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Kandidáti na primátora majú aktuálne 
možnosť zriadiť si transparentný účet 
len v  dvoch bankách na Slovensku - 
Slovenskej sporiteľni a Fio banke. Po 
vylustrovaní všetkých deviatich kandi-
dátov v oboch bankách sme našli účty 
len šiestich z nich. Ku dňu 4.10.2018 
14:30 hod. nemali svoj osobný trans-
parentný volebný účet nasledovní 
kandidáti: Michal Bizoň, Marián Mi-
chalec a Marián Mišún. Dvaja ďalší 
kandidáti - Roman Hvizdák a Irena Ko-
váčiková - síce účet zriadený mali, ale 
nezverejnili v ňom žiadne výdavky na 
predvolebnú kampaň. 

MIROSLAV 
FAKTOR
Kandidát má na 
volebnú kampaň 
zatiaľ zverejne-
ný najväčší balík 
peňazí - až 8.000 
eur - všetko pe-
niaze prevedené 
z vlastného osobného účtu. M. Faktor 
najviac financií minul za služby firmy 
Restartup s. r. o. - dvakrát po 1.800 
eur. Pri prvej platbe firme Restartup 
s.r.o. neuvádza predmet platby, druhý 
krát uvádza „konzultačné služby“. Za 
bilboardy a plagáty kandidát minul 
1.544 eur. Po zverejnení jeho nekvalit-
nej profilovej fotografie z Facebooku 
v  našich novinách si zaplatil aj pro-
fesionálneho fotografa. M.  Faktor si 
objednal v  Púchovských novinách 1 
stranu politickej inzercie.

PAVOL 
CRKOŇ
Svoju kampaň si 
financuje zo svoj-
ho súkromného 
účtu. P. Crkoň má 
zatiaľ účtovne 
druhé najväčšie 
vklady aj výdaje 
na volebnú kampaň zo všetkých kan-
didátov. Zaujímavá je jeho chyba, keď 
3.8.2018 vložil na transparentný účet 
2.900 eur v hotovosti. Keďže to bolo v 
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Transparentné účty kandidátov 
na primátora Púchova

rozpore so zákonom, musel ich vrátiť 
a vložiť zo svojho účtu. Najväčšie vý-
davky má platby vydavateľstvám Petit 
Press, a.s. (1.199 eur) a Púchovská kul-
túra, s.r.o. (432 eur). Je najväčším klien-
tom Púchovských novín, kde má ob-
jednaných 12 strán politickej inzercie.

KATARÍNA 
HENEKOVÁ
Manželka súčas-
ného primátora 
má príjmy (zatiaľ 
2.560 eur) len zo 
svojho osobné-
ho účtu a z účtu 
svojho manžela. 
Zverejnené výdavky (2.519 eur) sú 
vynaložené za propagáciu na bilboar-
doch (1.594 eur), propagačné materi-
ály (571 eur) a inzerciu v Púchovských 
novinách (288 eur). K. Heneková si ob-
jednala v  Púchovských novinách 6,2 
strany politickej inzercie.

ROMAN 
HVIZDÁK

IRENA 
KOVÁČIKOVÁ
Títo dvaja kandi-
dáti si splnili svo-
ju zákonnú po-
vinnosť a zriadili 
si transparentné 
účty, ale okrem 
z á k l a d n é h o 
vkladu 100 eur a 
drobných výdav-
kov za bankové 
poplatky tam 
nič nezverejnili. 
Buď nemajú žiadne výdaje na voleb-
nú kampaň, alebo meškajú s  platba-
mi. Aj pre týchto kandidátov platí, že 
prípadné výdavky na predvolebnú 
kampaň môžu uhradiť až v čase, kedy 
nebudeme môcť informovať voličov 
pre volebné moratórium. Redakcia 
Púchovských novín chce preto vyzvať 
všetkých kandidátov, aby prostredníc-
tvom našich novín voličom dali infor-

mácie o svojich plánovaných výdav-
koch na kampaň ešte pred voľbami. 
R. Hvizdák si objednal v Púchovských 
novinách 5 strán politickej inzercie a 
I. Kováčiková 5 drobných plošných in-
zerátov celkovo na 1 stranu.

MIROSLAV 
KUBIČÁR
Kandidát má na 
transparentnom 
účte príjmy 3.400 
eur, na ktorých 
je zaujímavé, že 
nie sú len z 
vlastného osob-
ného účtu. Dar 1.000 eur z nich mu 
poslal Ing. Alojz Vozár. Väčšinu z  vy-
naložených finančných prostriedkov 
M. Kubičár minul na bilboardy (1.558 
eur). V Púchovských novinách si ob-
jednal 2,5 strany politickej inzercie. 
Kandidát inzeruje predovšetkým v 
Púchovských listoch R.  Vargu. Podľa 
informácií R.  Vargu za túto politickú 
inzerciu bude vystavená faktúra až po 
ukončení volebnej kampane, takže sa 
voliči pred voľbami pravdepodobne 
nedozvedia, koľko peňazí táto inzercia 
stála. M. Kubičár si objednal v Púchov-
ských novinách 2,5 strany politickej 
inzercie.

MARIÁN 
MIŠÚN
Kandidát nemá 
osobný transpa-
rentný účet, pre-
tože je na rozdiel 
od ostatných 
ôsmich kandi-
dátov stranícky 
kandidát. Ak však kampaň financuje 
politická strana cez spoločný účet 
všetkých svojich kandidátov, príjmy a 
výdavky jej jednotlivých kandidátov 
môžu ostať na rozdiel od nezávislých 
kandidátov pred kontrolou verejnosti 
úplne skryté. To je diskriminačné voči 
nezávislým kandidátom. Požiadali 
sme M.  Mišúna, aby nám poskytol 
základné informácie o financovaní 

svojej volebnej kampane. Ten nám v 
odpovedi uviedol, že zatiaľ minul 744 
eur za dva bilboardy a plánuje minúť 
480 eur za politickú inzerciu v Púchov-
ských novinách (1,3 strany).

MICHAL 
BIZOŇ 
Kandidát na našu 
otázku, prečo 
nemá založený 
transparentný 
účet, odpovedal: 
„Celú kampaň si 
robím sám. Zati-
aľ som nič nikomu neplatil. Všetko, čo 
vidíte je spoločná práca mojej rodiny a 
mňa. Účet si pravdaže založím, nebrá-
nim sa tomu, budem ho potrebovať, je 
mi to jasné. Ako nezávislý kandidát bu-
dem ten účet využívať čisto na úhrady, 
žiadne príjmy od nikoho.“ 
M.  Bizoň si objednal v  Púchovských 
novinách 1,7 strany politickej inzercie.

MARIÁN 
MICHALEC 
Kandidát na 
našu otázku, či a 
kde má založený 
transparentný 
účet, odpovedal: 
„Samozrejme, že 
mám transpa-
rentný účet, jeho číslo je 5150248741“ 
Na našu otázku, že také číslo účtu 
neeviduje ani jedna z  dvoch bánk, 
ktoré transparentné účty vedú a či 
máme dať čitateľom informáciu, že 
odmieta zverejniť link na svoj trans-
parentný účet, M. Michalec odpove-
dal: „Nemanipulujte s tvrdeniami, môj 
transparentný účet je riadne vedený 
v  Slovenskej sporiteľni. Kontaktoval 
som banku, riadnu existenciu transpa-
rentného účtu mi potvrdila a oznámi-
la, že zaradia na svoj portál aj link.“
Podľa informácie zo Slovenskej spo-
riteľne dňa 4. 10. 2018 o 14:20 takýto 
účet ešte nebol zaradený medzi trans-
parentné účty. Možným vysvetlením 
je, že banka má po podaní žiadosti 

Prešli tri mesiace od začatia volebnej kampane a je mesiac do komunálnych volieb  

(10. 11. 2018). Púchovské noviny zisťovali, či si kandidáti na primátora Púchova splnili 

svoju zákonnú povinnosť a zriadili si svoje transparentné účty, ako to vyžaduje zákon.
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o zriadenie transparentného účtu 
5-dňovú lehotu na jeho zverejne-
nie. Až 5.10.2018 ráno sme na webe 
našli zverejnený transparentný 
účet M.  Michalca s vkladom 10.000 
eur od Adriany Michalcovej zo dňa 
4.10.2018.
Z vyjadrenia M. Michalca, ktoré po-
slal našej redakcii, že „volebná kam-
paň podľa zákona začína 14 dní pred 
dňom volieb“, je zrejmé, že nepozná 
znenie zákona o  volebnej kampa-
ni. Ten stanovuje začiatok volebnej 
kampane na deň uverejnenia roz-
hodnutia o vyhlásení volieb v Zbier-
ke zákonov Slovenskej republiky, čo 
bolo už dňa 10. 7. 2018, teda štyri 
mesiace pred samotnými voľbami.

Slavomír Flimmel
Zdroj: www.transparentneucty.sk

Limit nákladov na volebnú 
kampaň na primátora
Limit nákladov, ktoré môže kandidát 
vynaložiť na volebnú kampaň na 
funkciu primátora mesta Púchov je 
najviac 50.000 eur. 
Do sumy nákladov na volebnú 
kampaň kandidáta na primátora 
sa započítavajú aj náklady na vo-
lebnú kampaň kandidáta na po-
slanca mestského zastupiteľstva, 
ak kandiduje na obidve funkcie. 
Do limitu nákladov na volebnú kam-
paň sa započítavajú aj náklady vy-
naložené na jeho propagáciu v čase 
začínajúcom 180 dní predo dňom 
vyhlásenia volieb (od 11. 1. 2018).

Transparentné účty kandidátov 
na primátora
Finančné prostriedky určené na 
volebnú kampaň musí kandidát 
viesť na osobitnom platobnom 
účte vedenom v banke. Údaje na 
osobitnom účte musia byť bez-
platne, diaľkovo a nepretržite 
prístupné tretím osobám a musia 
zobrazovať prehľad platobných 
transakcií v rozsahu údajov o 

sume, dátume zaúčtovania, mene 
a priezvisku alebo názve platiteľa, 
texte účtovného zápisu a varia-
bilnom symbole. Tento špecifický 
typ platobného účtu nazývajú 
banky spravidla ako „transparent-
ný účet“. Na osobitný účet musia 
byť vložené finančné prostriedky 
výlučne prevodom z iného účtu 
(nie v hotovosti). Ak boli finančné 
prostriedky vybrané v hotovosti, 
kandidát je povinný viesť eviden-
ciu o použití takýchto prostried-
kov. 

Údaje o objednávateľovi 
a dodávateľovi reklamy
Kandidát je povinný zabezpečiť, aby 
odvysielaná politická reklama, zve-
rejnená platená inzercia, zverejnené 
volebné plagáty a všetky ďalšie spô-
soby vedenia volebnej kampane ob-
sahovali údaje o objednávateľovi a 
dodávateľovi v rozsahu meno, priez-
visko a obec trvalého pobytu (názov 
a sídlo a identifikačné číslo organizá-
cie, ak ide o právnickú osobu). To isté 
sa vzťahuje aj na prezentáciu pred-
volebných prieskumov a volebných 

prieskumov verejnej mienky. Ak ide 
o drobné reklamné predmety, ako 
sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, 
prípadne iné a v prípade vysielania 
politickej reklamy v rozhlasovom vy-
sielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvád-
za sa len údaj o objednávateľovi.

Evidencia darov a iných 
bezodplatných plnení 
Kandidát vedie osobitnú evidenciu 
darov a iných bezodplatných plne-
ní. Kandidát môže prijať dar a iné 
bezodplatné plnenie na volebnú 
kampaň len od fyzickej osoby, 
ktorá má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky, od práv-
nickej osoby, ktorá má sídlo na 
území Slovenskej republiky a od 
politickej strany, ktorá je regis-
trovaná v Slovenskej republike. 
Kandidát nesmie prijať dar ani 
iné bezodplatné plnenie od štátu, 
vyššieho územného celku, obce 
a ich organizácií a spoločností,  
občianskeho združenia, nadácie, 
neziskovej organizácie poskytuj-
úcej všeobecne prospešné služby, 
neinvestičného fondu, záujmové-

Aké zákonné pravidlá musia kandidáti 
dodržiavať pri  financovaní kampane?
Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. 

Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 

a končí 48 hodín pred dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h.

Stav k 4. 10. 2018 14:30 h. Vklady Výdaje Účet založený

Faktor Miroslav  8 000,00 € ‐5 796,14 € 16.8.2018

Crkoň Pavol 5 500,23 € ‐3 332,47 € 21.6.2018

Heneková Katarína 2 560,00 € ‐2 519,41 € 30.8.2018

Kubičár Miroslav  3 400,00 € ‐2 273,57 € 5.4.2018

Kováčiková Irena 100,00 € ‐26,58 € 18.6.2018

Hvizdák Roman 100,00 € ‐14,23 € 28.8.2018

Mišún Marián

Bizoň Michal

Michalec Marián

4.10.2018

10.7.2018 začiatok volebnej kampane

11.1.2018 180 dní pred začiatkom

ešte nemal transparentný účet

ešte nemal transparentný účet

používa účet Kotleba ĽS NS

ho združenia právnických osôb, 
združení obcí a organizácií s me-
dzinárodným prvkom, verejno-
právnej inštitúcie a ani právnickej 
osoby zriadenej zákonom.

Pravidlá pre kandidátov 
na poslanca zastupiteľstva
Kandidát na poslanca mestského 
zastupiteľstva nemá určený limit ná-
kladov na volebnú kampaň, nemá 
povinnosť mať zriadený osobitný 
účet, avšak je povinný predmety 
volebnej kampane označiť údajmi o 
objednávateľovi a dodávateľovi. Ne-
závislý kandidát na poslanca je navi-
ac povinný viesť osobitnú evidenciu 
darov a iných bezodplatných plnení 
a evidenciu o použití prostriedkov 
na volebnú kampaň.

Zdroj: www.minv.sk

Termín 
komunálnych volieb 

do orgánov samospráv obcí a miest:

10. 11. 2018 (sobota)
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MŠK Púchov vyhral existenčný súdny spor s HK Púchov
Na poslednom zasadnutí púchovskéh omestského zastupiteľstva 26. septembra odznela 
od JUDr. Antona Školeka informácia o prebiehajúcom súdnom spore medzi spoločnosťou 
HK Púchov a mestskou spoločnosťou MŠK Púchov o zaplatenie cca 150.000 eur. Preto sme 
právneho zástupcu MŠK Púchov požiadali o vysvetlenie, o aký spor ide:

Je pravdou, že na Okresnom súde v 
Považskej Bystrici prebieha konanie 
na základe žaloby, podanej HK Pú-
chov proti žalovanému MŠK Púchov, 
o zaplatenie 149.888,86 eur s príslu-
šenstvom. Žaloba bola podaná 27. 
2. 2015. Žalobca v  žalobe uviedol, 
že so žalovaným MŠK Púchov uza-
vrel 1. 6. 2007 zmluvu o podnájme, 
na základe ktorej žalobca (HK Pú-
chov) užíval stavbu „zimný štadión“. 
Zmluva bola uzavretá na dobu ur-
čitú od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2015, s 
prípadnou opciou do 31. 5. 2022. HK 
Púchov uhradil na základe zmluvy 
žalovanému MŠK Púchov nájomné 
za 8 rokov vopred v celkovej výške 
11.114 466,72 slovenských korún, t. 
j. 368.932,71 eur. 

HK Púchov odstúpil 28. 2. 2012 od 
zmluvy o podnájme s odôvodne-
ním, že predmet podnájmu (zim-
ný štadión) sa bez zavinenia HK 
Púchov stal pre dohodnutý účel 
podnájmu nespôsobilý. Vychád-
zal pritom zo Správy o pravidelnej 
revíznej prehliadke č.107/2011, v 
ktorej sa konštatovalo, že prevád-
zkou štadióna je ohrozený ľudský 
život i majetok organizácie a preto 
nevyhovuje bezpečnej prevádzke. 
Z týchto dôvodov žiada HK Púchov 
vrátiť nevyčerpanú čiastku podnáj-
mu v celkovej sume 149.878,86 eur 
spolu s úrokom z omeškania, ktorý 
k dnešnému dňu predstavuje čiast-
ku cca 89.000 eur, čo predstavuje 
spolu čiastku 238.878 eur. K tomu 

požaduje uhradiť aj súdny poplatok 
vo výške cca 9.000 eur a trovy práv-
neho zastupovania.

Aký je výsledok sporu na okres-
nom súde v Považskej Bystrici?
Dňa 1. 10. 2018 sa konalo pojedná-
vanie vo veci, na ktorom mali stra-
ny sporu možnosť navrhnúť ďalšie 
dôkazy a boli prednesené aj záve-
rečné reči právnych zástupcov HK 
Púchov a MŠK Púchov. Okresný súd 
žalobu HK Púchov zamietol v celom 
rozsahu a žalovanému MŠK Púchov 
priznal trovy konania vo výške sto 
percent. Tento spor nebol v meste 
Púchov medializovaný, ale pre MŠK 
Púchov je výsledok súdneho kona-
nia veľmi dôležitý, povedal by som 
až existenčný. V prípade neúspechu 
v spore by musel MŠK zaplatiť čiast-
ku prevyšujúcu 250.000 eur, čo by 
bolo možné iba na základe dotácie 
z mestského rozpočtu, teda z peňazí 
všetkých Púchovčanov.

Pretože spor môže ešte pokračovať 
v rámci odvolacieho konania, nebu-
dem teraz uvádzať podrobnosti mo-
jej prípadnej argumentácie v konaní, 
ale z výsledku sporu je zrejmé, že 
som vyvrátil všetky tvrdenia žalobcu 
a že moje argumenty za žalovanú 
stranu boli odborné, presvedčujúce 
a vedúce k úspechu v tomto nároč-
nom konaní. Uvediem iba to, že som 
preukázal, že odstúpenie od pod-
nájomnej zmluvy bolo zo strany HK 
Púchov neplatné, preukázal som, že 

výpoveď MŠK Púchov zo zmluvy o 
podnájme, daná podnájomníkovi HK 
Púchov, bola platná. Preukázal som 
aj to, že servisné prehliadky, revízie a 
pod. má zabezpečovať podľa zmluvy 
a jej dodatkov HK Púchov a preukázal 
som aj to, že zmluvná pokuta za poru-
šenie zmluvy zo strany HK Púchov vo 
výške nevyčerpaného podnájmu je 
primeraná. V tejto súvislosti sa musím 
poďakovať aj zamestnancom MŠK 
Púchov, ktorí mi poskytli množstvo 
listín z archívu, ktoré sa k danej veci 
vzťahovali.

Som rád, že som dostal priestor v 
týchto novinách a môžem občanov 
informovať o pozitívnych výsledkoch 

svojej práce, pretože v poslednom 
období sa v iných púchovských novi-
nách účelovo uverejňujú v súvislosti 
so mnou iba nepravdivé a klamlivé 
články.

Poznámka redakcie: Podľa informácií 
z ekonomickej komisie JUDr.  A.  Školek 
priniesol v posledných rokoch mestu  
Púchov a jeho spoločnostiam úsporu 
alebo finančný profit z vyhraných súd-
nych sporov vo výške väčšej ako jeden 
milión eur. Niektoré súdne spory však 
ešte neboli ukončené právoplatným 
rozhodnutím súdu. K tejto téme sa vrá-
time v najbližších číslach Púchovských 
novín.

