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Uvítanie detí 
do života 
11. 10. 2018 Malý župný dom, Púchov

Marko Drienik

Ctibor Divinský

Michaela Panáčková

Miriama Brindzová Natália Jurdíková

Timotej Janke

Alex Burian

Michal Lisko Mikuláš Valach

Tobiáš Kuťka

Filip Krejčí Jakub Štrbáň

Viktória Masariková Zachariáš Zbudila

Uplynulý štvrtok v Župnom dome opäť slávnostne privítal do života 
najmladších Púchovčanov primátor mesta Rastislav Henek. Pravi-
delnou súčasťou slávnostného obradu sú aj predškoláci z mestskej 
Materskej školy na Požiarnej ulici, ktorí slávnostnú atmosféru pod- 
čiarkujú svojím spevom (malé foto na titulke).                                                               

-r-, Foto: S. Flimmel
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Onedlho budú komunálne voľby. 
Je čas aby sme sa pozreli ako sa 
v  súčasnom volebnom období od 
31. 12. 2014 do 1. 10. 2018 hospo-
dárilo v meste Púchov pod vedením 
primátora Mgr. Rastislava Heneka.

Začiatkom roka 2015 sme si na mest-
skom zastupiteľstve zvolili svojich 
zástupcov v odborných komisiách. 
Aby mohli začať pracovať, museli ana-
lyzovať dovtedy platné VZN, zásady, 
smernice a dokumentáciu, ktorá sa tý-
kala oblasti, ku ktorej bola konkrétna 
komisia vytvorená. Tu nastal prvý pro-
blém, keď sa prišlo na to, že niektoré 
závažné dokumenty neboli v archíve 
vo forme originálu, dokonca niektoré 
neexistujú ani dodnes. Veľmi oceňu-
jem prácu Ing. Viliama Karasa, ktorý 
počas pôsobenia na mestskom úra-
de a neskôr v MsBP zohnal niektoré 
v uložených dokumentoch na súdoch 
a u zmluvných partnerov aspoň kópie 
chýbajúcich dokumentov. Takto sme 
si vytvorili aspoň čiastočne reálny ob-
raz o organizačno–ekonomickom sta-
ve mesta a mestských spoločnostiach. 

Obrovské zadlženie mesta 
v roku 2014
Poplašné správy o neúmernom zadl-
žovaní mesta pod vedením bývalého 
primátora M. Michalca, ktoré kolovali 
medzi občanmi mesta, sa žiaľ potvrdi-
li. A bolo to ešte horšie, ako sa hovo-
rilo. Zdedili sme na pomery Púchova 
astronomický dlh, ktorý spočíval 
nielen z priameho zadlženia mesta, 
ale aj mestských spoločností. Ak by 
som vychádzal zo správy Najvyššieho 
kontrolného úradu, ktorý robil v roku 
2013 v meste kontrolu, mohol by som 
skonštatovať, že mesto pravdepodob-
ne malo byť za posledné roky vlády 
primátora M. Michalca v nútenej sprá-
ve! Najvyšší kontrolný úrad totiž vyčí-
tal mestu, že poskytlo finančné záruky 
za úvery mestských spoločností, ale 
nezahrnulo ich do celkového dlhu. Čo 
je nútená správa? Ak mesto prekročí 
60 % zadĺženia v pomere k príjmovej 
časti, mesto nemôže samo dispono-
vať svojimi financiami, je ustanovený 
správca, ktorý má na starosti znížiť za-
dlženie mesta.

K 31. 12. 1014 bol stav celkových 
dlhov vo výške 8.114.428 eur
Mesto spolu so svojimi mestskými 
spoločnosťami malo „na krku“ osem 
miliónov euro dlžôb, presne vo výške 
8.114.428 eur! Pritom už v tom období 
platili podnikatelia najvyššie možné 
dane na Slovensku. Len príjmová časť 

mesta z daní podnikateľov (právnic-
kých osôb) bola za rok 2014 vo výške 
tri milióny euro, presne 3.262.679 eur. 
Dobre si pamätám ako na prvých za-
stupiteľstvách vyhlasoval poslanec 
M.  Kubičár, že nám s M.  Michalcom 
zanechal „plnú špajzu“ peňazí. Akurát 
zabudol dodať, že špajzu plnú dlhov. 
Ešte absurdnejšie k tvrdeniam M. Ku-
bičára vyznelo naše zistenie, že úver 
vo výške približne 1.500.000 eur kto-
rý čerpali pred rokom 2014 neplatili, 
prvé splátky nechali na nové vedenie 
mesta. Tento úver sme začali splácať 
v roku 2015. Pekná „plná špajza“, pán 
poslanec Kubičár! 

Úspory pri verejných 
obstarávaniach investičných akcií
Dnes sa už bavíme nad hysterickým 
vykrikovaním poslankyne J.  Andre-
ánskej v roku 2015, podporovanú au-
torom štvavých článkov R. Vargom, že 
sa v meste nič nerobí, nič sa nebudu-
je. Mesto si za zdedených finančných 
podmienok nemohlo požičať ani cent, 
pri pohľade na splátkové kalendáre to 
veru nebolo do smiechu. Po zistení 
tohto katastrofálneho stavu sme si 
„vysúkali rukávy“ a začali sme z ozdra-
vovaním mesta. Po porade s primá-
torom R. Henekom, kde nám predsta-
vil svoje investičné zámery sme spolu 
s podpredsedom ekonomickej komi-
sie poslancom L. Ranikom vypracovali 
nové podmienky pred realizáciou ve-
rejných obstarávaní a EKS. Tie nám po 
uvedení do praxe priniesli obrovské 
finančné úspory, niekde sme vysú-
ťažili až o 50 % lepšie ceny ako boli v 
projektovej dokumentácii. Ušetrené 
peniaze sme investovali ďalej. 

Splácanie dlhu mesta a mestských 
spoločností
Za štyri roky sa nám podarilo znížiť dlh 
mesta a mestských spoločností skoro 
o štyri milióny euro, presne 3.642.680 
eur!  (viď graf na titulnej strane)

Mesto prioritne investovalo 
do základných škôl
Najviac si cením filozofiu primátora 
R.  Heneka k  majetku mesta. „Oprav-
me si rozpadnuté školy, zničené cesty 
a chodníky, investujme do zariadení, 
kde chodia naše deti, investujme do 
vecí, ktoré prinesú našim spoluobča-
nom lepší život“, hovorieval na pora-
dách. Správal sa ako rozumný gazda. 
Načo je gazdovi nový traktor, keď má 
zhnitú stodolu a na nový traktor mu 
spadne strecha. Najskôr si opravme 
stodolu a potom si môžeme kúpiť 
nový traktor. Tak sme investovali do 

troch základných škôl, kde v zime se-
deli naše deti vo vetrovkách, pretože 
okná sa už nedali ani zavrieť. Investo-
vali sme napríklad aj do odstránenia 
zaplesnených priestorov Základnej 
umeleckej školy. 

Opravili sme kilometre ciest a chodní-
kov. To vidia len občania, ktorí v danej 
oblasti žijú. Tí na druhom konci o tom 
nevedia. Celý zoznam zrealizovaných 
investičných akcií za posledné štyri 
roky bude zverejnený. Budete z po-
čtu a rozsahu určite milo prekvapení. 
Ak sa nám podarí zrealizovať všetky 
tohtoročné zámery, investície za pri-
mátora R. Heneka dosiahnu po odpo-
čítaní dotácií sumu päť miliónov euro, 
presne 5.009.041 eur bez jediného 
eura z úveru! 

Daniel Lako: Ekonomika mesta 2015 - 2018 (časť prvá)

Celková pozitívna finančná bilancia 
je skoro deväť miliónov euro, presne 
8.651.721 eur! Mimoriadne pozi-
tívne hospodárenie mesta Púchov 
si všimlo aj INEKO, zožali sme samé 
pochvaly.

Opravili sme si mesto a po zníže-
ní dlhov mesto môže začať stavať, 
investovať do nových bytov, in-
fraštruktúry, vzdelania, športu a 
mnoho ďalších odvetví, ktoré ešte 
viac zlepšia život nás všetkých – 
obyvateľov mesta Púchov.

Ing. Daniel Lako, poslanec MsZ 
a predseda ekonomickej komisie

(Pokračovanie v ďalších vydaniach PN)

Celková finančná bilancia mesta za roky 2015 - 2018 
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Vašu podporu som použil na rehabilitácie a liečbu 
Prostredníctvom Púchovských novín 
veľmi pekne ďakujem všetkým dob-
rým ľuďom za ich nezištnú pomoc. 
Všetkým, vďaka ktorým nie som od-
kázaný iba ležať na lôžku v centre so-
ciálnych služieb. Všetkým, vďaka kto-
rým môžem opakovane navštevovať 
špecializované neurorehabilitačné 
centrá. Všetkým, vďaka ktorým viem, 
že nie som na svete sám...

Možno by sa niekomu mohlo zdať, že 
už „otravujem“ príliš dlho. Že sa moje 
meno už príliš často opakuje, že už 
možno stačilo... Pravda je však taká, 
že ak napríklad niekomu zhorí strecha 
nad hlavou, je to obrovské nešťas-
tie. Ale dobrí ľudia pomôžu, urobí sa 
zbierka, strecha sa opraví a život ide 
ďalej... V mojom prípade to je však 
oveľa, oveľa horšie. Ja totiž stále iba 
čakám na „opravára“, ktorý by „opra-
vil“ moje zdravie, na lekárov, že há-
dam konečne správne určia diagnózu 
môjho ochorenia a nastavia liečbu, na 
to, že konečne príde deň, keď sa opäť 
postavím na vlastné nohy a presta-
nem byť závislý na pomoci iných.

A práve preto potrebujem neustále 
absolvovať neurorehabilitačné po-
byty,  spevňovať svalstvo a udržiavať 
svoje telo aspoň v akej-takej kondícii. 
Práve k tomu potrebujem opakovane 
vašu pomoc.

Moje poďakovanie patrí vedeniu obi-
dvoch spoločností Continental v Pú-
chove za to, že ma vybrali spomedzi 
mnohých žiadateľov dvoch percent 
z daní a zaslali veľkorysú čiastku do 
nadácie Adeli v Piešťanoch na moju 
liečbu.
Ďalej sa chcem nesmierne poďakovať 
neziskovej organizácii Šafran za vý-
bornú spoluprácu a pomoc pri výbere 
dvoch percent.

Moja vďaka patrí mzdovým účtovníč-
kam v spoločnosti Continental Mata-
dor Truck Tires a Continental Matador 
Rubber, pracovníčkam spoločností 
Ferrmont a UNI-Tech za ich pomoc pri 
usmerňovaní mojich darcov.

No a samozrejme, obrovské poďako-
vanie patrí všetkým individuálnym 
darcom. Mojim známym, že na mňa 
nezabudli a neznámym, ktorí napriek 

tomu, že ma v živote nevideli, mi da-
rovali svoje dve percentá z daní.
ĎAKUJEM!!!

Roman Vrba

(Ak chcete Romanovi pomôcť, môžete 
mu prispieť vami zvolenou sumou na 

účet Nadácie ADELI v Tatra banke:
SK 72 1100 0000 0029 4201 1730,

 do správy pre prijímateľa uveďte 
Roman Vrba.)

Roman Vrba počas rehabilitácie v piešťanskom centre.

Voľby primátora mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva sa konajú 
10. novembra 2018. Púchovské noviny 
minulý týždeň na svojej webovej strán-
ke www.puchovskenoviny.sk založili 
podstránku s názvom „Voľby 2018“, na 
ktorej ponúkajú priestor kandidátom, 
aby sa predstavili svojim voličom. Baner „Voľby 2018“ nájdete na úvodnej 
stránke www.puchovskenoviny.sk v pravom stĺpci.
Na post primátora mesta podalo kandidátku 9 osôb. Minulý týždeň sme mai-
lom oslovili všetkých kandidátov na primátora so siedmymi otázkami. Odpo-
vede kandidátov zverejňujeme priebežne na webovej stránke. Zvedaví voliči 
nájdu na podstránke „Voľby 2018“ aj odkazy na webové volebné stránky a 
facebookové profily kandidátov a taktiež odkaz na ich osobný transparentný 
účet v Slovenskej sporiteľni.
O post poslanca mestského zastupiteľstva má záujem 58 kandidátov. Po-
drobnejšie informácie o kandidátoch, prípadne aj ich fotografie, zverejníme 
podobne ako kandidátov na primátora. Problém je, že Púchovské noviny ne-
majú mailové adresy všetkých kandidátov a nemôžu ich priamo osloviť. Preto 
touto cestou vyzývame kandidátov na poslancov, ktorí majú záujem využiť 
priestor na webovej stránke Púchovských novín na svoju prezentáciu, nech 
pošlú svoju fotografiu na adresu: flimmel@gmail.com.

-sf-

Púchovské noviny 
a komunálne voľby

V piatok 12. októbra bol odovzdaný finančný výťažok charitatívnej akcie or-
ganizovanej mestom Púchov rodine Šatkových. Na Púchovskom jarmoku sa 
vyberali dobrovoľné finančné prostriedky pri stánkoch mesta, kde poslanci 
mestského zastupiteľstva a hostia z družobných miest varili pre návštevní-
kov jarmoku rôzne druhy národných polievok. Šek na tisíc eur primátor mes-
ta Rastislav Henek odovzdal rodine Šatkových pre ich tri dcéry - Michaelu, 
Barboru a Radku. Príspevok je určený na hygienické potreby a rehabilitačné 
pomôcky.                                                                                                                                   -sf-

Charitatívna zbierka 
našla svojich adresátov
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Rekonštrukcia Kukučínovej ulice a čo ďalej?
V posledných týždňoch a dňoch 
mesto Púchov nežije len témou 
mestských nájomných bytov, ale aj 
finalizáciami jednotlivých investí-
cií, schválených mestským zastupi-
teľstvom. Nemôžem súhlasiť s ná-
zorom niektorých občanov, že sa v 
meste nič nerobí. Dôkazom opaku je 
schválený mestský rozpočet s rozde-
lením rezervného fondu na jednotlivé 
investície nielen v centre mesta ale aj 
v okrajových častiach. No a treba cho-
diť s „otvorenými očami“.

Na prelome septembra s októbrom 
sa dočkali obyvatelia ulice Kukučí-
nova (hlavne druhej polovice) dlho 
očakávanej finalizácie jej rekonštruk-
cie. Položeniu asfaltového koberca 
predchádzalo spevnenie podložia 
jednotlivými vrstvami kameňa, su-

chého betónu, odvodnenie a pri-
budli aj nové obrubníky. Nešlo teda 
o jednoduchú rekonštrukciu jednej z 
najdlhších a najužších ulíc v Horných 
Kočkovciach, často využívanú aj cyk-
listami smerujúcimi do Continentalu. 
Už v  projektovej dokumentácii sa 
rátalo s inžinierskymi sieťami polože-
nými v zemi blízko seba a s vysokou 
spodnou vodou, keďže ulica je v blíz-
kosti rieky Váh. 

Poďakovanie za realizáciu rekonštruk-
cie patrí firme Strabag a investorovi 
- mestu Púchov. Pri každej rekon-
štrukcii číhajú nepredvídateľné skryté 
problémy, či neúmyselné poškodenie 
súkromného majetku (plot, múrik) 
mechanizmami. V  takom prípade 
treba konať a nájsť vhodné riešenia 
na ich vyriešenie a  odstránenie po- škodenia. Slovo robí muža mužom a 

tak ostáva veriť, že prísľub s nápravou 
škody nebude len prázdnym slovom.
Rekonštrukciou ulice, akou je aj táto, 
sa téma infraštruktúra nekončí. Zbe-
rače dažďovej vody slúžia na odvod-
nenie ulíc. Väčšinou sú samotrtivé v 
hĺbke niekoľkých metrov pod povr-
chom telesa. Stáva sa, že je vidno pri 
rodinných domoch ako tieto zberače 
sú pooblievané biologickým odpa-
dom z kuchýň domácností. Vrcholom 
je vyliatie stavebnej chémie - lepidiel 
alebo cementových mált. Z ceny re-
konštrukcie ulice predstavujú zberače 
nemalé finančné prostriedky. Preto si 
treba uvedomiť, na čo majú prioritne 
slúžiť a vylievaním spomínaných roz-
tokov dochádza k ich znefunkčneniu, 
či už celkovému alebo čiastočnému. 
Likvidáciu bioodpadu a stavebného 

odpadu treba vykonávať na vlastnom 
pozemku v kompostéroch, odpa-
dových nádobách alebo v zbernom 
dvore Podniku technických služieb 
mesta.

Nový povrch komunikácie evokuje 
nezodpovedných vodičov šliapnuť na 
plyn. Šoféra robí šoférom zdravý ro-
zum a dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky, najmä rýchlosti a parkova-
nia na komunikáciách a chodníkoch. 
Nech platí pravidlo pre majiteľov 
rodinných domov, že parkovanie 
svojich tátošov bude na vlastných po-
zemkoch a dvoroch!
Takže záverom treba napísať, že všet-
ko máme vo vlastných rukách my 
- občania. Rozumne užívajme zrekon-
štruované komunikácie z našich daní.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Kukučínova ulica v mestskej časti Horné Kočkovce. 

