evidenčné číslo vozidla. 
Hliadka mestskej polície miesto fotograficky zdo-
kumentovala pričom zistila, že stojan prenosnej 
značky je poškodený. Keďže išlo o dopravnú ne-
hodu, mestskí policajti privolali hliadku Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru v Púchove. 

Močil na plot
Hliadka mestskej polície zistila na Ulici Ferka Ur-

bánka priestupok proti verejnému poriadku. Muž 
evidentne pod vplyvom alkoholu močil na oplo-
tenie rodinného domu v čase, keď okolo prechád-
zali matky s deťmi. Mestskí policajti uložili mužovi 
blokovú pokutu vo výške 10 eur. 

Neustrážil psa - platil
Na oddelenie mestskej polície zatelefonoval 

muž z Púchova, že odchytil psa a že či ho môže 
priviezť. Mestskí policajti po prevzatí psa zistili 
jeho majiteľa. Ten sa po telefonickom upozoro-
není dostavil na oddelenie mestskej polície, kde 
ho informovali, že sa dopustil priestupku proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Po za-
platení desaťeurovej pokuty mu mestskí policajti 
psa odovzdali.   

Vypaľovať trávu sa neoplatí
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v mestskej časti Vieska-
-Bezdedov, kde podľa oznámenia niekto vypaľo-
val suchú trávu. Po príchode na miesto spáleniska 
mestskí policajti zistili, že muž na svojom pozem-
ku vypaľuje trávu. Hliadka mu vysvetlila, že sa do-
pustil priestupku proti verejnému poriadku. Mes-
tskí policajti miesto fotograficky zdokumentovali
a mužovi uložili pokutu vo výške 10 eur.
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Pochádza z Turzovky, študoval na 
miestnom gymnáziu. Diakonom sa 
stal v roku 2000 v Bánovciach nad 
Bebravou a  kňazskú vysviacku prijal 
o rok neskôr v Zborove nad Bystri-
cou. Ako kaplán pôsobil v Bytči (2001 
– 2003), Považskej Bystrici (2003 – 
2005), Horných Vesteniciach (2005 
– 2007) a v Žiline-Vlčincoch (2007 
– 2008). Ďalej pôsobil v Lednických 
Rovniach, najskôr ako administrátor 
farnosti (2008 – 2017) a od roku 2017 
ako farár. Dekan Mgr. Stanislav Sto-
lárik poskytol Púchovským novinám 
krátky rozhovor:

Aký máte vzťah k mestu Púchov?
Pozitívny, mesto má kvalitnú in-
fraštruktúru, kvalitné prostriedky ob-
čianskej vybavenosti a pomerne je 
rozvinutý život v kultúrnej a športovej 
oblasti.

S akými plánmi nastupujete do funkcie?
Funkcia nie je pre mňa úplne nová, 

Mgr. Stanislav Stolárik - nový púchovský dekan

nakoľko som vyše roka bol v  pozícii 
zástupcu dekana, takže budem po-
kračovať v rozbehnutej práci, čo zna-
mená v oblasti dekanátu napĺňať ciele 
určené biskupským úradom...

Aké máte záľuby? Ktoré filmy, knihy 
alebo hudobné skladby máte obľúbe-
né?
Filmy: Život je krásny, Medzi riadkami, 
Sv. Filip Neri s  hercom Gigim Proie-
ttim. Hudba: Nirvana - Aneurysm, Big 
Cheese a takmer všetky od spomína-
nej kapely.

Máte svoje obľúbené motto?
Nemám. 

S novým dekanom prišiel do Púchova 
aj nový kaplán - Mgr. Pavol Ďurana. 
Pochádza z Belej, kňazskú vysviacku 
prijal v roku 2013 v Žiline. Pôsobil ako 
kaplán v Martine (2013 – 2015) a Prus-
kom (2015 – 2019).

S. Flimmel

Tip na výlet - najstarší kostol v strednej Európe

Kostol je pôvodná predrománska 
stavba so zachovanými pôvodný-
mi bočnými múrmi takmer ku ko-
runnej rímse. Počas svojej existen-
cie bol viackrát upravovaný, v 13. 
storočí bol upravený v gotickom 
štýle. Vo svojej dobe bol netypicky 
postaveným kostolom a dodnes 
priťahuje pozornosť historikov. 
Obsahuje veľa pôvodných prvkov 
a architektonických detailov, ktoré 
sú predmetom výskumu (napr. pô-
vodné okenné otvory, povrchová 
úprava stien, valená klenba v pres-
bytériu, znaky vyryté do kameňa 
na fasáde). 

Prvý archeologický výskum kostola 
a jeho okolia sa začal v roku 1964. 
Naň nadväzoval ďalší výskum, kto-
rý sa začal v roku 1994. Počas tých-
to výskumov sa v roku 2004 našli tri 
hroby so šperkami typickými pre 
veľkomoravské obdobie a malto-
vinou vo veľkosti a v tvare charak-
teristickom pre fázu murovania a 
omietania, na základe ktorej kostol 

datovali do 9. storočia. Pôvodný pa-
trón kostola nie je známy, súčasná 
patrónka pochádza pravdepodob-
ne z 13. storočia. V roku 1995 bol 
kostolík vyhlásený za národnú kul-
túrnu pamiatku.

Kostol leží 1,5 km od veľkomorav-
ského sídla Mikulčice-Valy. Na zá-
klade leteckého prieskumu sa južne 
od neho predpokladá zatiaľ neod-
krytý veľmožský dvorec, ktorého 
by mal byť súčasťou. Kopčany sa v 
období veľkomoravskom podieľali 
na rušnom živote veľkomoravského 
centra. Tak mohutné veľkomorav-
ské centrum ako boli Valy by bolo 
nepredstaviteľné bez závislého roľ-
níckeho obyvateľstva, ktorého osa-
dy obklopovali Valy na rozlohe asi 
štyridsať štvorcových kilometrov. 

Lokalita Valy medzi Mikulčicami a 
Kopčanmi je jedným z najvýznam-
nejších opevnených hradištných 
sídiel na území Česka a Slovenska. 
Územie bolo osídlené už v 7. sto-

Približne 130 km od Púchova sa nachádza najstarší zachovaný kostol v strednej Európe - kostol sv. Margity 
Antiochijskej. Leží v poli neďaleko obce Kopčany (okres Skalica) pri slovensko-českej hranici.

Od začiatku júla 2019 je novým púchovským rímsko-katolíckym farárom a zároveň dekanom 
Dekanátu Púchov Mgr. Stanislav Stolárik. 

ročí a v 9. storočí bolo hradisko 
opevnené valmi. V strede areálu 
bola akropola ktorej veľkosť určujú 
pozostatky valov a kniežací palác. 
Boli tu nájdené pozostatky budov, 
kniežacieho paláca, baziliky a ďal-
ších 11 kostolov. Archeologické 

náleziská sa rozkladajú na ploche 
10 ha, kde sa zatiaľ našlo viac ako 
2500 hrobov. Viacerí vedci predpo-
kladajú, že práve tu sídlil rod Mojmí-
rovcov a hradisko bolo obranným a 
mocenským centrom ríše. 
Zdroj: hradiska.sk, foto: S. Flimmel
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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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“Be Happy” je dievčenský spevác-
ky zbor, ktorý pôsobí na Základnej 
umeleckej škole v Púchove. Vediem 
ho desiaty rok a prináša mi stále 
viac životných prekvapení. Spo- 
čiatku som si nevedela predstaviť, 
ako prekročíme prah našej školy či 
nášho malého mestečka. Po desia-
tich rokoch pôsobenia sa však odra-
zu vraciame z Japonska a stále tomu 
nemôžeme uveriť. 

Náš zájazd sme naplánovali tak, aby 
sme okrem koncertovania zakúsili 
aj chuť Japonska a vďaka pani Nao 
Higano, s ktorou sa poznáme a s 
ktorou sme stretli aj na koncertnom 
pódiu, sme doňho zakomponovali 
aj návštevu slovenskej ambasády. 
Pre pracovníkov a pozvaných hostí 
sme pripravili spoločný koncert, na 
ktorom zaspievala pani Nao niekoľ-
ko sólových piesní, časť repertoáru 
patrila nám a časť tvorili spoločné 
skladby. Koncert mal veľmi dobrý 
ohlas a bol pre nás tak trochu aj ge-
nerálkou pred vystúpením na festi-
valových pódiách. 

Vystúpenie na dievčenskej 
Konodai school 
V rámci samotného festivalu sme 
spievali na dvoch koncertoch. Prvým 
oficiálnym vystúpením malo byť vy-
stúpenie na dievčenskej Konodai 
school. Organizátori nás však (milo) 
prekvapili, keď nás na úvodnom 
otváracom večeri vyzvali ako jediný 
zbor, aby sme zaspievali ostatným 
účastníkom festivalu. Počas celého 
festivalu sme sa cítili trochu privile-
govane. Všade nás vítali s mimoria-
dnym nadšením. Tak trochu sme sa 
smiali a tipovali, čím to bude: či sme 
v Ázii pôsobili skutočne tak exo-
ticky, alebo sme vzbudzovali sym-
patie tým, že nás bolo dohromady 
iba dvanásť. Väčšina zúčastnených 
zborov mala členov viac než päťde-
siat. A možno sa miestnym páčil náš 
netradičný imidž. Ako jediný zbor 
sme spievali iba aranžmány popu-
lárnej hudby, na ktoré sa so staršími 
dievčatami momentálne zameriava-
me.

Náš prvý oficiálny koncert v spo-
mínanej Konodai school bol síce 
poznamenaný chorobami (dve 
dievčatá boli choré, pričom jedna sa 
kvôli zdravotnému stavu koncertu 
nemohla zúčastniť), napriek tomu 

Púchovský spevácky zbor Be Happy na zájazde v Tokiu
Spevácky zbor Be Happy sa nedávno vrátil zo zahraničného zájazdu v Tokiu. O svojich zážitkoch  
z metropoly Japonska porozprávala dirigentka zboru Mária Jašurdová:

je naša krajina. Všeobecný údiv vy-
volalo moje oznámenie, že Tokio je 
trikrát väčšie ako celé Slovensko. 
Pred pol šiestou sme sa presunuli 
do zákulisia a tešili sa na vstup na 
obrovské pódium. Účinkovať v te-
jto koncertnej sále bolo zážitkom 
z viacerých dôvodov: pre mňa bol 
fascinujúci najmä fakt, že sa jednalo 
o miestnosť s kapacitou 1300 miest, 
pričom na pódiu nebol jediný mik-
rofón a naše vystúpenie vrátane só-
lového spevu a husľového pizzicata 
bolo počuť aj do najvyšších radov. 
Človek si “nostalgicky” povzdychol, 
predstavujúc si domácu malú sálu 
divadla, v ktorej sa speváci prebro-
dia cez množstvo káblov na pódi-
um, aby im napokon zvukár ozná-
mil, že musia do mikrofónov viac 
kričať, ak chcú, aby ich bolo počuť, 
inak mu to bude pískať…

Po tom, ako sme si užili svojich 15 
minút slávy na hlavnom koncerte, 
sme už sledovali ďalšie výborné vy-
stúpenia zborov a záver koncertu 
patril spoločnému spevu krásnej 
japonskej ľudovej piesne “Furusa-
to”, ktorú zbory spievali z hľadiska, 
takže znela celá sála. Na záverečnej 

sme zožali veľký úspech. Mali sme 
tiež možnosť vypočuť si špičkové vý-
kony ostatných účastníkov festivalu, 
predovšetkým hostiteľského zboru 
Konodai girls school choir. Možnosť 
zažiť naživo vystúpenia výborných 
zborov z rôznych krajín sveta je jed-
nou z mojich najsilnejších motivácií, 
prečo vycestovať na zahraničné fes-
tivaly. Ide o zážitok, ktorý sa ťažko 
prenáša na papier, lebo ho prežijete 
iba tu a teraz. Mimochodom, škola 
má 700 žiačok a koncertnú aulu, akú 
by možno závideli mnohé naše veľké 
fakulty. Po celý čas nás sprevádzali 
dve sympatické žiačky, ktoré boli veľ-
mi ochotné a usmiate. Japonsko je 
krajinou slušnosti a vzájomnej úcty. 

