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Stanovisko Rastislava Heneka k primátorským voľbám 2018
Milí Púchovčania, dlho som zvažoval krok, aby som Vám oznámil, že v tohtoročných 
komunálnych voľbách sa už nebudem uchádzať o pozíciu primátora mesta Púchov. 

Skutočnosť, že som svoju prácu vy-
konával srdcom, priniesla pozitív-
ne výsledky, ale aj negatíva, ktoré 
sa prejavili na mojom zdravotnom 
stave. Tieto štyri roky boli pre mňa 
jednou veľkou životnou skúškou, 
pretože od prvého dňa vo funkcii 
primátora som si uvedomoval ob-
rovskú zodpovednosť za mesto a 
Vás všetkých a zároveň som cítil 
veľkú pokoru voči tejto funkcii. Je 
to služba ľuďom a hlavne pre ľudí a 
verte mi, robil som to s úprimným 
srdcom. Vo výkone funkcie primá-
tora som vždy presadzoval čestnosť 
a spravodlivosť. Možno som sa do-
pustil aj pár chýb ako každý človek, 
avšak vždy som sa snažil konať tak, 
aby sa mestu darilo, aby prospero-
valo a rozvíjalo sa a hlavne, aby sa 
Vám tu všetkým dobre a spokojne 
žilo. 

Musel som urobiť aj nepopulárne 
rozhodnutia, ale som toho názoru, 
že primátorom má byť človek, ktorý 
dodržiava zákony a ostatné právne 
predpisy a má byť vzorom pri ich 
dodržiavaní. Nemôžem si vyberať 
zákony, ktoré budem dodržiavať a 
ktoré nie len preto, že sú možno prí-
liš tvrdé. Počas uplynulých štyroch 
rokov som bez nejakých problémov 
odolával negativite a tlakom opozí-
cie naviazanej na minulé vedenie a 
bývalého primátora. V podstate som 
im vďačný, pretože ma naučili ešte 
väčšej pokore, spravili ma silnejším 
a zároveň ma viedli k odhodlaniu a 
motivácií robiť veci tak, aby z toho 
mali osoh občania Púchova.

Pravdou však je, že som nečakal, 
že ma zradí a postaví sa proti mne 
človek, ktorý bol súčasťou môjho 
tímu, ktorého som podporoval a 
dal mu prácu a všetky možnosti na 
realizáciu jeho predstáv a dokonca 
ho urobil priamo svojim zástup-
com. Poviete si: „Dobré ráno, vitaj 
v politike!“ Uznávam, asi naozaj 
nie som v tomto význame dobrým 
„politikom“, pretože neviem klamať 
a nie som zákerný, falošný a zrada 
ma bolí a má veľmi negatívny vplyv 
na môj zdravotný stav. Nechcem sa 
však zmeniť a stať sa tým, kým opo-
vrhujem, len aby som vyhral tieto 
voľby. Ja som už totiž vyhral... minu-
lý rok, keď som prežil. 

Môj zdravotný stav mi však nedo-
voľuje ďalšie štyri roky poctivo a 
zodpovedne plniť svoju úlohu pri-
mátora Púchova, hoci mám túto 
prácu rád. Myslím si, že sme spolu s 
poslancami, zamestnancami mest-
ského úradu a mestských spoloč-
ností dokázali veľa skvelých vecí a 
teším sa, že deti sa učia v už zrekon-
štruovaných a zateplených školách, 
takisto aj deťúrence v niektorých 
škôlkach, že sa vynovili hasičské 
zbrojnice, cesty, chodníky, mesto 
kvitne do krásy. Tiež sa teším z toho, 
že sme dosiahli, aby malo mesto 
Púchov konečne finančné zdravie a 
aby si mohlo dovoliť veľa výhod pre 
deti aj seniorov, ako napríklad ces-
tovné MHD zdarma, obedy za euro, 
či plavecké výcviky zdarma... 

Aby som bol úprimný, toto všetko 

som zvládal aj preto, že som mal 
podporu v  rodine a v mojej man-
želke, s ktorou sme tvorili a stále 
tvoríme jeden team. Preto by som 
Vám rád oznámil, že v nastávajú-
cich voľbách sa bude o funkciu pri-
mátorky uchádzať moja manželka 
Katka Heneková, ktorá chce v tejto 
mojej práci pokračovať. Ja ju budem 
maximálne podporovať a verím, 
že aj mnohí z Vás, ktorým záleží na 
slušnej budúcnosti nášho krásneho 

mesta. Ako poslanec Trenčianskeho 
samosprávneho kraja budem na-
ďalej chrániť záujmy mesta i celého 
okresu a podieľať sa tak na rozvoji 
celého nášho regiónu.

Všetkým Vám, milí priatelia, ďaku-
jem za doterajšiu podporu a pomoc 
pri realizácii rozvoja nášho krásneho 
mesta. Bolo mi cťou pre Vás praco-
vať.

Zdroj: FB, Rasťo Henek

Aj v budúcom volebnom období bude mať MsZ Púchov 19 poslancov

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. 
určili počet poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Púchove na voleb-
né obdobie 2018 - 2022 v počte 19 
poslancov pre voľby do orgánov 
samospráv obcí a miest, ktoré sa 
uskutočnia 10. novembra 2018. V 
meste Púchov stanovili deväť vo-
lebných obvodov s nasledujúcim 
počtom poslancov v  jednotlivých 
volebných obvodoch:

volebný obvod č. 1  -  2 poslanci, 
volebný obvod č. 2  -  3 poslanci, 
volebný obvod č. 3  -  2 poslanci, 
volebný obvod č. 4  -  3 poslanci, 
volebný obvod č. 5  -  2 poslanci, 
volebný obvod č. 6  -  2 poslanci, 
volebný obvod č. 7  -  2 poslanci, 
volebný obvod č. 8  -  2 poslanci, 
volebný obvod č. 9  -  1 poslanec.

Poslanci schválili aj rozsah výkonu 
funkcie primátora mesta Púchov na 
funkčné obdobie 2018 - 2022, a to na 
plný úväzok. Vo všetkých týchto roz-
hodnutiach poslanci zachovali stav, 
aký platí v tomto volebnom období.
Kandidatúru na post primátora Pú-
chova doteraz oznámili: Pavol Crkoň,  
Miroslav Kubičár, Roman Hvizdák, 
Katarína Heneková, Irena Kováčiková 
a Marián Mišún.                                       -r-

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 13. augusta schválili návrh na určenie počtu vo-
lebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva Púchov na nasledovné volebné obdobie.
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Rokovanie zastupiteľstva viedol zá-
stupca primátora Roman Hvizdák, 
pretože primátor mesta Rastislav 
Henek sa kvôli zdravotným problé-
mom ospravedlnil. Prítomní boli 
všetci devätnásti poslanci. V dopo-
ludňajšom programe schválili Sprá-
vu o výsledku následnej finančnej 
kontroly vykonávania základnej 
finančnej kontroly Právno-organi-
začným oddelením a Oddelením 
dopravy a služieb MsÚ Púchov v 
I. polroku 2017, ktorú predkladala 
hlavná kontrolórka M. Kavecká. 

Poslanci prerokovali a schválili ná-
vrh Všeobecne záväzného naria-
denia (VZN) č.  3/2018 o organizá-
cii miestneho referenda v meste 
Púchov, ktorý predložil R.  Machan. 
Ten poslancom predložil aj návrh 
na určenie počtu volebných obvo-
dov a počtu poslancov mestského 
zastupiteľstva na volebné obdobie 
2018 - 2022 a návrh rozsahu výkonu 
funkcie primátora na funkčné obdo-
bie 2018 - 2022, ktoré zastupiteľstvo 
schválilo. L.  Pružinská predložila 
návrh na úpravu rozpočtu mesta 
Púchov na rok 2018. Zastupiteľstvo 
schválilo čerpanie fondu bežných 
výdavkov na dotácie vo výške 

50.000 eur a 40.000 eur na detské 
ihriská v Starom meste a Sedlišti. 
Poslanci tiež schválili podmienky 
udelenia súhlasu vlastníka pozem-
kov k územnému konaniu uloženia 
optických káblov pre Slovak Tele-
kom, a. s.

Problém mestských 
nájomných bytov 
Poobedňajšie rokovanie zastupi-
teľstva malo ako hlavný bod progra-
mu žiadosť obyvateľov mestských 
nájomných bytov. Problémy okolo 
nájomných bytov riešia poslan-
ci už niekoľko rokov. V  septembri 
2017 schválilo zastupiteľstvo VZN 
č. 4/2017 o prideľovaní nájomných 
bytov vo vlastníctve mesta Púchov. 
Z 18 prítomných poslancov hlaso-
vala proti prijatiu nariadenia len po-
slankyňa J. Andreánska, poslankyňa 
H. Šulcová sa zdržala hlasovania.

Mesto Púchov vlastní 165 nájom-
ných bytov a eviduje 74 žiadostí od 
rodín, ktoré byt potrebujú a spĺňajú 
podmienky stanovené zákonom 
a VZN. Problémy hlásia nájomníci 
60-tich bytov z  bytových domov 
č.  1866 a č.  1867 na Moravskej a 
Moyzesovej ulici. Tí donedávna 

dúfali, že si budú môcť byty prena-
jímať, aj keď nebudú spĺňať pod- 
mienky stanovené nájomnou zmlu-
vou a predpismi (napr. vlastnia inú 
nehnuteľnosť alebo majú príjem 
presahujúci zákonom určenú hra-
nicu). V budúcnosti si byty chceli za 
zvýhodnenú zostatkovú cenu od-
kúpiť podobne, ako sa odkupovali 
staré mestské byty. 

Podľa zistení hlavnej kontrolórky 
M.  Kaveckej opakovane prekračo-
valo hranicu príjmu (malo príjmy 
prekračujúce hranicu od 239 eur do 
1.229 eur mesačne) v  rokoch 2016 
až 2018 až šesť nájomníkov. Z tých-
to šiestich nájomníkov traja vlastnili 
iné nehnuteľnosti. Za tri roky ne-
vykonali žiadne kroky k vyriešeniu 
svojho bývania a preto ich mesto 
vyzvalo, aby uvoľnili byty žiada-
teľom, ktorí podmienky stanovené 
predpismi spĺňajú. 

Zastupiteľstvo zvolané v júli
bolo neuznášaniaschopné
Viceprimátor Roman Hvizdák, ktorý 
zastupoval dovolenkujúceho pri-
mátora Rastislava Heneka, zvolal 
zasadnutie zastupiteľstva s proble-

Mestské zastupiteľstvo opäť rokovalo 
o mestských nájomných bytoch

matikou nájomných bytov na 9. júla 
2018. Urobil tak na podnet žiadosti 
zástupcu nájomníkov Mariána Hu-
deca, s ktorou sa svojimi podpismi 
stotožnilo sedem poslancov: J.  An-
dreánska, M.  Kubičár, I.  Sadloň, 
H.  Šulcová, R.  Hvizdák, J.  Riško a 
R.  Marman. Zvolané zasadnutie za-
stupiteľstva sa nakoniec nekonalo, 
pretože kvôli nedostatočnému po-
čtu prítomných poslancov nebolo 
uznášaniaschopné.

Primátor Rastislav Henek sa v júli 
2018 vyjadril: „Podmienky užívania 
mestských bytov sú riadne stano-
vené zákonom, všeobecne záväz-
ným nariadením mesta i nájomnou 
zmluvou a preto nerozumiem, pre-
čo ja mám byť zodpovedný za to, 
že nájomníkom osoba z bývalého 
vedenia mesta v minulosti prisľú-
bila a aj teraz populisticky sľubuje 
riešenia, ktoré sú v rozpore so zá-
konom. Je pre mňa nepochopiteľ-
né, že dotknutí nájomníci sa touto 
osobou dajú opätovne ovplyvňo-
vať a opäť veria planým sľubom a 
nie tomu, čo s danou osobou reál-
ne v minulosti písomne podpísali.“

(pokračovanie na nasled. stranách)

V pondelok 13. augusta sa zišli v sále Divadla Púchov na svojom zasadnutí poslanci 
Mestského zastupiteľstva Púchov.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. 
bude v termíne 22. 8. 2018  od 08:00 hod. do 23. 8. 2018 do 16:00 hod. prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, 

z dôvodu vykonávania plánovaných opráv na sústave tepelných zariadení.
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Ministerstvo dopravy nesúhlasí 
s predajom dotovaných bytov
V snahe pomôcť nájomníkom pri-
mátor R. Henek s hlavnou kont-
rolórkou M.  Kaveckou navštívili 
Ministerstvo dopravy, výstavby 
a  regionálneho rozvoja SR, aby do-
hodli zámenu dotácie štátu z bytov 
na Moyzesovej ulici na byty, ktoré 
plánuje postaviť mesto v budúcom 
období (nadstavba SOV-ky). Mini-
sterstvo odpovedalo (aj písomne), 
že tejto žiadosti nemôže vyhovieť. 
Vo svojej odpovedi okrem iného 
uvádza, že aj keď „v  minulosti bol 
nájomníkom daný prísľub na od-
kúpenie bytov do súkromného 
vlastníctva, takýto prísľub však 
nebol v súlade s  podmienkami, za 
ktorých bolo rozhodnuté o dotácii 
na nájomné byty. Ako je uvedené 
aj v zmluve o poskytnutí dotácie, 
mesto Púchov sa zaviazalo zacho-
vať nájomný charakter bytov bez 
časového obmedzenia, čo zname-
ná po dobu životnosti stavby. Ak 
teda osoba alebo osoby, ktoré dali 
nájomníkom takýto prísľub a boli v 
pozícii, že vedeli alebo museli ve-
dieť o obsahu zmluvy o poskytnutí 
dotácie, ich konanie nesie znaky 
zavádzania a mali by tieto skutoč-
nosti preveriť orgány činné v trest-
nom konaní.“

Primátor ďalej žiadal ministerstvo 
o udelenie dvojročnej výnimky 
pre nájomníkov, ktorí nespĺňajú 
podmienku príjmu na prenájom 
dotovaných bytov. Ministerstvo 
odpovedalo, že mesto môže svojim 
VZN zohľadniť výnimočne vážnu 
sociálnu situáciu alebo zdravotné 
ochorenie v konkrétnej rodine a 
predĺžiť nájomnú zmluvu o jeden 
rok. V inom prípade tak môže uro-
biť len ak už nie sú ďalší žiadatelia o 
nájomný byt.

Návrhy uznesení poslankyne 
Andreánskej poslanci odmietli
Po vyjadreniach hlavnej kontrolór-
ky M.  Kaveckej a mestského práv-
nika JUDr.  A.  Školeka, ktorý žiadal 
odpolitizovať tento problém a riešiť 
ho zákonným spôsobom, dostali 
slovo nájomníci mestských bytov. Tí 
odmietali argumenty pracovníkov 
mesta a prostredníctvom poslanky-
ne J. Andreánskej žiadali poslancov 
schváliť uznesenie, ktoré by uložilo 
„primátorovi mesta Rastislavovi 
Henekovi, aby vzal späť výzvy na 
vypratanie bytov, ktoré zaslal ná-
jomníkom v mestských nájomných 
bytoch“. V ďalšom návrhu uznese-
nia poslankyňa J.  Andreánska na-
vrhla poslancom schváliť predčasné 
splatenie úverov ŠFRB a uzavretie 

zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, 
ktorou mesto Púchov odpredá jed-
notlivé byty nájomníkom.
O týchto návrhoch prebehla búrli-
vá diskusia, ktorej sa zúčastnil ako 
„hovorca“ nájomníkov aj bývalý pri-
mátor M.  Michalec - napriek tomu, 
že mu poslanci opakovane odmietli 
poskytnúť priestor na prezentova-
nie jeho názorov. Rokovanie do-
konca muselo byť kvôli neustálemu 
vykrikovaniu bývalého primátora na 
desať minút prerušené.
Po stanovisku JUDr. A.  Školeka, že 
návrhy poslankyne J.  Andreánskej 
sú zmätočné a v rozpore so záko-
nom, ich poslanci hlasovaním od-
mietli. Za návrhy hlasovali len štyria 
poslanci z devätnástich - J. Andreán-
ska, M. Kubičár, I. Sadloň a H. Šulco-
vá.

Zastupiteľstvo schválilo návrh 
poslankyne Kováčikovej
Za návrhovú komisiu vystúpila ako 
predkladateľka poslankyňa I.  Ko-
váčiková s  kompromisným návr-
hom, ktorý podporili takmer všetci 
poslanci (okrem J.  Andreánskej a 
H. Šulcovej). Mestské zastupiteľstvo 
v ňom ukladá: 1. Spracovať dopl-
nok VZN č. 4/2017 o prideľovaní 
nájomných bytov vo vlastníctve 
mesta Púchov, v ktorom budú špe-

Zdroj: Mesto Púchov - Inventárne karty bytových  domov (BD) č. 1866 a 1867, inventárne karty inžinier-
skych sietí k predmetným BD, zmluvy o poskytnutí dotácií na výstavbu BD s 32 b. j. a 28 b. j., zmluvy o po-
skytnutí dotácií na vybudovanie inžinierskych sietí k týmto BD, zmluvy o úvere zo ŠFRB, zostatky úverov 
ŠFRB z hlavnej knihy k 26. 6. 2018.
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cifikované pojmy „vážne sociálne 
a zdravotné problémy žiadateľov“ 
a tento doplnok VZN predložiť 
na prerokovanie MsZ Púchov.  
2. Zmapovať a prehodnotiť oddele-
ním bytovej politiky MsÚ Púchov v 
súčinnosti s  komisiou bytovej poli-
tiky MsZ žiadateľov o pridelenie ná-
jomných bytov, ktorí nespĺňajú pod-
mienky pridelenia nájomných bytov 
v zmysle platnej legislatívy.
Nájomníci, ktorí majú výzvu na uvoľ-
nenie bytu do konca augusta 2018, 
boli poslancom D.  Lakom a JUDr. 
A.  Školekom ubezpečení, že pokiaľ 
nebude vykonané prijaté uznese-
nie, nebude mesto ich vysťahovanie 
riešiť súdnou cestou. Je pravdepo-
dobné, že problém s nájomnými 
bytmi definitívne vyrieši až nové 
zastupiteľstvo, ktoré vznikne po no-
vembrových komunálnych voľbách.
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Zastupiteľstvo sa rozhodovalo me-
dzi dvomi návrhmi riešenia situácie 
okolo mestských bytov. Poslanec 
Rudolf MARMAN podporil pri hla-
sovaní návrh poslankyne I. Kováči-
kovej. Prečo ste hlasovali za návrh 
uznesenia poslankyne I. Kováčiko-
vej a nie za návrh J. Andreánskej?
Myslím si, že obidve prednesené 
uznesenia boli v dobrej viere pripra-
vované v  prospech občanov. Dlho 
som sám nevedel, ktoré uznesenie 
mám podporiť. Nakoniec rozhodlo 
vyjadrenie mestského právnika pána 
Školeka, ktorý verejne deklaroval, 
že uznesenie ktoré predkladala pani 
Andreánska je v rozpore so zákonom 
a on by ho určite neodporučil pánovi 
primátorovi podpísať. Tým pádom by 
sa dostali občania daných bytoviek do 
patovej situácie a boli by bez uznese-
nia. Preto som radšej podporil návrh 
uznesenia kolegyne Kováčikovej, 
ktoré podľa pána Školeka nebolo v 
rozpore so zákonom. Na záver by som 
chcel dodať, že pevne verím, že sa 
daná situácia vyrieši čo najskôr a bude 
ponaučením pre nás poslancov, ale aj 
pre vedúcich mestských oddelení.