Optická sieť (prvá časť) 
V PN č. 30 som informoval obšírne 
o stave prípravných prác investora 
Slovak Telekom, a. s. smerujúcich 
k spusteniu realizácie optickej te-
lekomunikačnej siete v meste Pú-
chov. V týchto dňoch investorom 
vybraná firma ukončuje administ-
ratívne kroky súvisiace a podmie-
ňujúce odštartovanie prác, ako je 
dopravné značenie, potrebné po-
volenia od mesta a dotknutých or-
ganizácií... Po ich získaní sa spustí 
realizácia. Hlavný prívod optické-
ho kábla do našej mestskej časti 
Pod Lachovcom bude privedený 
Ulicou Obrancov mieru a “pavuči-
na“ bude pokračovať po Kuzmá-

nyho ulici, atď. V tomto týždni by 
mali byť realizované aj prvé vý-
kopy. Osobnou angažovanosťou 
a spoluprácou s  projektantom sa 
nám podarilo preukázať, že pri re-
konštrukcii metalických rozvodov 
v dávnej minulosti bola položená 
aj chránička pre optické rozvody 
a aj to, že môže byť využitá pri 
súčasnej realizácii. Tým sa v ulici-
ach našej MČ rozkopávky obme-
dzia prevažne len na tzv. prípoj-
kové okienka k rodinným domom. 
Občanov prosíme o pochopenie 
a strpenie dočasných obmedzení, 
ktoré sa budeme snažiť osobným 
kontaktom s realizátorom minima-
lizovať.

Rada školy (RŠ) pri ZŠ Jána Amo-
sa Komenského 
Dňa 9. 10. 2018 sa uskutočnilo ria-
dne zasadnutie RŠ pri ZŠ Komen-
ského. Z celkového počtu 11 sa 
zasadnutia zúčastnilo 8 jej členov. 
Za zriaďovateľa sa RŠ zúčastnili 
poslanci Ing. Melišík a  Mgr. Buč-
ko. Ťažiskovými bodmi programu 
boli: Správa o výsledkoch a  pod-
mienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2017/18, 
organizácia šk. roka 2018/19 a ak-
tuálne informácie o činnosti školy. 
Dokumenty a potrebné informá-
cie predložila členom RŠ riaditeľka 
ZŠ PaedDr. M. Lapšová. V školskom 
roku 2017/18 sa o 410 žiakov sta-

ralo celkom 55 zamestnancov (ZŠ 
+ ŠKD + ŠJ) s rozpočtom 875.373 
eur. V celoslovenskom testovaní 
9-2018 (deviataci), dosiahli žiaci 
výsledky na úrovni priemeru SR. 
Pozitívnym prísľubom do bud-
úcnosti sú výsledky testovania 
5-2018 (piataci), kde žiaci dosiahli 
v  matematike aj v slovenskom 
jazyku o cca 5 % lepšie výsledky 
ako bol celoslovenský priemer. 
Podrobnejšie si môžete materi-
ály doporučené Radou školy na 
schválenie pozrieť na webstránke 
ZŠ www.zskompv.edu.sk.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ 
a predseda VMČ Pod Lachovcom

Aktuálne spod Lachovca: Optická sieť a Rada školy pri ZŠ Komenského

Pod povrchom vozovky sú zberače vody.
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Cyklotrasu medzi Púchovom a Nosickou 
priehradou slávnostne otvoria 22. októbra

Trenčiansky samosprávny kraj ako 
investor výstavby novej cyklotrasy 
pozýva širokú verejnosť okúsiť jazdu 
po 4,5-metra širokej cyklotrase, ti-
ahnucej sa popri koryte rieky Váh. 
Cyklotrasa začína v okresnom meste 
Púchov na priehradnom múre v blíz-
kosti OD Tesco a po ochrannej hrádzi 
pokračuje až k Nosickej priehrade. 
Práve kúsok za priehradným múrom 
končia jej posledné metre, napojiť by 
sa však na ne v budúcnosti mal sie-
dmy úsek Vážskej cyklomagistrály, 
vedúci od Nosickej priehrady po že-
lezničnú stanicu v Považskej Bystrici. 

Cyklotrasa medzi Púchovom a Nim-
nicou je šiestym úsekom 100 km 
dlhej Vážskej cyklomagistrály, no v 
poradí druhým dokončeným a čo-
skoro sprístupneným verejnosti. V 

čase, keď sa bude môcť verejnosť 
previezť po všetkých ôsmich úsekoch 
Vážskej cyklomagistrály, na bicykli 
bude možné prejsť takmer úplne se-
gregovane od motorovej dopravy od 
južnej hranice kraja v Hornej Strede 
(okres Nové Mesto nad Váhom) až k 
jeho severnej hranici v Plevníku-Dri-
enovom (Považskobystrický okres).

Cyklotrasa je vedená po ochrannej 
hrádzi rieky Váh
Spomedzi ôsmich úsekov Vážskej 
cyklomagistrály má šiesty úsek me-
dzi Púchovom a Nimnicou výnimoč-
né postavenie. Cyklotrasu s takýmito 
parametrami na Slovensku nájdete 
zrejme len sťažka. Teleso cyklotrasy 
je vedené po ochrannej hrádzi rieky 
Váh, cyklotrasa je príznačná svojou 
obdivuhodnou šírkou, keď miesta- mi dosahuje až 4,5 metra, pričom 

samostatný 1,5 metra široký pruh je 
určený pre chodcov. Tých od cyklis-
tov oddeľujú vyznačené piktogramy.

Charakteristickým znakom novovy-
budovanej cyklotrasy sú podporné 
gabiónové múry, ktoré ju lemujú v 
takmer celej dĺžke. V miestach stú-
pania na priehradný múr dosahujú 
výšku až šesť metrov. S cieľom zvýšiť 
bezpečnosť župa v rámci tejto inves-
tície popri cyklotrase vybudovala aj 
dve autobusové zastávky s nástup-
nými plochami. Na cyklotrase nájde-
te aj zastrešenú odpočívaciu plochu 
so sedením, oceľový mostík s pro-
tišmykovým povrchom a podpornú 
drobnú infraštruktúru. Výnimočno-
sť cyklotrasy spočíva aj v nosnosti, 
ktorou sa vyznačuje. Jej konštrukcia 
bola zhotovená tak, aby bez poško-
denia uniesla aj váhu 9-tonových 
nákladných vozidiel, ktoré Slovenský 
vodohospodársky podnik využíva na 
správu okolitých tokov v blízkosti cy-
klotrasy.

Cyklotrasa stála takmer tri milióny
TSK cyklotrasu verejnosti oficiálne 
odovzdá v pondelok 22. októbra 
2018 o 14.00 hod. priamo na začiatku 
cyklotrasy v Púchove. Odovzdať ju 
do užívania prídu okrem predstavi-
teľov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja aj zástupcovia zhotoviteľskej 
spoločnosti, mestskej a obecnej 
samosprávy a ďalších dotknutých 
inštitúcií a  organizácií. Po približne 
polhodinovom programe v Púchove 
sa cyklisti prvou oficiálnou jazdou 
po cyklotrase presunú na priehrad-
ný múr, kde bude stretnutie o 15.00 
h pokračovať ďalším krátkym kul-
túrnym programom. Podrobnejšie 
informácie o slávnostnom otvorení 
cyklotrasy, ktoré sa uskutoční v spo-
lupráci s  mestom Púchov a obcou 
Nimnica, bude TSK priebežne in-
formovať ako na svojom webovom 
sídle, tak aj vo vytvorenej udalosti na 
sociálnej sieti Facebook. 

Cyklisti tak budú mať po 22. októbri 
2018 sprístupnenú cyklotrasu medzi 
Púchovom a Nimnicou s výnimkou 
asi 150-metrového úseku pod želez-
ničným pilierom, kde sa cyklotrasa 
križuje s projektom Železníc Sloven-
skej republiky, ktoré v tomto mies-
te modernizujú železničnú trať pre 
rýchlosť 160 km/h. V  tomto úseku 
župa cyklotrasu dobuduje po ukon-
čení aktivít ŽSR, teda v  priebehu 
budúceho roka.
Náklady na výstavbu cyklotrasy 
predstavujú sumu 2,9 mil. eur, zho-
toviteľom stavby je spoločnosť Stra-
bag, s. r. o.

Zdroj: TSK

Príďte sa previezť po viac ako 4-kilometrovom stavebnom unikáte, ktorý cyklistov i peších se-

gregovane od motorovej dopravy dovedie až do kúpeľnej obce Nimnica. Verejnosti sa oficiálne 

odovzdá v pondelok 22. októbra 2018 o 14.00 hod. priamo na začiatku cyklotrasy v Púchove.
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Pochválili sa, čo dopestovali

Starosta obce Peter Regina pri otvo-
rení výstavy vyjadril svoju vďaku or-
ganizátorom a pre Púchovské noviny 
povedal: „Záhrada jesene je výsta-
va všetkého, čo sa urodilo tento rok 
našim občanom v  ich záhradách a 
na roliach. Občania si to pochva-
ľujú, pretože majú príležitosť pre-
zentovať to, čo dopestovali - najmä 
ovocie a zeleninu, ale aj ovocné de-
stilované nápoje a likéry.“
Do výstavy sa zapojili aj žiaci miest-
nej materskej a základnej školy, ktorí 
prispeli do výstavky svojimi výrobka-
mi, ktoré pripravovali počas týždňa 
a inštalovali už v  piatok predpolud-
ním. Išlo najmä o jesenné dekorácie 
z tekvičiek, jabĺčok, zemiakov a iných 
plodov jesene. Návštevníci výstavy si 
môžu ďalej prezrieť zbierku bonsají 

Pavla Halača z Púchova. Na výstave 
možno vidieť tiež jesenné kvetiny, 
okrasné kríky a stromčeky.
„Výstavu založila pod názvom Zá-
hrada jesene už pred osemnástimi 
rokmi rodina Františka Brehovské-
ho. Tento ročník počítame pod po-
radovým číslom 14., pretože štyri 
roky sme mali prestávku. Výstava je 
súťažná - máme kategórie Najkraj-
šie jablko, Najkrajšia hruška a Naj-
krajšia zeleninová kolekcia. Taktiež 
organizujeme degustáciu ovocných 
liehových nápojov, ktoré vyhodnotí 
súťažná komisia. Súťaž je spravod-
livá, vzorky sú anonymné a stáva 
sa, že ľudia niekedy nespoznajú ani 
vlastnú súťažnú vzorku“, povedal 
jeden z organizátorov výstavy Miro-
slav Majdan.                                            -sf-

V dňoch 13. a 14. októbra 2018 sa v Kultúrnom 
dome v Dolných Kočkovciach uskutočnila výstava 
ovocia a zeleniny pod názvom „Záhrada jesene“.

Púchovská televízia pripravuje 
predvolebnú diskusiu 
kandidátov na primátora mesta 
Predvolebná televízna diskusia kandidátov na primátora mesta je 
predbežne naplánovaná na pondelok 5. novembra 2018. Keďže je až de-
väť kandidátov, budú rozdelení na dve skupiny (podľa abecedy). 
V čase 18:00-19:00 budú v priamom prenose diskutovať kandidáti Michal 
Bizoň, Pavol Crkoň, Miroslav Faktor, Katarína Heneková a Roman Hviz-
dák. V čase od 19:30 do 20:30 budú diskutovať kandidáti Irena Kováčiko-
vá, Miroslav Kubičár, Marián Michalec a Marián Mišún.

-sf-
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Sedemdesiat rokov modlitebne v Hoštinej
Evanjelici mestskej časti Hoštiná pre-
žili 7. októbra 2018 veľkú slávnosť 
-  70. výročie posvätenia svojej mod-
litebne. 
Túžbou mnohých kresťanov je, aby 
mali vlastný stánok, kde by mohli poč-
úvať slovo Božie, modliť sa, stretávať sa 
v spoločenstve. Aj hoštinskí evanjelici 
od pradávna po tom túžili. Keď chceli 
navštíviť chrám, museli ísť peši do Pú-
chova v zime, v lete, až do roku 1948.
Po druhej svetovej vojne žilo v obci 450 
evanjelikov. A tak ešte viac rástla túžba 
obyvateľov obce po svojom stánku. 
Oslavy a iné udalosti sa konávali v 
obecnej škole, budova dodnes stojí. 
Kultúru a iné udalosti v obci organizo-
valo Združenie evanjelickej mládeže, 
ktoré vzniklo v roku 1941. V obci bol 
čulý kultúrny život. Hralo sa ochotnícke 
divadlo, existoval krúžok ľudových tan-
cov a spevu. Chýbala len budova, kde 
by sa toto všetko odohrávalo.
„Dňom 6. januára 1948 sa miestni eva-
njelici uzniesli na odkúpení budovy č. 
75, t. č. prázdnej“ - takto je to uvede-
né v Obecnej kronike II. Chýbalo však 
30.000 Kčs na jej vyplatenie. Miestni 
evanjelici urobili zbierku a za pomoci 
obyvateľov obce, okolitých evanjelic-
kých zborov (najmä púchovského) sa 
im to podarilo. Ako prvý milodar veno-
val na tento účel vtedajší farár púchov-
ského zboru Peter Škodáček a to 1.000 
Kčs. Pridávali sa k nemu ďalší evanje-
lickí funkcionári a členovia cirkvi. Plán 
odkúpenia tejto budovy sa uskutočnil 
po naplnení finančnej zbierky.
Pod vedením farára Petra Škodáčka a 
filiálneho kurátora Jana Bučku sa za-
čalo s búracími a murárskymi prácami 
ako aj zabezpečením potrebného sta-
vebného materiálu. Na oprave budovy 

sa pracovalo brigádnicky, väčšinou po-
poludní a po večeroch pri petrolejkách. 
Keďže elektrina v obci nebola zavede-
ná. Priestory v  dome boli zhotovené 
tak, aby sa tento mohol využívať aj na 
kultúrne aktivity obce a zhromaždenia 
obyvateľov. V budove bolo urobené aj 
javisko. 
Na stavbe sa usilovne pracovalo a na-
pokon začiatkom novembra v tom is-
tom roku bola budova pripravená na 
otvorenie a posvätenie. Táto slávnosť 
sa uskutočnila 14. novembra 1948 za 
účasti obetavých občanov a hostí. 
Hneď po tejto slávnosti sa začali konať 
nedeľné služby Božie, nedeľná ško-
la detí, či stretnutia mládeže. Miestni 
občania navštevovali tieto priestory 
pri rôznych kultúrnych príležitostiach, 
najmä pri predstaveniach ochotnícke 
divadla alebo počas rôznych osláv.
Slávnosť 70. výročia posvätenia sa 
uskutočnila 7. októbra popoludní
Na nej sa okrem miestnych zúčastni-
lo množstvo evanjelikov z okolitých 
zborov a vzácnych hostí. Privítala ich 
farárka púchovského zboru Lenka 
Rišiaňová. Oslavy sa zúčastnil senior 
Turčianského seniorátu Ecav Marián 
Kaňúch, konsenior TUS Miroslav Eštok 
a ďalší štyria kňazi okolitých zborov. 
Medzi hosťami bol aj primátor mesta 
Púchov Rastislav Henek s manželkou 
a mnohí rodáci nežijúci v  obci. Pro-
gram tejto slávnosti spestrili deti obce 
v ľudových krojoch ale aj zborový spe-
vokol z Púchova. Kazateľom slova Bo-
žieho bol senior TUS Marian Kaňúch. 
Za základ zvesti si vybral z Jánovho 
evanjelia 7. kapitoly verš 37: V posled-
ný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: 
„Ak niekto žízni, nech príde ku mne a 
napije sa.“ 

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

27. október
PO STOPÁCH RODU ESTERHÁZY V RAKÚSKU

Cena: 27 €
Sprievodca - odborník na šľachtické rody zo SAV!

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, MUZIKÁLOVÁ A DIVADELNÁ PRAHA

3-dňový zájazd

Posledné miesta!

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

Cena: 150 €

Posledné miesta!

Zámok EISENSTADT a hrad FORCHTENSTEIN. 

Posledné miesta!

+možnosť vidieť komédiu v Divadle na Jezerce

17.11. (sobota) Adventná VIEDEŇ + Čokoládovňa
7.12. (piatok) a 9.12.(nedeľa) Adventná BUDAPEŠŤ
14.12. (piatok) Adventná BRATISLAVA + komédia NÁŠ ČLOVEK
15.12. (sobota) Adventný KRAKOW a soľná baňa WIELICZKA

Adventné JEDNODŇOVKY:

Pripomenul, že tieto slová Ježiš hovoril 
v Jeruzaleme na sviatok stánkov, keď si 
Židia pripomínali štyridsať rokov puto-
vania po púšti do zasľúbenej zeme a 
Boh ich ochraňoval. Ale aj keď ďakovali 
za úrodu. Zdôraznil, že Ježiš hovoril o 
tom, že dá každému smädnému živú 
vodu, ktorá môže naveky uhasiť smäd 
po Bohu a tak nasýtiť a napojiť našu 
hladnú a smädnú dušu. Ďakoval Pánu 
Bohu za to, že aj miestni evanjelici 
zveľaďovali a udržiavali si tento stánok 
už 70 rokov. Navštevovali ho, modlili 
sa v ňom, stretávali sa v spoločenstve 
veriacich a tak upevňovali svoju vie-
ru. Po kázni Emília Sádecká z mestskej 
časti pripomenula históriu vzniku tejto 
modlitebne. 
Potom senior vykonal posvätenie no-
vého organu a obnovenia modlitebne. 
Treba pripomenúť, že aj zakúpenie no-
vého organu a obnovenie modlitebne 
sa mohlo uskutočniť k sedemdesia-
temu výročiu len vďaka vyhláseniu 

zbierky. Na ňu prispeli nielen miestni 
veriaci, ale aj mnohí ďalší darcovia a 
rodáci obce.
Pozvaní hostia a mnohí domáci, ktorí 
sa podieľali na obnove modlitebne 
po slávnostnej spomienke sa presu-
nuli do domu kultúry k slávnostnému 
pohosteniu. Domáci viery odpracovali 
veľa brigád pri obnove modlitebne k 
tomuto výročiu, ale aj na príprave ob-
čerstvenia. Treba pripomenúť, že rov-
nako sa usilovali aj na prácach v dome 
kultúry, ktorý sa tiež obnovuje. Mnohé 
roky dom kultúry bol málo využívaní 
pre jeho nedokončenie, ale aj chátra-
nie. Mesto Púchov v rámci projektu 
Spoločný priestor pristúpilo k jeho 
obnoveniu. Na dokončenie obnovenia 
sa miestni obyvatelia veľmi tešia a už 
teraz myslia na ďalšiu príležitosť osláv. 
Ktovie možno aj na obnovenie kultúr-
neho života v obci, tak ako to bolo pred 
mnohými rokmi.