Hlavný koncert v centre 
Nippon Seinen-kan
Hlavný koncert, na ktorom účin-
kovali všetky pozvané zbory a tiež 
orchestre, sa konal v centre Nippon 
Seinen-kan, ktorého súčasťou je ho-
tel, koncertná sála a kongresové cen-
trá. Predtým ako začal samotný kon-
cert, sme sa zúčastnili na priateľskom 
stretnutí zborov, na ktorom každý 
povedal o sebe pár viet. Ja som sa 
účastníkov pýtala, či tušia aká veľká 

“afterparty” sme boli opäť ako je-
diný zbor vybraní, aby sme niečo 
zaspievali ostatným. A to bolo defi-
nitívne naše posledné účinkovanie 
na IMMJ 2019 Tokio. S Japonskom 
sa nám lúčilo ťažko, jeho atmosféra 
a srdečnosť všetkých ľudí, s ktorými 
sme sa stretli, v nás ostanú asi do 
konca života. 

Našu výpravu tvorili: soprán - Jana 
Vozárová, Bronislava Riljaková, 
Alexandra Adela Špalková, druhý 
soprán - Nikola Gombárová, Petra 
Kurtinová, Barbora Jurovčíková, alt: 
Miroslava Crkoňová, Ema Ižvoltová, 
Lenka Repková, alt a cajon - Viktória 
Behanová, husle - Daniela Burdej 
Sadloňová, zbormajster a klavírny 
sprievod - Mária Jašurdová. Spre-
vádzala nás tiež naša pani riaditeľka 
Zdenka Tunegová a poďakovanie 
patrí našej tokijskej sprievodkyni 
Beáte Ižvoltovej a pani Nao higano. 
Ďakujeme za túto nádhernú cestu 
všetkým, ktorí k nej prispeli. 

Mária Jašurdová, zbormajsterka 
súboru Be Happy (ZUŠ)

foto: Beáta Ižvoltová (Guru Travel)
Zdroj: satb.sk (red. krátené)
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FS Váh zažíva opäť nabité leto...
Členovia FS Váh po účinkovaní na 
festivaloch v bieloruskom Bobruj-
sku, vo Východnej a Malatinej vyra-
zili smerom Francúzsko – medziná-
rodný festival „Folklore et Partage“ 
v  Montréal, ktorý tam prebiehal v 
dňoch 18. až 21. júla. 

Okrem domácich Francúzov a nášho 
súboru tam svoje tradície reprezen-
tovali tiež súbory z Turecka (Ankara), 
Grécka (Solún), Poľska (Ełk), Belgic-
ka (Kemzeke), Španielska (Bilbao) a 
Česka (Kunovice). Celý festival bol 
zasadený do malebného francúz-
skeho vidieku – malé stredoveké ka-
menné mestečká, na seba sa tlačiace 
malé kamenné domky v radových 
zástavbách, kamenné hradby, úzke 
uličky, všade okolo vinice a lány sl-
nečníc. Bývali sme spolu s gréckym 
a tureckým súborom na internáte v 
Pezens. 
Festival mal svoj hlavný stan a hlav-
ný program v mestečku Montréal, 
no s vystúpením sme vycestovali aj 
do neďalekých miest Limoux a Rou-
tier. Na festivale sme sa predstavili 
choreografiami ako Veselie (Neviem, 
neviem, čo mám robic...), Ženci a 
žnice (cepový), Goraľský, Parádnice 

zo Zemplína, Spoza Vršatca (Červený 
Kameň) a Kostolecké čardáše. Hu-
dobné vstupy z Púchovskej doliny 
a ostatných regiónov Slovenska boli 
doplnené o prezentáciu sólovej hry 
na fujare a rífovej píšťale. 

Okrem nabitého programu s vy-
stúpeniami sme mali možnosť zú-
častniť sa nedeľnej svätej omše v 
historickom kolegiálnom kostole 
Sv. Vincenta v Montréal z 13.  sto-
ročia, navštíviť miestne vinice s vi-
nárstvom a známy hradný komplex 
Carcassonne. Pre zaujímavosť - jed-
no z festivalových vystúpení sme 
absolvovali deň pred štartom etapy 
Tour de France z Limoux, takže sme 
mohli naživo vidieť miestne prípra-
vy, presun techniky, a tiež sme večer 
počas vystúpenia na námestí stretli 
Slovákov z fanklubu Petra Sagana.

Trasa z Púchova na festival do Mon-
tréal merala temer 1900 km. Neko-
nečnú cestu sme si pri povinných 
šoférskych pauzách spríjemnili ces-
tou tam v populárnom talianskom 
Bibione a cestou späť ako odmenu 
za vystúpenia v mestečku Imperia 
(neďaleko Sanrema v Ligúrii). 

Chcete prebudiť
váš internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

Viac info na 
www.swan.sk

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

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

už od

9,99 € 
mesačne

INTERNET 
TO.doma

Projekt mobility na francúzsky me-
dzinárodný folklórny festival „Folklo-
re Et Partage“ v Montréal d´Aude z 
verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. Cestu na festival 
do bieloruského Bobrujsku podpo-
rilo dotáciou MESTO PÚCHOV pro-
stedníctvom  mestskej spoločnosti 
Púchovská kultúra. Taktiež MESTO 

PÚCHOV podporilo dotáciou aj pro-
jekt na obnovu krojových súčastí 
súboru. Ďalší projekt s názvom „Fe-
šácki muzikanti“ na zaobstaranie 
krojových súčastí pre našich muzi-
kantov podporil Trenčiansky samo-
správny kraj.

Martin Rosina,
manažér FS Váh
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Letný tábor Včielkovo
Letný tábor pod názvom Včielkovo 
bol plný fantastických detí, s ktorými 
sme zažili množstvo krásnych chvíľ. 
Hneď v prvý deň sme batikovali trič-
ká, aby sme boli všetci jednotní a 
bolo nás poznať už z diaľky. Počas tr-
vania tábora si deti vyrobili náušnice, 
náramky či rôznu inú bižutériu, ale i 
krásne vázičky pre maminky. Spolu 
sme navštívili Ranč Račie klepeto v 
Omšení, kde bolo plno zábavy a ra-
dosti. Jazdili sme  na koníkoch, súťažili 
v zaujímavých netradičných disciplí-
nach a opekali výborné špekáčiky. Vo 
štvrtok, po návšteve kina a spoznaní 
vycvičeného draka, vypukla táborová 
olympiáda a turnaj vo futbale. Výko-
ny boli obdivuhodné a najlepší do-
stali zaslúženú odmenu. Veľká vďaka 
patrí pani Evke Kováčovej, ktorá si 
pre nás pripravila náučný program o 
včielkach. Na záver celého spoločne 
stráveného času, nás navštívil miest-
ny silák Marcel a po kvíze s názvom 
Rozprávkovo sme sa rozlúčili s tým, že 
sa tešíme na budúce Včielkovo. 

Denný tábor Nezábudka
Lektori Tonka Aradská, Gabika Támo-
vá a Vladko Gieci starostlivo pripra-
vili program, ktorý začal v pondelok 
exkurziou do firmy SEHA - výroba 
akvárií a terárií, odkiaľ  si pozorné deti  
odniesli malé „akvárká“, poobede boli 
hry a šport. V utorok sa robili pokusy a 
každý si vyrobil automobil na balóno-
vý pohon, nechýbali ani preteky. Naj-
lepší vyhrali lupy, s ktorými môžu po-
kračovať v bádaní. V stredu nás čakal 
výlet do kaštieľa Bohunice. Zároveň 
sme si pozreli expozíciu skla z Lednic-
kých Rovní a expozíciu motocyklov z 
Považských strojární. Cesta pokračo-
vala na Ranč Lhota Prejta, kde sme si 
pozreli koníky, pávy a zahrali sme sa 
na ihrisku. Vo štvrtok sme boli v Mest-
skej knižnici V. Roya v Púchove, kde 

Leto v púchovskom Centre voľného času Včielka

pozreli rozprávky v kine i v sférickom 
kine. Jednou z aktivít bol i výlet na 
Púchovskú skalu spojený s hľadaním 
pokladu. Odniesli si krásne tričká a 
tašky, ktoré si sami namaľovali. 

Denný tábor Šporťáčik 
Denného tábora Šporťáčik sa zú-
častnilo 27 detí pod vedením Tánič-
ky a Aďky. Celý týždeň mali pestrý 
program – navštívili kino v Púchove, 
hrad Beckov a turistikovali v Novej 
Bošáci, kde si vyskúšali hrabanie 
sena. Mali sprievodcov Katku Deva-
novú a Katku Tuhanskú, od ktorých 
sa dozvedeli mnoho nových infor-
mácii o prírode, zvieratkách a získali 
ďalšie vedomosti, ktoré si na druhý 
deň overili v kvíze. Ďalej navštívili 

si pre nás pripravila lektorka úžasný 
program v Europarku, poobede sme 
mali besedu o modrotlači s pánom 
Martinom Trnkom, neskôr sme využili 
čas hrami a športom. V piatok sme si 
pozreli film o záhadách mora a ko-
ralových útesoch vo sférickom kine 
a poobede sme si vyzdobili papie-
rové tašky a fotografiu tábora. Bolo 
nám ťažko sa rozlúčiť. Nakoniec pár  
odmien, diplomy, posledný príbeh 
psíka Rickiho a poďakovanie všet-
kým, ktorí nám pomáhali. 

Keďže záujem o tábory bol v tomto 
roku skutočne veľký, súbežne sa u 
nás uskutočňovali tábory dva. Dru-
hým táborom v tomto istom termíne 
bol denný tábor so Včielkou, ktorého 
lektorkami boli Lea Stehelová, Katka 
Strýčková, Alena Strýčková a Ninka 
Marečková. Ani tu nebola o zábavný 
program núdza. Decká mali možnosť 
preskúšať svoje schopnosti v špor-
tovej olympiáde a v celotáborových 
hrách, vyskúšali si jumping – skákanie 
na trampolínkach pod vedením skú-
senej lektorky Janky Kuchtovej. Tak-
tiež mali zaujímavý program v Euro-
parku, navštívili Džungľa park a tiež si 

„Džunglu“ v Športcentre a boli si tam 
aj zaplávať. Pekný deň prežili v Led-
nických Rovniach v parku a v Hunty 
Fish, kde kŕmili zvieratká. Okrem vý-
letov trávili čas v parku v Púchove, 
kde športovali a hrali rôzne tímové 
pohybové hry. V CVČ Včielka robili 
tvorivé aktivity a kvízy. Aby sme sa 
na výletoch poznali, tak sme mali 
vlastné zelené tričká s menom a ná-
zvom tábora. V piatok, posledný deň 
tábora sme sa rozlúčili, deti dostali 
odmeny, diplomy, sladkosti za aktivi-
ty a športovanie. 