-r-

Objekt zimného štadióna v Púchove .

„Krížom-krážom“ – takto výstižne na-
zvala celomestský problém ľudovej 
tvorivosti pri „vytyčovaní a realizácii“ 
chodníkov cez mestské trávniky v 
niektorom z minulých čísiel Púchov-
ských novín poslankyňa I. Kováčiko-
vá. Pri bytových domoch Za cintorí-
nom to už znalci Pytagorovej vety 
smerujúci do a z NsP Zdravie dotiahli 
k vyššiemu levelu, keď rozrastajúci sa 
ihličnan znemožnil priamy smer po 
prepone, obišli ho veľkým oblúkom 
a vytvorili tak zrejme v celom meste 
jediný unikátny „dvojprúdový“ chod-
ník v trávniku smerujúci od garáže 
oproti domu č.1258 medzi domami 

č.1254 a č.1280. Trávnik sa pritom 
dá elegantne a aj za dažďa obísť „po 
suchu“ po miestnych asfaltových ko-
munikáciách, len samozrejme treba 
urobiť o 20 až 30 krokov viac.

Koncom minulého roka som infor-
moval obyvateľov miestnej časti Pod 
Lachovcom, že „historická“ pamiatka 

z ulice J.  Kráľa zmizne a nahradí ju 
moderná stavba nového rodinného 
domu - podobného aký vyrástol o 
pár desiatok metrov ďalej. Väčšinu 
obyvateľov to potešilo a tak ma v 
týchto dňoch oslovili s otázkou, čo 
sa deje, keď objekt stále stojí? Nuž 
vtedy optimisticky naladený nový 
majiteľ s  pripravenou projektovou 
dokumentáciou a žiadosťou o sta-
vebné povolenie ešte netušil, akú 
má budúcu susedu. A tak na základe 
jej námietok a opakovaných odvolá-
vaní už absolvoval konania na MsÚ, 
na okresnom úrade, aj na TSK a čas 
pri súčasnom systéme byrokracie a 

jeden až dvojmesačných úradných 
lehotách neúprosne beží. A to je aj 
odpoveď pre tých, čo sa pýtajú, pre-
čo ešte táto chátrajúca „pamiatka“ 
z minulého storočia na ulici J.  Kráľa 
stále stojí.
Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a 

predseda VMČ Pod Lachovcom

Spod Lachovca:  dvojprúdový vyšľapaný chodník a rozostavaný dom s vežičkou stále stojí 
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D. Lako: Michalec nám opäť poslal do poštových 
schránok plagátik s bombastickým tvrdením
Ľudové príslovie hovorí, že viackrát 
opakovaná lož je vnímaná ako prav-
da. Týmto smerom sa vybral aj bý-
valý primátor Marián Michalec, keď 
nám opäť poslal do našich poštových 
schránok plagátik s  bombastickým 
tvrdením, že občania mesta mali za 
rok 2017 preplatky za smeti. To isté 
už tvrdil aj minulý rok pred voľbami 
do VÚC. A rovnako ako vtedy, aj teraz 
klame. Myslí si, že občania mesta mu 
na jeho klamstvá skočia a  dajú mu 
hlas, pretože napriek tomu, že je voči 
nemu vznesené obvinenie z  trestné-
ho činu za šoférovanie pod vplyvom 
alkoholu, kandiduje za poslanca a do-
konca aj za primátora mesta. Prosím, 
prečítajte si znovu môj článok, ktorý 
bol ako odpoveď na jeho klamstvá 
uverejnený vlani v Púchovských novi-
nách č. 36/2017:
Všetci súdni ľudia sa nad jeho letákmi 
najskôr zasmejú. Potom, keď si uve-
domia aké zlo, klamstvo a negatívna 
energia je zhmotnená v jeho vetách, 
pocítia ľútosť nad pisateľom. Čo je to 
za človeka, ktorý neustále útočí na 
všetko dobré a prospešné, čo mesto 
pod vedením primátora Rastislava 
Heneka spravilo pre svojich občanov 
za posledné tri roky? Možno žije v ne-
jakom inom meste, keď nevníma oko-
litú realitu. Občanov už nebavili jeho 

naivné videá, tak začal vydávať letáky. 
Naozaj si myslí, že mu niekto uverí? V 
najnovšom letáku sa venuje aj mojej 
osobe. Som tomu rád, pretože to po-
važujem za ocenenie mojej práce. Ak 
moju prácu kritizuje Michalec, viem, 
že robím pre občanov dobrú vec. 
V letáku navyše nehorázne klame, 
keď tvrdí, že „za rok 2016 Púchovča-
nia služby za odpad preplatili o cca 
100.000 eur.“ Aká je pravda? Občania 
zaplatili za rok 2016 za zber, manipu-
láciu, uskladnenie a separáciu odpa-
du sumu 712.922 eur. Skutočné ná-
klady však boli vo výške 1.048.389 eur. 
Takže nie, že občania niečo preplatili, 
ale mesto za občanov zaplatilo sumu 
335.467 eur! Bývalý primátor Micha-
lec vo svojich letákoch vyzýva, aby 
sa „mesto pohlo dopredu“. V tomto 
má pravdu vtedy, ak myslí na políciou 
začaté trestné stíhania a vyšetrovania 
Národnej kriminálnej agentúry. Áno, 
mesto by malo iniciovať rýchlejší a 
razantnejší postup policajných orgá-
nov, aby sa kauzy z obdobia, keď bol 
primátorom Michalec, POHLI DOPRE-
DU!

Toľko článok z minulého roka. A ako 
to bolo v roku 2017? Konateľovi PSTM 
Ing.  Milošovi Svobodovi sa podari-
lo spolu s  primátorom mesta Mgr. 

Rastislavom Henekom 
dohodnúť s novým pre-
vádzkovateľom skládky 
podstatne lepšiu sumu, 
čo prinieslo úsporu 
za uskladnenie. Ale aj 
tak mesto za občanov 
v roku 2017 doplatilo 
sumu 190.417 eur! Takže 
nie preplatky, ako klame 
bývalý primátor Micha-
lec, ale nedoplatky ob-
čanov! Mesto za minulý 
rok zaplatilo za každé-
ho občana mesta za 
vývoz a  uskladnenie 
smetí sumu 11 eur.

Ešte k  poslaným peniazom pod-
nikateľom. Už viac rokov mesto 
podporuje občanov a malých pod-
nikateľov. My sme podporu rozšírili 
aj na stredných podnikateľov, ktorí 
zamestnávajú našich občanov. Pod-
mienkou je, že podnikatelia musia 
všetky dane platiť v  predpísanom 
termíne a  nie ako to bolo  v  minu-
losti, že s  platením daní meškali 
a  niektoré sa  ešte stále vymáhajú 
súdnou cestou. A odkiaľ pochádzajú 
peniaze na podporu? Sú to peniaze 
malých a  stredných podnikateľov, 
ktoré zaplatili mestu vo forme daní. 

V pomere k zaplateným daniam ide 
o malé sumy, avšak aj tieto peniaze 
pomôžu pri stabilizácii pracovných 
miest v Púchove a využívaní sociál-
nych fondov. 

Na záver jeho letáku č. 13 Marián 
Michalec ešte píše, že poslanci si 
za členstvo v  dozorných radách 
sedemnásobne zvýšili odmeny. 
K  tomuto ďalšiemu klamstvu sa 
radšej nebudem vyjadrovať, v tom-
to prípade si radšej myslím, že píše 
o inom meste ako je Púchov... 

Ing. Daniel Lako, poslanec MsZ a 
predseda ekonomickej komisie

Malými letákmi exprimátor Michalec pravidelne 
oslovuje Púchovčanov.  

Trestný rozkaz pre exprimátora
Dňa 5. 10. 2018 hovorkyňa Krajské-
ho súdu v Žiline Mgr. Lenka Belavá 
našej redakcii poslala nasledovnú 
odpoveď na otázku, či už súd v 
Čadci rozhodol v  prípade bývalé-
ho primátora Mariána  Michalca:  
„Potvrdzujem, že obvinenému 
bol trestným rozkazom uložený 
peňažný trest vo výške 1.000 eur 
a pre prípad, že by výkon peňaž-
ného trestu mohol byť úmyselne 
zmarený, bol uložený náhradný 
trest odňatia slobody vo výmere 
jeden mesiac. Súčasne bol ulože-
ný aj trest zákazu činnosti viesť 
motorové vozidlá na dobu jeden 
rok. 

Trestný rozkaz zatiaľ nie je právo-
platný.“
Podľa platného zákona môže sa-
mosudca bez prejednania veci 
na hlavnom pojednávaní vydať 
trestný rozkaz, ak je skutkový stav 
spoľahlivo preukázaný vykonanými 
dôkazmi. Trestný rozkaz má pova-
hu odsudzujúceho rozsudku. Účin-
ky spojené s vyhlásením rozsudku 
nastávajú doručením trestného 
rozkazu obvinenému. Znamená to, 
že súd v prvej inštancii rozhodol, 
že Marián Michalec spáchal trest-
ný čin. Trestný rozkaz zatiaľ nie je 
právoplatný, pretože odsúdený má 
právo sa v stanovenej lehote voči 
rozhodnutiu súdu odvolať.

Môže Marián Michalec kandidovať 
za primátora?
Prekážkou práva byť volený za pri-
mátora mesta je právoplatné od-
súdenie za úmyselný trestný čin, ak 
odsúdenie nebolo zahladené. Mož-
nosť trestne stíhaných osôb kandi-
dovať vo voľbách má v slovenskom 
právnom poriadku oporu v jednom 
zo základných princípov trestného 
konania, ktorým je prezumpcia ne-
viny. Znamená to, že dokiaľ právo-
platným odsudzujúcim rozsudkom 
súdu nie je vyslovená vina, nemožno 
na toho, proti komu sa vedie trestné 
stíhanie, hľadieť ako by bol vinný. Ka-
ždý občan, pokiaľ nie je právoplatne 
odsúdený, sa pokladá za nevinného. 

To znamená, že i na kandidujúceho 
na primátora treba hľadieť ako na 
nevinného, pokiaľ nebol právoplat-
ne odsúdený za skutok, pre ktorý je 
trestne stíhaný.

Bývalý primátor Marián Michalec sa 
pravdepodobne voči rozhodnutiu 
súdu odvolá a bude kandidovať na 
funkciu primátora mesta. Nasvedču-
je tomu aj jeho rozhodnutie zo dňa 
4. 10. 2018, kedy si tri mesiace po za-
čatí volebnej kampane konečne zri-
adil svoj transparentný volebný účet. 
Na oficiálnu predvolebnú kampaň 
(ktorú de facto robí už štvrtý rok) si 
zatiaľ na transparentný volebný účet 
prichystal 10.000 eur.                           -sf-

Exprimátor bol odsúdený za šoférovanie pod vplyvom alkoholu
Voči Mariánovi Michalcovi bolo ešte v júni 2018 vznesené Okresnou prokuratúrou v Čadci obvinenie za 
trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods.1 Trestného zákona, pretože bol 
19. mája 2018 hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru v Čadci zastavený a vyzvaný na vyko-
nanie dychovej skúšky, ktorej sa dobrovoľne podrobil. Policajti Mariánovi Michalcovi v dychu namerali 
0,50 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,04 promile.
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Uvítanie 
detí 
do života 
5. 10. 2018
Malý župný dom, Púchov

Ján Mičic Alexander Marián 
Mišún

Anabela Kováčová Andrej Dúbravka

Eliška Mateičková Jakub Goron

Karolína Rosinová

Adriána Mičicová

Šimon Galovič Daniel Rybanský

Klára Ďurfinová
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Lukáš Kalús Marko Sedliak

Matej Detvaj Melánia Adamčíková

Mia Chmara Nikola Loduhová

Richard Ďuriš Stela Sluka
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CVČ Včielka sa teší z rekonštrukcie sociálnych zariadení

Dnes budova slúži viac a 780 čle-
nom záujmových útvarov, ktorí 
naše centrum navštevujú. Budova 
prešla viacerými rekonštrukciami, 
od výmeny okien, cez prístavbu 
ateliéru a učebne - tzv. „Slovenskej 
izby“, prestavbu garáže na učebňu 
ekológie nazvanú „U krtka“, až po 
pohyblivú plošinu, ktorá umožňuje 
zdravotne znevýhodneným navšte-
vovať naše centrum. 

V auguste 2018 sa v našom centre 
opäť po dlhšej dobe búralo, mu-
rovalo, obkladalo a maľovalo. Re-
konštrukcie sa dočkali dievčenské 
a chlapčenské sociálne zariadenia, 
ktoré to už naozaj potrebovali. Na-
novo bolo naprojektované a vy-
budované i WC pre zdravotne zne-
výhodnených členov záujmových 
útvarov, ktoré nám chýbalo.

Preto by som sa chcela poporiad-
ku veľmi pekne poďakovať najmä 
nášmu zriaďovateľovi Mestu Pú-
chov a poslancom mestského za-
stupiteľstva, ktorí vyčlenili finančné 
prostriedky na túto rekonštrukciu 
a schválili účel ich použitia. Veľká 
vďaka tiež patrí tým, ktorých úlo-
hou bolo v relatívne krátkom čase 
zrealizovať potrebné kroky, ktoré 
vyžaduje zákon a to najmä Ing. arch. 

Daniele Šicovej za skvele odvede-
nú prácu, vedúcemu oddelenia 
Ing. Miroslavovi Svoradovi a ďalším 
zamestnancom Oddelenia výstav-
by, investícií, životného prostredia 
a stavebného úradu MsÚ, ktorí sa 
spolupodieľali na diele. 

Keďže v priestoroch CVČ Včielka 
prebiehala letná činnosť do polo-
vice augusta formou denných tá-
borov a Dni otvorených dverí boli 
naplánované už na 5. a 6. septem-
bra zrealizovať rekonštrukciu bolo 
možné len v tomto obmedzenom 
časovom období. Veľké a zaslúže-
né ďakujem vyslovujem firme Ing. 
Halačovej, ktorá v skutočne limito-
vanom čase dokázala nemožné a 
rekonštrukciu zrealizovala napriek 
rôznym prekážkam, ktoré sa v jej 
priebehu vyskytli.

Myslím, že pociťovať a vyslovovať 
vďaku za odvedenú prácu je čoraz 
vzácnejšie, preto je na nás, aby sme 
to robili tak často, ako sa dá. Tešíme 
sa na vás v CVČ Včielka. Veríme, že 
sa u nás budete cítiť dobre. Všetko, 
čo robíme, robíme pre vás veľkým 
srdcom.

Alena Strýčková, 
riaditeľka CVČ Včielka

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

20. október
ZÁMOK GÖDÖLLŐ, MEDVEDIA FARMA
A MESTO UMELCOV SZENTENDRE 
Zámok cisárovnej Sissi a ďalšie atrakcie v Maďarsku.
Cena: 28 €

27. október
PO STOPÁCH RODU ESTERHÁZY V RAKÚSKU

Cena: 27 €
Zámok Eisenstadt a hrad Forchtenstein.

TOP zájazd!

8. november
DIVADLO ASTORKA BRATISLAVA - SEN NOCI
SVÄTOJÁNSKEJ - KOMÉDIA
Cena vrátane dopravy a vstupného: 27 € dospelý; 
22 € senior, študent

13. november
SND BRATISLAVA - OPERA NABUCCO

Cena vrátane dopravy a vstupného: od 27 €
HISTORICKÁ BUDOVA; Vstupenky I. až IV. kategórie

23. - 25. november
ADVENTNÝ SALZBURG, romantický HALLSTATT,
jazero WOLFGANGSEE, soľná baňa HALLEIN
Adventný čas v najkrajšom rakúskom meste a oveľa viac!

3-dňový zájazd

30. november - 2. december 
ADVENTNÁ A MUZIKÁLOVÁ PRAHA

3-dňový zájazd

Posledné miesta!

TOP komédia!

Národné divadlo!

Muzikál ČAS RŮŽÍ s hitmi Karla Gotta + pamätihodnosti
Prahy a vianočné trhy!
Cena: 120 €

Cena: 150 €

Adventné zájazdy!

Budova Centra voľného času Včielka má za sebou dlhoročnú históriu. Pôvodne slúžila ako  

lodenica, až pokiaľ v roku 1961 neprešla pod okresný úrad ako Dom pionierov a mládeže.  

Postupom času sa vplyvom spoločenských i štátnych zmien pretransformovalo toto zariadenie 

na súčasné Centrum voľného času Včielka. 
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Ekotopfilm prišiel do Púchova po prvýkrát
V utorok 2. októbra zavítal do Púchova filmový festival Ekotopfilm. V Divadle Púchov mohli záu-

jemcovia vidieť environmentálne dokumenty z celého sveta a zúčastniť sa zaujímavej diskusie.

Už 44 rokov má filmový celosveto-
vý festival Ekotopfilm, ktorý dokázal 
spojiť na jednej platforme verejný, 
súkromný a tretí sektor v problemati-
ke trvalo udržateľného rozvoja. Stalo 
sa z neho jedno z najväčších a naj-
navštevovanejších podujatí, vytvoril  
viac ako 5.000 partnerstiev vo viac 
ako 58 krajinách sveta. Je najväčším 
festivalom svojho druhu na Sloven-
sku. Navštívilo ho už viac ako jeden 
milión návštevníkov.

Doobedňajší program pre deti otvori-
li púchovskí partneri festivalu riaditeľ 
PTSM, s.r.o. Miloš Svoboda a riaditeľ-
ka CVČ Včielka Alena Strýčková. Po-
dujatie pozdravil aj primátor mesta 
Rastislav Henek: „Vieme dobre v akej 
konzumnej dobe dnes žijeme, ktorá 
so sebou prináša aj nadmernú pro-
dukciu odpadu. Nemalo by nám byť 
ľahostajné kde ten odpad skončí, 
zamyslieť sa, koľko z tohto odpadu 
sa dá znova použiť. Cieľom dnešnej 
akcie je zvýšiť enviromentálne po-
vedomie, najmä u detí a mládeže. 
Myslime už teraz na budúcnosť, na 
životné prostredie, v ktorom chceme 
žiť a budú žiť aj Vaše deti.”

Poobedňajší program pre verejnosť 
otvoril film MEDVEDE Z KAMČATKY - 
ZROD ŽIVOTA, vhodný aj pre rodiny 
s deťmi. Tento prírodopisný film me-
ditatívneho typu sleduje 7 mesiacov 
dve medvedice a ich medvieďatá a 
odhaľuje tajomstvá ich každodenné-
ho života. Vďaka hudbe a ruchom prí-
rody bez komentára, sa diváci mohli 
úplne ponoriť do nádhernej divočiny, 
cítiť jej silu medzi sopkami, riekami 
a divokou zverou a zároveň zakúsiť 
dôležitú hranicu, ktorú by človek ni-
kdy nemal prekročiť.