Emília Luhová
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V sobotu 13. októbra po 14. hodine prešli 
Púchovom československí milovníci au-
tomobilových veteránov. Žiaľ, nezastavili 
sa na parkovisku pri futbalovom štadióne 
tak, ako to organizátori podujatia s názvom 
„200 kilometrov Československom“ avizo-
vali aj prostredníctvom Púchovských novín. 
Po príchode na miesto zistili, že  parkovis-
ko samotné i jeho bezprostredné okolie je 
zaplnené zaparkovanými vozidlami. V ten-
to deň sa totiž konal 5. ročník memoriálu 
Janky Jakubíkovej v mažoretkovom športe, 
ktorý organizovalo púchovské CVČ Včielka. 
Akcia, ktorá je charakteristická veľkým po-
čtom súťažiacich i  fanúšikov. Zaparkovať a 
na chvíľu odstaviť autá nebolo kde, preto 
fanúšikom musel stačiť pohľad na spoma-
lenú prechádzajúcu kolónu približne stovky 
historických vozidiel ulicami Púchova, ktoré 
pokračovali na letisko do Slávnice.                                                           
                   -r-, Foto: SF, FB

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

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

Tel. 0948 514 647.

Upozornenie pre cestujúcich 
mestskou autobusovou 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.

Veterány mestom len 
prešli, ale nezastavili...   
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Mestská polícia

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
bola v Púchovskom okrese najvyššia v kraji 

Autobus poškodil stojan na bicykle
Mestských policajtov požiadali o súčinnosť z 

Obvodného oddelenia Policajného zboru v Pú-
chove pri podpísaní správy o nehode na Ulici 1. 
mája v Púchove. Stojan na bicykle, ktorý je majet-
kom mesta, mal poškodiť autobus Slovenskej au-
tobusovej dopravy Trenčín. Hliadka mestskej po-
lície miesto nehody zdokumentovala, telefonicky 
skontaktovala riaditeľa Podniku technických slu-
žieb meste Púchov a podpísala a prevzala správu 
o nehode, ktorá je prílohou záznamu zo služby.  

Priviazal psa a zaspal...
V sobotu 6. októbra okolo jednej hodiny po 

polnoci oznámili telefonicky na oddelenie mest-
skej polície, že pri pohostinstve na Chmelinci na-
šli priviazaného malého psa, ktorého tam podľa 
okoloidúcich pravdepodobne zabudol podnapitý 
majiteľ. Hliadka na mieste našla psa rasy čivava, 
ktorého majiteľ bol opitý a nebolo ho možné zo-
budiť. Mestskí policajti psa umiestnili do koterca 
v Podniku technických služieb mesta Púchov. 
Priestupok proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta je v riešení.  

Zaspal v tráve
Na oddelenie mestskej polície prijali v nedeľu 

ráno telefonické oznámenie, podľa ktorého ležal 
pred jednou z predajní v Púchove na tráve nezná-
my mladý muž, ktorý sa nehýbal. Hliadka našla 
na mieste mladíka z Púchova, ktorý bol evident-
ne pod vplyvom alkoholu a navyše bol špinavý, 
našťastie nezranený. Po prebratí sa odišiel mladík 
po svojich. Priestupok proti všeobecne záväzné-
mu nariadeniu mesta (prespávanie na verejných 
priestranstvách) je v riešení. 

Cudzích psov neriešia
Na oddelenie mestskej polície priviedli nedeľu 

7. októbra podvečer čierneho labradora, ktorého 
našli pred dvomi dňami v Streženiciach za želez-
ničným mostom. Na dispečingu mestskej polície 
nálezcu informovali, že Streženice je samostatná 
obec a o túlavé psy sa musí postarať sama. Mest-
skí policajti napriek tomu informovali telefonicky 
starostu Streženíc, ktorý prisľúbil, že nájdeného 
psa si po preverení prevezme. 

Ustlal si na chodníku
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Hollého ulici, kde na 
okraji chodníka pri kruhovej križovatke spal muž 
z Púchova. Ohrozoval cestnú premávku i seba. 
Hliadka muža za použitia donucovacích prostri-
edkov (putá) predviedla na oddelenie mestskej 
polície. Muž mal rozbité obočie na ľavej strane, 
lekárske ošetrenie odmietol. Priestupok proti vše-
obecne záväznému nariadeniu mesta Púchov je 
v riešení. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia dosi-
ahla v Púchovskom okrese v minulom týždni úroveň 
1752 ochorení na 100.000 obyvateľov, čo bola naj-
vyššia hodnota v celom Trenčianskom samospráv-
nom kraji. 

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla 
chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese 
Púchov o takmer 400 prípadov na 100.000 obyva-
teľov. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlá-
sili v minulom týždni 3961 akútnych respiračných 
ochorení, čo predstavuje priemernú chorobnosť 
1342 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najvyššia 
vekovo špecifická chorobnosť (4386 ochorení na

100.000 obyvateľov) bola vo vekovej skupine detí do 
päť rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore-
nia v Trenčianskom kraji bola v okrese Púchov, naj-
nižšia (899 ochorení na 100.000 obyvateľov) bola v 
okrese Bánovce nad Bebravou. 

Z celkového počtu ochorení bolo 321 ochorení na 
chrípku, čo predstavuje chorobnosť 109 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Chrípka najviac trápila mládež 
od 15 do 19 rokov. Pre chrípku nemuseli v minulom 
týždni prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a 
školskom zariadení v Trenčianskom kraji. 

Informoval Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva v Trenčíne.                      (r)

 Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v 40. kelndárnom týždni stalo 22 dopravných nehôd. 
Nikto pri nich nezomrel ani neutrpel ťažké zranenie. 
Tragickejšia bilancia dopravnej nehodovosti je na 
cestách Trenčianskeho samosprávneho v štatistikách 
od začiatku roka. Na cestách kraja sa tento rok stalo 
1008 dopravných nehôd, čo je o 63 viac, ako v rovna-
kom období minulého roku. 

Dopravné nehody na cestách Trenčianskeho kra-
ja si od začiatku roka vyžiadali už 27 obetí, čo je o 
sedem viac, ako v rovnakom období roku 2017. Po-
čet obetí dopravných nehôd v Trenčianskom kraji je 
najvyšší spomedzi všetkých slovenských samospráv-
nych krajov. Ťažké zranenia utrpelo pri dopravných 

nehodách v Trenčianskom kraji od začiatku roka 73 
osôb, či je o jednu menej, ako v rovnakom období 
minulého roku. 

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 
10.450 dopravných nehôd, čo je o 51 menej, ako v 
rovnakom období minulého roku. Vyžiadali si 173 
obetí (medziročný pokles o 18). Ťažké zrnenia utrpe-
lo 925 osôb, čo je o 47 viac, ako v rovnakom období 
roku 2017. 

Najviac obetí si vyžiadali nehody na cestách Tren-
čianskeho, najmenej ľudí (15) zomrelo tento rok na 
cestách Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Informoval odbor dopravnej polície Prezídia Poli-
cajného zboru.                      (r)

Na cestách Trenčianskeho kraja zomrelo 
tento rok už 27 ľudí, najviac na Slovensku

 Rastislav Horečný sa stal celkovým víťazom tradič-
ných jesenných rybárskych pretekov – 14. ročníka 
Memoriálu Petra Cipku. Na vodnej nádrži Ihrište ich 
7. októbra usporiadala Miestna organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Púchove. Horečný zvíťazil 
s obrovským, takmer 300-bodovým náskokom pred 
Jozefom Rusnákom a ulovil celkovo 20 kaprov.  Bron-
zovú priečku obsadil Juraj Konrád. 

Celkové poradie:
1. Rastislav Horečný – 941 bodov (20 kaprov)
2. Jozef Rusnák – 645 bodov (14 kaprov)
3. Juraj Konrád – 591 bodov (10 kaprov, 3 pstruhy)
4. Roman Jurík – 362 bodov (5 kaprov, 4 pstruhy)
5. Juraj Smatana – 33 bodov (11 pstruhov)
Celkovo sa na pretekoch ulovilo 153 kaprov a 237 

pstruhov dúhových.               (pok)

Rastislav Horečný sa stal suverénnym víťazom 
rybárskych pretekov - Memoriálu Petra Cipku 
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Dnešné oslavy menín boli pôvod-
ne sviatkom konkrétneho svätca 
alebo svätice, ktorých meno niek-
torí nosíme.

16. október - sv. Hedviga, rehoľníč-
ka; sv. Mária Margita Alacoqueová, 
panna
• Gál - maďarská podoba latinského 
mena Gallus = „obyvateľ Gálie“, pô-
vodný význam slova je „kohút“
• Havel, Havla - česká podoba latin-
ského mena Gallus
• Vladimíra - má slovanský pôvod a 
význam mena je „veľká vládkyňa“
17. október - sv. Ignác Antiochijský, 
biskup a mučeník
• Hedviga - má germánsky pôvod a 
znamená „víťaziaca v boji“
• Jadviga - poľská a ruská podoba 
mena Hedviga
18. október - sv. Lukáš, evanjelista
• Lukáš - má latinský pôvod a v pre-
klade znamená „pochádzajúci z Lu-
kánie, kraja v južnom Taliansku“
19. október - sv. Ján de Brébeuf a 
Izák Jogues, kňazi, a spoločníci, mu-
čeníci; sv. Pavol z Kríža, kňaz
• Kristián, Kristiána, Christián, Chris-
tiána - má grécky pôvod a jeho 
význam je „kresťan, Kristovi zasvä-
tený“
• Izák - starozákonné hebrejské 
meno (Jicchág) s význ. „veselý“
20. október - sv. Vendelín
• Eunika - je meno gréckeho pôvo-
du a v preklade znamená „šťastná 
víťazka“
• Vendelín, Vendelína - je odvodené 
z nemeckého mena Wendelmar a 
znamená „polabský Slovan“
21. október - sv. Hilarion; sv. Uršuľa
• Anatol, Anatólia - je meno grécke-
ho pôvodu a v preklade znamená 
„(muž) z východu“
• Antília - meno nejasného význa-
mu, možno „protiľahlé ostrovy“
• Uršuľa - je to svätecké meno, má 
latinský pôvod a jeho význam je 
„medvedica“
22. október - sv. Salome; sv. Kor-
dula
• Dobromil - má slovanský pôvod a 
znamená „milujúci dobro“
• Kordula, Korduľa - meno latinské-
ho pôvodu s významom „mníška“, 
pôvodný význam slova je „srdiečko“
• Pribislava - slovanské meno s vý-
znamom „(nech jej) pribudne slávy“
• Sergius, Sergej - má latinský pôvod 
a význam mena je „sluha, strážca“
• Saloma, Saloména, Solomia - sta-
rozákonné hebrejské meno (Šálóm) 
s významom „pokoj, mier“
• Zdravomil - novšie slovanské 
meno s význ. „milujúci zdravie“

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

Blahoželáme k meninámZa hranicami všedného vyučovania - v Londýne
Deň prvý (2. 10.): Naša cesta za po-
znaním Londýna začala presne o 
13:00. Najskôr sme museli zvládnuť 
dvojhodinovú cestu autobusom na le-
tisko do Brna. Všetci sme sa veľmi tešili 
a boli plní očakávaní, veď mnohí z nás 
leteli prvýkrát. Na letisku sme museli 
absolvovať všetky kontroly, a potom 
sme už len čakali na náš let. Čas sme 
si krátili premýšľaním o tom, aký bude 
výlet. Keď sme sa už konečne dočkali 
nášho letu stačilo nastúpiť a letieť. Let 
bol úžasný, pokojný a pristátie hlad-
ké. Letisko v Brne je fajn, ale letisko 
Stansted je 60-krát väčšie. Na letisku 
Stansted sme nastúpili do autobusu, 
ktorým sme išli dve hodiny na stanicu 
Victoria Station. Tam sme prestúpili na 
metro a o 10 minút sme boli v cent-
re. Priamo v centre sa nachádzal náš 
hostel. Ubytovali sme sa a išli si rýchlo 
ľahnúť, aby sme mali čo najviac síl na 
ďalší deň.

Deň druhý (3. 10.): A je to tu! Ráno 
sme s veľkou nedočkavosťou vstali, 
naraňajkovali sa a začalo naše krásne 
putovanie majestátnym Londýnom. 
Ako prvá nás privítala Katedrála sv. 
Pavla. Takmer sme prestali dýchať. 
Taká bola krásna! Ďalším cieľom bolo 
Trafalgarské námestie. Cestou sme 
videli množstvo zaujímavostí: dvoj-
poschodové autobusy, typické čier-
ne taxíky, telefónne búdky, budovy, 
kaviarne, parky... Keď sme dorazili na 
Trafalgarké námestie, nevedeli sme 
sa vynadívať. Bolo to neskutočné! 
Užívali sme si každú minútu, čo sme 
tam boli. Mali sme tú česť zoznámiť 

sa aj s admirálom Nelsonom. Podarilo 
sa nám dostať aj do National Gallery. 
Odtiaľ sme sa presunuli ďalej. Už ces-
tou sme videli to, na čo sme sa najviac 
tešili - Buckhinghamský palác. „Wow“, 
bol ako z fotiek! Mali sme to šťastie, 
že bolo práve 11:30, kedy prebieha 
Changing the guards - výmena strá-
ží. Nevynechali sme Westminsterské 
opátstvo, Big Ben s Westminsterským 
palácom. Všetko bolo okúzľujúce! 
Prešli sme k veľkému London Eye 
- Londýnskemu oku. Na záver sme 
si pozreli Tower of London, Tower 
Bridge - sklápací most. Cestou späť 
sme sa vracali cez modernú časť Lon-
dýna. Nakúpili sme niekoľko suvení-
rov a vo večerných hodinách sme sa 
vrátili do hostela. Unavení po celo-
dennej túre sme zaspali. 

Deň tretí (4. 10.): Náš posledný deň 
v Londýne. Budíček sme mali 6:15, 
naraňajkovali sme sa a vyrazili sme na 
cestu domov. Niesli sme si so sebou 
veľa darčekov, množstvo nezabudnu-
teľných zážitkov a fotografických úlov-
kov, ktoré nám budú ešte dlho pripo-
mínať miesta, ktoré sme navštívili. 
Chceli by sme sa poďakovať pánovi 
učiteľovi Hupkovi, ktorý bol skvelým 
organizátorom, sprievodcom, ma-
mou, tatom... Tiež by sme sa chceli po-
ďakovať Rade rodičov pri ZŠ s MŠ Slo-
vanská, ktorí nám zabezpečili cestu do 
Brna a našej pani riaditeľke, ktorá nám 
toto zážitkové vyučovanie umožnila.
 

Marika Obšivanová, Františka 
Ághová, Veronika Ďurovcová 

(ZŠ s MŠ Slovanská)

V našej Základnej škole na Gorazdovej ulici pravidelne každý rok robíme 
výstavku výrobkov a výtvorov z plodov, ktoré nám záhrady a príroda na 
jeseň dávajú. Deti sa veľmi rady pochvália plodmi, ktoré doma vypest-
ovali. Na výstavke tak nájdeme koreňovú zeleninu, hlúboviny, okopani-
ny, cibuľu, cesnak, ako aj nádherne vyfarbené jablká a hrušky. Fantázii sa 
medze nekladú a z týchto plodov v kombinácii s gaštanmi, orieškami či 
šípkami vznikli zaujímavé figúrky, závesné vence alebo naaranžované 
košíky a misky. Neodmysliteľnou súčasťou sú vyrezávané a vyzdobené 
tekvice. Tak sa na nás „škeria“ zubaté príšerky, ktoré rozžiarujú a prevoni-
avajú našu školu. Tento rok nás príprava tešila o to viac, že mnohé kúsky 
zeleniny a tekvíc boli z našej vlastnej školskej úrody.

Mgr. Dagmar Babincová

Plody jesene
na ZŠ
Gorazdova
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Ako prevádzkovateľ Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pracujem 
už od roku 2012. V tej dobe bola vo veľmi zlej ekonomickej a aj per-
sonálnej situácií. Zástupcovia mikroregiónu vtedy verejne deklarovali, 
že v záujme zachovania pohotovosti v okrese Púchov sú ochotní jej 

prevádzkovanie podporiť materiálne. Jedná sa o službu pre všetkých 
dospelých obyvateľov nášho okresu a mesta. Preto bolo veľmi smutné, 
že zástupcovia Púchova a ešte dvoch menších obcí nášho okresu sa veľmi 

ostro ohradili a boli proti tejto podpore. Žalostné je, že jeden z nich sa aj 
pred týmito komunálnymi voľbami verejne vyjadruje, ako mu záleží na 
blahu občanov. Keď mal reálnu možnosť aspoň symbolicky niečo pre 
to urobiť, tak bol ostro proti. 

Pravda o tom kto ublížil a kto pomohol 
lekárskej pohotovosti v Púchove

Vďaka môjmu priateľovi Pavlovi 
Crkoňovi som dokázal osloviť sponzo-
rov a pohotovosť nakoniec pokračovala 
ďalej. V roku 2016 prišlo druhé vážne 
ohrozenie existencie LSPP v našom 
meste. Reálne hrozilo, že pohotovosť 
bude v okrese Púchov zrušená. V tej 
dobe zaznelo z terajšieho vedenia mes-
ta veľa sľubov, ako budú prevádzko-
vanie pohotovosti podporovať. Osobne 
sme mali stretnutie s pánom primá-
torom Henekom a pánom Lakom. 
Pred viacerými lekármi sa v mojej 
ambulancii vyjadrili, že materiálne 
podporia fungovanie LSPP v našom 
meste, len aby ostala pohotovosť za-
chovaná. Bohužiaľ, sľúbená je vlastná 
matka nedanej. My, ako lekári, sme 
svoju časť záväzku splnili a pokračovali 
sme v prevádzkovaní pohotovosti ďalej. 