Poslanec Lukáš RANIK, ktorý zvy-
čajne patrí k najaktívnejším reč-
níkom, bol pri prerokovávaní pro-
blémov s mestskými bytmi ticho. 
Prečo?
Bolo hneď vidieť, kto za touto kauzou 
stojí... A kto tento vzniknutý problém 
hrubo zneužíva na politiku a teraz 
navádza nájomníkov, aby žiadali od 
vedenia mesta nesplniteľné veci. Na 

nás poslancov, ktorí nájomníkom 
chceme reálne a úprimne pomôcť, 
nájomníci vulgárne pokrikovali a 
bolo zrejmé, že tu nejde o hľadanie 
racionálnych a zákonných riešení. 
Poslanci a primátor zastupujú záujmy 
všetkých občanov (nielen malej sku-
piny nájomníkov mestských bytov) a 
samozrejme musia dodržiavať zákon! 
Je zarážajúce, že niektorí poslanci - 
ako napríklad Jarmila  Andreánska 
a Miroslav Kubičár - sa podľa týchto 
pravidiel nesprávali. 
Vďaka bývalému vedeniu mesta Pú-
chov stále patrí k najzadlženejším 
mestám na Slovensku. Mesto si ne-
môže brať takmer dva milióny eur 
ďalšiu pôžičku, aby riešilo bytový pro-
blém niekoľkých občanov. Takmer 
určite by nám hrozila nútená správa. 
Je veľmi smutné, že nájomníci ne-
súhlasne kričali pri návrhu riešenia, 
ktoré im úspešne vyrokoval primátor 
mesta Rastislav Henek s hlavnou kon-
trolórkou mesta Martou Kaveckou na 
ministerstve dopravy, výstavby a  re-
gionálneho rozvoja v  Bratislave. Pý-
tam sa potom o čo im ide? O reálnu 
pomoc alebo o zneužitie situácie na 
predvolebnú kampaň! Doporučujem 
Púchovčanom, aby si pozreli záznam 
z mimoriadneho zastupiteľstva, aby 
videli, ako sa správal bývalý primá-
tor. Aj keď mu nájomníci mestských 
bytov tlieskali, svojim správaním Mi-
chalec jasne dokázal, že pre Púchov 
nepredstavuje budúcnosť, ale len 
smutnú minulosť. Do takéhoto na-
plánovaného cirkusu v divadle som 
sa odmietol rečnícky zapojiť, lebo to 
nemalo žiadny zmysel.

Poslanec Daniel LAKO sa naopak 
do diskusie zapájal často, aj keď 
nádej presvedčiť nájomníkov 
mestských bytov bola veľmi malá. 
Opýtali sme sa ho na dôvody, pre 
ktoré odmietol návrh poslankyne 
J. Andeánskej.
Všetci vieme, že Marián Michalec vo 
svojich vyjadreniach často  zavádza 
verejnosť a  robí to aj pri probléme 
nájomných bytov. Ja som sa snažil 

občanom vysvetliť, ako im zákonne 
vieme pomôcť. Navrhované uznese-
nia z  dielne Michalca, ktoré predkla-
dala jeho poslankyňa Andreánska, 
boli v rozpore so zákonom. Dobre to 
obidvaja vedeli a vedeli aj to, že ak by 
sme takéto uznesenia prijali, porušili 
by sme zákony SR. Primátor by ich ne-
mohol podpísať, čo by ihneď zneužili 
proti nemu a vykrikovali by, že nechce 
pomôcť ľuďom. Našťastie väčšina po-
slancov dobre pozná zákony a pozná 
aj bývalého primátora Michalca a ne-
dala sa zatiahnuť do jeho predvoleb-
ných hier. Veľmi sa divím poslancovi 
Miroslavovi Kubičárovi, ktorý tieto ne-
zákonné návrhy hlasovaním podporil. 
On, kandidát na primátora nepozná 
zákony, alebo je za tým niečo iné? 
Súčasní nájomníci hovorili, že si ne-
môžu kúpiť iný byt, pretože nemajú 
peniaze a nikto vzhľadom na ich vek 
a príjem im hypotéku nedá. Na druhej 
strane tvrdili, že všetci nájomníci si 
chcú nájomné byty odkúpiť. Pritom 
nemôžu vedieť, aká by bola skutoč-
ná predajná cena nájomných bytov 
po predčasnom splatení úverov, čo 
je závažné porušenie zmluvy medzi 
mestom a  štátom, za čo sú astrono-
mické pokuty, ktoré ešte nikto nesta-
novil. Hlavne, že Michalec vykrikoval, 
že ON im cenu vypočítal. Samozrejme 
veľmi nízku a oni mu opäť uverili. Pri-
tom v  uznesení, ktoré predkladala 
Andreánska, žiadala aby mesto byty 
od štátu odkúpilo a ako nájomné byty 
ďalej poskytlo tým, ktorí v nich teraz 
bývajú. Tak ako to vlastne je? Chcú si 
ich odkúpiť alebo nie? Toto „stratég“ 
Michalec zjavne prekombinoval.
Drvivá väčšina poslancov trikrát hla-
sovaním odmietla verejnú prezen-
táciu Michalca. Toto odmietnutie 
nerešpektoval a  vykrikoval dopredu 
naučené frázy, ignorujúc slušné sprá-
vanie a  rokovací poriadok. Odmietli 
sme ho počúvať, pretože vieme o čo 
mu ide. Väčšina poslancov hlasovalo 
za uznesenia, ktoré sú nielen v súlade 
so zákonmi, ale ktoré skutočne pomô-
žu obyvateľom nájomných bytov. Aj 
tým obyvateľom, ktorí nás častovali 
vulgarizmami a  urážkami. Verím, že 
o nejaký čas, keď bude vyriešená ich 
bytová situácia, si opäť pozrú záznam 
a pochopia kto je kto.

Viceprimátor Roman HVIZDÁK 
nám k problematike mestských ná-
jomných bytov poslal nasledovné 
stanovisko:
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. 8. 
2018 bolo jedno z  najťažších, ktoré 
som viedol. Viem sa vcítiť do situá-

cie ľudí, ktorí sa boja o strechu nad 
hlavou. V druhej časti zastupiteľstva 
bolo veľa emócií, čo je pochopiteľné, 
keď slušným ľuďom, ktorí si celé roky 
riadne platili svoje záväzky voči mestu 
hrozí, že skončia na ulici. 
Som si však vedomý toho, že posla-
nec je aj právne zodpovedný za uzne-
senia, ktoré sa schvaľujú. Na to, aby 
bolo prijaté uznesenie, sa musí viesť 
odborné rokovanie zo strany predkla-
dateľa, potom rokujú komisie mesta, 
mestská rada, právne oddelenie mes-
ta a až potom uznesenie schvaľuje za-
stupiteľstvo. Na poslednom mimoria-

dnom zastupiteľstve ohľadne riešenia 
nájomných bytov, nebol splnený žia-
dny z uvedených krokov. 
Jedno uznesenie už bolo unáhlene 
pripravené a schválené na predchád-
zajúcom zastupiteľstve, za ktoré sme 
aj zahlasovali. Neskôr sa ukázalo, že 
je nevykonateľné. Aj toto je dôvod, 
prečo som nemohol na tomto zastu-
piteľstve hlasovať ZA uznesenia, ktoré 
mi priamo do rúk odovzdali občania 
– nájomníci riešených bytov z  Moy-
zesovej ulice. Veľmi ma mrzí, že ich 
návrhy uznesení neboli prerokované 
s poslancami pred samotným zasad-
nutím. Chýbala im aj opora v zákone, 
preto sme ich nemohli schváliť. Primá-
tor by takéto uznesenie na odporuče-
nie mestského právnika nepodpísal, 
čo aj bolo na mestskom zastupiteľstve 
deklarované. Vzniknutá situácia ma 
ako človeka nesmierne mrzí a plne si 
uvedomujem jej zložitosť. Preto som 
bol vždy otvorený a prístupný diskusii 
a koncom júna tohto roku, som po- 
núkol pomoc a spoluprácu. Zúčastnil 
som sa stretnutia s dotknutými obča-
nmi, vypočul som si ich názory, aby 
som lepšie tomuto problému porozu-
mel a snažil som sa nájsť možné rieše-
nia, čoho výsledkom bola návšteva u 
generálneho riaditeľa Štátneho fondu 
rozvoja a bývania. 
Úprimne preto verím, že pomoc zo 
strany mesta tak, ako to prezentoval 
mestský právnik JUDr. Školek v mene 
primátora, bude poskytnutá.   
                                 Spracoval: S. Flimmel

O možnosť vyjadriť sa v Púchovských novinách k problémom s mestskými nájomnými bytmi 
a k priebehu pondelkového mestského zastupiteľstva požiadali štyria poslanci MsZ:
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Ako správne jazdiť na bicykli
Veľmi dôležitá je povinnosť pre 
cyklistov jazdiacich po krajnici ale-
bo po okraji vozovky, a to jednotli-
vo za sebou. 
Dvaja cyklisti vedľa seba môžu ísť 
len po cestičke pre cyklistov a aj to 
len vtedy, ak tým neobmedzujú a 
neohrozujú ostatných účastníkov 
cestnej premávky.
Pre istotu si zopakujme aj staré 
známe, že za zníženej viditeľnosti 
musia mať cyklisti na sebe vidi-
teľne umiestnené reflexné prvky 
alebo oblečený reflexný bezpeč-
nostný odev.

Reflexné prvky môžu 
zachrániť život
Reflexné materiály už neraz zachrá-
nili život, odrážajú svetlo v úzkom 
kuželi späť ku zdroju a to až na vzdia-
lenosť okolo dvesto metrov! 
Výrazne zvyšujú viditeľnosť v tme 
a pri zníženej viditeľnosti. Reflexný 
materiál je v noci vidieť na trikrát 
väčšiu vzdialenosť než biele obleče-
nie a viac ako desaťkrát než modré 
oblečenie. 
Použitím reflexných prvkov cyklis-
ti predlžujú vzdialenosť, na akú ich 
môže vodič motorového vozidla 
spozorovať.

Poučte aj svoje deti
Deti mladšie ako 10 rokov môžu na 
ceste s výnimkou cestičky pre cyklis-
tov, poľnej cesty, lesnej cesty a obyt-
nej zóny jazdiť na bicykli len pod do-
hľadom osoby staršej ako 15 rokov, 
ktorá je dostatočne spôsobilá, aby 
na dieťa riadne dozerala.
Cyklista je povinný počas jazdy 
mimo obce chrániť si hlavu riadne 
upevnenou ochrannou prilbou, u 
cyklistu mladšieho ako 15 rokov sa 
táto povinnosť vzťahuje aj pri jazde 
v obci.
Ak rodičia berú dieťa na výlet bi-
cyklom, dieťa treba mať vždy pred 

Poznáte základné
pravidlá bicyklovania? 
Pekné počasie tohto leta láka von. Komunikácie sú plné nielen mo-
torizovaných účastníkov cestnej premávky, ale aj cyklistov. Pri kolízii 
na ceste je to vždy cyklista, ktorý ťahá za kratší koniec a pre ktorého 
môže byť takáto zrážka fatálna. Tak ako vozidlá musia mať povinnú 
výbavu, tak aj bicykel musí spĺňať určité podmienky, aby mohol cykli-
sta bezpečne vyraziť na cesty. Pre bezpečnejšie bicyklovanie je dôle-
žité osvojiť si nasledujúce dobre mienené rady polície.  

21. august - sv. Pius X., pápež
• Johana - má hebrejský pôvod (Jo-
chanán) a znamená „Boh je milostivý“
Jana, Janka - novšia podoba mena 
Johana
• Jovana - srbochorvátska podoba 
mena Johana
22. august - Panna Mária Kráľovná; sv. 
Filip Benícius
• Sigfríd - nemecké meno (Siegfried) s 
významom „víťazný mier“
• Tichomír, Tichomíra - má slovanský 
pôvod a v preklade znamená „tichý 
svet“
• Tichomil - slovanské meno s význa-
mom „milujúci ticho“
23. august - sv. Ružena Limská, pan-
na
• Filip, Filipa, Filipína - má grécky pô-
vod a v preklade znamená „milovník 
koní“
• Vlastislav, Vlastislava - má slovanský 
pôvod a v preklade znamená „sláviaci 
vládu“
24. august - sv. Bartolomej, apoštol; 
sv. Emília, panna a rehoľníčka
• Bartolomej, Bartolomea - je novo-
zákonné meno hebrejského pôvodu 
(bar Talmai) a v preklade znamená 
„Talmajov syn“
25. august - sv. Ľudovít, kráľ; sv. Jozef 
Kalazanský, kňaz; bl. Metod Dominik 
Trčka, rehoľník a mučeník
• Ľudovít, Ľudovíta - slovanská podo-
ba mena Ludvig
• Ludvig - je nemeckého pôvodu 
(Ludwig) a v preklade znamená „sláv-
ny bojovník“, „preslávený v boji“
• Radim - domácka podoba mena Ra-
dimír, ktoré znamená „(nech má) rád 
svet“
26.  august - sv. Anastáz, mučeník a 
patrón hercov
• Samuel, Samo, Samuela - má heb-
rejský pôvod (Šemúél) a v preklade 
znamená „meno božie“
• Tália - meno gréckeho pôvodu (Tha-
leia) s významom „kvitnúca“
• Zemfír, Zemfíra - podľa gréckeho 
boha západných vetrov Zefyra
27. august - sv. Monika
• Silvius, Silvio, Silvia - rímske rodové 
meno odvodené zo slova „les“
28.  august - sv. Augustín, biskup a 
učiteľ Cirkvi
• Augustín, August, Augusta, Augustí-
na - má latinský pôvod a v preklade 
znam.  „žiarivý, vnešený, majestátny“
• Gustína - domácka podoba mena 
Augustína

(pokračovanie na vedľajšej strane 7)

Blahoželáme k meninám
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sebou na očiach, aby mohli jeho 
jazdu ovplyvniť prípadným upozor-
nením. Treba dbať na to, aby jeho 
zdravie bolo dostatočne chránené, 
samozrejmosťou by mala byť prilba, 
chrániče končatín, reflexné prvky 
na odeve. V prípade zhoršeného 
počasia (hmla, dážď, poľadovica) je 
vhodné zvážiť iné možnosti dopravy.

Čo sa na bicykli nesmie 
a aké sú najčastejšie chyby
Cyklista nesmie jazdiť bez držania ri-
adidiel, držať sa iného vozidla, viesť 
počas jazdy druhý bicykel, ručný vo-
zík, psa ani iné zviera a voziť pred-
mety, ktoré by sťažovali vedenie bi-
cykla (napr. nákupné zavesené tašky 
na riadidlách a pod.), nesprávna 
jazda cez križovatku (nedanie pred-
nosti v jazde).
Najčastejšie chyby cyklistov – jazda 
bez svetiel, bez reflexných prvkov, 
jazda na bicykli mimo obce bez 
prilby (do 15 rokov povinnosť aj v 
obci), po nesprávnej strane vozov-
ky a výnimočná nie je ani jazda v 
skupinkách vedľa seba a jazda pod 
vplyvom alkoholu.
Správna reakcia - sledovať dianie 
okolo seba a vždy sa presvedčiť o 
bezpečnom prejazde, dať viditeľne 
a včas znamenie rukou o zmene 
smeru jazdy, použitie prilieb a chrá-
ničov, reflexných prvkov.

Rady vodičom
Všetci vieme, že v prípade cyklistu 
verzus auto ťahá vždy za kratší ko-
niec ten menej chránený účastník. 
Preto je dôležité, aby vodič motoro-
vého vozidla predvídal, čím stihne v 
prípade potreby skôr a adekvátne 
zareagovať. Dodržiavajte dostatoč-
ný bočný odstup od cyklistov pri ich 
predchádzaní; počítajte s nepozor-
nosťou, horším zrakom a sluchom 
predovšetkým starších ľudí. Počas 
jazdy venujte zvýšenú pozornosť 
pravej strane vozovky z dôvodu 
najpravdepodobnejšieho výskytu 
cyklistov. 

Treba dbať na technický stav vo-
zidla. Svetlá, brzdy i pneumatiky 
musia byť v dobrom stave. Taktiež 
čistota čelného i ostatných skiel je 
dôležitá. V nočných hodinách je 
veľká šanca stretnúť neosvetleného 
cyklistu, často pod vplyvom alkoho-
lu. Znížiť rýchlosť a zvýšiť pozornosť 
je prvoradé.      
Okrem iných povinností musí vodič 
pri predchádzaní zachovať dosta-
točný bočný odstup od predchád-
zaného vozidla osobitne od cyklistu 
a chodca. Taktiež pri odbočovaní je 
vodič odbočujúci vpravo povinný 
dať prednosť v jazde cyklistovi id-
úcemu rovno, to neplatí pre vodiča 
električky.