Šachový tábor 
Súbežne so Šporťáčikom prebiehal 
u nás Šachový tábor, ktorého sa zú-
častnilo 23 detí. Zameraný bol na 
výučbu šachu a základy šachovej hry 
a viedla ho skúsená medzinárodná 
rozhodkyňa šachu RNDr. Martuška 
Motúzová. Účastníci tábora si zah-
rali šachové turnaje rozohrali rôzne 
partie šachu, ale aj si zašportovali 
na olympiáde, zahrali sa v Džungli, v 
Europarku, vyskúšali si svoje schop-
nosti v Movie kvíze a celotáborových 
hrách, namaľovali si krásne tričká a 
tašky. Tábor zakončili sladkou bod-
kou - zmrzlinou. 
Veríme, že sa všetkým tábory páčili 
a tešíme sa na hojnú účasť opäť bu- 
dúci rok v lete.

Centrum voľného času Včielka 
(red.krátené)

Klub slovenských turistov Púchov v spolupráci s mestom Púchov pri-
pravuje už 44. ročník Púchovského okruhu za zdravím – Memoriál 
MUDr. Vadoviča, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. septembra 2019.
Prezentácia a štart je pred zariadením Country Saloon na Námestí slobody 
v Púchove v čase od 7.00 do 10.00 hod. Pešie túry sú pripravené v dĺžke 
10, 15 a 25 kilometrov. Trasy sú plánované tak, aby prechádzali Púchovom 
a jeho blízkym okolím. V cieli bude pripravený kultúrny program, bohatá 
tombola, skvelý turistický guláš a občerstvenie. 
Viac info na: www.kstpuchov.sk, tel. 0908 718 894, e–mail: kstpuchov@gmail.com
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Streda: 7. 8., 19.30 h

SLNOVRAT
Od vizonárskeho režiséra Ariho Astera prichádza ďalší, hrôzou nasiaknutý príbeh, v ktorom sa tem-
nota ukáže už za bieleho dňa. 
MN 15 rokov  – USA  – Continentalfilm –  130´ –  titulky  – dráma, horor. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 9. 8., 19.30 h   Sobota: 10. 8., 17.30 h

NOČNÉ MORY Z TEMNÔT
V horore Nočné mory z temnôt tvoje najdesivejšie predstavy ožijú. V opustenom dome úplne na 
konci mesta nájde partia tínedžerov knihu, ktorá je strašnejšia, než čokoľvek, čo si kedy dokázali 
predstaviť... 
MN 15 rokov  – USA   – Bontonfilm –  108´ –  titulky  –  horor. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 10. 8., 15.30 h   Nedeľa: 11. 8., 15.30 h

LABKOVÁ PATROLA
Chlapec Ryder a jeho psí záchranársky tím predstavia výnimočné dlhé epizódy, v ktorých bude 
mať svoje miesto a dôležitú úlohu každý z členov skupiny a jeho zvláštne schopnosti. Teda po-
žiarnik Marshall, technik Rubble, policajt Chase, mechanik Rocky, vodný záchranár Zuma i letecká 
záchranárka Skye. Labková patrola má vždy správny smer a vždy nájde riešenie. 
MP  – USA  –  Bontonfilm  –  66´ –  slovenský dabing  –  animovaný, rodinný. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda: 14. 8., 17.30 h   Sobota: 17. 8., 15.30 h                          Nedeľa: 18. 8., 15.30 h  

TOY STORY 4: PRÍBEH HRAČIEK
Úspešná animovaná komédia štúdií Disney a Pixar má ďalšie pokračovanie.
MP  –  USA –  Saturn  - 100´-  slovenský dabing  –  animovaná rodinná komédia. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

KOMPLETNÝ PROGRAM NA www.kino.puchov.sk. 

WWW. KINO.PUCHOV.SK

LETNÉ KINO V PARKU 2019
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
Najkreatívnejší piknik
piatok – sobota 9. - 10. 8. 
Druhý ročník Najkreatívnejšieho pikniku 
v parku (pri Župnom dome). Posedenie 
v tráve s možnosťou kreatívneho vyži-
tia v podobe workshopov a lokálnych 
handmade výrobkov. Dobrý piknik sa samozrejme nezaobíde bez skve-
lého jedla, živej hudby či zábave pre deti:) A to z ďaleka nie je všetko!  
Program:
piatok:  9. 8. o 20:30 Koncert v parku: Petra Kepeňová
sobota:  10. 8. od 10:00 – 14:00 Stredovek za Župákom
 14:00 – 20:00 Predaj handmade výrobkov, workshopy, burza platní 
 15:00 – Divadlo na hojdačke: Posledný dinosaurus
 17:00 – Koncert: Paper moon trio (Jazz a tanečná hudba 1920 – 1940) 
 20:30 – Letné kino: Zootropolis: Mesto zvierat
Vstupné: dobrovoľné

Folkový večer v parku
piatok 23.8. o 20:00 hod.
Obľúbené hudobné pásmo mladých talen-
tovaných hudobníkov z Púchova a okolia 
sa tentoraz prenesie z útulných priestorov 
Župného domu pod holé nebo v parku.  Ne-
nechajte si ujsť jedinečné podujatie v sprie-
vode folkových piesní! Vstupné: 3 €

Cvičenie v parku: DeepWork & BodyArt Xross
nedeľa 25. 8. o 9:30 hod.
Vychutnajte si dynamické cvičenie na čers-
tvom vzduchu priamo v Europarku pri Žup-
nom dome. Je potrebné si doniesť vlastnú 
podložku. Cvičením vás bude sprevádzať 
skúsená trénerka Silvia Hadeková. Vstupné: 
7 € (v cene  osviežujúci nápoj po cvičení)

Koncert v parku: Vec & Škrupo
piatok 30. 8. o 20:00
V závere leta vystúpi v parku pri Župnom 
dome slovenský raper Branislav Kováč, 
známy najmä pod umeleckým menom Vec 
spoločne so Škrupom. Viete si predstaviť 
krajší záver leta a prázdnin? Nie nadarmo sa 
hovorí, že nakoniec, to najlepšie!  Vstupné: 5 €

a u g u s t
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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Streda: 7. 8.                       
Rascová s vajíčkom, chlieb
Hovädzí  vývar s pečeňovými haluškami
1. Kur. rezeň v sezame, zem. pyré, uh. šalát  
2. Mladé pečené prasiatko, opekané zemi-
aky, baranie rohy 
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka 
4. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slanina, vajíčko, kukurica,  syr)

Štvrtok: 8. 8. 
Zeleninová s ovsenými vločkami 
Slepačí vývar so špenátovými haluškami
1. Kurací plátok zapekaný so šunkou a 
syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb
3. Zemiakový prívarok s fašírkou 
4. Pizza Di Spinaci (pomodoro, tavený syr, 
údený syr, špenát, mozzarella)

Piatok: 9. 8.     
Karfiolová, chlieb 
1. Hovädzí  vývar „Rissi-Bissi“ 
2. Kuracie „Chilli con Carne“, dusená ryža 
3. Živánska pochúťka v alobale (krkovička, 
slanina, klobása, cibuľa, zemiaky)
3. Lievance s nutelou a so šľahačkou 
4. Pizza Calzone (pomodoro, šunka, šampi-
ňóny, artičoky, syr)

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 6. 8. 
Gulášová z bravčového mäsa
Brokolicová so syrom (vývarová)
1. Pikant. brav. zmes v zem. placke, kap. šalát
2. Kuracie medailóniky s enciánom a brus-
nicovou omáčkou, dusená ryža
3. Pečené plnené šampiňóny, varené 
zemiaky, bylinkový dresing 
4. Hov. plátky  na zelerovo-mrkvovom 
šaláte s jogurtom a listovým šalátom
              
Streda: 7. 8. 
Liptovská kyslá
Zeleninová s bulgurom
1. Vinárska bravčová krkovička (hrozno, 
niva), dus. ryža, zem. hranolčeky
2. Teplý cestovinový šalát s restovaným 
kuracím mäsom, syrom a kukuricou
3. Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska
4. Hov. plátky na zelerovo-mrkvovom 
šaláte s jogurtom a listovým šalátom, toast   

Štvrtok: 8. 8. 
Slepačia s mäsom a rezancami
Sedliacka hrachová
1. Obrát. brav. rezne, op. zemiaky, zel. šalát
2. Kuracinka s provens. zeleninou, dus. ryža
3. Zapek. palacinky s tvarohom a les. ovocím 
3. Hov. plátky na zelerovo-mrkvovom šalá-
te s jogurtom a listovým šalátom, toast  
             
Piatok: 9. 8.   
Paprikášova kuracia
Pikantná pórová
1. Zubáč na grile s cesnakom, tymianom a 
čili, zemiaky s maslom
2. Vyprážané kuracie stehno (vykostené), 
zemiaková kaša, uhorkový šalát 
3. Zeleninové rizoto s gril. cuketou a syrom 
4. Hov. plátky na zelerovo-mrkvovom šalá-
te s jogurtom a listovým šalátom, toast  
   
   

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 6. 8. 
Cesnaková so šunkou a syrom 
1. Bravčové stehno debrecínske, dusená 
ryža, uhorkový šalát    
2. Vyprážaný syr, zem. hranolky,  tatárska
3. Hovädzie medailóniky so šampiňónovou 
omáčkou, varené zemiaky
Dezert podľa dennej ponuky

Streda: 7. 8. 
Fazuľová kyslá s mäsom
1. Divinové ragú na zelenine, pučené 
zemiaky (6,50 €)
2. Moravské koláče
3. Kurací steak zapek. s hermelínom, ryža
Dezert podľa dennej ponuky

Štvrtok: 8. 8. 
Kalerábová s pohánkou
1. Zahradnícky sekaný rezeň, zemiakové 
pyré, červená repa
2. Bryndzové halušky, acidko
3. Boloňské špagety so syrom
Dezert podľa dennej ponuky 

Piatok: 9. 8. 
Kulajda s restovanými dubákmi   
1. Hovädzí guláš, chlieb   
2. Šalát zeleninový s gril. kúskami lososa
3. Kuracia roláda so šunkou a syrom na 
bylinkovom rizote   
Dezert podľa dennej ponuky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 6. 8.   
Slepačí vývar, chlieb 
1. Br. rebierko cigánske, tarhoňa, mrk. obl. 
2. Špagety s tuniakom a syrom 
3. Vypr. syr, hranolky, tat. omáčka 

Streda: 7. 8. 
Gulášová so zemiakmi, chlieb
1. Vypr. br. krkovička, zem. kaša, paradajko-
vo- cib. šalát
2. Sója na zelenine, dus. tarhoňa, paradajka  
3. Vypr. syr, hranolky, tat. omáčka

Štvrtok: 8. 8.  
Krúpková so zeleninou, chlieb  
1. Pečené kur. stehno, plnka, ryža, kompót 
2. Zem. nákyp s úd. mäsom a syrom, červ. 
repa
3. Vypr. syr, hranolky, tat. omáčka