“Nezáujem 
vedenia Púchova 
o pohotovosť 
spôsobil, že reálne 
nebolo možné z 
ekonomických a 
ani personálnych 
dôvodov 
pokračovať”

‘‘

Vedenie mesta však svoju časť sľubu 
nesplnilo. Tvárilo sa, že nikto nám nič 
nesľúbili, celé je to len náš problém 
a mesto s tým nič nemá. Tento nezáu-
jem mesta o pohotovosť spôsobil, že 
reálne nebolo možné z ekonomických 

a ani personálnych dôvodov 
pokračovať v prevádzkovaní ambulan-
cie. Z ministerstva zdravotníctva bolo 
doporučené, aby bola LSPP v našom 
meste zrušená. Situácia bola vážna. 

Vtedy som zorganizoval kolegov a for-
mou tvrdého nátlaku na kompetentné 
orgány sme dosiahli, že Trenčianska 
župa prijala naše návrhy na úpravu 
činnosti LSPP. Tieto návrhy zabezpečili 
stabilizáciu po materiálnej aj personál-
nej stránke. Ministerstvo zdravotníctva 
na základe našich návrhov pripravilo 
legislatívne zmeny, ktoré od 1.7.2018 
zastabilizovali na niekoľko rokov ďalšie 
fungovanie LSPP na celom Slovensku. 
Tá sa od júla tohto roku premenovala 
na APS -  Ambulancia pohotovostnej 
služby. 

Po dohode s lekármi som sa prihlásil do 
výberového konania a ministerstvom 
zdravotníctva SR som bol vybraný ako 
poskytovateľ pohotovosti  pre dospelých 
v našom meste na ďalších 6 rokov. Sám 
za seba a aj za svojich kolegov môžem 
potvrdiť, že momentálne je prevádz-
kovanie pohotovosti primerane 
zabezpečené po materiálnej a aj per-
sonálnej stránke. My lekári urobíme 
všetko pre to, aby zostalo poskytovanie 
a dostupnosť zdravotnej starostlivosti 
v okrese Púchov zachovaná.

A na záver ešte jedna vec. Moja veľká 
vďaka za to, že pohotovosť zostala 
v našom meste zachovaná patrí Pav-
lovi Crkoňovi. Pravda je taká, že jeho 
osobnou angažovanosťou pri nadvä-
zovaní kontaktov so sponzormi, ale 
i jeho  právnymi radami má na za-
chovaní pohotovosti  v Púchove veľmi 
významný podiel. 

MUDr. Igor Hurta 
LSPP

Objednávateľ: JUDr. Pavol Crkoň, Moyzesova 1909/1A, 020 01, Púchov
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Púchovská pobočka má 130 členov 
a funguje pod vedením predsed-
níčky Anny Motúzovej. Pre svojich 
členov liga organizuje kúpeľné po-
byty - členovia navštevujú termálne 
kúpele ako sú Rajecké a Turčianske 
Teplice alebo Podhájska. Taktiež ne-
zabúda na prednášky, ktoré sú za-
merané na prevenciu zdravia.

Posledné stretnutie spojené i s 
prednáškou sa konalo dňa 10. ok-
tóbra 2018 v  reštaurácii U Jakuba 
v  Športcentre Púchov. Na úvod vy-
stúpila predsedkyňa ligy A. Motúzo-
vá s prezentáciou „Ako pomáha Liga 
proti reumatizmu na Slovensku“. 
Okrem iného povedala: „Reuma je 
celoživotné, chronické, zápalové 

a veľmi bolestivé 
ochorenie. Ľudia 
postihnutí touto 
chorobou sa s ňou 
jednoducho musia 
naučiť žiť. Preto sa 
aj my v našej lige 
snažíme pomôcť 
ľuďom, ktorí sú 
postihnutí touto 
chorobou. Keďže 
pohyb je najlepším 
liekom a nikoho nič 
nestojí, snažíme sa, 
aby títo ľudia prišli 
medzi nás. Či je to 
už do telocvične, 

Vzdelávacie prednášky Ligy proti reumatizmu

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
179€

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€

Darček
Kameninový drez

v hodnote 199 €
v CENE!

s polohovateľným

roštom a UP

195 x 100cm

rozklad

s automatom

a UP

530€
420€

KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
zameranie + dovoz + montáž

Liga proti reumatizmu (LPRe) na Slovensku združuje 
päťnásť pobočiek. Jednou z nich je aj LPRe – miestna 
pobočka v Púchove.

na plaváreň, alebo do posilňovne.“
Ďalej vystúpili so svojimi prednáška-
mi neurologičky „bez bieleho plášťa“. 
Reumatologička MUDr. Daniela Ja-
níková mala prednášku na tému 
„Reumatoidná artritída - čo všetko 
o nej potrebujete vedieť?“ a reuma-
tologička MUDr. Vanda Mlynáriková 
vystúpila s prednáškou „Liečba Reu-
matoidnej artritídy - nové možnos-
ti“. Hovorili o nových poznatkoch a 
možnostiach, ktoré sú spojené s lieč-
bou reumy. Pri ďalšej diskusii, ktorá 
nasledovala, ľudia sa mali možnosť 

dozvedieť všetko, čo ich zaujímalo z 
tejto oblasti a položili otázky i pria-
mo odborníčkam, ktoré na ne citlivo 
odpovedali.
Na záver akcie vyjadrila predsed-
níčka A.  Motúzová presvedčenie, že 
prednáška splnila svoj účel a každý z 
návštevníkov si odniesol veľa nových 
informácií ohľadne tak závažnej cho-
roby ako je reuma. I do budúcnosti 
sa liga bude snažiť pomáhať svojim 
členom a tak zmierňovať ich zdra-
votné obmedzenie, ktoré reuma bez 
pochýb spôsobuje.                               -sf-
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 17. 10., 24. 10. (vždy v stredu) 
Astronomický krúžok o 16:30
Stretnutie mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka. 

19. 10., 26. 10.  (vždy v piatok) 
Výtvarný ateliér o 16:00
Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. 

17. 10. (streda)   
Prírodný aranžmán k „Dušičkám“ 
o 17:00 
Blíži sa čas spomienok a preto si tentokrát 
spolu vytvoríme aranžmán práve pre nieko-
ho, kto nám bol blízky. Pôjde o čisto prírod-
né 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, 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 €.

Piatok, 19. 10., 17.30 h      Nedeľa, 21. 10., 19.30 h

KRÁLI ZLODEJOV                                                                                          
Kriminálna dráma inšpirovaná pravdivým príbehom. V roku 2015 sa v Londýne odohrala jedna 
z najväčších lúpeží v britskej histórii. Odhalenie ukázalo, že ju má na svedomí gang dôchodcov 
a vyslúžilých podvodníkov. Táto informácia  spôsobila obrovskú senzáciu. Brian Reader (Michael 
Caine) je 77-ročný dôchodca, vo svojom mladšom veku bol „preslávený“ zlodej. Ani na staré kole-
ná sa mu nechce zaháľať . Dá dokopy skupinku  postarších pánov z rovnakej branže. Plánovanie 
tejto lúpeže im trvalo tri roky...
MN 12 rokov – VB – Magicbox – 108´ – titulky – krimi, dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 19. 10., 19.30 h

HALLOWEEN                                                                                          
Jeho meno je Michael Myers, nosí bielu masku a v ruke nôž. Pokiaľ ho stretnete na Halloween, 
bude to asi posledný deň vášho života. Slávna hororová séria práve píše svoju poslednú kapitolu.
Pred štyridsiatimi rokmi dokázala Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) ako jedna z mála prežiť zabíja-
nie vraha s maskou Michaela Myerse. Útok, ktorý sa odohral cez halloweenovskú noc, v nej však 
zanechal hlboké jazvy na duši. Od noci, počas ktorej vyšinutý mladík dobodal jej priateľov, len aby 
mohol pripraviť o život aj ju, sa dôsledne pripravuje na jeho návrat. Žije v ústraní, v dome plnom 
dômyselných pascí, zúfalo si nerozumie s dcérou (Judy Greer), ktorá ju kvôli tejto posadnutosti 
považuje za blázna, a veľmi ťažko si hľadá aj cestu k dospievajúcej vnučke. 
MN 15 rokov – USA – CinemArt – 109´ – titulky – horor,thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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. 

PRIPRAVUJEME:   
8.11. VERNISÁŽ: JOZEF CHRENA s vnučkou, pri príležitosti životného jubilea maliara

7.11. TRI TVORIVÉ TVORY, improvizačná show
11.11. MARTIN NA BIELOM KONI a koncert Terezy Maškovej s kapelou

13.11. PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI, divadlo, J.Vajda, K. Magálová, J. Bača. M.Havranová 
16.11. VERNISÁŽ VÝSTAVY BÁBOK pri príležitosti výročia DS D121...

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.

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.

Utorok, 30. 10.       kinosála         16.00 h

KLUB ŽIEN: AKO SÁM SEBA UZDRAVIŤ
Na ceste za mojím uzdravením som poznala úžasné sebauzdravovacie techniky a terapie, ktoré 
vám s radosťou odovzdám... Návod, ako správne žiť, ako zdravo žiť, ako byť dobrý a láskavý k 
ostatným ľuďom... Viac na prednáške s pani Jarmilou Rosinovou, terapeutkou. Tešíme sa na vás.

Streda, 31. 10.      kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: 
SRDCOVÍ REBELI
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
Púchov pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 €  do kina v Púchove. NOVINKA pre seniorov 
bude pravidelne 1x v mesiaci  – vždy poslednú stredu ! Traja z najaktívnejších budú odmenení 
každé tri mesiace. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č. t. 0949 225 189. Info i na osobitných plagá-
toch v informačnej tabuli Denného centra.

KURZY A KLUBY
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Roman Hvizdák
kandidát na primátora

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

Roman Hvizdák

Na prvom mieste u mňa vždy boli aj budú ľudia
Som jeden z vás

Čisté a zelené mesto 

•  Zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností na ďalšie využitie
•  Riešenie projektu na zníženie objemu odpadov a zníženie 
   nákladov na odpad 
•  Postupná výmena nevhodných a zastaralých kontajnerov 
    za polopodzemné kontajnery 
•  Nevyhnutná spolupráca s arboretistom  v otázkach úpravy zelene

Bezpečné mesto

•  Rozšírenie kamerového systému a monitorovanie  
   problematických miest v meste
•  Bezpečné prechody pri ZŠ Gorazdova a ZŠ Komenského
•  Inteligentné osvetlenie na tmavých miestach v meste 
   a na prechodoch pre chodcov
•  Posilnenie Mestskej polície

Mesto pre všetky generácie

•  Komunikácia s obyvateľmi mesta a hľadanie riešení 
   pre realizáciu konkrétnych projektov s ohľadom 
   na potreby všetkých vekových kategórií 
•  Zavedenie služby prvého kontaktu pre zjednodušenie 
   vybavenia záležitostí na Mestskom úrade

Výstavba a nové byty

•  Dlhodobá stratégia rozvoja bytovej politiky a komplexnej výstavby
•  Zrealizovanie ďalších obytných domov (štartovacie byty pre mladých)
•  Rekonštrukcia a dobudovanie materských škôlok a detských ihrísk 
   v meste a v prímestských častiach
•  Rekonštrukcia a oživenie amfiteátra v časti Ilonka – Lachovec
•  Rekonštrukcie chodníkov, ciest a ulíc v meste a v prímestských častiach

Bezpečná doprava v meste

•  Vybudovanie kruhových objazdov v meste na viacerých miestach
•  Spomalenie dopravy na kritických miestach v meste a jeho 
   prímestských častiach
•  Modernizácia vozového parku a zefektívnenie systému mestskej dopravy

Mesto cestovného ruchu

•  Realizácia výstavby vyhliadkovej veže
•  Vybudovanie náučných chodníkov smerom na Lachovec a na Hradisko 
•  Výstavba tobogánu na kúpalisku 
•  Pokračovanie v budovaní cyklotrás

Roman Hvizdák, kandidát na primátora

Púchov – mesto s budúcnosťou

Mesto športu a kultúry

•  Komunikácia a riešenie problémov so športovými klubmi 
   a zlepšenie fungovania športu
•  Podpora mládežníckeho a dorasteneckého športu v meste
•  Kultúra pre všetkých: Festival umenia – virtuálne obrazy,   
   premietanie na budovy, 3D laserové sochy, pokračovanie  
   a rozvíjanie tradícií spojených s folklórom a históriou mesta 
•  Akcie, ktoré spájajú generácie ako napríklad Lampiónový 
   sprievod, Silvester, Športové dni pre rodiny 

Mesto moderných technológií

•  Zriadenie internetových wifi zón a smart lavičiek s nabíjačkou
•  Investície do technológií, ktoré prinášajú následné 
   úspory vo všetkých oblastiach mesta
•  Vybudovanie inteligentného osvetlenia na miestach, 
   ktoré nepotrebujú celonočné osvetlenie
•  Dobudovanie a skvalitnenie odborných učební 
    pre základné školy a škôlky

Parkovacie domy

•  Vybudovanie moderného nadzemného parkoviska

Teším sa na to, že spolu vybudujeme Púchov – mesto s budúcnosťou

 Možnosť realizácie projektov navrhovaných priamo od občanov mesta
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1. Vypráž. kur. rezeň, zem. pyré, mrk. šalát 
2. Bravčové mäso na šampiňónoch, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
3. Tagliatelle so špenátom a kúskami lososa
Dezert: Punčové rezy

Reštaurácia 
Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 16. 10.
Šošovicová s párkom 
Slepačí vývar, rezance, mäso, zelenina
1. Kuracie Kung-pao, jazmínová ryža s karí  
2. Jelenie ragú, zemiakové gnocchi
3. Sviečková na smotane, viedenská kne-
dľa, brusnice, šľahačka 
4. Jahňacia kofta na paličke, šalát zo zele-
ných fazuliek so šampiňónmi a sušenými 
paradajkami, kukuričné placky  

Streda: 17. 10. 
Valašská kapustnica s domácou klobásou 
Slepačí vývar, rezance, mäso, zelenina
1. Jablká v župane, tvarohový miláčik, 
ríbezľový džem
2. Chilli con Carne - hovädzie mleté s fazu- 
ľou, kápiou, chilli a horkou čokolád., tortilla
3. Sviečková na smotane, viedenská knedľa 
 4. Jahňacia kofta na paličke, šalát zo zelen. 
fazuliek, šampiň., suš. rajčiny, kukur. placky  

Štvrtok: 18. 10. 
Hovädzia gulášová    
Slepačí vývar, rezance, mäso, zelenina
1. Mletý rezeň so syrom, paradajková 
omáčka, varené zemiaky
2. Cestovinový šalát s mäsom z bieleho 
kraba podávaný za tepla 
3. Sviečková na smotane, viedenská knedľa 
4. Jahňacia kofta na paličke, šalát zo zelen. 
fazuliek, šampiň., suš. rajčiny, kukur. placky  

Piatok: 19. 10.
Brokolicový krém, pražené perličky 
Slepačí vývar, rezance, mäso, zelenina  
1. Perkelt s kur. nožičiek, mini kolienka 
2. Aljašská treska na špíze, šalát Waldorf, 
varené zemiaky 
3. Sviečková na smotane, viedenská knedľa 
4. Jahňacia kofta na paličke, šalát zo zelen. 
fazuliek, šampiň., suš. rajčiny, kukur. placky  

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 16. 10.
Hrachová s domácou klobáskou, chlieb 
Zverinový vývar „Risi Bisi“
1. Kuracia rolka plnená špargľou a syrom, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Bravčové kocky na rozmaríne, varená 
cestovina  
3. Tvarohová žemľovka s ovocím 
4. Pizza  Lucifero (pomodoro, saláma, 
šampiňóny, cibuľa, syr)  

Streda: 17. 10.
Zeleninová krémová, chlebové krutóny
Hovädzí vývar s Julienne zeleninou
1. Morčacie soté na čínskej zelenine, 
dusená ryža
2.  Živánska pochúťka v alobale (krkovička, 
klobáska, slaninka, zemiaky, cibuľa)        
3.  Strapačky s kapustou a slaninkou
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)

Štvrtok: 18. 10.
Liptovská kapustnica, chlieb
Slepačí  vývar s mäskom a rezancami
1.  Kurací steak s volským okom, hrášková 
ryža, zeleninové obloženie
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
domáca knedľa (5,90 €)                                    
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
4. Pizza Hawai (šunka, ananás, syr...)