Cyklisti pod vplyvom alkoholu    
Pre cyklistu, rovnako ako vodiča mo-
torového vozidla platí zákaz požívania 
alkoholu. Avšak pre cyklistu jazdiace-
ho v zastavanom území obce a pre 
cyklistu jazdiaceho po cestičke pre 
cyklistov tento zákaz neplatí za pod-
mienky, že množstvo alkoholu v jeho 
organizme nepresiahne hodnotu pol 
promile alkoholu. Podľa zákona je to 
presne 0,24 miligramu etanolu na 
liter vydýchnutého vzduchu pri vy-
šetrení dychovou skúškou prístrojom 
alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram 

hmotnosti vyšetrovanej osoby pri le-
kárskom vyšetrení zo vzorky krvi ply-
novou chromatografiou.
Ak cyklista požil viac alkoholu ako je 
stanovená hodnota, hrozí mu poku-
ta až do výšky 800 eur, v blokovom 
alebo rozkaznom konaní do 650 eur. 
Cyklistovi nie je možné zadržať vodič-
ský preukaz ani mu uložiť zákaz čin-
nosti viesť motorové vozidlá, pretože 
bicyklovanie nie je činnosť, ktorú by 
štát reguloval vydávaním oprávnenia 
na bicyklovanie.

Priestupky cyklistov
V roku 2017 policajti odhalili 3716 
priestupkov, ktorých sa dopustili 
cyklisti. Pod vplyvom alkoholu jaz-
dilo 1902 cyklistov, z nich bolo 755 
pod vplyvom alkoholu do jedného 
promile a 1147 nad jedno promile.
Za prvé tri mesiace tohto roka po-
lícia eviduje 567 priestupkov, ktoré 
spáchali cyklisti. Pod vplyvom alko-
holu do jedného promile bolo 135 
cyklistov, nad jedno promile bolo 
194 cyklistov.
A na záver posledná rada, dávajte 
na seba pozor a správajte sa na ces-
tách tak, aby ste  dorazili domov živí 
a zdraví.

Zdroj: minv.sk, pixabay.com

29. august - Mučenícka smrť sv. Jána 
Krstiteľa; sv. Sabína, mučenica
• Nikolas, Nikoleta, Koleta - meno 
pochádza z gréčtiny (Nikoláos) a v 
preklade znamená „víťaziaci medzi 
ľuďmi, víťaz“
• Nikolaj, Nikola - slovanská podoba 
mena Nikolas (Mikuláš) 
30.  august - sv. Erik, kráľ; sv. Mária 
Wardová, mučenica
• Ružena, Ružica - má latinský pôvod 
a v preklade znamená „ruža“
31.  august - sv. Rajmund Nonnatus, 
rehoľník
• Rajmund, Rajmunda - meno nemec-
kého pôvodu (Reimund) s významom 
„rozhodný ochranca“
• Ramón, Ramona - španielska podo-
ba mena Reimund
• Nora - pravdepodobne domácka 
podoba mena Eleonóra, to má špa-
nielsko-arabský pôvod (Ellinor), vo 
voľnom preklade znamená „boh je 
moje svetlo“
1. september - sv. Edígius, opát; bl. 
Bronislava, panna
• Drahoslava - má slovanský pôvod a 
znamená „drahá sláva“
• Deborah - starozákonné hebrejské 
meno (Debhórá) s významom „včela, 
usilovná“
• Egídius, Egid - meno gréckeho pô-
vodu (Aigidos) s významom „štít boha 
Dia“
2. september - sv. Ingrida, rehoľníčka
Absolón - starozákonné hebrejské 
meno (Abšálóm) s významom „otec 
mieru“
• Axel - germánska podoba mena Ab-
solón
• Ermelinda - meno nemeckého pô-
vodu (Ermenlinde) s významom „veľ-
ká záštita“
• Justus - meno latinského pôvodu s 
významom „spravodlivý“
• Linda - pôvod mena je nejasný, v 
španielčine znamená „krásna“, v nem-
čine „mierna, jemná“, možno domác-
ka podoba mien Adelinda, Belinda, 
Ermelinda
• Melinda - domácka podoba mena 
Ermelinda
• Rebeka - starozákonné hebrejské 
meno (Riwquáh) s významom „tučná“ 
alebo aj „očarujúca““
3. september - sv. Gregor Veľký, pá-
pež a učiteľ Cirkvi
• Antim - meno gréckeho pôvodu 
(Anthinos) s významom „pokrytý 
kvetmi“
• Belo - je odvodené mena Vojtech, 
ktoré má slovanský pôvod a v prekla-
de znamená „tešiteľ vojska“
• Klélia - meno nejasného pôvodu, 
možno z gréckej mytológie (Kleió)

Zdroj: wikipedia, Majtán a Považaj (1998)
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Základná škola Ul. Gorazdova 1174/2, 020 01  Púchov
prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok 

ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Mzda:  odborný zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie 
odborného  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Náplň práce: práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a usmernenie činnosti asistentov 
učiteľa.
Nástup: od 1. 9. 2018.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potre-
by prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy (Základná škola, 
Ul. Gorazdova 1174/2, 020 01  Púchov) alebo elektronicky na: skola@zsgorazdpv.edu.sk.
Kontakt: 042/4631 339, 0907 779 217.
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Mestská polícia

Mladí púchovskí hasiči priviezli z Kolarovíc 
niekoľko medailových umiestnení

Užovku obojkovú presťahovali z dvora do lesa

V nedeľu 5. 8. 2018 sa púchovskí mladí hasiči zú-
častnili 6. kola Stredoslovenskej ligy v 60-kách, ktoré 
sa konalo v Kolároviciach. 

Súťaže sa zúčastnilo 43 pretekárov zo Slovenska. 
Súťažilo sa v piatich kategóriách, z toho púchovské 
hasičské deti boli v štyroch kategóriách. Ako prvá 
začínala kategória prípravka, v ktorej sme mali štyri 
deti. Prvá z našich detí začínala Viktória Mišúnová, 
ktorej sa pokus vydaril a zapísala pekný čas 27,90 
sekundy. Pokračoval Adam Krajčovič, avšak na kladi-
ne stratil rovnováhu, a tak pokus nedokončil. Tretí z 
nášho kolektívu nastúpil Max Chovanček, ktorý od-
behol s výborným časom 22,74 sekundy. Nasledoval 
posledný náš pretekár v kategórii Zak Chovanček a 
povzbudený bratovým výsledkom sa mu tiež podaril 
pekný výsledok (23,89 sekundy). 

Nasledovala kategória mladšie dievčatá, kde Pú-
chov reprezentovala Simonka Sečkárová. Odbehla 
prvý pokus bez zaváhania a pripísala si čas 17,90 se-

kundy kde mala po prvom kole náskok pred ostatný-
mi pretekármi takmer 2 sekundy. Mladší chlapci išli 
po dievčatách a v tejto kategórii sme mali zástupcu 
Alexandra Ridzika. Alexander sa popasoval s prvým 
pokusom a potvrdil si ho časom 17,42, kde sa prie-
bežne radil na výborné druhé miesto. 

V poslednej kategórii starší chlapci sme mali prete-
kára Tomáša Kuceja. Tomáš bol odhodlaný zabojovať 
o najlepší výsledok. Žiaľ neudržal rovnováhu na ba-
riére a tak svoj pokus nedokončil.  Nasledovať mali 
druhé pokusy a naši pretekári pripravený zlepšiť vý-
kon alebo opraviť, len žiaľ preteky prerušil silný dážď. 
Preteky sa museli ukončiť a vyhodnocovalo sa z vý-
sledkov po prvých pokusoch. Výsledne tak v príprav-
ke obsadil 1. miesto Max Chovanček, 2. miesto Zak 
Chovanček, 4. miesto Viktória Mišúnová. V mladších 
dievčatách 1. miesto Simonka Sečkárová. V mladších 
chlapcoch 2. miesto Alexander Ridzik. 

Michal Koukal

Púchovská hasičská mlaď priviezla zo šiesteho kola Stredoslovenskej hasičskej ligy z Kolarovic niekoľko medailo-
vých umiestnení. 

Príslušníkov púchovskej mestskej polície privolali 
telefonicky ešte v sobotu 4. augusta podvečer na Sa-
moty, v Púchove kde sa podľa 
majiteľa rodinného domu 
po jeho dvore pohyboval asi 
metrový had. Hliadka mest-
skej pollície po príchode na 
miesto zistila, že ide o hada  
- užovku obojkovú, dlhú asi 
jeden meter. Hliadka v spo-
lupráci s odborníkom hada 
odchytila. 

Keďže majiteľ pozemku, 
na dvore ktorého hada našli, 
mestských policajtov i odbor-
níka na hady informoval, že 
hada vo svojom dvore videl 
opakovane, hliadka užovku 
následne previezla do lesné-

ho porastu nad Nosickú priehradu, kde hada vypus-
tili do voľnej prírody.                                    MsP Púchov

Pes – športovec skončil v koterci
Krátko pred desiatou hodinou večer informoval 

hliadku mestskej polície na Moyzesovej ulici, že 
počas rekreačného behu po novej cyklotrase sa k 
nemu medzi Nimnicou a Púchovom pripojil túla-
vý pes, ktorý s ním prišiel až do Púchova. Hliadka 
mestskej polície zistila, že ide o dlhosrstého psa 
stredného vzrastu s tenkým červeným obojkom 
bez evidenčnej známy a vôdzky. Hliadka mestskej 
polície psa odchytila a umiestnila do koterca v 
Podniku technických služieb mesta Púchov. Pes 
nemal žiadne viditeľné zranenie, mestskí policajti 
prípad riešia ako priestupok proti všeobecne zá-
väznému nariadeniu o chove psov. 

Pretiahol záverečnú... 
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zákla-

de telefonického oznámenia na Ulici F. Urbánka 
v Púchove, kde malo v jednom z pohostinských 
zariadení dochádzať k porušovaniu nočného po-
koja. Hliadka po príchode na miesto zistila, že o 
23.30 sedeli na terase kaviarne hostia, ktorí dopí-
jali pivo. Majiteľ prevádzky z Púchova sa svojim 
konaním dopustil priestupku proti všeobecne zá-
väznému nariadeniu mesta, hliadka ho potrestala 
pokutou desať eur. 

Čierna skládka?
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého za hromadnými 
garážami na Nimnickej ulici vysypal neznámy 
páchateľ z nákladného automobilu bielej farby 
stavebný odpad. Robotník, ktorý pracoval na ne-
ďalekej stavbe bol svedkom udalosti, čiastočne si 
spomenul aj na evidenčné číslo vozidla. Priestu-
pok proti všeobecne záväznému nariadeniu mes-
ta o odpadoch je v riešení. 

Vyšší level žobrania...
Na oddelenie mestskej polície oznámili, že na 

parkovisku pred jedným zo supermarketov v Pú-
chove otravuje neznáma žena okoloidúcich, pýta-
la od nich peniaze. Ak jej peniaze nedali, začala im 
vulgárne nadávať. Hliadka mestskej polície skon-
trolovala parkovisko pred uvedeným supermar-
ketom, následne skontrolovala aj priestory par-
koviska pred ďalším neďalekým supermarketom. 
Označenú osobu však policajti nenašli i napriek 
tomu, že na mieste zotrvali asi trištvrte hodinu. 

Vytápa ho po každom daždi...
Na oddelenie mestskej polície sa obrátil muž z 

Horných Kočkoviec, ktorý informoval, že má vyto-
pené pivničné priestory svojho rodinného domu. 
Po príchode na miesto hliadku informoval, že piv-
nicu mu vytápa vždy keď prší. Dôvodom má byť 
podľa neho zle vyspádovaná verejná komuniká-
cia. Na miesto prišli aj príslušníci Hasičského a zá-
chranného zboru z Púchova, ktorí vodu z pivnice 
odčerpali. Muž požiadal mestských policajtov o 
zaevidovanie udalosti do denného záznamu. 

Zlomený konár narobil problémy
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie pracovníka Stredoslovenskej 
energetiky - Distribúcia, že v mestskom parku je 
zlomený konár zo stromu, ktorý spadol na  vede-
nie vysokého napätia. Informoval, že vec oznámil 
dispečerovi distribučnej spoločnosti a zabezpečil 
pracovníka s plošinou, ktorý konáre odstráni. Ná-
sledne požiadal hliadku o súčinnosť pri orezáva-
ní konárov. Po príchode pracovník energetickej 
distribučnej spoločnosti odstránil konáre, ktoré 
boli na elektrickom vedení. Konáre, ktoré boli pri 
kmeni stromu, sa mu nepodarilo odstrániť. Keďže 
hrozil pád zlomených konárov v mestskom parku, 
bol park uzamknutý v čase o 15.45 hod. 

´ 



Od začiatku augusta pre-
biehajú na krajských ces-
tách druhej a  tretej triedy 
súvislé a veľkoplošné opravy 
za rekordných šesť milió- 
nov eur. Rekonštruuje sa 48 
úsekov v celkovej dĺžke viac 
ako 58 kilometrov vo všet-
kých deviatich okresoch Tren-
čianskeho kraja. 

Za historických šesť miliónov eur sa 
nového asfaltového koberca dočká 
deväť úsekov ciest v okrese Považská 
Bystrica a rovnaký počet ciest prejde 
rekonštrukciou aj v okrese Ilava. Ďal-
ších sedem úsekov cestných komuni-
kácií opravia počas augusta v okrese 
Púchov. V okrese Partizánske sa k  pia-
tim úsekom ciest pridá aj rekonštruk-
cia mosta. Na nové štyri úseky ciest a 
opravený most sa môžu tešiť občania 
v okrese Prievidza i v okrese Myjava. 
Rekonštrukčné práce sa dotknú aj 
troch úsekov a mostu v okrese Nové 
Mesto nad Váhom a troch úsekov  
ciest v okrese Bánovce nad Bebravou.

Po výstavbe kanalizácie nová cesta
Medzi vybranými cestami, ktoré v 
súčasnosti podstupujú rekonštrukciu, 

sa nachádza napríklad aj cesta II. trie-
dy č. 507 v okrese Ilava. Na úsekoch 
Slavnica – Bolešov a Kameničany – 
Slavnica tak budú od septembra do 
práce i školy jazdiť obyvatelia týchto 
obcí a širokého okolia po novej asfal-
tovej ceste. Tá bola pôvodne zničená 
z dôvodu výstavby kanalizácie v obci-
ach. Zrekonštruovanej vozovky sa po 
roku dočkajú aj v trenčianskej mest-
skej časti v Kubrá, kde bude komplet-
ne opravená cesta na ulici Jána Der-
ku. Najdlhší opravovaný úsek v rámci 
súvislých opráv ciest v roku 2018 sa 
nachádza v okrese Nové Mesto nad 
Váhom. Konkrétne ide o cestu v dĺž-
ke 4,6 km medzi obcami Modrová a 
Nová Lehota.

Lepší prístup do Štefánikovej 
rodnej obce
Jednoduchšie cestovanie budú mať 
aj turisti či návštevníci kúpeľného 
mesta Bojnice, keďže opravou pre-
chádza úsek cesty III/1175 vedúci z 
Kanianky do mestskej časti Bojníc, 
zvanej Dubnica. Opravy sa dotknú aj 
križovatky v blízkosti obce Nedašov-
ce, v okrese Bánovce nad Bebravou, 
kde sa križujú dve cesty III. triedy v 
správe TSK. Zlepší sa aj prístup k Mo-
hyle M. R. Štefánika na myjavských 
kopaniciach. Rekonštrukciou totižto 

prejde 3,8 kilometrov dlhý úsek cesty 
II. triedy č. 499 medzi Brezovou pod 
Bradlom a Košariskami.

Opravy ciest aj v ďalších okresoch
V okrese Púchov budú opravné prá-
ce trvať najdlhšie na úseku cesty III. 
triedy vedúcej z Lednických Rovní do 
Zubáka. Až tri úseky cesty II. triedy č. 
517 zrekonštruujú v Považskobystric-
kom okrese medzi obcami Domaniža 
a Malé Lednice. Viac ako trojkilomet-
rový úsek cesty II. triedy č. 593 zasa 
cestári opravia v okrese Partizánske 
smerom z obce Brodzany až na hra-
nicu okresov Partizánske a Topoľčany. 

Rekonštrukcie župných ciest sú v plnom prúde

Okrem ciest Trenčianska župa tento 
rok pristúpila aj k opravám troch mo-
stov, konkrétne v Čachticiach ponad 
rieku Dudváh a v hornonitrianskych 
obciach Poruba a Skačany. Nového 
oporného múru sa dočká aj most v 
Starej Myjave.    
Rekonštrukcia ciest v správe kraja 
spočíva v ich vyfrézovaní, následnom 
vyrovnaní povrchu a položení nové-
ho asfaltového koberca. Okrem toho 
cestári vyčistia zhruba 40 kilometrov 
priekop. Všetky práce na cestách II. 
a III. triedy by mali byť ukončené do 
konca augusta, opravy mostov zas do 
polovice novembra.                           (TSK)

Nominujte výnimočných ľudí 
na najvyššie ocenenie kraja!
Už po druhýkrát bude Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) oceňovať 
osobnosti, ktoré sa vlastnou činnos-
ťou zaslúžili o rozvoj regiónu či šírenie 
jeho dobrého mena medzi verejnos-
ťou. Nominovať laureátov na udelenie 
Ceny predsedu TSK a Ceny TSK môžete 
aj vy! Čas máte do konca septembra.

Ľudia, ktorí vďaka svojej neúnavnej 
činnosti a energii motivujú všetkých 
naokolo a v očiach širokej verejnosti 

vytvárajú pozitívny obraz o Trenčian-
skom kraji. Presne takých ešte stále 
hľadáme! Jednotlivci, ale aj kolektívy z 
oblasti spoločenského, hospodárske-
ho a kultúrneho života. 

Pošlite nám svoj tip na nevšedných 
a vzácnych ľudí z nášho kraja! Všet-
ky potrebné informácie nájdete na 
webovom sídle TSK v sekcii Samosprá-
va – verejné uznania.