Piatok: 9. 8. 
Fazuľová so zemiakmi a suš. slivkami 
nakyslo, chlieb
1. Hov. varené, kôprová om., kys. knedľa 
2. Rezance s orechmi a maslom
3. Vypr. syr, hranolky, tatárska omáčka 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 6. 8.
Hrášková s karotkou a mrveničkou
1. Caprese cestovin. šalát s bazalk. pestom 
2. Sedliacka krkovička pečená, pučené 
zemiaky s jarnou cibuľkou
3. India: Brav. mäso s SEASONOL zelenino-
vým CURRY, chlieb NAAN, zelen. príloha  

 Streda: 7. 8. 
Frankfurtská s párkom 
1. Cuketový nákyp so syrom, varené ze- 
miaky s maslom a petržlenovou vňaťou 
2. Hov. mexický guláš, ryža, strúhaný syr 
3. India: Kuracie mäso v pikantnej Oyster 
omáčke, zeleninová ryža, zeleninový šalát 

Štvrtok: 8. 8.  
Zelen. vývar s domácimi krupic. haluškami 

1. Dukátové buchtičky s van. kr. a les. ovoc. 
2. Kurací rezník v sezame, zemiakovo-
-mrkvové pyré, uhorkový šalát
3. India: Bravčové mäso v špenátovej 
MASALA omáčke s cícerom, ryža

Piatok: 9. 8.  
Cesnaková krémová, chlebové krutóny 
1. Vyprážaný syr, zem. hranolky, tatárska
2. Kuracie KING-PAO, ryža
3. India: Kuracia rolka so sweet - chilli 
omáčkou, miešaný zeleninový šalát 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 6. 8.   
Karfiolový krém so smaženým hráškom
1. Morč. medailóniky na ruž. korení s bylink. 
ryžou a parenou maslovou zeleninou
2. Bryndzové halušky s rest. slan. a pórom
3. Zap. brokolica so cherry rajčinami, zemi-
akmi, syrom a mandľami
4. Pestrý listovo-zeleninový šalát s gril. her-
melínom, brusnicovým depom, bagetka
(počas celého týždňa)

Streda: 7. 8. 
Frankfurtská polievka
2. Hov. roštenka s bylink. maslom, ružičko-
vým kelom, balsamico om. a rest. zemiaky
2. Brav. rezeň v sezame, varené kurkumové 
zemiaky, kapustový šalát koleslaw
3. Dus. špenát, puč. zemiaky, vajce, gril. tofu

Štvrtok: 8. 8.
Krémová cesnačka so syrovým krutónom
1. Morčacie prsia v slaninke s bylinkovou 
om., dusená ryža, miešaný šalátik
2. Hyd. ostrá panvička so zeleninou a str-
úhaným syrom, dus. ryža a grécky šalátik
3. Granadiersky pochod s kúskami slaninky, 
klobásky a úd. kolena, domáca čalamáda

Piatok: 9. 8. 
Zelen. polievka s cviklovými haluškami
1. Tilapia vo vínovom cestičku, var. zemiaky 
s petržlenkou, domáca tatárska omáčka
2. Steak z ml. mäsa s eidamom v chrenovej 
omáčke, domáca knedľa
3. Zapek. cestovina so syrom na rajčinovom 
ragú s bazalkovou penou

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 6. 8.                               
Brokolicový krém, chlebové krutóny
Slepačí vývar s mäskom a  rezancami 
1. Morčacie prsia „Rossini“ (kuracia pečien-
ka,  cibuľka), dusená ryža 
2. Hovädzí stroganov, maslové halušky
3. Špagety „Carbonara“, parmezán 
4. Pizza Prosciutto e Grano (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, kukurica, syr) 

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 

Mesto Púchov oznamuje ponuku 
na obsadenie pracovnej pozície:

FINANČNÝ ÚČTOVNÍK
na Ekon. oddelení MsÚ Púchov

Požiadavky na zamestnanca: min. SŠ 
vzdelanie s maturitou ek. zamerania, 
odb. prax v účtovníctve, znalosť prísl. 
legislatívy v obl. účtovníctva a rozpočtu 
verej. správy, aktívna práca s PC a inými 
bežne používanými komunik. techno-
lógiami (MS Word, Excel, .... ), samostat-
nosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, 
analyt. myslenie, bezúhonnosť, spoľahli-
vosť na práv. úkony v plnom rozsahu a 
os. predpoklady na výkon funkcie, zdrav. 
spôsobilosť na výkon funkcie, VP sk. „B“ 
výhodou.
Zoznam požad. dokladov: pís. žiadosť, 
profes. štrukt. životopis, motivač. list a 
fotokópiu dokladu o vzdelaní, čestné vy-
hlás. o pravdivosti všetkých údajov uvá-
dz. v prílohe žiadosti, súhlas uchádzača 
na použitie osobných údajov v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob. 
údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti doručte osobne do podateľne 
MsÚ Púchov alebo poštou (Mestský 
úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 
18  Púchov) v zalepenej obálke s nápi-
som ,,Neotvárať – Finančný účtovník“ 
do 8. augusta 2019 do 14.00 hod.
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www.naritieniacatechnika.skwww.nari-nabytok.sk

0918 360 910, Dohňany 424 

ŽALÚZIE SIEŤKY MARKÍZY PODLAHY DVERE OKNÁ

-15%

LAMINÁT / DREVO / VINYL

Interiérové štúdio / Nábytok na mieru

Augustová akcia

Všetky aktuálne ceny nájdete na www.riatour.com
Info: Vám poskytneme v CK Riatour alebo žiadajte ponuky 

mailom: riatour@riatourck.sk  tel. 0905207852 a 0424635036

Zľavy opäť stúpajú 
Najpestrejšie Last Minute 

na letecké zájazdy s odletmi 
v auguste a septembri

 
Autobusové zájazdy s odchodom 

z Púchova každý piatok
Dovolenka vlastným autom

ZMENÍME PLANETU ALEBO SEBA?

VSTUP VOĽNÝ

www.EKOTOPFILM.sk

PÚCHOV | KINO PÚCHOV

17. 9. 2019 | 16:00-21:30

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

Zmeníme planétu alebo seba?

VSTUP VOĽNÝ

   www.EKOTOPFILM.sk     

MESTO PÚCHOV

Spoluorganizátor
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Letné aktivity Centra sociálnych služieb - Kolonka
Spájame generácie
V piatok dňa 12. 7. 2019 nás prišli po-
tešiť v rámci denného táboru detičky 
zo Špeciálnej základnej školy v Púcho-
ve. Milá návšteva pobudla v zariadení 
celé dopoludnie. Deti si už tradične 
v spolupráci s ich pani učiteľkami pri-
pravili pre našich prijímateľov malé 
darčeky. My sme mali pre deti pripra-
vené spoločenské hry, omaľovávanky 
a športové aktivity ako futbal, hádza-
nie šípok, jazdu na kolobežke. V poza-
dí nám vyhrávali detské skladby. Na 
záver sme mali pre našich prijímateľov 

a deti pripravené aj malé občerstvenie 
v podobe upečených špekáčikov. De-
ťom a ich pani učiteľkám, ktoré sa tejto 
akcie zúčastnili, by sme chceli vysloviť 
poďakovanie. Deti nás, prijímateľov i 
zamestnancov potešili, dali nám kúsok 
zo seba, štipku mladosti, radosti, dob-
rej nálady i energie. Zároveň sa tešíme 
naďalšiu spoluprácu.

Výlet do Manínskej tiesňavy
Dňa 16. 7. 2019 sme sa v skorých ran-
ných hodinách vybrali na turistický 
výlet. Naším cieľom sa tentokrát stala 

Manínska tiesňava. Inšpiráciou nám 
bolo to, že naši prijímatelia pochá- 
dzajú z rôznych kútov Trenčianskeho 
kraja. Naši prijímatelia si vyskúšali ces-
tu autobusom i vlakom, sami si zakúpi-
li lístky a tým sa snažíme ich podporiť 
a začleniť do spoločnosti. Čakala nás 
približne hodinová prechádzka do 
obce Záskalie po červenej turistickej 
značke. Posedeli sme si na oddychovej 
lúke, ktorá má aj iný význam – na skale 
Veľkého Manína sú umiestnené spo- 

mienkové tabule milovníkov hôr. Keď-
že slniečko príjemne hrialo prechádz-
ka po prírode bola pre nás potešením 
a zážitkom. Toto všetko veľmi pozitív-
ne pôsobilo na všetky naše receptory. 
O tie chuťové sa postarali naše pani 
kuchárky, ktoré klientom zabalili chut-
ný obed. Výletu sa zúčastnilo 6 prijíma-
teľov. Aj do budúcna sa tešíme na spo-
znávanie ďalších zaujímavých miest 
nášho blízkeho okolia.
Stanislava Cabúková, CSS - Kolonka

Po šesťdesiatich rokoch opäť v školských laviciach
Bolo nás 44 a náš bývalý triedny profe-
sor Vendelín Dobák na Jedenásťročnej 
strednej škole v Púchove, ako sa v roku 
1959 volalo terajšie gymnázium, nás 
volal „moje deti“. Je to teda už plných 
šesťdesiat rokov, keď sme v pôvodne 
postavenej budove gymnázia, dnes 
nazývanej škôlka, maturovali. Do tejto 
budovy a svojej maturitnej triedy sme 
sa vrátili 21. júna 2019 len štrnásti. Je-
denásti už nie sú medzi nami a mno-
hým to zdravie a okolnosti nedovolili. 
V uplynulom čísle Púchovských no-
vín v rubrike Z pracovného programu 
púchovskej primátorky bola vydaná 
správa o stretnutí Kataríny Henekovej s 
jubilujúcimi maturantmi. Po privítaní v 
Župnom dome sa jubilujúci maturanti 
stretli s primátorkou mesta Katarínou 
Henekovou. Vznikla družná debata, 
počas ktorej jej bola odovzdaná šerpa 
s nápisom Maturanti z roku 1959 – jún 
2019. Súčasne si vypočula aj niečo z 
programu, ktorý si pripravili účastníci 
stretnutia. Napríklad pani Magda pred-
niesla verše zo svojej tvorby: „Všetci 
sme mali svižný krok, tvár nepopísanú 
vráskami, plno problémov, ale aj šťastia 

s láskami. A tých plánov do života plno 
bolo. Čo teraz nám zostalo z toho...“. 
Pán Ján jej zasa odovzdal knihu, ktorú 
vydal ako špecialista v odbore lesné se-
menárstvo a genetika. 

Radostné zvítanie bolo aj v našej ma-
turitnej triede s terajším riaditeľom 
gymnázia pánom M.  Kubičárom. Po-
rozprával nám o úspechoch študen-
tov, o  projektoch, ktoré napomáhajú 
rozšíreniu možností výučby študen-
tov a ich rastu ako aj o ďalšom rozvoji 
gymnázia. Spoločne sme si prezreli aj 
niektoré učebne, zariadenia a nádvo-
rie. Poďakovali sme sa aj za brožúrky, 
ktoré nám odovzdal a ktoré boli vyda-
né k 70. výročiu vzniku gymnázia.