Piatok: 19. 10.
Cviklová, chlieb
Hovädzí  vývar so špenátovými haluškami
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót
2. Zabíjačkový tanier (kapusta, klobáska, 
jaternica, údené mäso, varené zemiaky)
3. Grilovaný hermelín na listovom šaláte, 
brusnicová omáčka  
4. Pizza Panceta e Pecora (pomodoro, 
slaninka, cibuľka, bryndza, syr)  

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 16. 10.
Gulášová s batátmi
Zeleninová so smotanou 
1. Americké kurča na pečených zemiakoch 
s volským okom a kečupom  
2. Syrové trio vyprážané (eidam, niva, kor-
báčik) s var. zemiakmi a tatar. omáčkou
3. Bravčové soté na hrášku s tarhoňou/dus.
ryža (výber), kyslá uhorka 
4. Ľadový šalát so suš. rajčinami, grilov. kur. 
steakom/mozzarellou (výber), toast  
(celý týždeň)

Streda: 17. 10.
Liptovská kyslá 
Zemiaková s paprikou
1. Pilaf s kačacím mäsom, pohánkou a 
bielou fazuľou 
2. Vyprážané karé v pivovom cestíčku na 
zem.pyré so šalátom z čínskej kapusty
3. Makové palacinky s vanilkovým krémom 
a ovocím

Štvrtok: 18. 10.
Fazuľová s liatym cestom a údeninou
Hubový vývar so zeleninou
1. Viedenský teľací rezeň so zemiakmi, 
paradaj.-cibuľový šalát  

2. Slovenské bravčové rizoto so strúhaným 
syrom a kyslou uhorkou
3. Zapekané cestoviny s čedarom podáva-
né so šopským šalátom  

Piatok: 19. 10.
Kuracia s rezancami a mäsom
Kapustovo-cviklová
1. Morčací steak s hruškou a brusnicami, 
dus. ryža
2. Pečené bravčové koleno, pučené zemia-
ky, chren, horčica, bar. rohy, kyslá uhorka  
3. Zemiaková baba s údeným mäsom, 
zakysanka

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 16. 10. 
Richtárska polievka, chlieb
1. Burgundská hov. pečienka, dus. ryža
2. Lečo s domácou klobásou a vajíčkom, 
varené zemiaky 

Streda: 17. 10.
Holandská paradajková polievka, chlieb
1. Vypráž. karbonátok, zemiaky, tat. om.
2. Špagety s kuracou pečienkou

Štvrtok.18. 10.
Krúpová polievka s úd. mäsom, chlieb 
1. Kuracie chilli con carne, tarhoňa so 
zeleninou 
2. Maďarské halušky s tvarohom a údenou 
slaninou 

Piatok: 19. 10.
Tekvicová polievka ,,Hokaido“, chlieb
1. Peč. krkovička, dus. kapusta, kys. knedľa
2. Lievance s ovocím, džemom a šľahačkou 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 16.10.
Kapustová – zabíjačková 
1. Maďarský guláš, domáca knedľa
2. Cigánsky kurací stehenný rezeň, pučené 
zemiaky

Streda: 17. 10.
Morčací vývar s rezancami 
1. Vyprážaný kurací krčmársky špíz v trojo-
bale, zemiaková kaša
2. Bravčové rizoto so syrom, uhorka

Štvrtok.18. 10.
Frankfurtská s párkom 
1. Farský bravčový závitok z krkovice, ryža, 
obedový šalát
2. Vyprážané filé, zemiakový šalát slovenský

Piatok: 19. 10.
Francúzska - zelerová
1. Grilovaná bravčová panenka, pečený 
zemiak v šupke, cesnakový dip
2. Važecká pochúťka, zemiaková placka, 
dusená ryža 

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 16. 10.
Pórová s rokfortovými haluškami 
1. Palacinky s džemom a lesným ovocím, 
toping
2. Živánska pochúťka z bravčového mäska 
so zemiakmi, kyslá uhorka  
3. India: Morčacie mäso v sladkej chilli 
omáčke, špagety 

Streda: 17. 10.
Frankfurtská s párkom, chlieb 
1. Granatiersky pochod, kyslá uhorka  
2. Hovädzí plátok na šampiňónoch, 
tarhoňa, čalamáda 
3. India: Kuracie „MAKHMALI“ , zemiakovo-
-syrový chlieb „NAAN“, zeleninový šalát

Štvrtok: 18. 10.
Kapustová s klobáskou a hubami, chlieb 
1. Zapekané torteliny s om.  „Toscana“, syr
2. Kuracie prsia zapečené s jablkami a 
syrom, ½ ryža, ½ zemiakové krokety 
3. India: Maslová ryba s cesnakom, kukuri-
cová ryža, zeleninová príloha 

Piatok: 19. 10.
Hovädzí vývar RISI-BISI
1. Šafránové rizoto, parmezán 
2. Kurací CORDON BLEU, zemiakovo-
-mrkvové pyré, zeleninová príloha 
3. India: Grilované bravčové rebrá s grilova-
nou zeleninkou, dresing

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 16. 10. 
Kelová so zemiakmi 
1. Kuracie Kung-Pao, ryža, kapustový šalát 
2. Hovädzie varené mäso s kôprovou 
omáčkou, parená knedľa
3. Granatiersky pochod so slaninkou,
kyslá uhorka 
Dezert: Limetové rezy

Streda: 17. 10. 
Boršč
1. Morčacia roláda plnená šunkou a
syrom, gratinované zemiaky, obloha 
2. Divinový guláš, chlieb (6,50 €)
3. Ryžový nákyp s kompótom
Dezert: Kokosové rezy

Štvrtok.18. 10. 
Denné menu nevaríme - súkr. akcia 

Piatok: 19. 10. 
Slepačí vývar s cestovinou 
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Vízia udržateľného rozvoja - aby Pú-
chov bol mestom spokojných ľudí 
Naše mesto má potrebu rozvoja,  je len 
na nás či tento rozvoj bude ekologicky 
udržateľný: 
• vznik príťažlivej oddychovej a rekre-
ačnej zóny okolo rieky Váh a jej prepo-
jenie na cyklotrasy
• vybudovanie uceleného systému cyk-
lotrás spojením mesta a mestských častí
• sprístupnenie Váhu vodným športom 
a ich podpora, aby vodná turistika na-
brala nový dych
• zvyšovanie podielu mestskej zelene, 
počtu stromov a vodných plôch na oby-
vateľa mesta
• výstavba parkovísk pod zemským po-
vrchom prekrytých zeleňou a vodnými 
plochami 
• vypracovanie celkovej koncepcie do-
pravy a parkovania v meste, verejná a 
odborná diskusia
• vypracovanie štúdie udržateľnosti za-
husťovania mesta vplyvom novej inves-
tičnej výstavby 
• zavádzanie opatrení na znižovanie 
škodlivých látok v ovzduší a priemysel-
ného zápachu 

Vízia otvorenej kultúry - aby Púchov bol 
mestom, kde je kultúra pre všetkých
• vrátenie Silvestra všetkým Púchovča-
nom, oživenie aktivít na Kocke
• obnovenie vysielania Púchovskej TV  
• podpora ďalšieho rozvoja divadelných 
a folklórnych súborovv a umeleckej školy
• podpora občianskych združení zame-
raných na rozvoj alebo propagáciu  Pú-
chova z hľadiska športových, ekonomic-
kých, kultúrnych a ekologických činností 

Sociálna vízia - aby Púchov bol mes-
tom efektívnej sociálnej spravodlivosti 
Púchov nie je betón. Púchov to sú ľudia: 
• zriadenie mestského zariadenia pre 
seniorov s vybudovaním komunitnej pe-
kárne a stolárskej dielne
• zavedenie SOS systému, monitorovaci-
eho systému, pre odkázaných ľudí s pre-
pojením výstražnej signalizácie priamo 
na mestskú políciu
• výstavba 25 malometrážnych, nájom-
ných bytov na krátkodobý prenájom pre 
obyvateľov Púchova
• vyplatenie príspevku 400 eur pri na-
rodení prvého a aj druhého dieťaťa
• podpora a pomoc rodinám starajúcich 
sa o zdravotne postihnutého člena rodiny 
hľadaním nových ľudských a fin. zdrojov, 
zapájaním miestneho spoločenstva 
• donáška stravy pre odkázaných imobil-
ných občanov
• zriadenie a prevádzkovanie bezplatnej 
požičovne zdravotníckych pomôcok
• zriadenie ubytovacieho zariadenia pre 
ľudí bez domova s podmienkou výkonu 
aktívnej činnosti v prospech mesta
• zavedenie tradície „Nedeľa, deň rodiny“, 

kedy deň voľna sa stane dňom spájania 
detí, rodičov i starých rodičov prostred-
níctvom programov organizovaných 
mestom

Vízia rozvoja športu – aby Púchov bol 
mestom zdravých, aktívnych ľudí
Budem vytvárať nové tréningové plochy, 
podporovať a presadzovať všetky formy 
aktívneho športu vo všetkých vekových 
kategóriách, ako základ v prevencii pred 
akýmikoľvek formami závislosti:
• spracovanie koncepcie rozvoja športu, 
MŠK bude riadiť skúsený športový ma-
nažér
• rekonštrukcia ihrísk na zákl. školách
- zabezpečenie kapacitne dostatočných 
priestorov pre tréningy mažoretiek NE-
LLY a klubu EVITA
• obnovenie činnosti úspešného tanečné-
ho klubu EVITA, ktorý tak opäť privíta 
svoje tanečnice
• výstavba hokejovej a krasokorčuliarskej 
nízkonákladovej tréningovej haly pri 
zimnom štadióne
• vybudovanie futbalového ihriska s 
umelým povrchom na ZŠ Gorazdova, 
vrátane bežeckej dráhy
• ozonizácia vody na krytej plavárni a 
kúpalisku, menej agresívnej chémie, 
kvalitnejšia voda
• obnovenie mestskej futsalovej ligy 
• zlepšenie využívania mestskej volejba-
lovej haly, sprístupnenie verejnosti
• zavedenie princípu primeranej podpo-
ry všetkých mládežníckych športov  

Ekologická vízia - aby Púchov bol mes-
tom environmentálnej a klimatickej 
bezpečnosti 
Riešenie environmentálnych problémov 
sa týka každého z nás a je preto jednou z 
vážnych výziev každej samosprávy: 

• založenie mestského ovocného sadu 
vysadením stromov a ovocných kríkov 
na ucelenom pozemku
• vytváranie malých ovocných sadov a 
záhrad v areáloch materských a základ-
ných škôl pre získavanie vedomostí a 
tradičných zručností deťmi a mládežou
• založenie mestskej včelnice 
• sadenie rôznych druhov stromov, ih-
ličnanov, ovocných stromov, ovocných 
kríkov a kvitnúcich rastlín
• zrátanie stromov a ich digitálne zapra-
covanie do mapy mesta
• založenie chovu kôz a oviec, spásanie 
vybraných lokalít
• podpora vzniku recyklačných zber-
ných miest pre obchody a reštaurácie, 
zníženie odpadu podnikateľov v odpa-
dových nádobách určených pre obyva-
teľov
• posilnenie konkurencieschopnosti  
v nakladaní s komunálnym odpadom 
s podporou inovatívnych riešení pri 
znižovaní jeho produkcie  
• podpora programu kompostovania 
biologického odpadu z domácností a 
záhrad
• zabezpečenie meracej stanice škodli-
vých látok vo vzduchu 
• realizácia zadržiavania dažďovej vody 
v meste a prímestských častiach, čo 
predstavuje viac ako milión m³ dažďo-
vej vody, ktorá dnes odteká do kana-
lizácie, za čo občania spolu s mestom 
zaplatia vodárenskej spoločnosti milión 
eur. Táto strata dažďovej vody mesto vy-
sušuje, prehrieva a zvyšuje sa prašnosť 
ovzdušia. Ako primátor budem presad-
zovať, aby všetka dažďová voda ostala 
v meste Chcem ozdraviť a ochladiť 
klímu mesta. Chcem, aby sme v mes-
te dýchali zdravý a čistý vzduch a aby 
bolo dostatok vody.

Vízia otvoreného mesta - aby sa Púchov 
stal mestom s efektívnou a transparent-
nou samosprávou 
Samospráva Púchova sa vzdialila obča-
nom. Toto zmením. Otvorím samosprá-
vu ľuďom:
• vytvorenie rady seniorov a rady mládeže 
ako poradných orgánov primátora mesta
• verejné pracovné stretnutia obyvateľov 
a podnikateľov s primátorom mesta a ve- 
dúcimi oddelení MsÚ so spätnou väzbou 
raz štvrťročne
• zverejňovanie výberových konaní v pri-
amom prenose s účasťou zástupcov od-
bornej verejnosti
• líniové stavby a stavebné konania s veľ-
kým počtom účastníkov budem riešiť 
ako primátor nad rámec zákona, aby boli  
chránené základné práva obyvateľov mesta
• oznámením listovou zásielkou každé-
mu účastníkovi konania a elektronickým 
zverejnením na mestský web a Facebook 
s možnosťou okamžitého upozornenia 
užívateľa na novú správu spolu s eviden-
ciou komunikácie v reálnom čase
• poslanec mesta nebude môcť vykoná-
vať riadiacu funkciu v žiadnej z mest-
ských spoločností 
• zavedenie participatívneho rozpočtu 
150.000 euro, Vy rozhodnete o použití 
týchto peňazí 

PRAJEM SI NIE MÔJ, ALE VÁŠ PÚ-
CHOV. KU SPOLUPRÁCI NA TEJTO 
VÍZII POZÝVAM VŠETKÝCH ĽUDÍ,  
KTORÝM NA NAŠOM PÚCHOVE ZÁ-
LEŽÍ!

POLOVICU PLATU PRIMÁTORA 
VENUJEM NA PODPORU ROZVOJA 
VYŠŠIE ZVEREJNENÉHO PROGRA-
MU. 

MICHAL BIZOŇ

Ako kandidát na primátora Vám ponúkam VÍZIU ROZVOJA PÚCHOVA
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Stretli sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
V utorok 9. októbra sa v púchov-
skom divadle konal slávnostný 
aktív Jednoty dôchodcov Sloven-
ska k Mesiacu úcty k starším.
Okresná predsedníčka JDS Antónia 
Gabková privítala hostí poslanca NR 
SR Milana Panáčka, primátora mes-
ta Rastislava Heneka s manželkou, 
predsedníčku KO JDS v Trenčíne 
Annu Prokešovú, poslankyňu MsZ 
Irenu Kováčikovú a vedúcu oddele-
nia MsÚ Renátu Holákovú.

Z príhovory okresnej predsedníčky 
Antónie Gabkovej vyberáme:
„Vážení priatelia seniori, milí hostia! 
Človek môže na svete všeličo zastaviť, 
ale čo nikdy nezastaví, nespomalí je 
čas. Áno čas, ktorý letí, míňa sa tak, 
že ho nedokážeme niekedy ani sledo-
vať. A práve preto je spravodlivé, že 
starneme všetci rovnako, rovnakým 
tempom, rovnakým tempom nám 
ubiehajú hodina a dni nášho života.
Ľudský život je ako kniha – má svoj 

www.swan.sk

Máte doma

lenivý internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

už od
9,99 € 
mesačne

úvod, pokračovanie i záver. Míňajú 
sa naše roky mladosti, až napokon 
pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži 
staroba, v ktorej sme sa odrazu ocit-
li. V našich osudoch možno pribudlo 
samoty, bilancujúcich úvah, citlivých 
rozpomienok. Každá etapa pozem-
skej púte má svoju nezameniteľnú 
poéziu. Počas nášho života sa striedal 
na našich tvárach úsmev so slzami, 
veď boli radosti a boli aj smútky. Roz-
dávali sme lásku, pochopenie, obe-
tavosť. Zaslúžime si, aby sa nám to 
dobré vrátilo dvojnásobne, v štedrej 
miere.
Jeseň, to je nádherný čas, kedy je prí-
roda odetá do pestrofarebných šiat. 
Október nám pripomína jednu z naj-
vzácnejších cností, ktorá môže byť 
zrodená v duši človeka. je ňou úcta k 
starším. Úcta k nám, ktorí sme tvrdo 
pracovali, aby sa nám lepšie žilo.
Seniorský, alebo dôchodcovský vek, 
to nie je len obdivuhodný vek, vrás-
kami ozdobená tvár a nekonečný po-
čet zážitkov. To je hlavne nesmierne 
množstvo skúseností, pokory, rozva-
hy a nadhľad k plnohodnotne preži-
tému doterajšiemu životu. Oslávme 
dnes preto cestu, ktorou kráčame, 
oslávme teda to, kam nás priviedla 

táto cesta so šťastím a láskou, ktorá 
nás neustále obohacuje.
Zo srdca vám prajem krásny život v 
dobrom zdraví a nech sa nám na ka-
ždom kroku vo všetkom darí. Nech 
nám slnko teplé zláti všetky naše 
kroky, aby sme v pokoji a láske užíva-
li svoje seniorské roky. Nech sa nám 
splnia krásne sny, túžby a nádeje a 
šťastie, ktoré tak málo chodí, nech sa 
na nás denne usmeje a za našu prácu 
nech nám denne v zdraví srdcia zohre-
je. Užívajme si život, ktorý je aj v seni-
orskom veku krásny!“                    

-sf-



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY20

-40%
DECOPLAN
kuchyne na mieru

AŽ DO

ZĽAVA -15% 

NA DREZY A BATÉRIE 

ZĽAV
NA C
SOR

Infopult: 042 - 3260 410, E-mail:  moppu.info@decodom.sk 

Adresa: Okružná ulica č. 1927 - OC Stopshop

Dom nábytku Decodom Púchov OTVORENÉ

DENNE

-10%
AŽ DO

NA SÉRIU
TIROL

Séria TIROL spálňa 
vyhotovenie: vanilka patina

Séria POINT spálňa 
vyhotovenie: biela arctic

-25%
AŽ DO

NA SÉRIU 
POINT

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Platnosť akcie: 15. 10. - 14. 11. 2018
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O necelý mesiac nás čakajú komunál-
ne voľby. V Púchove, tak ako aj v iných 
mestách a obciach na Slovensku, si bu-
deme 10. 11. voliť našich zástupcov na 
nasledujúce 4 roky. 
V predchádzajúcej vete je uvedené 
slovo „budeme“, avšak nakoľko ešte 
nemám volebné právo, budem musieť 
toto slovko nahradiť slovom „budete“. 
Vy, naši občania, si budete voliť primá-
tora alebo primátorku nášho mesta a 
takisto svojich zástupcov - poslancov 
do mestského zastupiteľstva. Mám len 
17 rokov a hoci ešte voliť nemôžem, 
urobil by som tak veľmi rád. Ako možno 
niektorí viete, zaujímam sa o komu-
nálnu politiku v našom meste a práve 
preto je pre mňa atraktívne sledovať 
dianie v meste pred voľbami, vyvíjajú-
cu sa predvolebnú kampaň a všetko čo 
sa tejto témy týka. Avšak, rovnako ako 
moji rovesníci, počas volieb zostanem 
len pri sledovaní, tento rok však s jed-
nou výnimkou.
Momentálne pracujem na mojej pro-
jektovej práci s názvom „Komunálna 
politika pre mladých“ a v tejto súvislosti 
prinášam mladým Púchovčanom jedi-
nečnú príležitosť. Budú si môcť vyskú-
šať voľbu primátora alebo primátorky 
nášho mesta. Táto práca bude skúmať 
znalosti mladých o komunálnej politi-
ke, záujem mladých o túto problemati-
ku a takisto reálne preferencie mladých 
ľudí na primátora alebo primátorku v 
našom meste. Preto ľudia, ktorí majú 
menej ako 18 rokov dostanú v našom 

meste príležitosť vyskúšať si, aký je to 
pocit voliť. Pocítia zodpovednosť, ktorá 
s voľbou prichádza. Budú sa musieť roz-
hodnúť koho zvolia, pokiaľ budú chcieť 
a následne tak budú môcť aj urobiť. 
Ide teda o simulované voľby z ktorých 
sa dozvieme aj skutočné výsledky. Vý-
sledky budú publikované až po ukonče-
ní reálnych komunálnych volieb, teda 
až po 10. 11. 2018 po 22.00. Simulované 
voľby pre mladých budú prebiehať pro-
stredníctvom online dotazníka, ktorý 
bude zverejnený na mojom súkrom-
nom facebookovom profile Šimon 
Gabčo, ale zároveň vyrážam aj do ulíc 
Púchova, kde budú môcť mladí hádzať 
volebné lístky do volebnej urny, ktorá 
bude riadne zapečaťená a otvorená až 
po voľbách. Dátum a čas konania vo-
lieb budú takisto zverejnené na mojom 
profile. 
Výsledky z týchto volieb dôsledne vy-
hodnotím a následne aj zverejním. 
Zároveň ich však použijem ako vzor-
ku pre prácu „Komunálna politika pre 
mladých“ a porovnám s výsledkami z 
komunálnych volieb. Verím, že sa naši 
mladí občania potešia skutočnosti, že 
si budú môcť vyskúšať voľbu primáto-
ra alebo primátorky svojho mesta. Na 
záver by som ešte dodal, že výsledky 
budú na mojom profile umožnené k 
nahliadnutiu všetkým a rovnako aj celá 
moja práca, ktorá je venovaná vám, ob-
čanom mesta Púchov.