Ako ďaleko zájdete v Nórsku, ak sa bu-
dete stravovať výlučne potravinovým 
odpadom? Dozvedeli návštevníci 
festivalu v zaujímavom dokumente 
PO ZÁRUKE. Potravinový odpad pred-
stavuje pre malú zato bohatú krajinu 
obrovský problém. Až štvrtina potra-
vín končí v odpadkovom koši! Štyria 
mladí aktivisti sa snažia na situáciu 
upozorniť a preto sa vydajú na cyk-
lovýlet zo Severného mysu až na juh 
Nórska, zdolávajúc 3.000 km dlhú tra-
su. Stravujú sa potravinami, ktoré by 
supermarkety inak vyhodili. Nakoniec 
zistia, že z potravinového odpadu 

môžu žiť ako králi. Čo to ale vypovedá 
o ich krajine a našom spôsobe života?
V utorok večer bola inšpiratívnu dis-
kusia Domácnosť bez odpadov, kde 
sa s  účastníkmi festivalu o osobné 
skúsenosti podelil Braňo Moňok z ob-
čianskeho združenia Priatelia Zeme. 
Po diskusii festival pokračoval filmo-
vým programom. Najskôr to bol prie-
kopnícky dokument PYTLIACKE POD-
SVETIE, kde film odhaľuje globálny 

syndikát, ktorý je hnacím motorom 
nelegálneho zabíjania nosorožcov. 
Potom sa premietal silný dokument 
SLAMKY, kde sa skupiny aj jednotliv-
ci po celom svete snažia pomocou 
výchovy a spolupráce znižovať použí-
vanie plastových slamiek využitím ich 
neplastových náhrad. Festival uzavrel 
film BIELE ŠÁLKY UŽ NETREBA.

Zdroj: www.ekotopfilm.sk

Harmonogram poskytovania kontajnerov na objemný odpad
8. - 14. 10. 2018 
Horné Kočkovce - na pôv. mieste (Ul. Hurbanova)

Horné Kočkovce - na pôv. mieste (Ul. Kukučínova)

Horné Kočkovce - na pôv. mieste (Ul. Hečkova)

Horné Kočkovce - Ul. Železničná (parkovisko)

Horné Kočkovce - Vŕšok (pod býv. zber. surovin.)

Individuálny zber nebezpečného a elektronického 
odpadu bude uskutočnený na základe požiadav-
ky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých 
miestnych častí. Následný zber nebezpečného a elek-
tronického odpadu bude vykonaný individuálne v 
miestnej časti u nahlásených občanov. 
Kontakt: Ing. Ladislav Halas, 042/285 16 18, 
042/471 12 23, halas@ptsmpu.sk.

15. - 21. 10. 2018
Hrabovka - dolný koniec

Hrabovka - pri Rivane

Ihrište - pod autobusovou zástavkou

Hoštiná - pri požiarnej zbrojnici

Hoštiná - pri zástavke pri DK                   
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Víťazom populárnej Starostovskej súťaže 2018
v požiarnom útoku sa stalo domáce družstvo z Ihríšť 
Šiesteho ročníka Starostovskej súťaže v po-
žiarnom útoku sa v Ihrišťoch na  „Kopečku“ 
počas uplynulej slnečnej soboty (6. 10.) zú-
častnilo 21 hasičských družstiev z Púchovské-
ho, Považskobystrického a Ilavského okresu. 
Tiež prišlo jedno družstvo z Českej republiky, 
čím sa stala súťaž po prvýkrát cezhraničnou. 

Podmienkou štartu v súťaži bol aktív-
ne zapojený starosta obce alebo pri-
mátor mesta (príp. poslanec zastupi-
teľstva) a jedna súťažiaca musela byť 
žena. Na začiatku zápolenia bolo do-
hodnuté, že do druhého kola postúpi 
prvých desať družstiev. 
Súťaž odštartovali Ladce, za nimi Doh-
ňany, Beluša... Výkony boli vyrovnané, 
zapojení starostovia sa snažili a niektorí 
si zabehli aj viac útokov. Prvé kolo o 
pár stotín vyhralo domáce Ihrište pred  
Starým Jičínom (ČR) a Lednicou A. 
Pravidlá zároveň určovali maximálny 
čas požiarneho útoku (60 sekúnd), 
čo sa nepodarilo v prvom kole splniť 
trom družstvám (Ďurďové, Lúky, Hor-
ný Lieskov). 

Krásne slnečné počasie, výborne 
jedlo, pekné prostredie a nadšenci 
hasičského športu spríjemňovali prie-
beh súťaže. Po malej prestávke medzi 
súťažnými kolami súťaž skomplikoval 
vietor, ktorý fúkal proti prúdarom. Na-

striekať desaťlitrové terče bolo veľmi 
náročné, čo sa podpísalo aj pod vý-
sledné časy. 

V druhom kole si polepšili len do-
máci, ktorí sa ako jediní dostali pod 
30-sekundovú hranicu a s časom 26,24 
sekúnd vyhrali. Primátor Púchova Ras-
tislav Henek, ktorý súťažil za družstvo 
Ihríšť, mohol byť na svoj tím právom 
hrdý. Všetky ostatné družstvá mali hor-
ší čas. V druhom kole nedokončili svoj 
útok Horné Ladce a Lednica A. Dis-
kvalifikované boli Dohňany a Hoštiná, 
ktorým sa tým pádom započítal čas  
z prvého kola. 

Súťaž prebehla úspešne, nikto sa ne-
zranil a všetci sa dobre zabavili. Každé 
zúčastnené družstvo dostalo na vy-
hodnotení malý darček. Oceňovanie 
začalo cenou „smoliar súťaže“, ktorým 
sa stalo družstvo z Vrchteplej, ktoré sa 
len tak-tak zmestilo do stanoveného 
časového limitu (59,11 s). Ďalej bol 

vyhodnotený ako najlepší prúdar Ivan 
Baška z domáceho družstva Ihrište 
s časom 24,28 sekundy. Vecné ceny 
získali za 5. miesto hasiči z Hoštinej 
(32,70 s) a 4. miesto hasiči zo Zbory 
(31,56 s). 

Medailové priečky obsadili: 
1. miesto: Ihrište (26,24 s)  
2. miesto: Starý Jičín, ČR (31,32 s) 
3. miesto: Lednica A (31,51 s)

Tímy Starostovskej súťaže 2018:
Ihrište, Starý Jičín (ČR), Lednica A
Zbora, Hoštiná, Lednica B, Vydrná,

Dulov, Dohňany, Horné Ladce, Streže-
nice, Podhorie, Beluša, Lysá pod Ma-
kytou, Hloža, Ladce, Tŕstie, Vrchteplá, 
Lúky, Ďurďové, Horný Lieskov.

Dobrovoľný hasičský zbor Ihrište v 
spolupráci s Územnou organizáciou 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pú-
chov ďakuje všetkým ľuďom, ktorí sa 
zapojili do prípravy a priebehu súťaže, 
sponzorom a všetkým zúčastneným 
družstvám za vydarenú akciu.

Ing. Mária Bašková, predsedníčka 
DHZ Ihrište, -r- 

Foto: DHZ Ihrište, S. Flimmel

Víťazný tím Ihrište štartoval v 6. ročníku Starostovskej súťaže v zložení:
Marián Šponiar (kôš), Ivan Kubiš (spoj), Jaroslav Dvorský (stroj), Rastislav 
Henek (B-čkar), Daniel Rosina (rozdeľovač), Ivan Baška (ľavý prúd), Ivan 
Čeman (pravý prúd), Veronika Galánková (ôsmy člen - pomoc pri zapájaní 
do rozdeľovača).  Na foto vpravo dole strieborný Starý Jičín (ČR).



CHLADNIČKY SI MÔŽETE 
OBJEDNAŤ 

cez objednávkový formulár, ktorý nájdete na:

MESTSKOM ÚRADE V PÚCHOVE (informátor), 
PÚCHOV SERVIS, s. r. o. 

(sekretariát - 042/46 51710)
a na webstránke Púchovských novín 

www.puchovskenoviny.sk
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9. okóber - sv. Dionýz, biskup, a 
spoločníci, mučeníci; sv. Ján Leo-
nardi, kňaz
• Dionýz, Dionýzia - je meno gréc-
keho pôvodu a v preklade znamená 
„zasvätený bohu Dionýzovi“ (gréc-
kemu bohu vína, úrody a plodnosti)
10. okóber - sv. František Borgiáš; 
sv. Daniel Comboni
• Gedeon - hebrejské meno (Gid-
hón) s významom „drevorubač“
• Krasomila - novšie české meno 
znamenajúce „krásu miluj“
• Slavomíra - má slovanský pôvod a 
znamená „sláva mieru (svetu)“
• Záboj - novšie české meno prav-
depodobne znamenajúce „bojov-
ník“
11. okóber - bl. Ján XXIII., pápež
Belín - meno nejasného pôvodu, 
možno pochádza z mena Belinda
• Brunhilda - meno nemeckého pô-
vodu s významom „obrnená bojov-
níčka“
• Bruna - domácka podoba mena 
Brunhilda
• Luneta - novšie meno odvodené 
od slova luna = mesiac
• Selena - grécke meno s význa-
mom „mesiac“
• Valentína - má latinský pôvod s vý-
znamom „je zdravá a silná“
• Zvonimír, Zvonimíra - slovanské 
meno s významom „zvoň (na) mier 
(svet)“
• Zvonislav, Zvonislava - slovanské 
meno s významom „oslavuj zvon“
12. okóber - sv. Maximilián, biskup; 
sv. Sefarín, rehoľník
• Maximilián, Maximiliána, Max - má 
latinský pôvod a v preklade zname-
ná „najväčší nasledovník“
13. okóber - sv. Koloman; sv. Eduard
• Edgar - má anglický pôvod a v pre-
klade znamená „bohatý kopijník“
• Koloman - má keltský pôvod a v 
preklade znamená „pustovník“
14. okóber - sv. Kalixt I., pápež a 
mučeník
• Boris - má ruský pôvod a je odvo-
dené z mongolského slova bogori, 
ktoré znamená „malý“
• Borislav, Borislava - je slovanské 
meno a jeho význam je „bojuj o slá-
vu“ alebo „slávny bojom“
• Kalist, Kalista - svätecké meno z 
gréckeho slova kallistos = najkrajší
15. okóber - sv. Terézia od Ježiša 
(z Avily), panna a učiteľka Cirkvi;
sv. Tekla
• Terézia, Tereza - je gréckeho pôvo-
du s nie celkom jasným významom; 
v preklade znamená „pochádzajúca 
z ostrova Thery“ alebo „záštita“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán
 a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninámVeterány budú v sobotu prechádzať 
Púchovom, krátko sa zastavia 
na parkovisku pri futbalovom štadióne
V sobotu 13. októbra 
sa uskutoční už tretie 
ukončenie sezóny čes-
koslovenských vete-
ránistov pod názvom 
„200 KILOMETROV 
ČESKOSLOVENSKOM. 

Je to spoločné ukončenie veterán-
skej sezóny, medzinárodná jednod-
ňová akcia historických vozidiel a 
motocyklov. Spanilá jazda ako aj 
program trasy je orientovaný na ma-
lebné miesta Česka a Slovenska. Toh-
toročná trasa bude viesť aj cez mesto 
Púchov, ktorým budeme prechádzať 
okolo 14-tej hodiny. Kolóna áut by 
mala ísť trasou zo smeru od Považ-
skej Bystrice cez Námestie slobo-
dy -  Komenského ul. - Štefánikova 
ul. - Ul. 1. mája. Na parkovisku MŠK 
pri futbalovom štadióne bude krátka 
zastávka, kde si Púchovčania budú 
môcť pozrieť a obdivovať rôznu 
historickú techniku na kolesách rôz-
nych rokov výroby. 

Pokračovanie spanilej jazdy veterá-
nov nás ďalej zavedie na nádherné 
prostredie letiska v Slávnici. Príchod 
na letisko je plánovaný na 14:30. Ve-
rejnosť ale aj účastníci jazdy si budú 
môcť prezrieť letecké múzeum v 
Slávnici a v  prípade pekného po-
časia budú môcť vidieť skokanov z 
lietadiel, ktorí tam budú skákať už od 
rána. Na letisku v  Slávnici bude pre 

účastníkov zrazu nachystané občer-
stvenie a na záver zrazu okolo 16-tej 
hodiny bude aj vyhodnotenie celej 
akcie a spoločné rozlúčenie sa česko-
slovenských veteránistov.

Podujatie organizuje AUTO-CEN-
TRUM Mošková Mária a Honest 
Veteran Car Club Rožnov pod Rad-
hoštěm.                                                       -r-
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Ako sa žije našim seniorom? 
Mnohým nie práve najlepšie… 
Vedela by im život aspoň čiastočne 
spríjemniť samospráva? Určite 
áno! Stretnutia, kurzy, koncerty, 
prednášky, medzigeneračný pro-
gram s mladou generáciou a veľa 
ďalšieho. To všetko by mohlo 
a malo robiť mesto, aby sa seniori 
mohli cítiť užitoční a neboli osamelí. 
Je toho veľa, čo nám môžu oni 
odovzdať, je toho veľa, čo môžeme 
my pre nich urobiť!

Pavol Crkoň: “Starší ľudia potrebujú vzťah. Starší ľudia 
potrebujú pozornosť. Starší ľudia potrebujú lásku.”

Prečo? Lebo čím sme starší, tým viac si 
všímame nielen svoje vrásky, ale aj in-
formácie o starobe a žiaľ, nepočujeme 
o nej nič dobré. Ani od politikov, ktorí nás 
strašia, „že o chvíľu nebude na dôchod-
ky“. Ani od známych, ktorí sa trápia s tým, 
ako sa odborne postarať o svoju babičku, 
ktorá má alzheimera a nič dobré o nej 
nepočujeme ani z médií. Dôkaz? Podľa 
kvalitatívneho prieskumu najčítanejších 
printových médií médiá posilňujú vní-
manie staroby u verejnosti nasledovnými 
spojeniami: staroba = chudoba; staroba 
= choroba; staroba = návrat do detskej 
detinskosti; staroba = obeť, keďže starí 
ľudia bývajú často okradnutí, dôverčiví 
a bezbranní.

Púchovskí seniori si tiež zaslúžia úctu 
a rešpekt za všetko čo pre nás, naše 
deti i mesto urobili. Preto prinášame 
sériu konkrétnych opatrení na zlepšenie 
života pre staršiu generáciu. Každé z nich 
je realizovateľné pomerne jednoducho, 
mesto prakticky nič nestoja a ich reali-
zácia je len o veľkorysosti a dobrej vôli:

- ku každému nezrozumiteľnému úrad- 
   nému formuláru vypracujeme jasný 
   a jednoduchý návod na vyplnenie,
- rozšírime spoločenské podujatia pre 
   seniorov,
-  všetky informácie o živote v meste, 
    o sociálnych a zdravotných službách 
   poskytneme zrozumiteľným 
   a primeraným spôsobom.

Dôstojný život v starobe má byť právom, 
nie privilégiom. Vrásky, šediny a úby-

Obedy za 1€ budú 
mať seniori k dispozícii 
aj cez víkend, teda 

7 dní v týždni.‘‘

Dotovaná strava pre seniorov je bene-
fit, ktorý môžu seniori využiť takmer 
v každom meste. A keď je možné zabezpečiť 
ju od pondelka do nedele v Novej Dub-
nici, musí to ísť aj v Púchove, ktorý je 
jedným z najbohatších miest z hľadiska 
daňových príjmov na hlavu obyvateľa.

Nie je mi jedno ako sa medzi nami naši 
seniori cítia. Nielen zo sebeckých dôvo-
dov, keďže čas plynie a budeme čochvíľa 
na ich mieste, či naopak z dôvodov 
solidárnych a humánnych, ktoré by mali 
byť vlastné ľuďom v každej civilizovanej 
krajine. Ale aj z dôvodov čisto prag-
matických. Seniori sú najpočetnejšou 
sociálnou skupinou, ktorá je odkázaná 
na sociálne služby. Skupinou, ktorej počet 
sa naozaj rapídne zvyšuje, takže starí ľudia 
budú zohrávať v spoločnosti čím ďalej, 
tým väčšiu, a teda významnejšiu úlohu. 

Starostlivosť o seniorov bude jednou 
z mojich priorít a nikdy z nej nevypadne  
to podstatné: Starší ľudia potrebujú 
vzťah. Starší ľudia potrebujú pozornosť. 
Starší ľudia potrebujú lásku.

Okrem toho rozšírime možnosť 
stravovať sa za jedno euro aj na víkend-
ové dni. Lacnejšie obedy vo vybraných 
zariadeniach poskytujúcich verejné stra-
vovanie tak budú mať seniori a zdravotne 
znevýhodnení obyvatelia k dispozícii 
7 dní v týždni. Teda nielen počas pra-
covných dní, ale aj počas víkendu. Senior, 
ktorý chce takúto možnosť využiť, musí  
mať trvalý pobyt v Púchove. 

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

tok telesných síl k starobe prirodzene 
patria. To však ale neznamená, že 
seniori nemôžu starobu prežiť dôstojne 
a aktívne. Staroba sa nás dotýka, preto vo 
zvyšovaní úrovne kvality života seniorov 
musíme urobiť viac. Budeme omnoho 
intenzívnejšie podporovať terénne soc-
iálne služby pre seniorov, aby čo najviac 
z nich malo možnosť prežiť starobu doma 
a ostať vo svojom prirodzenom prostredí 
aj vtedy, keď sú odkázaní na pomoc iných. 

Pavol Crkoň
kandidát na primátora

VÍKENDOVÉ OBEDY 
PRE DÔCHODCOV 
ZA 1 EURO?
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Dňa 5. 10. 2018 sa uskutočnilo v Cen-
tre sociálnych služieb Kolonka už tra-
dičné podujatie Deň rodiny. Pozvaní 
boli predovšetkým rodinní príslušníci 
klientov, ktorým toto podujatie bolo 
venované. Medzi pozvanými hosťami 
bola aj vedúca sociálneho odboru TSK 
PhDr. Elena Nekorancová spolu s ved-
úcou oddelenia školstva a sociálnych 
veci MsÚ Mgr. Renátou Holákovou. 
Samozrejme nemohli chýbať najbliž-
šie centrá sociálnych služieb Nosice, 
Chmelinec a Lednické Rovne. 
Program začal predstavením domá-
cich klientov na ľudovú notu a po nich 

prišli vystúpiť herci Naivného divadla 
Dolný Lieskov, ktorí boli u nás prvý 
krát. Medzičasom nám spríjemňovali 
deň hudbou a spevom harmonikári 
bratia Vojtekovci. Podával sa kotlí-
kový guláš a mnoho dobrôt vďaka 
dobrým sponzorom. Rodina je mies-
tom, kde sa láska rodí a nikdy nechý-
ba - toto je posolstvo podujatia, aby 
klienti a ich rodiny cítili, že sme tu pre 
nich a že láskavou spoluprácou sa ich 
a náš život dá veľmi obohatiť.