(TSK, V. Rezáková)

Cykloautobusy môžete vyskúšať 
ešte do konca prádznin
Tohtoročná let-
ná sezóna opäť 
ponúkla možnosť 
spoznať aj vzdiale-
nejšie zákutia kraja 
zo sedla bicykla. 
C y k l o a u t o b u - 
sy jazdia od začiat-
ku júna na dvoch 
linkách, Trenčín – 
Dubodiel – Bánov-
ce nad Bebravou a 
Trenčín – Nitrian-
ske Rudno. Zatiaľ si ich vyskúšalo o 
necelú tridsiatku cyklistov viac, ako 
tomu bolo počas celej minuloročnej 
letnej sezóny. A to môže verejnosť 
využiť na bicyklovanie ešte posled-
né prázdninové víkendy a sviatky. 
Cykloautobusy budú premávať na 
vybraných linkách do 2. septembra 
2018. Kapacita cyklovozíka je 24 bi-
cyklov.         
Novú službu priniesol Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) cyklistom 
už minulé leto. Trenčianska župa aj 
tento rok navyše každého, kto sa 
cykloautobusom odvezie a pošle na 

TSK fotografiu, odmení pripraveným 
darčekom. 
Je tu záver leta, ale chcelo by to ešte 
nejaký výlet? Zober kamarátov, na-
sadnite na cykloautobus a dvojko-
lesového tátoša s pomocou obsluhy 
naložte na cyklovozík. Vysadnúť mô-
žete na ktorejkoľvek zástavke z Tren-
čína do Bánoviec nad Bebravou či 
Nitrianskeho Rudna. Zaujímavé tipy 
na celodenný výlet na bicykli nájde-
te  v prehľadnej e-brožúre, ktorú si 
bezplatne môžete stiahnuť vo for-
máte PDF na webovej stránke župy 
www.tsk.sk.                                             (TSK)
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Rozhovor s primátorom mesta Púchov Rastislavom HENEKOM:
Možno práve žena prinesie trochu pokoja do mestskej politiky
Na facebookovom statuse ste 
zverejnili svoje vyjadrenie k sku-
točnosti, že nebudete v  tomto 
roku už kandidovať na funkciu 
primátora mesta Púchov. Môžete 
nám viac objasniť dôvody, ktoré 
vás viedli k tomuto rozhodnutiu?
Ako som už uviedol vo svojom vy-
jadrení, to čo sa každému zdá ako 
samozrejmé a  možno to už znie 
ako klišé: plne si uvedomujem, že 
zdravie mám len jedno. Pred ro-
kom, keď som opäť dostal šancu žiť 
plnohodnotný život, sa mi znovu 
otvorili oči a potvrdil som si základ-
né životné hodnoty a zároveň som 
si určil hranicu, za ktorú určite ne-
prejdem. Ešte v novoročnom prího-
vore som sa vyjadril, že plánujem 
kandidovať na primátora a že moja 
predvolebná kampaň bude slušná. 
Napriek všetkým zosmiešňovaniam 
zo strany opozície, redaktora Vargu 
a „Mišúnovcov“ je faktom, že môj 
terajší zdravotný stav mi neumož-
ňuje ďalšie štyri roky bojovať a na-
plno vykonávať funkciu primátora. 

Vo svojom stanovisku ste prvý- 
krát zverejnili výhrady k vicepri-
mátorovi mesta...
Bohužiaľ, nemal som ani šťastnú 
ruku pri výbere svojich dôverných 
spolupracovníkov. Nečakal som, že 
práve môj zástupca, ktorý dostal 
možnosti k ďalšiemu rozvoju kultú-
ry v meste, využije moju neprítom-
nosť v  práci a  napriek dovtedaj-
ším prísľubom o  ďalšej spoločnej 
spolupráci, ohlási kandidatúru na 
primátora. Nepovažujem tento po-
stup za čestný. Človek, ktorému dô-
verujete a vyberiete si ho za svojho 
zástupcu, dáte mu prístup ku všet-
kým informáciám a pripravovaným 
projektom - a  on následne počas 
mojej dovolenky urobí podpásový 
krok. 
Mne nevadí, že ide kandidovať. Je 
to predsa právo každého občana. 
Som rád, že sa konečne ľudia nebo-
ja a idú svojou cestou presadzovať 
svoje predstavy ako zlepšiť život 
v Púchove. Som rád, že si obča-
nia môžu naozaj slobodne vybrať 
z  pestrej ponuky najlepšieho kan-
didáta. Problém však vidím v  tom, 
že ma klamal. Využil projekt mesta 
– spustenie Župného domu pre ve-
rejnosť a všetkých občanov - na rea- 
lizáciu svojich mocenských túžob. 
Prečo sa nevzdal funkcie vicepri-
mátora, keď nesúhlasil s  tým, ako 
vykonávam svoju funkciu, ale na-

ďalej v tejto funkcii zostal a využíva 
ju k svojmu prospechu? Priznávam, 
že ma táto zrada zabolela a zároveň 
mi určila presnú hranicu, za ktorú 
už nepôjdem, pretože naozaj zdra-
vie mám len jedno.

Aký máte názor na začínajúcu 
predvolebnú kampaň? 
Musím povedať, že som znechu-
tený z kampane na sociálnych sie-
ťach, kde si človek pod falošným 
menom dokáže svoju agresivitu 
prezentovať oplzlými a  nechutný-
mi útokmi, klamstvami a  ohovára-
ním mňa alebo mojich blízkych. Je 
však taká doba, doba, kedy si človek 
pod dojmom beztrestnosti myslí, 
že môže všetko: vymýšľať, klamať, 
ohovárať. Je pravdou, že keby som 
ja robil kampaň, nikdy by som sa 
neznížil k takýmto krokom a nikdy 
som nevyužíval klamstvo a ohová-
ranie na zvýšenie mojej možnosti 
v meste vyhrať voľby. Považujem to 
za úplne nemorálne a choré. Ako sa 
viete totiž brániť proti vymysleným 
zloprajným klamstvám? To sa pros-
te nedá... Chcem preto aj touto ces-

tou požiadať občanov, aby všetky 
„zaručené“ informácie zo „zaručene 
objektívnych“ zdrojov brali trošku 
s  nadhľadom a  riadili sa vlastnými 
citmi a rozumom. 

Naznačili ste, že pre vás najvhod-
nejším kandidátom na post pri-
mátora mesta je JUDr. Katarína 
Heneková, ktorá je vašou man-
želkou. Prečo si myslíte, že by ju 
mali v novembri ľudia voliť? 
Pretože ju poznám, sme jeden 
team, vždy sme boli jeden team. 
Myšlienku o jej možnej kandidatúre 
mi predniesli moji najbližší spolu-
pracovníci, keď som im oznámil, že 
zo zdravotných dôvodov a  hlavne 
po dohode s lekárom už nepôjdem 
ďalej. Počul som rôzne zosmiešňu- 
júce správy o nás, ale ja nemám dô-
vod klamať a tváriť sa, že rodina nie 
je mojou súčasťou. Katka vždy bola 
mojou oporou a  podporovala ma 
vo všetkom od začiatku až doteraz. 
Myslím si, že jej právnické vzdela-
nie, skúsenosti v  právnej oblasti, 
v oblasti výučby na vysokej škole, 
ako aj jej dobrovoľnícke aktivity 

(tri roky ako dobrovoľník poskytuje 
bezplatné právne poradenstvo), sú 
zárukou dostatočného kreditu na 
možnosť uchádzať sa o  post prvej 
primátorky mesta Púchov. Myslím 
si, že možno práve žena prinesie 
trochu pokoja do mestskej politiky. 

Ako hodnotíte doterajšie štyri 
roky vášho pôsobenia vo funkcii 
primátora mesta Púchov?
Boli to štyri ťažké, ale zároveň 
krásne roky, ktoré mi dali do živo-
ta veľmi veľa. Spoznal som veľa 
úprimných a na druhej strane aj 
veľa falošných ľudí. Napriek všet-
kému som presvedčený, že sa nám 
podarilo urobiť mnoho dobrých 
vecí, ktoré tu po nás zostanú. Spl-
nili sme svoje sľuby zo začiatku vo-
lebného obdobia, že investujeme 
predovšetkým do mestského škol-
stva. Základné školy J. A. Komen-
ského a Gorazdova prešli komplet-
nou rekonštrukciou a na budovách 
ZŠ s MŠ Slovanská boli vymenené 
okná. Obnovili sme aj telocvičňu 
ZŠ Gorazdova a telocvičňu so škol-
ským klubom ZŠ J. A. Komenského. 
Spustili sme do prevádzky novú 
materskú školu v zrekonštruova-
ných priestoroch v areáli ZŠ J. A. 
Komenského a vymenili okná na 
Materskej škole na Ulici 1. mája. 

Nezabúdali sme ani na mestské 
časti Horné Kočkovce, Kolonka, 
Nosice, Vieska, Ihrište a Hoštiná. 
Obnovili sme kultúrne domy a ha-
sičské zbrojnice, zrekonštruovali 
viaceré cesty a chodníky. Cesty a 
chodníky sme obnovili aj v samot-
nom meste - napr. investovali sme 
na Dvoroch, na Námestí slobody, 
na Sedlišti, Pod Lachovcom... Ne-
budem menovať všetky investičné 
akcie mesta, pretože toľko priesto-
ru nemám, ale úprimne poviem, že 
najviac ma tešia nie hmotné inves-
tície, ale investície do ľudí, do detí 
a do možnosti pomôcť im v živote. 

Realizovať tieto investičné akcie 
sme mohli hlavne vďaka tomu, že 
mesto v  posledných rokoch dobre 
hospodári, čo opakovane potvrdila 
aj agentúra INEKO. Mesto platí sta-
ré dlhy a nevytvára nové. Finančné 
zdravie mesta sa výrazne zlepšilo 
a ja verím, že v tomto pozitívnom 
finančnom vývoji bude pokračovať 
aj v ďalšom období. 

Zhováral sa S. Flimmel.
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Desať z dvanástich podujatí Púchovského 
kultúrneho leta 2018  je úspešne za nami
Púchovské kultúrne leto pomaličky 
dopisuje svoju štrnástu kapitolu (po 
prvýkrát sme ho verejnosti ponúkli v 
lete roku 2005). Aj tento rok zaujalo 
divákov svojou pestrosťou i tradič-
nosťou. K tradičným podujatiam 
patria: popoludnie pre deti a rodičov 
Kockoviny (13. ročník), Letný Bažant 
Kinematograf (8. ročník v našej or-
ganizácii), Letný táborový muzikál 
pre verejnosť (7. ročník), Muzikomat  
(5. ročník), Byť šikovným sa v Púcho-
ve oplatí alebo Za samé jednotky 
leto na jednotku (3. ročník).  

Alfou a omegou exteriérových po-
dujatí je vždy počasie, ktorého praj-
nosť je vždy zárukou vyššej návštev-
nosti a preto sme veľmi šťastní, že zo 
spomínaných doterajších desiatich 
podujatí nám počasie prialo na ôs-
mich/deviatich. Medzi kvapkami 
dažďa znela len spomienková re-
vivalová muzika kapely Creedence 
Revival Band.  Jemne popršalo alebo 
popŕchalo počas dvoch zo štyroch 
tohtoročných filmových večerov 
pod hviezdami, čo ale neodradilo 
množstvo divákov, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme.  

Doposiaľ najvyššej diváckej návštev-
nosti sa tešila domáca kapela Acus-
tica deLUXE, ktorá ponúkla naozaj 
nezabudnuteľný hudobný večer.  
Svoju poslednú kapitolu v tretiu au-
gustovú nedeľu tohto roka dopísala 
slovensko-česká súťaž neprofesio-
nálnych kapiel a jednotlivcov Mu-
zikomat, ktorej projekt vzájomnej 
spolupráce miest Púchov a Vsetín 
bol  datovaný na spomínaných päť 
ročníkov súťaže. 

Púchovské kultúrne leto pokračuje 
ďalej - poslednými dvoma podu-
jatiami: 27. 8. koncertom úspešnej 
slovenskej zostavy S hudbou vesmír-
nou a 29. 8. sviatočným Koncertom 
pre nádej Maroša Banga a jeho hostí. 
Srdečne pozývame. 
K pestrosti a úspechu Púchovského 
táborového leta 2018 Divadla Pú-
chov sa informačne vrátime v niek-
torom z ďalších vydaní Púchovských 
novín. 

Mika Vargová, 
manažérka kultúry



púchovská kultúra14 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Ako inak ukončiť leto, ak nie skvelou párty 
na terase kaviarne Podivný barón? 
O tú pravú záverečnú letnú atmosféru sa postará 
DJ Steff (ambient, funk, deep house...).

1. 9.
21: 00
hod.

EXPERIMENTAL
OTVÁRACIE HODINY 
KAVIARNE PODIVNÝ BARÓN
Pondelok:      zatvorené
Utorok - štvrtok:  14:00 - 21:00
Piatok:  14:00 - 22:00
Sobota:  16:00 - 22:00
Nedeľa:  16:00 - 20:00
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Streda, 22. 8., 17.30 h 

PSÍ  DETEKTÍV                                                                                                                                                                                                                   
Jeden z najlepších policajných psov sa musí v prestrojení zúčastniť prestížnej výstavy psov, aby so 
svojím partnerom z FBI odhalili medzinárodný gang pašerákov zvierat.
MP – USA – Itafilm – 92´ – slovenský dabing – rodinná komédia. Vstupné 3,50 €. 
Prázdninové premietanie s darčekom pre každého: pohár na nápoje, v sete: pohár, viečko, slamka.

Streda, 22. 8., 19.30 h 

HASTA LA VISTA!                                                                                                                                                                                                               
Philip, Lars a Jozeph sú traja mladíci, ktorí milujú víno a ženy. Sú však stále panici. Pod zámien-
kou ochutnávky miestnych vín sa vydajú na cestu do Španielska s vidinou prvých sexuálnych 
zážitkov. Nič ich nezastaví – dokonca ani ich hendikep: jeden je slepý, druhý na vozíku a tretí je 
ochrnutý. Príbeh o láske, sile kamarátstva a o túžbe prostedníctvom roadmovie, v ktorej je cesta 
dôležitejšia ako cieľ. Film vznikol na motívy skutočného príbehu.
MN 12 rokov – Belgicko – ASFK – 115´ – titulky – tragikomédia. Vstupné 1 €.

Piatok, 24. 8., 17.30 h Nedeľa, 26. 8., 17.30 h

DÔVERNÝ NEPRIATEĽ                                                                                                                                                                                                               
Mladí manželia Zuzana a Andrej sa sťahujú z Bratislavy do Tatier, aby na samote odrezaní od sveta 
na vlastnej koži otestovali Andrejovo životné dielo – prototyp inteligentného domu. Idylka do-
konalého života v réžii modernej technológie sa však čoskoro mení na nočnú moru a boj o život. 
Revolučný server, ktorý bol vytvorený s cieľom, aby uľahčil životy svojich majiteľov, sa vymkne 
spod kontroly a nečakane sa obráti proti svojmu stvoriteľovi. Napínavý slovenský thriller.
 MN 12 rokov – Česko, Slovensko – Continentalfilm – 108´ – originál verzia –  mysteriózny. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 24. 8., 19.30 h Sobota, 25. 8., 19.30 h  

EQUALIZER 2                                                                                                                                                                                                             
Nadväzuje na úspešný prvý film, v ktorom bývalý člen elitnej špeciálnej jednotky Robert McCall 
predstieral vlastnú smrť, aby mohol dožiť v pokoji bostonského predmestia. Vďaka vlastnému 
zmyslu pre spravodlivosť sa však nechal zatiahnuť do ďalšieho súboja. Vieme, čoho všetkého je 
Robert schopný, aby priniesol spravodlivosť tým, ktorí už stratili všetku nádej. Ako ďaleko však 
zájde, keď sú v ohrození jeho najbližší?
MN 15 rokov – USA – Itafilm – 121´ – titulky – akčný thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 25. 8., 17.30 h Nedeľa, 2. 9., 17.30 h

SKOROSESTRY                                                                                                                                                                                                           
Nič nenasvedčuje tomu, že by sa ich životné osudy a cesty mohli niekedy pretnúť.Všetko sa však 
mení po smrti ich spoločného biologického otca, ktorého dovtedy ani jedna z nich nepoznala, 
no zdedia po ňom nádherný byt v Paríži. Lauren je atraktívna 29-ročná  „it girl“, ktorá sa snaží 
preniknúť do módneho sveta. Naproti nej, 28-ročná Olívia, je absolútne neschopná sa prispôsobiť 
zmenám a novým situáciám a je posadnutá dvomi vecami: zachrániť chod rodinnej cukrárne a 
nájsť si ideálneho manžela. Najmladšia Salma má 26 rokov a je zapálenou profesorkou histórie a 
stále býva u svojej mamy na predmestí Paríža. Pre tieto tri úplne odlišné sestry, bude spoločné 
bývanie a vzájomné spolužitie dosť výbušná záležitosť...
MN 12 rokov – Fr., – Continentalfilm – 93´ – český dabing – komédia. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa, 26. 8., 19.30 h Sobota, 1. 9., 19.45 h

SLENDER MAN                                                                                                                                                                                                           
V malom mestečku v americkom Massachusetts chcú štyri stredoškoláčky rituálom poprieť exis-
tenciu tajomného SLENDER MANA. Keď však jedna z nich záhadne zmizne, všetko nasvedčuje 
tomu, že je v skutočnosti jeho poslednou obeťou...
MN 15 rokov – USA – Itafilm – 93´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 29. 8., 17.30 h

HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA                                                                                                                                        
V najnovšom pokračovaní série sa Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok partie vydávajú na dovolenkovú 
plavbu výletnou loďou. Všetko nasvedčuje tomu, že si od zvyčajných problémov na chvíľu oddých-
nu, až do momentu, kedy sa Drakula nezamiluje do šarmantej kapitánky lode, Eriky. Hlava upírskej 
rodiny však netuší, že jeho nová láska je v skutočnosti potomkom legendárneho lovca upírov...                                                                                                    
MP – USA – Itafilm – 87´ – slovenský dabing – animovaná komédia. Vstupné 3,50 €. 
Prázdninové premietanie s darčekom pre každého: pohár na nápoje, v sete: pohár, viečko, slamka.