Šimon Gabčo, študent 
Gymnázia Púchov

Aj neplnoletí budú môcť voliť

Diverzita kultúr, jedna Európa
Gymnáziu Púchov sa podarilo uspieť 
v programe Erasmus+ a získať tak 
grant na dvojročnú medzinárodnú 
spoluprácu stredných škôl. Projekt 
pod názvom „Diverzita kultúr, jedna 
Európa“ svojou aktuálnosťou získal 
oprávnenie niesť značku Európske-
ho roka kultúrneho dedičstva. V 
priebehu dvoch rokov sa študenti a 
učitelia budú venovať riešeniu vyso-
ko aktuálnych tém, ktoré rezonujú 
spoločnosťou v každej z nich. 
Úvodné projektové stretnutie uči-
teľov a uskutočnilo v dňoch 3. - 5. 
októbra na škole I.E.S. Emilio Jimeno 
v španielskom meste Calatayud (au-
tonómna oblasť Aragónsko). Počas 
stretnutia zástupcovia partnerských 
škôl zo Slovenska, Španielska, Lo-
tyšska, Talianska a Grécka rozvinuli 
témy kultúrnej rozmanitosti Európy 
a hľadali v nich spoločné prieniky. 
Pre študentov tak vznikla zaujímavá 
mozaika projektových tém, ktorým 
sa budú počas dvojročnej spoluprá-
ce venovať. Sú to napríklad histo-
rické korene krajín, história demo-

kracie, kultúrne súvislosti, migrácia, 
ozbrojené konflikty, občianske prin-
cípy, či významné osobnosti jednot-
livých krajín.
Témy študenti spracujú počas 
projektového a kooperatívneho 
vyučovania v medzinárodných 
zmiešaných skupinách. Okrem štu-
dentských prebehnú aj učiteľské 
workshopy zamerané na nové me-
todológie a tiež aktivity pre rodičov 
a verejnosť. Výstupmi budú naprí-
klad logo projektu, grécka drama-
tizácia, študentské flogy, virtuálne 
olympijské hry, netradične spraco-
vané prezentácie významných 
osobností, či stvárnenie legiend 
prostredníctvom komiksov.
Verejnosti bude priebeh projektu 
prístupný prostredníctvom pripra-
vovanej webstránky, priestoru e-
-Twinning, Facebooku a Instagramu. 

Mgr. Jarmila Cvachová, 
Mgr. Ľubomíra Brtišová, 

Mgr. Kristína Brtišová, 
učiteľky Gymnázia Púchov
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HOKEJ

Púchovčania vyhrali v Brezne a poskočili do čela tabuľky

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

I. liga muži
5. kolo:
HK Brezno – MŠK Púchov 5:9 (2:4, 1:3, 2:2), 13. 

Šmálik (Bambúch, Podkonický), 17. Pinka(Bauer, 
Lupták), 29. Znak (Štubňa, Lupták), 41. Podkonický 
(Koštial, Šmálik), 47. Koštial – 6. Fančovič (Prus, Pa-
náček), 8. Chyba (Furo, Augustín), 9. Prus (Panáček, 
Brňák), 15. Kutsevych (Prus, Panáček), 23. Panáček 
(Furo, Pšurný), 31. Panáček (Furo), 31. Prus (Pšurný, 
Brňák), 43. Zúbek (Okuliar, Pšurný), 55. Prus (Kutse-
vych, Brňák)

Strely na bránku: 28/40, presilové hry: 4/1 – 6/1, 
rozhodovali: Štefik, Ivan, Izakovič, 261 divákov

Púchovčania mali výborný vstup do stretnutia a už 
v úvodnej desaťminpútovke si po góloch Fančoviča, 
Chybu a Prusa vypracovali trojgólový náskok. Domá-
ci kontrovali až v 13. minúte gólom Šmálika, no už o 
minútu neskôr zvyšoval Kutsevych na 1:4. Do prvej 
prestávky síce ešte Horehronci znížili gólom Pinku, 
no v druhej tretine tromi gólmi (dvakrát skóroval 
Panáček, raz Prus) zbavili domácich ilúzie o vyrovna-
nom stretnutí. V záverečnej tretine už Púchovčania v 
pohode kontrolovali výsledok, pridali ďalšie dva góly 
(Zúbek, Prus) a hoci dvakrát inkasovali, odvážajú si na 
Považie hladké víťazstvo. 

Zostava MŠK Púchov: Baštuga – Okuliar, Kvocera, 
Brňák, Augustín, Haluška, Fančovič, Kollárik – Zúbek, 
Pšurný, Švantner, Furo, Mučuda, Kutsevych, Panáček, 
Prus, Chyba, tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 5. kola: Dynamax Nitra – Senica 
5:4, Partizánske – Osmos Bratislava B 10:0, Dolný Ku-
bín – Levice 3:4, Prievidza mala voľno
1. MŠK Púchov  6 4 0 0 2 35:22 12
2. Osmos B 6 4 0 0 2 38:30 12
3. Levice  5 4 0 0 1 22:15 12
4. Dynamax NR  6 4 0 0 2 27:26 12
5. Prievidza  5 2 0 1 2 22:18 7
6. D. Kubín  5 2 0 0 3 24:18 6
7. Brezno  6 1 1 0 4 23:37 5
8. Partizánske  4 1 0 0 3 15:14 3
9. Senica  5 1 0 0 4 17:43 3
   Extraliga dorast
   13. kolo: 
   MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 
(1:1, 2:2, 1:0), 3. Putala (Chykantsev), 26. Hajas 
(Omelka, Urban), 34. Urban (Putala), 58. Chykantsev 
(Putala, Urban)
   Poprad – Slovan Bratislava 2:5, Spišská Nová Ves – 
Martin 3:0, Žilina – Zvolen 7:1, Banská Bystrica – Tren-
čín 3:0, Košice – Nitra 4:1, Michalovce – Skalica 7:3
   14. kolo:  
   MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (1:0, 
1:1, 3:1), 17. Putala (Chykantsev, Urbánek), 29. Puta-
la (Pobežal, Urbánek), 45. Kuriš (Michalík, Zlocha), 47. 
Majerík (Michalík), 49. Chykantsev (Urbánek). Zápas 
vyvrcholil už za rozhodnutého stavu necelé dve min-
úty pred koncom pästnýmn súbojom domáceho Mi-
chalíka a hosťujúceho Lišku, na záver hostia napadli 
aj rozhodcov...
   Poprad – Slovan Bratislava 2:4, Spišská Nová Ves 
– Martin 6:3, Žilina – Zvolen 3:2, Košice – Nitra 3:2, 
Michalovce – Skalica 6:3
1. Košice 18 15 1 0 2 0 73:26 49
2. Slovan  17 14 1 0 1 1 87:35 45
3. Poprad  17 11 2 0 1 3 70:38 38
4. Trenčín  17 10 3 0 1 3 66:33 37
5. Sp. N. Ves  17 11 0 0 2 4 61:42 35
6. MŠK Púchov  18 9 2 0 2 5 59:42 33
7. B. Bystrica  17 7 3 0 1 6 48:47 28

8. Michalovce  18 7 0 0 1 10 52:69 22
9. Nitra  18 5 2 0 1 10 51:55 20
10. L. Mikuláš  18 6 0 0 0 12 45:71 18
11. Skalica  18 5 1 0 1 11 45:79 18
12. Žilina  18 3 1 0 3 11 44:73 14
13. Martin  17 4 0 0 0 13 41:68 12
14. Zvolen  18 0 0 0 0 18 27:91 0
Kadeti
6. kolo: 
MŠK Púchov – MŠHKM Prievidza 4:1 (1:0, 1:1, 2:0), 
11. Žemla, 33. Veteška (Pobežal, Žemla), 57. Ondrá-
šik (Pobežal, Andrisík), 60. Bednár, Martin – Žilina 4:2, 
Trenčín – Považská Bystrica 9:2, Topoľčany – Levice 
5:4
1. Trenčín  6 5 0 1 48:15 10
2. Prievidza  6 3 2 1 25:14 8
3. MŠK Púchov  6 4 0 2 21:15 8
4. Žilina  6 3 1 2 32:18 7
5. Martin  6 3 1 2 25:15 7
6. P. Bystrica  6 1 1 4 18:35 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
   Predohrávka 17. kola: MŠK Púchov – MHK Ru-
žomberok 9:1 (6:0, 1:0, 2:1), 1. Duhár /Kováčik), 
6. Lazkov (Zajvald, Hudík), 16. Pišoja (Škultéty), 17. 
Lazkov (Hudík), 19. Kováčik (Hajas, Duhár), 19. Ko-
váčik (Hajas, Pišoja), 25. Hajas (Škultéty), 51. Kováčik 
(Duhár), 60. Pišoja (Bodjan)
   8. kolo: 
Ružomberok – Púchov (odložené na 1. 12. – výmena 
so 17. kolom), Banská Bystrica – Brezno 17:0, Považ-
ská Bystrica – Liptovský Mikuláš 7:1, Martin – Žilina 
3:5
1. MŠK Púchov  8 6 1 1 36:11 13
2. Žilina  8 6 1 1 49:25 13
3. B. Bystrica  8 6 0 2 67:10 12
4. Zvolen  7 6 0 1 46:14 12
5. Martin  8 5 0 3 75:23 10
6. L. Mikuláš  8 3 0 5 41:27 6
7. P. Bystrica  8 3 0 5 42:54 6

8. Brezno  8 2 0 6 24:72 4
9. Ružomberok  8 1 0 7 26:50 2
10. Lučenec  7 0 0 7 26:146 0
   7. HT
   Predohrávka 17. kola: MŠK Púchov – MHK Dolný 
Kubín 3:5 (0:2, 3:2, 0:1), 21. Vrtiel, 22. Brežný (Ur-
ban), 26. Štrbáň
   8. kolo: 
Dolný Kubín – MŠK Púchov – odložené na 1. 12. (vý-
mena so 17.kolom), Zvolen – Lučenec 8:5, Banská 
Bystrica – Brezno 6:2, Martin – Žilina 6:5, Považská 
Bystrica – Liptovský Mikuláš 1:5
1. B. Bystrica 8 7 0 1 74:23 14
2. D. Kubín  8 7 0 1 60:14 14
3. MŠK Púchov  8 6 1 1 59:22 13
4. Zvolen  8 6 0 2 46:31 12
5. Žilina  8 4 0 4 50:34 8
6. Brezno  8 3 0 5 24:49 6
7. P. Bystrica  8 2 1 5 24:45 5
8. L. Mikuláš  8 2 0 6 17:54 4
9. Martin  8 1 0 7 15:53 2
   10. Lučenec  8 1 0 7 25:69 2
   6. HT
   Predohrávka 17. kola: MHK Ružomberok – MŠK 
Púchov 0:17 (0:4, 0:6, 0:7)
   8. kolo: 
MŠK Púchov – MHK Ružomberok –odložené na 1. 
12. (výmena so 17. kolom), Rimavská Sobota – Zvo-
len 4:4, Brezno – Banská Bystrica 5:8, Liptovský Miku-
láš – Považská Bystrica 0:8, Žilina – Martin 4:7
   5. HT
   Predohrávka 17. kola: MHK Dolný Kubín – MŠK 
Púchov 7:3 (5:1, 1:1, 1:1)
   8. kolo: 
MŠK Púchov – MHK Dolný Kubín – odložené na 1. 
12. (výmena so 17. kolom), Rimavská Sobota – Zvo-
len 2:22, Brezno – Banská Bystrica 5:12, Liptovský Mi-
kuláš – Považská Bystrica 4:11, Žilina – Martin 6:4

Lukáš Zemko síce v piatok v zostave MŠK v Brezne chýbal, ale z víťazstva mal určite rovnakú radosť, ako jeho 
spoluhráči.                FOTO: Miroslav Mikáč
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Horná Breznica stopercentná, v derby rozbila rezervu Dohnian
Stolný tenis

   5. liga muži
   2. kolo:
   Nová Dubnica C – Dubnica nad Váhom 3:15, Ora-
vec 2, Palieska 1 – Topák, Eckert po 4, Slivka 3, Palček 
2, 2 štv., TTC Považská Bystrica B – Nová Dubnica 
B 7:11, Wallenfelsová, Čelko st. po 2, Dujsíková, Ku-
lichová po 1, 1 štv. – Prekop 4, Janiga 3, Lászlová 2, 
Machciníková 1, 1 štv., Nozdrovice A – Dolný Moš-
tenec 1:17, Didek 1 – Bírošík, Kmecík, Podmaník st. 
po 4, Baláž 3, 2 štv., Ladce B – Sedmerovec B 10:8, 
Pišta 3, Hromek, Gajdošík, Kvasnica po 2, 1 štv. – Gal-
ko, M. Šelinga st. po 3, Štefanec 1, 1 štv., Dohňany A 
– Slovan Považská Bystrica A 5:13, R. Baška 3, M. 
Baška, Junga po 1 – Kvaššay 4, Hlubina, Zemančík po 
3, Šuba 1, 2 štv., Pruské A – Medeko Považská Byst-
rica A 9:9, Joz. Šatka 3, Jakúbek, Kopačka po 2, 2 štv. 
– Guláč, Lauš po 3, Lipa 2, Belás 1.
1. D. Moštenec   2 2 0 0 29:7 6
2. N. Dubnica B  2 2 0 0 21:15 6
3. Ladce B  2 2 0 0 20:16 6
4. Pruské   2 1 1 0 25:11 5
5. Medeko PB   2 1 1 0 21:15 5
6. Dubnica   2 1 0 1 23:13 4
7. Slovan PB   2 1 0 1 21:15 4
8. Sedmerovec B  2 1 0 1 20:16 4
9. TTC PB B  2 0 0 2 13:23 2
10. Dohňany   2 0 0 2 11:25 2
11. Nozdrovice  2 0 0 2 7:29 2
12. N. Dubnica C  2 0 0 2 5:31 2

   6. liga muži
   2. kolo: 
   Červený Kameň – Pružina A 11:7, Ľ. Dohňanský 
4, Rydlo, Oboňa, Bajzík po 2, 1 štv. – Vrábel, Behro 

po 3, 1 štv., Dolné Kočkovce B – Beluša A 10:8, P. 
Majdán 3, Michalec, Crkoň po 2, Fedora 1, 2 štv. – I. 
Hrevuš 4, Ľ. Hrevuš 3, Ochotnícky 1, Dolná Mariková 
– Zliechov 6:12, Striženec, Žiačik po 2, V. Melicherík 
1, 1 štv. – M. Vicen 4, J. Vicen, D. Mišík st. po 3, Krcheň 
1, 1 štv., Sedmerovec C – Milochov A 7:11, Mazán, 
Miloš Šelinga po 2, J. Mišík, P. Barták po 1, 1 štv. – Ben-
ko, Lutišan po 3, Gazdík, Kunovský po 2, 1 štv.,  TTC 
Považská Bystrica C – Slovan Považská Bystrica B 
0:18, Hlubina, Tabaček, P. Gálik, Kardoš po 4, 2 štv., 
Pruské B – Medeko Považská Bystrica B 10:8, Bur-
dej 3, Černej, Cibík po 2, Beránek 1, 2 štv. – Herco 3, I. 
Melicherík, Filípek po 2, Ľ. Višenka 1.
1. Slovan PB B  2 2 0 0 33:3 6
2. Zliechov   2 2 0 0 24:12 6
3. Pruské B  2 2 0 0 22:14 6
4. Medeko PB B  2 1 0 1 26:10 4
5. D. Mariková   2 1 0 1 19:17 4
6. Beluša   2 1 0 1 18:18 4
7. Č. Kameň   2 1 0 1 17:19 4
8. D. Kočkovce B  2 1 0 1 16:20 4
9. Milochov   2 1 0 1 16:20 4
10. Pružina   2 0 0 2 15:21 2
11. Sedmerovec C  2 0 0 2 10:26 2
12. TTC PB C  2 0 0 2 0:36 2

