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Jesenné investičné akcie mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na tento rok 
viaceré investičné akcie. 

Jednou z nich je rekonštrukcia Relax zóny vo vnútrobloku bytových domov na 
Štefánikovej ulici. Vnútroblok bol obnovený na základe požiadaviek obyvateľov 
ako čisto oddychová zóna. Relax zóna je rozčlenená gabiónovými múrikmi, kto-
ré čiastočne slúžia aj ako lavičky. Rozčlenená je podľa určenia pre viaceré kategó-
rie detí – od najmenších (s vybavením: pieskovisko, kolotoč, húpačky), šmýkalka 
pre väčšie deti a asfaltová multifunkčná plocha, kde si môžu nájsť priestor väčšie 
deti a ich rodičia s možnosťou hrania futbalu, nohejbalu, tenisu, vybíjanej a pod. 
V priestore bolo zrealizované nové verejné osvetlenie. V rámci údržby zelene sa 
o  úpravy celého priestoru postaralo záhradníctvo Rosina z Nosíc. Vysúťažený 
dodávateľ DOSA Slovakia, s. r. o. z Bytče zrealizoval dielo za cenu 37.900 €. Ter-
mín ukončenia stavby bol predĺžený z dôvodu dodávky vybavenia mobiliárom.

Na mestskom cintoríne prebieha v týchto dňoch stavba nového kolumbária a 
časti oplotenia. Projektová dokumentácia diela bola vysúťažená vo výške 850 € 
a samotnú stavbu realizuje vysúťažený dodávateľ  KOMPLET stav, s. r. o. Ladce 
za cenu 14.094 €.                                                                                                                         -sf-

Cyklotrasu z Púchova do Nimnice 
v pondelok oficiálne otvorili
Cyklotrasu, ktorá spája mesto Púchov s kúpeľnou 
obcou Nimnica, do užívania verejnosti odovzdal 
prvou oficiálnou jazdou pelotón cyklistov v pon-
delok 22. októbra. Aby sa po ochrannej hrádzi 
rieky Váh mohli po cyklotrase bezpečne vedľa 
seba pohybovať ako cyklisti, tak aj chodci, bolo 
potrebné jej rozšírenie. Cyklotrasa svojej prevaž-
nej časti disponuje štedrou šírkou 4,5 metra. Popri 
cyklotrase vyrástli okrem podporných gabióno-
vých múrov aj dve autobusové zastávky či ďalšia 
drobná infraštruktúra. 

Cyklotrasu otvorili spoločne ministerka vnútra 
Denisa Saková so županom Jaroslavom Baškom. 
Nechýbal ani primátor mesta Púchov Rastislav 
Henek a starosta obce Nimnica Ladislav Ďureček. 
Pre obyvateľov je cyklotrasa novou alternatívou 
nielen na príjemné prechádzky či športové ak-

tivity, ale napr. aj pre každodenné dochádzanie 
do mesta. Cyklistom i širokej verejnosti, ktorá sa 
otvorenia novej cyklotrasy zúčastnila, zahrali žia-
ci ZUŠ v Púchove a zatancovali mažoretky z CVČ 
Včielka Púchov.

Sto kilometrov dlhá cyklotrasa získala pomenova-
nie „Vážska cyklomagistrála“ na základe verejné-
ho hlasovania. Pri otvorení jej 6. úseku došlo aj na 
symbolický krst, aby cyklotrasa slúžila a jej užíva-
telia boli len zdravší a zdravší. Krstilo sa kúpeľnou 
vodou priamo z Kúpeľov Nimnica.

Cyklistický pelotón na priehradnom múre privítali 
Trombitáši Štefánikovci. Priamo pri priehradnom 
múre odhalili tabuľu so základnými informáciami 
o novej cyklotrase. 

  Zdroj: TSK
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Hodnotenie Transparency Interna-
tional Slovensko (TIS) Otvorená sa-
mospráva 2018 zobrazuje úroveň 
transparentnosti, obsah a množstvo 
poskytovaných informácií, kvalitu 
protikorupčných mechanizmov a ot-
vorenosť v informovaní u 100 najväč-
ších slovenských samospráv. 

Hodnotenie TIS vychádza zo šty-
roch zdrojov dát:
• kvality informovanosti prostredníc-
tvom webových stránok samospráv 
(váha 71,8 %),
• odpovedí samospráv zaslaných na 
základe žiadostí bežných občanov a 
TIS podľa zákona o slobodnom prístu-
pe k informáciám (váha 9,7 %),
• odpovedí samospráv zaslaných v do-
tazníku TIS na základe žiadosti podľa 
zákona o slobodnom prístupe k infor-
máciám (váha 14 %),
• informácie získané prostredníctvom 
údajov z Elektronického kontraktač-
ného systému (váha 3 %).
• hlasnetruby.transparency.sk – prí-
nosnosť radničných novín pre in-
formovanosť občanov o politike a 
činnosti samosprávy - Index Benefit 
(váha 1,5 %)

Hodnotené oblasti 
TIS vybrala 11 oblastí a 105 indiká-
torov, ktoré zahŕňajú predovšetkým 
informácie týkajúce sa právomocí 
miestnych samospráv vyplývajúcich 
zo zákona (napr. predaj a prenájom 
majetku), a tiež politík, ktoré by podľa 
TIS mali mať miestne samosprávy ofi-
ciálne upravené (napr. etika a konflikt 
záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k 
informáciám, podiel verejnosti na roz-
hodovaní v samospráve, verejné ob-
starávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv. 
Oblasti, ktoré TIS hodnotilo sú: 
I. Prístup k informáciám, II. Účasť ve-
rejnosti na rozhodovaní, III. Verejné 
obstarávanie a zabezpečovanie slu-
žieb, IV. Predaj a prenájom majetku, V. 
Rozpočet a zmluvy, VI. Dotácie a gran-
ty, VII. Byty a sociálne zariadenia, VIII. 
Personálna politika, IX. Etika a konflikt 
záujmov, X. Územné plánovanie a 
stavebný úrad, XI. Obecné podniky a 
investície. 
Hodnotenie TIS ukazuje, ako pristupo-
vali komunálni politici k verejnej kon-
trole a hodnotí, či rozhodnutia robili 
transparentne pred očami verejnosti.

Zdroj: samosprava.transparency.sk

Púchovská samospráva sa zlepšuje v transparentnosti

Aktivita poslancov MsZ za uplynulé štvorročné obdobie

Úloha poslanca ako zástupcu obča-
nov je veľmi zodpovedná - hlavne pri 
presadzovaní požiadaviek občanov, 
investičných zámerov a sociálnych 
programov z obvodu, ktorý poslanci 
zastupujú. Poslanec pritom musí mať 
dobré znalosti zákonov týkajúcich sa 
samosprávy, rokovacieho poriadku, 
práce mestského úradu a jednotlivých 
komisií. 
V novembrových komunálnych voľ-
bách sa za poslanca mestského zastu-
piteľstva hlási až 58 kandidátov, z toho 
15 doterajších poslancov. Pri rozhodo-
vaní občanov komu dajú hlas, je zau-
jímavá informácia, kto zo súčasných 
poslancov bol najaktívnejší v predkla-
daní návrhov právnych noriem mesta 
vo forme všeobecne-záväzných naria-

dení, zásad alebo ich dodatkov. Priná-
šame mená troch najaktívnejších po-
slancov vyhodnotených podľa počtu 
predložených a schválených návrhov 
uznesení:
1. Ing. Daniel Lako, 30 návrhov
2. Irena Kováčiková, 9 návrhov
3. Ing. Lukáš Ranik, 8 návrhov
Toto sú najaktívnejší poslanci voleb-
ného obdobia 2015 – 2018. Občania, 
ktorí sledujú dianie v meste, nie sú 
z  prvenstva predsedu ekonomickej 
komisie Ing.  Daniela Laka prekvape-
ní. Práci poslanca mestského zastu-
piteľstva venoval veľa času a energie. 
Škoda, že v púchovskom mestskom 
zastupiteľstve nie je viac takýchto ak-
tívnych poslancov.

-sf-

Blíži sa koniec volebného obdobia 2015 – 2018 a dňa 10. novembra si občania Púchova zvolia z radov 
občanov znovu devätnásť poslancov mestského zastupiteľstva.

Mesto Púchov v celkovom hodnotení transparentnosti skončilo v roku 2018 na 
57. mieste - o 2 miesta lepšie, než v roku 2016 a o 29 miest lepšie, než v roku 2014 
za primátora Mariána Michalca.

Nadpriemerné výsledky Púchov dosiahol v najdôležitejšej z hodnotených ob-
lastí - Prístup k informáciám. V tejto oblasti skončil na 35. mieste zo 100 hodno-
tených miest.

Transparency International Slovensko zverejnilo 
rebríček transparentnosti najväčších slovenských 
miest. Mesto Vranov nad Topľou znovu získalo titul 
najtransparentnejšieho mesta, najhoršie skončilo 
Humenné, najviac sa prepadla B. Štiavnica. 
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Zasadala bytová komisia

Rokovanie viedol predseda komisie 
poslanec Cyril Crkoň. Hlavným bo-
dom rokovania bol návrh Dodatku 
č. 1 k VZN č. 4/2017 prerokovanie 
pripomienok predstaviteľky ná-
jomníkov mestských bytov Z.  Ťap-
kovej. Keďže sa pozvaná Z. Ťapková 
nedostavila, predseda komisie navr-
hol začať rokovanie komisie bodom 
rôzne a počkať, či sa v priebehu ro-
kovania komisie nedostaví.

Zmeny v cestovných poriadkoch 
MAD
V bode rôzne zástupca ADP J. Daniž 
informoval členov komisie o pripra-
vovaných zmenách v cestovných 
poriadkoch, ktoré sa budú týkať 
liniek 6, 6š, 60, 61, ktoré zabezpe-
čujú dopravnú obslužnosť miestnej 
časti Nosice. Zapracované zmeny 
boli na základe podnetov občanov 
z OV Nosice. Žiadosťou o zmenu CP 
a zápisnicou OV Nosice sa komisia 
zaoberala dňa 21. 8. 2018 na vý-
jazdovej komisii. J. Daniž dal komisii 
na zváženie, či zmeny CP budú za-
pracované už od 1. 11. 2018 alebo 
sa počká na zmenu grafikonu ŽSR, 
ktoré budú známe 9. 12. 2018. Zme-
na CP si vyžiada mesačne viac ako 
350 prejazdených kilometrov. Komi-
sia odporučila zmeniť cestovné po- 
riadky liniek 6, 6š, 60, 61 k dátumu  
1. 11. 2018.
Ďalej J.  Daniž informoval členov o 

ďalšom priebehu podania žiadosti 
ohľadom výzvy na nákup autobu-
sov, do ktorej sa zapojilo ADP a SAD 
Prievidza. Momentálne majú z VÚC 
potvrdenie, že projekt odporúčajú a 
posúvajú na príslušné ministerstvo. 
Ide o nákup nízkopodlažných eko-
logických 11 m dlhých autobusov. 
Bude potrebné aktualizovať plán 
preferencie a následne ho aj zrea-
lizovať, s čím je spojené aj zafinan-
covanie projektovej dokumentácie 
pre rekonštrukciu zastávky Conti-
-sever, čo je potrebné začleniť do 
rozpočtu pre budúci rok 2019. 

Požiadavky na čakáreň, parkova-
cie miesta a autoumýváreň
Poslanec R.  Špaček pripomenul 
členom komisie žiadosť ohľadom 
vybudovania čakárne na autobu-
sovej zastávke Nosice 1. Žiadosť o 
určenie vlastníctva pozemkov bude 
postúpená na oddelenie výstavby. 
Konateľ Púchov servis I.  Andrejčík 
informoval členov komisie o žiados-
ti obyvateľov zo Štefánikovej ulice  
č. 810, kde by vo vnútrobloku privíta-
li vytvorenie parkovacích miest. Táto 
požiadavka sa preverí na výjazdovej 
komisii. Ďalej sa komisia zaoberala 
žiadosťou SVB domu 1260 Púchov 
ohľadom vyznačenia zákazového 
vodorovného dopravného značenia 
- žltej čiary v zákrute k domu 1260, 
vchod 15, kde má dochádzať ku ko-

líznym situáciám. Táto žiadosť sa tak-
tiež preverí na výjazdovej komisii. 
Komisia sa opätovne zaoberala 
žiadosťami o zriadenie samoob-
služných autoumyvární. Dopravný 
inžinier neodporúča podporiť in-
vestičné zámery výstavby samo-
obslužných autoumyvární na par-
kovacích miestach pred OC STOP 
SHOP, nakoľko by ubudlo viacero 
parkovacích miest a dochádzalo by 
k nadmernému zaťaženiu vjazdu z 
križovatky s Tescom. Členovia komi-
sie súhlasili so stanoviskom doprav-
ného inžiniera. Komisia sa opätovne 
zaoberala podnetom zo strany MsP, 
aby bola osadená dopravná značka 
P1 - daj prednosť v jazde z výjazdu 
z parkoviska pri Tescu. Dopravný 
inžinier súhlasí a odporúča danou 
dopravnou značkou sprehľadniť do-

pravnú situáciu. Žiadosť bude spo-
ločnosti Tesco poslaná referentom 
dopravy, nakoľko ide o súkromný 
pozemok.

Návrh Dodatku k VZN č.4/2017 
bude prerokovaný neskôr
Keďže sa predstaviteľka nájomníkov 
Z.  Ťapková z pracovných dôvodov 
ospravedlnila a na rokovanie komi-
sie neprišla, predseda komisie na-
vrhol stiahnuť bod z programu ko-
misie. Ďalej navrhol zvolať komisiu, 
kde sa za účasti pozvaných odborní-
kov bude komisia zaoberať pripom-
ienkami Z. Ťapkovej. Po zapracova-
ní pripomienok komisia následne 
postúpi návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 
4/2017 na rokovanie mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva.

-sf-

Lachovec po ťažbe
Zvuk motorových píl na Lachovci 
po niekoľkomesačnej „revitalizačnej 
ťažbe“ utíchol a tak nejako postup-
ne utíchlo aj rozhorčenie občanov 
nad stanoviskom pracovníčky Mest-
ského úradu uverejnenom v lete v 
Púchovských novinách. V máji tohto 
roku mesto podalo projekt na výzvu 
MPaRV SR s názvom Folklórne tra-
dície pohraničia z operačného pro-
gramu Interreg V-A SR-ČR. Z diskusií 
a stretnutí s občanmi je pre nich len 
ťažko predstaviteľné, že by obno-
vený objekt na Ilonke s celkovými 
predpokladanými investičnými ná-
kladmi 270 tis. eur mal byť uprostred 
ťažobného lesa a v stave v akom ho 
po ťažbe zanechal nájomca. Je nevy-

hnutné, aby Lachovec bol preklasifi-
kovaný z ťažobného lesa na lesopark. 
Vtedy to dostane svojho pána a La-
chovec bude slúžiť našim občanom 
ako skutočná oddychová zóna.

Bezpečnosť pre chodcov pri „sta-
rých pumpách“. 
V apríli roku 2017 bola pracov-
níkmi PTSM realizovaná komplet-
ná zmena zvislého dopravného 
značenia križovatiek ulíc J.  Kráľa 
a Komenského ulice, ako ju my 
domáci voláme „Pri starých pum-
pách“. Dá sa povedať, že v prípra-
ve tohto projektu dopravného 
značenia sa akosi zabudlo na bez-
pečnosť chodcov. Podľa meraní 
pracovníkov Žilinskej univerzity 
pre dopravnú štúdiu, prejde touto 
križovatkou od 6:00 do 18:00 cca 
2.000 áut len z a na ulicu J. Kráľa a 
tak logicky medzi obyvateľmi by-
tových domov č.1651, 1652 a oko-
litých rodinných domov už dlho-

dobo rezonuje otázka doriešenia 
chodníka a vodorovného doprav-
ného značenia pre zvýšenie bez-
pečnosti chodcov. Chcem ich a 
nielen ich aj s kolegom Ing. Dani-
elom Lakom ubezpečiť, že VMČ č. 
1 má v pláne rozvoja pripravené 
aj riešenie tohto problému už v 
budúcom roku. Na rokovaní MsZ 
26. 9. 2018 bol urobený prvý krok, 
keď bola Uznesením č. 106/2018 
schválená kúpa pozemku do vlast-
níctva mesta od spoločnosti Slov-
naft, ktorý je potrebný pre realizá-
ciu riešenia. 

Ing. Pavel Melišík
poslanec MsZ a predseda VMČ 

Pod Lachovcom

Aktuálne spod Lachovca: Lachovec po ťažbe a bezpečnosť chodcov

Dňa 10. 10. 2018 zasadala Komisie dopravy, slu-

žieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupi-

teľstve Púchov. 
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Rozhovor s JUDr. Antonom Školekom 
o právnych sporoch mesta Púchov

V akom stave sú ku koncu volebné-
ho obdobia súdne spory, ktoré vedie 
Mesto Púchov?
Mesto Púchov vedie so spoločnosťou 
Eurobuilding, s. r. o. dva spory. Jeden, 
o náhradu škody vo výške 6.900 eur a 
spolu s úrokom z omeškania vo výš-
ke cca 1.500 eur, sme na súde prvého 
stupňa vyhrali v celom rozsahu. V dru-
hom spore táto spoločnosť vymáhala 
od mesta Púchov istinu 328.653 eur a 
úroky z omeškania vo výške 199.355 
eur, spolu teda 528.008 eur. V tomto 
spore sme boli úspešní, pričom okres-
ný súd zaviazal mesto Púchov iba na 
zaplatenie 59.000 eur za skutočne vy-
konané práce, čo môžeme považovať 
za veľký úspech a ušetrené peniaze 
pre mesto Púchov.

Na verejnosti bola polemika ohľadom 
súdnych poplatkov a trov v tomto ko-
naní. Ako to teda je?
Na súdne poplatky a trovy právne-
ho zastupovania súd vždy zaviaže 
subjekt podľa úspechu strán sporu. 
Vzhľadom na vysoké percento nášho 
úspechu v sporoch je zrejmé, že trovy 
naše, ale aj celého súdneho konania 
platí strana, ktorá spor prehrala, čiže 
nie mesto Púchov. 

Ktorý zo sporov hodnotíte ako najťaž-
ší, alebo najzávažnejší?
Za najzávažnejšie považujem trestné 
konanie, kde predmetom šetrenia na 
Generálnej prokuratúre SR je podo-
zrenie zo spáchania obzvlášť závaž-
ného zločinu porušovania povinnosti 
pri správe cudzieho majetku s výškou 
škody cca 1.120.000 eur, ktorá bola 
spôsobená mestu Púchov. Predme-
tom je nielen navyšovanie podielu v 
spoločnosti Mestský bytový podnik 
bez proporcionálnej úpravy hlasova-
cích práv spoločníkov k majetkovým 
vkladom ovplyvňujúc tak v  nepro-

spech a na ujmu mesta Púchov podiel 
na zisku, strate, vyrovnávacom podi-
ele a iných hospodárskych hodno-
tách, ale aj predaj 65 % podielu mes-
ta na základnom imaní obchodnej 
spoločnosti Združenie majiteľov TKR 
Púchov, s. r. o. iba za cenu hmotného 
majetku vo výške 365.118 eur bez ve-
rejnej súťaže, bez znalcom stanovenej 
všeobecnej hodnoty majetku, pričom 
súčasťou prevodu bol aj nehmotný 
majetok, ktorý má podľa znaleckého 
posudku hodnotu 1.121.562 eur (33 
milónov Sk). Vzhľadom na to, že ide 
o škodu veľkého rozsahu, túto kauzu 
prešetruje Generálne prokuratúra SR.

Je nejaká šanca, že toto trestné kona-
nie skončí odsúdením páchateľov?
Verím, že pod priamym dohľadom 
Generálnej prokuratúry SR, ak sa pre-
ukáže vina a pod ťarchou dôkazov, 
určite áno. Je to len otázka času.

Medzi občanmi rezonovali aj kauzy 
okolo neplatičov nájomného v mest-
ských bytoch a nebytových priestorov 
a kauza odvolaného hlavného kont-
rolóra...
Mesto Púchov prostredníctvom našej 
kancelárie vymáha aj dlžné sumy za 
nájom bytov a nebytových priestorov. 
Niektorí neplatiči na základe našich 
výziev dobrovoľne uzatvorili dohody 
o uznaní dlhu a postupne svoje dlhy 
splácajú. Celkovo však v súčasnosti 
vymáhame pohľadávky z nájomných 
vzťahov vo výške cca 34.000 eur.  
V tejto súvislosti považujem za 
prekvapivé, že viceprimátor R.  Hviz-
dák, ktorý vie, že nájomca Reštaurácie 
Marczibányi neplatí mestu nájom a 
energie, práve teraz v tomto priestore 
organizuje svoju predvolebnú kam-
paň na primátora.
Odvolaný hlavný kontrolór mesta 
Mgr. M. Jurči žaloval mesto Púchov o 

určenie, že jeho skončenie vo funkcii 
je neplatné. Napriek jeho porušeniu 
pracovnej disciplíny, pri ktorom sa 
prihliadalo aj na neuspokojivý výkon 
funkcie, stále tvrdí, že ju vykonával  
riadne a domáha sa byť opäť hlavným 
kontrolórom. Tento spor sme na pr-
vom stupni na základe našej právnej 
argumentácie presvedčivo vyhrali už 
na prvom pojednávaní a v súčasnosti 
sa vedie konanie o Kasačnej sťažnosti 
na Najvyššom súde SR.