Ďalší program kina na: www.kino.puchov.sk 

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
do 31. 8.   vestibul divadla  18.00 h

MEDZISVETY
Výstava autoriek Vlasty Števkovej a Slavomíry Šlesarovej. Tentokrát sa Vlasta zamerala na štyli-
zované stvárnenia jej staronového námetu koní. Kone prepracováva nielen v kresbách, ale aj do 
skla ako vzdušného a priehľadného materiálu. Slávka sa vrátila vo svojej tvorbe po dlhšej pauze 
k abstraktnej maľbe. Vstup voľný. 

Nedeľa, 26. 8.   pešia zóna   19.30 h

ZÁVER PÚCHOVSKÉHO KULTÚRNEHO LETA:
S HUDBOU VESMÍRNOU a HIDDEN ROAD
Po minuloročno úspechu a otváracom kon-
certe je tu tentokrát záver Púchovského kul-
túrneho leta s týmto sviežim a veselým hu-
dobným zoskupením. A zároveň s bonusom 
v podobe kapely Hidden Road. 
Veľmi nás teší, že takto - na vaše želanie - uza-
vrieme tohtoročné Púchovské kultúrne leto.

Streda, 29. 8.   pešia zóna   19.30 h

SVIATOČNÝ KONCERT: MARIÁN BANGO
Talentovaný nevidiaci spevák a hudobník, koncertujúci po celom Slovensku a publikum ho pre 
jeho hlas a podobný životný osud prirovnáva k svetoznámemu talianskemu tenorovi A. Bocelli-
mu. Spolu so svojou - tiež nevidiacou - manželkou ponúkajú komorný večer piesní, sprievodného 
slova a poézie.



1. Bravčová panenka s višňovou redukciou, 
½ dus. ryža, ½ batátové mriežky 
2. Vypráž. kur. stehno, zem. pyré, zel. šalát  
3. Tagliatelle s bazalkovým pestom a par-
mezánom
4. Listový šalát s tuniakom, červenou cibu-
ľou a vajíčkom, toast

Piatok: 24. 8.
Hlivová s pórom
Čínska ostrokyslá s kuracím mäsom
1. Morčacie prsia plnené camembertom, 
brusnicami so zemiakmi a peč. tekvicou 
2. Cvikl. rizoto so smot. a nivou, karot. šalát
3. Furmanské halušky so slaninkou, klobás-
kou/bez (výber), zakysanka 
4. Listový šalát s tuniakom, červenou cibu-
ľou a vajíčkom, toast

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 21. 8.
Demikát, halušky
Kačací vývar, rezance špecle, zelenina
1. Čevapčiči, var. zemiaky, cibuľa, horčica 
2. Hovädzie ragú s hubami, zemiak. knedľa
3. Pomaly pečený hovädzí krk, chrenová 
omáčka, varená knedľa
4. Pečené kačacie stehno s tymiánom, 
pučené zemiaky, šalát z grilovanej cvikly s 
jablkami a kyslou smotanou

Streda: 22. 8.
Halászlé
Kačací vývar, rezance špecle, zelenina
1. Kuracie čínske rezníky, zemiaková kaša, 
čalamáda
2. Bravčová panenka v prošute, špagety s 
šampiňónmi 
3. Pomaly pečený hovädzí krk, chrenová 
omáčka, varená knedľa
4. Pečené kačacie stehno s tymiánom, 
pučené zemiaky, šalát z grilovanej cvikly s 
jablkami a kyslou smotanou

Štvrtok: 23. 8. 
Cesnaková krémová, krutóny
Kačací vývar, rezance špecle, zelenina
1. Slivkové gule v tvarohovom cestíčku, 
maslo, mak
2. Bravčový plátok na prírodno, volské oko, 
hranolky, zelenina
3. Pomaly pečený hovädzí krk, chrenová 
omáčka, varená knedľa
4. Pečené kačacie stehno s tymiánom, 
pučené zemiaky, šalát z grilovanej cvikly s 
jablkami a kyslou smotanou

Piatok: 24. 8.
Studená melónovo-jahodová s mätou a 
balkánskym syrom
Kačací vývar, rezance špecle, zelenina
1. Kuracie soté so zeleninou, ryža, koriander 
2. Vyprážaný oštiepok, americké zemiaky, 
domáca tatárska omáčka 
3. Pomaly pečený hovädzí krk, chrenová 
omáčka, varená knedľa
4. Pečené kačacie stehno s tymiánom, 
pučené zemiaky, šalát z grilovanej cvikly s 
jablkami a kyslou smotanou
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Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 21. 8.
Zeleninová s bulgurom, chlieb
1. Kuracie soté s ananásom a chilli, ryža
2. Sója na zelenine, tarhoňa

Streda: 22. 8. 
Hovädzia s mäsom a rezancami, chlieb 
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
var. zemiaky, tat. omáčka
2. Zapekané šunkové fliačky, uhork. šalát 

Štvrtok: 23. 8.
Paradajková s cestovinou a syrom, chlieb 
1. Sviečková na smotane, kysn. knedľa 
2. Granatiersky pochod, steril. uhorka 

Piatok: 24. 8.
Zemiaková s kôprom na kyslo, chlieb
1. Údené varené mäso, tekvicový prívarok, 
var. zemiaky
2. Pečené buchty s lekvárom

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 21. 8.
Zeleninová polievka
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami
1. Marinované kuracie prsia zapekané so 
syrom, pučené zemiaky s pórom  
2. Hovädzie mäso na hrášku, dusená ryža, 
zeleninové obloženie  
3. Makové šúľance

Streda: 22. 8. 
Špenátová polievka, chlebové krutóny
Hovädzí vývar so zeleninou a rezancami   
1. Kuracie prsia s cesnakom a bylinkami, 
dusená ryža s hráškom, obloha  
2. Mäsové guľky v paradajkovej omáčke, 
zemiakové pyré  
3. Vyprážaný karfiol, var. zemiaky, tatárska  

Štvrtok: 23. 8. 
Brokolicová polievka, chlebové krutóny
Slepačí vývar s fridátovými rezancami  
1. Kuracie soté na angl. zelenine, dus. ryža   
2. Jelenie medailónky na dubákovej omáč-
ke, karlovarská knedľa (5,90 €) 
3. Čučoriedkové parené buchty   

Piatok: 24. 8.
Mrkvový krém   
Slepačí vývar s mäskom a rezancami  
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót  
2. Bravčový steak „Partizán“ na strapačkách
3. Špagety „Carbonara“, parmezán

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 21. 8.
Frankfurtská s párkom
1. Maďarský guláš, domáca varená knedľa
2. Bravčové mäso v horčicovej omáčke, 
varené zemiaky 

Streda: 22. 8.
Sedliacka -krúpová
1. Kurací závitok so slaninkou a slivkou, 
francúzska omáčka, dusená ryža
2. Husárska bravčová roláda, zemiaková 
kaša, uhorka

Štvrtok: 23. 8.
Goralská 
1. Znojemská hov. roštenka, slovenská ryža
2. Zapekaná  „fajná“ bravčová krkovička, 
opekané zemiaky

Piatok: 24. 8.
Karfiolová s cestovinou
1. Pečené kuracie stehno s pečeňovou 
plnkou, dusená ryža, kompót
2. Kotlíkový guláš (hovädzie, bravčové 
mäso), chlieb

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 21. 8.
Karotková s mätou
1. Morčací steak s nivovou omáčkou, 
hranolky, zeleninové obloženie
2. Hovädzie kúsky na tymiáne, tarhoňa, 
kapustovo-mrkvový šalát
3. Vyprážaný karfiol, var. zemiaky, tatárska                                      
Dezert: Jogurtové rezy                           

Streda: 22. 8.
Zeleninová s krúpkami
1. Kuracie slovenské rizoto, červená repa                         
2. Divinové medajlóniky s pomarančovou 
omáčkou, pučené zemiaky (6,50 €)
3. Lievance s javorovým sirupom  
Dezert: Ananásové rezy    
            
Štvrtok: 23. 8. 
Kulajda s restovanými dubákmi    
1. Morčacie kúsky na smotane, dusená ryž
2. Prírod. brav. mletý rezeň, slov. zem. šalát
3. Penne pomodoro s olivami a parmez.                                         
Dezert: Mliečny rez         

Piatok: 24. 8.
Kelová so zemiakmi
1. Čínske rezance s kuracím mäsom
2. Hovädzí roast beef, varené zemiaky                     
3. Rybie karbonátky, zem. kaša, zel. obloha
Dezert: Ružové rezy                            
                      

                 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 21. 8.
Terchovská ,,čierna,, polievka
Zeleninová letná s cestovinou 
1. Ratatouille so steakom z krkovičky, ryža 
2. Pečené kuracie stehno s fazuľ. luskami a 
slaninkou, zemiaky s petržlenom
3. Domáci langoš (2 ks) so syrom/kečup/ 
tatar. omáčka/ cesnak (výber)
4. Listový šalát s tuniakom, červenou cibu-
ľou a vajíčkom, toast 

Streda: 22. 8.
Gulášová 
Karfiolová s bulgurom
1. Pečené kačacie prsia na dubákovej 
omáčke, domáce karlovarské knedle
2. Brav. karé so šunkou a syrom, ½ dus. 
ryža, ½ americké zemiaky
3. Domáce jablkové dolky s lesným ovocím   
4. Listový šalát s tuniakom, červenou cibu-
ľou a vajíčkom, toast

Štvrtok: 23. 8.
Sladkokyslá polievka z kuriatok a kôpru
Z hlávkovej kapusty s klobásou
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Medzi najkrajšími knihami Slovenska sa opäť 
ocitli tie z pera Štefana Gardoňa Kaštýľskeho

Klub slovenských turistov Púchov v spolu-
práci s mestom Púchov vás srdečne pozý-
va na 43. ročník Púchovského okruhu za 
zdravím – Memoriál MUDr. Vadoviča. Po-
dujatie sa uskutoční  v nedeľu 2. 9. 2018.
Trasy jednotlivých túr vedú hornatým teré-
nom s krásnymi vyhliadkami na Púchov a 
jeho okolie na rozhraní malebných pohorí 
Javorníky, Strážovské vrchy a Biele Karpaty.
Prezentácia: Country Saloon na Nám. slo-
body v Púchove
Štart: po prezentácií od 7:00 do 10:00 hod.
Pešie túry:
25 km: Púchov – Holíš – Nimnica, kúpele – 
Hradisko – Púchov
15 km: Púchov – Holíš – Nimnica – Púchov
10 km (kočíková): Púchov – Salaš Nimnica 
– Púchov
Trasy vedú po turistických značkách a vlast-
nom značení. V cieli bude pre vás pripravený 
kultúrny program, bohatá tombola, skvelý 
turistický guláš a občerstvenie. 
Štartovné poplatky: členovia KST, KČT + 
deti neorganiz. do 14 rokov  0,5 €
Dospelí – nečlenovia KST    1 € 
TOM + dôchodcovia  0,5 €           

Tak, ako aj vlani, i tento rok hodnotiacu porotu 
zaujali knižky, ktoré vznikli z autorského pera ro-
dáka zo Záriečia, momentálne trvalo žijúceho v 
Ladcoch - Štefana Gardoňa Kaštýľskeho. Medzi 
160-timi prihlásenými titulmi z celého Slovenska 
sa nestratili hneď dva jeho autorské počiny: Ma-
ľovaná poézia a Tajuplné rozprávanie spod Bie-
lych Karpát, v ktorej nájdete aj povesti priamo z 
Púchova a Púchovskej doliny. Úspechom je už to, 
že obe knihy prešli kritériami 20-člennej odbor-
nej poroty a stali sa súčasťou výstavy Najkrajších 
kníh Slovenska.
„Tak ako po iné roky bolo množstvo pekných 
kníh a bol naozaj problém vybrať tie najkraj-
šie. Myslím si, že porota sa zhostila svojej úlo-
hy dobre a vybrala naozaj to, čo je najlepšie 
na Slovensku. Myslím si, že v knižnej kultúre sa 
môžeme pokojne porovnávať s celým svetom. 
Špeciálne, ak sa budeme baviť o detskej lite-
ratúre, tak tam patríme medzi svetovú špičku 
už niekoľko desiatok rokov aj vďaka tomu, že 
máme geniálnych ilustrátorov,“ nechal sa počuť 
na vyhlásení najkrajších kníh Slovenska riaditeľ 
Bibiany Peter Tvrdoň.
Do súťaže o najkrajšiu knihu Slovenska autori a 
vydavatelia prihlásili dohromady 163 kníh v ka-

tegóriách: vedecká a odborná literatúra, krásna 
literatúra, literatúra pre deti a mládež, učebnice, 
knihy o výtvarnom umení a obrazové publiká-
cie, bibliofilské tlače, študijné práce poslucháčov 
výtvarných a polygrafických škôl. Desať titulov 
získalo osem cien: Ceny Ministerstva kultúry 
SR, Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Cenu Zväzu polygrafie na Sloven-
sku, Cenu BIBIANY a štyri práce Cenu Slovenskej 
národnej knižnice. Porota vybrala ako Najkrajšie 
knihy Slovenska 20 kníh a 6 študentských prác. 
Predsedom poroty bol Igor Piačka.
Napríklad Cenu Bibiany vydavateľstvu za naj-
krajšiu detskú knihu získalo o. z. Egreš, Bratislava
za knihu Lucie Krškovej a Barbary Krškovej: Nie 
je opica ako opica. Z učebníc bola cenou minis-
terstva školstva ocenená Matematika - Kamarát-
ska násobilka z dielne vydaveteľstva LiberaTerra, 
Bratislava. 
Štefan Gardoň Kaštýľsky, ktorého malá knižočka 
Maľovaná poézia a veľká kniha Tajupné rozprá-
vanie spod Bielych Karpát patria medzi najkraj-
šie vlani vydané knihy na Slovensku, je známy 
tým, že materiál pre svoje tituly zbiera priamo v 
teréne, napríklad zapisovaním si rozprávania sta-
rých pamätníkov. Spisovateľ svoje knihy vždy vy-

baví nielen textovým obsahom, ale aj vlastnými 
ilustráciami. No a do tretice, zabezpečuje aj ich 
produkciu a uvedenie na čitateľský trh.     
Knihy Štefana Kaštýľskeho si možno zakúpiť  
v M-knihe Púchov.                                                           -r-

V Bratislave ocenili Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2017. Súťaž každoročne usporadúva 
Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s ministerstvom kultúry, mini-
sterstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom 
polygrafie na Slovensku. 
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Zriaďovatelia škôl vkladajú do 
výchovno-vzdelávacieho procesu 

objem odráža ich spoločenskú, 
ekonomickú, ale predovšetkým  
kultúrnu vyspelosť. Paradoxne 
z pohľadu vynaložených 
prostriedkov do školstva Púchov 
výrazne zaostáva napriek tomu, 
že patrí k mestám s najvyšším 
daňovým príjmom na občana.

Pavol Crkoň: Špičkové športové areály 
pre všetkých Púchovčanov zadarmo

Mestá s porovnateľným počtom 
obyvateľov, no s nižším rozpočtom, 
dokážu do rozvoja športu a prevádz-
kovania športovej infraštruktúry 
investovať oveľa viac. Nielen obyvatelia 
Púchova v produktívnom veku, ale ani 
deti v školských zariadeniach dlhodo-
bo nepociťujú ekonomickú vyspelosť 
nášho mesta. 

Okrem toho, že sme v porovnaní s inými 
mestami Slovensku bohatší, máme k dis-
pozícii priestranné školské športoviská 
plné zelene. Veľkou škodou je, že tieto 
športoviská nachádzajúce sa v centre 
mesta a jeho širšom okolí nevyužívajú 
svoj potenciál, nie sú plne využívané pre 
školy a už vôbec nie pre verejnosť. Vlast-
níkom pozemkov, na ktorých sú vybu-
dované  je pritom mesto. 

Preto je jednou z kľúčových priorít 
nášho programu premeniť existujúce 
športoviská pri základných školách, 
ktoré sú majetkom mesta, na špičkové 
multifunkčné športové areály a otvoriť 
ich všetkým Púchovčanom.

Projekt modernizácie existujúcich 
školských športovísk, rozšírenie ich 
funkčnosti a využitia aj pre verejnosť nie 
je zložitý na čas, nakoľko nemusíme 
riešiť vlastnícke veci. A čo je dôležité,   
najväčšia investícia, ktorou je pri ta-
komto projekte kúpa pozemkov rovnako 
odpadá. 

Revitalizácia a modernizácia školských 
športových areálov teda rozhodne nie je 
investíciou, ktorá by zruinovala mest-
skú kasu. 

Týmto projektom výrazne zlepšíme pod-
mienky na športovanie detí a žiakov na 
strane jednej, a na druhej strane vytvo-
ríme atraktívne areály pre športovanie 
všetkých generácií Púchovčanov. 

Školské športoviská zmodernizujeme 
tak, aby slúžili nielen bežcom, kolek-
tívnym športom, ale aj korčuliarom, 
a naším malým cyklistom tak, aby mohli 
bezpečne padať pri ich prvých pokusoch 

s bicyklom. Samozrejmosťou bude free 

systémom prepojeným na mestskú 
políciu. Dopoludnia budú areály slúžiť 
školákom, popoludní a počas víkendov 
širokej verejnosti. Cez letné prázdniny 
môžu byť otvorené nepretržite. 

Pamätáte si ešte na dopravné ihrisko? 
To naše bolo jedno z najlepších. K do-
brým veciam je dobré sa vracať. V rámci 
jedného takéhoto areálu preto vy-
budujeme špičkové dopravné ihrisko, 
prístupné pre všetky školy, škôlky 
a všetkých Púchovčanov.