Barbora Orgoniková 
Foto: S. Flimmel

Deň rodiny v CSS Kolonka

Svoje diela predstavilo trinásť umel-
cov zo Slovenska, Česka, Poľska a 
Ukrajiny. Dámy Elzbieta Grosseová, 
Anna Schumacher a Iwa Kruczkowska 
ukázali rôzne prístupy k umeleckému 
stvárneniu na obrazoch, aby ich vi-
zuálne konfrontovali maliari Ladislav 
Hodný, Zdeněk Netopil, Dušan Baláž, 
Vladimír Šuster, Taras Usik a Peter Har-

gaš. Sochárskym umením zaujali páni 
Marián Hutira, Pavol Hajdúk, Ľubomír 
Fajer a samotný organizátor akcie Ja-
roslav Martiš. 
Niektorí z umelcov ostali verní svojím 
starším dielam, iní sa vydali cestou 
experimentu, spoločným im bola túž-
ba zachytiť prchavý okamih a potešiť 
zmysly. Láska k životu a farebnosť 

Vernisáž XVI. ročníka medzinárodného výtvarného sympózia
Jesenný plenér organizovaný združením ART Belušské 

Slatiny v dňoch 30. septembra až 6. októbra vyvrcholil 

vernisážou (5. 10.) v priestoroch Divadla Púchov. 

vyžarovali aj diela štrnásteho výtvar-
níka Jirku Kubelku, ktorému náhla a 
tragická smrť zabránila podporiť po-
dujatie svojim elánom a láskavosťou. 
Napriek smutnej udalosti sa tvorcom 
podarilo počas uplynulého týždňa 
zhmotniť radosť, provokáciu a jedi-
nečnosť, ktoré si užili v inšpiratívnom 
prostredí Belušských Slatín, v hoteli 
patriacom Slovenskej pošte. 
Atmosféru večera doplnili recitácia 

básni vystavujúceho sochára Jaro-
slava Martiša a hra na harfu. Umenie 
nám umožnilo sa na okamih sa za-
staviť a vnímať svet intenzívnejšie, 
vo svojej zložitosti a pestrofarebnos-
ti. Ďakujeme za účasť výtvarníkom, 
spoluorganizátorom a všetkým ná-
vštevníkom. Výstava bude prístupná 
v priestoroch púchovského divadla 
do 4. novembra. 

Petra Martišová

KALANETIKA

Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú 
dokonalú postavu. Pracujte s tým čo máte.

(Callan Pinckney)  

� Rýchla a spoľahlivá metóda na 
získanie peknej a pevnej postavy.

� Hodina kalanetiky je výdatná ako 
20 hodín aerobiku.

Cviky sú vhodné pre 
každého muža a pre 
každú ženu. Dajú Vám 
do poriadku chrbticu 

a vedú k zdravšiemu 
držaniu tela.

Cvičenie nemá nič 
spoločné s bežným fit 

: horda ľudí, 
ktorí robia rovnaké cviky 
v rovnakom čase, bez 
ohľadu na to, čo ich telo 
znáša a čo nie.

Pravidelné cvičenie je 
dôležité aj pre starších 
ľudí ak sa chcú udržať 
v kondícii pre seba i 
pre vnúčatá. Dôležité je 
zostať aktívny.

� Dá Vám do poriadku chrbticu, 
vráti vám svižnú postavu.

� Cvičenia veľmi rýchlo priná
šajú výsledky.

Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú 
dokonalú postavu. Pracujte s tým čo máte.

(Callan Pinckney)  

� Rýchla a spoľahlivá metóda na 
získanie peknej a pevnej postavy.

� Hodina kalanetiky je výdatná ako 
20 hodín aerobiku.

Cviky sú vhodné pre 
každého muža a pre 
každú ženu. Dajú Vám 

a vedú k zdravšiemu 
držaniu tela.

Cvičenie nemá nič 
spoločné s bežným fit 

: horda ľudí, 
ktorí robia rovnaké cviky 
v rovnakom čase, bez 
ohľadu na to, čo ich telo 
znáša a čo nie.

Pravidelné cvičenie je 
dôležité aj pre starších 
ľudí ak sa chcú udržať 
v kondícii pre seba i 
pre vnúčatá. Dôležité je 
zostať aktívny.

� Dá Vám do poriadku chrbticu, 
vráti vám svižnú postavu.

� Cvičenia veľmi rýchlo priná
šajú výsledky.

Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú 
dokonalú postavu. Pracujte s tým čo máte.

(Callan Pinckney)  

� Rýchla a spoľahlivá metóda na 
získanie peknej a pevnej postavy.

� Hodina kalanetiky je výdatná ako 
20 hodín aerobiku.

Cviky sú vhodné pre 
každého muža a pre 
každú ženu. Dajú Vám 

a vedú k zdravšiemu 
držaniu tela.

Cvičenie nemá nič 
spoločné s bežným fit 

: horda ľudí, 
ktorí robia rovnaké cviky 
v rovnakom čase, bez 
ohľadu na to, čo ich telo 
znáša a čo nie.

Pravidelné cvičenie je 
dôležité aj pre starších 
ľudí ak sa chcú udržať 
v kondícii pre seba i 
pre vnúčatá. Dôležité je 
zostať aktívny.

� Dá Vám do poriadku chrbticu, 
vráti vám svižnú postavu.

� Cvičenia veľmi rýchlo priná
šajú výsledky.

- rýchla a spoľahlivá 
metóda na získanie 

peknej a pevnej 
postavy

- hodina kalanetiky 
je výdatná ako 

20 hodín aerobiku

- cvičenia veľmi rýchlo 
prinášajú výsledky

Poplatok 3 eurá na hodinu. Účasť prosíme nahlásiť na tel. 0918 433 382 
alebo mail lenkadaskova09@gmail.com

Dvory Funnystep (pri Alexandra hoteli) 
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12. 10., 19. 10., 26. 10.  (vždy v piatok) 
Výtvarný ateliér o 16:00
Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. 

17. 10., 24. 10. (vždy v stredu) 
Astronomický krúžok o 16:30
Stretnutie mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka.

11. 10. (štvrtok)   
Kreatívny workshop: 
Zvieratká z ponožiek o 17:00 
Jednoduché, veselé, krásne a bez použitia 
ihly – aj také hračky sa dajú vyrobiť. A zvlád-
ne to naozaj každý, aj tí najmenší. Stačí len 
trochu fantázie a farebné ponožky. Ak sa 
vám doma povaľujú nejaké ponožky, ktoré 
nenosíte, už viete čo s nimi. 

13. 10. (sobota)   
Podivný Unique Djembe 
workshop + jam ssesion o 16:00 
Radi vás naučíme techniku hrania, povi-
eme vám niečo o pôvode djeme kutúry, 
naučíme sa africké rytmy a priblížime vám 
prepojenie celého tela a mysle s djembe a 
najmä vám ukážeme prečo bubnovanie tak 
milujeme. Tešíme sa na spoločnú vibráciu.

17. 10. (streda)   
Prírodný aranžmán k „Dušičkám“ o 17:00 
Blíži sa čas spomienok a preto si tentokrát spolu vytvoríme aranžmán práve 
pre niekoho, kto nám bol blízky. Pôjde o čisto prírodné aranžmány. 

26. 10. (piatok) o 19.00 h  
India: Ťažko uveriteľná krajina
Cestovateľský stand-up o jednej z najrozpo-
ruplnejších krajín sveta. India je ultimátnou 
cestovateľskou skúsenosťou ostrou ako ku-
racie karí deň po konzumácii. Aj tú jogu vás 
naučí úplne inak, než by ste čakali. Prednáša 
Jakub Venglář zo „Za horami.cz“. 

Október
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda, 10. 10., 19.30 h  

MOULIN ROUGE                                                                                                
Príbeh básnika Christiana, ktorý spomína na lásku jeho života. So Satine sa zoznámi dôsledkom 
nechcenej zámeny. Z tohto nevinného stretnutia, sa vyvíja niečo, čo si Satine ako kurtizána ne-
môže dovoliť. Premiéra divadelnej hry, ktorú spolu skúšajú, sa blíži, bohatý vojvoda je rozhodnutý 
urobiť všetko, aby si Satine podmanil. Je láska medzi Christianom a Satine odsúdená na zánik 
alebo úspech?                                                                                       
MN 15  rokov – Austr., USA – ASFK – 127 ´ – titulky – muzikál. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok, 12. 10., 17.30 h      Sobota, 13. 10., 17.30 h

TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI                                                                                                
Čas vypršal. Kúzla ožívajú. Keď sa 10-ročný Lewis (Owen Vaccaro) dozvie, že sa musí presťahovať 
k svojmu strýkovi, netuší aké magické dobrodružstvo ho čaká. Jeho novým domovom sa stane 
rozľahlé starodávne sídlo, v ktorom, ako čoskoro zistí, sa dejú veľmi čudné veci. Strýko (Jack Black) 
a jeho susedka (Cate Blanchett) sú totiž čarodejníci a už dlho sa snažia rozlúštiť tajomstvo straši-
delných hodín tikajúcich v stenách domu. Podarí sa im s Lewisovou pomocou hodiny zastaviť a 
odvrátiť tak apokalypsu, ktorú kedysi dávno naplánoval jeden zlý čarodejník?
MN 12 rokov – USA – Fórumfilm – 104´ – český dabing – rodinný, fantasy. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 12. 10, 19.30 h       Nedeľa, 14. 10., 17.30 h

PRVÝ ČLOVEK                                                                                               
Jedno z najväčších dobrodružstiev v dejinách ľudstva. A film o ňom vznikol až po päťdesiatich 
rokoch. Dramatický príbeh letu Neila Armstronga na Mesiac mapuje oscarový režisér Damien 
Chazelle, ktorý na obežnú dráhu vyslal Ryana Goslinga. Pred päťdesiatimi rokmi sa pol miliar-
da ľudí tlačila pri televízoroch, aby v priamom prenose sledovali pristátie posádky Apolla 11 na 
Mesiaci. Krátko nato astronaut Neil Armstrong vyslovil slávnu vetu: „Je to malý krok pre človeka, 
ale obrovský skok pre ľudstvo,“ a počin, ktorý sa stal možno najodvážnejšou výpravou od plavby 
Kryštofa Kolumbusa, bol týmto úspešne zakončený. 
MN 12 rokov – USA – CinemArt – 138´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 13. 10, 15.30 h      Nedeľa, 14. 10., 15.30 h 

PRINCEZNÁ A DRÁČIK                                                                                               
Keď sa princezná Barbara prechádza tajnými komnatami zámku, nájde čarovnú knihu. Začne 
v  nej listovať a  kniha ju  prenesie do krajiny zázrakov, kde zažije neuveriteľné dobrodružstvá 
a stretne čarovné, rozprávkové bytosti. Barbara sa tu  spriatelí s roztomilým dráčikom, s ktorým 
sa vyberú na dobrodružnú cestu – nájsť kúzelné zrkadlo. Práve to ju dokáže spojiť s jej dávno 
stranenou mamičkou, ktorá princeznú i jej otca kráľa dávno opustila. Barbara je odhodlaná zistiť 
pravdu o svojej minulosti a vyriešiť záhady celého zámku.                 
MP – Rusko – Magicbox – 75´ – slovenský  dabing – animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok, 15. 10., 19.30 h - „KINO ZA BABKU“

SRDCOVÍ REBELI                                                                                               
Fešák z úspešnej trilógie „Fakjú pán profesor“ sa vracia do kín v skvelej úlohe, vo filme plnom 
smiechu, ale aj dojatia. Čo sa stane, keď flákač a syn bohatého lekára dostane na zodpovednosť 
vážne chorého tínedžera, ktorý sa môžno nedožije svojich 16 rokov? Komédia natočená podľa 
skutočného príbehu, ktorá vás chytí za srdce.
MN 12 rokov – GER. – Bontonfilm – 104´ – český dabing – komédia, dráma. Vstupné 2 €.

PStreda, 17. 10., 19.30 h

VLASY                                                                                               
Jeden z najvýznamnejších muzikálov druhej polovice 20. storočia vznikol pod taktovkou Milo-
ša Formana. Je politickým dielom kritizujúcim spoločnosť, odsudzujúcim vojnu vo Vietname. 
Zároveň je to film vyzývajúci hippies postaviť sa proti konzervatizmu. Sleduje príbeh Clauda 
Bukowskeho, ktorý opúšťa rodinný ranč v Oklahome a odchádza do New Yorku, kde spoznáva 
mladého rebela Bergera a jeho skupinu kamarátov.
MN 15  rokov – USA, Záp. Nemecko – ASFK – 121 ´ – titulky – muzikál. Vstupné 4 €, člen FK 
vstupné 3 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Štvrtok, 11. 10.   veľká sála   10.00 - 17.00 h

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2018
IX. ročník celoslovenskej súťaže. Výstava prác cukrárov od 10.00 do 18.00 hod. Vyhodnotenie sú-
ťaže o 17.00 hod. Pre verejnosť od 12.00 hod.

Utorok, 16. 10.   veľká sála   17.00 h

PACI PAC DEŤOM
Hudobné predstavenie pre deti. Paci a Pac s pomocníkmi a zvieratkami zahrajú najobľúbenejšie 
pesničky a zaznejú aj novinky z aktuálneho cédečka Paci Pac Deťom. Vstupné: 8 € kreslá, 7 € (bal-
kóny a prístavky). Dĺžka podujatia: 60 minút.

Streda, 17. 10.   veľká sála   19.00 h

SILNÉ REČI
Stand-up comedy show v podaní komikov: Jakub Gulik, Michael Szatmary, Simona, Gabo Žifčák. 
Vstupné: 10 € (kreslá), 9 € (balkóny a prístavky). Dĺžka podujatia 90 minút.

Streda, 24. 10.                        veľká sála    15.00 h 

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará HS ASPERO.  Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek v pokladni od 16.00 hod.  

Nedeľa, 28. 10.                        veľká sála    15.00 h 

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: ZAJKO LAJKO
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie Divadla Žihadlo vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. 
Hlavným hrdinom rozprávky je malý lesný i poľný zajac Ľudovít, zvaný Lajko. Zajko Lajko  je veľmi 
zvedavý, ale i učenlivý. A preto mu jeho kamaráti, zvieratká zo záhoráckeho lesa plného zvierat 
a aj hubárov z celého kraja približujú život v ňom. Vstupné: 3 €. Predpredaj v pokladni kina alebo 
online na www.kultura.puchov.sk. 

Utorok, 9. 10.       kinosála         16.00  h

KREATÍVNE KURZY PRE ZAČIATOČNÍKOV 
 ENKAUSTIKA, SERVÍTKOVÁ TECHNIKA, PLETENIE Z PAPIERA. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na tel. 
0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny (5 €/h). 

Utorok, 9. 10.       kinosála         16.15 h

KLUB ŽIEN: IDME ĎALEJ... 
Tešíme sa na prvé stretnutie s novou vedúcou Klubu žien, ktoré bude určite  plné Vašich nápadov, 
inšpirácií, postrehov a zaujímavých poznatkov. So sebou si prineste členský poplatok 3 €.  

Štvrtok, 11. 10.      zasadacia miestnosť       18.00  h
Štvrtok, 25. 10.       zasadacia miestnosť       18.00  h

AL-ANON
V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Nekritizujeme ani neodsudzujeme alkoholikov, ani 
s ostatnými nediskutujeme o ich nedostatkoch. Zotavenie zahŕňa prevzatie zodpovednosti za 
svoje vlastné činy a pocity. Učíme sa, že my sme pitie nespôsobili, nemôžeme ho kontrolovať, 
ani vyliečiť. Na druhej strane si uvedomujeme, že pomoc máme k dispozícii a je len na nás, či 
budeme žiť lepšie ako doteraz. A je celkom isté, že ak začneme navštevovať stretnutia, uplatňovať 
Dvanásť krokov, rozprávať sa a čítať literatúru Al-Anon, získame vnútornú rovnováhu. Rozvinieme 
si schopnosť žiť svoj život... Vstup voľný.

Sobota, 13. 10.       veľká sála       14.00 - 18.00 h

MOHENDŽODÁRO 
Voľné pokračovanie obľúbených workshopov pre ženy všetkých kategórií pod vedením  certifi-
kovanej lektorky Mgr. Dariny Mikolášovej. Tantra yoga pre ženy. Téma: Vnútorná krása ženy. Kur-
zovné 20 €. Počet miest je limitovaný, nutná rezervácia na č. t. 0905 428 290.

Piatok, 26. 10.       kinosála       19.00  h 

CESTOVATEĽSKÝ VEČER: OCHUTNAJTE MAROKO 
Príďte sa dozvedieť praktické info a dojmy z týždňového pobytu v Maroku alebo sa len pokochať 
fotkami nádhernej krajiny. Teší sa na vás Zuzka. O fotky, poznatky a zážitky zo svojej stáže na Veľ-
vyslanectve ČR v Maroku sa s vami podelí Martin. Bonus: ochutnávka marockého čaju s drobným 
občerstvením.Vstupné  2 €. Rezevácie, predaj aj na www.kino.puchov.sk.

KURZY A KLUBY

PREDAJ  VSTUPENIEK DO KINA A NA PREDSTAVENIA:
PONDELOK, UTOROK: ZATVORENÉ  STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK: 16.00 - 20.00 h

SOBOTA, NEDEĽA: hodinu pred premietaním

• Pokladňa (tel. 285 24 04) je otvorená VŽDY hodinu pred premietaním alebo kult. podujatím. 

• Rezervácia a kúpa vstupeniek aj na: www.kino.puchov.sk, www.kultura.puchov.sk.
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ROMAN HVIZDÁK
kandidát na primátora

Prečo kandidujem:
Plánujem zabojovať za projekty pre ďalší rozvoj a zviditeľnenie 

mesta. Chcel by som dotiahnuť a realizovať mnohé dobré 

myšlienky ohľadom bývania, parkovania, dopravy, školstva, športu, 

oddychu, voľného času, na ktoré doteraz neboli peniaze, 

odhodlanie alebo čas. Mesto Púchov si zaslúži pozdvihnúť na 

úroveň európskych  moderných  miest. 

Toto ma charakterizuje: 

„Nikdy nepozeraj na nikoho zhora...“

Všetko dobré aj zlé z mojej minulosti ma naučilo 

byť silným a pozerať sa dopredu...

Kto som:  
Som Púchovčan, som otec, brat, syn... som 

výtvarník, dizajnér, som študent, som poslanec, 

som dobrovoľník... 
                                        „som jeden z vás“.  

Moje skúsenosti:  
Niekoľko  rokov  sa  angažujem  v  celoslovenských  projektoch 

v oblasti dobročinnosti, umenia a kultúry.

Som poslancom mestského zastupiteľstva a členom mestskej rady. 

Pracujem v komisii vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia. 

Funkciu viceprimátora mesta Púchov vykonávam zodpovedne a s 

plnou vážnosťou. Primátora mesta som zastupoval na rôznych 

stretnutiach, na rokovaniach mestského zastupiteľstva a počas jeho 

dlhodobej neprítomnosti som mesto Púchov viedol.

Ako projektový manažér v oblasti kultúry, pripravujem rôzne 

kultúrno-spoločenské akcie pre Župný dom, Púchovské múzeum a 

Dom kultúry Hoštiná. Ako garant Dobrovoľníka mesta Púchov som 

pripravil projekty a aktivity pre občanov, žiakov, študentov, deti i 

dospelých na skrášlenie ihrísk, škôlok, detského domova a verejných 

priestranstiev.