S radosťou sme na spoločnom po-
sedení medzi sebou privítali Máriu 
Strmenskú, manželku jediného žijú-
ceho nášho pána profesora Milana 
Strmenského. Toho sme medzi seba 
tiež pozvali, ale pre chorobu sa nemo-
hol zúčastniť. Jeho manželke sme však 
odovzdali naše pozdravy a zaželali pev-
né zdravie. Zaspomínali sme si na pro-

fesora Ľ. Lajčina, ako nám bral ráno o 
pol siedmej písanky z domácimi úloha-
mi matematiky, či fyziky. Na triedneho 
pána V. Dobáka, ktorého rady nás spre-
vádzajú celý život, či profesora Š. Muš-
ku, ale aj riaditeľku Bártovú. Spomienok 
bolo veľa, ani sme všetky nedokončili a 
sľúbili sme si, že sa o rok zasa stretne-

me, ak nám to zdravie dovolí. 
Ďakujeme primátorke mesta K. He-
nekovej za jej prijatie a rovnako aj  
riaditeľovi gymnázia M.  Kubičárovi 
za umožnenie návštevy bývalej našej 
školy.

Jubilujúca maturantka 
Emília Luhová
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Slovensko-moravská hasičská liga pokračovala 
počas letných mesiacov ďalšími kolami. Vo Svinnej 

boli prete-
ky mimo-
riadne vy-
rovnané, o 
čom svedčí 
skutočnosť, 
že v muž-
skej súťaži 

sa hneď prvých sedem družstiev zmestilo do jedinej 
sekundy. Z prvenstva sa tešili muži zo Zbory, ktorí 
triumfovali pred Visolajmi. Až za nimi skončil favori-
zovaný Brumov, Podhoriania obsadili piatu priečku 
a ďalší z favoritov- Stupné, zlyhal a skončil až na 21. 
mieste. Po víťazstve v Lednických Rovniach prišlo 
pre nosické žabky po hodoch bolenie brucha. Svoj 
útok pokazili a s jediným bodom skončili posledné. 
Z víťazstva vo Svinnej sa tak tešili dievčatá z Nedašo-
vej Lhoty. Nedarilo sa ani Ihrišťankám, ktoré obsadili 
predposlednú priečku pred Nosicami.  

Výsledky 8. kola – Svinná
Muži: 1. Zbora – 13,26 sekundy, 2. Visolaje – 13,58 

s, 3. Brumov – 13,67 s, 4. Podlužany – 13,92 s, 5. Pod-
horie – 13,93 s, 6. Ďurďové – 13,98 s, 7. Hliník nad Vá-
hom – 13,99 s, 8. Nedašova Lhota – 14,17 s, 9. Hoštiná 
– 14,43 s, 10. Svinná – 14,57 s, 11. Lednické Rovne – 
14,61 s, 12. Tŕstie – 14,74 s, 13. Francova Lhota – 14,77 
s, 14. Poruba – 14,94 s, 15. Ihrište – 15,10 s, 16. Krásno 
– 15,15 s, 17. Ruskovce – 15,57 s, 18. Nosice – 15,58 
s, 19. Valašské Příkazy – 15,74 s, 20. Lehota pod Vtáč-
nikom – 20,05 s, 21. Stupné – 20,16 s, Lidečko bolo 
diskvalifikované

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 15,24 s, 2. Kocurany – 
16,17 s, 3. Dežerice – 16,27 s, 4. Streženice – 16,93 s, 5. 
Kvašov – 17,54 s, 6. Dulov – 17,67 s, 7. Ihrište – 20,15 s, 

Nosice – diskvalifikovali
Súťaž 9. kola Slovensko-moravskej hasičskej ligy 

poznačili problémy s časomierou, Výbor SMHL tak 
dodatočne súťaž anuloval (píšeme o tom na inom 
mieste). Najviac na to doplatili víťazi mužskej i žen-
skej kategórie – Stupné a Nosice-žabky, ktorým body 
v konečnom účtovaní môžu chýbať v boji o celkové 
prvenstvo, resp. o medailové umiestnenia v koneč-
nom hodnotení seriálu Slovensko-moravskej hasič-
skej ligy.

Výsledky 9. kola – Zbora:
Muži: 1. Zbora – 13,52 sekundy, 2. Stupné – 13,58 s, 

3. Podhorie – 13,83 s, 4. Brumov – 14,85 s, 5. Hoštiná 

– 14,95 s, 6. Svinná – 15,06 s, 7. Lidečko – 15,09 s, 8. 
Francova Lhota – 15,31 s, 9. Tŕstie – 15,36 s, 10. Pod-
lužany – 15,72 s, 11. Ihrište – 15,98 s, 12. Ruskovce 
– 16,55 s, 13. Ďurďové – 16,96 s, 13. Hliník nad Váhom 
– 17,54 s, 15. Nedašova Lhota – 17,75 s, 16. Lednické 
Rovne – 17,83 s, 17. Krásno – 17,88 s, 18. Valašské Pří-
kazy – 18,61 s, 19. Lehota pod Vtáčnikom – 18,97 s, 
20. Nosice – 20,17 s, 21. Poruba – 31,02 s, 22. Visolaje 
– 35,31 s

Ženy: 1. Nosice-žabky – 17,16 sekundy, 2. Nedašo-
va Lhota – 17,42 s, 3. Streženice – 17,43 s, 4. Dulov 
– 17,79 s, 5. Ihrište – 17,96 s, 7. Dežerice – 18,09 s, 7. 
Kocurany – 21,53 s, 8. Kvašov – 24,35 s.             (pok)
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Slovensko-moravská hasičská liga - 8. kolo - Svinná, 9. kolo - Zbora 

Nosičanky vo Svinnej zlyhali, súťaž v Zbore anulovali

Napriek tomu, že deti si užívajú prázdniny, absolvo-
vali mladí púchovskí hasiči  13. júla preteky štvrtého 
kola Stredoslovenskej ligy v hasičskom športe v behu 
na 60 metrov cez prekážky v Hliníku nad Váhom. Or-
ganizátori pripravili veľký hasičský deň, počas ktoré-
ho prebiehalo viacero súťaží detí a dospelých. I keď 
sa očakával dážď, tentokrát všetkých súťažiacich ne-
chal na pokoji. 

Na jednej strane prebiehali hasičské útoky a na dru-
hej 60–ky. Púchovčania sa predstavili skoro v plnej 
sile. V prípravke nám zabojovala Viktorka Mišunová 
a svojím 3. miestom potešila. Vladko Moravčik skon-
čil na peknom 2. mieste, z ktorého mal veľkú radosť. 
Po nich nám nastúpila u mladších dievčat Simonka 
Sečkárová, ktorá sa tiež umiestnila na peknom 2. 
mieste. 

V kategórii mladších chlapcov nám zabojovali traja 
pretekári a došlo k veľkému prekvapeniu. Ako prvý 
nastúpil Alexander Ridzik, ktorý prvý poisťovací po-
kus zvládol výborne a v druhom to mal dobre roz-
behnuté, ale malé zaváhanie na rozdeľovači ho stálo 
lepšie umiestnenie. Napriek tomu bol spokojný s 2. 
miestom. Po Alexandrovi nastupoval Adam Krajčo-
vič, ktorý na prekvapenie v druhom rozbehu si urobil 
osobný rekord a o 10 stotín porazil Alexandra. Ako 
tretí sa predstavil Max Chovanček a tiež si vylepšil 
osobný rekord a 7. miesto zodpovedalo jeho veku. 

V kategórií starších dievčat sme zastúpenie nemali. 
Po výmene prekážok nastupovali starší chlapci, ktorí 
majú v porovnaní s ostatnými vyššie prekážky.  To-
máš Kucej hneď od začiatku dal o sebe vedieť a splnil 

trénerove rady, ktoré pretavil do 1. miesta. Ukazuje 
sa, že v Púchove nám vyrastá skvelá nová hasičská 
generácia. 

Jozef Ridzik 

Púchovská mládež sa predstavila vo výbornom svetle
Stredoslovenská liga mládeže v hasičskom športe

Žabky z Nosíc si vo Svinnej vybrali jeden z horších dní. Svoju šancu na upevnenie si vedenia v seriáli Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy premrhali.                              Ilustračné FOTO - Milan Podmaník
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Dobrovoľní hasiči z Lednických Rovní sa postarali 
o najväčšiu senzáciu v desiatom kole Slovensko-mo-
ravskej hasičskej ligy v moravskej Francovej Lhote. 
Rovňanci dokázali senzačne zvíťaziť a pripísali si na 
svoje konto premiérové prvenstvo v tohtoročnej edí-
cii súťaže. Darilo sa aj ďalším družstvám z Púchovské-
ho okresu. Zborania skončili na peknej tretej priečke, 
príjemným prekvapením je i piate miesto Hoštinej. 
Naopak, totálne vybuchol jeden z ašpirantov na cel-
kové prvenstvo v súťaži – dobrovoľní hasiči z Visolají, 
ktorí skončili na chvoste celkového poradia a skom-
plikovali si boj o celkové prvenstvo. Na lídra a obhaj-
cu minuloročného prvenstva z Brumova strácajú už 
23 bodov. 

I keď o niečo menším, no predsa len prekvapivým, 
bolo víťazstvo Ihrišťaniek v ženskej časti Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy. Po zlyhaní vo Svinnej posti-
hol rovnaký osud dievčatá z Nosíc aj na Morave. No-
sičanky skončili posledné s jediným bodom a návrat 
na piedestál sa im komplikuje. V celkovom poradí 
klesli až na tretie miesto.  

Výsledky 10. kola – Francova Lhota
Muži: 1. Lednické Rovne – 14,48 s, 2. Stupné – 14,53 

s, 3. Zbora – 14,61 s, 4. Brumov – 14,69 s, 5. Ďurďo-
vé a Hoštiná – obaja po 14,95 s, 7. Poruba – 15,03 s, 
8. Svinnná – 15,44 s, 9. Nedašova Lhota – 15,60 s, 9. Francova Lhota – 15,60 s, 11. Lidečko – 16,09 s, 12. Va- lašské Příkazy – 16,54 s, 13. Lehota pod Vtáčnikom – 

16,66 s, 14. Ruskovce – 16,75 s, 15. Podlužany – 16,76 
s, 16. Nosice – 17,05 s, 17. Krásno – 19,05 s, 18. Ihrište 
– 20,26 s, 19. Hliník nad Váhom a Podhorie – obaja po 
22,66 s, 21. Visolaje – 45,55 s, Tŕstie diskvalifikovali

Ženy: 1. Ihrište – 17,03 s, 2. Nedašova Lhota – 17,30 
s, 3. Kocurany – 17,99 s, 4. Streženice – 18,35 s, 5. Du-
lov – 18,50 s, 6. Kvašov – 18,89 s, 7. Dežerice – 20,80 s, 
Nosice diskvalifikovali

Priebežné poradie SMHL po 10. kole:
Muži: 1. Brumov – 142 bodov, 2. Stupné – 135 bo-

dov, 3. Podhorie – 119 bodov, 4. Zbora – 110 bodov, 
5. Ďurďové – 87 bodov, 6. Visolaje – 77 bodov, 7. 
Francova Lhota – 61 bodov, 8. Lednické Rovne – 59 
bodov, 9. Podlužany – 59 bodov, 10. Hoštiná – 49 bo-
dov, 11. Valašské Příkazy – 44 bodov, 12. Poruba – 39 
bodov, 13. Tŕstie – 32 bodov, 14. Svinná – 32 bodov, 
15. Nedašova Lhota – 28 bodov, 16. Krásno – 28 bo-
dov, 17. Hliník nad Váhom – 23 bodov, 18. Nosice – 23 
bodov, 19. Ihrište – 22 bodov, 19. Lidečko – 21 bodov, 
20. Ruskovce – 20 bodov, 21. Lehota pod Vtáčnikom 
– 18 bodov, 23. Dohňany – 3 body

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 56 bodov, 2. Ihrište – 48 
bodov, 3. Nosice – žabky – 48 bodov, 4. Dežerice – 43 
bodov, 5. Dulov – 34 bodov, 6. Streženice – 32 bodov, 
7. Kocurany – 31 bodov, 8. Kvašov – 27 bodov.  (pok)
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Slovensko-moravská hasičská liga - 10. kolo, Francova Lhota

Výsledky 9. kola Slovensko-moravskej hasič-
skej ligy (SMHL) v Zbore sa nezapočítavajú do 
celkového poradia ligy, usporiadateľ musí vrátiť 
zúčastneným dobrovoľným hasičským zborom 
poplatok za požičanie pretekárov. Rozhodol o 
tom Výbor SMHL. Dôvodom sú opakované poruchy 
časomiery.