   7. liga muži - juh
   2. kolo:
   Beluša B – voľno, Horná Breznica – Dohňany B 
18:0, Kocúr, Brnák po 4, Lipták, Karas, Šurian, Toma-
nica po 2, 2 štv., JoLa Dubnica nad Váhom – Sed-
merovec D 15:3, Kminiak, Lalinský po 4, Bíly 3, Hebr, 
Chudá po 1 2 štv. – Minárik Hrdlička, Šelingová po 1, 
3. ZŠ Dubnica nad Váhom – Nozdrovice B 4:14, Še-

vček 2, Herda, Čilek ml. po 1 – Zemanovič 4, Blažíček, 
Otruba po 3, Češko, Krištof po 1, 2 štv., Miracles Dub-
nica nad Váhom – Dolné Kočkovce C 10:8, Heštera 
3, Trenčan, Halgoš po 2, R. Fatrsík 1. 2 štv. – Hudec 4, 
Crkoň 3, M. Majdán 1.
1. H. Breznica   2 2 0 0 36:0 6
2. JoLa DCA   2 2 0 0 29:7 6
3. D. Kočkovce C  2 1 0 1 22:14 4
4. Nozdrovice B  2 1 0 1 18:18 4
5. Dohňany B  2 1 0 1 14:22 4
6. Miracles DCA   1 1 0 0 10:8 3
7. ZŠ Dubnica   2 0 0 2 8:28 2
8. Sedmerovec D  2 0 0 2 3:33 2
9. Beluša B  1 0 0 1 4:14 1

   7. liga muži - sever
   2. kolo: 
   Papradno malo voľno, Púchov B – Udiča 0:18, 
Šuška, Kostka, Beník, Harvánková po 4, 2 štv., TTC 
Považská Bystrica D – Milochov B 1:17, nenahlá-
sené body, Prečín – Šebešťanová 1:17, D. Valašík 1 
– Mroščák, Šesták, K. Petrík po 4, Zaukolec 3, 2 štv., 
Pružina B – Púchov A 11:7, Topor 4, J. Kozák 3, D. 
Olšovský 2, Petrovič 1, 1 štv. – Sitár, Kvasnička, Juriga, 
po 2, 1 štv.
1. Šebešťanová   2 2 0 0 35:1 6
2. Milochov B  2 2 0 0 34:2 6
3. Udiča   2 2 0 0 28:8 6
4. Púchov A  2 1 0 1 25:11 4
5. Pružina B  1 1 0 0 11:7 3
6. Púchov B  2 0 0 2 1:35 2
7. Prečín   2 0 0 2 1:35 2
8. TTC PB D  2 0 0 2 1:35 2
9. Papradno   1 0 0 1 8:10 1

Nedohrané stretnutie 4. kola skupiny Západ med-
zi MŠK Púchov a HC DYNAMAX 96 Nitra pozná svo-
je rozuzlenie. Zápas bol skontumovaný v prospech 
Púchova výsledkom 5:0 a uznaním troch bodov do 
tabuľky. Naopak, Nitre budú 3 body odpočítané a 
jej prípad posunutý k riešeniu Disciplinárnej komi-
sii Slovenského zväzu ľadového hokeja. Nitra má od 
doručenia rozhodnutia možnosť do 72 hodín podať 
odvolanie.

SZĽH, ako riadiaci orgán súťaže 2. ligy seniorov 
2018 - 2019 na základe kontrolných výstupov z infor-
mačného systému SZĽH (IS SZĽH) zistil, že zápas 2. 
ligy seniorov č. 10020 MŠK Púchov – HC 96 Nitra dňa 
6. 10. 2018 v Púchove sa predčasne ukončil z dôvo-
dov uvedených hlavným rozhodcom v Zápise o stret-
nutí: „V čase 12:40 po zrušenom zakázanom uvoľnení 
padol gól domácich na 2 :1, na čo hráči hostí začali 
reklamovať chybne posúdené zakázané uvoľnenie. 
Po krátkej porade rozhodcov ostal gól v platnos-
ti, na čo hráči hostí odišli na hráčsku lavicu, vzápätí 
boli rozhodcom vyzvaní, aby pokračovali v stretnutí 
podľa pravidla č.157 I. Aj po uplynutí 30 sekúnd od-
mietli pokračovať v hre, za čo im podľa tohto pravidla 
bol uložený ML. Napriek výzve odmietli pokračovať v 
hre, na čo hl. rozhodca ukončil stretnutie podľa pra-
vidla č.157 II. Hostia nepočkali na zápis o stretnutí a 
nepodpísali ho.“ 

Riadiaci orgán si vyžiadal stanoviská od HC 96 Nitra, 
MŠK Púchov a oddelenia rozhodcov SZĽH. SZĽH,  ako 
riadiaci orgán 2. ligy seniorov 2018 - 2019 na zákla-
de dostupných skutočností vydáva v tejto veci toto 
rozhodnutie:

Rozhodnutie SZĽH č. 4/2018-19  
- SZĽH pri posudzovaní prípadu vychádzalo z 

podkladov – zápisu o stretnutí 2LS č. 10020 Púchov 
– Nitra, predzápasového zápisu o stretnutí – zostavy, 
stanovísk HC 96 Nitra, MŠK Pú-
chov s.r.o. a oddelenia rozhodcov 
SZĽH. Oddelenia rozhodcov SZĽH 
tiež informovalo, že zo strany 
klubu HC 96 Nitra nebola v sta-
novenej lehote podaná sťažnosť 
spĺňajúca predpísané náležitosti 
podľa Smernice na riešenie sťaž-
nosti klubu na výkon rozhodcu 
počas zápasu v ĽH. 

- Družstvo seniorov klubu HC 96 
Nitra sa previnilo tým, že v zápase 
2LS č. 10020 Púchov – Nitra dňa 
6. 10. 2018 odmietlo pokračovať 
v hre, hoci ho rozhodca stretnu-
tia vyzval k pokračovaniu v hre. 
Týmto konaním sa previnilo voči 
Súťažnému poriadku SZĽH, čl. 
7.6.1.9. 

- Riadiaci orgán súťaže v zmysle 
SP SZĽH čl. 6.13.1 vyhlasuje kon-
tumačný výsledok zápasu 2LS č. 
10020 Púchov – Nitra 5:0 s prizna-
ním 3 bodov v prospech družstva 
seniorov MŠK Púchov s.r.o. Druž-
stvu seniorov HC 96 Nitra, ktoré 
sa previnilo, sa nepriznáva žiaden 
bod, obdrží pasívne skóre 0:5 a 
súčasne sa mu odpočítavajú 3 
body.

- Riadiaci orgán súťaže odstu-
puje tento prípad DK SZĽH.

- Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvola-
nie v zmysle čl. 9.1 SP SZĽH. 

Púchov vyhral nad Nitrou kontumačne, rozhodol riadiaci zväz
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6. liga muži

7. liga muži

4. liga st. žiaci - JUH

4. liga st. žiaci - SEVER

8. liga muži

I. liga mladší žiaci U12

1. liga starší žiaci U14

1. liga starší žiaci U15

1. liga mladší žiaci U13

Delegačná listina ObFZ na 21. 10.
6. liga muži – 12. kolo o 14.00
Košecké Podhradie – Streženice (Meluch, Skle-

nár), Dolná Mariková – Mikušovce (Gago, Kováč), 
Košeca – Jasenica (Brundza, Ďuriš), Papradno 
– Dolné Kočkovce (Škrovánek, Hriadel), Tuchyňa 
– Pruské (Pastorek, Kováčik, M. Pecuš), Horná Po-
ruba – Bolešov (Koleno, Horečný), Lysá pod Maky-
tou – Udiča (R. Petrušek)

7. liga muži – 10. kolo o 14.00
Kameničany – Lazy pod Makytou (Migát, Proč), 

Lednica – Sverepec (Mako, Balušík), Šebešťanová 
– Visolaje (R, Jandušík), Kolačín – Bodiná (Juríček, 
Kapila), Dulov – Dohňany (M. Mihálik, B. Mihálik), 
Praznov má voľno

6. liga dorast – 10. kolo o 11.15
Streženice – Jasenica (B. Mihálik, M. Mihálik), 

Brvnište – Pružina (v Papradne – Hriadel, Škrová-
nek), Tychyňa – Dolné Kočkovce (Kováčik, Pasto-
rek), Horovce – Bolešov (Balušík, Mako), Sverepec 
a Nová Dubnica majú voľno

4. liga starší žiaci Sever - 9. kolo o 12.00  
Udiča – Dolná Mariková (dohrávka – Kováč)
4. liga starší žiaci Juh – 10. kolo o 9.15
Košecké Podhradie – Lazy pod Makytou (Me-

luch), Košeca – Beluša (Petrušek), Lednica – Ilava 
(Kapila), Horná Poruba – Nová Dubnica (Kodajo-
vá), Kolačín – Bolešov (v sobotu o 11.00 – Ková-
čik), Horovce – Dolné Kočkovce (Migát)

7. kolo: MŠK Púchov – FK Slovan Levice 7:2 (3:1), 
Porubčan 2, Baláž 2, Tuček, Gábriš, Chleban – Gergely, 
Paradi, D. Streda – Trenčín 2:2, Zlaté Moravce – Trnava 
0:0, Senica – Slovan Bratislava 1:4, Skalica – Inter 0:1, 
Karlova Ves – Domino 0:0, Nitra – Prievidza 5:0
1. Nitra 7 6 1 0 24:2 19
2. D. Streda 7 5 1 1 21:8 16
3. Senica 7 5 1 1 18:7 16
4. Petržalka 6 5 0 1 28:4 15
5. Trenčín 8 4 2 2 25:6 14
6. Trnava 7 4 2 1 17:4 14
7. Zl. Moravce 7 4 1 2 16:11 13
8. Slovan 7 4 0 3 23:10 12

9. Inter 7 3 1 3 12:13 10
10. MŠK Púchov 8 3 1 4 15:19 10
11. Karlova Ves 7 2 2 3 11:11 8
12. Skalica 7 2 2 3 8:12 8
13. Prievidza 7 1 0 6 5:32 3
14. Domino 7 0 1 6 1:23 1
15. Levice 7 0 1 6 3:42 1
16. Dubnica 6 0 0 6 1:24 0

6. kolo: MŠK Púchov – SDM Domino 0:1 (0:1), Kal-
rova Ves – Prievidza 3:4, Petržalka – Inter Bratislava 
2:0, Dunajská Streda – Trnava 1:1, Nitra – Trenčín 4:2, 
Skalica – Levice 6:1, Senica – Dubnica 1:4, Zlaté Mo-
ravce – Slovan Bratislava 2:3
1. Petržalka 6 6 0 0 28:7 18
2. Nitra 6 5 0 1 42:9 15
3. Trenčín 6 5 0 1 24:9 15
4. Slovan 5 4 0 1 19:8 12
5. D. Streda 6 3 1 2 21:10 10
6. Domino 6 3 1 2 11:9 10
7. Senica 6 3 0 3 24:14 9
8. MŠK Púchov 6 3 0 3 21:13 9
9. Dubnica 6 3 0 3 14:18 9
10. Zl. Moravce 5 2 1 2 17:9 7
11. Karlova Ves 6 2 0 4 17:17 6
12. Prievidza 6 2 0 4 17:22 6
13. Inter 6 2 0 4 7:17 6
14. Trnava 6 1 1 4 15:25 4
15. Skalica 6 1 0 5 13:33 3
16. Levice 6 0 0 6 2:72 0

6. kolo: MŠK Púchov – SDM Domino 6:10 (4:5), Tal-
da 3, Vráblik, Mušák, Ročiak, Karlova Ves – Prievidza 
17:6, Petržalka – Inter 7:4, Dunajská Streda – Trnava 
2:18, Nitra – Trenčín 7:10, Skalica – Levice 6:7, Senica 
– Dubnica 6:5, Zlaté Moravce – Slovan 1:14
1. Slovan 6 6 0 0 92:24 18
2. Petržalka 6 6 0 0 75:18 18
3. Karlova Ves 6 5 0 1 110:30 15
4. Trnava 6 4 0 2 118:24 12
5. Trenčín 6 4 0 2 84:40 12
6. Inter 6 4 0 2 74:35 12
7. Domino 6 4 0 2 53:52 12
8. Nitra 6 3 0 3 96:37 9
9. MŠK Púchov 6 3 0 3 46:53 9
10. Zl. Moravce 6 3 0 3 52:71 9

9. kolo: Pružina – Domaniža 1:6, Jasenica – Papradno 
0:2, Dohňany – Podmanín 0:19, Prečín - Plevník-Dri-
enové 0:4
1. Papradno 9 7 1 1 56:13 22
2. Jasenica 9 6 1 2 29:11 19
3. Plevník 8 6 0 2 42:5 18
4. Domaniža 8 5 1 2 68:11 16
5. D. Mariková 8 5 0 3 34:27 15
6. Podmanín 9 4 1 4 38:30 13
7. Udiča 8 4 0 4 26:25 12
8. Pružina 9 1 2 6 17:38 5
9. Prečín 9 1 2 6 17:46 5
10. Dohňany 9 0 0 9 3:124 

9. kolo: Nová Dubnica – Lednica 0:4 (0:3), Matúš 2, 
Bielik, Hochla (pk), Horovce – Košecké Podhradie 1:0 
(0:0), Bartošek, Dolné Kočkovce – Kolačín 2:3 (2:0), 
Rosinová, Ižvolt (pk) – Falath 2, Bačík, Ilava – Košeca 
2:4
1. Lazy 8 8 0 0 43:1 24
2. Košeca 9 7 1 1 29:10 22
3. Beluša 8 7 0 1 67:9 21
4. Lednica 9 7 0 2 64:7 21
5. D. Kočkovce 9 5 1 3 30:13 16
6. Kolačín 9 5 0 4 18:26 15
7. N. Dubnica 9 2 3 4 17:29 9
8. Ilava 9 1 3 5 11:31 6
9. Bolešov 8 1 3 4 12:38 6
10. Horovce 9 2 0 7 3:30 6
11. H. Poruba 8 1 0 7 6:58 3
12. K. Podhradie 9 0 1 8 7:55 1

11. D. Streda 6 2 0 4 47:81 6
12. Senica 6 2 0 4 36:78 6
13. Levice 6 1 0 5 33:89 3
14. Prievidza 6 1 0 5 40:102 3
15. Skalica 6 0 0 6 19:94 0
16. Dubnica 6 0 0 6 26:173 0

7. kolo: MŠK Púchov – FK Slovan Levice 1:2 (0:2), 
Lacko, Dunajská Streda – Trenčín 0:4, Zlaté Morav-
ce/Vráble – Spartak Trnava 1:5, Senica – Slovan 0:1, 
Skalica – Inter 1:4, Karlova Ves – Domino 0:0, Nitra 
– Prievidza 3:0
1. Trenčín 8 7 0 1 58:11 21
2. Slovan 7 6 1 0 29:6 19
3. D. Streda 7 5 1 1 15:6 16
4. Nitra 7 4 1 2 30:10 13
5. Karlova Ves 7 4 1 2 15:6 13
6. Petržalka 6 4 1 1 12:7 13
7. Domino 7 3 2 2 14:10 11
8. Trnava 7 3 1 3 23:11 10
9. Levice 7 3 1 3 9:20 10
10. Skalica 7 3 0 4 12:14 9
11. Inter 7 3 0 4 14:17 9
12. MŠK Púchov 8 1 3 4 7:19 6
13. Senica 7 1 1 5 6:15 4
14. Prievidza 7 1 1 5 5:28 4
15. Zl. Moravce 7 1 0 6 8:32 3
16. Dubnica 6 0 0 6 4:49 0

11. kolo: Lysá pod Makytou – Košecké Podhradie 4:0 
(2:0), Hedlík 3, Hošták, Bolešov – Tuchyňa 0:3 (0:1), 
Štefula, Bartoš, Adamovic, Pruské – Papradno 0:0, 
Dolné Kočkovce – Košeca 3:0 (0:0), Pilát 3, Jasenica 
– Dolná Mariková 5:0 (4:0), Moravík 2, Pavlík, Adamík, 
Heldes, Mikušovce – Streženice 4:1 (2:1), Makiš, Cyp-
rian, Ilavský, Gašpárek – Bernhauser, Udiča – Horná 
Poruba 1:0 (0:0), Drblík
1. Košeca 11 8 1 2 26:8 25
2. H. Poruba 11 7 1 3 34:17 22
3. Tuchyňa 11 6 3 2 26:14 21
4. Jasenica 11 6 1 4 21:17 19
5. Udiča 11 6 0 5 19:19 18
6. Mikušovce 11 5 2 4 28:17 17
7. Papradno 11 5 2 4 14:24 17
8. Streženice 11 4 3 4 22:16 15
9. Pruské 11 3 3 5 23:21 12
10. D. Kočkovce 11 3 3 5 17:17 12
11. Bolešov 11 3 3 5 11:19 12
12. Lysá 11 3 2 6 20:31 11
13. K. Podhradie 11 2 3 6 12:28 9
14. D. Mariková 11 2 1 8 9:34 7