Ako je to s kauzou odvolaného náčel-
níka mestskej polície? A vedie Mesto 
Púchov aj iné súdne spory?
Aj odvolaný náčelník mestskej polície, 
Mgr. J. Čuraj sa domáha toho, že bol 
odvolaný neprávom a podal žalobu 
o určenie neplatnosti jeho výpove-
de. Toto konanie je zatiaľ na začiat-
ku, teda ešte neprebehlo ani jedno 
pojednávanie. Mgr. J.  Čuraj vo svojej 
nespokojnosti za svoje odvolanie po-

slancami mestského zastupiteľstva 
podal na primátora mesta trestné 
oznámenie za vyplatenie odmien po-
licajtom, ktoré pritom on sám vypočí-
tal a schválil. Toto trestné oznámenie 
bolo na základe listinných dôkazov 
a výsluchov svedkov zamietnuté. 
V súčasnosti preto primátor mesta 
zvažuje podať trestné oznámenie za 
krivé obvinenie, ktoré sa v  tejto veci 
preukázalo.
Okrem tohto všetkého vedieme za 
mesto Púchov aj osem súdnych spo-
rov s  pánom M.  Dokupilom s celko-
vou hodnotou viac ako 350.000 eur. 
Vo všetkých konania na súde prvého 
stupňa sme boli úspešní, ostatné sú 
buď v  prebiehajúcom konaní alebo 
na dovolacom konaní. Predmetom 
týchto konaní bolo najmä vymáhanie 
náhrady škody za vyrúbenú miestnu 
daň a príslušné úroky z omeškania.

Zhováral sa S. Flimmel

M E S T O  P Ú C H O V v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom, Púchov a Evanjelic-
kým farským úradom a. v., Púchov pozýva občanov na spomienkovú slávnosť „Sviatok všetkých 
svätých“ a „Pamiatka zosnulých“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok (1. novembra 2018) o 15:00 hod. 

na Mestskom cintoríne v Púchove.

V poslednom období je právny zástupca mesta JUDr. Anton Školek terčom ohováračských útokov na 

webových stránkach podporujúcich bývalé vedenie Púchova na čele s Mariánom Michalcom a Miro-

slavom Kubičárom. Pripravili sme s ním rozhovor o jeho práci pre naše mesto.
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Bezplatné vyšetrenia pre ľudí so psoriázou sa uskutočnia 26. októbra
Dňa 29. októbra si celý svet pripomenie psoriázu 
– chronické zápalové ochorenie imunitného sys-
tému. Celosvetovo ním trpí až 125 miliónov ľudí, 
na Slovensku je ich približne 200 tisíc. 

Aj keď psoriázu stále nevieme úplne odstrániť, dá sa 
účinne liečiť. A práve pre pacientov so psoriázou je 
určený Deň otvorených dverí v 27 dermatovenerolo-
gických a kožných ambulanciách na celom Sloven-
sku.

Genetické ochorenie, ktoré môže spustiť stres
Psoriáza postihuje v rovnakej miere ženy aj mužov. 
Najčastejšie sa objavuje na vonkajšej strane lak-
ťov, kolien či vo vlasoch v podobe ružovkastých až 
striebristých šupiniek alebo vo forme bolestivých a 
popraskaných ložísk na tele. Občas pacient pociťu-
je aj mierne svrbenie. „Vo väčšine prípadov psoriáza 
vzniká pred 40. rokom života. Za ochorením stojí 
najmä genetika. Ak majú psoriázu obaja rodičia, 
pravdepodobnosť výskytu je u dieťaťa dokonca až 
50 %,“ hovorí prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., prednosta 
Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemoc-
nice v Martine.
Gény však vznik psoriázy iba predurčujú. Spúšťačom 
býva najčastejšie stres. U niekoho je to maturitná 
skúška, u iných štúdium na univerzite, zamestna-
nie, svadba či narodenie dieťaťa. Pravdepodobnosť 
vzniku psoriázy a zhoršenie príznakov spôsobuje aj 

obezita, fajčenie či alkohol. Psoriáza sa ale netýka 
iba kože.  „Až u 69 % pacientov sa môže prejaviť 
nechtová psoriáza, pri ktorej dochádza k zmenám 
štruktúry nechtov, k ich drobeniu či oddeleniu od 
nechtového lôžka. Tretine pacientov sa súčasne so 
psoriázou vyvinie aj psoriatická artritída, ktorá vedie 
k poškodeniu kĺbov,“ vysvetľuje lekár. To bol aj prí-
pad pacienta Jána, ktorý s ochorením bojoval viac 
ako desať rokov.

Začiatky ochorenia sprevádzala nesprávna dia-
gnóza
U Jána sa psoriáza prvýkrát prejavila v roku 1996, 
keď sa vrátil z Afriky. „Lekári ma vtedy liečili na 
maláriu, keďže obe ochorenia majú podobné prí-
znaky. V prvom štádiu je ich veľmi ťažké rozlíšiť. 
Bol som celý opuchnutý a nikto netušil, že by to 
mohla byť psoriáza,“ hovorí pacient. Práve kvôli 
nesprávnej diagnóze jeho liečba nezaberala. Čo 
mu naozaj je, sa dozvedel až o tri mesiace neskôr, 
v piešťanskom Národnom ústave reumatických 
chorôb, pretože okrem klasickej psoriázy mal Ján 
aj psoriatickú artritídu.
Ján v nemocnici ležal približne 5 týždňov. „Pa-
mätám si, že som veľa premýšľal, ako budem takto 
ďalej fungovať. Vtedy ma lekárka ubezpečila, že je 
to liečiteľné. Dala mi novú nádej,“ priznáva pacient. 
Jána začali liečiť klasickou metódou – kortikoidmi, 
teda hormónmi. Po šesťmesačnej dávke môžete 
pribrať 10 až 20 kilogramov. Sú ale nevyhnutné na 
zastavenie bolesti a zápalov. „Dva roky som dokon-
ca deň čo deň chodil na ožarovanie ultrafialovým 
svetlom, aby sa môj stav ako-tak zlepšil. Trvalo to 
tri hodiny a príznaky sa vždy vrátili,“ vysvetľuje Ján. 
„Problémom je, že časom si organizmus na liečbu 
zvykne a nezaberajú už ani tak silné lieky ako cy-
tostatiká, ktorými sa liečia nádorové ochorenia,“ 
vyjadruje sa lekár.

Život v bielych rukaviciach
Ochorenie Jánov život komplikovalo aj finančne. 
Pravidelne musel meniť oblečenie špinavé od mas-
tí, ktoré sa nedali vyprať. Utrpela tiež jeho psychika. 
„Veľakrát sa mi stalo, že som niekomu podal ruku a 
hneď som ju stiahol, pretože som si všimol, ako sa 
tvári. Nosil som biele rukavice, všade. Do práce, v 
MHD, či bolo teplo alebo zima. Robil som to z to-
lerantnosti k ostatným,“ priznáva pacient a dodáva: 
„Spoločensky ma to úplne degradovalo.“ Ján ľuďom 
ich reakcie nikdy nezazlieval, no musel sa stiahnuť 
zo spoločenského života. Doktor Péč vraví, že v prí-
pade psoriázy sú takéto reakcie pacientov bežné: 
„Ochorenie človeka ovplyvní psychicky aj emocio-
nálne. Pociťujú hanbu, úzkosť, nedostatok sebadô-
very a môžu dokonca upadnúť do depresií. Často 
odídu z práce alebo sa im rozpadnú vzťahy.“

Pomohla až biologická liečba
V roku 2007 prešiel Ján na biologickú liečbu. Bolo 
to vraj, akoby sa druhýkrát narodil. „Teraz si pichám 
jednu injekciu každý pondelok. Je to nič v porov-
naní s masťami, kúpeľmi a ožarovaním, ktoré som 
musel absolvovať predtým. Približne po dvoch 
týždňoch som navyše vôbec nevedel, že psoriá-
zu mám. Artritída mi síce zostala, no zmizli všetky 
kožné prejavy, až na drobné fliačiky vo vlasoch. Nič 
ma viac nebolelo ani nepálilo,“ vysvetľuje Ján. Jeho 
život sa výrazne zmenil. Mohol chodiť na kúpaliská, 
do reštaurácií, už viac nebol stredobodom pozor-
nosti. Dnes má vlastnú firmu a funguje úplne nor-
málne. Ostatným pacientom radí, aby sa nebáli a 
navštívili dermatovenerológa. „Jedného dňa vám 
zásadne zmení život,“ hovorí.

26. október je Dňom otvorených dverí pre paci-
entov so psoriázou
Prvý krok môžu pacienti trpiaci týmto ochorením 
spraviť pri príležitosti Svetového dňa psoriázy počas 
Dňa otvorených dverí. Zdarma a bez výmenného 
lístka vás 26. októbra 2018 v čase od 8:00 do 15:00 
hod. vyšetria v jednej z dermatovenerologických 
ambulancií v týchto mestách: Banská Štiavnica, Bar-
dejov, Bratislava, Brezno, Čadca, Dunajská Streda, 
Košice, Kráľovský Chlmec, Levice, Liptovsky Hrádok, 
Michalovce, Námestovo, Nováky, Nové Mesto nad 
Váhom, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Snina, 
Stará Ľubovňa, Svidník, Štúrovo, Topoľčany, Trnava 
a Žilina. Vyšetrenia v ambulanciách sú určené všet-
kým pacientom, ktorým súčasná liečba nezaberá, 
ale aj tým, ktorí príznaky psoriázy dodnes podce-
ňovali. Vyšetrenia a konzultácie sú bezplatné. Na 
návštevu centier nie je ani potrebný výmenný lístok 
od všeobecného lekára. Stačí sa len registrovať na 
www.derma.sk. Vyšetrenie v Púchove sa uskutoční 
na adrese: Dermapura, budova Zdravia, Pod La-
chovcom 1727/55 – MUDr. Dagmar Hurtová.

Zdroj: www.derma.sk
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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.

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

Tel. 0948 514 647.
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Po tom, čo Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) zo svojho rozpočtu vybudo-
val veľkú novú telocvičňu pre Športo-
vé gymnázium v Trenčíne, stal sa tiež 
úspešným žiadateľom o dotáciu z 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, vďaka 
ktorej sa mu podarí zrekonštruovať 
tri telocvične pri župných školách. 
„Rekonštrukciu podstúpi telocvičňa 
púchovského gymnázia, Strednej 
odbornej školy v Starej Turej a Stred-
nej priemyselnej školy v Považskej 
Bystrici. Celkové náklady sa vyšpl-
hajú do výšky viac ako 340 tis. eur, 
pričom spoluúčasť Trenčianskeho 
samosprávneho kraja budú tvoriť 
prostriedky v sume takmer 70 tis. 

eur,“ uviedol predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Jaroslav 
Baška.
Potreba rekonštrukcie uvedených te-
locviční je odôvodnená najmä ich ve-
kom. Tá, pri Gymnáziu Púchov, má za 
sebou už takmer tri dekády existen-
cie. „Po prijatí dotácie od štátu mô-
žeme v prípade tejto telocvične oka-
mžite začať so stavebnými prácami. 
Rekonštrukciou sa výrazne zlepšia 
prevádzkové podmienky pre šport, 
a zároveň dôjde k úspore energie 
na doteraz prevádzkovanom nee-
fektívnom ohreve vody,“ objasnila 
Martina Lamačková, vedúca Odboru 
regionálneho rozvoja Úradu TSK.           

(Matej Plánek) 

Trenčiansky kraj opraví tri 
stredoškolské telocvične 

Pripravovaná stratifikácia župné 
nemocnice neohrozí. Práve naopak, 
mohla by pomôcť ich rozvoju 
Ministerstvo zdravotníctva Sloven-
skej republiky pripravuje stratifikáciu 
nemocníc, ktorá pre niektoré nemoc-
nice môže znamenať aj optimalizáciu 
oddelení. Župné nemocnice by však 
ohroziť nemala. Práve naopak, môže 
ich postavenie v systéme zdravotnej 
starostlivosti posilniť. Informovala 
ministerka zdravotníctva Andrea Ka-
lavská, ktorá navštívila Nemocnicu s 
poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom 
v Bojniciach, ako aj považskobystrickú 
nemocnicu, oboje v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK). 

Súkromné nemocnice rušia oddele-
nia, župným tak neustále pribúdajú 
pacienti 
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 
poskytuje zdravotnú starostlivosť  
približne 200 tisíc obyvateľom regió-
nu hornej Nitry. Jej spádové územie 
sa však neustále zväčšuje. Za posled-
né dve dekády v mnohých malých 
nemocniciach na území kraja, ktoré 
boli transformované alebo prešli do 
súkromných rúk, zanikla približne 
tridsiatka oddelení s takmer 700 lôž-
kami. Do bojnickej nemocnice tak 
prúdi čoraz viac pacientov. Spomedzi 
troch nemocníc v pôsobnosti TSK za-
znamenáva najväčší nápor pacientov, 
len o krok za ňou stojí NsP Považská 
Bystrica. Mnohí z nich sú v kritickom 
stave privezení záchrannou zdravot-
nou službou alebo prichádzajú s ná-
ročnou diagnózou. Najnovší rebríček 
inštitútu INEKO bojnickú nemocnicu 
zaradil na piate miesto z hľadiska ná-
ročnosti stavu prijímaných pacientov. 
O ešte náročnejšie diagnózy sa podľa 
hodnotenia stará NsP Považská Bys-
trica. „Náročnosť stavu prijímaných 
pacientov ešte stále nie je zohľadne-
ná v platbách zo strany zdravotných 
poisťovní. Naším dlhodobým cieľom 
je, aby našim nemocniciam boli títo 
finančne nároční pacienti preplácaní 
v spravodlivej miere,“ vysvetlil župan 

Jaroslav Baška s tým, že pomoc pri 
rokovaní so Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou prisľúbila aj samotná mi-
nisterka. Premietnutie náročnosti dia-
gnózy prijímaných pacientov do výš-
ky platieb za odvedené výkony bude 
však župa požadovať v rámci rokovaní 
od všetkých zdravotných poisťovní. 
Župné nemocnice sú v tomto smere 
totiž dlhodobo podhodnotené a zo 
strany poisťovní znevýhodnené. Ne-
preplatené nadlimitné výkony v praxi 
pre župné nemocnice znamenajú ne-
lichotivú rovnicu: čím viac pacientov 
lekári ošetria, tým do väčšej straty sa 

nemocnica do-
stane. Všetky tri 
župné nemocni-
ce sú však v tom-
to čase zapojené 
do procesu od-
dlženia a podľa 
slov ministerky 
Kalavskej majú v 
rámci stratifiká-
cie svoje mies-
to. Nemocnice 
by v klasifikácii 
klesnúť nemali, 

ministerka dokonca hovorí o ich ďal-
šom rozvoji či navyšovaní lôžkového 
fondu i počtu výkonov. „V množstve 
výkonov a ich rozsahu sú tieto ne-
mocnice pre región nenahraditeľ-
né,“ skonštatovala. Župné nemocni-
ce majú v Trenčianskom kraji svoje 
opodstatnenie, nakoľko ich formát na 
území kraja dosahuje už len Fakultná 
nemocnica v Trenčíne.

Ďalšie investície do nemocníc 
V skvalitňovaní poskytovania zdravot-
nej starostlivosti vo svojich nemocni-
ciach Trenčianska župa pokračuje aj 
naďalej. V týchto dňoch v NsP Považ-
ská Bystrica kraj začal s rekonštrukci-
ou kuchyne i nemocničnej jedálne v 
hodnote približne milióna eur, ktorá 
by mala byť dokončená v priebehu 
asi piatich mesiacov. Dobrou správou 
pre nemocnicu je aj rekonštrukcia 
gynekologicko-pôrodníckeho traktu 
a modernizácia práčovne. Tá by mala 
v budúcnosti slúžiť nielen považsko-
bystrickej, ale aj bojnickej nemocnici. 
V NsP Prievidza so sídlom v Bojnici-
ach župa pripravuje vybudovanie 
nového oddelenia anestéziológie a 
intenzívnej medicíny a rekonštrukciu 
jednotky intenzívnej starostlivosti na 
internom oddelení. Na týchto praco-
viskách župa počíta aj s nárastom po-
čtu lôžok.                              (V. Rezáková)  

Dve župné gymnáziá získali certifikát Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačný 
program na svete, do ktorého sa do-
posiaľ zapojilo viac ako 51 tis. škôl 
na území 67 krajín sveta. Držiteľmi 
medzinárodného certifikátu Zelená 
škola boli doposiaľ dve župné stredné 
školy, a to konkrétne Gymnázium v 
Považskej Bystrici a Stredná odborná 
škola v Pruskom. Po novom sa k nim 
pridali aj dve ďalšie školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti TSK. Gymnázium 
v Dubnici nad Váhom a Gymnázium 
v Púchove si medzinárodný certifikát 
programu Zelená Škola slávnostne 
prevzali v priestoroch Divadla Aréna v 
Bratislave. Stali sa tak súčasťou malej 
skupiny jedenástich slovenských škôl, 
ktoré v 13. ročníku programu (šk. rok 
2017/2018) tento medzinárodný cer-
tifikát získali. „V programe Zelená 
škola sme už tretie certifikačné ob-
dobie. Za ten čas sme sa posunuli 
od jednoduchého zapracovania 
separovania odpadu do bežné-

ho života školy, cez vypracovanie 
EKO-kódexu a jeho dodržiavania, 
až po tému zeleného obstarávania 
a úradovania, ktoré sa týka už ce-
lej prevádzky školy,“ uviedla riadi-
teľka dubnického gymnázia Adriana 
Vančová.Pozitívna zmena myslenia 
a správania či zmysluplne využitý čas 
sú ďalšími piliermi najväčšieho vzde-
lávacieho programu na svete. „Sta-
rostlivosť o životné prostredie a 
výchovu žiakov je jedným z   dôle-
žitých   princípov   nášho  školské-
ho  vzdelávacieho  programu Dosi-
ahni  vyššie. V  programe  Zelených  
škôl  sme sa sústredili na dôslednú 
minimalizáciu odpadu, jeho se-
paráciu a kompostovanie so za-
pojením žiackych  hliadok.  Naša  
škola  sa  množstvom  realizova-
ných opatrení stáva ekologickou 
učebňou,“ objasnil Miroslav Kubičár, 
riaditeľ púchovského gymnázia. 

(Ľubomír Bobák)

20. 11. 2018 od 8.00 do 10.00 
odber na úrade TSK 

20. 11. 2018 od 7.00 aj FNsP Pov. Bystrica



okno do histórie8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

História kaplnky v Horných Kočkovciach (1. časť) 

Zachráňme Magdalénku

Kaplnka je orientovaná v osi východ-
-západ, vchod má otočený smerom  
k ceste a k železničnej stanici, aby si ju 
všimli prechádzajúci ľudia. No zdá sa, 
že jej zanedbaný vzhľad a zanedbané 
okolie ako keby svedčilo, že nikoho ne-
upútala. V novinách jej boli venované 
viaceré články, mnoho ľudí denne pre-
chádza okolo, no väčšina ani nevie, že 
ju ľudia kedysi volali „Magdalénka“. 
Kaplnka „Magdalénka“ leží na úpätí 
svahu zaniknutej „Kočkovskej skaly“, 
ktorým vedie stará cesta na cintorín. 
Nachádza sa v peknom lesoparkovom 
prostredí, ktorý sa tam vytvoril desaťro-
čiami z náletových drevín. Podľa zauží-
vaného názvu to je pohrebná kaplnka 
Nanebovzatia Panny Márie. Postavená 
bola v druhej polovici 19. stor. v his-
torizujúcom slohu ako jednoloďová 
sakrálna budova s dvoma vežičkami a 
takú ju poznáme aj dnes. 

Čo odkryl reštaurátorský prieskum?
Prebiehajúci reštaurátorský prieskum 
ukázal, že kaplnka bola zväčšovaná, čo 
dokazuje jej staršiu históriu. Hľadanie  
v archívoch nám pomohlo objasniť 
viac z histórie a objasniť dôvod jej vý-
stavby. Čo nám teda odkrýva história? 
Historik Peter Buday pátral v Súpise 
pamiatok na Slovensku, ktorý vyšiel v 
roku 1968. Tam ju hodnotili ako stavbu 
z 19. storočia, bez štýlového zarade-
nia. Jej vznik je spojený s pôsobením 
kanonika Augustína Floriána Balogha, 
farára v  Horných Kočkovciach. Vzhľa-
dom na nedostatok poznatkov z pa- 
miatkového fondu, bolo nutné pris-
túpiť k výskumu prameňov, ktorý sa 
realizoval v archíve Nitrianskeho bis-
kupstva. V písomnostiach z farnosti 
Horné Kočkovce sa mu podarilo nájsť 
materiály súvisiace so založením a 
fungovaním kaplnky i  neskoršími sta-
vebnými zásahmi, vykonanými pred  
I. svetovou vojnou. 
Medzi pamätníkmi sa hovorí, že to bola 
kaplnka na modlitbu, kde sa zastavo-
vali pohrebné sprievody. Kaplnka však 
mala pôvodne iné určenie. Bola posta-
vená ako kaplnka s reprezentačnou 

rodinnou kryptou rodiny Baloghovcov. 
Kaplnka bola postavená počas pôso-
benia kanonika Augustína Floriána 
Balogha v Horných Kočkovciach a z 
jeho iniciatívy. Prvoradým zámerom 
Augustína Balogha bolo vytvorenie 
reprezentatívneho rodinného pohre-
biska. 

Rodinná krypta kanonika Augustína 
Floriána Balogha
Balogh predstavil svoju ideu kaplnky v 
júni 1874 v liste nitrianskemu biskupo-
vi Augustínovi Roškoványmu, kde píše: 
„S ohnivou túžbou chcel som kaplnku 
vystaviť, kde by som mohol po skonče-
ní svojho života seba, i mojich príbuz-
ných uložiť. Ale materiálne nedostatky 
tento zámer zmarili a teraz, zdá sa, že i 
tieto boli vyriešené...“ V liste nitrianske-
mu biskupovi opísal víziu budúceho 
dvojvežového objektu s kupolou, si-
tuovaný pri cintoríne v Horných Koč-
kovciach, na dĺžku merajúci tri, na šírku 
dve siahy (1 siaha = 1,89 m). Na jej vý-
stavbu mal byť využitý materiál zo zni-
čeného kostola, ktorý sa nachádzal na 
dnešnom cintoríne. Kaplnka mala byť 
zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie, 
svätej Márii Magdaléne a svätému Au-
gustínovi. 