V súčasnosti dokončujem štúdium na vysokej škole v odbore Sociálna 

politika a sociálna práca  v orgánoch štátnej a verejnej správy.

Roman Hvizdák
Váš kandidát na primátora

Čisté a zelené 
mesto

Bezpečné mesto

Mesto pre všetky
generácie

Výstavba 
a nové byty

Bezpečná doprava 
v meste

Mesto športu 
a kultúry

Mesto moderných 
technológií 

Parkovacie 
domy

Mesto
cestovného ruchu

Moja vízia:  PÚCHOV – mesto s BUDÚCNOSŤOU

Objednávateľ: Roman Hvizdák, Nám. slobody 1405/22, 020 01 Púchov

Roman Hvizdák
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1. Bravčové medajlónky na tymiáne s 
grilovanou zeleninou a ryžou
2. Makaróny „Perugia“ s kuracím mäskom, 
špenátom, nivou a  parmezánom
3. Domáce zemiakové šúľance s makom a 
maslom

Štvrtok: 11. 10.
Francúzska cibuľačka so syrovou bagetkou  
Bryndzový demikát
1. Kurací gyros v tortille, ½ hranolky 
2. Vypráž. brav. krkovička s franc. šalátom
3. Šafránové rizoto so špargľou a parmezá-
nom obložené paradajkami 

Piatok: 12. 10. 
Morčacia so širokými rezancami
Kulajda s vajíčkom
1. Čili kuracie soté v kukuričnej placke so 
syrom, zeleninový šalátik
2. Domáce zemiakové knedle plnené 
údeným mäsom na kyslej kapuste 
3. Gril. plnený encián (šampiň., rajč., papri-
ka) s amer. zemiakmi a tatar. omáčkou  

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 9. 10.
Hokaido tekvicový krém
Holubí vývar, ryžové rezance, zelenina
1. Domáce lečo s klobásou, chlieb
2. Kurací špíz (šampiň. cuketa, kápia), 
varené zemiaky, uhorkový šalát 
3. Hovädzí anglický rozbif, pečené zemiaky 
s cesnakom, bylinkový dresing
4. Grilovaný losos, miešaný ľadový šalát s 
pečenou cviklou a jablkami, chrenová pena 

Streda: 10. 10. 
Cviklová krémová s chrenom
Holubí vývar, ryžové rezance, zelenina
2. Morčací steak, šalát Caprese
3. Hovädzí anglický rozbif, pečené zemiaky 
s cesnakom, bylinkový dresing
4. Grilovaný losos, miešaný ľadový šalát s 
pečenou cviklou a jablkami, chrenová pena

Štvrtok: 11. 10.
Domáca držková, chlieb
Holubí vývar, ryžové rezance, zelenina
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový šalát s 
domácou majonézou
2. Hovädzí hamburger, hranolky, sweet chili  
3. Hovädzí anglický rozbif, pečené zemiaky 
s cesnakom, bylinkový dresing
4. Grilovaný losos, miešaný ľadový šalát s 
pečenou cviklou a jablkami, chrenová pena

Piatok: 12. 10.
Milánska paradajková, syr 
Holubí vývar, ryžové rezance, zelenina
1. Tekvicové krémové rizoto Hokaido, 
parmezán 
2. Pastiersky syr, hranolky, domáca tatárska 
3. Hovädzí anglický rozbif, pečené zemiaky 
s cesnakom, bylinkový dresing
4. Grilovaný losos, miešaný ľadový šalát s 
pečenou cviklou a jablkami, chrenová pena

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 9. 10.
Fazuľová s údeninou a hubami
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa
2. Kurací stehenný steak, špenátový príva-
rok, zemiaky s pažítkou

Streda: 10. 10.
Kulajda - zemiaková 
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát jarný
2. Zapekaný pangasius so syrom, zemiako-
vá kaša, tatarská omáčka

Štvrtok: 11. 10.
Falošná držková
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
2. Údená bravčová krkovička, hrachová 
kaša s cibuľkou, chlieb

Piatok: 12. 10.
Polievka: Cesnaková s krutónmi
1. Kurací závitok s nivou a hruškou, ryža/
americké zemiaky
 2. Vyprážaný karbonátok, zemiaky na 
kyslo, chlieb

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok:  9. 10.
Sedliacka krúpová, chlieb 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou a 
zeleninou
1. Kurací perkelt s haluškami 
2. Belehradský bravčový rezeň so zemiakmi  
3. Falošný „Cézar“ šalát  
4. Pizza  Lucifero(pomodoro, saláma, šam-
piňóny, cibuľa, syr) 

Streda: 10. 10.
Pórová so šunkou, chlebové krutóny
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou
1. Kurací karbonátok so syrom, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka
2.  Drevorubačský bravčový steak, ½ ryža, 
½ americké zemiaky, zeleninové obloženie        
3.  Penne „Al Arabiata“ (chili, slaninka), 
parmezán
4. Pizza Coloseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajka, syr)

Štvrtok: 11. 10.
Strúčiková na kyslo, chlieb  
Hovädzí vývar, pečeňové halušky
1.  Kurací rezník v syrovom cestíčku, štucha-
né zemiaky, čalamáda
2. Stehno z diviaka na perníkovom korení, 
karlovarská knedľa (5,90 €)                                    
3. Čučoriedkové parené buchty
4. Pizza Calzone (pomodoro, šunka, šampi-
ňóny, artičoky,  syr)

Piatok: 12.10.
Šošovicová s párkom, chlieb
Zverinový vývar „Risi Bisi“ 
1. Morčacie prsia s fazuľkou na masle, puče-
né zemiaky s cibuľkou
2. Zemiaková placka s kapustou a údeným 
mäsom, strúhaný syr
3. Hubové rizoto s kockami bravčovej 
panenky, strúhaný syr, kyslá uhorka   
4. Pizza al Tonno (pomodoro, cibuľka, 
tuniak,  syr)  

  

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 9. 10.
Hŕstková , chlieb
1. Br. rebierko prírodné, gril. zelenina, ryža 
2. Farfalle s nivovou omáčkou

Streda: 10. 10.
Slepačia s mäsovými knedličkami, chlieb
1. Vypr. kur. rezeň plnený bryndz. plnkou, 
var. zemiaky, kapust. šalát 
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom      

Štvrtok: 11. 10.                    
Zemiakový krém s vypr. cest. guličkami, 
chlieb
1. Br. paprikáš vojvodinský, kysnutá knedľa 
2. Kuracia zmes so zeleninou v tortile

Piatok: 12. 10.
Cviklová s chrenom a zem. haluškami, 
chlieb
1. Peč. kuracie stehno na rozmaríne, slov. 
ryža, st. kukurička
2. Čerešňová bublanina s čokoládovo-pu-
dingovým prelivom

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 9. 10.
Jesenná polievka s krúpkami 
1. Hrachová kaša, opekaná klobáska, volské 
oko, chlieb 
2. Kuracie prsia s fazuľovými luskami a 
karotkou, ½ ryža, ½ americké zemiaky 
3. India: 150g Bravčové mäsko s hubovou 
omáčkou, zeleninová ryža  
  
Streda: 10. 10. 
Paradajková s cestovinou 
1. Zeleninový šalát s feta syrom a olivami, 
pečivo
2. Pečené kačacie stehno, dusená kapusta, 
zemiakové lokše 
3. India: Maslové kuracie mäsko, chlieb 
„NAAN“, zeleninový šalát   
 
Štvrtok: 11. 10.
Zeleninová s krupicovými haluškami 
1. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka 
2. Hovädzia sviečková na smotane, knedľa, 

brusnice 
3. India: Morčacie mäso „MASALA“, zeleni-
nová ryža „PLLOW“, zeleninový šalát (5,90 €)

Piatok: 12. 10.
Cícerová so zeleninou
1. Vyprážané šampiňóny, zemiaky, tatárska 
2. Bravčovo-hovädzí guláš, chlieb 
3. India: Kuracie mäsko „SEEKH ROLLS“, 
zeleninový šalát

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 9. 10.
Kôprová kyslá 
1. Kuracie stehná pečené, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Bravčový steak s Demi glace
omáčkou, zemiakové pyré 
3. Bryndzové pirohy so slaninou
Dezert: Jahodové rezy želatínové

Streda: 19. 10.
Hovädzí vývar s rezancami 
1. Morčací steak zapekaný s cuketou a
syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Divinové medailóniky na brusniciach,
opek. zemiaky s tymiánom, obloha (6,50 €)
3. Palacinky s nutelou a šľahačkou
Dezert: Kocka s medovou kôrkou

Štvrtok: 11. 10.
Zemianska 
1. Kuracie prsia v mrkvovom cestíčku,
zemiakové pyré, uhorkový šalát 
2. Tagliatelle s hovädzím ragú
3. Cuketovo-smotanové rizoto 
Dezert: Mliečny rez

Piatok: 12. 10.
Denné menu z dôvodu konania akcie 
nevaríme.

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 9. 10.
Ostrokyslá čínska
Brokolicová krémová
1. Hovädzí tokáň na červenom víne s ryžou 
a kyslou uhorkou 
2. Jánošíkov bravčový ražeň so slaninkou, 
cibuľkou a úd. syrom, pečené zemiaky  
3. Špagety s bylinkovým pestom, vlaš.
orechami a parmezánom 
4. Zeleninový šalát s tzatziky a rybacími 
kroketami, fit bagetka  (celý týždeň)

Streda: 19. 10.
Frankfurtská s párkom
Zeleninová s kelom a cestovinou
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KTO SOM
Niektorí ma poznáte, a tým obyva-
teľom, ktorí ma nepoznajú, sa pred-
stavím. Volám sa MICHAL BIZOŇ 
a som konateľom obchodnej spoloč-
nosti. Narodil som sa 25. februára 
1962. Môj otec bol elektrikár a mama 
zdravotná sestra. S manželkou Len-
kou sa snažíme vychovať naše tri dcér-
ky čo najlepšie a verte mi, v dnešnej 
dobe je to denný boj.

Vyrastal som v Púchove, detstvo som 

doslova prebehal po Lachovci a pri 

Váhu. Veľa času som strávil u môjho 
deda Jána Bizoňa, s ktorým som často 
chodil do hôr a pod jeho obľúbený vrch 
Strážov. Práve dedo mi vštepil kladný 
vzťah k prírode a rešpekt voči nej.

Základnú školu som absolvoval na Ko-
menského. So spolužiakom Jarom Cí-
chom sme sa dokonca stali na tri minúty 
hereckými tvárami vo vtedajšej Česko-
slovenskej televízii, keď sme ako chlapci 
vyšívali v relácii Lastovička. 

Následnou školskou etapou bolo pú-
chovské gymnázium, kde mi počas 
štúdií učaroval, v tej dobe netradičný 
šport – karate, vďaka môjmu prvému 
trénerovi Paľovi Riškovi, ktorému chcem 
touto cestou poďakovať. V tomto mla-
díckom období som kopával hrobo-
vé jamy a robil obruby okolo hrobov, 
keďže som mal sen kúpiť si motorku. 
Bola to veľmi ťažká robota, no napokon 
som si tú motorku mohol dovoliť. Som 
húževnatý.

Počas štúdií na Vysokej škole lesníckej 
a drevárskej vo Zvolene som si prešiel 
aj skúškou odolnosti. Býval som v starej 
ubytovni, kde sme si museli sami kúriť 
v kachliach, ale ráno aj tak bývala ná-
mraza v izbe.  

Po ukončení vysokej školy som praco-
val v podniku zahraničného obchodu 
Drevoúnia (štátny podnik v Bratislave), 
kde som spával v kabáte a s čiapkou. 
Bývanie v studenej, chátrajúcej ubytov-
ni som si teda zopakoval. Pre môj nega-
tívny postoj voči navrhovanému vstupu 
a členstvu v KSČ som z podniku odišiel. 
Zaujímavou bola práca v Slušoviciach, 
ktoré boli v tej dobe považované za „zá-
zrak socializmu“, avšak z podobných 
dôvodov som sa so zázrakom rozlúčil. 
Následne som ako robotník nastúpil v 
Drevone u pána Aristida Velitsa, deda 
cyklistov Velitsovcov. V tom obdo-
bí som sa prevažne venoval karate, čo 
viedlo ku založeniu oddielu TJ Makyta 
Púchov, ktorý som zabezpečoval orga-
nizačne, trénersky no i materiálne. Som 
hrdý na toto obdobie, kedy sa Púchov 
dostal do povedomia slovenskej kara-
tistickej verejnosti. Tešia ma dnešné 
úspechy môjho odchovanca Štefana 

Hupku, ktorý dnes patrí medzi európ-
sku špičku v brazílskom jiu-jitsu. 

Prišlo obdobie, keď mi nemenovaný 
kapitán ŠTB ponúkol spoluprácu, čo 
som odmietol a s pretrvávajúcou neo-
chotou vstupu do KSČ som sa zaradil 
medzi ľudí so zlým kádrovým profilom. 
Podarilo sa mi ako emigrantovi opustiť 
ČSSR. Mojej rodine to vtedajšia štátna 
moc dala pocítiť, čo ma dodnes mrzí. 
Emigrácia nebola jednoduchá, avšak 
zocelila môj charakter. Príjem v zber-
nom tábore v Traiskirchene nenasved-
čoval nič o slobode. Budovy bývalých 
konských kasární slúžili ako izolačka, v 
podstate domáce väzenie, ktoré musel 
absolvovať každý, pokiaľ nebola vylúče-
ná možná trestná činnosť spáchaná v 
domovskom štáte. Prvýkrát som videl, 
ako funguje iný svet, Rakúsko bola 
moja veľmi užitočná životná skúsenosť.

Odlet do Kanady vo februári 1990 
znamenal nový nádych v mojom pro-
fesijnom živote. Na univerzite Laval v 
Québecu som počas postgraduálneho 
štúdia získal od spoločnosti Rexfor 
Canada, zaoberajúcej sa rozvojom dre-
várskeho priemyslu, cenu za najlepšiu 
prácu v danom roku. Po úspešnom 
ukončení postgraduálneho štúdia som 
sa začal zaujímať o energetickú účin-
nosť v oblasti osvetľovacích sústav. 
Nakoniec tento smer zvíťazil a začal 
som podnikať v oblasti energeticky 
účinných systémov osvetlenia, v rámci 
úsporného programu pod hlavičkou 
Hydro Québec. Bol to ekologický pro-
gram so zámerom provincie Québec 
nevyrábať stále viac elektrickej energie 
bez optimalizácie exitujúcej spotreby. 
Jeho hlavná myšlienka: „Každá kWh, 
ktorú sme nemuseli vyrobiť je tá naj-
ekologickejšia“, zodpovedala vtedajšej 
environmentálnej politike Kanady.

Stretnutia s legendou hokeja Mariánom 
Šťastným ako aj uznávanými slovenský-
mi profesormi na univerzite Laval (Qué-
bec, Kanada), prof. Harvánkom a prof. 
Grandtnerom, zostávajú pre mňa profe-
sionálnym aj ľudským príkladom.   
 
Po návrate na Slovensko som pokračoval 
v oblasti energetickej účinnosti osvetľo-
vacích sústav, pôsobil som ako člen ko-
misie pre osvetľovacie sústavy v priemy-
sle, vytvorenej ministerstvom životného 
prostredia. 

V novozaloženej firme Bison, s. r. o., som 
sa v začiatkoch podieľal manuálne na 
prácach, preto dnes viem detailne zhod-
notiť a oceniť robotu iných.  
Do referencií firmy patrí: 
-  realizácie verejného osvetlenia
(pešia zóna Martin, Košice-Šaca, Považ-
ská Bystrica, Tisovec, Púchov, Trenčian-
ske Teplice...) 
-  realizácie v priemysle a iné
(Matador, Continental-Matador, Conti-
nental, Peugeot-Citroen, diaľničné od-
počívadlo v úseku Sverepec-Vrtižer, Mä-
sokombinát Myjava, Nemocnica Philipa 
Pinela v Pezinku, NsP Považská Bystrica, 
pekárne Sates, zimný štadión v Púchove, 
futbalový štadión v Púchove, lyžiarske 
stredisko Ski Čertov - veľký vlek...)  

Jazykové znalosti nadobudnuté v Kana-
de boli výhodou pri rokovaniach a ná-
slednej realizácii dlhodobého kontraktu 
v Paríži a okolí. 

Cennou skúsenosťou v mojom živote 
bola prekládka potoka v Turí, počas prí-
pravných prác pre nový diaľničný úsek 
pri Žiline. Bola to technicky aj personál-
ne veľmi náročná realizácia. Praktická 
skúsenosť s Rómami zostáva stále na ne-
zaplatenie, pracovali výborne, no určité 
špecifiká som musel riešiť denne... 

Riadiť firmu s reálnymi zamestnancami 
a úspešne realizovať veľmi veľké kontrak-
ty - k tomu treba manažérske schopnosti. 

V oblasti občianskej angažovanosti mi 
neboli ľahostajné osudy postihnutých 
detí a ich rodín, ani ochrana dažďovní-
kov a netopierov, (mesto Púchov bola a 
je prvá samospráva na Slovensku, v kto-
rej sú tieto tvory systémovo chránené), 
chránim zeleň a pravidelne ju vysádzam, 
ako podpredseda Včelárskeho ekolo-
gického spolku Slovenska som spolu- 
autorom petície za zákonnom danú 
ochranu včiel. 

Všetky nadobudnuté skúsenosti, 
svoju húževnatosť podporenú zo-
celeným charakterom,  využijem v 
prospech Vás, obyvateľov. Dám mes-
tu nový rozvojový impulz a prioritne 
zlepším vzťah medzi ľuďmi a samo-
správou. V meste žijú ľudia a mesto 
musí byť voči ním otvorené a pria-
teľské, inak stráca svoju podstatu. 
Otvorené mesto ponúka spoluúčasť 
na rozvoji mesta a rozhodovanie o 
tom, kam pôjdu Vaše peniaze.

Pred týždňom sa ma opýtal krajský 
funkcionár jednej politickej strany: 
„Myslíš si, že ti dovolia mocní tohto 

mesta stať sa primátorom?“ Ja som si 
položil inú otázku: „Nie sú v deň vo-

lieb tými najmocnejšími v meste práve 

občania?“  

Rozhodnú ľudia. Je len otázka do 
akej miery podľahnú, alebo ne-
podľahnú bombastickým, pomerne 
drahým volebným kampaniam. Zlo 
je všade tam, kde vládnu peniaze.  