Aj v našom meste to môže byť inak, len 
je potrebné konečne prinášať riešenia, 
ktoré dokážu skvalitniť život občanov 
Púchova. Meniť veci k lepšiemu totiž 
nie je vždy len o peniazoch. Je to o vôli 
a o odhodlaní. Je dokázané, že ľudia sa 
v kvalitnom verejnom priestore cítia 
lepšie a tiež sa k sebe lepšie správajú. 
Preto aj moderné športové areály môžu 
byť kontaktným miestom pre všetkých 
občanov bez rozdielu veku. Miestom, kde 
sa v rámci komunity môžu vytvárať nové 
priateľstvá a utužovať medziľudské vzťahy. 

Existujúce 
športoviská pri 
základných školách, 
ktoré sú majetkom 
mesta, premeníme 
na špičkové 
multifunkčné 
športové areály 
a otvoríme 
ich všetkým 
Púchovčanom.

text: Pavol Crkoň
kandidát na primátora

‘‘

PRED

PO
ZŠ Mládežnícka pred a po rekonštrukcii

Objednávateľ: JUDr. Pavol Crkoň, Moyzesova 1909/1A, 020 01, Púchov



otvorený list 19

Vážený pán primátor Mgr. Rastislav Henek a poslan-
ci mesta Púchov,
obraciam sa na Vás s veľkou prosbou ohľadne 
nášho mestského cintorína v Púchove. Som 78-roč-
ná rodáčka z nášho mesta. Máme ho ozaj osadený 
v  krásnej prírode, všade okolo hory a naša rieka 
Váh. Mnohí ľudia, ktorí nás navštívia, hovoria, že sa 
im páči aj to okolie, čo nás obklopuje. Aj čo sa týka 
úpravy a čistoty je na veľkej úrovni, mimo pár ne-
spratníkov, ktorí sa to snažia občas poničiť. 
Teraz sa vraciam k problému nášho cintorína, a to 
tých nešťastných stromov pri hroboch. Každý ob-
čan sa snaží mať upravené a pekné hroby svojich 
pozostalých a časom aj nás žijúcich, lebo taký je 
kolobeh života. Prečo v Púchove máme pri kaž-
dom hrobe, kde je voľné miesto, strom? Najskôr tie 
predchádzajúce čerešničky, ktoré mali byť malé. No 
pravda bola iná. Lebo každý strom ako má veľkú 
korunu, také sú aj korene. Keď mi zomrela mama, 
otec bol už 11 rokov pochovaný. Strom mal osem 
rokov a keď hrobári kopali jamu, tak korene boli do 
pol hrobu už rozrastené. Samozrejme poškodili aj 
murovanú obrubu. 

Čerešne sa vyrezali a pri hlavných chodníkoch, čiže 
zasa pri hroboch, máme nové stromy - lipy - že vraj 
budú malé. Ja lipy poznám malolisté a veľkolisté, 
ale obidvoje rastú do objemu aj do výšky. Už teraz 
druhý rok, čo sú zasadené, začínajú byť veľké. Čo 
škody na hroboch zasa urobia - aj korene, aj kve-
ty (medovina). Chodíme po Slovensku aj po iných 
cintorínoch, ale inde takto nie sú vysadené stromy. 
Konkrétne: v Bytči boli pri dome smútku lipy, čo 
tiež robilo zle. Vyrezali ich a sú tam ďalšie hrobové 
miesta. Chodníky (aj hlavné) sú bez stromov. Pán 
JUDr. Školek je z Bytče a môže potvrdiť, že je to tak. 
Aj mesto Martin má Národný cintorín, kde je veľa 
stromov. Pred pár rokmi ich postihla prírodná ka-

lamita, tak ich vyrubujú. Kto však tie škody na hro-
boch uhradí? Hneď za ním pokračuje cintorín, ale 
už bez stromov. 
Čo sa týka nášho mesta, miesto stromov treba hro-
bové miesta, nakoľko v Púchove je už všetko obsa-
dené a v Horných Kočkovciach sa to už tiež zaplňu-
je. Alebo je v budúcnosti riešenie, že miesto hrobov 
budú stromy a mŕtvi pôjdu dole Váhom? Ja Vám 
navrhujem tie stromy, čo sú vysadené na cintoríne, 
presadiť okolo kypy pri Odhánkach. Tam majú kde 
rásť, aj by to skrášlilo tie miesta. Ale prosím, z cin-
torína ich dajte odstrániť. Ďakujem za porozume-
nie a dúfam, že moju prosbu splníte.

Margita Adamíková, Púchov

Problémy 
so stromami 
na mestskom 
cintoríne

Montované domy pre Vás a podľa Vás.

www.majda.sk

kontakt: Ing. Anton Majda, majiteľ spoločnosti
mobil: 0915 435 007 e-mail: majda@majda.sk

Vy máte predstavu, my ju dotvoríme. Vy ju odsúhlasíte, my zrealizujeme.

MAM - MONTOVANÉ DOMY
TESÁRSKE KONŠTRUKCIE

... naše domy dýchajú ...



JAZYKOVÉ
ANGLIČTINA
ANGLIČTINA PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ANGLIČTINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(z min. šk. roka - pokračovanie)
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ANGLIČTINA PRE MIERNE POKROČILÝCH 1.
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ANGLIČTINA PRE MIERNE POKROČILÝCH 2.
(z min.šk.roka-pokračovanie)
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ANGLIČTINA PRE POKROČILÝCH
(z min. šk. roka - pokračovanie)
(1 x v týždni 3 vyuč. hod., cena kurzu 160 €)
KONVERZAČNÝ KURZ ANGLIČTINY
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

NEMČINA
NEMČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 3 vyuč. hod., cena kurzu 160 €)
NEMČINA PRE  MIERNE POKROČILÝCH
(1 x v týždni 3 vyuč. hod., cena kurzu 160 €)
NEMČINA PRE  POKROČILÝCH
(1 x v týždni 3 vyuč. hod., cena kurzu 160 €)
KONVERZAČNÝ KURZ  NEMČINY
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

FRANCÚZŠTINA
FRANCÚZŠTINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
FRANCÚZŠTINA PRE  POKROČILÝCH
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

ŠPANIELČINA
ŠPANIELČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
ŠPANIELČINA PRE  POKROČILÝCH
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

RUŠTINA
RUŠTINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
RUŠTINA PRE  MIERNE POKROČILÝCH
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

TALIANČINA
TALIANČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)
TALIANČINA PRE  POKROČILÝCH
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 120 €)

Poplatok za jazykové kurzy je jednorazový a 
platný na vyučovanie v celom školskom roku 

2018/2019.
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TANEC
SPOLOČENSKÝ TANEC PRE MLÁDEŽ
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena  60 €/1 os.)
SPOLOČENSKÝ TANEC PRE MANŽELSKÉ A 
PARTNERSKÉ DVOJICE
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena  60 €/1 os.)
ORIENTÁLNY BRUŠNÝ TANEC PRE ZAČIATOČ. 
(1 x týždenne 1 hod./á 3,50 €, platba dvojmesačne)
ORIENTÁLNY BRUŠNÝ TANEC PRE POKROČ.
(1 x týždenne 1 hod., á hod./3 €, platba dvojmesačne)
SALSA ENERGY DANCE
(1 x v týždni, 1hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
MODERNÝ TANEC PRE DETI - SMAJLÍK
(1 x v týždni 1 vyuč. hod., kurzovné 1 polrok 20 €)

SÚBORY
FOLKLÓR
DFS PÚCHOVČEK, DFS BIELA VODA
(pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ, 2x týždenne 2 vyuč. hod., 
kurzovné 1 polrok  25 €) 
FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)
Prípravka pre FS VÁH (mládež, dospelí, bezplatne)

DIVADLO 
DDS TRPASLÍCI
(deti od 6 rokov, 1x týždenne 2 hod., kurzovné  jeden 
polrok  25 €)
DDŠ OCHOTNÍČEK
(deti od 10 do 15 rokov, 2x týždenne 2 hod., kurzovné 
1 polrok  25 €)
DŠ ČERVENÉ VANKÚŠE (mládež, bezplatne)
DS „M“ (dospelí deťom, bezplatne)
DS „D121“ (dospelí deťom, bezplatne)
DS MAKYTA (dospelí dospelým, bezplatne)

POHYB, ZDRAVIE, 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
JOGA
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, 1 lekcia/3 €)
PILATES pre začiatočníkov
(2 x v týždni 1 hodina, 1 hod./3,50 €)
PILATES pre pokročilých
(2 x v týždni 1 hodina, 1 hod./3,50 €)
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
(2 x v týždni 1 hodina, 1hod./3  €, permanentka na 
10 vstupov) 
ZUMBA TUNNING
(1 x v týždni 1 hodina, 1 hod./3 €, permanentka na 
10 vstupov)
LATINO LADY STYLE
(1x v týždni 1 hod., spolu 10 hod.,1 hod./3,50 €)

LATINO  STREET  DANCE  
(1 x v týždni 1 hod., spolu 10 hod.,1 hod./3 €)

VÝTVARNÉ 
TVORIVÉ DIELNE  ZAMERANÉ NA VÝUČBU 
MAĽBY PRE DETI OD 4 DO 9 ROKOV
(1 x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 20 hodín,1 h./3,50 €, 
kapacita obmedzená, materiál v cene) 

KREATÍVNE KURZY 
PRE DOSPELÝCH
SERVÍTKOVÁ TECHNIKA, DECOUPAGE
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1hod./5 €)
PLETENIE Z PAPIERA – ZÁKLADNÝ KURZ
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1hod./5 €)
PLETENIE Z PAPIERA – PRE MIERNE POKROČI-
LÝCH 
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1hod./5 €)
PLETENIE Z PAPIERA – PRE POKROČILÝCH
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1hod./5 €)
ENKAUSTIKA – MAĽBA VOSKOM:
začiatočníci – základný kurz – 4 h
mierne pokročilí I. - 4 h
pokročilí I., II. - 4 h
(všetky kurzy 1x v týždni, 2 vyučovacie hodiny, 
1hod./5 € vrátane materiálu)
PAVERPOL  I., II., III.
(2 x po 2,5 hodiny, 1 hod./5 €)
MAĽOVANIE NA VODNÚ HLADINU PRE DOSPE-
LÝCH
(2 x po 2 vyuč. hodiny, 1 hod/10 €)
MAĽOVANIE NA VODNÚ HLADINU PRE RODI-
ČOV A DETI
(1 x po 2 vyuč. hodiny, 1 hod/10 €)

KLUBY
KLUB  ŽIEN
(druhý a posledný utorok - v mesiaci)
KLUB  ZDRAVIA
(2x v mesiaci, téma - viď mesačný program)
KLUB MAMIČIEK
(1x v mesiaci, téma - viď mesačný program)

INÉ
AL-ANON
(2x v mesiaci,téma - viď mesačný program)

Ponuka kurzov v školskom roku 2018/2019

ZĽAVY:      Súrodenci /deti/ zľava 2 € z každého z kurzov a súborov pre deti, pre každého zo súrodencov
                          dôchodcovia, ZŤP, ženy na MD: vo vybraných kurzoch –  zľava 10 % z kurzovného.

PLATBA:  Poplatok za kurz sa platí až po otvorení kurzu. V prípade neprítomnosti na jednotlivých   
                          hodinách, ani pri prerušení kurzu sa poplatok nevracia. Prihláseným záujemcom pozvánky 
                          na otvorenie kurzu s podrobnými informáciami pošleme e-mailom alebo poštou.

INFORMÁCIE a PRIHLÁŠKY
PRIJÍMAME  do 20. SEPTEMBRA 2018 
v DIVADLE PÚCHOV -  kancelária kino/kurzy
alebo e-mailom na adrese kino.kurzy@
puchovskakultura.sk  a  telefonicky na tel.  
042/2852 401, 0908 718 662. 

Prihlášku na stiahnutie nájdete aj na adrese 
www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY 
alebo u informátora v divadle, kde ich môžete 
vypísané aj odovzdať.



spravodajstvo 21

Každoročne sa členovia včelárskeho 
krúžku pri CVČ Včielka a ZO SZV Šte-
fana Závodníka v Púchove umiest-
ňujú na prvých miestach v rámci 
Slovenska. Ani tento rok tomu ne-
bolo inak. Na Celoslovenskej včelár-
skej súťaži v Banskej Bystrici v mlad-
šej kategórii sme obsadili všetky tri 
prvé miesta: prvé miesto obsadil 
Samuel Gabriš druhé miesto Matúš 
Šulík a tretie miesto Tomáš Golitko. 
V staršej kategórii prvé miesto získal 
Ján Medňanský a tretie miesto Filip 
Drábik. 

Obidvaja sa v mesiaci júl zúčastnili 
Svetovej súťaže mladých včelárov 
IMYB 2018 (International Meeting of 
Young Beekeepers) vo Francúzsku v 
meste Nerac. Slovenské včelárstvo 
tak reprezentovali dvaja mladí vče-
lári z Púchova a Kristián Karaba 
z Drahoviec. Tento rok sa na IMYBe 
zúčastnilo rekordných 27 štátov sve-
ta. A to Slovensko, Poľsko, Nemecko, 
Rakúsko, Česko, Rumunsko, Ang-
licko, Írsko, Severné Írsko, Dánsko, 
Holandsko, Bielorusko, Rusko, Škót-
sko, India, Litva, Estónsko, Albánsko, 
Malta, Ukrajina, Francúzsko, Gru-
zínsko, Taliansko, Slovinsko, Fínsko, 
Izrael a Kazachstan.

Súťaž nebola jednoduchá. Pozost-
ávala z praktických a teoretických 
častí. V praktickej časti museli súťa-
žiaci správne rozpoznať včelie pro-
dukty, pracovať so živými včelami, 
vedieť poskladať úľ, prelarvovať, 
značiť trúdov, odviečkovať a vytáčať 
med, zdlábať rámiky, poznať anató-
miu včely, určiť druhy medov, mik-
roskopovať priateľov a nepriateľov 
včiel a v teoretickej časti rozlíšiť sa-
moopelivé a cudzoopelivé rastliny.

Nechýbal ani obšírny test z proble-
matiky včelárstva. Všetko prebie-
halo v  zmiešaných tímoch. Úlohou 
členov tímov pozostávajúcich z 
jednotlivých štátov bolo spoločne 
sa vedieť dohodnúť a navzájom si 
pomáhať, ako to robia včielky v úli. 
Dorozumievacím jazykom bola ang-
ličtina, i keď mnohé úlohy boli pre-
ložené do rodných jazykov. Jednou 
z najťažších disciplín bolo poznáva-
nie medov. Okrem tradičných me-
dov boli na súťaži medy cibuľové, 
mrkvové, vresové či eukalyptové. 
Zvláštnosťou bol práve med cibu-

ľový a mrkvový, ktorý pochádzal 
z  Francúzska. Tu pestujú celé lány 
cibule a mrkvy, ktoré opeľujú včely, 
aby sa získali kvalitné semená pre 
poľnohospodárstvo.

Slovenská delegácia sa počas me-
dzinárodného stretnutia predsta-
vila opäť a ako vždy zaujímavým 
kultúrnym programom. Bola to 
vlastne pozvánka na IMYB 2019 na 
Slovensko do Banskej Bystrice. Cez 
pantomímou rúk bolo predstavené 
Slovensko ako krajina v srdci Euró-
py. Hlavným motívom boli ruky, ši-
kovné ruky Slovákov, remeselníkov, 
ale aj umelcov a žiakov. Nechýbala 
ani propagácia púchovskej modro-
tlače.
Pre účastníkov boli pripravené aj 
odborné prednášky so včelárskou 
tematikou a prehliadky francúz-
skych miest Nerac a Bordeaux. 
Nezabudnuteľným sa stal dotyk s 
Atlantickým oceánom cez najvyššiu 
pieskovcovú dunu Európy Dune 
du Pilat. Posledný deň sa niesol v 
znamení vyhlásenia výsledkov. Slo-
vensko obsadilo prvé miesto a jeho 
reprezentanti sa stali majstrami sve-

Svetový úspech mladých púchovských včelárov
Mladí včelári z CVČ Včielka Púchov získali tento rok zlato nielen na celoslovenskej 
súťaži v Banskej Bystrici, ale aj na svetovej súťaži vo Francúzsku.

ta. O to radostnejšie bolo, že dvaja 
chlapci z  Púchova boli medzi nimi 
- Ján Medňanský a Filip Drábik - obi-
dvaja zo včelárskeho krúžku pri CVČ 
Včielka a ZO SZV Štefana Závodníka 
v Púchove a tiež aj žiaci ZŠ Mládež-
nícka v Púchove. Slovenský tím zví-
ťazil nad 27. krajinami sveta.

Úspech nás hreje. Pri príležitosti 
99.  výročia založenia včelárskych 
spolkov na Včelárskej paseke v 
Kráľovej pri Senci bude víťazný tím 
vyznamenaný Slovenským zväzom 
včelárov poukazom na včelársky tá-
bor v Banskej Bystrici v  roku 2019. 
Za úspech našich včelárov chceme 
poďakovať všetkým tým, ktorí nám 
pomohli. Slovenskému zväzu vče-
lárov, Centru voľného času Včielka, 
Centru sociálnych služieb Chmeli-
nec v Púchove za poskytnutie pries-
torov pre detské včelárske múzeum 
a včelársky krúžok, správcovi včelni-
ce pánovi Kamilovi Bielikovi, pánovi 
Rudolfovi Moravčíkovi a jeho synovi 
za odborné včelárske rady zo Vče-
lárskej Paseky v Kráľovej pri Senci a 
tiež rodičom za podporu detí v ich 
rozvoji.

Včelársky krúžok ani nastávajúci 
školský rok nebude zaháľať. Chce-
li by sme skrášliť okolie včelnice, 
vybudovať pri CSS Chmelinec vče-
lársky náučný chodník, povysádzať 
nové včelomilné rastliny a stromy. 
Sme si vedomí, že treba ku včielkam 
pristupovať s úctou, veď majú hlb-
šiu históriu ako ľudská spoločnosť. 
Sme radi, že v Púchove premáva 
autobus „Včielka“, ale nie sme radi, 
keď sa na našej včelnici stretávajú 
vandali a ničia nám úle so včielkami. 
Chceli by sme poprosiť touto cestou 
pána Hantáka o prepožičanie búdky 
pri včelnici na schovanie včelárske-
ho náradia, ktoré sa nám tiež stráca. 
Vopred ĎAKUJEME.