Biskup Roškovány jeho túžbe vyhovel, 
nakoľko bola Baloghom zabezpečená 
istina na udržiavanie objektu a stavba 
ešte v ten rok začala na zelenej lúke. 
V  dodatku svojej knihy píše o stavbe, 
„ktorá začala v chudobe, ale miestny 
patrón Karol Mottesiczky pomohol 
stavbe tým, že obetoval dubové dre-
vo na krov a 2.500 tehál na stavbu, 
gróf Königsegg Aulendorf daroval 20 
zlatých a 5.000 tehál a pomáhali aj iní 
dobrodinci, ktorí hradili asi ¼ nákladov. 
Vŕšok bolo treba za pomoci miestnych 
farníkov splanírovať tvrdou prácou a 
stavbu započať. Kaplnka dnes stojí pri 
ceste na vŕšku pod cintorínom, okolo 
nej je háj ovocných stromov a iných 
okrasných stromov a ovocnými kríkmi 
je ozdobený. Z tohto miesta je utešený 
pohľad na Váh a jeho okolie.“
Augustín Balogh v sprievodnom liste 
k žiadosti o povolenie stavby kaplnky 
uvádza, že chce kaplnku zasvätiť Panne 
Márii Nanebovzatej, svätej Márii Mag-
daléne a svätému Augustínovi z Kar-
tága, ktorý bol jeho menovitým patró-
nom. Trojité patrocínium sa vyskytuje 
ojedinele a to robí kaplnku osobitou. 

Stavba kaplnky v rokoch 1874 - 1878
Podľa reštaurátorského prieskumu, 
ktorý vypracovali p. Buday, M. Pleidel,  
T. Kružlík a A. Krchňák mala kaplnka dve 
hlavné stavebné fázy. V rámci prvej, od 
roku 1874 do roku 1878, vznikla hlavná 
loď s dvojvežovým priečelím a hrob-
kou pod podlahou kaplnky, merajúca 
3x2 siahy (1 siaha = 1,9 m). Stavba bola 
z kameňa bývalého kostola a 7.500 te-

hál, ktoré darovali Karol Mottesiczky a 
gróf Gustáv Königsegg. Hrubá stavba 
kaplnky bola hotová už na prelome 
júla a augusta 1874. Hoci šlo o neveľ-
kú architektúru, dokončovacie práce v 
interiéri a jeho zariaďovanie prebiehali 
až do leta 1875. Po dostavbe boli steny 
omietnuté bielym vápenným náterom 
(pačok) a namaľované na svetlomod-
ro a klenba kaplnky bola namaľovaná 
tmavomodrým náterom. 
Balogh vo svojej knihe „Beatissima Vir-
go Maria Mater Dei, qua regina et pat-
rona Hungarorum II.“ opisuje aj interiér 
kaplnky: „Svätyňa je solídne postavená, 
opatrená dvoma vežičkami, nad nimi 
vyniká kupola, z ktorej vo výške čnie 
pozlátený kríž. Na oltári dominuje ob-
raz Nanebovzatia Panny Márie a vo 
vnútri sú drevené sochy svätej Márie 
Magdalény, svätého Štefana - kráľa a 
svätého Ladislava – kráľa. Mobiliár kap-
lnky pozostáva z murovaného oltára 
a je opatrený kostolnými predmetmi.“ 
Neskôr bolo zaobstarané harmónium z 
Viedne (malý organ), luster z Budapešti, 
dve drevené lavice a zopár svietnikov. 
Kaplnka mala i tri zvony, ktoré boli 22. 
júla 1878 slávnostne posvätené. Mali 
meno Panny Márie - kráľovnej Uhor-
ska, svätej Márie Magdalény a svätého 
Štefana – kráľa a boli zavesené vo ve-
žičkách vstupnej fasády, kde je doteraz 
zachovaná drevená zvonová stolica. 

Vysvätenie kaplnky a mariánske púte
Krypta bola A. Baloghom dňa 22. júla 
1875 požehnaná a v čase ukončenia 
murárskych prác boli v hrobke pod 

Dvojvežovú kaplnku na Trenčianskej ceste v Hor-

ných Kočkovciach neprehliadol asi nikto z domá-

cich obyvateľov. Táto historizujúca architektúra 

svojim dvojvežovým priečelím upúta každého 

okoloidúceho.

Kanonik 
A. Balogh
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kaplnkou umiestnené pozostatky Balo-
ghových rodičov. Svojho otca Floriána 
Balogha st. (+1863) a matku Alojziu rod. 
Kubicovú (+1857) pochoval najskôr pri 
„starom kostole“, ktorý stál v priestore 
dnešného cintorína. (Augustín Balogh 
v svojom príspevku o dejinách farnosti 
opísal pôvodný „opustený kostol obce 
ako skromný objekt s trámovým stro-
pom, drevenou vežičkou a jediným 
oltárom“. Pretože bol kostol obohnaný 
obranným múrom a postavený na vy-
výšenom mieste, jeho pôvod kládol do 
čias svätého Štefana, príp. svätého La-
dislava - do 11. storočia!) Spolu s nimi 
boli pravdepodobne do krypty kapln-
ky neskôr uložené aj telesné pozostat-
ky jeho brata Karola, čo však nevieme 
presne zistiť. Na Vianoce roku 1875 tu s 
nimi, nevedno prečo, pochovali i sede-
mročnú Magdalénu Bajcsiovú, dcéru 
miestneho zemana Michala Bajcsyho 
a neznámu Lenku, ktorej priezvisko ne-
pochopiteľne neuverejnili. 
Samotný Balogh osobitne dbal o roz-
víjanie mariánskej úcty a zasvätil jej aj 
svoju najdôležitejšiu knižnú prácu, vy-
danú dva roky pred stavbou kaplnky. 
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie 
sa na jeho podnet počas významnej-
ších sviatkov stávala dejiskom litur-
gickým slávení. Podľa knihy zbierok 
to bol napr. každoročne opakovaný 
sviatok 29. júna, kedy sa kaplnka stala 
cieľom mariánskych procesií z  celého 
púchovského regiónu. Kaplnka teda 
slúžila druhotne ako Mariánska pútnic-
ká kaplnka pre celé okolie Púchova a 
mala podnietiť a posilniť úctu k Panne 
Márii v regióne, ktorú horlivo podporo-
val vtedajší nitriansky biskup Augustín 
Roškovány. Pravdepodobne odvtedy 
sa zaužíval pre kaplnku ľudový názov 
„Magdalénka“, ako je pomenovaná v 
neskoršej korešpondencii Augustína 
Balogha s biskupom Roškoványm z 
roku 1891. 

Prestavba kaplnky v rokoch 1897-
1898 a jej úpadok
Procesie ku kaplnke smerovali až z 
Dubnice nad Váhom a to vyžadovalo 

jej zväčšenie. Ako uvádza historic-
ký prieskum, o dve dekády neskôr 
(1897–1898), na sklonku Baloghovho 
života, sa uskutočnila II. stavebná fáza 
– predĺženie a zvýšenie kaplnky do 
dnešnej veľkosti. Kaplnka dostala novú 
farbu v interiéri, tentoraz okrovo-zele-
nú vo vstupe a v priestore oltára. Oltár 
bol upravený modrým náterom. Nad 
vchodom vynikal nápis prevzatý zo 
134. žalmu: „Venite exsultemus Domi-
no.“ – „Poďte, plesajme v Pánovi.“
Augustín Florián Balogh zomrel dňa 
3. septembra 1898 v Horných Kočkov-
ciach. Je pochovaný v krypte kaplnky, 
ktorej výstavbu inicioval. Záznamy o 
pohrebe uvádzajú ako miesto pocho-

vania: In cripta capellae B. M. V, a čas 
pohrebu: 5.  septembra 1898, teda o 
dva dni neskôr. Augustína Balogha po-
choval Ján Potucsek, ako sa to uvádza 
v matrike Farského úradu v Horných 
Kočkovciach.
Po smrti Augustína Balogha však kap-
lnka začala upadať. Aj keď bola kap-
lnka vyhľadávaným cieľom veriacich 
a navyše stála v exponovanej lokalite 
pri hlavnej ceste vedúcej cez brod do 
Púchova, kvôli nedostatočnej údrž-
be chátrala. Stačilo len desať rokov a 
následkom zatekania cez poškodenú 
drevenú šindľovú strechu hrozil pád 
klenby kaplnky. Havarijný stav si tak v 
roku 1908 vynútil zavretie kaplnky. 

Rekonštrukcia kaplnky v r. 1910
Od januára 1908 za začala zbierka na 
opravu kaplnky, podrobne zachytená 
v osobitnej knihe. Jednotliví veriaci sa 
zberali po jednej – dvoch korunách, 
pridávali sa zbierky procesií z okolia a 
nemalú sumu 270,- korún venovali Slo-
váci žijúci v Amerike. Koncom júla roku 
1910 farár Martin Némedy požiadal 
nitrianskeho biskupa Imricha Bendeho 
o finančnú pomoc pre jej generálnu 
opravu, ktorý prispel sumou 200,- 
korún. Vďaka zbierke sa uskutočnila 
generálna oprava. Renováciu kaplnky 

dokončili v septembri roku 1910. Opra-
vil sa krov kaplnky, strecha sa pokryla 
plechom, vložili sa kovové výstuže do 
popraskaných múrov, urobilo sa nové 
kožovanie zvnútra a zvonka, odviedla 
sa dažďová voda a prefarbili sa dvere 
kaplnky. 
Všetky príjmy boli 1.116,80,- korún a 
výdavky činili 1.047,40,- korún „a keďže 
Kaplonka svätého Jána Nepomucké-
ho v Nosicách bola tiež moc obúraná, 
orúcaná, tak na žiadosť školské stolice, 
socha, kaplonka svätého Jána Nepo-
muckého opravená, okožovaná, celá 
obielená! Za túto prácu Jánovi Majtá-
novi staviteľovi sa vyplatilo 69,- korún a 
40,- halierov, ktorý obnos zostál z opra-

vy kaplonky Panny Márie. Zapísal 30. 
XII. 1910, Martin Némedy, farár.“ Bližšie 
nemenovaným maliarom z Novej Bane 
sa popri renovácii kaplnky obnovil ol-
tárny obraz Nanebovzatia Panny Márie, 
ktorý sa nedochoval ani na fotografii.

Odstránenie tabulí s menami pocho-
vaných
Napriek tomu, že Martin Némedy cel-
kom nezdieľal „pútnické nadšenie“ 
Augustína Balogha a svojich farníkov, 
predsa len rešpektoval tradíciu živenú 
svojím skorším predchodcom a slúžil 
v kaplnke sväté omše počas hlavných 
mariánskych sviatkov. Z Némedyho ria-
dkov vysvitá jeho „rezervovaný postoj“ 
ku kaplnke. Vnímal ju predovšetkým 
ako pútnické miesto a nie pietne mies-
to. V korešpondencii medzi Martinom 
Némedym a nitrianskym biskupom sa 
nachádza nákres, z ktorého sa dozve-
dáme, že vo fasáde kaplnky sa pôvod-
ne nachádzali dve nápisové tabule o 
pochovaných v krypte. Jedna tabuľa 
bola s menami Baloghových rodičov a 
druhá s menom Magdalény Bajcsyovej 
a neznámej „Lenky“. Otázky vyvolávala 
najmä druhá tabuľa s menom Magda-
lény Bajcsiovej a s menom neznámeho 
dievčaťa „Lenke“. Preto sa plánovaná 
obnova kaplnky stala vhodnou zám-

ienkou pre odstránenie nápisových 
dosiek z exteriéru kaplnky. Némedy v 
snahe „zvýšiť vnútornú i morálnu hod-
notu kaplnky“ žiadal cirkevnú vrchnosť 
o povolenie odstrániť tabule. Aby zá-
sah nebol príliš „na očiach verejnosti“, 
mal sa uskutočniť bez zbytočného roz-
ruchu. Spolu s otáznou tabuľou bola 
osekaná a cementom omietnutá aj 
druhá tabuľa s menami Baloghových 
rodičov. Tým sa zdôraznil pútnický cha-
rakter kaplnky, ale odoprel sa kaplnke 
charakter pietneho miesta a zastrel sa 
tak prvotný úmysel zakladateľa – vy-
tvoriť reprezentačnú rodinnú kaplnku 
s kryptou na pochovávanie.

Zmeny vlastníkov pozemkov okolo 
kaplnky
Martin Némedy v nasledujúcom roku 
musel riešiť majetkovo-právne nezrov-
nalosti spojené so stavbou, ktorá údaj-
ne nebola zapísaná ani v zoznamoch 
katastra. Pozemok pod kaplnkou bol v 
roku 1908 vytvorený oddelením z pô-
vodného pozemku č. 703/1, ktorý bol 
vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi a 
ktorý kúpili od cirkvi veľkopodnikatelia 
Emil Brichta a Šandor Löwy. V kúpno-
predajnej zmluve z roku 1911, keď im 
Farský úrad v Horných Kočkovciach 
predal pozemky pod dnešnú Mikonu, 
je kaplnka už zakreslená. O rok neskôr, 
keď obuvnícky podnikateľ Emil Brichta 
a neskorší riaditeľ fabriky Syderolit Šan-
dor Löwy kúpili tzv. „Kočkovskú skalu“, 
kúpili spolu s ňou i priľahlé pozemky 
okolo kaplnky. V tejto kúpnopredaj-
nej zmluve z roku 1912 bol už kapln-
ke priznaný pozemok vo výmere 294 
štvorcových siah a kaplnka i pozemok 
pod kaplnkou ostali vo vlastníctve far-
nosti Horné Kočkovce. 
Po predaji sa začalo s ťažbou kameňa 
pre fabriku Syderolit na tzv. „Kočkov-
skej skale“, ktorá tým zanikla. Podnika-
telia s obuvou sa však pre špekulatívne 
podnikanie dostali do vážnych ťažkos-
tí. Vyrábali obuv pre c. a k. armádu a 
ich zisky boli veľmi vysoké. Spočiatku 
kvalitná obuv, pre zvyšujúci sa dopyt 
začína byť nekvalitná a najmä pre ne-
dostatok surovín začali kožu nahrádzať 
nekvalitnými surovinami, najmä pa-
pierom. To malo fatálne následky pre 
c. a k. armádu a jej vojakov na fronte. 
Brichtu a jeho spoločníka Löwyho ob-
žalovali a štát zabezpečil úplný krach 
továrne uvalením vysokých náhrad za 
dodávku absolútne nekvalitnej obu-
vi pre monarchistickú c. a k. armádu. 
Fabrika pre obuv prestala po I. svetovej 
vojne existovať a Brichta bol 14. júla 
1925 donútený predať pozemky býva-
lej „Kočkovskej skaly“ a okolia istému 
Martinovi Naufeldovi. 

Mgr. Miroslav Bilčík, 
správca farnosti Horné Kočkovce

(Pokračovanie si môžete prečítať na  
webovej stránke PN a v niektorom z 

budúcich čísel PN.)

Interiér pred opravou, 
stav v apríli 2017.
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Mestská polícia

Nezamestnaných v okrese Púchov pribudlo

Viac ako stovka dobrovoľných hasičských 
zborov má nové protipovodňové vozíky

Pracujú a chcú byt...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa pri rieke Váh (skejt-
park) zdržiavajú rómski občania a údajne tam 
prespávajú. Po príchode hliadky na miesto bolo 
zistené, že sa tam zdržuje rodina, ktorú vysťaho-
vali z Nimnice pre dlhy voči obci. Hliadka zistila, 
že sú občanmi mesta Púchov, pričom nemajú kde 
bývať. Uviedli, že členovia rodiny sú zamestnaní 
a chcú splatiť dlh a riadne si platiť nájom. Taktiež 
chcú ísť na mestský úrad a požiadať o byt, ktorý 
si budú riadne platiť a chcú v čo najkratšom čase 
získať nejaké bývanie. 

Vyvalili dvere
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa neznámy muž po-
kúša násilím otvoriť plechové dvere na cestnom 
moste zo strany Podniku technických služieb 
mesta Púchov. Podľa zistení mestskej polície boli 
na diaľničnom privádzači pracovníci spoločnosti, 
ktorá vykonáva montáž optických káblov v telese 
mosta pre jedného z telefonických operátorov.
Keďže v zámku montážnych dverí sa nachádzali 
natlačené zápalky, so súhlasom Diaľničnej spo-
ločnosti železné dvere zo strany od PTSM Púchov 
otvorili za použitia násilia. Porušenie zákona ne-
bolo zistené. 

Zatúlal sa...
Hliadka mestskej polície zasahovala v púchov-

skej miestnej časti Vieska-Bezdedov, kde sa mal 
túlať pes malej rasy. Mestskí policajti na mieste 
odchytili malého psa – bradáča, ktorý síce mal 
obojok, ale nemal čip ani známku. Pes bol bez vi-
diteľných zranení, policajti ho umiestnili do koter-
ca v Podniku technických služieb mesta Púchov. 
Priestupok proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta je v riešení.  

Ustlal si pred úradom
Informátorka z úradu v Púchove informovala 

telefonicky dispečing mestskej polície, že pred 
úradom prespáva pod stromom bezdomovec. 
Hliadka na mieste našla muža bez domova, kto-
rý sa svojim konaním dopustil priestupku proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Mestskí 
policajti priestupok vyriešili napomenutím, muža 
z priestorov vykázali. 

Bicykel našla...
Na oddelenie mestskej polície prišla neznáma 

mladá žena, ktorá si mala v areáli Základnej školy 
Komenského zabudnúť bicykel, keď sa vrátila, už 
tam nebol. Na oddelení jej oznámili, že je potreb-
né priniesť doklad od bicykla a preukaz totožnos-
ti. Dievča sa asi o pol hodinu vrátilo aj s potrebný-
mi dokladmi, mestskí policajti jej bicykel vydali. 

Nepoznala manžela
Na oddelenie mestskej polície prišla žena z Pú-

chova, ktorá informovala, že v jej byte leží v po-
steli cudzí muž. Po príchode na miesto hliadka 
mestskej polície zistila, že v posteli leží manžel 
oznamovateľky. Keďže žena bola evidentne dezo-
rientovaná, informovali o prípade jej príbuznú. Tá 
sľúbila, že situáciu vyriešia v rámci rodiny. 

Psa nechala päť dní samého doma
Na oddelenie mestskej polície nahlásila telefo-

nicky žena z Púchova, že jej príbuzná má v byte 
na Spojovej ulici uzatvoreného psa a odišla do Po-
važskej Bystrice. Údajne nebola doma asi päť dní 
a pes za ten čas nebol ani kŕmený, ani vyvenčený. 
Hliadka psíka dočasne umiestnila do koterca. V 
súčinnosti s považskobystrickými mestskými po-
licajtmi sa s majiteľkou psa skontaktovali. Tá sľúbi-
la, že si ho vyzdvihne.  

V piatok 19. októbra si na parkovisku Strednej od-
bornej školy letecko-technickej v Trenčíne prevzala 
šestica vybraných dobrovoľných hasičských zborov z 
Trenčianskeho kraja od Trenčianskeho kraja darček v 
podobe nového defibrilátora.

Okrem toho sa 115 zborov stalo majiteľom pro-
tipovodňového vozíka. Vozíky predstaviteľov dob-
rovoľných hasičských zborov z celého kraja vrátane 
Púchovského okresu odovzdala ministerka vnútra 
Denisa Saková v prítomnosti prezidenta Hasičského 
a záchranného zboru SR generála Alexandra Nejed-
lého a generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR Vendelína Horvátha.  

„Ide o druhú etapu odovzdávania protipovodňo-
vých vozíkov obciam Trenčianskeho kraja. V prvej 
etape boli prostriedky zakúpené z programu Aktívne 
protipovodňové opatrenia v celkovom počte 89. S 
dnešným odovzdaním je to spolu 204 vozíkov, mate-
maticky môžeme povedať, že 80% obcí a miest Tren-
čianskeho kraja má 
protipovodňový vozík,“ 
komentoval riaditeľ 
Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchran-
ného zboru v Trenčíne 
Igor Šenitko s tým, že 
druhá etapa odovzdá-
vania bola hradená zo 
štátneho rozpočtu. 

Vozík pozostáva z 
kvalitného čerpadla a 
príslušnej výbavy, do 
ktorej patria hadice, 
savice či sací kôš. Cena 
vozíka sa pohybuje 
okolo 10 tisíc eur. Pro-
tipovodňové zásahové 
vozíky budú členom 

dobrovoľných hasičských zborov slúžiť pri odstra-
ňovaní následkov povodní či iných mimoriadnych 
udalostí.  

Okrem vozíkov odovzdal trenčiansky župan Jaro-
slav Baška spolu s ministerkou vnútra SR Denisou Sa-
kovou šiestim dobrovoľným hasičským zborom nový 
defibrilátor.

Prístroj zachraňujúci ľudské životy putoval do rúk 
dobrovoľným hasičom zo Zlatníkov (okres Bánovce 
nad Bebravou), zo Zliechova (okres Ilava), z Brezovej 
pod Bradlom (okres Myjava), z Pružiny (okres Považ-
ská Bystrica), z Chynorian (okres Partizánske) a z Led-
nických Rovní (okres Púchov). 