Ako informoval predseda Výboru SMHL Ľuboš Ka-
menický, dochádzalo k poruche na pravom terči. Po-
rucha sa prejavovala tým, že čas na danom terči buď 
nezastavil vôbec alebo sa zastavil samovoľne s časo-
vým oneskorením (zhruba 0.25 – 2.5 s) v porovnaní 
s rozsvietením svietidla. Táto porucha sa opakovala 
nekontrolovane a náhodne.

„Výbor SMHL vzal do úvahy, že svietidlá a displeje 
na terčoch majú len informatívny charakter. Avšak 

priamo na súťaži bolo pri viacnásobnom preskúšaní 
časomiery potvrdené, že rozsvietenie svietidla a za-
stavenie času na displeji reagujú na zrazenie valca 
terča bez časového oneskorenia a časy zobrazené na 
displejoch terčov sa zhodujú s časmi zobrazenými na 
časomiere. Potvrdzujú to aj pokusy družstiev, kde ča-
somiera fungovala bez poruchy,“ uviedol na webovej 
stránke súťaže Kamenický. 

Ako dodal, družstvám, pri ktorých pokusoch došlo 
k zjavnej poruche časomiery vyššie uvedeným spô-
sobom, bolo umožnené svoj pokus opakovať. Spína-
cia elektronika problémového terča bola zároveň v 
závere súťaže vymenená. Napriek tejto skutočnosti 
bolo na súťaži rozhodnuté, že Výbor SMHL preskúma 
videozáznam z celej súťaže, aby preveril, či nedo-
chádzalo k poruche časomiery aj v iných prípadoch.

„Po preskúmaní videozáznamu zo súťaže Výbor 
SMHL zistil, že k zjavnej poruche časomiery vyššie 
uvedeným spôsobom došlo minimálne v sedemná-
stich prípadoch, pričom svoje pokusy opakovalo iba 
šesť družstiev. K zlyhaniu časomiery došlo aj počas 
jedného z opakovaných pokusov. Výbor SMHL pre-
to hlasovaním v pomere 5:0 rozhodol, že výsledky 
9. kola SMHL, konaného v Zbore 21. júla nebudú 
započítané do celkového hodnotenia SMHL 2019. Z 
daného kola bude všetkým družstvám pridelených 
0 bodov, pričom do celkového hodnotenia nebude 
započítané ani zapožičanie pretekára/pretekárky. Vý-
bor SMHL zároveň usporiadateľovi ukladá povinnosť 
vrátiť dotknutým družstvám finančné prostriedky
vyzbierané za zapožičanie pretekára/pretekárky,“ do-
plnil Kamenický.                     (r)

Výsledky deviateho kola SMHL v Zbore (21. 7.) anulovali 

Ihrišťanky podali vo Francovej Lhote výborný výkon a pripísali si na svoje konto druhé víťazstvo v tohtoročnej 
edícii Slovensko-moravskej Hasičskej ligy.                    FOTO SMHL - Laura Štefíková

Senzačné víťazstvo mužov Lednických Rovní na Morave
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1. kolo:

Skalica – MŠK Púchov 1:0 (0:0)
Púchovčania na pôde favorita rozhodne nesklamali 

a o bod prišli až v samotnom závere stretnutia. Pú-
chovčania podali zodpovedný výkon a domáci nap-
riek prevahe nedokázali nájsť recept na prekonanie 
pozornej obrany hostí. Naopak, na druhej strane 
mohol hostí poslať do vedenia Krčula, s jeho strelou 
zblízka si domáci gólman poradil. Aj v druhom pol-
čase dokázali hostia odolávať domácemu náporu, 
o nešťastnej prehre rozhodol až priamy kop Haša v 
záverečnej minúte stretnutia. 

Gól: 90. Haša, 
Zostava MFK Skalica: Junas – Hlavatovič, Milota, 

Karlík, Pospíšil, Opiela, Nagy, Popovič (86. Hollý), To-
movič, Haša, Mášik (79. Šebesta).

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Vanák (69. Lacko), 
Brezničan, Pišoja, Riška, Ozimý, J. Pilát (90. Kvaššay), 
Martinko, Michlík, Krčula (90. Vlček), D. Pilný.

Ostatné výsledky 1. kola: Dubnica nad Váhom 
– Bardejov 1:0, Podbrezová - FC Košice 2:1, Poprad 
- Slovan Bratislava B 1:0, L. Mikuláš – Ružomberok B 
0:2, Komárno – Šamorín 2:0, B. Bystrica – Žilina B 3:4,  
Petržalka – Trebišov 5:3 

2. kolo:

MŠK Púchov – L. Mikuláš 1:2 (1:1)
Púchovčania prežili úvodný nápor hostí, ktorí moh-

li ísť do vedenia po príležitostiach Bartoša. Potvrdilo 
sa otrepané nedáš – dostaneš. V 20. minúte našiel 
Riškov center v pokutovom území D. Pilného, ktorý 
sa ukážkovo uvoľnil a otvoril skóre – 1:0. Radosť do-
mácich trvala iba šesť minút, vyrovnávajúci gól vsi-
etil Staš – 1:1. Hostia mali v prvom polčase niekoľko 
šancí, na domácej strane zaujal sólový únik Krčulu, 
ktorý však zakončil nepresnou prihrávkou. Hneď v 
úvode druhého polčasu nedočiahol na centrovanú 
loptu Brezničan, o pár minút nedotiahol pekný únik 
do konca D. Pilný. Skúsenejší Liptáci preto trestali – v 
65. minúte  poslal hostí do vedenia svojim druhým 
gólom Staš – 1:2. V závere Michlíkova strela preletela 
pár centimetrov nad bránku.  

Góly: 21. D. Pilný – 26. a 65. Staš.
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Vanák, Brezničan, 

Pišoja, Riška (70. Ozimý), J. Pilát, Mugove (46. Martin-
ček), Michlík, Krčula, Vlček (80. Kopiš), D. Pilný.

Zostava L. Mikuláša: Gábriš – Čery, A. Krčík, Ku-
charčík, Bartoš, Gerát (82. Václavík), Laura, Staš (87. 
Lukáč), Kačerík (72. Kotora), D. Krčík, Nemergut.

Ostatné výsledky 2. kola: Žilina B – Dubnica nad 
Váhom 2:4, FC Košice – Trebišov 2:2, Bardejov – Pe-
tržalka 1:2, B. Bystrica – Šamorín 5:0, Ružomberok B 
– Komárno 3:1, Slovan Bratislava B – Skalica 4:0, Pod-
brezová – Poprad 0:3

3. kolo: 

Komárno – MŠK Púchov 2:2 (0:0)
Púchovčania odštartovali 

tretí pokus o prvý druholigo-
vý bod pozornou obranou a 
v prvom polčase si dokázali 
udržať čisté konto. Niekoľko 
náznakov šancí Púchova po 
rýchlych protiútokoch gólom 
neskončilo. Hostia mali výbor-
ný vstup do druhého polčasu 
a už po troch minútach sa te-
šili z vedúceho gólu Michlíka 
– 0:1. Domáci znervózneli, 
vystriedali dvoch hráčov a v 
61. minúte Pagáč vyrovnal 
– 1:1. Komárno pokračovalo v 
nápore a jeho výsledkom bol 
vedúci gól Bayemu v 73. min-
úte – 2:1. Púchovčania potom 
prevzali iniciatívu, hostia od-
povedali tvrdou hrou neraz za 
hranicami fair play. Tri minúty 
pred koncom videl za hrubý 
faul červenú kartu domáci 
Pagáč, už predtým musel pod 
sprchy predčasne hosťujúci 
Pilát po druhej žltej karte. Keď 
už sa zdalo, že všetky body 

zostanú doma, poslal Krčula nepríjemnú strelu z 
priameho kopu na domácu bránku, k odrazenej lo-
pte sa dostali Púchovčania a center z bránkovej čiary 
poslal v záverečnej minúte do siete Munyorove – 2:2. 
Púchovčania tak získali v druhej lige zaslúžene prvý 
bod. 

Góly: 61. Pagáč, 73. Bayemi – 48. Michlík, 90. Mu-
nyorove

Zostava KFC Komárno: Ásványi – Ujlaky, Pagáč, 
Ondruš, Končal, Šimko (52. Varjas), Rigo, Pinte, Holík 
(46. Kreta), Bayemi, Knezovič (54. Kollár)

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Ozimý, Michlík, Kr-
čula, Munyorove, Pilát, Pišoja,Vlček (66. Martinko),Va-
nák (84. Lacko), Martinček (75. Kopiš), Brezničan

Ostatné výsledky 3. kola: Banská Bystrica – Ru-
žomberok B 3:2, Liptovský Mikuláš – Slovan Bratisla-
va B 2:0, Dubnica nad Váhom – Šamorín 4:1, Bardejov 
– Trebišov 1:1, Poprad –Košice 3:2, Skalica – Podbre-
zová 3:1, Petržalka – Žilina B 3:1.
1. Dubnica 3 3 0 0 9:3 9
2. Petržalka 3 3 0 0 10:5 9
3. Poprad 3 3 0 0 7:2 9
4. B. Bystrica 3 2 0 1 11:6 6
5. Ružomberok B 3 2 0 1 8:4 6
6. L. Mikuláš 3 2 0 1 4:3 6
7. Skalica 3 2 0 1 4:5 6
8. Komárno 3 1 1 1 5:6 4
9. Slovan B 3 1 0 2 4:3 3
10. Žilina B 3 1 0 2 7:10 3
11. Podbrezová 3 1 0 2 3:7 3
12. Trebišov 3 0 2 1 6:8 2
13. Košice 3 0 1 2 5:7 1
14. MŠK Púchov 3 0 1 2 3:5 1
15. Bardejov 3 0 1 2 2:4 1
16. Šamorín 3 0 0 3 1:11 0
   Program 4. kola:
   MŠK Púchov – MFK Dukla Banská Bystrica (10. 
8. o 17.00), Podbrezová – Liptovský Mikuláš,FC Ko-
šice – Bardejov, Poprad – Skalica, Žilina B – Trebišov, 
Šamorín – Petržalka, Ružomberok B – Dubnica nad 
Váhom, Slovan Bratislava B - Komárno 
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Futbal - 2. liga muži

Prvý bod v druhej lige priviezli Púchovčania z Komárna

V domácej premiére v druhej lige podľahli Púchovčania Liptovskému Mikulášu najtesnejším rozdielom, i keď ne-
boli horším mužstvom. Rozhodli väčšie skúseností Liptákov. 
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Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Eduarda Pagáča vystriedal na lavičke MŠK 
Púchov Vladimír Cifranič

Púchovčania vstúpili do 2. ligy s novým trénerom a piatimi novými hráčmi

Po krátkej letnej príprave vstúpili muži MŠK Púchov 
v úlohe nováčika do nového ročníka druhej najvyššej 
celoštátnej súťaže. Pred sezónou klub zmenil trénera 
a do kádra pribudlo niekoľko nových hráčov. 