MICHAL BIZOŇ
pre otvorené a priateľské mesto

Michal Bizoň
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Petrohrad alebo ako som sa zamilovala do Ruska
„Ocino vstávaj, zaspali sme a ja ne-
stihnem odchod autobusu“, boli moje 
prvé slová 10. 9. 2018 polhodinu po 
polnoci. Áno, čítate správne, presne 
v túto neskorú nočnú, či skôr skorú 
rannú hodinu sa pre nás, žiakov Gym-
názia Púchov, a pre našich učiteľov 
začal výlet až do ďalekého ruského 
Petrohradu. 
Prvou zastávkou bola krásna slneč-
ná Varšava, kde sme mali po nočnej 
ceste možnosť povystierať stuhnuté 
končatiny a pozitívne sa naladiť na 
pokračovanie našej niekoľkohodino-
vej cesty. Poviem vám úprimne, naj-
lepší pocit bol, keď som sa s mojimi 
kamarátkami mohla prvý večer hodiť 
na poriadnu posteľ v mestečku Ké-
dainiai, v Litve. Ráno sme sa najedli, 
vystrojili a smerovali ďalej do nášho 
vysnívaného cieľa. 
„Janka, vstávaj! Pozri sa, už sme tu“, 
boli zas slová, ktorými sa ma moja ka-
marátka snažila zobudiť v Petrohrade. 
Prišli sme síce v nočnú hodinu, ale to 
nikomu nebránilo, aby rozospatými 
očami sledoval nádheru nočného Pe-
trohradu. Dostali sme izby v krásnej, 
útulnej ubytovni priamo v centre. 
Napriek tomu sa mi však veľmi ťažko 
zaspávalo od vzrušenia, čo všetko za-

žijeme a uvidíme na druhý deň. 
Zobudenie sa v Rusku je o niečo iné, 
ako keď ste doma. Predsa len, je to 
Rusko, už to je dôvod sám o sebe, ale 
hodinový časový posun mne osob-
ne narobil ráno trošku problém. Po 
výdatných raňajkách nás autobus 
zaviezol na prvú zastávku, Ermitáž. 
Musím sa vám ospravedlniť, ale krása, 
ktorá ma obklopila, sa slovami podľa 
mňa nedá opísať. Zlaté doplnky, ktoré 
lemovali do detailu spracované bie-
lo-modré steny sú bezpodmienečne 
dominantou Petrohradu. 
Rýchlo sme sa pofotili a vbehli dnu, 
aby sme videli čo najviac. Na Ermitáži 
je fascinujúce to, že v jeden moment 
sa môžete prechádzať po stopách 
histórie Francúzska a zrazu sa nachá-
dzate v starovekom Grécku. Medzi 
ďalšie zastávky patrila aj loď Aurora, 
z ktorej zaznel prvý výstrel Októbro-
vej revolúcie v roku 1917. Na nej sme 
mohli vidieť, ako veľmi si Rusi vážia 
svoju históriu a snažia sa o to, aby aj 
takéto historické monumenty boli v 
čom najlepšom stave. O tom, koľko 
obchodov so suvenírmi sme obehali, 
vám ani písať nebudem, lebo to je asi 
na iný článok. 
Druhý deň nám, bohužiaľ, pršalo, ale 

Vážení absolven� a priatelia Gymnázia Púchov  1948 - 2018
V piatok 19. 10. 2018 o 17.00 hod. vo veľkej sále Divadla 
v Púchove oslávime 70. výročie založenia nášho gymnázia.
Pozývame Vás na malú, milú slávnosť. 
Príďte si s nami zaspomínať, porozprávať sa... 

Tešíme sa na Vás.

PaedDr. Miroslav Kubičár
riaditeľ školy

ani dážď neubral na kráse Kataríni-
ným záhradám, ktoré sme si boli po-
zrieť. Zatvorte oči a predstavte si to 
najpokojnejšie miesto na Zemi, a to 
je ono. Pokoj a krása, ktoré vyžarovali 
z okolia Kataríniných záhrad sú neo-
písateľným zážitkom. Dokonca aj to 
krupobitie, ktoré nás chytilo, nikomu 
nevadilo práve z dôvodu, že sme si 
užívali Rusko plnými dúškami. Ná-
sledovala návšteva Petergofu, ktorý, 
dovolím si povedať, veľmi konkuruje 
záhradám vo Versailles. Najväčšou 
zaujímavosťou je to, že systém akým 
fungovali fontány, ktoré sa tu nachá-
dzajú, vymyslel a zhotovil sám Peter I. 
Veľký, čo svedčí o jeho pracovitosti a 
inteligencii. 
V Rusku sme toho videli a zažili toľko, 
že sa to na jednu stránku papiera ne-
zmestí. Cesta domov bola síce rovna-
ko dlhá, ale o to príjemnejšia s faktom, 
že sme spoznali inú kultúru, vďaka 
čomu si môžeme o kúsok viac vážiť tú 
našu, slovenskú. 
V neposlednom rade chcem za všet-
kých účastníkov zájazdu, poďakovať 
pani profesorke Katke Fialovej, bez 
ktorej by sme nezažili náš nezabud-
nuteľný výlet do Ruska. Taktiež by 
sme sa chceli poďakovať cestovnej 

agentúre We-Do Travel za zorganizo-
vanie zaujímavého programu, trpezli-
vú komunikáciu a za nezabudnuteľný 
zážitok, ktorý by ani bez nich nemohol 
vzniknúť. Ďakujeme. 

Jana Vozárová (Septima), 
foto: A. Vašíček (IV.B) a Z. Krásna (Septima)
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OD DRUŽBA, SNP 750/42 Nová Dubnica, tel. 042/44 31 077, 0911 955 192
OD ASTRA, Nám. Matice Slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom, tel. 042/24 02 010, 0948 955 192

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

160 x 200cm

s polohovateľným roštom a UP 

330 x 270 x 175cm

rozklad a UP

240 x 163cm , s rozkladom a UP

Slovenské
a České
výrobky

od
189€

V E Ľ K Ý
výber poťahov

/ v cene prikrývka

a matrace /

969€
809€

160 x 200cm

 od 549€

1 229€

108 x 89 x 87cm

729€
569€

A K C I A
1+1

zdarma 240€

/ v cene prikrývka

a matrace /

s polohovateľným

roštom a UP

195 x 100cm

rozklad

s automatom

a UP

530€
420€

Poponáhlajte sa...

už len do 15.10.2018
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Púchovčania v úvodnom kole zmietli zo stolov nováčika 
Stolný tenis

   5. liga muži
   Historickú premiéru v najvyššej oblastnej súťaži 
zažili v piatok pod Manínom stolní tenisti z Do-
hnian. Do cesty sa im postavil jeden z favoritov 
na postup do štvrej ligy  stolní tenisti MEDEKO 
Považská Bystrica. Stretnutie sa skončilo očaká-
vaným víťazstvom domácich, no Dohňanci roz-
hodne nesklamali. 
   1. kolo: 
   Pruské A – N. Dubnica C 16:2, Joz. Šatka, Kopačka 
po 4, Ondruška, Cibík po 3, 2 štv. – Oravcová, Oravec 
po 1, Medeko PB A – Dohňany A 12:6, Guláč, Lipa 
po 4, Lauš 2, Herco 1, 1 štv. – Junga, R. Baška po 2, M. 
Baška 1, 1 štv., Slovan PB A – Ladce B 8:10, Kvaššay 
4, Zemančík 2, Šuba, Tománek po 1 – Hromek, Gajdo-
šík po 3, Pišta 2, 2 štv., Sedmerovec B – Nozdrovice 
12:6, Šelinga st. 4, Šelinga ml. 3, Galko 2, Štefanec 2, 
štvorhra – Didek 2, Kalus 2, Letko, štvorhra,  TTC PB 
B – Dol. Moštenec 6:12, Wallenfelsová 2, Kulichová, 
Dujsíková, Čelko st. po 1, 1 štv. – Podmaník, Kmecík 
po 4, Baláž 3, 1 štv., N. Dubnica B – Dubnica 10:8, 
Prekop 4, Janiga 3, Machciníková, Lászlová po 1, 1 
štv. – Slivka 3, Topák, Eckert po 2, 1 štv.
1. D. Moštenec   1 1 0 0 12:6 3
2. Medeko PB   1 1 0 0 12:6 3
3. Sedmerovec B  1 1 0 0 12:6 3
4. Pruské   1 1 0 0 12:6 3
5. Ladce B  1 1 0 0 10:8 3
6. N. Dubnica B  1 1 0 0 10:8 3
7. Slovan PB   1 0 0 1 8:10 1
8. Dubnica   1 0 0 1 8:10 1
9. TTC PB B  1 0 0 1 6:12 1
10. Nozdrovice   1 0 0 1 6:12 1
11. N. Dubnica C  1 0 0 1 6:12 1
12. Dohňany   1 0 0 1 6:12 1
   6. liga muži
  O príjemné prekvapenie sa hneď v úvodnom 
kole šiestej ligy postarali stolní tenisti Beluše. Za 
domácimi stolmi dokázali zdolať minuloročného 
účastníka najvyššej oblastnej súťaže Pružinu. 
   1. kolo: 
Pruské B – Červ. Kameň 12:6, Černej 4, Jaro Šatka 3, 
Burdej, Beránek po 2, 1 štv. – Ľ. Dohňanský 3, Bajzík 
2, 1 štv., Medeko B – TTC PB C 18:0, Filípek, Hedera, 
I. Melicherík, Ľ. Melicherík po 4, 2 štv., Slovan PB B 
– Sedmerovec C 15:3, Miloš Šelinga, P. Barták po 1, 
1 štv., Milochov A – Dol. Mariková 5:13, Benko, Lu-
tišan, Gazdík,Balušík po 1, 1 štv. – Striženec 4, Žiačik 
3, V. Melicherík, Tretiník po 2, Seko 1, 1 štv., Zliechov 
– Dol. Kočkovce B 12:6, J. Vicen 4, D. Mišík st. 3, M. 
Vicen 2, Kameništiak 1, 2 štv. – Michalec 3, P. Majdán 
2, Fedora 1, Beluša A – Pružina A 10:8, Ľ. Hrevuš 4, I. 
Hrevuš 3, Ochotnícky 1, 2 štv. – D. Olšovský 3, Behro, 
Sádecký po 2, Petrovič 1.

1. Medeko PB B  1 1 0 0 18:0 3
2. Slovan PB B  1 1 0 0 15:3 3
3. D. Mariková   1 1 0 0 13:5 3
4. Zliechov   1 1 0 0 12:6 3
5. Pruské B  1 1 0 0 12:6 3
6. Beluša   1 1 0 0 10:8 3
7. Pružina   1 0 0 1 8:10 1
8. D. Kočkovce B  1 0 0 1 6:12 1
9. Č.Kameň   1 0 0 1 6:12 1
10. Milochov   1 0 0 1 5:13 1
11. Sedmerovec C  1 0 0 1 3:15 1
12. TTC PB C  1 0 0 1 0:18 1
   7. liga - juh
Premiéru ako z partesu mali v súťaži muži z Hor-
nej Breznice. V Sedmerovci zvíťazili nad tamojším 
béčkom 18:0. 
  1. kolo: Miracles Dubnica – voľno, Dol. Kočkovce 
C – 3. ZŠ Dubnica 14:4, Hudec, Crkoň po 4, M. Maj-
dán, Hurta po 2, 2 štv. – Herda, Čilek ml. po 2, Noz-
drovice B – JoLa Dubnica 4:14, Češko 2, Otruba, 
Zemanovič po 1 – Švikruha, Rojkovič po 4, Kminiak 
3, Lalinský 1, 2 štv., Sedmerovec D – Hor. Breznica 
0:18,Tomanica, Kocúr po 4, Šurian, Kocúr, Chachula, 
Lipták po 2, 2 štv., Dohňany B – Beluša B 14:4, Riško, 
Štrbák po 4, Bisaha, Marman po 2, 2 štv. – Vyhnička 2, 
A. Hrevuš, Kalus st. po 1.
1. H. Breznica   1 1 0 0 18:0 3

2. D. Kočkovce C  1 1 0 0 14:4 3
3. Dohňany B  1 1 0 0 14:4 3
4. JoLa DCA   1 1 0 0 14:4 3
5. Beluša B  1 0 0 1 4:14 1
6. ZŠ Dubnica   1 0 0 1 4:14 1
7. Nozdrovice B  1 0 0 1 4:14 1
8. Sedmerovec D  1 0 0 1 0:18 1
   7. liga - sever
   Púchovčania si hneď v úvodnom kole zakniho-
vali rekordnú vyhru, keď nestratili ani bod. Nová-
čika z Prečína nešetrili a rozstrieľali ho na nulu. 
Rezerve Púchova (na snímke) sa už tak nedarilo. 
1. kolo: Púchov A – Prečín 18:0, Sitár, Lefko, Kvas-
nička, Miko po 4, 2 štv., Šebešťanová – TTC PB D 
18:0, Krajčí, Šesták, Zaukolec, K. Petrík st. po 4, 2 štv., 
Milochov B – Púchov B 17:1, Gazdík, Hradňanský, 
Balúšik, Duško po 4, 1 štv. – 1 štv., Udiča – Papradno 
10:8, Kostka 3, Šuška, Ignácik ml. po 2, Harvánková, 
Beník po 1, 1 štv. – Krátky 4, Martin Žilinčík 3, 1 štv.
1. Šebešťanová   1 1 0 0 18:0 3
2. Púchov A  1 1 0 0 18:0 3
3. Milochov B  1 1 0 0 17:1 3
4. Udiča   1 1 0 0 10:8 3
5. Papradno   1 0 0 1 8:10 1
6. Púchov B  1 0 0 1 1:17 1
7. TTC PB D  1 0 0 1 0:18 1
8. Prečín   1 0 0 1 0:18 1

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 14. OKTÓBRA

6. liga muži – 11. kolo o 14.30
Lysá pod Makytou – Košecké Podhradie (M. Mihálik, 

Horečný), Udiča – Horná Poruba (R, Petrušek, Brund-
za), Bolešov – Tuchyňa (Gago, Sklenár), Pruské – Pa-
pradno (Migát, Proč), Dolné Kočkovce – Košeca (R, 
Galbavý, Kapila), Jasenica – Dolná Mariková (Milčík, 
B. Mihálik, Kováč), Mikušovce – Streženice (R. Ková-
čik)

7. liga muži – 9. kolo o 14.30
Sverepec – Lazy pod Makytou (v sobotu o 10.00 

– Škrovánek, Proč), Dulov – Kameničany (Orálek, M. 
Pecuš), Dohňany – Kolačín (Pastorek, Jandušík), Bo-

diná – Šebešťanová (Koleno, Balušík), Visolaje – Praz-
nov (Ďuriš, R), Lednica má voľno

8. liga muži – 9. kolo o 14.30
Tŕstie – Fan Club Púchov (Mako), Dolná Breznica 

– Červený Kameň (Hriadel), Prejta – Nová Dubnica 
(Juríček), Orlové – Vrchteplá (Mrocek), Horovce majú 
voľno

6. liga dorast – 9. kolo o 11.45
Horovce – Streženice (Kováčik, Orálek), Bolešov 

– Nová Dubnica (Sklenár, Gago), Dolné Kočkovce – 
Brvnište (Galbavý, Kapila), Sverepec – Jasenica (Ďuriš, 
Milčík), Tuchyňa a Pružina má voľno

4. liga starší žiaci SEVER – 9. kolo o 9.45
Udiča – Dolná Mariková (Horečný), Pružina – Do-

maniža (Koleno), Jasenica – Papradno (B. Mihálik), 
Dohňany – Podmanín (o 10.30 – Proč), Prečín – Plev-
ník-Drienové (o 10.30 – Brundza) 

4. liga starší žiaci JUH – 9. kolo o 9.45
Nová Dubnica – Lednica (v sobotu o 10.00 – Ková-

čik), Beluša – Lazy pod Makytou (v sobotu o 14.30 
– Pastorek), Horovce – Košecké Podhradie (Kováč), 
Dolné Kočkovce – Kolačín (Migát), Bolešov – Horná 
Poruba (Juríček), Ilava – Košeca (Kodajová)
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HOKEJ

Dynamax „napľul“ divákom do tváre, stretnutie sa nedohralo
   I. liga muži
   4. kolo: 
   MŠK Púchov - HK Dynamax 96 Nitra 2:1 – nedo-
hrané, v 13. minúte hostia odišli z ľadovej plochy.
   Góly: 13. Jakubík (Brňák, Kutsevych), 13. Zúbek 
(Pšurný) – 13. Molnár (Šuba)
   Strely na bránku: 10:7. Vylúčenia: 1:2 na 2 min. 
Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Hron-
ský - Nosek, Pleško. Diváci: 156.
   Súboj mal byť pre obe mužstvá odrazovým mos-
tíkom pre atakovanie vrchných poschodí tabuľky, 
napokon sa však vďaka nepochopiteľnému postoju 
hostí zmenil na frašku. Kto sa prišiel zabaviť dobrým 
hokejom, musel byť po necelej štvrť hodine sklama-
ný. Po opatrnom začiatku sa v trinástej minúte začali 
diať veci. Púchovčania sa ujali vedenia gólom Jaku-
bíka. Hostia o pár sekúnd vyrovnali Molnárom, no 
vzápätí šli Púchovčania po góle Zúbeka opäť do ve-
denia. Hostia protestovali, že druhému gólu Púchova 
predchádzalo zakázané uvoľnenie, a keďže sa cítili 
ukrivdení aj za vylúčenie brankára po zaľahnutí puku 
mimo bránkového územia (z následnej presilovky Ni-
tra inkasovala prvý gól), odišli hostia z hracej plochy. 
Prípad sa tak dostane na stôl riadiacemu orgánu, vý-
sledok je napriek požiadavke hostí o revíziu zápasu, 
zrejme jasný – kontumácia.  
   Zostava MŠK Púchov: Baštuga – Okuliar, Kvocera, 
Brňák, Augustín, Haluška, Fančovič, Kollárik – Zúbek, 
Pšurný, Švantner, Furo, Panáček, Zemko, Kutsevych, 
Jakubík, Prus, Mičuda, Košut, Bajtala, tréner Branislav 
Okuliar (na snímke dole).
   Ostatné výsledky 4. kola: Senica – Dolný Kubín 
5:3, Prievidza – Partizánske 5:2, Osmos Bratislava B 
– Brezno 8:4, Levice mali voľno
1. Osmos BA B 5 4 0 0 1 38:20 12
2. Levice  4 3 0 0 1 18:12 9
3. Dynamax NR  4 3 0 0 1 22:17 9
4. Prievidza  5 2 0 1 2 22:18 7
5. D. Kubín  4 2 0 0 2 21:14 6
6. MŠK Púchov  4 2 0 0 2 21:17 6
7. Brezno  5 1 1 0 3 18:28 5
8. Senica  4 1 0 0 3 13:38 3
9. Partizánske  3 0 0 0 3 5:14 0

   Extraliga dorast
  11. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 
2:3 po sn (2:0, 0:0, 0:2, 0:0), 9. Michalík (Panciera, 
Prna), 14. Kuriš (Putala, Opatovský), Martin – Slovan 