K trojici prednedávnom odovzdaných automa-
tických externých prístrojov (DHZ Bystričany, DHZ 
Soblahov a DHZ Pobedim) tak pribudlo ďalších šesť. 
V každom z deviatich okresov Trenčianskeho kra-
ja sa po novom nachádza tento život zachraňujúci 
prístroj.                    (bj)

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Pú-
chovskom okrese v septembri medzimesačne stúpla 
o 0,05 percenta na úroveň 2,86 percenta. Nezamest-
nanosť v okrese Púchov bola v septembri štvrtá naj-
nižšia v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Púcho-
ve evidovali v septembri celkovo 812 uchádzačov o 
zamestnanie, z nich bolo 462 žien a 62 občanov so 
zdravotným postihnutím. Z celkového počtu uchád-
začov o zamestnanie bolo 76 absolventov škôl – 32 
absolventov vysokých a 44 absolventov stredných 
škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry uchádzačov o za-
mestnanie sa stále nedarí odstrániť trend vysokej 
nezamestnanosti mladých. Na úrade práce evidujú 
245 uchádzačov o zamestnanie mladších ako 30 ro-
kov, čo predstavuje viac ako 30 percent z celkového 

počtu nezamestnaných. Uchádzačov o zamestnanie 
starších ako 55 rokov evidujú na púchovskom úrade 
práce 159. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Trenčianskom kraji stúpla v septembri o dve desatiny 
percenta na úroveň 3,20 percenta. Najvyššia bola v 
okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,64 percenta. 
Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,78 percenta), 
Bánovce nad Bebravou (3,35 percenta), Partizánske 
(3,25 percenta), Myjava (2,92 percenta), Púchov (2,86 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (2,49 percenta), 
Ilava (2,39 percenta) a Trenčín (2,17 percenta).

Na Slovensku klesla priemerná miera nezamest-
nanosti v septembri o 0,04 percenta na úroveň 5,48 
percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota 
(17,17 percenta), najnižšia v okrese Hlohovec (2,06 
percenta).                      (r)

Chorobnosť na ARO v okrese opäť stúpla
Priemerná chorobnosť na akútne respiračné ocho-

renia (ARO) v Púchovskom okrese v minulom týždni 
vzrástla o sedem percent na úroveň 1887 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Po Trenčianskom okrese bola 
druhá najvyššia v Trenčianskom kraji.

V celokrajskom meradle stúpla chorobnosť na ak-
útne respiračné ochorenia o 17 percent na úroveň 
1569 ochorení na 100.000 obyvateľov.   

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore-

nia bola v Trenčianskom kraji v okrese Trenčín, kde 
dosiahla úroveň 2472 ochorení na 100.000 obyva-
teľov, najnižšia (1135 ochorení na 100.000 obyva-
teľov) bola v okrese Považská Bystrica. 

Chorobnosť na chrípku v porovnaní s minulým týž-
dňom stúpla o sedem percent. Pre chrípku nemuseli 
v minulom týždni prerušiť školskú dochádzku v žiad-
nej škole a školskom zariadení v Púchovskom okrese 
ani v Trenčianskom kraji.                     (r)
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23. október - sv. Ján Kapistránsky, 
kňaz
• Alojzia - buď z fran. Lowis (dnes 
Louis), to z germ. • Hludwig = „sláv-
ny bojovník“ alebo z nem. Aloisus 
(Alwisi) = „celý biely“
• Žitomír - slovanské meno s význa-
mom „svet života“
24. október - sv. Anton Mária Cla-
ret, biskup
• Aretas, Areta - anglické meno z 
gréckeho areté = „dobrodinec“, ale-
bo z arabského harata = „orať“
• Gilbert, Gilberta - má germánsky 
pôvod a znamená „slávny šíp“
• Harold, Herald - germánske meno 
s významom „vládca vojska“
• Krasomil - novšie české meno s vý-
znamom „krásu miluj“
• Kvetoslav, Kvetoslava - český pô-
vod, v preklade znam. „sláviaci kvety“
• Rafael, Rafaela - starozákonné heb-
rejské meno s významom „uzdravil 
ho boh“
• Šalamún - starozákonné hebrejské 
meno s významom „mierumilovný“
25. október - sv. Chryzant a Dária, 
mučeníci; sv. Maurus, biskup
• Aurel - má latinský pôvod a v pre-
klade znamená „zlatý“
• Krišpín - má latinský pôvod a v pre-
klade znamená „kučeravý“
• Vojmír, Vojmíra - slovanské meno s 
významom „voju mier“
• Živan, Živana, Živko, Živa - slovan-
ské meno s významom „živý“
26. október - sv. Evarist, pápež a 
mučeník; sv. Demeter, mučeník
• Amand, Amanda - má latinský pô-
vod a v preklade znam. „milovaný“
• Demeter, Demetria, Dimitrij - je 
gréc. pôvodu a v preklade znam. 
„patriaci bohyni úrody Deméter“
• Evarist - z gréckeho mena Euaris-
tos = „najlepší“
27. október - sv. Sabína
• Horislav, Horislava - slovanské 
meno s významom „oslavuj hory“
• Hromislav, Hromislava - slovanské 
meno s významom „oslavuj hromy“
• Sabína - z lat. a jeho význam je „po-
chádzajúca z kmeňa Sabínov“ 
• Sabrina - anglické meno podľa 
nymfy rieky Severn
• Zoa, Zoana - meno pochádza z 
gréckeho zóos = „živý“
28. október - sv. Šimon a Júda, apoštoli
• Dobromila - slovanské meno s vý-
znamom „milujúca dobro“
• Kevin - meno írskeho pôvodu s vý-
znamom „dobrý zrod“
29. október - sv. Felicián, mučeník; 
sv. Zenóbius, kňaz a mučeník
• Klára, Klarisa, Chiara - je to svätec-
ké meno, má latinský pôvod a jeho 
význam je „svetlá, jasná“
• Narcis, Narcisa - grécke mytologic-
ké meno, narké = „omámenie“

Zdroj: wikipedia, Majtán a Považaj (1998)

Blahoželáme k meninámDuchovná posila pre zamestnancov cirkevnej školy
Duchovné cvičenia sú pre zamest-
nancov CZŠ sv. Margity neodmys-
liteľnou súčasťou školského roka. 
Konali sa aj teraz, počas slnečného 
októbrového víkendu, uprostred 
jesenne sfarbenej prírody. Pre všet-
kých je to vždy čas nachvíľu sa zasta-
viť, oddýchnuť si od každodenných 
povinností a načerpať silu do ďalších 
dní, čas povzbudenia a posilnenia  
v duchovnej oblasti.

Veľké poďakovanie za duchovne 
naplnené dni patrí pánovi dekanovi 
Mons.  Michalovi Kebluškovi. Počas 
jeho prednášok sme mali možnosť 
hlbšie sa zamyslieť nad dôležitosťou 
ticha v našom živote. Ticho je veľ-
mi potrebné hlavne v tejto hlučnej 
uponáhľanej dobe. Dáva nám pries-
tor hlbšie si uvedomovať Božiu blíz-
kosť v našich životoch. Ďalšou po-
vzbudzujúcou témou tohtoročných 
duchovných cvičení bola sila kaž-
dodennej svätej omše. Príhovory, 
vychádzajúce z vlastných skúseností 
ľudí, ktorí s láskou a pokorou prichá-
dzajú na svätú omšu každý deň, boli 
pre nás veľkým povzbudením. 

Večery patrili zaujímavým filmom. Je-
den z nich bol dojímavým obrazom 
manželskej lásky, ktorá trvá nielen 
v dobrom, ale i v zlom, v nešťastí a 
predovšetkým v chorobe. Príbeh obe-
tavosti manžela pre svoju chorú man-
želku bol veľmi silným zážitkom. O nič 
menej prínosným bol film o odvahe 
brániť svoju vieru aj napriek prekáž-

kam. Oba filmy v nás zanechali silné 
dojmy a viedli k hlbšiemu zamysleniu. 
Prednášky, nábožné piesne, filmy a 
besedy sme prepájali modlitbami, 
ktoré sme obetovali za našu školu,  
žiakov a celú farnosť.

Kolektív zamestnancov 
CZŠ sv. Margity   

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov v Horných Kočkovciach 
zorganizovala stretnutie dôchodcov 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
Akcia sa konala v  piatok 20. októbra 
v  priestoroch firmy Mikona. Členov 
Jednoty dôchodcov prišla pozdraviť 
poslankyňa mestského zastupiteľstva 
Irena Kováčiková. Predsedníčka zá-
kladnej organizácie Elena Gelnarová 
vo svojom úvodnom prejave okrem 
iného uviedla:

„Ľudský život je ako kniha - má svoj 
úvod, pokračovanie aj záver. Míňajú 
sa roky mladosti až napokon pominú. 
Blíži sa staroba. Staroba sa nás týka. 
Je prirodzenou súčasťou nášho života. 
Práve mesiac október je mesiacom úcty 
k  starším a pripomína spoločnosti, aby 

Mesiac úcty k starším v Horných Kočkovciach
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Mestská polícia

Nezamestnaných v okrese Púchov pribudlo

Viac ako stovka dobrovoľných hasičských 
zborov má nové protipovodňové vozíky

Pracujú a chcú byt...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa pri rieke Váh (skejt-
park) zdržiavajú rómski občania a údajne tam 
prespávajú. Po príchode hliadky na miesto bolo 
zistené, že sa tam zdržuje rodina, ktorú vysťaho-
vali z Nimnice pre dlhy voči obci. Hliadka zistila, 
že sú občanmi mesta Púchov, pričom nemajú kde 
bývať. Uviedli, že členovia rodiny sú zamestnaní 
a chcú splatiť dlh a riadne si platiť nájom. Taktiež 
chcú ísť na mestský úrad a požiadať o byt, ktorý 
si budú riadne platiť a chcú v čo najkratšom čase 
získať nejaké bývanie. 

Vyvalili dvere
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa neznámy muž po-
kúša násilím otvoriť plechové dvere na cestnom 
moste zo strany Podniku technických služieb 
mesta Púchov. Podľa zistení mestskej polície boli 
na diaľničnom privádzači pracovníci spoločnosti, 
ktorá vykonáva montáž optických káblov v telese 
mosta pre jedného z telefonických operátorov.
Keďže v zámku montážnych dverí sa nachádzali 
natlačené zápalky, so súhlasom Diaľničnej spo-
ločnosti železné dvere zo strany od PTSM Púchov 
otvorili za použitia násilia. Porušenie zákona ne-
bolo zistené. 

Zatúlal sa...
Hliadka mestskej polície zasahovala v púchov-

skej miestnej časti Vieska-Bezdedov, kde sa mal 
túlať pes malej rasy. Mestskí policajti na mieste 
odchytili malého psa – bradáča, ktorý síce mal 
obojok, ale nemal čip ani známku. Pes bol bez vi-
diteľných zranení, policajti ho umiestnili do koter-
ca v Podniku technických služieb mesta Púchov. 
Priestupok proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta je v riešení.  

Ustlal si pred úradom
Informátorka z úradu v Púchove informovala 

telefonicky dispečing mestskej polície, že pred 
úradom prespáva pod stromom bezdomovec. 
Hliadka na mieste našla muža bez domova, kto-
rý sa svojim konaním dopustil priestupku proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Mestskí 
policajti priestupok vyriešili napomenutím, muža 
z priestorov vykázali. 

Bicykel našla...
Na oddelenie mestskej polície prišla neznáma 

mladá žena, ktorá si mala v areáli Základnej školy 
Komenského zabudnúť bicykel, keď sa vrátila, už 
tam nebol. Na oddelení jej oznámili, že je potreb-
né priniesť doklad od bicykla a preukaz totožnos-
ti. Dievča sa asi o pol hodinu vrátilo aj s potrebný-
mi dokladmi, mestskí policajti jej bicykel vydali. 

Nepoznala manžela
Na oddelenie mestskej polície prišla žena z Pú-

chova, ktorá informovala, že v jej byte leží v po-
steli cudzí muž. Po príchode na miesto hliadka 
mestskej polície zistila, že v posteli leží manžel 
oznamovateľky. Keďže žena bola evidentne dezo-
rientovaná, informovali o prípade jej príbuznú. Tá 
sľúbila, že situáciu vyriešia v rámci rodiny. 

Psa nechala päť dní samého doma
Na oddelenie mestskej polície nahlásila telefo-

nicky žena z Púchova, že jej príbuzná má v byte 
na Spojovej ulici uzatvoreného psa a odišla do Po-
važskej Bystrice. Údajne nebola doma asi päť dní 
a pes za ten čas nebol ani kŕmený, ani vyvenčený. 
Hliadka psíka dočasne umiestnila do koterca. V 
súčinnosti s považskobystrickými mestskými po-
licajtmi sa s majiteľkou psa skontaktovali. Tá sľúbi-
la, že si ho vyzdvihne.  

V piatok 19. októbra si na parkovisku Strednej od-
bornej školy letecko-technickej v Trenčíne prevzala 
šestica vybraných dobrovoľných hasičských zborov z 
Trenčianskeho kraja od Trenčianskeho kraja darček v 
podobe nového defibrilátora.

Okrem toho sa 115 zborov stalo majiteľom pro-
tipovodňového vozíka. Vozíky predstaviteľov dob-
rovoľných hasičských zborov z celého kraja vrátane 
Púchovského okresu odovzdala ministerka vnútra 
Denisa Saková v prítomnosti prezidenta Hasičského 
a záchranného zboru SR generála Alexandra Nejed-
lého a generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR Vendelína Horvátha.  

„Ide o druhú etapu odovzdávania protipovodňo-
vých vozíkov obciam Trenčianskeho kraja. V prvej 
etape boli prostriedky zakúpené z programu Aktívne 
protipovodňové opatrenia v celkovom počte 89. S 
dnešným odovzdaním je to spolu 204 vozíkov, mate-
maticky môžeme povedať, že 80% obcí a miest Tren-
čianskeho kraja má 
protipovodňový vozík,“ 
komentoval riaditeľ 
Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchran-
ného zboru v Trenčíne 
Igor Šenitko s tým, že 
druhá etapa odovzdá-
vania bola hradená zo 
štátneho rozpočtu. 

Vozík pozostáva z 
kvalitného čerpadla a 
príslušnej výbavy, do 
ktorej patria hadice, 
savice či sací kôš. Cena 
vozíka sa pohybuje 
okolo 10 tisíc eur. Pro-
tipovodňové zásahové 
vozíky budú členom 

dobrovoľných hasičských zborov slúžiť pri odstra-
ňovaní následkov povodní či iných mimoriadnych 
udalostí.  

Okrem vozíkov odovzdal trenčiansky župan Jaro-
slav Baška spolu s ministerkou vnútra SR Denisou Sa-
kovou šiestim dobrovoľným hasičským zborom nový 
defibrilátor.

Prístroj zachraňujúci ľudské životy putoval do rúk 
dobrovoľným hasičom zo Zlatníkov (okres Bánovce 
nad Bebravou), zo Zliechova (okres Ilava), z Brezovej 
pod Bradlom (okres Myjava), z Pružiny (okres Považ-
ská Bystrica), z Chynorian (okres Partizánske) a z Led-
nických Rovní (okres Púchov). 

K trojici prednedávnom odovzdaných automa-
tických externých prístrojov (DHZ Bystričany, DHZ 
Soblahov a DHZ Pobedim) tak pribudlo ďalších šesť. 
V každom z deviatich okresov Trenčianskeho kra-
ja sa po novom nachádza tento život zachraňujúci 
prístroj.                    (bj)

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Pú-
chovskom okrese v septembri medzimesačne stúpla 
o 0,05 percenta na úroveň 2,86 percenta. Nezamest-
nanosť v okrese Púchov bola v septembri štvrtá naj-
nižšia v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Púcho-
ve evidovali v septembri celkovo 812 uchádzačov o 
zamestnanie, z nich bolo 462 žien a 62 občanov so 
zdravotným postihnutím. Z celkového počtu uchád-
začov o zamestnanie bolo 76 absolventov škôl – 32 
absolventov vysokých a 44 absolventov stredných 
škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry uchádzačov o za-
mestnanie sa stále nedarí odstrániť trend vysokej 
nezamestnanosti mladých. Na úrade práce evidujú 
245 uchádzačov o zamestnanie mladších ako 30 ro-
kov, čo predstavuje viac ako 30 percent z celkového 

počtu nezamestnaných. Uchádzačov o zamestnanie 
starších ako 55 rokov evidujú na púchovskom úrade 
práce 159. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Trenčianskom kraji stúpla v septembri o dve desatiny 
percenta na úroveň 3,20 percenta. Najvyššia bola v 
okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,64 percenta. 
Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,78 percenta), 
Bánovce nad Bebravou (3,35 percenta), Partizánske 
(3,25 percenta), Myjava (2,92 percenta), Púchov (2,86 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (2,49 percenta), 
Ilava (2,39 percenta) a Trenčín (2,17 percenta).

Na Slovensku klesla priemerná miera nezamest-
nanosti v septembri o 0,04 percenta na úroveň 5,48 
percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota 
(17,17 percenta), najnižšia v okrese Hlohovec (2,06 
percenta).                      (r)

Chorobnosť na ARO v okrese opäť stúpla
Priemerná chorobnosť na akútne respiračné ocho-

renia (ARO) v Púchovskom okrese v minulom týždni 
vzrástla o sedem percent na úroveň 1887 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Po Trenčianskom okrese bola 
druhá najvyššia v Trenčianskom kraji.

V celokrajskom meradle stúpla chorobnosť na ak-
útne respiračné ochorenia o 17 percent na úroveň 
1569 ochorení na 100.000 obyvateľov.   

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore-

nia bola v Trenčianskom kraji v okrese Trenčín, kde 
dosiahla úroveň 2472 ochorení na 100.000 obyva-
teľov, najnižšia (1135 ochorení na 100.000 obyva-
teľov) bola v okrese Považská Bystrica. 

Chorobnosť na chrípku v porovnaní s minulým týž-
dňom stúpla o sedem percent. Pre chrípku nemuseli 
v minulom týždni prerušiť školskú dochádzku v žiad-
nej škole a školskom zariadení v Púchovskom okrese 
ani v Trenčianskom kraji.                     (r)

si uctila seniorov a dala im najavo svoju 
náklonnosť. Začína jeseň, prichádza sta-

roba nenápadne 
a pomaly. Nedá 
sa jej vyhnúť. Sta-
roba však nie je 
choroba. Staroba 
je výzva a ne-
znamená koniec 
životnej aktivity. 
Dôležitá je kva-
lita života, soci-
álne prostredie i 
samotný postoj 
seniora. 

Kvalitu života v tomto období výrazne 
ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a soci-
álne prostredie. Nedostatok sociálnych 
kontaktov môže starším ľuďom spôso-
biť sociálnu izoláciu, depresívne stavy a 
nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Preto 
sa aj my dnes v tomto mesiaci spolu 
stretávame. Stretávame sa aj so zástup-
cami mesta, aby sme im poďakovali za 
starostlivosť o nás. Poprajme si všetci 
navzájom, aby sa nám dostáva od našej 
spoločnosti toľko úcty, vďaky aj starost-
livosti, koľko sme si svojou prácou v pro-
spech našej spoločnosti zaslúžili.“

-sf-



POLITICKÁ INZERCIA12 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Púchov hospodári v veľkorysým rozpočtom 16 miliónov EUR ročne. V prepočte na obyvateľa 
je to jeden z najštedrejších rozpočtov na Slovensku, no napriek tomu zjavne zaostávame za 
mestami podobnej veľkosti. Preto zabudnime len na rutinnú údržbu mesta. Poďme ho spolu 
rozvíjať. Poďme investovať do verejných priestorov, športovísk, do zlepšovania kvality života 
ľudí v celom meste. Tak, aby Púchov bol tým najlepším miestom pre život. 

Som úprimne presvedčený, že aj vďaka môjmu volebnému programu to v Púchove môže byť 
inak. Že Púchov môže byť rodinné, starostlivé, zodpovedné, zelené, živé a rozvíjajúce sa mesto. 

MÔŽE TO BYŤ INAK!
Volebný program Pavla Crkoňa

                Púchov ako rodinné mesto
                Mladé rodiny:

• Začneme s výstavbou nájomných bytov.

• Obnovíme, a tam kde ešte nie sú, kompletne 
nanovo vybudujeme vnútrobloky s detskými 
ihriskami.

• Budeme investovať do obnovy chodníkov s bez-

bariérovými obrubníkmi.

• Vytvoríme podmienky pre vznik prvých mest-
ských jaslí.

                Deti a školstvo :

• Počas leta zriadime viac mestom dotovaných 
denných táborov s plnohodnotným programom
a kvalifikovaným dozorom. 

• Školu na Slovanskej nikdy nepredáme, naopak, 
budeme systémovo investovať do rozvoja jej 
športového areálu.

• Podporíme zdravú výživu a kvalitné stravovanie 
na školách.

• Budeme podporovať a rozvíjať vzťah 
k dobrovoľníctvu už na ZŠ.

                Púchov ako starostlivé mesto
                Sociálne veci a zdravotníctvo: 

• Budeme omnoho intenzívnejšie podporovať 
terénne sociálne služby pre seniorov.

• Rozšírime možnosť stravovať sa za jedno euro 
aj na víkendové dni. 

• Zavedieme novú službu - socialny taxík, slúžiaci 
na prepravu starších a obyvateľov s nepriaznivým 
zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu. 

• Budeme podporovať a úzko spolupracovať s Le-

kárskou službou prvej pomoci pre deti a dospelých 
tak, aby bola naďalej zachovaná a udržiavaná.

                Dopravná bezpečnosť: 

• Zvýšime bezpečnosť na kritických úsekoch ciest 
osadením Inteligentných semaforov.

• Pri škole na ulici Komenského zvýšime oba 
priechody pre chodcov na nadúrovňové.

                Lokalpatriotizmus

• Budeme budovať zdravý lokalpatriotizmus a po-
zitívny vzťah k nášmu mestu cez podporu komu-

Pavol Crkoň
kandidát na primátora

Objednávateľ: JUDr. Pavol Crkoň, Moyzesova 1909/1A, 020 01, Púchov   |   Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., IČO: 50648616

nitných susedských záhrad a iných dobrovoľných 
aktivít a iniciatív tvorivých ľudí.