„Po ukončení spolupráce s trénerom Eduardom 
Pagáčom, ktorý sa rozhodol ísť do FK Senica, sme sa 
snažili nájsť vhodného adepta, ktorý by nadviazal na 

jeho prácu a herný štýl, akým sa mužstvo prezento-
valo. Na trénera Vladimíra Cifraniča (na snímke) sme 
dostali veľmi dobré referencie a po niekoľkých osob-
ných stretnutiach, kde sme si vzájomne predstavili 
možnosti a prácu v klube, sme sa dohodli na spo-
lupráci,“ uviedol v rozhovore pre klubovú webovú 
stránku manažér klubu Marek Šimáček.

Pozitívnou informáciou pre fanúšikov je, že postu-
pový káder MŠK ostal takmer celý pohromade a do 
A-mužstva pribudlo niekoľko kvalitných futbalistov. 
„Do kádra pribudlo päť nových hráčov, z FK Poprad 
prišiel útočník Štefan Holíš, ktorý pochádza z Novej 
Dubnice. Ďalšou posilou je ofenzívny hráč Leroy 
Mugove, ktorý naposledy hrával prvoligovú súťaž v 
Namíbii a má skúsenosti aj z druhej českej ligy. Ďalej 
na hosťovanie do nášho klubu pribudol obranca Sta-
nislav Lacko z MŠK Žilina a stredopoliar Martin Vlček 
z Interu Bratislava. Som rád, že sa nám podarilo tes-
ne pred štartom dotiahnuť príchod mládežníckeho 
reprezentanta do 20 rokov a nášho odchovanca Pú-
chovčana Mariána Pišoju z AS Trenčín, ktorý má nie-
koľko prvoligových štartov. Káder, ktorý vybojoval 
postup do druhej ligy zostal takmer nezmenený. A 
pevne verím, že noví hráči, ktorí pribudli do mužstva 
napomôžu úspešnému pôsobeniu klubu v druholi-
govej súťaži,“ doplnil Šimáček.                    (r)

6. liga muži – 2. kolo o 17.00
Košecké Podhradie – Udiča (Černej, Petrušek, 

Kapila), Sverepec – Bolešov (Koleno, B. Mihálik, 
Kodajová), Jasenica – Tuchyňa (Zvak, Hriadel, 
Ďuriš), Šebešťanová – Lysá pod Makytou (Pasto-
rek, Kováčik, Sklenár), stretnutia Dolné Kočkovce 
– Streženice, Visolaje – Mikušovce a Papradno 
– Dohňany odložili na 29. augusta

6. liga dorast – 2. kolo o 14,15
Dolné Kočkovce – Streženice (Ďuriš), Sverepec 

– Plevník-Drienové (B. Mihálik, Kodajová), Pružina 
– Horná Poruba (Sklenár, Hriadel), Kvašov – Prus-
ké (v Dulove – Kováč, Vojtík), Brvnište – Dohňany 
(v Papradne – Kováčik, Pastorek), Lednica – Udiča 
– odložené na 11. 9., Prečín má voľno

Delegačná listina ObFZ na 11. 8. 

Výsledkový servis futbalových súťaží

Športovotechnická komisia (ŠTK) Oblastného 
futbalového zväzu Považská Bystrica žiada všetky 
futbalové oddiely a kluby, aby zodpovedne sle-
dovali uznesenia v Informačnom systéme sloven-
ského futbalu (ISSF), zároveň aby si  skontrolovali 
aj vyžrebovania súťaží a schválené výnimky na 
futbalnete a v prípade nezrovnalosti kontaktovali 
správcu súťaže.

Všetky požiadavky na zmenu termínu okrem 
dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiat-
kom jesennej alebo jarnej časti súťažného roč-
níka, je potrebné podať na športovotechnickú 
komisiu prostredníctvom elektronickej podateľne 
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej do-
hody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť 
cez Žiadosť o zmenu termínu v ISSF.

Športovotechnická komsia schvaľuje výnimky z 
úradných hracích časov a dní v 6. lige dorast - TJ 
Partizán Prečín - odohrá jesenné domáce majs-
trovské stretnutia v sobotu v úradnom hracom 
čase dorastu. V 4. lige mladších žiakov TJ Kovo 
Beluša odohrá jesenné domáce majstrovské fut-
balové stretnutia v nedeľu o 10,00 hod. 

Športovotechnická komisia súhlasí s odohraním 
majstrovských stretnutí nasledovne: 

6. liga dospelí:
2. kolo: TJ Visolaje - TJ Družstevník Mikušovce 

dňa 29. 8. 2019 (štvrtok) o 17,00 hod. TJ Žiar Pa-
pradno - ŠK Dohňany dňa 29. 8. 2019 (štvrtok) o 
17,00 hod. Vzájomná dohoda. Komisia rozhodcov 
zabezpečí rozhodcov.

6. liga dorast:
2. kolo: TJ Hradčan Lednica - TJ Priehrada Udiča 

dňa 11. 9. 2019 (streda) o 16,30 hod. 
7. kolo: FK Streženice - TJ Slovan Brvnište dňa 14. 

9. 2019 (sobota) o 14,15 hod. Vzájomná dohoda. 
Komisia rozhodcov zabezpečí rozhodcov.

Prípravka MIX U11:
1. a 6. kolo: TJ Kovo Beluša - TJ Tatran Cementá-

reň Ladce dňa 31. 8. 2019 (sobota) o 12,00 a 13,00 
hod. Vzájomná dohoda. Komisia rozhodcov za-
bezpečí rozhodcov. 

ŠTK  upozorňuje všetky futbalové kluby na no-
velizovaný súťažný poriadok (SP), ktorý bol schvá-
lený 18. júna 2019. Do pozornosti dávame hlavne 
čl. 43 a čl. 49

ŠTK pozýva zástupcov mladších prípraviek U9 
- TJ Plevník - Drienové,  MŠK Považská Bystrica B, 
MFK Ilava, ŠK Fan - club Púchov, TJ Partizán Prečín 
a FK Nová Dubnica  na pracovné zasadnutie, ktoré 
sa uskutoční dňa 14. 8. 2019 (streda) o 17,30 hod. 
vo VIP priestoroch MŠK Považská Bystrica na fut-
balovom štadióne MŠK. Účasť je povinná. 

Do pozornosti futbalovým 
oddielom a klubom 

3. liga muži

4. liga muži

6. liga muži
1. kolo: 
Mikušovce – Šebešťanová 1:4 (1:1), Janík – Bielik 2, 

Šlesár, Kvasník, Dohňany – Visolaje 1:1 (1:0), Zigo (pk) 
– Konečný, Bolešov – Dolné Kočkovce 1:3 (1:1), Sameš 
– Zápotoka, Milát, vlastný, Lysá pod Makytou – Jase-
nica 0:2 (0:1), Vadovský, Janáček, Tuchyňa – Sverepec 
1:2 (0:1), Hrehuš – Šterdák, Pajger, Papradno –Košec-
ké Podhradie – odložené na 9. 8., Streženice – Udiča 
– odložené na 20. 9.

1. kolo: 
Kalná nad Hronom – Beluša 0:2 (0:0), Gorelka (pk), 
Cisár, Lednické Rovne – Považská Bystrica 1:1 (0:0), T. 
Púček – Slávik (pk), Myjava – Zlaté Moravce/Vráble B 
2:0, Nové Zámky – Nitra B 1:1,Šaľa – Galanta 1:0, Mal-
ženice – Gabčíkovo 1:0, Veľké Ludince – Trnava B 3:0, 
Marcelová – Nové Mesto nad Váhom 1:0
1. V. Ludince 1 1 0 0 3:0 3
2. Myjava 1 1 0 0 2:0 3
3. Beluša 1 1 0 0 2:0 3
4. Malženice 1 1 0 0 1:0 3
5. Šaľa 1 1 0 0 1:0 3
6. Marcelová 1 1 0 0 1:0 3
7. Nové Zámky 1 0 1 0 1:1 1
8. L. Rovne 1 0 1 0 1:1 1
9. P. Bystrica 1 0 1 0 1:1 1
10. Nitra B 1 0 1 0 1:1 1
11. Nové Mesto 1 0 0 1 0:1 0
12. Galanta 1 0 0 1 0:1 0
13. Gabčíkovo 1 0 0 1 0:1 0
14. Kalná 1 0 0 1 0:2 0
15. Zl. Moravce B 1 0 0 1 0:2 0
16. Trnava B 1 0 0 1 0:3 0
Program 2. kola: Nové Mesto nad Váhom – Kalná 
nad Hronom, Považská Bystrica – Marcelová, Trnava 
B – Lednické Rovne (11. 8. o 10.30), Nitra B – Veľké 
Ludince, Gabčíkovo – Galanta, Zlaté Moravce/Vráble 
B – Šaľa, Beluša – Myjava (11. 8. o 17.00), Malženice 
– Nové Zámky

1. kolo: 
Partizánske – Kvašov 3:1 (2:0), Petreje 2, Olach – Am-
rich, Trenčianske Stankovce – Vrbové0:2, Trebatice 
– Prievidza 1:0, Domaniža – Lehota pod Vtáčnikom 

2:2, ŠK Blava – Boleráz 1:1, Dolné Vestenice – Gbely 
4:2, Bánovce nad Bebravou – Hlohovec 4:2
1. Partizánske 1 1 0 0 3:1 3
2. D. Vestenice 1 1 0 0 4:2 3
3. Bánovce 1 1 0 0 4:2 3
4. Vrbové 1 1 0 0 2:0 3
5. Trebatice 1 1 0 0 1:0 3
6. Domaniža 1 0 1 0 2:2 1
7. Lehota 1 0 1 0 2:2 1
8. ŠK Blava 1 0 1 0 1:1 1
9. Boleráz 1 0 1 0 1:1 1
10. Častkovce 1 0 1 0 0:0 1
11. Prečín 1 0 1 0 0:0 1
12. Prievidza 1 0 0 1 0:1 0
13. Hlohovec 1 0 0 1 2:4 0
14. Gbely 1 0 0 1 2:4 0
15. Kvašov 1 0 0 1 1:3 0
16. Tr. Stankovce 1 0 0 1 0:2 0
Program 2. kola: Kvašov – Domaniža (11. 8. o 17.00), 
Vrbové – Hlohovec, Prievidza – Partizánske, Gbely 
– Bánovce nad Bebravou, Boleráz – Dolné Vestenice, 
Prečín – Športové kluby Bratislava, Lehota pod Vtáč-
nikom – Častkovce, Tr. Stankovce - Trebatice 
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SPOMIENKA
Dňa 12. 8. 2019 si pri-
pomenieme piate vý-
ročie úmrtia manželky, 
mamy a babky Anny 
JANÍČKOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej spolu snami 
tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomí-
najú manžel, dcéra, nevesta a vnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 9. augusta 2019 
uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý a milovaný syn a brat 
Radoslav VÁLEK z Pú-
chova. S láskou a smút-
kom v srdci si na Teba 
spomína mama, otčim, 
brat a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Dňa 27. 7. 2019 sme si 
pripomenuli nedožitých 
70 rokov nášho drahé-
ho brata Jána MIČEGU  
zo Záriečia. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú 
spomienku. 
S  láskou a úctou spomí-
najú sestra Božena a švagriná Vierka s rodinou.