Bratislava 2:6, Poprad – Liptovský Mikuláš 5:0, Spiš-
ská Nová Ves – Zvolen 5:2, Košice – Žilina 5:4, Trenčín 
– Michalovce 3:0, Nitra – Skalica 3:2
   12. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 4:5 
po sn (2:1, 1:1, 1:2, 0:0), 14. Prna (Urban, Hajas), 16. 
Chykantsev (Omelka), 40. Chykantsev (Prna, Zlocha), 
43. Kuriš (Prna, Ladecký), Martin – Slovan Bratislava 
3:8, Poprad – Liptovský Mikuláš 6:1, Spišská Nová Ves 
– Zvolen 4:3, Košice – Žilina 5:2, Trenčín – Michalovce 
5:4 sn, Nitra – Skalica 2:4
1. Košice 14 11 1 0 2 0 60:20 37
2. Trenčín  14 10 3 0 1 0 63:24 37
3. Slovan  14 11 1 0 1 1 66:31 36
4. Poprad  13 9 2 0 1 1 55:27 32
5. Sp. N. Ves  14 8 0 0 2 4 51:41 26
6. MŠK Púchov  14 5 2 0 2 5 43:34 21
7. B. Bystrica  14 5 3 0 0 6 35:40 21
8. L. Mikuláš  13 6 0 0 0 7 38:49 18
9. Skalica  14 5 1 0 1 7 37:50 18
10. Nitra  14 4 2 0 1 7 36:44 17
11. Michalovce 14 4 0 0 1 9 35:51 13
12. Martin  14 3 0 0 0 11 36:58 9
13. Žilina  14 1 0 0 3 10 27:60 6
14. Zvolen  14 0 0 0 0 14 21:74 0
   Kadeti
   5. kolo: HK Levice – MŠK Púchov 4:3 (3:2, 1:0, 0:1), 
7. R. Halušková (Hudík, Hajas), 11. Pobežal (Ondrášik, 
Pišoja), 56. Pobežal (Ondrášik), Topoľčany – Martin 
0:8, Prievidza – Trenčín 3:1, Považská Bystrica – Žilina 
3:7
1. Trenčín 5 4 0 1 39:13 8
2. Prievidza  5 3 2 0 24:10 8
3. Žilina  5 3 1 1 30:14 7
4. MŠK Púchov  5 3 0 2 17:14 6
5. Martin  5 2 1 2 21:13 5
6. P. Bystrica  5 1 1 3 16:26 3
7. Levice  5 1 0 4 11:40 2
8. Topoľčany  5 0 1 4 5:33 1
   I. liga starší žiaci
   8. HT
   7. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 5:1 (2:1), 2:0, 
1:0), 6. Toman (Lazkov), 13. Hajas (Kováčik, Lazkov), 

23. Zajvald (R. Halušková), 25. Hudík (Kováčik), 56. 
Kováčik (Hudík)
   Brezno – Zvolen 0:11, Lučenec – Ružomberok 2:17, 
Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 0:4, Žilina – Po-
važská Bystrica 10:2
1. Zvolen 7 6 0 1 46:14 12
2. Žilina  7 5 1 1 44:22 11
3. MŠK Púchov  7 5 1 1 27:10 11
4. Martin 7 5 0 2 72:18 10
5. B. Bystrica 7 5 0 2 50:10 10
6. L. Mikuláš  7 3 0 4 40:20 6
7. P. Bystrica  7 2 0 5 35:53 4
8. Brezno  7 2 0 5 24:55 4
9. Ružomberok  7 1 0 6 25:41 2
10. Lučenec  7 0 0 7 26:146 0
   7. HT
   7. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 6:1 (1:0, 3:0, 
2:1), 16. Brežný (Urban), 29. Palan (Brežný), 31. Hro-
mada (Vrábel), 38. Cebo (Urban, Mikovič), 50. Brežný, 
58. Brežný (Palan, Hájovský), Brezno – Zvolen 1:8, Lu-
čenec – Dolný Kubín 0:11, Liptovský Mikuláš – Banská 
Bystrica 1:6, Žilina – Považská Bystrica 5:2
1. MŠK Púchov  7 6 1 0 56:17 13
2. B. Bystrica 7 6 0 1 68:21 12
3. D. Kubín  7 6 0 1 55:11 12
4. Zvolen  7 5 0 2 38:26 10
5. Žilina  7 4 0 3 45:28 8
6. Brezno  7 3 0 4 22:43 6
7. P. Bystrica  7 2 1 4 23:40 5
8. Lučenec  7 1 0 6 20:61 2
9. L. Mikuláš  7 1 0 6 12:53 2
10. Martin  7 0 0 7 9:48 0
   I. liga mladí žiaci
   6. HT
   7. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 4:4 (1:3, 1:0, 
2:1), Zvolen – Brezno 7:3, Ružomberok – Rimavská 
Sobota 0:7, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 11:3, 
Považská Bystrica – Žilina 7:8
   5. HT
   7. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 3:2 (2:0, 0:1, 
1:1), Zvolen – Brezno 7:6, Dolný Kubín – Rimavská 
Sobota 9:4, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 9:7, 

Dvakrát v priebehu minúty sa takto tešili muži MŠK Púchov v stretnutí s Nitrou. Ďalší dôvod na radosť už nemali, 
hostia predčasne opustili ľadovú plochu.                Ilustračné foto: Miroslav Mikáč
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FUTBAL 3. LIGA MUŽI 2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

Púchovčanom zachutili víťazstvá, už 
atakujú čelo treťoligovej tabuľky

   Skupina B
   10. kolo: MŠK Púchov – FC Petržalka 0:0, Inter 
Bratislava – Skalica 3:1, Piešťany – Zlaté Moravce/Vrá-
ble 1:1, Považská Bystrica – Komárno 4:1, Topoľčany 
– Domino 1:4
1. Petržalka 10 8 2 0 31:8 26
2. Inter 10 6 3 1 37:11 21
3. Piešťany 10 6 2 2 31:16 20
4. Skalica 10 6 1 3 17:15 19
5. MŠK Púchov 10 5 2 3 29:13 17
6. Zl. Moravce 10 5 2 3 19:10 17
7. Domino 10 3 1 6 22:22 10
8. P. Bystrica 10 2 0 8 9:27 6
9. Komárno 10 1 1 8 19:32 4
10. Topoľčany 10 1 0 9 11:71 3
   Skupina A
  10. kolo: Rača – Dubnica 0:6, Nové Zámky – Loko-
motíva Trnava 2:2, Prievidza – Karlova Ves Bratislava 
1:1, Malacky – Myjava 1:2, Šamorín – Gabčíkovo 3:1
1. Dubnica 10 9 0 1 39:7 27
2. Myjava 10 7 2 1 35:10 23
3. Gabčíkovo 10 5 1 4 19:15 16
4. Šamorín 10 5 1 4 18:20 16
5. Karlova Ves 10 4 3 3 23:18 15
6. Trnava 10 3 4 3 25:20 13
7. Prievidza 10 2 4 4 8:15 10
8. Malacky 10 2 1 7 7:27 7
9. Rača 10 2 1 7 10:39 7
10. N. Zámky 10 1 3 6 12:25 6

   Skupina B
  10. kolo: 
MŠK Púchov – FC Petržalka 1:1 (0:2), Reksa – Ča-
puta, Šimončič, Farkas, Mrnka, Inter Bratislava – Ska-
lica 0:3, Piešťany – Zl. Moravce 0:3, Považská Bystrica 
– Komárno 1:5, Topoľčany – Domino 1:0
1. Skalica 10 9 0 1 41:4 27
2. Zl. Moravce 10 9 0 1 36:2 27
3. Petržalka 10 9 0 1 36:6 27
4. Domino 10 5 0 5 22:20 15
5. Inter 10 5 0 5 19:18 15
6. Piešťany 10 4 0 6 18:24 12
7. MŠK Púchov 10 3 1 6 15:31 10
8. Komárno 10 3 0 7 17:27 9
9. Topoľčany 10 2 0 8 4:27 6
10. P. Bystrica 10 0 1 9 4:53 1

5. liga muži

10. kolo: 
Uhrovec – Zemianske Kostoľany 1:0, Dolné Vestenice 
– Veľké Uherce 1:0, Brvnište – Veľká Hradná 5:0, Kva-
šov – Chocholná-Velčice 1:0, Ladce – Cígeľ 2:2, Tren-
čianska Turná – Bošany 3:1, Plevník-Drienové – Kani-
anka 1:0, Podmanín – Podolie 1:0
1. Kvašov 10 9 1 0 23:8 28
2. Uhrovec 10 7 3 0 27:9 24
3. Z. Kostoľany 10 7 0 3 30:7 21
4. D. Vestenice 10 7 0 3 24:11 21
5. Brvnište 10 6 3 1 22:9 21
6. Podmanín 10 6 2 2 23:10 20
7. Cígeľ 10 5 1 4 21:11 16
8. Ladce 10 4 3 3 18:19 15
9. Chocholná 10 4 1 5 16:13 13
10. V. Hradná 10 3 1 6 15:37 10
11. V. Uherce 10 3 0 7 13:18 9
12. Podolie 10 2 3 5 9:17 9
13. Tr. Turná 10 2 2 6 18:29 8
14. Plevník 10 2 2 6 11:27 8
15. Kanianka 10 1 1 8 8:20 4
16. Bošany 10 0 1 9 9:42 1

10. kolo

OFK Malženice – MŠK Púchov 0:2 (0:1)
Vzhľadom na postavenie v tabuľke nenastupovali 

Púchovčania v Malženiciach v úlohe favorita. Papie-
rové predpoklady však obrátili naruby, odviezli si do-
mov všetky body a začínajú atakovať čelo treťoligovej 
tabuľky. Na vedúcu rezervu Nitry strácajú už iba tri 
body. Futbalisti MŠK predvádzali svoj typický futbal 
založený na kompaktnej obrane a rýchlom prechode 
do protiútoku. Po úvodnom oťukávaní udreli hostia 
po polhodine hry, kedy Sibanda prekonal súperovho 
brankára – 0:1. Domáci potom pridali, ale pozorná 
obrana Púchova im nedovolila presadiť sa strelecky. 
Aj v druhom polčase hostia pozorne bránili a trpezli-
vo čakali na svoju šancu. Tá prišla sedem minút pred 
koncom stretnutia, kedy o dôležitom víťazstve MŠK 
rozhodol Daniel Pilný (na snímke dole v strede). V 
sobotu 13.októbra o 14.30 hodine privítajú futbalisti 
na svojom trávniku Galantu a rozhodne sa pokúsia 
natiahnuť víťaznú sériu.

Góly: 32. Sibanda, 83. D. Pilný 
Žlté karty: Lančarič, Čmilanský – D. Pilný, rozhodo-

vali Šima, Tarabus, Poruban, 200 divákov
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Ozimý, Pilát, 

Sibanda, Hrančík (53. Mar-
man), D. Pilný, Vanák, Michlík 
(89. Turza), Krčula (89. Kopiš), 
Brezničan, tréner Eduard Pa-
gáč

Považská Bystrica – Bel-
uša 1:1 (1:0)

Góly: 10. Čiernik – 60. Go-
relka

Nitra B – Lednické Rovne 
2:2 (1:1)

Góly: 4. Fábry, 55. Valenta 
– 33. Híreš, 65. Detko

Ostatné výsledky 10. kola: 
Trenčianske Teplice – Šaľa 1:3, 
Galanta – Kalná nad Hronom 
0:1, Veľké Ludince – Nové 

Mesto nad Váhom 2:0, Gabčíkovo – Nové Zámky 5:0, 
Zlaté Moravce/Vráble B – Trnava B 0:2
1. Nitra B 10 6 2 2 22:12 20
2. Gabčíkovo 9 6 1 2 19:10 19
3. Šaľa 9 5 2 2 14:8 17
4. MŠK Púchov 9 5 2 2 11:7 17
5. Trnava B 10 5 1 4 20:16 16
6. Malženice 9 5 0 4 22:10 15
7. Beluša 8 4 3 1 14:3 15
8. Galanta 10 4 2 4 16:16 14
9. L. Rovne 10 3 4 3 13:11 13
10. V. Ludince 10 3 3 4 15:17 12
11. Kalná 9 3 2 4 7:14 11
12. Zl. Moravce B 10 2 4 4 15:16 10
13. Nové Mesto 9 2 4 3 4:11 10
14. Tr. Teplice 9 2 3 4 16:15 9
15. P. Bystrica 9 2 3 4 9:15 9
16. N. Zámky 10 0 0 10 3:39 0

Program 11. kola – 13. – 14. 10.
MŠK Púchov – FC Slovan Galanta (13. 10. o 

14.30), Nové Zámky – Zlaté Moravce/Vráble B, Nové 
Mesto nad Váhom – Gabčíkovo, Kalná nad Hronom 
– Veľké Ludince, Šaľa – Malženice, Trnava B – Považ-
ská Bystrica, Lednické Rovne – Trenčianske Teplice, 
Beluša – Nitra B

Futbalista MŠK Púchov Sibanda (v strede v bielom) položil vedúcim gólom základ víťazstva v Malženiciach. 
FOTO: Milan Podmaník
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga muži

7. liga muži
4. liga st. žiaci - JUH

4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga mladší žiaci

8. liga muži

6. liga dorast

Prípravky U10 MIX

   8. kolo:    Nová Dubnica – Horovce 6:0 (4:0), Husár 2, 
Balážik, Vaský, Jašík, vlastný (Šatka), Streženice – Sve-
repec 4:1 (2:1), Galko 2, Pojezdal, Hrenák – Papšo, 
Jasenica – Pružina 2:1 (0:0), Babiar, Gaban – Kolek), 
Tuchyňa – Bolešov 11:6 (5:3), Gajdoš 3, E. Majerko 2, T. 
Gažo, Ivaniš, Cíbik, Mačina, M. Gažo, T. Majerko – Pa-
gáč 4, Rác, Hegyi
1. N. Dubnica 7 5 1 1 30:11 16
2. Brvnište 6 5 0 1 27:10 15
3. Streženice 6 4 1 1 15:9 13
4. Jasenica 7 4 0 3 19:17 12
5. Sverepec 7 3 1 3 29:24 10
6. Pružina 7 3 0 4 20:12 9
7. Bolešov 6 3 0 3 26:26 9
8. D. Kočkovce 6 2 1 3 14:19 7
9. Tuchyňa 7 1 1 5 18:38 4
10. Horovce 7 0 1 6 7:39 1

   8. kolo:
   Papradno – Pružina 7:2 (4:1), Cabadaj 3, Říčka 2, 
Baštek, Levčík – A. Kolek, M. Zachar, Domaniža – Pre-
čín 16:0 (9:0), Marko 7, S. Čelko 5, Vančová, Pavlovič, 
Sádecký, Malu, Dolná Mariková – Jasenica 3:2 (3:0), 
Bakala, Zapalač, Melicherík – Krasňan, Nosáľ, Plevník-
-Drienové – Dohňany 14:0 (4:0), Kopecký 3, Urgoš 
3, Dodek 2, Hrubo 2, Kucharík, Slašťan, Podmanín 
– Udiča 4:2 (2:1), Michal Kostelanský 2, Uríková, Peter 
Kostelanský – Hrebík 2
1. Papradno 8 6 1 1 54:13 19
2. Jasenica 8 6 1 1 29:9 19
3. Plevník 7 5 0 2 38:5 15
4. D. Mariková 8 5 0 3 34:27 15
5. Domaniža 7 4 1 2 62:10 13
6. Udiča 8 4 0 4 26:25 12
7. Podmanín 8 3 1 4 19:30 10
8. Pružina 8 1 2 5 16:32 5
9. Prečín 8 1 2 5 17:42 5
10. Dohňany 8 0 0 8 3:105 0

   8. kolo:
   Kolačín – Horovce 4:0 (3:0), Falath, Hnaníček, Mora-
vec, Čačko, Košecké Podhradie – Beluša 0:11 (0:3), Rú-
ček 4, Hošták 3, Kačmárik 2, Synak, Rybanský, Košeca 
– Nová Dubnica 5:0 (2:0), Ondlevec, Škrovánek, Žil-
ka, Gajdoš, Šebová, Hradčan Lednica – Bolešov 10:0 
(4:0), Mário Matúš 5, Martin Matúš 2, Fuka, Hrenák, 
Bielik, Horná Poruba – Dolné Kočkovce 1:6 (0:4), T. 
Staňo – Kohutiar 3, Putala, Matejík, Urban, Lazy pod 
Makytou  - Ilava 4:1 (2:1), Pončík, Luliak, Miščík, vlast-
ný (Kurinec) – Zemaník
1. Lazy 8 8 0 0 43:1 24
2. Beluša 8 7 0 1 67:9 21
3. Košeca 8 6 1 1 25:8 19
4. Lednica 7 6 0 1 59:5 18
5. D. Kočkovce 7 4 1 2 26:9 13
6. Kolačín 8 4 0 4 15:24 12
7. N. Dubnica 8 2 3 3 17:25 9
8. Ilava 8 1 3 4 9:27 6
9. Bolešov 8 1 3 4 12:38 6
10. Horovce 8 1 0 7 2:30 3
11. H. Poruba 8 1 0 7 6:58 3
12. K. Podhradie 8 0 1 7 7:54 1

   6. kolo: 
   Ladce – Streženice 1:2 (1:0), Čechutý – Mikas, Rídzik, 
Fan Club Púchov – Lysá po Makytou 2:1 (1:0), Hužev-
ka, Cabúková – Janíčková
1. Streženice 6 3 2 1 9:5 11
2. FC Púchov 6 3 2 1 12:9 11
3. Lysá 6 2 2 2 15:12 8
4. Ladce 6 1 0 5 8:18 3

5. kolo: MFK Ilava – Plevník-Drienové 6:1 (1:0), Ren-
dek 4, Striško 2 – Slaninka, Považská Bystrica B – Do-
maniža – odložené na 13. 10., Ladce mali voľno
1. Ilava 8 8 0 0 73:7 24
2. Domaniža 6 4 0 2 37:25 12
3. P. Bystrica B 6 4 0 2 25:21 12
4. Ladce 8 2 0 6 19:54 6
5. Plevník 8 0 0 8 9:56 0

1. liga starší žiaci U14
6. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 0:0, Levice 
– Skalica 2:1, Inter – Petržalka 1:2, Dubnica – Senica 
0:1, Slovan– Zl. Moravce 8:0, Prievidza – Karlova Ves 
2:1, Trnava – D. Streda 0:1, Trenčín – Nitra 4:3
1. Slovan 6 5 1 0 28:6 16
2. D. Streda 6 5 1 0 15:2 16
3. Trenčín 6 5 0 1 43:10 15
4. Petržalka 6 4 1 1 12:7 13
5. Karlova Ves 6 4 0 2 15:6 12
6. Nitra 6 3 1 2 27:10 10
7. Domino 6 3 1 2 14:10 10
8. Skalica 6 3 0 3 11:10 9
9. Trnava 6 2 1 3 18:10 7
10. Levice 6 2 1 3 7:19 7
11. MŠK Púchov 6 1 3 2 5:6 6
12. Inter 6 2 0 4 10:16 6
13. Senica 6 1 1 4 6:14 4
14. Prievidza 6 1 1 4 5:25 4
15. Zl. Moravce 6 1 0 5 7:27 3
16. Dubnica 6 0 0 6 4:49 0

1. liga starší žiaci U15
6. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 0:4 (0:3), Baláž 
2, Mozsi, Porubčan, Levice – Skalica 1:1, Inter Bratisla-
va – Petržalka 3:1, Dubnica nad Váhom – Senica 0:1, 
Slovan Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble 6:1, Prie-
vidza – Karlova Ves Bratislava 0:3, Trnava – Dunajská 
Streda 3:0, Trenčín – Nitra 0:2
1. Nitra 6 5 1 0 19:2 16
2. Senica 6 5 1 0 17:3 16
3. Petržalka 6 5 0 1 28:4 15
4. D. Streda 6 5 0 1 19:6 15
5. Trnava 6 4 1 1 17:4 13
6. Zl. Moravce 6 4 0 2 16:11 12
7. Trenčín 6 3 1 2 16:4 10
8. Slovan 6 3 0 3 19:9 9
9. Skalica 6 2 2 2 8:11 8