• Zavedieme kartu Púchovčana - Púchov plný 
výhod, vďaka ktorej bude mať každý obyvateľ 
mesta s trvalým pobytom právo využívať mestské 
kultúrne, športové či spoločenské podujatia za 
zvýhodnených podmienok. 

                Púchov ako zodpovedné mesto
                Efektívný a spolupracujúci úrad

• Zefektívnime procesy na mestskom úrade, 
občanov omnoho viac zapojíme do diania mesta 
a zvýšime transparentnosť samosprávy.

• Manažment mesta a mestských spoločností 
obsadíme profesionálmi, ktorí prejdú transpa-
rentným výberovým konaním.

• Budeme sa usilovať o lepšie medziľudské vzťahy 
na úrade, primátor musí  s poslancami viac 
spolupracovať a neviesť zbytočné spory. 

                Púchov ako zelené mesto
                Kvalitné životné prostredie

• Odstránime všetky nelegálne skládky, zabezpečíme 
väčšiu čistotu oddychových zón a sídlisk.

• Podporíme osvetovú činnosť vo vzťahu 
k občanom tak, aby dochádzalo k zvýšeniu 
podielu triedeného odpadu a znížil sa objem 
zmesového komunálneho odpadu.

• Zlepšíme dostupnosť nádob na separovaný 
odpad vo všetkých častiach mesta.

• Zrevitalizujeme zelené zóny v meste a budeme 
ich pravidelne udržiavať.

                Púchov ako živé mesto
                Kultúra

• Europark premeníme na súčasť oddychovej zóny 
nového nábrežia Púchova tak, aby bol priestorom, 
kde si ľudia „dobijú baterky“ a načerpajú energiu. 

• Oslavy Silvestra opätovne vrátime na pešiu zónu.

• Púchovské nábrežie budeme systematicky 
budovať a rozvíjať tak, aby sa konečne stalo 
skutočnou súčasťou mesta. 

                Šport

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

• V záujme bezpečnosti vyriešime zlý technický 
stav chladenia na zimnom štadióne.

• Na nábreží vybudujeme cvičisko pre psov 
a tréningovú plochu pre nácvik rybolovnej tech-

niky pre rybárov. 

• Podporíme  aktivity v oblasti rekreačného športu 
a aktívneho využívania voľného času budovaním 
mestskej siete cyklochodníkov a modernizáciou 
letného kúpaliska.

                Púchov ako rozvíjajúce sa mesto
                Doprava a pošta

• Vypracujeme pasportizáciu ciest a dopravného 
značenia a na jej základe stanovíme priority 
ďalšieho rozvoja v oblasti dopravy.

• Odbornou diagnostikou technického stavu 
komunikácií stanovíme priority opráv miestnych 
komunikácií.

• V rámci zefektívnenia MHD zriadime nové 
zrýchlené autobusové linky.

• Cyklistika ako najekologickejšia forma dopravy 
bude našou prioritou, ktorú budeme systematicky 
podporovať budovaním mestských cyklochod-

níkov.

• Budeme iniciovať vznik novej Pošty.

                Parkovanie

• Zavedieme projekt Rezidentského parkovania 
a pri parkovaní zvýhodníme tých, ktorí majú trvalé 
bydlisko v Púchove a jeho prímestských častiach.

• Budeme iniciovať vybudovanie ekologického 
zeleného parkovacieho domu na mieste súčasného 
„Rožáku“.

                Inovácie

• Zriadime bezplatný verejný WI-FI internet 
v centre mesta a vytypovaných lokalitách. 

• V rámci projektu Participatívny rozpočet 
každoročne vyčleníme 100-tisíc EUR na pro-

jekty jednotlivcov, skupín občanov, občianskych 
združení, či výborov vlastníkov bytov.
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V  auguste 1961 som nastúpila učiť 
v  Púchove na predchodkyňu dneš-
ného gymnázia - Strednú všeobecno-
-vzdelávaciu školu (SVŠ). Sídlila v bu-
dove dnešnej ZŠ J.  A.  Komenského 
spolu so základnou školou. Nastúpila 
som za Alžbetu Drdulovú, ktorá bola 
na materskej dovolenke. Spolu s  jej 
manželom, ktorý učil biológiu boli 
pre mňa kolegami, od ktorých som 
čerpala prvé skúsenosti. Vtedy som sa 
ani nenazdala, že táto škola v Púchove 
bude mojím jediným pracoviskom na 
43 rokov. 

SVŠ a ZDŠ v  tom roku vznikli rozde-
lením Jedenásťročnej strednej školy. 
V  zborovni sme sa stretávali učitelia 
všetkých 12-tich ročníkov. Riaditeľom 
bol Vladimír Ruman, ktorý učil chémiu 
a ja ako začínajúca učiteľka som rada 
pozerala jeho nákresy a  poznámky, 
ktoré zostali na tabuli po jeho hodine 
v  chemickej učebni. Krieda a  tabuľa 
boli vtedy najdôležitejšie učebné po-
môcky. Nemôžem zabudnúť na rady 
kolegyne „tety Jancovej“, povzbudzu- 
júce slová pani učiteľky Barančíkovej, 
ktorá spolu s  pani učiteľkou Čeder-
lovou boli odborníčky na prváčikov.  
V budove dnešnej ZŠ J. A. Komenské-
ho som učila do júna 1965 biológiu, 
chémiu a práce na pozemku.

V  septembri 1965 sa žiaci a  učitelia 
SVŠ presťahovali do budov terajšieho 
gymnázia a  ZUŠ. Riaditeľom sa stal 
Jozef Martinka, ktorému sa podari-
lo otvoriť tri prvé triedy SVŠ. Okrem 
toho boli dve druhé a dve tretie triedy 
SVŠ. Ja som sa stala triednou 1. A, kto-
rá mala tento rok v októbri stretnutie 
po 50-tich rokoch. Spolu so mnou 
boli triednymi vtedy už uznávaní 
stredoškolskí profesori Štefan Muška 
a  Ľudovít  Lajčin, ktorí už, žiaľ, nie sú 
medzi nami.

Mojím životným šťastím bolo, že 
moja práca bola aj mojím koníčkom. 
Ocitla som sa v  kolektíve skúsených 
pedagógov, takže ich zásluhou naša 
škola mala dobré meno vo všetkých 
odboroch a rýchlo rástol aj počet žia-
kov. Ja som sa venovala najmä chémii 
a pripravovala študentov na chemic-
kú olympiádu. V  rokoch 1971 - 1997 
sa deväť našich študentov zúčastnilo 
celoštátneho kola a  v  roku 1972 sa 
študent Ondrej Divinský prebojoval 

až do medzinárodného kola v Mosk-
ve. V mimoškolskej práci sme s kole-
gyňou Máriou Viselkovou (patrila me-
dzi mojich prvých študentov) v rámci 
Červeného kríža cvičili zdravotnú dru-
žinu, s ktorou sme úspešne súťažili.

Najväčším potešením pre mňa ako 
učiteľky biológie a chémie bolo, keď 
sa moji žiaci dostali na vysokú školu, 
najmä na lekárske fakulty a  úspešne 
ich absolvovali. Spolupráca kolegov 
v  rámci biológie a chémie fungova-
la bez problémov, vzájomne sme si 
vymieňali skúsenosti aj pomôcky. Aj 
vzťahy medzi ostatnými kolegami a s 
vedením boli priateľské. Nepotrebo-
vali sme nad sebou bič, aby sme si pl-
nili povinnosti. Tak som to pociťovala 
aj za ďalšieho riaditeľa Jozefa Kukuč-
ku, ktorý nás nedávno navždy opustil.

Školské výlety sa nepodnikali do cu- 
dziny ako dnes. Výlet s mojou prvou 
triedou pre nečakanú búrku skončil 
v  rotunde na Chopku, kde sme mu-
seli zostať celú noc a ráno nás horský 
sprievodca odviedol pešo dolu na 
Tále. S  ďalšou triedou sme stanovali 

Spomienky na gymnázium
Gymnázium Púchov oslávilo v piatok 19. októbra v Divadle 70. výročie svojej existencie. 
Prinášame spomienky Albíny Flimmelovej, ktorá na škole pôsobila v rokoch 1961 - 2004:

v Belušských Slatinách. Zažili sme ne-
konečný výlet cez Mojtín, Zliechov 
na vrch Strážov a  späť do Belušských 
Slatín. Iná trieda si obľúbila Vršatec. Ka-
ždoročne sme organizovali botanickú 
exkurziu do Manínskej úžiny. Dobre 
mi padlo, keď sa na nedávnej stretávke 
po 36 rokoch žiaci pretekali v znalos- 
tiach latinských názvoch rastlín a živo-
číchov, aby mi dokázali, že si ich ešte 
pamätajú. Osobitné zážitky mám z ly-
žiarskych zájazdov, ktoré pod vedením 
telocvikára Milana Strmenského vždy 
splnili plánovaný program.

Triednictvo je akoby rodičovstvo. Cí-
tite zodpovednosť za všetko, čo štu-
denti vyvedú, ako pripravia stužkovú, 
ako zmaturujú, ako sa uplatnia v živo-
te. Priestupkov študentov zažije učiteľ 
určite dosť. Musí ich vedieť citlivo rie-
šiť a vedieť si získať dôveru študentov. 
To je majstrovstvo v povolaní učiteľa.

K  mojím spomienkam patria okrem 
zážitkov so žiakmi aj spomienky na 
spoločné posedenia s  kolegami pri 
rôznych oslavách. Hlavnou formou 
zábavy na gymnáziu bol spev. Stále 

si pamätám, kto mal akú obľúbenú 
pieseň. Takú pieseň potom moji žiaci 
zaspievali profesorom pri rozlúčke so 
školou.

Na gymnáziu som prežila viac ako 
polovicu svojho života. Maturovali 
tam aj moje tri deti a päť vnúčat (zo 
šiestich). Som vďačná všetkým kole-
gom, ktorí ich učili. Zvlášť ďakujem 
Vlaste Jančiovej, ktorá sa zaslúžila 
o to, že moji synovia, vnuci aj neves-
ta úspešne študovali matematiku na 
vysokej škole.

Bolo príjemné stretávať v škole svo-
jich žiakov, ktorí sa mi stali kolegami. 
Tešilo ma, keď bol mojím kolegom aj 
môj syn a keď Marta Kubišová, ktorej 
som bola triednou, bola starostlivou 
triednou obidvom mojím vnukom. 
Stále sa rada stretávam s  kolegyňa-
mi na dôchodku Gitkou Čerešňovou, 
Oľgou Stankovou-Schreiberovou a 
Ľubkou Panákovou, s  ktorými ma 
spája nielen bývalá spolupráca, ale aj 
priateľstvo.

Albína Flimmelová, 
učiteľka SVŠ a Gymnázia Púchov

Pedagogický zbor Gymnázia Púchov v roku 1989: dolný rad zľava - I. Drobná, M. Viselková, H. Levčíková, D. Školko-
vá, J. Kukučka (riaditeľ), L. Pirožek, A. Flimmelová, Ľ. Panáková, M. Čerešňová, horný rad zľava - S. Flimmel, Ľ. Jurga, 
Ľ. Lajčin, Tuček (školník), Š. Muška, A. Gabková, O. Stanková, J. Fedorová, Z. Jarinová, M. Strmenský, V. Augustíniová, 
M. Lamoš, V. Jančiová, P. Horváth, Ľ. Heneková, J. Slavík, A. Peniak.
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24. 10. (stredu) 
Astronomický krúžok o 16:30
Stretnutie mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka. 

26. 10. (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

POĎAKOVANIE 
Srdečne ďakujeme pani učiteľke Eliške MAREČKOVEJ za roky práce a venovania 
sa našej dcére Barborke, za príjemne strávené chvíle pri spoznávaní umenia pred-
nesu poézie a prózy. Jedným z mnohých ovocí bola účasť na celoslovenskej postu-
povej súťaži v prednese kresťanskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha“, ktorej 
XXV. ročník sa konal v apríli 2018 v Bratislave. Barborka vo svojej vekovo najvyššej 
V. kategórii v prednese poézie získala 1. miesto a uznanie predsedu poroty Alfréda 
Swana za kvalitné a precítené prevedenie prednesu. 
Ďakujeme. 

Prajeme pani Eliške k narodeninám všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a radosti. 

Mária a Mário Jurovčíkovci
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Streda, 24. 10., 17.30 h

MANIFESTO                                                                                             
Snímka  skladá hold premenlivej tradícii a literárnej kráse umeleckých manifestov a zároveň kritic-
ky skúma rolu umelca v dnešnej spoločnosti. Čerpá z textov písaných futuristami, dadaistami, čle-
nmi hnutia Fluxus, suprematistami, situacionistami, vyznávačmi hnutia Dogma 95, príslušníkmi 
ďalších umeleckých skupín a tiež z úvah jednotlivých umelcov, architektov, tanečníkov a filmárov. 
Zostrihal a znovu poskladal trinásť koláží, ktoré pojednávajú o umeleckých manifestoch a skrz 
objektív kamery podávajú myšlienky tvorcov, ako sú Claes Oldenburg, Yvonne Rainer, Kazimir 
Malevič, André Breton, Sturtevant, Sol LeWitt, Jim Jarmusch a ďalší. 
MN 15  rokov – Austr., Nemecko – ASFK – 95 ´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Streda, 24. 10., 19.30 h

SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU                                                                                              
Všetky tajomstvá raz vyplávajú na povrch. Baker (Matthew McConaughey) má toho dosť za se-
bou. Svoje životné rany si hojí v pokoji a horúčave rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. 
Živí sa tu ako rybársky sprievodca, má svoju loď s názvom „Serenity“, v dedine má domček aj 
milenku (Diana Lane) a nepeknú minulosť zapíja v bare. Ticho jeho života prelomí ako blesk z 
jasného neba jeho bývalá žena Karen (Anne Hathaway). A prinesie búrku. Znenazdajky sa objaví 
a zúfalo požaduje od Bakera, aby zabil jej súčasného násilníckeho manžela.
MN 15 rokov – USA – Bontonfilm – minutáž dodatočne – titulky – triller,dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 27. 10., 17.30 h     Nedeľa, 28. 10., 19.30 h

TOMAN
Neuveriteľný, ale pravdivý príbeh rozporuplnej osobnosti Zdeňka Tomana, vlastným menom 
Zoltána Goldbergera, pochádzajúceho zo slovenských Sobraniec. Toman bol mužom mnohých 
tvárí a mien, šéfom zahraničnej rozviedky a bezškrupulóznym obchodníkom a kariéristom. Bol 
poverený zásadnou úlohou - zohnať peniaze, ktoré komunistom vyhrajú voľby. A Toman peniaze 
zohnať vedel. Pre seba, pre rodinu i pre stranu. Šmelina, vydieranie, obchody s vojnovými zločin-
cami aj ich obeťami... Cena, ktorú za svoju kariéru zaplatil on i jeho blízki, bola však príliš vysoká.
MN 12 rokov – ČR,SR – Fórumfilm – 145´ – originálna verzia – historická dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 27. 10., 20.00 h   Nedeľa, 28. 10., 17.30 h

JOHNNY ENGLISH ZNOVA ZASAHUJE
Keď je svet v ohrození a tajná služba paralyzovaná, vracia sa na scénu Johnny English. Dokáže 
muž, pre ktorého sú zmätky, chyby a omyly základným pracovným nástrojom, obstáť aj v moder-
nom svete?Aby sme si rozumeli, Johnnyho Englisha (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného 
agenta, ktorý sa na staré kolená stal učiteľom, by do služieb vlasti za normálnych okolností ne-
povolal ani ten najväčší šialenec. Avšak istý geniálny počítačový hacker odhalil identitu všetkých 
aktívnych agentov britskej tajnej služby a premiérka (Emma Thompson)  pripomína povestného 
topiaceho sa, ktorý sa chytá slamky. 
MN 12 rokov – USA – CinemArt – 83´ – český  dabing – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 31. 10., 17.30 h   Piatok, 2. 11., 17.30 h

KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA
Barborka s Tomáškom trávia prázdniny u babičky a dedka v kováčskej dielni pod Dračou skalou, 
kde zo všetkých síl pracuje aj netradičný pomocník - dvojhlavý dráčik Čmoudík. Raz, keď sa deti 
chystajú prespať v jaskyni spoločne s dráčikom, objavia na stene jaskyne starú mapu a Čmou-
dík, ktorého jedna hlava hovorí po česky a druhá po slovensky, začína rozprávať napínavý príbeh 
o vzniku kráľovstva Draka, veľkej láske princeznej Adélky a princa Janka, o dlhoročnej kliatbe a 
strašnom Drakovi, o zlom škriatkovi Blivajzovi, ale aj o tajomstve Nezábudkovej lúky, stratenom 
dračom vajci a páriku klokanov. Zaujíma Vás, kedy draci tancujú hip hop, ako sa slávia vianoce, 
akú čarovnú moc má sto rokov neumývaný dračí zub a hlavne prečo draka bolí hlava? 
MN 12 rokov–  ČR –  Continentalfilm   - minutáž dodatočne   -  originálna verzia –  rozprávka, 
hudobný. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 31. 10., 19.30 h   

NICO, 1988
Sex, drogy a rock&roll v melancholickej biografii ženskej hudobnej ikony. Film sa zaoberá po-
slednými dvoma rokmi života pôvodom nemeckej modelky Christy Päffgen (umeleckým menom 
„Nico“), ktorá v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch výrazne ovplyvnila hudobnú produkciu 
a bola jednou z múz Andyho Warhola. Spolupracovala s najvýznamnejšími hudobnými umelca-
mi tej doby. Film hovorí o jej poslednom turné, boji s drogami a osobnými démonmi. Je príbe-
hom znovuzrodenia umelkyne, matky a v neposlednom rade ikony.
MN 15  rokov – Tal., Belg.   – ASFK –  93´ – titulky   –  hudobná biografia. Vstupné 4 €, člen 
FK vstupné 3 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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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Aj vďaka športovaniu som sa naučil prekonávať 

prekážky, riešiť každodenné problémy a 

spoznal som skvelých ľudí, ktorí ma neustále 

inšpirujú a motivujú.
                                 „Som jeden z vás“.  

Aj vďaka zlepšovaniu podmienok pre šport  budú v našom meste  ľudia spokojnejší 

Roman Hvizdák
kandidát na primátora

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

Roman Hvizdák

Mesto s budúcnosťou - ŠPORT v Púchove

Roman Hvizdák
kandidát na primátora

Stanislav Gabčo - zakladateľ kulturistiky v Púchove a na Slovensku, 
Marián Prekop - tréner fitness a kulturistiky v Púchove, úspešný reprezentant

Romana Hvizdáka som spoznal približne pred 20-timi rokmi a kde inde ako vo 
fitness centre. Vo „fitku“ chcel poradiť a oslovil ma. Odvtedy začala naša pozitívna 
spolupráca. To som ešte netušil, ako výrazne mi pomôže vrátiť kulturistiku, fitness 
a silový trojboj späť do Púchova. Vysvetlím: v rokoch 2006 – 2016 moji pretekári 
štartovali (súťažili) za klub Olympic Dubnica, pretože zánikom TJ Gumárne zanikli 
aj individuálne športy v Púchove. Dnes je všetko inak. Vďaka Romanovi Hvizdákovi 
sa nám podarilo vrátiť tento šport opäť do Púchova a spoločne založiť športový 
klub AMONREI PÚCHOV pre podporu kulturistiky, fitness a silového trojboja.   
Roman, veľká vďaka! 

Púchov je oddávna známe ako gumárenské mesto a mesto športu. Svedčí o 
tom aj náš športový areál, ktorý nám môžu závidieť mnohé mestá na 
Slovensku. Uvedomujem si, že ŠPORT je pre ľudí v Púchove dôležitou hybnou 
silou. Keďže som človek, ktorý  šport miluje a zároveň aktívne športujem, 
pripravil som návrhy, ktoré ŠPORT v našom meste posunú vpred: 

  1. Kategorizácia a koncepcia vrcholového, výkonnostného a rekreačného športu v Púchove

  2. Hospodárne rozdeľovanie mestských financií v oblasti športu

  3. Spravodlivé rozdeľovanie financií občianskym združeniam na podporu 

       výkonnostného a rekreačného športu v Púchove 

  4. Obsadenie manažérskych miest kvalifikovanými odborníkmi

  5. Získanie finančných prostriedkov cez granty a dotácie

  6. Zvýšenie kvality materiálno-technického zabezpečenia športovcov

  7. Vytváranie ešte lepších podmienok pre rozvoj športu na školách

  8. Podporovanie športových talentov aj v individuálnych športoch

  9. Úspešné etablovanie púchovských mládežníckych odchovancov v seniorských súťažiach

10. Organizovanie športových podujatí na vrcholovej úrovni

11. Väčšia propagácia športu a športových podujatí v Púchove

12. Zavedenie komplexnej podpory regenerácie a rehabilitácie športovcov v kluboch

13. Modernizácia sauny a saunových priestorov pre športovcov a verejnosť

14. Vybudovanie futbalového ihriska s umelým zatrávnením a osvetlením

15. Vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie novej rolby 

       pre údržbu ľadovej plochy

Rony Súra - úspešný športovec a skvelý účiteľ

Som rád, že v Púchove žijú ľudia, ktorým šport nie je ľahostajný. Patrí medzi 
nich aj Roman Hvizdák, spoluzakladateľ športového klubu AMONREI PÚCHOV, 
podporujúci kulturistiku, fitness a silový trojboj. Vďaka jeho záujmu o tento 
šport sa nám športovcom darí s úspechmi reprezentovať mesto Púchov na 
najvyššej celoštátnej úrovni. 
Ďakujem, Roman!