9. kolo: Dulov – Kameničany 2:0, Dohňany – Kolačín 
3:1 (2:1), Štrbák, Černoško, Janoško – Bagin, Bodiná 
– Šebešťanová 1:4, Visolaje – Praznov 8:0, Baránek 4, 
Polacký 2, Strečko, Kujaník
1. Kameničany 8 7 0 1 29:12 21
2. Šebešťanová 9 6 2 1 33:10 20
3. Visolaje 8 6 1 1 28:8 19
4. Dohňany 8 4 0 4 17:16 12
5. Lazy 7 3 2 2 21:12 11
6. Dulov 8 3 2 3 13:15 11
7. Kolačín 8 3 0 5 15:21 9
8. Lednica 8 3 0 5 12:29 9
9. Sverepec 7 2 1 4 5:9 7
10. Praznov 9 2 0 7 20:36 6
11. Bodiná 8 1 0 7 9:34 3

9. kolo: Tŕstie – Fan Club Púchov 6:0, Dolná Brezni-
ca – Červený Kameň 1:1 (0:0), Jambor – Gažo, Prejta 
– Nová Dubnica 1:8, Orlové – Vrchteplá 2:7
1. N. Dubnica 8 8 0 0 50:6 24
2. Prejta 8 5 1 2 28:16 16
3. Tŕstie 8 5 1 2 21:10 16
4. Vrchteplá 8 5 1 2 26:16 16
5. Č. Kameň 8 2 1 5 16:28 7
6. Horovce B 8 2 1 5 13:27 7
7. D. Breznica 8 1 3 4 11:19 6
8. FC Púchov 8 2 0 6 6:25 6
9. Orlové 8 2 0 6 13:37 6
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Všetko o krajskom futbale:
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FUTBAL 3. LIGA MUŽI 2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

Púchovčania sa dotiahli na čelo tabuľky, 
v stredu ich čaká dohrávka s Belušou

5. liga muži

Futbalisti MŠK Púchov (v bielom) natiahli sériu víťazstiev na päť zápasov. V stredu môžu v domácom okresnom 
derby s Belušou sériu ešte predĺžiť.             Ilustračné foto: Milan Podmaník

Skupina B
11. kolo: 
MŠK Púchov – FK Inter Bratislava 3:4 (1:2), Svorada 
2, Rak, Petržalka – Topoľčany 5:1, Zlaté Moravce/Vrá-
ble – Považská Bystrica 3:0, Domino – Piešťany 0:0, 
Komárno – Skalica 2:1
1. Petržalka 11 9 2 0 36:9 29
2. Inter 11 7 3 1 41:14 24
3. Piešťany 11 6 3 2 31:16 21
4. Zl. Moravce 11 6 2 3 22:10 20
5. Skalica 11 6 1 4 18:17 19
6. MŠK Púchov 11 5 2 4 32:17 17
7. Domino 11 3 2 6 22:22 11
8. Komárno 11 2 1 8 21:33 7
9. P. Bystrica 11 2 0 9 9:30 6
10. Topoľčany 11 1 0 10 12:76 3
Skupina A
11. kolo: 
Gabčíkovo – Malacky 6:0, Lokomotíva Trnava – Dub-
nica nad Váhom 0:5, Šamorín – Rača Bratislava 2:1, 
Myjava – Prievidza 4:1, Karlova Ves Bratislava  – Nové 
Zámky 7:1
1. Dubnica 11 10 0 1 44:7 30
2. Myjava 11 8 2 1 39:11 26
3. Gabčíkovo 11 6 1 4 25:15 19
4. Šamorín 11 6 1 4 20:21 19
5. Karlova Ves 11 5 3 3 30:19 18
6. Trnava 11 3 4 4 25:25 13
7. Prievidza 11 2 4 5 9:19 10
8. Malacky 11 2 1 8 7:33 7
9. Rača 11 2 1 8 11:41 7
10. Nové Zámky 11 1 3 7 13:32 6

   Skupina B
  11. kolo:  
   MŠK Púchov – Inter Bratislava 0:6 (0:4), Petržal-
ka – Topoľčany 3:0, Zlaté Moravce/Vráble – Považská 
Bystrica 7:0, Domino – Piešťany 1:2
1. Zl. Moravce 11 10 0 1 43:2 30
2. Petržalka 11 10 0 1 39:6 30
3. Skalica 10 9 0 1 41:4 27
4. Inter 11 6 0 5 25:18 18
5. Domino 11 5 0 6 23:22 15
6. Piejšťany 11 5 0 6 20:25 15
7. MŠK Púchov 11 3 1 7 15:37 10
8. Komárno 10 3 0 7 17:27 9
9. Topoľčany 11 2 0 9 4:30 6
10. P. Bystrica 11 0 1 10 4:60 1
   Skupina A
  11. kolo: 
   Gabčíkovo – Malacky 0:0, Lokomotíva Trnava – Dub-
nica nad Váhom 2:0, Šamorín – Rača Bratislava 1:0, 
Myjava – Prievidza 2:0, Karlova Ves Bratislava – Nové 
Zámky 1:0
1. Trnava 11 9 1 1 36:6 28
2. Myjava 11 8 1 2 21:8 25
3. Gabčíkovo 11 7 2 2 12:7 23
4. Dubnica 11 7 1 3 34:13 22
5. Šamorín 11 4 3 4 11:8 15
6. Karlova Ves 11 4 3 4 18:17 15
7. Prievidza 11 2 2 7 14:18 8
8. Malacky 11 2 2 7 15:23 8
9. Nové Zámky 11 2 1 8 8:35 7
10. Rača 11 2 0 9 7:41 6

11. kolo:
MŠK Púchov – Slovan Galanta 1:0 (1:0)
V prípade víťazstva by Púchovčania nielen natiahli 

šnúru víťazných zápasov na päť, ale mali šancu dotia-
hnuť sa bodovo na čelo tabuľky. Víťazstvo nad Galan-
tou sa nerodilo ľahko, aj v minulých ročníkoch púšťal 
tento súper Púchovčanom body len zriedka. Domáci 
však zodpovedným výkonom dotiahli stretnutie do 
víťazného konca, keď jediným strelcom stretnutia 
bol už v 13. minúte Marman – 1:0. Púchovčania sa tak 
bodovo dotiahli na absolútne čelo tabuľky a spolu s 
ďalšími tromi mužstvami majú zhodne po 20 bodov. 
Púchovčania si môžu svoje bodové konto navýšiť už 
v stredu 17. októbra, kedy v odloženom stretnutí pri-
vítajú na vlastnom trávniku v okresnom derby futba-
listov Kovo Beluša.   

Gól: 13. Marman
ŽK: Eliáš (Galanta), rozhodovali Patrovič, Krivošík, 

Tokoš, 250 divákov
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Ozimý, Pilát, 

Sibanda, D. Pilný, Marman (61. Hrančík), Vanák, Mich-
lík (90. Turza), Krčula  (87. Kopiš), Brezničan, tréner 
Eduard Pagáč

Zostava Slovan Galanta: Šálka – D. Baša (71. Ja-
kubjak), Hlavna, Eliáš, Tomiš, Revák, Popluhár (44. Li-
povský), Bogdanovski (59. Iheme), Jakabovič, R. Baša, 
Lenárt, tréner Jozef Kováč
Ostatné výsledky 11. kola:  N. Zámky – Zlaté Mo-

ravce/Vráble B 0:2, Nové Mesto nad Váhom – Gabčí-
kovo 2:2, Kalná nad Hronom – Veľké Ludince 3:0, Šaľa 
– Malženice 4:1, Trnava B – P. Bystrica 0:5, Lednické 
Rovne – Trenčianske Teplice 2:0, Beluša – Nitra B 1:0

Dohrávka 7. kola – 17. 10. o 15.00
MŠK Púchov – Kovo Beluša 
Program 12. kola, 20. – 21. 10.
Veľké Ludince – MŠK Púchov (21. 10. o 14.00), Po-

važská Bystrica – Nitra B, Trenčianske Teplice – Beluša, 
Trnava B – Nové Zámky, Malženice – Lednické Rovne, 
Galanta – Šaľa, Gabčíkovo – Kalná nad Hronom, Zlaté 
Moravce/Vráble B – Nové Mesto nad Váhom 
1. Nitra B 11 6 2 3 22:13 20
2. Gabčíkovo 10 6 2 2 21:12 20
3. Šaľa 10 6 2 2 18:9 20
4. MŠK Púchov 10 6 2 2 12:7 20
5. Beluša 9 5 3 1 15:3 18
6. L. Rovne 11 4 4 3 15:11 16
7. Trnava B 11 5 1 5 20:21 16
8. Malženice 10 5 0 5 23:14 15
9. Galanta 11 4 2 5 16:17 14
10. Kalná 10 4 2 4 10:14 14
11. Zl. Moravce 11 3 4 4 17:16 13
12. P. Bystrica 10 3 3 4 14:15 12
13. V. Ludince 11 3 3 5 15:20 12
14. Nové Mesto 10 2 5 3 6:13 11
15. T. Teplice 10 2 3 5 16:17 9
16. N. Zámky 11 0 0 11 3:41 0

11. kolo: Zemianske Kostoľany – Kvašov 0:0
Zostava Kvašova: Kopčan – D. Kováč, F. Kováč, Gorel-
ka (Michalík), Kresánek, Amrich, Mikuška, Bretschnei-
der, Jurga, Škultéty, Beňo (Bielik)  
Podolie – Dolné Vestenice 1:1, Cígeľ – Trenčianska 
Turná 4:0, Chocholná-Velčice – Podmanín 5:1, Kani-
anka – Brvnište 1:2, Bošany – Plevník 2:1, Veľké Uher-
ce – Ladce 2:1, Veľká Hradná – Uhrovec 1:6
1. Kvašov 11 9 2 0 23:8 29
2. Uhrovec 11 8 3 0 33:10 27
3. Brvnište 11 7 3 1 24:10 24
4. Z. Kostoľany 11 7 1 3 30:7 22

5. D. Vestenice 11 7 1 3 25:12 22
6. Podmanín 11 6 2 3 24:15 20
7. Cígeľ 11 6 1 4 25:11 19
8. Chocholná 11 5 1 5 21:14 16
9. Ladce 11 4 3 4 19:21 15
10. V. Uherce 11 4 0 7 15:19 12
11. Podolie 11 2 4 5 10:18 10
12. V. Hradná 11 3 1 7 16:43 10
13. Tr. Turná 11 2 2 7 18:33 8
14. Plevník 11 2 2 7 12:29 8
15. Kanianka 11 1 1 9 9:22 4
16. Bošany 11 1 1 9 11:43 4
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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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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim komerčné priestory v PU cca 200 až 400 m², 
prízemie, parkovanie. Tel. 0915 286 885.
• Kúpim byt v Púchove. Tel. 0910 760 984.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu nebytový priestor (86 m²) vhod-
ný ako sídlo firmy, na Štefánikovej ulici v Púchove, 
nad kaviarňou Štefánka. 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.
• Hľadáme garsónku či 1-izb. byt v PU, prenájom za 
rozumnú cenu, dlhodobo. Prosím, pomôžte s býva-
ním. Tel. 0904 547 152.

SLUŽBY
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu mate- 
riálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• 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.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.

PRÁCU PONÚKA
• 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.
• Novootvorená kaviareň KAFEŠOP Kontajner v 
Púchove - nákupné centrum STOP.SHOP prijme 
posily - šikovných a usmievavých čašníkov a čaš-
níčky. Skúsenosti s prípravou kávy sú vítané, ale 
nie podmienkou. Bližšie info. na tel. č. 0902 916 
560 alebo kafesop@kafesop.sk.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám stavebný pozemok v obci Lednické Rovne, 
časť Horenická Hôrka, o výmere 1100 m². Inžinierske 
siete v dosahu. Cena: 1 m² = 38 euro. Dohoda mož-
ná. Tel. 0948 515 717.

• Prijmeme pracovníkov SBS s platným preukazom 
odbornej spôsobilosti na trvalý pracovný pomer pre 
stráženie objektu v Púchove. Mzda s náležitými prí-
platkami. Kontakt I. Šumichrast 0905 566 526.
• Reštaurácia u Jakuba prijme do pracovného po-
meru čašníka/čašníčku. Nástupný plat 500€ + od-
meny 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 
• METROVÝ TEXTIL (vchod pri pódiu na pešej). 
Akcia na poťahoviny a prešívané bundoviny. MA-
TRACE na mieru.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 29. 10. 2018 od 14.35 v kancelárii ZO 
SZZP (býv. kataster Nám. slobody). Právne po-
radenstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne 
problémy zdrav. postihnutých a starších občanov 
mesta Púchov. Prihláste sa do 20. 10. na tel. 0949 
103 709. 

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

SPOMIENKA
Stíchlo Tvoje srdce, 
stíchol Tvoj hlas, mal si 
rád život  a všetkých nás. 
Dňa 20. 10. 2018 to 
bude už dlhých desať 
rokov, čo nás navždy 
opustil náš brat a priateľ 
Janko DOROCIAK. 

S láskou si spomína a za tichú modlitbu ďakuje 
najbližšia rodina a priatelia.

SPOMIENKA
Dňa 11. 10. 2018 sme 
si pripomenuli smutné 
prvé výročie, čo nás 
opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko 
Alexander HADZURA. 

S láskou a úctou 
spomína manželka, 

dcéra a vnuk s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 19. októbra 2018 
si pripomíname desiate 
výročie, čo nás navždy 
opustil vo veku 75 rokov 
Pavel BARÁNEK 
z Horných Kočkoviec. 

Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína najbližšia rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej 
rieky prúd, kto Ťa mal rád 
nemôže zabudnúť. 
Dňa 18. 10. 2018 si pri-
pomenieme 2. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko 
Jozef Marián ČVIRIK 
z Púchova. 

S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a 
ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 15. 10. 2018 sme si 
pripomenuli 13. výročie, 
čo nás navždy opustil  
syn, otec  a brat  
Milan PANÁČ.
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 
spomienku. 
                  Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený tíško 
si zaspal, zanechajúc 
všetkých, čo si mal rád. 
More lásky si so sebou 
vzal, prázdno je tam, kde 
znel Tvoj hlas. Spomien-
ka na Teba zostáva v nás. 
Dňa 18. 10. 2018 si pri-
pomenieme prvé výro-
čie, kedy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel a otec Milan CHODÚR z Púchova. 

S láskou a bolesťou spomína manželka a deti. 
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► Otvorenie Púchovskej galérie, ktorú by 

využívali na predstavenie svojich prác aj deti 

zo základnej umeleckej školy

► Veľké koncertné podujatia pre mladých 

i staršiu generáciu v areáli MŠK

► Podpora prezentácie talentov, umelcov 

a výnimočných osobností (rekordérov) mesta 

na mestských podujatiach

Toto sú konkrétne oblasti a zámery, 

ktorým chcem venovať maximálnu 
pozornosť a úsilie:

►   KULTÚRA ►   ZNÍŽENIE DANÍ 
       a POPLATKOV ►   SOCIÁLNA OBLASŤ

www.katarinahenekova.sk
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►   INVESTIČNÉ AKCIE ►   DETI A MLÁDEŽ ►   ŠPORT ►   SENIORI ►   PODNIKATELIA ►   OCHRANA ŽPVIDELI STE:

► Zníženie poplatku za psa pre seniorov nad 65 

rokov

► V prípade zvýšenia podielu separovaného 

odpadu, zníženie poplatku za komunálny 

odpad seniorom nad 65 rokov a postupne 

všetkým obyvateľom mesta

► Zvýšenie počtu opatrovateliek tak, aby bolo 

možné pokryť stúpajúci dopyt po tejto službe

► Zvýšenie platu pre opatrovateľky o 10 percent

► Vytvorenie, resp. zabezpečenie umiestnenia 

Centra právnej pomoci pre občanov Púchova aj 

s poskytovaním finančného poradenstva

► Ubytovanie a sociálna starostlivosť pre 

občanov Púchova bez domova 

► Vo finančnej spolupráci s podnikateľskými 

subjektami v meste sa pokúsiť zabezpečiť 

zakúpenie magnetickej rezonancie pre 

Púchovčanov

► Prehodnotenie finančného ohodnotenia 

nepedagogických pracovníkov na školách 

a materských škôlkach

► Zakúpenie externých defibrilátorov a ich 

umiestnenie v nepretržitých prevádzkach 

hasičov a policajtov v Púchove

NABUDÚCE:

Dostala som opäť krásny podnet – návrh k riešeniu, veľmi silný a hlavne ľudský.
Možno poznáte pojem OSOBNÁ ASISTENCIA. Účelom je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravot-

ným postihnutím (ŤZP) pri stanovených činnostiach. Túto činnosť vykonáva osobný asistent, pričom 

účelom je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP, vykonávanie rôznych pracovných, 

vzdelávacích a voľnočasových aktivít, pričom rozsah počtu hodín je najviac 7300 ročne. Asistent je 

platený človekom s ŤZP, ktorému zároveň poskytuje príspevok na takúto asistenciu štát. Problé-

mom, s ktorým sa na mňa takýto osobný asistent obrátil je ten, že NEEXISTUJE nejaké miesto, styčný 

bod, kde by bolo možné zistiť, či niekto ma záujem o takéto služby, resp. či v danom momente niekto 

takéto služby ponúka. Sú len inzeráty, ktoré však neznamenajú vyslovene osobnú asistenciu, ktorej 

náklady de facto znáša štát. VERÍM, že v prípade môjho zvolenia za primátorku sa v spolupráci s 

príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podarí nájsť riešenie na pokrytie ponuky a dopy-

tu po osobnej asistencii, ktorá nie je síce až tak verejne známa, avšak jej skutočný účel je nesmierne 

dôležitý. Pomáha nielen osobným asistentom nájsť prácu, ale najmä osobám s ŤZP pomôcť takúto 

osobu zabezpečiť. Krásna myšlienka a ďakujem za takéto podnety.

Aby navzájom o sebe ZŤP a osobní asistenti vedeli...

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

facebook.com/katka.henekova
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