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pribú- 
dajú, ale spomienky na 
Teba stále zostávajú. Za 
všetky Tvoje trápenia a 
bolesti, nech Ti dá Pán 
Boh večnej milosti. 
Dňa 5. 7. 2019 uplynuli 
tri roky, čo nás opustil 
náš drahý otec, dedko 
a pradedko Štefan KARUMNÍK z Hoštinej vo 
veku 88 rokov.
 S láskou a úctou spomína syn Peter a vnuk Peťo.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti,
čo vzal, zostali len spo- 
mienky a v srdci žiaľ. 
Dňa 30. 7. 2019 sme si 
pripomenuli 6. smut-
né výročie úmrtia na-
šej drahej mamičky, 
babičky a  prababičky  
Antónie FAKTOROVEJ. 
S  láskou a  úctou spomínajú a  za tichú spo- 
mienku ďakujú dcéry Alena a Darina s rodinami.

SPOMIENKA
Už len kyticu kvetov z 
lásky na tvoj hrob môže-
me dať, modlitbu tichú 
odriekať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci 
spomínať. 
Dňa 24. 7. 2019 si pri-
pomenieme 1. výročie, 
kedy nás opustila naša 
drahá manželka, mama a babka 
Melánia GABRIŠOVÁ z Púchova. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 
spolu s nami. 

S láskou a úctou spomína manžel a celá rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky  
v srdci zostávajú, 
tí, čo Ťa mali radi, 
stále spomínajú. 
Dňa 7. 8. 2019 uplynie 
24 rokov, kedy nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko 
Emil KOVÁČIK z Pú-
chova. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo- 
mienku spolu s nami. S láskou a úctou spomí-

na manželka, dcéra Oľga a Dana s rodinami. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa dňa  
24. 7. 2019 prišli napo-
sledy rozlúčiť s naším 
drahým zosnulým sy-
nom,  bratom,  otcom, 
synovcom a vnukom 
Ladislavom BENEŠOM 
z Púchova.  

Zároveň ďakujeme pohrebnej službe ADVENT 
za dôstojnú rozlúčku.

 Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Drahého človeka nám 
osud vzal a v srdci hlboký 
žiaľ zanechal. 
Dňa 31. 7. 2019 sme si 
pripomenuli 20. smutné 
výročie úmrtia nášho 
drahého Ivana GARAJA 
z Púchova. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku spolu s nami. 

S láskou a úctou spomína mama, 
manželka, dcéra a synovia. 

SPOMIENKA
Dňa 17. 8. 2019 si pri-
pomenieme 8. výročie 
úmrtia Ladislava 
MIKULU.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 

Spomínajú dcéry a syn 
s rodinami. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky  
v srdci zostávajú, tí čo Ťa 
mali radi, stále spomí-
najú. 
Dňa 31. 7. 2019 uplynu-
lo 15 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
otec, dedko, pradedko 
Jozef MROCEK z Pú-
chova.
S láskou a úctou v modlitbách spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Ďaleko si láska, ďale-
ko sú sny, najďalej zo 
všetkých odišiel si ty. 
Bolesťou unavený tíško 
si zaspal, zanechajúc 
všetkých čo si mal rád. 
Dňa 2. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 1. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko Ivan JELČIC z Púchova. 
S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, 

synovia a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 30. 7. 2019 uplynie 
10 rokov, čo odišiel do 
večnosti  náš otec, ded-
ko a pradedko Anton 
SROGONČÍK.
Spomínajú syn a dcéry 
s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu s 
nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 19. 7. 2019 sme si 
pripomenuli 20. výro-
čie úmrtia našej drahej 
mamy, babičky a praba-
bičky Anny MAZÁKOVEJ,  
rod. Jurisovej z Púchova. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku 
spolu s nami. 

S láskou a úctou spomína syn s rodinou. 
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Kúpim 1-izb. byt v Púchove. Tel. 0944 257 894.

PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám nebytový priestor vo výmere 120 m², v 
garážových priestoroch, v centre Púchova, medzi 
Billou a evanjelickým kostolom. Cena dohodou. 
Tel. 0905 383 014. 

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem garáž pri Makyte. Tel. 0905 499 702.
• Dám do dlhodobého prenájmu 4–izb. byt na 
Námestí slobody, komplet zariadený, voľný ih-
neď. Tel. 0915 384 104.  
• Prenajmem 3-izb. byt v Púchove. Tel. 0944 307 
732.
• Prenajmem 1-izb. byt, Dvory, 220 € + energie. 
Voľný ihneď. Tel. 0944 388 242.  
• Prenajmem garáž pri Makyte od 1. 8. 2019. Cena 
dohodou. Tel. 0905 406 141.

SLUŽBY
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, neby-
tových priestorov, panelákových schodíšť, maľby, 
nátery, stierky, omietky, sadrokartóny. Tel. 0911 
689 723. 
• Tesárske a pokrývačské práce, krovy, altánky, 
prístrešky. Tel. 0918 427 134.
• 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 kuchyn-
ské linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruk-
túr. Tel. 0907 422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• Hľadám spoľahlivú ženu na výpomoc v domác-
nosti (všetky domáce práce) a starostlivosť o čias-
točne imobilnú ženu. Lokalita: Púchov, Beluša a 

okolie. Prax nie je nutná, stačí len pracovitosť. Tel. 
0915 993 463. 

ZAMESTNANIE PONÚKA
• ADET, s. r. o., Pov. Bystrica prijme skladníka, vod. 
preukaz B, mzda 650 - 950 € brutto. Kontakt: 0905 
620 715.
• Firma Alena Benešová ODEMA hľadá predavač-
ku na TPP. Chceš sa stať posilou v našom tíme? Ná-
plň práce: obsluha zákazníka, schopnosť poradiť 
zákazníkovi s výberom tovaru, základy PC (Word, 
Excel, Internet, e-mail, www), práca s pokladňou a 
terminálom, príjem tovaru cez skladový program, 
dokladanie tovaru, údržba čistoty na prevádzke. 
Mzda: 624 € v hrubom + odmeny, prémie a osob-
né ohodnotenie. Životopisy posielajte na: 
mokrickova@odema.sk, tel. 0948 524 628.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám si prácu ako upratovačka na 1 až 2 hod. 
denne. Tel. 0944 341 880.

STRATY - NÁLEZY
• Našli sa kľúče v  Marczibányiho záhrade. Majiteľ 
nech sa hlási v inzertnej kancelárii PN v divadle.
• Našla sa kópia technického preukazu a poistnej 
zmluvy na moste pri zjazde do Hor. Kočoviec. Maji-
teľ si ich môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii PN 
(budova divadla, prízemie).

OZNAMY
• Poľovnícke združenie Hradisko Púchov oznamu-
je občanom, ktorí prenajímajú pozemky na výkon 
práva poľovníctva, že pre r. 2019 bude nájomné 
vyplácané dňa 17. 8. 2019 a to nasledovne: pozem-
ky v katastri Milochov v budove pošty v čase od 
8:00 – 9:00 h, v katastroch Pov. Bystrica a Sverepec 
v požiarnej zbrojnici vo Sverepci v čase od 10:00 – 
11:00 h, v katastroch Hor. Kočkovce, Dol. Kočkovce, 
Nosice a Beluša v kancelárii urbariátu Dol. Kočkov-
ce v čase od 12:00 – 13:00 h. 
• MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK oznamuje, že z 
dôvodu vykonávania plánovaných opráv na 
sústave tepelných zariadení bude v termí-
ne od: 20.08.2019 08:00 hod. do: 22.08.2019 
18:00 hod. prerušená dodávka teplej úžitkovej 
vody. Za znížený komfort sa spoločnosť vopred 
ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.

SPOMIENKA
Že čas rany hojí, to je 
klam, čím ďalej ubieha, 
tým viac chýbaš nám. 
Dňa 15. 8. 2019 si pri-
pomenieme 5. výročie 
úmrtia nášho drahého 
Antona 
MORAVANSKÉHO. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka, syn Peter 
s rodinou, nevesta Naďka so synom

 a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ. 
Dňa 16. 8. 2019 si pri-
pomenieme 3. smutné 
výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, 
dedka a pradedka  
Rudolfa HUŇAČKU  
z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku 
spolu snami.                                        Smútiaca rodina. 

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

ĎALEKÝ SLOVENSKÝ VÝCHOD
NÁRODNÝ PARK POLONINY

Cena: 178 €

26.-29. september 2019 (štvrtok-nedeľa)

Karpatské bukové pralesy, Warholove
Medzilaborce, drevené kostolíky Unesco,
Nová Sedlica, Pralesy Stužica a Havešová...

SPLAVOVANIE VLTAVY V JUŽNÝCH
ČECHÁCH + hrady a zámky po ceste

29. 8.-1. 9. 2019 (štvrtok - nedeľa)

Cena: 150 €

Trasa: Vyšší Brod - Rožmberk - Český Krumlov - Zlatá
Koruna. Rekreačne nenáročná plavba pre všetky 
vekové kategórie. ZÁŽITOK NA CELÝ ŽIVOT!

(doprava, ubytovanie, kompletné vybavenie na splavovanie)

Ubytovanie priamo v Českom Krumlove

ČIERNY BALOG,
GOMBASECKÁ JASKYŇA
A ZÁMOK BETLIAR
Cena: 27 €

24. august 2019 (sobota) 

Jazda Čiernohorskom železnicou s parným rušňom, rozprávková červená jaskyňa a Betliar. 

TRADIČNÉ SALAMANDROVÉ DNI
V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Bohatý kultúrny program, prehliadka svetoznámej 
kalvárie, prehliadka Štôlne Bartolomej a oveľa viac!

7. september 2019 (sobota)

Cena: 23 €

Salamandrové dni 2019

Novinka CK!

4-dňový zájazd

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa dňa  
31. 7. 2019 prišli napo- 
sledy rozlúčiť s naším 
drahým zosnulým ot-
com a starým otcom 
Karolom BEHANOM. 
Ďakujeme za prejavenie 
sústrasti, kvetinové dary 
a pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúč-
ku.                                             Synovia Daniel a Juraj.

www.puchovskenoviny.sk
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PO - PI:  9.00 - 18.00
SO: 9.00 - 12.00
NE: zatvorené

042/ 4710 651
predajna@odema.sk www.odema.sk

Akcia platí od 7.8. do 7.9.2019 a len na nezľavnený tovar!!!
Akcia neplatí na pánske obleky, saká, nohavice a košele!!!

Ilustračné foto, 
chyby v tlači vyhradené.

VEĽKÝ LETNÝ 
VÝPREDAJ

VŠETKO 

-30%