Veď budúcnosť ľudstva bude závi-
sieť od súžitia ľudí a včiel. Aby naša 
najmladšia generácia hľadala menej 
informácií z mobilov a viac z prírody, 
ako to robia naše včielky už milióny 
rokov.

Mgr. Eva Kováčová 
vedúca včelárskeho krúžku 

a členka slovenskej delegácie 
na IMYB 2018



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY22 šport 17

HASIČSKÉ PRETEKY O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA PÚCHOV

Putovný pohár putuje do vitríny mužov 
Hoštinej a žien Nedašovej Lhoty 

Hasičské preteky O pohár primátora Púchova sa začínajú tradične ukážkou útoku v podaní miestnych detí. Aj 
tentokrát ukázali, že o budúcnosť hasičského športu v Púchove netreba mať obavy.            FOTO: Milan Podmaník 

Tradičné otvorenie pretekov za účasti predstaviteľov 
samosprávy a hasičského športu. 

Púchovské detičky zvládli požiarny útok na výbornú. 

Vypustená prúdnica zasiahla mladú hasičku. Našťas-
tie, všetko sa dobre skončilo. 

Aj o takéto krásne poháre sa bojovalo v súťaži O po-
hár primátora Púchova. 

Viac ako tri desiatky hasičských družstiev si nene-
chalo v nedeľu 12. augusta ujsť príležitosť zmerať si 
sily v požiarnom útoku v rámci 52. ročníka hasičských 
pretekov O putovný pohár primátora mesta Púchov. 
Jedno z najstarších hasičských podujatí na Slovensku 
malo tradične výbornú úroveň s neopakovateľnou 
atmosférou mestskej trate. Súťažilo sa v štyroch kate-
góriách – muži, ženy, dorastenci a dorastenky. Punc 
medzinárodnosti dala podujatiu účasť dobrovoľných 
hasičov z Moravy. 

V súťaži mužov triumfovali dobrovoľní hasiči z Hoš-
tinej, ženskú súťaž vyhrali dievčatá spoza hraníc – z 
Nedašovej Lhoty. Súťaž dorastencov ovládli chlapci z 

Lednice a medzi dorastenkami triumfovali dievčatá z 
Dulova. Súťaž v Púchove odštartovala tradične ukáž-
kou požiarneho útoku v podaní najmladších adeptov 
hasičského športu z Dobrovoľného hasičského zboru 
v Púchove. 

Výsledky:
Muži: 1. Hoštiná (15,40 sekundy), 2. Milochov (15,92 

s), 3. Nedašova Lhota (16,02 s), 4. Skalité (17,40 s), 5. 
Lednica b (17,42 s), 6. Lednické Rovne (18,50 s), 7. Pú-
chov (18,68 s), 8. Horný Lieskov (19,31 s), 9. Kvašov 
(19,40 s), 10. Púchov SP (24,46 s), 11. Pruské (24,98 
s), 12. Zbora (25,15 s), 13. Rajecká Lesná (28,03 s), 14. 
Hlinsko (38,31 s), Ihrište a Lednica útok nedokončili

Ženy: 1. Nedašo-
va Lhota (17,61 s), 
2. Ihrište (18,43 s), 
3. Dulov (18,53 s), 
4. Pruské (19,00 s), 
5. Púchov (24,32 
s), 6. Streženice 
(33,54 s), Mostište, 
Vydrná a Skalité 
útok nedokončili

Dorastenci: 1. 
Lednica (17,95 s), 
2. Pružina (21,66 
s), 3. Lednické 
Rovne (24,22 s), 
Pruské útok nedo-
končilo

Dorastenky: 1. 
Dulov (18,56 s), 2. 
Streženice (25,47 
s), Pruské útok ne-
dokončilo.       pok

Muži usporiadateľského hasičského zboru z Púchova obsadili siedmu priečku. 
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FUTBAL - III.  LIGA MUŽI 

Muži MŠK Púchov aj po treťom kole stále bez prehry 
2. kolo: 

MŠK Púchov - Nové Mesto 0:0
Minuloročný účastník druhej ligy prišiel do Púcho-

va po všetky tri body a na trávniku to bolo poznať od 
úvodnej minúty. Na aktívnu hru Novomešťanov však 
odpovedali Púchovčania rovnakou mincou, a tak 
bolo asi 200 divákov svedkami kvalitného futbalu. Je-
diné čo chýbalo k spokojnosti, boli góly. Púchovčania 
mohli ísť do vedenia už v ôsmej minúte, kedy Krčula 
nedokázal využiť sľubnú príležitosť. Podobne dopa-
dol v 14. minúte Kvaššay. V 20. minúte sa proti kva-
litnému hosťujúcemu gólmanovi nepresadil J. Pilát, 
na druhej strane sa zaskvel domáci brankár Strelčík 
po Holčíkovej strele. Päť minút pred koncom sa ne-
podarilo súperovho brankára prekonať Kosorínovi, 
rovnako ako po obrátke Krčulovi. Ten síce prekonal 
brankára Nového Mesta, ale jeho lob minul aj bránku. 
V druhom polčase pokračoval kvalitný futbal, hostia 
zistili, že vyhrať v Púchove nebude jednoduché, a tak 
sa zamerali na udržanie aspoň bodu. Púchovčania 
boli aktívnejší, no sľubné príležitosti nedokázali pre-
meniť Pilát, D. Pilný, Krčula a Kopiš. Na druhej strane 
sa napokon mohli hostia tešiť z troch bodov, Janco-
vej strele päť minút pred koncom sa však do cesty 
postavila žrď domácej bránky. Púchovčania podali 
dobrý výkon, deľba bodov je zaslúženým vyjadrením 
pomeru síl. 

ŽK: Pagáč, Jurica (obaja Nové Mesto nad Váhom), 
rozhodovali P. Krivošík, S. Krivošík, Fodor, 200 divá-
kov

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Ozimý, Ko-

sorín, Pilát, Turza (Kopiš), D. Pilný (Hrančík), Kvaššay 
(Kendy), Vanák, Krčula (Marman), Brezničan, tréner 
Eduard Pagáč

Zostava AFC Nové Mesto nad Váhom: Vavrúš 
– Kubrický, Šupka, Jurice, Holíček, Martinko, Múdry, 
Janco, Pagáč, Železník (Hornáček), Buček (Fabuš)

Ostatné výsledky 2. kola: Nitra B – Gabčíkovo 1:2, 
Trenčianske Teplice – Veľké Ludince 2:2, Považská 
Bystrica – Kalná nad Hronom 0:2, Šaľa – Nové Zámky 
2:0, Lednické Rovne – Trnava B 4:0 (3:0), 2. T. Púček, 
6. Urminský (vlastný), 22. T. Púček, 68. Detko, Beluša 
– Zlaté Moravce B 2:1 (1:1), 39. Ďuriš, 62. Ďuriš, Malže-
nice – Galanta 1:2

3. kolo: 

Kvalitnému stretnutiu mužov MŠK Púchov (v červenom) s Novým Mesto nad Váhom chýbali iba góly. 
FOTO: Milan Podmaník 

Kalná nad Hronom – MŠK Púchov 2:2 (2:1)
Púchovčania vsietili tri zo štyroch gólov, napriek 

tomu sa z Pohronia vracali iba s jedným bodom. 
Futbalisti MŠK začali stretnutie výborne a už v piatej 

minúte sa ujali vedenia gó-
lom D. Pilného – 0:1. Už o tri 
minúty však bolo vyrovna-
né, keď loptu zrazil do vlast-
nej siete Sibanda – 1:1. V 
Novom Tekove sa hral svižný 
futbal, Púchovčania produ-
kovali svoju klasickú rýchlu 
hru založenú na pozornej 
obrane a rýchlych protiú-
tokoch. Ešte do prestávky 
však šli do vedenia domáci 
futbalisti, keď v 44. minúte 
prekonal Strelčíka v bránke 
MŠK Kalman. Do druhého 
polčasu vybehli Púchov-
čania na trávnik so snahou 
o vyrovnanie, no dlho im 
to nebolo súdené napriek 
niekoľkým sľubným príleži-
tostiam. Zaslúženej odmeny 
za aktívnu hru sa dočkali až 
v záverečnej minúte, kedy 
striedajúci Marman zariadil 

hosťom aspoň bod – 2:2. V slušnom stretnutí (hralo 
sa bez kariet) je remíza spravodlivá. 

Góly: 44. Kalman – 5. D. Pilný, 8. Sibanda (vlastný), 
90. Marman

Rozhodovali Fehér, S. Krivošík, Fodor, 150 divákov
Zostava Kalnej nad Hronom: Švec – Szép, Turnai, 

Solčiansky, Chmelo (Jasenek), Pánik, Vida (Pacalaj), 
Lackó, Peseky (Švirik), Kalmam (Flídr), Dávid (Almáši)

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Ozimý (72. 
Hrančík), Kosorín, Pilát, Sibanda, D. Pilný (69. Mar-
man), Kvaššay (57. Kopiš), Vanák, Krčula, Brezničan

Ostatné výsledky 3. kola:  Nové Zámky – Lednické 
Rovne 0:2 (0:1), M. Živčic, T. Púček, Galanta – Považ-
ská Bystrica 1:1 (1:1), Iheme – Gajdošík, Veľké Ludince 

– Malženice 1:0, Gabčíkovo – Trenčianske Teplice 2:1, 
Zlaté Moravce/Vráble B – Nitra B 1:2, Trnava B – Bel-
uša 0:0, Nové Mesto nad Váhom – Šaľa 0:0
1. L. Rovne 3 2 1 0 8:2 7
2. Galanta 3 2 1 0 5:2 7
3. Gabčíkovo 2 2 0 0 4:2 6
4. Nitra B 3 2 0 1 6:5 6
5. MŠK Púchov 3 1 2 0 4:2 5
6. Nové Mesto 3 1 2 0 1:0 5
7. Kalná 3 1 1 1 4:3 4
8. Beluša 2 1 1 0 2:1 4
9. Veľké Ludince 3 1 1 1 5:5 4
10. Šaľa 3 1 1 1 4:4 4
11. Trnava B 3 1 1 1 4:6 4
12. Malženice 3 1 0 2 7:4 3
13. Zl. Moravce B 3 0 1 2 4:6 1
14. T. Teplice 3 0 1 2 3:6 1
15. P. Bystrica 3 0 1 2 2:9 1
16. N. Zámky 3 0 0 3 0:6 0
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FUTBALISTOV MŠK PÚCHOV „VYLIAL“ ZO SLOVENSKÉHO POHÁRA ÚČASTNÍK EURÓPSKEJ LIGY

6. liga muži – 4. kolo o 17.00
Jasenica – Udiča (v sobotu – Koleno, Proč), 

Košecké Podhradie – Pruské (R, Kováč), Dolné 
Kočkovce – Bolešov (Meluch, Sklenár), Mikušov-
ce – Lysá pod Makytou (Galbavý, R), Streženice 
– Horná Poruba (Škrovánek, Kapila, Petrušek), 
Dolná Mariková – Tuchyňa (M. Mihálik, B. Mihálik), 
Košeca – Papradno (Brundza, Ďuriš, Jandušek)

7. liga muži – 2. kolo o 17.00
Praznov – Lednica (o 10.00 – Brundza, Horečný), 

Kameničany – Bodiná (Pastorek, Kováčik), Visolaje 
– Dohňany (Zvak, Hriadel), Sverepec – Kolačín (Ju-
ríček, Horečný), Lazy pod Makytou – Šebešťanová 
(Zigo, Proč, Mrocek), Dulov má voľno

8. liga muži – 4. kolo o 17.00
Prejta – Červený Kameň (v sobotu – Juríček), Fan 

Club Púchov – Dolná Breznica (v Lúkach – Migát), 
Orlové – Horovce (R), Vrchteplá – Nová Dubnica 
(Koleno), Tŕstie má voľno

6. liga dorast – 2. kolo o 14,15
Jasenica – Tuchyňa (v sobotu – Proč, Koleno), 

Dolné Kočkovce – Bolešov (Sklenár, Meluch), 
Pružina – Horovce (Galbavý, Hriadel), Sverepec 
– Nová Dubnica (Horečný, Juríček), Streženice a 
Brvnište majú voľno

4. liga st. žiaci Sever – 2. kolo o 10.30
Jasenica – Plevník (v sobotu – Horečný), Prečín 

– Udiča (Koleno, Tatiersky), Pružina – Podmanín 
(Ďuriš), Papradno – Domaniža (M. Mihálik), Dolná 
Mariková – Dohňany (o 14.30 – B. Mihálik)

4. liga st. žiaci Juh – 2. kolo o 10.30
Nová Dubnica – Dolné Kočkovce (v sobotu o 

10.00 – Pastorek), Beluša – Kolačín (v sobotu o 
10.00- Kodajová), Košecké Podhradie – Bolešov 
(Zigo), Ilava – Horovce (Kodajová), Košeca – Led-
nica (Škrovánek), Lazy pod Makytou – Horná Po-
ruba (o 14.15 . Mrocek)

Delegačná listina ObFZ na 26. 8. 

Pokoriteľovi Dinama Tbilisi nedali Púchovčania kožu lacno

Púchovčania podali proti favoritovi výborný výkon, hostia však napokon uspeli.             FOTO: Slavomír Flimmel

Púchov – D. Streda 2:5 (0:1)
Futbalisti MŠK Púchov privítali v druhom kole Slov-

naft Cupu na domácom trávniku favorizovaných hrá-
čov Dunajskej Stredy, ktorí v prvom predkole Európ-
skej ligy dokázali vyradiť Dinamo Tbilisi. Púchovčania 
sa však súpera zvučného mena nezľakli a nezlomil 
ich ani úvodný gól Davisa v ôsmej minúte po spor-
nej penalte. Hostia mali podľa očakávania územnú 
prevahu a v prvom polčase spálili niekoľko vylože-
ných gólových príležitostí. Okrem nepresnej mušky 
hostí v bránke Púchovčanov exceloval P. Pilný, ktorý 
zneškodnil šance Divkoviča a Špiriaka. Púchovčania 
sa mohli tešiť z vyrovnania v 28. minúte. To by však 
musel domáci Sibanda úplne voľný na veľkom vápne 
trafiť bránku. Minútu pred koncom prvého polčasu
mal sľubnú šancu domáci Kosorín, rovnako neuspel. 
Kosorín mal vyrovnanie na kopačke aj na začiatku 
druhého polčasu, kedy po Kopišovej prihrávke po-
slal loptu nielen povedľa hosťujúceho brankára, ale 
aj vedľa tyče. Solídne zaplnené hľadisko (kiež by tak 
bolo aj v ligových stretnutiach) si zakričalo gól v 60. 
minúte, kedy Brezničan našiel Kvaššaya a ten z prvej 
trafil presne k tyči – 1:1. O tri minúty vykopol hosťuj-

úci obranca Brezničanovu hlavičku z bránkovej čiary. 
Hostia zobrali hrozbu vážne a už o dve minúty využil 
Šatka neprerušenie hry po zrážke domáceho branká-
ra s hosťujúcim hráčom a poslal Dunajskú Stredu do 
vedenia – 1:2. V 69. minúte zvýšil na 1:3 Almási a v 78. 
minúte na 1:4 Ljubičič. Sedem minút pred koncom 
zvýšil na 1:5 Šatka, no posledné slovo patrilo obeta-
vo hrajúcim Púchovčanom, keď D. Pilný po peknom 
nábehu za obranu vyškolil  fortunaligového brankára 
– 2:5. Púchovčania odchádzali so zdvihnutými hlava-
mi, hostia vyhrali zaslúžene a stalo by sa tak zrejme 
aj bez rozhodcovskej pomoci pri prvých dvoch gó-
loch...                          (r)
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OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE 

Lysá v derby uchmatla bod Kočkovciam 
2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

6. liga muži

Skupina B - 2. kolo: Inter – MŠK Púchov 3:3 (2:1), 
Chovančík, Živčic, Haviar, Skalica – Komárno 3:1, 
Topoľčany – Petržalka 3:7, Piešťany – Domino 3:0, Po-
važská Bystrica – Zlaté Moravce 0:2
3. kolo: MŠK Púchov –  Topoľčany 14:1 (7:0), Vápe-
ník 4, Ocelík 2, Michalík 2, Chovančík 2, Pavlovič, 
Rak, Hurta, Brezina, Zl. Moravce – Skalica 2:1, Domi-
no – P. Bystrica 9:0, Petržalka – Piešťany 6:0, Komárno 
– Inter 0:1 
1. Petržalka 3 3 0 0 16:4 9
2. Domino 3 2 0 1 12:4 6
3. Skalica 3 2 0 1 6:3 6
4. Zl. Moravce 3 2 0 1 6:4 6
5. Piešťany 3 2 0 1 6:8 6
6. MŠK Púchov 3 1 1 1 18:7 4
7. Inter 3 1 1 1 4:5 4
8. P. Bystrica 3 1 0 2 3:12 3
9. Komárno 3 0 0 3 2:7 0
10. Topoľčany 3 0 0 3 5:24 0
Skupina A - 2. kolo: Rača – Šamorín 2:1, Malacky 
– Gabčíkovo 1:0, Nové Zámky – Karlova Ves 0:1, Dub-
nica – Lokomotíva Trnava 7:1, Prievidza – Myjava 2:2
3. kolo: Lokomotíva Trnava – Rača 6:0, Karlova Ves 
– Dubnica 1:2, Gabčíkovo – Prievidza 0:2, Myjava 
– Nové Zámky 5:0, Šamorín – Malacky 3:1
1. Dubnica 3 3 0 0 11:2 9
2. Myjava 3 2 1 0 14:2 7
3. Trnava 3 2 0 1 11:7 6
4. Karlova Ves 3 2 0 1 4:3 6
5. Prievidza 3 1 1 1 5:4 4
6. Šamorín 2 1 0 1 4:3 3
7. Rača 3 1 0 2 2:9 3
8. Malacky 3 1 0 2 2:10 3
9. Gabčíkovo 2 0 0 2 0:3 0
10. Nové Zámky 3 0 0 3 0:10 0