8. kolo: Červený Kameň – Tŕstie 1:3, Fan Club Púchov 
– Orlové 0:2, Vrchteplá – Prejta 1:1, Horovce B – Dolná 
Breznica 1:1 (0:0), Pecuš – Burmek
1. N. Dubnica 7 7 0 0 42:5 21
2. Prejta 7 5 1 1 27:8 16
3. Vrchteplá 7 4 1 2 19:14 13
4. Tŕstie 7 4 1 2 15:10 13
5. Horovce B 8 2 1 5 13:27 7
6. Č. Kameň 7 2 0 5 15:27 6
7. FC Púchov 7 2 0 5 6:19 6
8. Orlové 7 2 0 5 11:30 6
9. D. Breznica 7 1 2 4 10:18 5

1. liga mladší žiaci U13
5. kolo: FKM Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 
5:0 (3:0), Flannery 3, Brachtl, Štepanovský, Janky, 
Slovan – D. Streda 5:1, Inter – Senica 1:3, Domino – 
Skalica 5:1, Prievidza – Trenčín 1:4, Trnava – Nitra 4:5, 
Dubnica – Zlaté Moravce 4:0, Levice – Petržalka 0:9
1. Petržalka 5 5 0 0 26:7 15
2. Trenčín 5 5 0 0 22:5 15
3. Nitra 5 4 0 1 38:7 12
4. Slovan 5 4 0 1 19:8 12
5. Senica 5 3 0 2 23:10 9
6. D. Streda 5 3 0 2 20:9 9
7. MŠK Púchov 5 3 0 2 21:12 9
8. Zl. Moravce 5 2 1 2 17:9 7
9. Domino 5 2 1 2 10:9 7
10. Karlova Ves 5 2 0 3 14:13 6
11. Dubnica 5 2 0 3 10:17 6
12. Inter 5 2 0 3 7:15 6
13. Prievidza 5 1 0 4 13:19 3
14. Trnava 5 1 0 4 14:24 3
15. Skalica 5 0 0 5 7:32 0
16. Levice 5 0 0 5 1:66 0

10. Karlova Ves 6 2 1 3 11:11 7
11. Inter 6 2 1 3 11:13 7
12. MŠK Púchov 6 2 1 3 8:10 7
13. Prievidza 6 1 0 5 5:27 3
14. Levice 6 0 1 5 1:35 1
15. Domino 6 0 0 6 1:23 0
16. Dubnica 6 0 0 6 1:24 0

8. kolo: Praznov – Bodiná 6:1, Kameničany – Svere-
pec 1:0, Kolačín – Dulov 5:1, Šebešťanová – Dohňany 
1:0
1. Kameničany 7 7 0 0 29:10 21
2. Šebešťanová 8 5 2 1 29:9 17
3. Visolaje 6 4 1 1 18:7 13
4. Lazy 7 3 2 2 21:12 11
5. Dohňany 7 3 0 4 14:15 9
6. Kolačín  7 3 0 4 14:18 9
7. Lednica 7 3 0 4 11:27 9
8. Dulov 7 2 2 3 11:15 8
9. Sverepec 7 2 1 4 5:9 7
10. Praznov 8 2 0 6 20:28 6
11. Bodiná 7 1 0 6 8:30 3

10. kolo: Streženice – Jasenica 0:0, Dolná Mariková – 
Dolné Kočkovce 0:2 (0:1), Michálek 2, Košeca – Pruské 
2:1 (1:0), Škrapko, Mihalik – Habšuda, Papradno – Bo-
lešov 1:0 (1:0), Zboran, Tuchyňa – Udiča 3:2 (3:0), Su-
chánek, Štefula, Adamovič – Kvasník 2, Horná Poruba 
– Lysá 5:2 (2:0), Hofierka 2, R. Staňo, Majerík, Hetflajš
– Panáček 2
1. Košeca 10 8 1 1 26:5 25
2. H. Poruba 10 7 1 2 34:16 22
3. Tuchyňa 10 5 3 2 23:14 18
4. Jasenica 10 5 1 4 16:17 16
5. Papradno 10 5 1 4 14:24 16
6. Streženice 10 4 3 3 21:12 15
7. Udiča 10 5 0 5 18:19 15
8. Bolešov 10 3 3 4 11:16 12
9. Pruské 10 3 2 5 23:21 11
10. Mikušovce 9 3 2 4 17:15 11
11. D. Kočkovce 10 2 3 5 14:17 9
12. K. Podhradie 9 2 3 4 11:17 9
13. Lysá 10 2 2 6 16:31 8
14. D. Mariková 10 2 1 7 9:29 7
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• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• Odborná masáž uvoľňujúca bolesť. Tel. 0908 183 
215.

PRÁCU PONÚKA
• Novootvorená kaviareň KAFEŠOP Kontajner v 
Púchove - nákupné centrum STOP.SHOP prijme 
posily - šikovných a usmievavých čašníkov a 
čašníčky. Skúsenosti s prípravou kávy sú vítané, 
ale nie podmienkou. Bližšie info. na tel. č. 0902 
916 560 alebo kafesop@kafesop.sk.
• Prijmeme pracovníkov SBS s platným preukazom 
odbornej spôsobilosti na trvalý pracovný pomer 
pre stráženie objektu v Púchove. Mzda s náležitými 
príplatkami. Kontakt I. Šumichrast 0905 566 526.
• Spoločnosť GOMS, spol. s r. o. prijme do za-
mestnania pracovníkov na pozície: technológ 
kalkulant - min. stredná škola stroj. zamerania, 
nástupný plat od 700,- €/mes. (závisí od úrovne 
znalostí gumárenských technológií); zámočník 
- manuálne šikovný, zodpovedný, vedieť čítať 
stroj. dokumentáciu, nástupný plat od 3,50 €/
hod; zámočník-zvárač - prax v profesii zvárač 
nástupný plat od 4,50 €/hod. Skutočné mzdové 
ohodnotenie nezávisí od nástupného platu uve-
deného v inzercii. Mzdové ohodnotenie závisí 
od skúseností, znalostí, šikovnosti a ochoty ka-
ždého konkrétneho uchádzača. Len seriózni zá-
ujemci. Kontakt: 0908 787 135, goms@goms.sk.
• Reštaurácia u Jakuba prijme do pracovného 
pomeru čašníka/čašníčku. Nástupný plat 500€ + 
odmeny do 30% + zamestnanecké benefity. Info: 
+421 948 636 315, e-mail: event@sportaqua.sk.
• Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a 
predajca hliníkových rebríkov, hľadá záujemcov 
o robotnícku profesiu - montážny pracovník vo 
výrobe. Ponúkame hlavný pracovný pomer na 
dobu neurčitú v dvojzmennej prevádzke (ranná 
a poobedná zmena) v dňoch pondelok až pia-
tok. Mzda po zaučení sa pohybuje od 780 eur 
brutto + 13. a 14. plat. Prax v strojárskej výrobe, 
prípadne ukončené strojárske vzdelanie je vý-
hodou. Životopisy posielajte na e-mailovú ad-
resu alveslovakia@alve.sk alebo volajte na tel. 
číslo: 0948 131 140. Nástup možný ihneď.

OZNAMY 
• SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej OVS) č. 2/2018 a č. 3/2018 na prenájom ne-
bytových priestorov (kancelárske priestory) v škol-
skom pracovisku hotel Študent Považská Bystrica. 

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt na Moravskej ulici v Púchove 
na 7. poschodí.  (vchod oproti mestskej tržnici). Cena 
82 000 €. Viac informácií na tel. 0904 237 237. 
• Predám stavebný pozemok v obci Lednické Rovne, 
časť Horenická Hôrka o výmere 1100 m². Inžinierske 
siete v dosahu. Cena: 1 m² = 38 euro. Dohoda možná.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim komerčné priestory v PU cca 200 až 400 m², 
prízemie, parkovanie. Tel. 0915 286 885.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu slnečný 2-izbový byt s balkó-
nom na 6. poschodí Za cintorínom. Cena 350 €. Tel. 
0903 047 085, 0911 176 303.
• Dám do prenájmu 4-izbový byt (86 m²) na Štefáni-
kovej ulici v Púchove, nad kaviarňou Štefánka, vhod-
ný ako sídlo firmy. Tel. 0905 282 714.
• Súrne hľadám podnájom, príp. aj prenájom neby-
tového priestoru s WC do 120 €/mes. Dlhodobo. PU, 
PB a okolie. Tel. 0950 551 832.
• Súrne hľadám garáž na prenájom s elektrinou. PU 
alebo PB. Dlhodobo. Tel. 0950 551 832.
• Hľadám na dlhodobý prenájom garsónku alebo 
1-izb. byt v PU. Tel. 0907 761 582.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt na Chmelinci, voľný 
od 1. 11. 2018, čiastočne zariadený. Tel. 0904 717 174.

PREDAJ RÔZNE
• Predám zdravé, nestriekané jablká na uskladnenie 
i na kvas – samozber. Tel. 0908 183 215.
• Predám zo zdravotných dôvodov celkom nový in-
validný vozík zn. Puma, ešte v záruke. Cena dohodu. 
Tel. 0940 624 684.

SLUŽBY
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu mate- 
riálu v rámci EÚ. Tel. 0915 863 036, 0915 624 215.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač poži- 
čiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987 www.
tepovac-puchov.sk.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.

o 17:30 h. hokejový štadión
MŠK Púchov

MŠK PÚCHOV
HC Dynamax 96 Nitra

vs.

2. HOKEJOVÁ LIGA 

Vstupné: 1€

6.10.2018
SOBOTA

hokejový štadión MŠK Púchov 

6. kolo druhej hokejovej ligy

MŠK PÚCHOV
-

HK ISKRA PARTIZÁNSKE

sobota 20. 10. o 17:30

OVS budú prebiehať do 19. 10. 2018 do 12:00 hod. 
Celé znenia OVS budú zverejnené na www.tsk.sk a 
www.sosospu.sk.
• METROVÝ TEXTIL (vchod pri pódiu na pešej). 
Akcia na poťahoviny a prešívané bundoviny.  
MATRACE na mieru.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 29. 10. 2018 od 14.35 v kancelárii ZO 
SZZP (bývalý kataster Nám. slobody). Právne po-
radenstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne 
problémy zdravotne postihnutých a starších ob-
čanov mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, 
môže sa prihlásiť do 20. 10. 2018 na adrese: Ján 
Petro, Obrancov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709, 
0948 093 551. K prípadu, v ktorom chcete poradiť, 
je potrebné doniesť už existujúce podklady.
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a 
záujemcom, že poriada 27. 10. zájazd na husacie 
hody. Poplatok na os. 28 eur (v cene cesta a porcia 
husaciny). Odchod autobusu o 10.30 z parkoviska 
za starým DK. Prihlásiť sa môžete na tel. 0949 103 
709, 0948 093 551.

STRATY - NÁLEZY
• Stratila som zlatú kruhovú náušnicu. Kto ju na-
šiel, nech sa ohlási na tel. 0919 211 069. 

RÔZNE
• Hľadám ženu do domácnosti a asistentku s autom 
pre ženu so svalovou distrofiou. Tel. 0910 811 020. 
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POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 16:00 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

po – pia: 16:00– 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 
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ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Bolesťou unavený tíško si 
zaspal, zanechajúc všet-
kých, čo si mal rád. More 
lásky si so sebou vzal, 
prázdno je tam, kde znel 
Tvoj hlas. Spomienka na 
Teba zostáva v nás. 
12. 10. 2018 si pripomí-
name 2. výročie, kedy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a kamarát Jozef JAKUBÍK z Nosíc. 

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, 
dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 7. októbra 2018 
uplynul rok, čo nás na-
vždy opustil náš otec, 
starý otec, bývalý člen 
závodnej stráže Makyta 
Púchov 
Vladimír DANDUL 
vo veku 67 rokov. 

Tiché spomienky a modlitby mu venuje 
smútiaca rodina. Ďakujeme. 

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ. 
Dňa 13. 10. 2018 si pri-
pomíname 8. smutné 
výročie, čo nás opustil 
náš syn a brat 
Peter TORAŇ. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

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

Tel. 0948 514 647.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo 
vzal. Zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ. 
Dňa 7. 10. 2018 sme si 
pripomenuli 3. smutné 
výročie úmrtia nášho 
otca, dedka a pradedka 
Rudolfa FAKTORA. 

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomien-
ku ďakujú dcéry Alena a Darina s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 9. 10. 2018 uplynie 
12 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko, svokor 
Milan TVAROŽEK. 
S láskou a úctou spomí-
najú manželka, dcéry, 
zaťovia a vnúčatá. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Dňa 10. 6. 2018 nás opustila naša mama 
Ivana JUROVČÍKOVÁ a dňa 24. 9. 2018 odišiel 
do večnosti aj náš otec František JUROVČÍK. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nimi prišli rozlúčiť 
a prejavili sústrasť. Poďakovanie patrí aj pohreb-
nej službe Advent za dôstojný obrad. 

S úctou deti s rodinami.

SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci žiaľ, 
čo drahé nám bolo, 
osud vzal. 
Dňa 6. októbra 2018 
uplynulo päť rokov, čo 
nás navždy opustila 
naša drahá Ľudmila 
DOLEŽELOVÁ. 
Nič viac Ti nemôžeme 
dať, len kytičku kvetov a tíško na Teba spomínať. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomína manžel a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 14. 10. 2018 uply-
nie 20 rokov, čo nás na-
vždy opustila Zuzana 
BRINDŽÁKOVÁ, rod. 
Ondrejčíková. 

S úctou spomína a za ti-
chú spomienku ďakuje 
manžel Dušan, deti Du-
šan, Jana a Ján s rodinami. 

SPOMIENKA
Čas plynie, dni sa míňajú, 
spomienky na teba
zostávajú.
Dňa 14. 10. 2018 si pri-
pomenieme nedožitých 
90 rokov našej drahej 
mamičky, babičky, pra-
babičky 
Terézie FIALKOVEJ. 
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu. 

Okresná  organizácia jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Púchove

Vás pozýva na okresný aktív pri  príležitosti 
MESIACA ÚCTY K STARŠÍM ĽUĎOM 

v kultúrnom dome v Púchove  

v utorok 9. 10.  2018 o 15:00.

PROGRAM:

Otvorenie 
Pripomenutie Mesiaca úcty k starším ľuďom

Pozdravy hostí
Spoločenské posedenie pri kultúrnom 

programe s tancom
Občerstvenie

Záver 

     Tešíme sa na Vašu účasť. 

Upozornenie pre cestujúcich mestskou auto-
busovou dopravou: 30. 10. a 1. 11. 2018 budú 
spoje premávať ako vo sviatok. 
31.10. a 2.11. 2018 sú jesenné prázdniny, školské 
linky a spoje nebudú premávať.
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► Výstavba nových 52 nájomných bytov na 
Námestí slobody (budova SOV) podľa priprave-

ného projektu v roku 2018

► Výstavba parkovacieho domu podľa priprave-

nej vizualizácie z roku 2018

► Odkúpenie dvoch objektov na Kolonke od 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre výstav-

bu minimálne 30 nových bytov ako pomoc pre 

sociálne najslabšie rodiny 

► Výstavba viac ako 200 nových parkovacích 

miest v meste

► Oprava cesty pred budovou divadla 

► Obnova areálu púchovskej tržnice pre rozšíre-

nie predaja zeleniny a ovocia

► Nákup nových veľkokapacitných autobusov 

s bezbariérovým prístupom a hlasovým znače-

ním zastávok

► Rekonštrukcia autobusovej stanice na želez-

ničnej stanici

► Vybudovanie chodníka v Nových Nosiciach

► Oprava poškodenej cesty do záhradkárskej 

oblasti nad Zábrehom

► Rekonštrukcie prístupov ku garážam na 

Gorazdovej ulici

► Vyriešenie infraštruktúry na Potôčkoch 

► Vybudovanie prevádzky POŠTA 2 Púchov

► Investície do úsporných energetických pro-

jektov na plavárni a zimnom štadióne 

► Postupne každoročné rekonštruovanie ciest 

a chodníkov v meste a mestských častiach

► Rozšíriť ponuku detských denných letných 

táborov; pre deti zo sociálne znevýhodnených 

rodín poskytnúť zľavy, aby aj deti z takýchto 

rodín mohli zažiť plnohodnotné prázdniny   

► Príspevok pri narodení dieťaťa zvýšiť na 1000 

eur na každé dieťa

► Vytvorenie mestských jaslí

► Spolupráca s mládežou – na úrovni možnosti 

ich zapojenia do verejného života - vytvorenie 

poradného orgánu primátorky zo zástupcov 

študentov stredných škôl v meste

► Vytvorenie nových voľnočasových  priestorov 

pre deti a mládež – doterajšie priestory v CVČ 

resp. v SOV na Námestí slobody už nepostačujú 

pre súčasný dopyt... rekonštrukcia resp. prístav-

ba súčasného objektu CVČ, príp. možnosť re-

konštrukcie a nadstavby volejbalovej haly a tiež 

možnosť vrátiť sa k téme odkúpenia budovy 

pôvodného domu kultúry

► Zavedenie možnosti stravovať sa v školských 

zariadeniach a v materských školách aj pre deti 

s potravinovou intoleranciou

► Vybudovanie športovo-kultúrnej oddycho-

vej zóny pri Váhu (od Športcentra smerom na 

Nimnicu) podľa pripraveného projektu z roku 

2018, vrátane nového amfiteátra, do ktorého by 

sa presunuli z pešej zóny všetky kultúrne akcie 

(od Silvestra po folklórne slávnosti) 

► Podpora nových druhov športu, nielen kla-

sických a všeobecne známych – je dôležité, aby 

deti a mládež mali možnosť voľby 

► Zabezpečiť, aby sa rodičia a tréneri mládežníc-

kych družstiev mohli zapojiť do organizačného 

a ekonomického riadenia daného družstva

► Pokračovať vo výstavbe a obnove detských 

ihrísk v meste

► Celoročná prevádzka zimného štadióna

► Rekonštrukcia a zväčšenie kapacity sauny 

v objekte mestskej plavárne

► Zvýšiť finančnú podporu úspešných mládež-

níckych družstiev

Toto sú konkrétne oblasti a zámery, 

ktorým chcem venovať maximálnu 
pozornosť a úsilie:

►   INVESTIČNÉ AKCIE ►   DETI A MLÁDEŽ ►   ŠPORT 

www.katarinahenekova.sk
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►   KULTÚRA ►   ZNÍŽENIE DANÍ a POPLATKOV ►   SOCIÁLNA OBLASŤ ►   SENIORI ►   PODNIKATELIA ►   OCHRANA ŽPNABUDÚCE:

Objednávateľ: JUDr. Katarína Heneková, Púchov / Dodávateľ: Púchovská kultúra, s. r. o., Hoeningovo nám. 2002, 020 01  Púchov 
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