Zakladatelia športového klubu AMONREI Púchov - 2017

Rony Súra na Majstrovstvách Slovenska 2018
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tový šalát s kukuricou 
2. Bravčový mletý rezeň so syrom, zemiako-
vo-mrkvové pyré, paradajkový šalát                     
3. Papardelle Carbonara 
Dezert: Kávové rezy     
                         
Piatok: 26. 10. 
Hŕstková 
1. Kuracie kúsky v špenát. omáčke, penne  
2. Hovädzia frankfurtská pečienka, hráško-
vá ryža, zeleninové obloženie
3. Gratinované rybie filé, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie 
Dezert: Maková kocka                      
 

Reštaurácia 
Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 23. 10.
Cesnačka s šunkou a syrom, krutóny
Morčací vývar, celest. rezance, mäso, zelen.
1. Kaša zo zeleného hrášku, údená krkovič-
ka, pór na masle, chlieb
2. Kur. Cordon bleu, am. zemiaky, tatárska
3. Hovädzie líčka na červenom víne a kore-
ňovej zelenine, pučené zemiaky
4. Pečená jahňacina na cesnaku, zemiako-
vo-karfiolové pyré, baby karotka a hrášok 
restovaný na masle s tymiánom 
  
Streda: 24. 10. 
Hŕstková s údeným a zeleninou
Morčací vývar, celest. rezance, mäso, zelen.
1. Kuracie stehno v citrónovej omáčke na 
grécky spôsob so zemiakmi 
2. Vypráž. karfiol, var. zemiaky, uhor. šalát 
3. Hovädzie líčka na červenom víne a kore-
ňovej zelenine, pučené zemiaky
4. Pečená jahňacina na cesnaku, zemiako-
vo-karfiolové pyré, baby karotka a hrášok 

Štvrtok: 25. 10.
Halászlé
Morčací vývar, celest. rezance, mäso, zelen.
1. Mexický hovädzí guláš, ryža
2. Tagliatelle s lososom a parmez. omáčkou
3. Hovädzie líčka na červenom víne a kore-
ňovej zelenine, pučené zemiaky
4. Pečená jahňacina na cesnaku, zemiako-
vo-karfiolové pyré, baby karotka a hrášok
 
Piatok: 26. 10. 
Kulajda s vareným vajíčkom
Morčací vývar, celest. rezance, mäso, zelen.
1. Morčacie srdiečka na smotane, knedľa
2. Bryndz. halušky, opek. slanina, jar. cibuľka
3. Hov. líčka na čer. víne a koreň. zelenine, 
pučené zemiaky
4. Pečená jahňacina na cesnaku, zemiako-
vo-karfiolové pyré, baby karotka a hrášok

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 23. 10.
Zemiaková krémová so slaninkou, krutóny 
Hov. vývar so zeleninou a cestovinou
1. Morčací steak na bylinkách, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Hovädzia roštenka na slaninke, pučené 
zemiaky s pórom, kyslá uhorka 
3. Palacinky s džemom a jahodovou penou
4. Pizza  Siciliana (pomodoro, niva, údený 
syr, šampiňóny, kukurica, syr)

Streda: 24. 10.
 Talianska so syrom
Slepačí vývar so zeleninkou a cestovinou
1. Kuracie medailóniky, fazuľové struky so 
slaninkou, dusená ryža
2.  Mini karbonátky so syrom v paradajko-
vej omáčke, zemiakové pyré, čalamáda        
3.  Cestov. šalát s kur. mäskom a olivami
4. Pizza Coloseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajky, syr)

Štvrtok: 25. 10.
Držková, chlieb
Zverinový vývar s pečeňovými haluškami
1. Kuracie ražniči so zeleninou a slaninkou, 
dusená ryža, hranolky
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb (5,90 €)                                    
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené zemia-
ky, tatárska omáčka
4. Pizza Al Tonno (tuniak, cibuľka, syr)

Piatok: 26. 10.
Karfiolová krémová, chlebové krutóny
Slepačí vývar s mäskom a zeleninou
1. Kuracie Chilli Con Carne (fazuľka, kukuri-
ca), dusená ryža
2. Hovädzia sviečková špeciál, dom. knedľa
3. Grilovaný pstruh na masle, varené maslo-
vé zemiaky, zeleninové obloženie
4. Pizza La Facile (pomodoro, kukurica, 
šunka, syr)  

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 23. 10.   
Držková
Kelová so zemiakmi
1. Pečené bravčové karé na dubákovej 
omáčke s pečenými zemiakmi 
2. Čili con carne s ryžou (hovädzie)
3. Fliačky s karamelovou hláv. kapustou 
4. Listový šalát s granátovým jablkom, po-

marančom, balkánskym syrom, fit bagetka  

Streda: 24. 10. 
Hubová s mrveničkou 
Kurací vývar so zeleninou a celestínskymi 
rezancami
1. Viedenská roštenka, ½ dus. ryža, ½ 
hranolky 
2. Morčacie kocky na paprike s maslovými 
haluškami
3. Špenátové lazane so syrom, ½ šopský 
šalát  
4. Listový šalát s granátovým jablkom, po-
marančom, balkánskym syrom, fit bagetka  

Štvrtok: 25. 10.
Minestrone 
Syrový krém s oravskou slaninkou
1. Zabíjačkový tanier (klobása, mäso, 
jaternica), opek. zemiaky, chren, horčica, 
bar. rohy
2. Pečené kuracie stehno s ryžou a kom-
pótom
3. Dolky s tvaroh. penou a čučoriedkami 
4. Listový šalát s granátovým jablkom, po-
marančom, balkánskym syrom, fit bagetka

Piatok: 26. 10. 
Šošovicová s párkom
Zeleninová s cestovinou
1. Zeleninový šalát s lososom  a bylinkovým 
dresingom, bagetka
2. Pečená brav.roláda s klobásovým mä-
som, pučené zemiaky, kapustový šalát  
3. Cestoviny s fazuľovo-čili omáčkou a 
mäsovými guľkami /bez (výber)
4. Listový šalát s granátovým jablkom, po-
marančom, balkánskym syrom, fit bagetka

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 23. 10.
Držková polievka, chlieb
1. Koložvárska kapusta, varené zemiaky 
2. Cícerové rizoto s feferónkami a syrom, 
st. uhorka                                                                         

Streda: 24. 10.  
Polievka zo zelených fazuľ. luskov, chlieb
1. Bravčové ragú, kysnutá knedľa
2. Zapekané bratislavské zemiaky, st. cvikla 

Štvrtok: 25. 10. 
Hovädzia s mäsom a celestínskymi rezan-
cami, chlieb
1. Vypr. kur. stehno vykostené, zem. s 
maslom, mieš. kompót
2. Špagety s bravčovým mäsom a syrom

Piatok: 26. 10. 
Zemiaková na kyslo s vajíčkom, chlieb
1. Hov. filé na rýnsky spôsob, dus. ryža, 
uhorkový šalát
2. Tvarohová žemľovka s jablkami  

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 23. 10.
Sedliacka –krúpková
1. Pečená bravčová krkovička, červená 
kapusta, zemiaková knedľa
2. Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
uhorka

Streda: 24. 10.
Gulášová
1. Bravčové rebierko na rasci, ryža, 
2. Plnený kapustný list, zemiaky, uhorka

Štvrtok: 25. 10.
Hovädzí vývar s haluškami 
1. Veporský bravčový závitok, opekané 
zemiaky
2. Gemerské morčacie prsia, slovenská ryža

Piatok: 26. 10.
Špenátová s cestovinou
1. Vyprážaná kuracia kyjevská kotleta, 
pučené zemiaky s cibuľkou
2. Hovädzie na šampiňónoch, tarhoňa

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 23. 10. 
Kalerábový krém so slaninkou
1. Morčacie prsia s dubákovou omáčkou, 
americké zemiaky, zeleninové obloženie              
2. Hovädzie kocky na tymiáne, dusená ryža,
zeleninové obloženie 
3. Vyprážané šampiňóny, zemiaky s pažít-
kou, tatárska omáčka  
Dezert: Orechový koláč                      

Streda: 24. 10. 
Hovädzí vývar s krupicovými haluškami                                 
1. Kurací steak na grilovanej zelenine, vare-
né zemiaky s pažítkou, zelen. obloženie                         
2. Divinové ragú so šípkami, karlovarská 
knedľa (6,50 €)
3. Pečené buchty s lekvárom
Dezert: Jogurtové rezy s ovocím 

Štvrtok: 25. 10. 
Šalátová s vajíčkom
1. Kurací gyros, zemiakové hranolky, kapus-

Kandidát na primátora 

Pavol Crkoň vás pozýva na koncert 
finalistky Superstar

Karmen Pál-Baláž
Piatok 26. októbra o 18.00 hod. 

na Pešej zóne v Púchove
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Za Regionálnu radu okresov Pú-
chov, Považská Bystrica, Ilava bolo 
udelené matrikárke Obecného úra-
du Dohňany Vierke Paganíkovej, 

ktorá pracuje vo funkcií matrikárky 
od roku 1991. Je členkou Zboru 
pre občianske záležitosti v  Doh-
ňanoch viac ako 27 rokov. Vďaka 

nej sa ZPOZ Doh-
ňany niekoľkokrát 
zúčastnil regionál-
nych i krajských 
prehliadok. K tra-
dičným obradom a 
slávnostiam, ktoré 
organizuje ZPOZ 
v obci patrí uza-
vretie manželstva, 
uvítanie detí do 
života, Deň ma-
tiek, Deň učiteľov, 
jubilejné sobáše, 
životné jubileá, 
rozlúčka s mater-
skou a základnou 
školou, Mesiac 

Zlaté srdce 2018
Dňa 18. októbra 2018 sa vo Veľkej sieni Mest-
ského úradu v Banskej Bystrici ďakovalo „zpo-
zárom“ a udeľovali sa ocenenia „Zlaté srdce“ 
za prácu v zboroch pre občianske záležitosti 
(ZPOZ). Príležitosťou bolo 65. výročie vzni-
ku zborov pre občianske záležitosti, ktoré si  
v tomto roku pripomíname.

úcty k starším, občianske pohreby 
a pod., no je toho ešte oveľa viac. 
Na všetkých sa aktívne zúčastňu-
je. Ku každému obradu pristupuje 
individuálne, vždy pripraví i pa-
mätnú knihu. Počas svojej dlho-
ročnej práce v ZPOZ-e pripravila 
množstvo scenárov. Je ochotná 
pomôcť komukoľvek, s čímkoľvek 
a hlavne kedykoľvek. Vždy je na ňu 
spoľahnutie. Patrí jej poďakovanie 
za to, že má pre všetkých otvorené 
srdce.

Pri príležitosti končiaceho voleb-
ného obdobia samospráv 2014 – 

2018 si prevzali ďakovné listy sta-
rostovia a primátori miest a obcí. S 
poďakovaním za rozvíjanie kultúr-
neho a spoločenského života bol 
Doc. RNDr. Katarínou Čižmárovou, 
Csc. predsedníčkou Ústrednej rady 
Zborov pre občianske záležitosti v 
Banskej Bystrici odovzdaný ďakov-
ný list primátorovi mesta Púchov 
Mgr. Rastislavovi Henekovi. Bol to 
krásny deň, plný ľudí s veľkým srd-
com, ktorí túto činnosť robia s ra-
dosťou a láskou pre nás všetkých.

Irena Kováčiková, 
členka regionálnej rady ZPOZ

Znepokojenie u mňa spôsobujú 
charakterové vlastnosti jedného 
z kandidátov na primátora mesta. 
Len osobné skúsenosti mňa a mojej 
rodiny ma viedli k potrebe vyjadriť 
sa.

Je tu prítomný kandidát, u ktorého, 
podľa môjho názoru, postaveného 
na mojich doterajších skúsenosti-
ach a poznatkoch, nie je problém 
v nedostatku, ale čo je zlé, v plnej 
strate ľudskosti, spolupatričnos-
ti, schopnosti obetovania sa pre 
druhých, neúcty k deťom, ženám 
a mužom, s extrémnym egoizmom 
rešpektujúcim len jeho najbližšiu 
rodinu, so vždy prítomnou kalkulá-
ciou a snahou manipulovať ostat-
né osoby. 

Želám občanom mesta Púchov, 
hlavne mladým voličom, ostraži-
tosť a rozvahu, aby ich sprevádzali 
pri predvolebných rozhovoroch ro-
dičov s deťmi , priateľov, kolegov v 
práci či na dôchodku a v deň volieb. 
Pýtajte sa, raďte sa, analyzujte, daj-
te pozor na podprahovo sľubovanú 
budúcnosť, venujte sa verejnej a 
neverejnej minulosti a prítomnosti 
všetkých kandidátov na primátora 
mesta, nech sa naplní veta... minu-
losť ho dobehla či minulosť mu po-
mohla... 

Predpokladajme, že model správa-
nia sa človeka - kandidáta sa voľba-
mi nemení, len sa vystupňuje k dob-
rému či zlému. Rozvíjajme dobro, 
zastavujme zlo. 

Reagujete na blížiace sa 
primátorské voľby 

MUDr. Mário Jurovčík, ambulantný chirurg, občan mesta Púchov

č. 6 -  niektoré spoje neprechád-
zajú cez ulice Spojová, Vajanského 
a Továrenská, a niektoré boli pre-
sunuté na linku č. 60

č. 60 - vytvorila sa nová trasa z pô-
vodnej linky č. 60š, ktorá zachádza 
k novovytvorenej zastávke „Dvo-
ry – Kaufland“,  pôvodné školské 
spoje linky 60š boli presunuté na 
spoločnú školskú linku 6š

č. 6š - úprava časov na niektorých 
spojoch spolu s presunutými spoj-
mi z linky 60š (trasy spojov zlúče-
ných liniek sú po novom zhodné)

č. 61 - ranný spoj č.2 (5:20), poo-
bedný spoj č. 8 (13:30) a č. 7 (14:20) 
sa predlžujú až na zastávku „Hra-
bovka - Svätoplukova“

Uvedené zmeny boli odsúhlasené 
na základe žiadosti Občianskeho 
výboru v Nosiciach  na Dopravnej 
komisii 10. 10. 2018. Sú zverejnené 
aj na: www.mhdpuchov.sk, www.
puchov.sk.

Ing. Jozef Daniž, ADP Púchov

Zmeny cestovných poriadkov MAD 
pre linky č. 6, 6š, 60 a 61 
platné od 1. 11. 2018
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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!

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!

+ bonus maďarský Krumlov - ŠOPROŇ

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:
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HOKEJ

Víťazná séria mužov pokračuje, dorastenci zdolali Slovan

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

I. liga muži
6. kolo: 
MŠK Púchov – Iskra Partizánske 5:1 (4:0, 0:1, 

1:0), 4. Pšurný (Zúbek, Kvocera), 8. Zemko (Pšurný, 
Zúbek), 18. Prus (Košut, Kvocera), 19. Pšurný (Zúbek, 
Zemko), 47. Prus (Kutsevych) – 26. Školka (Kozachuk, 
Ondruška)

Strely na bránku: 38/28, presilovky: 2/1 – 5/1, roz-
hodovali Krist, Hodoň, Nosek, 300 divákov

O víťazstve nad kvalitným súperom rozhodli Pú-
chovčania v podstate už v prvej tretine, ktorú vyhrali 
presvedčivo 4:0. Skóre otvoril už vo štvrtej minúte 
Pšurný, o ďalšie štyri minúty zvýšil Zemko na 2:0. V 
závere prvej tretiny zvyšovali Prus a Pšurný už na 4:0. 
V nervóznej druhej tretine domáci neskórovali. Zau-
jal tak iba gól Partizánskeho a pästné súboje Kvoceru 
a Zúbeka. V záverečnej tretine vsietil upokojujúci gól 
Prus a napriek provokáciám zo strany hostí doviedli 
Púchovčania stretnutie do pohodlného víťazstva, 
vďaka čomu sa udržali v čele druholigovej tabuľky. 

Zostava MŠK Púchov: Kostelný – Okuliar, Kvocera, 
Fančovič, Augustín, Haluška, Brňák – Zúbek, Pšurný. 
Zemko, Furo, Mičuda, Švantner, Kutsevych, Panáček, 
Prus, Košut, Bajtala, tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 6. kola:
Senica – Levice 3:5, Prievidza – Dolný Kubín 9:3, 

Dynamax Nitra – Brezno 5:3, Osmos Bratislava B mal 
voľno
1. MŠK Púchov  7 5 0 0 2 40:23 15
2. Levice  6 5 0 0 1 27:18 15
3. Osmos BA B  6 4 0 0 2 38:30 12
4. Dynamax NR  7 5 0 0 2 32:29 12
5. Prievidza  6 3 0 1 2 31:21 10
6. D. Kubín  6 2 0 0 4 27:27 6
7. Brezno  7 1 1 0 5 26:42 5
8. Partizánske  5 1 0 0 4 16:19 3
9. Senica  6 1 0 0 5 20:48 3

   Extraliga dorast
  Extraligoví dorastenci sa postarali o senzáciu, 
keď v 16. kole dokázali zvíťaziť na ľade favorizo-
vaného Slovana Bratislava. Poučili sa z prvého 
stretnutia a v druhom nečakane favoritovi uch-
matli všetky body...
  15. kolo: 
   HC Slovan Bratislava – MŠK Púchov 4:1 (1:0, 1:0, 
2:1), 45. Plavecký (Urban, Pobežal) 
   Ostatné výsledky 15. kola: 
Žilina – Spišská Nová Ves 3:6, Trenčín – Poprad 4:8, 
Martin – Nitra 3:2, Liptovský Mikuláš – Skalica 4:1, 
Michalovce – Zvolen 6:2, Banská Bystrica – Košice 2:3
   16. kolo: HC Slovan Bratislava – MŠK Púchov 
3:4 (2:2, 0:1, 1:1), 8. Plavecký (Krajčovič), 20. Putala 
(Urban, Urbánek), 30. Omelka (Plavecký, Slugeň), 56. 
Plavecký (Januščák, Ladecký)
   Ostatné výsledky 16. kola: 
Žilina – Spišská Nová Ves 3:4 po predĺžení, Trenčín – 
Poprad 3:2 po predĺžení, Liptovský Mikuláš – Skalica 
1:2, Michalovce – Zvolen 4:1, Martin – Nitra 3:1
1. Košice 19 16 1 0 2 0 76:28 52
2. Slovan  20 16 1 0 1 2 98:42 51
3. Sp. N. Ves  20 13 1 0 2 4 77:51 43
4. Poprad  20 12 2 0 2 4 82:49 42
5. Trenčín  20 10 4 0 2 4 74:45 40
6. MŠK Púchov  20 10 2 0 2 6 64:49 36
7. B. Bystrica  19 7 4 0 1 7 52:51 30
8. Michalovce  20 9 0 0 1 10 62:72 28
9. L. Mikuláš  20 7 0 0 0 13 50:74 21
10. Skalica  20 6 1 0 1 12 48:84 21
11. Nitra 20 5 2 0 1 12 54:61 20

12. Martin  20 6 0 0 0 14 50:77 18
13. Žilina  20 3 1 0 4 12 50:83 15
14. Zvolen  20 0 0 0 0 20 30:101 0

   Kadeti
   7. kolo:
   HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 0:4 (0:1, 
0:3, 0:0), 10. Ondrášik (M. Pobežal), 25. Kolinko (Kraj-
čoviech, Lezzani), 29. F. Pobežal (Veteška, M. Pobežal), 
40. M. Pobežal (Ondrášik)
   Ostatné výsledky 7. kola: 
   Levice – Martin 0:8, Prievidza – Topoľčany 12:2, Tren-
čín – Žilina 4:2
1. Trenčín  7 6 0 1 52:17 12
2. Prievidza  7 4 2 1 37:16 10
3. MŠK Púchov  7 5 0 2 25:15 10
4. Žilina  7 3 1 3 34:22 7
5. Martin  6 3 1 2 25:15 7
6. P. Bystrica  7 1 1 5 18:39 3
7. Topoľčany  7 1 1 5 12:49 3
8. Levice  6 1 0 5 15:45 2

   I. liga starší žiaci
   8. HT
   9. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec 21:0 (8:0, 7:0, 
6:0), 3. Kľučka, 8. R. Halušková (Toman), 8. Kováčik 
(Hudík, Pišoja), 10. Hajas (Hudík, Kováčik), 11. Lazkov 
(Kohutiar), 13. Škultéty (Hudík), 18. Lazkov, 20. Hajas 
(Pišoja), 24. Toman (Hajas), 27. Pišoja), 29. Lazkov (Ko-
hutiar), 30. Škultéty (R. Halušková), 31. Hudík (Ková-
čik), 33. Boroš (Lazkov), 35. Pišoja (Škultéty), 42. Hajas 
(Kohutiar), 45. Škultéty, 48. R. Halušková (Pišoja), 53. 
Kľučka (R. Halušková), 54. Kováčik (Hajas), 60. Hudík 
(Pišoja)
   Ostatné výsledky 9. kola: Banská Bystrica – Zvolen 
2:1, Brezno – Považská Bystrica 7:4, Žilina – Ružombe-
rok 11:3, Liptovský Mikuláš – Martin 2:6
1. MŠK Púchov  9 7 1 1 57:11 15
2. Žilina  9 7 1 1 60:28 15
3. B. Bystrica  9 7 0 2 69:11 14
4. Martin  9 6 0 3 81:25 12

5. Zvolen  8 6 0 2 47:16 12
6. L. Mikuláš  9 3 0 6 43:33 6
7. P. Bystrica  9 3 0 6 46:61 6
8. Brezno  9 3 0 6 31:76 6
9. Ružomberok  9 1 0 8 29:61 2
10. Lučenec  8 0 0 8 26:167 0
   7. HT
   9. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec 7:4 (4:2, 2:1, 
1:1), 2. Cebo (Vrtiel, Vrábel), 4. Palan (Brežný, Cebo), 
11. Vrábel (Cebo, Vrtiel), 15. Brežný (Vráblik), 21. Vrá-
blik (Palan, Brežný), 31. Hájovský (Vrtiel), 56. Brežný 
(Palan)
   Ostatné výsledky 9. kola: Banská Bystrica – Zvolen 
7:4, Brezno – Považská Bystrica 2:2, Žilina – Dolný Ku-
bín 3:3, Liptovský Mikuláš – Martin 4:5
1. B. Bystrica 9 8 0 1 81:27 16
2. D. Kubín  9 7 1 1 63:17 15
3. MŠK Púchov  9 7 1 1 66:26 15
4. Zvolen  9 6 0 3 50:38 12
5. Žilina  9 4 1 4 53:37 9
6. Brezno  9 3 1 5 26:51 7
7. P. Bystrica  9 2 2 5 26:47 6
8. Martin  9 2 0 7 20:57 4
9. L. Mikuláš  9 2 0 7 21:59 4
10. Lučenec  9 1 0 8 29:76 2