Skupina B - 2. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 
4:1 (3:0), Gaňa, Skalica – komárno 5:1, Topoľčany 
– Petržalka 1:2, Piešťany – Domino 0:4, Považská Bys-
trica – Zlaté Moravce/Vráble 0:6
3. kolo: MŠK Púchov – Topvar Topoľčany 4:0 (3:0), 
Belobrad, Gaňa, Haviar, Drahuta, Zlaté Moravce/
Vráble  - Skalica 1:0, Domino – Považská Bystrica 4:0, 
Petržalka – Piešťany 3:1, Komárno – Inter Bratislava 
0:4
1. Domino 3 3 0 0 13:1 9
2. Zl. Moravce 3 3 0 0 10:0 9
3. Petržalka 3 3 0 0 11:2 9
4. Inter 3 2 0 1 9:3 6
5. Skalica 3 2 0 1 7:3 6
6. Komárno 3 1 0 2 6:9 3
7. MŠK Púchov 3 1 0 2 5:10 3
8. Topoľčany 3 0 0 3 2:11 0
9. Piešťany 3 0 0 3 1:10 0
10. P. Bystrica 3 0 0 3 0:15 0
Skupina A- 2. kolo: Rača – Šamorín 0:2, Malacky 
– Gabčíkovo 3:0, Nové Zámky –Karlova Ves 0:6, Dub-
nica – Lokomotíva Trnava 1:5, Petržalka – Myjava 0:1
3. kolo: Lokomotíva Trnava – Rača 6:0, Karlova ves 
– Dubnica 1:3, Gabčíkovo – Prievidza 1:0, Myjava 
– Nové Zámky 3:0, Šamorín – Malacky 2:0
1. Trnava 3 3 0 0 17:1 9
2. Myjava 3 3 0 0 6:0 9
3. Dubnica 3 2 0 1 11:6 6
4. Šamorín 2 2 0 0 4:0 6
5. Karlova Ves 3 1 1 1 9:5 4
6. Malacky 3 1 0 2 3:4 3
7. Gabčíkovo 2 1 0 1 1:3 3
8. Prievidza 3 0 1 2 2:4 1
9. N. Zámky 3 0 0 3 0:15 0
10. Rača 3 0 0 3 0:15 0

4. liga st. žiaci - SEVER
1. kolo:  Papradno – Dolná Mariková 6:2, Podmanín 

– Prečín 5:5

4. liga st. žiaci - JUH
1. kolo: Košeca – Košecké Podhradie 4:0, Kolačín – 

Ilava 2:1, Horná Poruba – Beluša 1:14, D. Rybanský 5, 
Hošták 3, Kačmarik 2, Synák 2, Rúček, Mehrebdazeh, 
Dolné Kočkovce – Bolešov 7:0 (4:0), Fedor 2, Ižvolt 2, 
Hudec 2, Urban

2. kolo:

Košecké Podhradie – Bolešov 0:0
Pruské – Udiča 1:2 (0:1)
Góly: Kuric – Kvasník, Drblík

Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou 2:2 (2:0)
Góly: 32. M. Pilát, 38. Pšenák – 48. A. Zlocha, 65. M. 

Janíček

Jasenica – Horná Poruba 0:1 (0:0)
Gól: 90. Jánoško

Mikušovce – Tuchyňa 2:2 (0:1)
Góly: 51. M. Burdej, 66. Ilavský – 57. Adamovič

Streženice – Papradno 2:1 (0:1)
Góly: 75. Medňanský, 86. Trník – 14. Moravík

Dolná Mariková – Košeca 1:3 (0:2)
Góly:  53. Huličiak - 40., 42. P. Mihalík, 58. Malovec

3. kolo

   Košeca – Košecké Podhradie 3:0 (1:0) 
   Góly: Kučo, K. Škrapko, Bortel

   Papradno – Dolná Mariková 2:0 (0:0)
   Góly: J. Galko, Jeleník (PK)

   Tuchyňa – Streženice 0:0
   Horná Poruba – Mikušovce 4:1 (2:1)
   Góly: Michal Papp 2, Juríček 2

   Lysá podMakytou – Jasenica 4:2 (1:2)
   Góly: L. Veteška 4 – Martin Pavlík 2

   Bolešov – Pruské 3:3 (2:1)
   Góly: Veselý, Šimák, Fľak – Habšuda 2, Kuric

   Udiča – Dolné Kočkovce 2:1 (1:0)
   Góly: Drblík (PK), Zúbek – Zapotoka (PK)
1. Košeca 3 3 0 0 8:1 9
2. Lysá 3 2 1 0 11:5 7
3. H. Poruba 3 2 0 1 7:5 6
4. Papradno 3 2 0 1 4:2 6
5. Udiča 3 2 0 1 4:5 6
6. Tuchyňa 3 1 2 0 5:3 5
7. Bolešov 3 1 2 0 6:3 5
8. D. Kočkovce 3 1 1 1 7:6 4
9. Streženice 3 1 1 1 2:3 4
10. K. Podhradie 3 0 2 1 1:4 2
11. Mikušovce 3 0 1 2 3:7 1
12. D. Mariková 3 0 1 2 2:6 1
13. Jasenica 3 0 0 3 3:8 0
14. Pruské 3 0 0 3 5:10 0

1. kolo: FK Nová Dubnica – Pružina 2:0 (0:0), Husár, 
Jašík, Brvnište – Jsenica 3:1 (1:1), Slámka 2 (jeden z 
PK), Koban – J. Janáček, Tuchyňa – Sverepec 0:4 (0:3), 
J. Rychtárik 2 (jeden z PK), M. Jakubík (PK), A. Richtá-
rik, Streženice a Bolešov mali voľno

6. liga dorast

2. kolo: 
Kvašov – Ladce 3:1 (1:1), Kresánek, Beňo, Jurga 

– Mojto, Zemianske Kostoľany – Bošany 9:0, Brvnište 
– Veľké Uherce 2:1, Podolie – Cígeľ 0:4, Veľká Hradná 
– Plevník-Drienové 2:1, Uhrovec – Trenčianska Turná 
5:1, Podmanín – Dolné Vestenice 5:0
3. kolo:
Trenčianske Teplá – Kvašov 1:1 (1:1), Stronček – Kresá-
nek (PK), Dolné Vestenice – Brvnište 0:1, Cígeľ – Cho-
cholná-Velčice 2:0, Ladce – Podmanín 1:3, Bošany 
– Zemianske Kostoľany 0:10, Veľké Uherce – Podolie 
4:0, Plevník-Drienové – Uhrovec – odložené na 29. 8. 
1. Z. Kostoľany 3 3 0 0 13:1 9
2. Cígeľ 3 3 0 0 9:0 9
3. Brvnište 3 3 0 0 6:2 9
4. Kvašov 3 2 1 0 8:4 7
5. Chocholná 3 2 0 1 11:3 6
6. Podmanín 3 2 0 1 9:4 6
7. V. Hradná 2 2 0 0 7:4 6
8. Uhrovec 2 1 1 0 6:2 4
9. V. Uherce 3 1 0 2 5:5 3
10. Ladce 3 0 1 2 3:7 1
11. Tr. Turná 3 0 1 2 5:11 1
12. Kanianka 2 0 0 2 2:4 0
13. Plevník 2 0 0 2 1:3 0
14. D. Vestenice 3 0 0 3 2:10 0
15. Podolie 2 0 0 2 0:8 0
16. Bošany 2 0 0 2 0:19 0

5. liga muži - SEVER

7. liga muži

1. kolo:
Praznov – Lazy pod Makytou 0:2 (0:1), Kmošena 2, 
Šebešťanová – Sverepec 3:0 (2:0), Jurdík 2, Mikloš, 
Dulov – Visolaje 4:1 (2:1), Bryndza 2, Rác, Bednár – Ku-
janík, Dohňany – Bodiná 3:0 (1:0), D. Štrbák 2, Jancík, 
Kolačín mal voľno, Lednica – Kameničany – odložené 
na 29. 8.
1.Dulov 1 1 0 0 4:1 3
2. Šebešťanová 1 1 0 0 3:0 3
3. Dohňany 1 1 0 0 3:0 3
4. Lazy 1 1 0 0 2:0 3
5. Praznov 1 0 0 1 0:2 0
6. Visolaje 1 0 0 1 1:4 0
7. Bodiná 1 0 0 1 0:3 0
8. Sverepec 1 0 0 1 0:3 0
Lednica, Kolačín, Kameničany ešte nehrali, Pružina 
odstúpila zo súťaže

1. kolo: Nová Dubnica – Orlové 9:0 (3:0), Stupinský 
5, Šukala, Staňo, Karvaš, Husár, Vrchteplá – Fan Club 
Púchov 4:1 (2:0), Kuriš 3, Mičo – Kotris, Horovce B 
– Prejta 1:2 (0:1), Kebis – Koťan, Majtán, Tŕstie – Dolná 
Breznica 1:1 (1:0), Vician (PK) – Bednár, Červený Ka-
meň mal voľno
1. N. Dubnica 1 1 0 0 9:0 3
2. Vrchteplá 1 1 0 0 4:1 3
3. Prejta 1 1 0 0 2:1 3
4. Tŕstie 1 0 1 0 1:1 1
5. D. Breznica 1 0 1 0 1:1 1
6. Horovce B 1 0 0 1 1:2 0
7. FC Púchov 1 0 0 1 1:4 0
8. Orlové 1 0 0 1 0:9 0

8. liga muži
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POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319
po – pia: 15.30 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00
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ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem podzemnú garáž pri Bille. Tel. 0903 451 
418.
• Vezmem do prenájmu byt alebo malý dom v okre-
se Púchov (nie v meste). Tel. 0940 570 293.
• Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt na 
OM. od 1. 9. 2018. Tel. 0903 215 340.
• Prenajmem NP (17 m²), vhodný ako kancelária. Tel. 
0948 045 327.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám pozemok 2500 m², 10 km od Púchova. 
Cena dohodou. Tel. 0940 547 771. 
• Predám lesy v katastri Zbora, 7300 m², cena 0,35 € 
za m². Tel. 0940 54 77 82.
• Kúpim alebo zoberiem do prenájmu predajňu, bar 
alebo iné komerčné priestory v PU alebo v PB. Tel. č.: 
0915 286 885.
• Predám 3-izbový byt na Moravskej ulici v Púcho-
ve na 7. poschodí.  (vchod oproti mestskej tržnici). 
Cena 82 000 €. Viac informácií na tel. 0904 237 237.

SPOMIENKA
S tichou spomienkou k 
Tvojmu hrobu chodíme 
a s láskou na Teba spomí-
name. 
Dňa 17. 8. 2018 uplynuli 
smutné dva roky, čo nás 
navždy opustil manžel, 
dedko a pradedko 
Rudolf HUŇAČKA. 

S úctou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Uplynulo už šesť rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama Oľga 
BARTOŠOVÁ, rod. Zbi-
tovská z Púchova, poby-
tom Streženice. 
Ďakujem, za všetko, za 
každý jeden deň s Tebou. 
Vždy si pri mne stála, celý svoj život si mi pomá-
hala, či bolo dňa alebo noci, vždy si mi bola na 
pomoci. Vďaka Teba môžem behať ako žriebä, 
vďaka Tvojej odvahe môžem sa hýbať naďalej. 
Ďakujem, mama. 
S láskou na Teba spomínajú syn Miloš, dcéra Eva 

a celá rod. Bartošová. 

SPOMIENKA
Dňa 2. 9. 2018 si pripo-
menieme desiate výro-
čie, čo nás opustila naša 
drahá mama, babka 
Emília SULÍKOVÁ. 
Spomeňte si s nami na 
ňu v tichých modlit-
bách. 

S úctou spomína syn Pavol s rodinou, 
vnuk Vladimír s rodinou a ostatná blízka rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 28. 8. 2018 uply-
nulo päť rokov, čo nás 
navždy opustil drahý 
manžel, otec a dedko 
Ladislav LADECKÝ. 
Skončil život, 
začala spomienka.

S láskou a úctou 
spomínajú manželka a synovia Ladislav, Peter. 

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a žiaľ. Aj keď už nie si 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami. 
Dňa 30. 8. si pripome- 
nieme päť rokov, čo nás 
opustil náš milovaný 
Stanislav GAŠPÁREK 
zo Streženíc. 

S láskou spomína manželka,  syn a dcéry 
s rodinami. 

SPOMIENKA
Človek odchádza, ale 
všetko krásne čo nám dal, 
ostáva v nás. Každý deň 
na Teba myslím a kaž- 
dučký mi veľmi chýbaš. 
Dňa 25. 8. 2018 uplynú 
tri roky, čo nás predišiel 
do večnosti náš drahý 
manžel, otec, starý otec 
Ing. Štefan ČERVEŇAN. 
V našich srdciach žije a bude žiť stále. 

S úctou naňho spomína: manželka Anka, dcéry 
Zuzka a Janka s rodinami ako i ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 13. 3. 2018 uplynulo 24 rokov, čo nás opustil 
otec Jozef MIKULA a dňa 22. 4. 2018 sme si pri-
pomenuli 9. výročie úmrtia našej mamy Márie 
MIKULOVEJ. 

S láskou spomínajú synovia, dcéra a vnučky.  

SPOMIENKA
Zaplakali srdcia, za-
plakali bôľom, odišiel 
si od nás, nedal si nám 
zbohom. Neplačte moji 
drahí, nechajte ma tíško 
spať, čo mi bolo súdené, 
muselo sa stať.
Dňa 29. 8. si pripome- 
nieme 26 rokov tragic-
kej smrti nášho drahého Paľka KUCEJA z Hor-
ných Kočkoviec. My, ktorí sme ho mali radi, nosí-
me ho stále vo svojich srdciach. 

Matka a súrodenci s rodinami. 

SPOMIENKA

Už šesť rokov len spomí-
name a modlíme sa za 
manžela, ocina, dedka - 
Dalibora  STRÝČKA. 

A stále nám veľmi 
chýba.  

SPOMIENKA
Dňa 25. 8. uplynuli tri 
roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama, manželka a svo-
kra Mária BELÁSOVÁ
z Nosíc. 

S láskou spomínajú 
manžel, deti a nevesta.
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čiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987, www.
tepovac-puchov.sk.

PRÁCU PONÚKA
• Ponúkame stabilné zamestnanie pre murára a po-
mocníka na stavbe. Tel. 0911 504 142.
• Organizácia hľadá upratovačku v popoludňajších 
hodinách. Podmienka: len z Púchova. Záujemkyne 
hláste sa na telefónnom čísle 0911 242 336.

POĎAKOVANIE
• Firma Ivan Kozový, Dolné Kočkovce touto cestou 
ďakuje Hasičskému a záchrannému zboru z Púcho-
va a Dobrovoľnému hasičskému zboru z Beluše za 
pomoc počas záplav v záhradníctve pri železnici v 
Dolných Kočkovciach v nedeľu 5. 8. 2018. Ďakuje-
me Vám za veľkú pomoc. Ivan Kozový - majiteľ.

OZNAMY
• Poľovnícke združenie Hradisko Púchov ozna-
muje občanom, ktorí prenajímajú pozemky na 
výkon práva poľovníctva, že pre rok 2018 bude 
nájomné vyplácané dňa 26. 8. 2018 a to nasle-
dovne: 
- za pozemky v katastroch Považská Bystrica, 
Milochov a Sverepec, bude nájomné vyplácané 
v zasadačke poľovníckej reštaurácie Podhlinie 

Útulok OZ Hafkáči 
hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

 
Kontakt: 0911 290 983  

VÝMENA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Vymením tehlový 3-izbový slnečný byt s  balkó-
nom, 64,75 m², v centre Púchova, za garsónku v Pú-
chove + doplatok. Tel. 0915 110 730, 0948 818 879.

PREDAJ RÔZNE
• Predám dievčenskú kolobežku na 3 - 5 r. Cena 10 €. 
Tel. 0940 547 782.
• Predám konské čierne sedlo zn. „Wintec 2000“. 
Cena 125 €. Tel. 0940 547 782.

AUTO - MOTO
• Predám nový skúter Piaggo Liberty 50 cm³. Info: 
0948 760 666.

SLUŽBY
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2018. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač poži- 

1159/15 v Považskej Bystrici a to v čase od 14:00 
– 15:00 hod. 
- za pozemky v katastroch Horné Kočkovce, Dol-
né Kočkovce, Nosice a Beluša bude nájomné vy-
plácané v kancelárii urbariátu Dolné Kočkovce a 
to v čase od 17:00 – 18:00 hod. 
S pozdravom PZ Hradisko Púchov.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 27. 8. 2018 od 14.45 v kancelárii ZO SZZP 
(býv. kataster, Nám. slobody). Právne poradenstvo 
sa pre veľký záujem zužuje na právne problémy 
zdravotne postihnutých a starších občanov mesta 
Púchov. 
• ZO SZZP Púchov usporadúva 8. 9. 2018 POSEDENIE 
PRI GULÁŠI A DOBREJ HUDBE na futbalovom ihrisku 
v Dol. Kočkovciach. Začiatok o 14.30, poplatok štyri 
eurá (guláš, káva). Záujemcovia sa môžu prihlásiť u 
Jána Petra do 1. 9. na tel. 0949 103 709

POMÔŽTE! 
V nedeľu 8. 7. 2018 
sa vo Váhu utopilo 
dievča. 
Hľadá sa očitý svedok. 

Tel. 0948 514 647.

LETNÉ DOVOLENKY SA RÝCHLO MÍŇAJÚ 

NENECHAJTE SI UJSŤ PRÍLEŽITOSŤ 

A VYBERTE SI U NÁS 

042/464 24 00 ca@deltas.sk Cestovná Agentúra DELTAS Športovcov 884/4, Púchov 



inzercia

Moravská 1879, Púchov 
042 / 471 00 55 

PO-PIA: 08:45 - 17:00, SO: 09:00 - 11:00

Notebooky • Počítače • Tlačiarne • Tablety • Mobily

Profesionálna predajňa a servis výpočtovej techniky

za obsah zodpovedá JC MEDIA s.r.o. 
ponuka platí do 31.8.2018