    I. liga mladší žiaci
   6. HT
  9. kolo: HKM Rimavská Sobota – MŠK Púchov 
0:11 (0:2, 0:5, 0:4), Zvolen – Banská Bystrica 4:5, 
Považská Bystrica – Brezno 6:5, Ružomberok - Žilina 
0:13, Martin – Liptovský Mikuláš 11:4
   5. HT
   9. kolo: HKM Rimavská Sobota – MŠK Púchov 4:9 
(0:3, 0:4, 4:2), Zvolen – Banská Bystrica 11:9, Považ-
ská Bystrica – Brezno 7:1, Dolný Kubín – Žilina 3:14, 
Martin – Liptovský Mikuláš 5:2

Anatolij Prus a Vladislav Kutsevych patrili k najvýraznejším postavám piatkového zápasu s Partizánskym. Pú-
chovčania sa udržali v čele tabuľky.               FOTO: Miroslav Mikáč
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Púchovská rezerva nestačila na nováčika z Papradna
Stolný tenis

   4. liga muži
   Ani jednému z dua účastníkov krajskej štvrtej 
ligy z Púchovského okresu sa minulú sobotu ne-
podarilo bodovať. Obaja utrpeli hladké prehry u 
súperov na hornej Nitre.    
3. kolo: 
   ŠKST Bošany B – Lysá pod Makytou 16:2 (Schulcz 
2), STK Žarnov Oslany – Slovan Dolné Kočkovce 
14:4 (Janiš 2, R. Škrabko, štvorhra), Otrhánky – Malé 
Chlievany 11:7, Chocholná-Velčice – Trenčianska 
Teplá B 4:14, Trenčianske Bohuslavice – Trenčianske 
Jastrabie 15:3, STK Prievidza B – Tužina 2:16, Handlo-
vá – Kanianka 13:5
   4. kolo: 
   STK Žarnov Oslany – Lysá pod Makytou 14:4, La-
decký (na snímke) 2, Schulcz 1, štvorhra, STK Boša-
ny B – Slovan Dolné Kočkovce 13:5 (Michalec 1, R. 
Škrabko 1, J. Škrabko 1, 2x štvorhra), Trenčianske Bo-
huslavice – Trenčianska Teplá C 5:13, Chocholná-Vel-
čice – Trenčianske Jastrabie 12:6, Handlová – Tužina 
9:9, STK Prievidza B – Kanianka 7:11
1. T. Teplá B 4 4 0 0 54:18 12
2. Bošany B  4 4 0 0 53:19 12
3. Oslany 4 4 0 0 52:20 12
4. Otrhánky 3 3 0 0 38:16 9
5. T. Jastrabie 4 2 0 2 35:37 8
6. T. Bohuslavice 4 2 0 2 35:37 8
7. Chocholná  4 2 0 2 30:42 8
8. Tužina   4 1 1 2 39:33 7
9. Handlová 4 1 1 2 33:39 7
10. Kanianka 4 1 0 3 26:46 6
11. D. Kočkovce 3 1 0 2 25:29 5
12. Prievidza B  4 0 0 4 17:55 4
13. M. Chlievany 3 0 0 3 23:31 3
14. Lysá 3 0 0 3 8:46 3

   5. liga muži
   Nováčik z Dohnian sa ani v treťom kole nedočkal 
bodového zápisu, neuspel za stolmi v Sedmerov-
ci. Tamojšej rezerve však kládli Dohňanci tuhý 
odpor a ich výkon je prísľubom pred náročnými 
bojmi v najvyššej oblastnej súťaži. 
   3. kolo: 
   Medeko Považská Bystrica A – Nová Dubnica C 
17:1, Guláč, Lipa, Lauš, Belás po 4, 1 štv. – 1 štv., Slo-
van Považská Bystrica A – Pruské A 5:13,Tománek 
2, Šuba, Zemančík po 1, 1 štv. – Joz. Šatka, Ondruška 
po 4, Kopačka, Jakúbek po 2, 1 štv., Sedmerovec B 
– Dohňany A 13:5, Mazán 4, Galko, M. Šelinga st. 

po 3, Miloš Šelinga 2, 1 štv. – M. Baška 2, R. Baška, 
Junga po 1, 1 štv., Dolný Moštenec – Ladce B 12:6, 
Kmecík, Podmaník st. po 4, Baláž 3, 1 štv. – Hromek 2, 
Gajdošík, Kvasnica, Pišta po 1, 1 štv., Nová Dubnica 
B – Nozdrovice A 13:5, Prekop, Garaj po 4, Janiga 2, 
Grambličková 1, 2 štv. – Didek, Koštialik po 2, J. Kalus 
1, Dubnica nad Váhom – TTC Považská Bystrica 
B 17:1, Topák, Slivka, Eckert po 4, M. Palček 3, 2 štv. 
– Kulichová 1.
1. D. Moštenec   3 3 0 0 41:13 9
2. N. Dubnica B  3 3 0 0 34:20 9
3. Medeko PB   3 2 1 0 38:16 8
4. Pruské   3 2 1 0 38:16 8
5. Dubnica   3 2 0 1 40:14 7
6. Sedmerovec B  3 2 0 1 33:21 7
7. Ladce B  3 2 0 1 26:28 7
8. Slovan PB   3 1 0 2 26:28 5
9. Dohňany   3 0 0 3 16:38 3
10. TTC PB B  3 0 0 3 14:40 3
11. Nozdrovice   3 0 0 3 12:42 3
12. N. Dubnica C  3 0 0 3 6:48 3
   6. liga muži
 Belušania napriek výbornému výkonu otcov-
sko-synovskej dvojice Hrevušovcov nedokázali 
vyzrieť na skúsených stolných tenistov Dolnej 
Marikovej a podľahli tesne 7:11. Rezerva Dolných 
Kočkoviec si po rovnakom výsledku poradila s mi-
nuloročným účastníkom piatej ligy Pružinou. 
3. kolo: 
   Medeko Považská Bystrica B – Červený Kameň 
16:2, Herco, I. Melicherík po 4, Ľ. Melicherík 3, Ľ. Vi-
šenka, Filípek po 2, 1 štv. – Bajzík 1, 1 štv., Slovan 
Považská Bystrica B – Pruské B 5:13, P. Gálik 3, Hlu-
bina 2 – Černej, Cibík, Beránek po 3, Burdej 2, 2 štv., 
Milochov A – TTC Považská Bystrica C 18:0, Kunov-
ský, Benko, Hradňanský, Lutišan po 4, 2 štv., Zliechov 
– Sedmerovec C 14:4, M. Vicen 4, Kameništiak, Kr-
cheň, D. Mišík st. po 3, 1 štv. – A. Mišík 3, 1 štv., Beluša 
A – Dolná Mariková 7:11, I. Hrevuš, Ľ. Hrevuš po 3, 1 
štv. – Žiačik, Striženec po 3, V. Melicherík, Tretiník po 
2, 1 štv., Pružina A – Dolné Kočkovce B 7:11, Behro, 
Sádecký po 3, 1 štv. – Chobot, P. Majdán po 3, Fedora, 
Crkoň po 2, 1 štv.
1. Zliechov   3 3 0 0 38:16 9
2. Pruské B  3 3 0 0 35:19 9
3. Medeko PB B  3 2 0 1 42:12 7
4. Slovan PB B  3 2 0 1 38:16 7
5. Milochov   3 2 0 1 34:20 7
6. D. Mariková   3 2 0 1 30:24 7
7. D. Kočkovce B  3 2 0 1 27:27 7
8. Beluša   3 1 0 2 25:29 5
9. Č. Kameň   3 1 0 2 19:35 5
10. Pružina   3 0 0 3 22:32 3
11. Sedmerovec C  3 0 0 3 14:40 3
12. TTC PB C  3 0 0 3 0:54 3 
   7. liga muži Juh
   Horná Breznica ani v treťom kole v okresnom 
derby v Beluši nezaváhala, neprehrala ani jeden 
zápas a s impozantným skóre je suverénom súťa-
že.   Rezerva Dohnian podľa očakávania nestačila 
na favorizovanú JoLu Dubnica. 
   3. kolo:
   Dolné Kočkovce C mali voľno, Nozdrovice B 
– Miracles Dubnica nad Váhom 3:15, Otruba 3 
– Heštera 4, Trenčan, R. Fatrsík po 3, M. Dohňanský 2, 
Jakuš 1, 2 štv., Sedmerovec D – 3. ZŠ Dubnica nad 
Váhom 10:8, Kasenčák 4, Šelingová 3, P. Minárik 2, 1 
štv. – Ševček 3, P. Čilek ml. 2, Herda, I. Beniatka po 1, 
1 štv., Dohňany B – JoLa Dubnica nad Váhom 4:14, 
Bambúšek 2, Bisaha, Riško po 1 – Rojkovič, Švikruha 

po 4, Kminiak, Lalinský po 2, 2 štv., Beluša B – Horná 
Breznica 0:18, Šurian, Brnák, Jar. Chachula ml. po 4, 
Karas, Kocúr po 2, 2 štv.
1. H. Breznica   3 3 0 0 54:0 9
2. JoLa DCA   3 3 0 0 43:11 9
3. Miracles DCA   2 2 0 0 25:11 6
4. Nozdrovice B  3 1 0 2 21:33 5
5. Dohňany B  3 1 0 2 18:36 5
6. Sedmerovec D  3 1 0 2 13:41 5
7. D. Kočkovce C  2 1 0 1 22:14 4
8. ZŠ Dubnica   3 0 0 3 16:38 3
9. Beluša B  2 0 0 2 4:32 2
   7. liga muži Sever
  Rezerva Púchova nestačila na nováčika z Paprad-
na, treba však jedným dychom povedať, že jeho 
farby hája štvrtoligista Krátky a piatoligista Žilin-
čík. Prehra s Papradnom tak nie je pre mladých 
Púchovčanov žiadnou hanbou.    
3. kolo: 
   Púchov A – voľno, Šebešťanová – Pružina B 11:7, 
nenahlásené bodovanie, Milochov B – Prečín 
17:1, Balušík, Hradňanský, Horečný po 4, Gazdík 3, 
2 štv. – M. Valašík 1, Udiča – TTC Považská Bystrica 
D 18:0, Beník, Turiak, Kostka, Šuška po 4, 2 štv., Pa-
pradno – Púchov B 13:5, Krátky, Záhorec, K. Žilinčík 
po 3, Mart. Žilinčík 2, Miro Žilinčík 1, 1 štv. – Kvasnica 
2, Kutlík, Mahút po 1, 1 štv.
1. Milochov B  3 3 0 0 51:3 9
2. Šebešťanová A  3 3 0 0 46:8 9
3. Udiča A  3 3 0 0 46:8 9
4. Púchov A  2 1 0 1 25:11 4
5. Papradno A  2 1 0 1 21:15 4
6. Pružina B  2 1 0 1 18:18 4
7. Púchov B  3 0 0 3 6:48 3
8. Prečín A  3 0 0 3 2:52 3
9. TTC PB D  3 0 0 3 1:53 3

   Kto s kým za stolmi
   4. liga muži
   5. kolo – 27. 10. o 10.00
   Prievidza B – Lysá pod Makytou, Handlová – Dolné 
Kočkovce
   6. kolo – 27. 10. o 15.00
   Prievidza B – Dolné Kočkovce, Handlová – Lysá pod 
Makytou
   5. liga muži
   4. kolo – 26. 10. 
   Nová Dubnica C – TTC Považská Bystrica B, Nozdro-
vice – Dubnica nad Váhom, Ladce B – Nová Dubnica 
B, Dohňany – Dolný Moštenec (23. 10. o 18.00), Prus-
ké – Sedmerovec, Medeko Považská Bystrica – Slovan 
Považská Bystrica
   6. liga muži
   4. kolo – 26. 10.
   Červený Kameň – Dolné Kočkovce B, Dolná Mariko-
vá – Pružina, Sedmerovec C – Beluša, TTC Považská 
Bystrica C – Zliechov, Pruské B – Milochov, Medeko 
Považská Bystrica B – Slovan Považská Bystrica B
   7. liga muži – Juh
   4. kolo – 26. 10.
   JoLa Dubnica nad Váhom – Beluša B, ZŠ Dubnica 
nad Váhom – Dohňany B (23. 10. o 18.00), Miracles 
Dubnica nad Váhom – Sedmerovec D, Dolné Kočkov-
ce C – Nozdrovice B (25. 10. o 18.00), Horná Breznica 
má voľno
   7. liga muži – Sever
   4. kolo – 26. 10.
  TTC Považská Bystrica D – Papradno, Prečín – Udiča, 
Pružina B – Milochov B, Púchov A – Šebešťanová, Pú-
chov B má voľno
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Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

FUTBAL 3. LIGA MUŽI 2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

Púchovčania sú po výhre s Belušou a 
remíze v Ludinciach lídrom súťaže

5. liga muži

Skupina A
12. kolo:
Rača Bratislava – Lokomotíva Trnava 0:4, Dubnica 
nad Váhom – Karlova Ves Bratislava 3:2, Nové Zám-
ky – Myjava 0:4, Prievidza – Gabčíkovo 1:3, Malacky 
– Šamorín 0:6
1. Dubnica 12 11 0 1 47:9 33
2. Myjava 12 9 2 1 43:11 29
3. Gabčíkovo 12 7 1 4 28:16 22
4. Šamorín 12 7 1 4 26:21 22
5. Karlova Ves 12 5 3 4 32:22 18
6. Trnava 12 4 4 4 29:25 16
7. Prievidza 12 2 4 6 10:22 10
8. Malacky 12 2 1 9 7:39 7
9. Rača 12 2 1 9 11:45 7
10. N. Zámky 12 1 3 8 13:36 6
Skupina B
12. kolo: 
MFK Topvar Topoľčany – MŠK Púchov – odložené 
na 24. 10., Inter Bratislava – Komárno 6:2, Skalica 
– Zlaté Moravce/Vráble 3:0, Piešťany – Petržalka 0:1, 
Považská Bystrica – SDM Domino 3:0
1. Petržalka 12 10 2 0 37:9 32
2. Inter 12 8 3 1 47:16 27
3. Skalica 12 7 1 4 21:17 22
4. Piešťany 12 6 3 3 31:17 21
5. Zl. Moravce 12 6 2 4 22:13 20
6. MŠK Púchov 11 5 2 4 32:17 17
7. Domino 12 3 2 7 22:25 11
8. P. Bystrica 12 3 0 9 12:30 9
9. Komárno 12 2 1 9 23:39 7
10. Topoľčany 11 1 0 10 12:76 3

   Skupina A
  12. kolo: 
  Rača Bratislava – Lokomotíva Trnava 0:6, Dubnica 
nad Váhom – Karlova Ves Bratislava 4:2, Nové Zám-
ky – Myjava 0:1, Prievidza – Gabčíkovo 0:2, Malacky 
– Šamorín 3:1
1. Trnava 12 10 1 1 42:6 31
2. Myjava 12 9 1 2 22:8 28
3. Gabčíkovo 12 8 2 2 14:7 26
4. Dubnica 12 8 1 3 38:15 25
5. Šamorín 12 4 3 5 12:11 15
6. Karlova Ves 12 4 3 5 20:21 15
7. Malacky 12 3 2 7 18:24 11
8. Prievidza 12 2 2 8 14:20 8
9. N. Zámky 12 2 1 9 8:36 7
10. Rača 12 2 0 10 7:47 6
   Skupina B
  12. kolo: 
  MFK Topvar Topoľčany – MŠK Púchov – odložené 
na 24. 10., Inter Bratislava – Komárno 5:4, Skalica – 
Zlaté Moravce 3:3, Piešťany – Petržalka 1:2, Považská 
Bystrica – Domino 0:5
1. Petržalka 12 11 0 1 41:7 33
2. Zl. Moravce 12 10 1 1 46:5 31
3. Skalica 12 10 1 1 45:7 31
4. Inter 12 7 0 5 30:22 21
5. Domino 12 6 0 6 28:22 18
6. Piešťany 12 5 0 7 21:27 15
7. MŠK Púchov 11 3 1 7 15:37 10
8. Komárno 12 3 0 9 21:33 9
9. Topoľčany 11 2 0 9 4:30 6
10. P. Bystrica 12 0 1 11 4:65 1

Nováčik z Kvašova ani po dvanástom kole nemá 
na svojom konte prehru a po kontumačnom 
víťazstve nad Veľkou Hradnou má v čele piatej 
ligy päťbodový náskok. 
12. kolo: 
Spartak Kvašov – Družstevník Veľká Hradná 3:0 
kontumačne – hostia na stretnutie nepricestova-
li, Dolné Vestenice – Chocholná-Velčice 2:1, Brvniš-
te – Uhrovec 2:0, Podmanín – Zemianske Kostoľany 
5:1, Ladce – Podolie 0:2, Trenčianska Turná – Veľké 
Uherce 1:0, Plevník-Drienové – Cígeľ 2:2, Kanianka 
– Bošany 3:1
1. Kvašov 12 10 2 0 26:8 32
2. Uhrovec 12 8 3 1 33:12 27

3. Brvnište 12 8 3 1 26:10 27
4. D. Vestenice 12 8 1 3 27:13 25
5. Podmanín 12 7 2 3 29:16 23
6. Z. Kostoľany 12 7 1 4 31:12 22
7. Cígeľ 12 6 2 4 27:13 20
8. Chocholná 12 5 1 6 22:16 16
9. Ladce 12 4 3 5 19:23 15
10. Podolie 12 3 4 5 12:18 13
11. V. Uherce 12 4 0 8 15:20 12
12. Plevník 12 3 3 6 16:29 12
13. Tr. Turná 12 3 2 7 19:33 11
14. V. Hradná 11 3 1 7 16:43 10
15. Kanianka 12 2 1 9 12:23 7
16. Bošany 12 0 1 11 10:48 1

Nováčik z Kvašova je stále bez prehry

   Dohrávka 7. kola:

   MŠK Púchov – Beluša 4:1 (3:0)
  Belušania sú pre futbalistov MŠK Púchov v po-
sledných rokoch nočnou morou, tentokrát však v 
okresnom derby jednoznačne dominovali domáci. 
Belušania pred najväčšou návštevou tejto sezóny (ak 
nerátame pohárové stretnutie) síce takmer pol hodi-
nu odolávali domácemu tlaku, no v 25. minúte ukon-
čil strelecké prekliatie Marman a poslal domácich 
do vedenia – 1:0. Belušania nespanikárili, aj po góle 
pozorne bránili a pokúšali sa o rýchle protiútoky. 
Obrana Púchova však bola pozorná, veľa rodiacich 
sa akcií zlikvidovala už stredová rada MŠK. Púchov-
čania trpezlivo čakali na svoje príležitosti a tie prišli v 
samotnom závere prvého polčasu. Dve minúty pred 
jeho koncom zvýšil Daniel Pilný na 2:0 a v záverečnej 
minúte sa strelecky presadil aj aktívny Pilát – 3:0. Ak 
po obrátke aj Belušania pomýšľali na zvrat, ich pred-
savzatia pochoval svojim druhým gólom D. Pilný už 
v 54. minúte. Domáci už v pohode kontrolovali pre-
svedčivé vedenie a na ich zaslúženom víťazstve ne-
zmenil nič ani čestný gól Beluše, ktorý vsietil deväť 
minút pred koncom Gorelka – 4:1.   
   Góly: 25. Marman, 43. D. Pilný, 45. Pilát, 54. D. Pilný 
– 81. Gorelka
   Rozhodovali Fehér, Kováč, Turba, 350 divákov
   Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Ozimý, Pilát, 
Sibanda, D. Pilný (76. Kopiš), Marman (59. Kvaššay), 
Vanák, Michlík (70. Turza), Krčula (83. Haviar), Brezni-
čan 
   Zostava Kovo Beluša: Ciesar – Janíček, Cisár, Čačko 
(46. Oravec), Novisedlák, Gašpar (81. Bielik), Ďuriš (46. 
Meliš), Hrenák, Levai (75. Bičan), Mišutka, Gorelka
   12. kolo:

   Veľké Ludince – MŠK Púchov 1:1 (0:0)
   Futbalisti MŠK Púchov nastupovali na trávniku 
Veľkých Ludiniec ako líder súťaže v úlohe favorita, 
no opäť sa presvedčili o vyrovnanosti súťaže. Herne 
vyspelejší Púchovčania narážali na húževnatý odpor 
súpera, ktorý technické nedostatky nahrádzal ob-
rovskou bojovnosťou. Po bezgólovom polčase sa v 
druhej polovici viac osmelili aj domáci futbalisti. Od-
menou im bol vedúci gól v 64. minúte. Jeho autorom 
bol Kováč. Púchovčania nechceli z Veľkých Ludiniec 

odísť bez bodu, a tak zvýšili obrátky a v 78. minúte 
sa dočkali vyrovnania po góle D. Pilného – 1:1. Fut-
balisti MŠK si odviezli domov bod, vďaka ktorému sa 
vyšvihli do čela treťoligovej tabuľky. Už v sobotu si 
budú môcť vedenie poistiť, v šlágri jesene však musia 
na domácom trávniku zdolať druhé Gabčíkovo, ktoré 
na Púchovčanov stráca jediný bodík.   
   Góly: 64. Kováč – 78. D. Pilný
   Žlté karty: Kosák – D. Pilný, Krčula, rozhodovali: P. 
Krivošík, M. Krivošík, S. Krivošík, 200 divákov
   Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Ozimý, Pilát, 
Sibanda, D. Pilný, Marman (71. Kopiš), Vanák, Michlík 
(86. Kvaššay), Krčula (90. Haviar), Brezničan
   Ostatné výsledky 12. kola:
   Trenčianske Teplice – Beluša 2:1 (0:1), 72. Svorada, 
88. Vaculík – 36. Levai, Považská Bystrica – Nitra B 3:0 
(2:0), 21. M. Gajdošík, 45. Zavadzan, 60. Slávik, Trnava 
B – Nové Zámky 10:0, Malženice – Lednické Rovne 
4:0, Galanta – Šaľa 0:1, Gabčíkovo – Kalná nad Hro-
nom 2:0, Zlaté Moravce/Vráble B – Nové Mesto nad 
Váhom 0:0
1. MŠK Púchov 12 7 3 2 17:9 24
2. Gabčíkovo 11 7 2 2 23:12 23
3. Šaľa 11 7 2 2 19:9 23
4. Nitra B 12 6 2 4 22:16 20
5. Trnava B 12 6 1 5 30:21 19
6. Malženice 11 6 0 5 27:14 18
7. Beluša 11 5 3 3 17:9 18
8. L. Rovne 12 4 4 4 15:15 16
9. P. Bystrica 11 4 3 4 17:15 15
10. Zl. Moravce B 12 3 5 4 17:16 14
11. Galanta 12 4 2 6 16:18 14
12. Kalná 11 4 2 5 10:16 14
13. V. Ludince 12 3 4 5 16:21 13
14. T. Teplice 11 3 3 5 18:18 12
15. N. Mesto 11 2 6 3 6:13 12
16. N. Zámky 12 0 0 12 3:51 0
   
   Program 13. kola, 27. - 28. 10.
   MŠK Púchov – ŠK 1923 Gabčíkovo (27. 10. o 
14.00), Nové Mesto nad Váhom – Trnava B, Nové 
Zámky – Považská Bystrica, Kalná nad Hronom – Zla-
té Moravce/Vráble B, Šaľa – Veľké Ludince, Nitra B 
– Trenčianske Teplice, Lednické Rovne – Galanta, Bel-
uša - Malženice
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga muži

7. liga muži

4. liga st. žiaci - JUH

I. liga mladší žiaci U12

1. liga starší žiaci U14

1. liga starší žiaci U15

1. liga mladší žiaci U13
Delegačná listina ObFZ na 28. 10.

8. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 7:0 (4:0), 
Trenčín – Zlaté Moravce/Vráble 6:1, Slovan Bratislava 
– Petržalka 1:0, Nitra – Dunajská Streda 2:1, Prievidza 
– Domino 2:1, Levice - Karlova Ves Bratislava 1:3, Dub-
nica nad Váhom – Skalica 3:1, Trnava – Senica 3:1

1. Nitra 8 7 1 0 26:3 22
2. Petržalka 8 6 0 2 31:5 18
3. Trenčín 9 5 2 2 31:7 17
4. Trnava 8 5 2 1 20:5 17
5. D. Streda 8 5 1 2 22:10 16
6. Senica 8 5 1 2 19:10 16
7. Slovan 8 5 0 3 24:10 15
8. Inter 8 4 1 3 19:13 13
9. Zl. Moravce 8 4 1 3 17:17 13
10. Karlova Ves 8 3 2 3 14:12 11
11. MŠK Púchov 9 3 1 5 15:26 10
12. Skalica 8 2 2 4 8:15 8
13. Prievidza 8 2 0 6 7:33 6
14. Dubnica 8 1 0 7 4:27 3
15. Domino 8 0 1 7 2:25 1
16. Levice 8 0 1 7 4:45 1

7. kolo: Slovan Levice – MŠK Púchov 0:5 (0:1), 
Vavrík, Papučiar, Baláž, Staňo, Huňačka, Slovan Bra-
tislava – Senica 7:1, Dubnica nad Váhom – Petržalka 
1:2, Inter Bratislava – Skalica 5:0, Prievidza – Nitra 2:7, 
Trenčín – Dunajská Streda 4:2, Trnava – Zlaté Morav-
ce 2:1, Domino – Karlova Ves 1:0
1. Petržalka 7 7 0 0 30:8 21
2. Nitra 7 6 0 1 49:11 18
3. Slovan 7 6 0 1 29:11 18
4. Trenčín 7 6 0 1 28:11 18
5. Domino 7 4 1 2 12:9 13
6. MŠK Púchov 7 4 0 3 26:13 12
7. D. Streda 7 3 1 3 23:14 10
8. Senica 7 3 0 4 25:21 9
9. Dubnica 7 3 0 4 15:20 9
10. Inter 7 3 0 4 12:17 9
11. Zl. Moravce 7 2 1 4 20:14 7
12. Trnava 7 2 1 4 17:26 7
13. Karlova Ves 7 2 0 5 17:18 6
14. Prievidza 7 2 0 5 19:29 6
15. Skalica 7 1 0 6 13:38 3
16. Levice 7 0 0 7 2:77 0

7. kolo: FK Slovan Levice – MŠK Púchov 3:11 (1:4), 
Ročiak 3, Talda, Vráblik, Janek, Pavlík, Valachovič, 
Zbín, Homola, Slovan – Senica 19:4, Dubnica – Pe-
tržalka 5:17, Inter Bratislava – Skalica 28:1, Prievidza 
– Nitra 2:34, Trenčín – Dunajská Streda 32:7, Trnava 

– Zlaté Moravce 22:1, Domino – Karlova Ves 4:6
1. Slovan 7 7 0 0 111:28 21
2. Petržalka 7 7 0 0 92:23 21
3. Karlova Ves 7 6 0 1 116:34 18
4. Trnava 7 5 0 2 140:25 15
5. Trenčín 7 5 0 2 116:47 15
6. Inter 7 5 0 2 102:36 15
7. Nitra 7 4 0 3 130:39 12
8. MŠK Púchov 7 4 0 3 57:56 12
9. Domino 7 4 0 3 57:58 12
10. Zl. Moravce 7 3 0 4 53:93 9
11. Senica 7 2 0 5 40:97 6
12. D. Streda 7 2 0 5 54:113 6
13. Levice 7 1 0 6 36:100 3
14. Prievidza 7 1 0 6 42:136 3
15. Skalica 7 0 0 7 20:122 0
16. Dubnica 7 0 0 7 31:190 0

10. kolo:
Kolačín – Bolešov 1:3, Košecké Podhradie – Lazy pod 
Makytou 1:1 (0:6), Ondrička 2, Juršták 2, Nosek 2, 
Eštok 2, Nagy 2, Veteška, Košeca – Beluša 1:1 (0:0), Sy-
nák (pk), Hradčan Lednica – Ilava 9:0 (7:0), M. Matúš 
3, Bielik 2, M. Červený 2, R. Červený 2, Horná Poruba 
– Nová Dubnica 1:6, Horovce – Dolné Kočkovce 2:0 
(0:0), Martinko 2
1. Lazy 10 9 0 1 55:4 27
2. Beluša 10 8 1 1 70:11 25
3. Lednica 10 8 0 2 73:7 24
4. Košeca 10 7 2 1 30:11 23
5. D. Kočkovce 10 5 1 4 30:15 16
6. Kolačín 10 5 0 5 19:29 15
7. N. Dubnica 10 3 3 4 23:30 12
8. Bolešov 10 3 3 4 22:39 12
9. Horovce 10 3 0 7 5:30 9
10. Ilava 10 1 3 6 11:40 6
11. H. Poruba 10 1 0 9 7:71 3
12. K. Podhradie 10 0 1 9 8:66 1

6. liga muži – 13. kolo o 14.00
Udiča – Košecké Podhradie (Meluch, Hriadel), 

Bolešov – Lysá pod Makytou (Ďuriš, Kováč), Prus-
ké – Horná Poruba (Gago, Kapila), Dolné Koč-
kovce – Tuchyňa (Škrovánek, Mrocek), Jasenica 
– Papradno (M. Mihálik, B. Mihálik), Mikušovce 
– Košeca (Mako, Balušík), Streženice – Dolná Ma-
riková (R. Sklenár)

Predohrávka 14. kola – 30. 10. o 15.00: Pruské 
– Lysá pod Makytou (M. Mihálik, Pastorek, Kapila)

7. liga muži – 11. kolo o 14.00
Dohňany – Kameničany (Juríček, Petrušek), Bo-

diná – Dulov(R, Jandušík), Visolaje – Kolačín (Ko-
leno, Horečný), Sverepec – Praznov (Migát, Proč), 
Lazy pod Makytou – Lednica (Pastorek, Kováčik), 
Šebešťanová má voľno

Dohrávka 9. kola – 30. 10. o 14.00: Sverepec 
– Lazy pod Makytou (Škrovánek, Proč)

6. liga dorast – 11. kolo o 11.15
Bolešov – Streženice (Kováč, Ďuriš), Dolné 

Kočkovce – Nová Dubnica (Mrocek, Škrovánek), 
Pružina – Tuchyňa (Horečný, Koleno), Sverepec 
– Brvnište (Proč, Migát), Jasenica a Horovce majú 
voľno

4. liga starší žiaci Juh – 11. kolo o 9.15
Nová Dubnica – Kolačín (v sobotu o 10.00 – Ko-

váčik), Beluša – Lednica (v sobotu o 14.00 – Me-
luch), Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie (Hri-
adel), Bolešov – Horovce (Petrušek), Ilava – Horná 
Poruba (Sklenár), Lazy pod Makytou – Košeca (o 
11,15 – Pastorek)

10. kolo: 
Horovce – Bolešov 6:2 (4:2), Toman 3, Chovanec, Mi-
čuda, Rebro, Brvnište – Pružina 1:3, Tuchyňa – Dolné 
Kočkovce 3:0, Lednica a Nová Dubnica mali voľno
1. N. Dubnica 8 6 1 1 43:12 19
2. Brvnište 8 6 0 2 35:13 18
3. Streženice 7 5 1 1 18:10 16
4. Jasenica 8 4 1 3 21:19 13
5. Pružina 8 4 0 4 23:13 12
6. Sverepec 8 3 2 3 31:26 11
7. Bolešocv 8 3 0 5 29:45 9
8. D. Kočkovce 8 2 1 5 14:29 7
9. Tuchyňa 8 2 1 5 21:38 7
10. Horovce 9 1 1 7 14:44 4

6. liga dorast

8. kolo:
Inter Bratislava – MŠK Púchov 1:0 (0:0), Trenčín 
– Zlaté Moravce 11:0, Slovan Bratislava – Petržalka 
3:1, Nitra – Dunajská Streda 0:1, Prievidza – Domino 
1:5, Levice – Karlova Ves Bratislava 1:1, Dubnica nad 
Váhom – Skalica 0:8, Trnava – Senica 2:0
1. Trenčín 9 8 0 1 69:11 24
2. Slovan 8 7 1 0 32:7 22
3. D. Streda 8 6 1 1 16:6 19
4. Petržalka 8 5 1 2 21:10 16
5. Karlova Ves 8 4 2 2 16:7 14
6. Domino 8 4 2 2 19:11 14
7. Nitra 8 4 1 3 30:11 13
8. Trnava 8 4 1 3 25:11 13
9. Skalica 8 4 0 4 20:14 12
10. Inter 8 4 0 4 15:17 12
11. Levice 8 3 2 3 10:21 11
12. MŠK Púchov 9 1 3 5 7:20 6
13. Senica 8 1 1 6 6:17 4
14. Prievidza 8 1 1 6 6:33 4
15. Zl. Moravce 8 1 0 7 8:43 3
16. Dubnica 8 0 0 8 4:65 0

V šlágri kola sa hralo o špičku tabuľky v Šebešťanovej, 
kde privítali Visolaje. Hostia vyhrali 2:0 a postupové 
ambície Visolají začínajú naberať reálnejšie kontúry.  
10. kolo:  
Kameničany – Lazy pod Makytou 3:2 (1:1), Horváth 2, 
Hutyra – Kmošena 2, Šebešťanová – Visolaje 0:2 (0:1), 
Černošík, Kujaník, Kolačín – Bodiná 8:0 (4:0), Kucharík 
3, Vavrúš 2, Filo, Hlásny, Baláž, Dulov – Dohňany 0:0, 
Lednica – Sverepec 0:1
1. Kameničany 9 8 0 1 32:14 24
2. Visolaje 9 7 1 1 30:8 22
3. Šebešťanová 10 6 2 2 33:12 20
4. Dohňany 9 4 1 4 17:16 13
5. Kolačín 9 4 0 5 23:21 12
6. Dulov 9 3 3 3 13:15 12
7. Lazy 8 3 2 3 23:15 11
8. Sverepec 8 3 1 4 6:9 10
9. Lednica 9 3 0 6 12:30 9
10. Praznov 9 2 0 7 20:36 6
11. Bodiná 9 1 0 8 9:42 3

12. kolo: Dolná Mariková – Mikušovce 0:2 (0:1), Cypri-
an, Makiš, Košecké Podhradie – Streženice 1:1 (0:0), Ľ. 
Staňo - Filiač, Košeca – Jasenica 6:1 (3:0), Štepanovič 
3 (jeden z pk), Mihalik 2, Škrapko – Adamík, Paprad-
no – Dolné Kočkovce 0:3 (0:2), Pilát 2, Šedík, Tuchyňa 
– Pruské 1:1 (0:1), Bartoš – Kubo, Horná Poruba – Bo-
lešov 3:0 (1:0), A. Staňo 2, Ranuša, Lysá pod Makytou 
– Udiča 0:3 (0:2), Rosina, Pacek, Súľovský
1. Košeca 12 9 1 2 32:9 28
2. H. Poruba 12 8 1 3 37:17 25
3. Tuchyňa 12 6 4 2 27:15 22
4. Udiča 12 7 0 5 22:19 21
5. Mikušovce 12 6 2 4 30:17 20
6. Jasenica 12 6 1 5 22:23 19
7. Papradno 12 5 2 5 14:27 17
8. Streženice 12 4 4 4 23:17 16
9. D. Kočkovce 12 4 3 5 20:17 15
10. Pruské 12 3 4 5 24:22 13
11. Bolešov 12 3 3 6 11:22 12
12. Lysá 12 3 2 7 20:34 11
13. K. Podhradie 12 2 4 6 13:29 10
14. D. Mariková 12 2 1 9 9:36 7
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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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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.
• 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.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač poži- 
čiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987, www.
tepovac-puchov.sk.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.

PRÁCU PONÚKA
• 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.
• Spoločnosť VS-mont s.r.o. Lazy pod Makytou pri-
jme do pracovného pomeru pracovníčku na pozíciu: 
ÚČTOVNÍČKA / ADMINISTRATÍVNA PRACOVNÍČKA 
s nástupom od polovice novembra. Požiadavky na 
uchádzača: minimálne stredoškolské vzdelanie s 
maturitou, prax v účtovníctve vítaná, zodpovedný 
prístup k výkonu práce. Kontakt v prípade záujmu 
o pracovnú pozíciu na tel. 042/4313528 alebo po-
sielajte životopisy na: mzdy@vsmont.sk. Ideálny 
osobný pohovor v sídle spoločnosti v Lazoch pod 
Makytou.
• 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.
• Reštaurácia Čierny Havran hľadá pomocnú silu do 
kuchyne, brigádne alebo na TPP. Tel. 0918 855 760.

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.

• Obec Mestečko, prevádzka Obecná pálenica 
prijme vedúceho pálenice, destilátorov a kuri-
čov. Bližšie informácie na tel. číslach: 46 92 039, 
0918 799 639 alebo osobne na Obecnom úrade 
v Mestečku. 

PRÁCU HĽADÁ
• Dôchodca hľadá prácu ako vodič, príležitostne 
alebo na výpomoc – zastupovanie, neskoršie aj tr-
vale. Môže byť aj zahraničie. Oprávnenie BE (do 3,5 t 
súpravy). V minulosti prax – CE, nie zásobovanie). 
Tel. 0948 415 355.
• Hľadám prácu ako upratovačka v doobedňajších 
hodinách, na 1 - 2 hod. 2 - 3-krát v týždni. Tel. 0944 
341 880.

OZNAMY 
• METROVÝ TEXTIL (vchod pri pódiu na pešej). 
Akcia na poťahoviny a prešívané bundoviny. MA-
TRACE na mieru.
• Dňa 26. 10. 2018 ZO JDS Púchov organizuje 
„U Jakuba“ posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k 
starším. Účasť nahláste čo najskôr u predsedníčky.
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do 
nášho klubu ZO JDS Púchov. Členovia sa stretávajú 
každú nedeľu v nepárny týždeň v klubovni nad 
plavárňou MŠK Púchov od 15:00 - 18:00 hod. Teší-
me sa na vás.

SPOMIENKA
Dňa 27. 10. 2018 si pri-
pomenieme 11. výročie, 
čo nás opustil manžel, 
otec, dedo a svokor 
Adam OBŠIVAN. 
S láskou a úctou spomí-
najú manželka, dcéry, 
syn, zaťovia, vnúčatá a 
pravnúčatá. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Dňa 23. 10. 2018 uply-
nie 10 rokov, čo zomrel 
manžel, otec, dedko 
Emil MICHÁLEK 
zo Streženíc. 
S láskou si spomínajú 
manželka, synovia a 
dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 12. 10. 2018 uply-
nulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil otec a 
dedko Ján HOREČNÝ 
z Horenickej Hôrky. 
Nezomrel ten, kto ostáva 
v našich srdciach. 
S láskou spomínajú sy-
novia Rastislav a Jaro-
mír, vnúčatá Vanesska a Šimon. 

SPOMIENKA
Kto žil v srdciach tých, 
ktorých opustil, 
ten nezomrel. 
Dňa 21. 10. 2018 sme si 
pripomenuli 10. výro-
čie úmrtia našej drahej 
Emílie LULJAKOVEJ.
Ďakujeme za tichú spo-
mienku všetkým, ktorí 
na ňu nezabudli. 
S láskou spomínajú manžel Alfonz, dcéra Lenka 

a syn Vladimír s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo 
vzal, zostali len 
spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 23. 10. 2018 si pri-
pomíname 5. smutné 
výročie, kedy od nás 
odišiel tam, odkiaľ niet 
návratu, náš drahý man-
žel, otec a dedko 
František PALIESEK. 

S láskou a úctou spomínajú: manželka, 
dcéry s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 19. 10. 2018 sme si 
pripomenuli 10. výročie, 
čo nás opustila po ťaž-
kej chorobe 
Ing. Daniela PECHOVÁ, 
rod. Vršková. 
S láskou spomína dcéra 
Adriana, syn Slavomír s 
rodinou, mama, svokra 
a ostatná rodina.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)



POLITICKÁ INZERCIA 27

Kandidátka na primátorku Katarína Heneková

► Vytvorenie Rady starších ako poradného  

orgánu primátorky s pravidelnými stretnutiami, 

čím bude priamo zabezpečený prenos požia-
daviek seniorov, resp. príslušných seniorských 
organizácií

► Príspevok pre ľudí, ktorí chcú byť aktívni aj na 
dôchodku (zľavy na plaváreň, saunu, wellness…) 
a to či už v mestských alebo súkromných objek-
toch a prevádzkach

► Zriadenie pobočky alebo detašovaného 
pracoviska Univerzity tretieho veku nielen pre 
seniorov Púchova, ale pre všetkých, ktorí si chcú 
dopĺňať vzdelanie po celý život

► Obsahovo i časovo rozšíriť úspešnú akciu „Čaj 
pre seniorov“

Toto sú konkrétne oblasti a zámery, 

ktorým chcem venovať maximálnu 
pozornosť a úsilie:

►   SENIORI ►   PODNIKATELIA ►   OCHRANA ŽP

www.katarinahenekova.sk

4

►   INVESTIČNÉ AKCIE ►   DETI A MLÁDEŽ ►   ŠPORT ►   SENIORI ►   PODNIKATELIA ►   OCHRANA ŽPVIDELI STE:

► Postupné znižovanie dane z nehnuteľnosti 
za podnikateľské priestory

► Finančne podporovať podnikateľov, ktorí 
investujú do vzdelania svojich zamestnancov, 
vytvárajú sociálne programy a investujú do bud-
úcich zamestnancov počas ich štúdia na školách 
a tým priamo i nepriamo zvyšujú a garantujú za-
mestnanosť našich občanov

► Vytvorenie Rady podnikateľov ako poradné-
ho orgánu primátorky

► Zváženie možnosti zníženia alebo až oslobo-
denia od dane z nehnuteľností verejne prístup-
né športoviská, prípadne verejné priestranstvá 
tak, ako to umožňuje zákon o miestnych dani-
ach a miestnom poplatku za komunálny odpad

► Všetci sa v súčasnosti viac alebo menej sna-
žíme žiť ekologicky, pretože si uvedomujeme 
všetky ekologické hrozby pre svet. A tak sa sna-
žíme aspoň separovať: plasty, sklo, papier. Stále 
je to však v našom meste veľmi malý podiel na 
vytvorenom odpade. Ak budeme separovať viac, 
zaplatíme menej za uloženie a likvidáciu komu-
nálneho odpadu. Chcela by som, aby sme začali 
separovať použitý olej z domácností, biologický 
odpad a kovový odpad. Technické služby mes-
ta vytvoria pre tento program podmienky pre 
uskladnenie a zber odpadu.

► Pokračovať vo výsadbe drevín a zelene 
v meste v spolupráci s arboristami

► V maximálnej miere obmedziť kamiónovú 
prepravu v meste, presmerovaním na diaľničný 
privádzač

► Osadiť nové, jednoduché a prehľadné znače-
nie výjazdov na diaľnicu na mestských križovat-
kách, aby sa návštevníci mesta dostali z mesta 
najkratšou trasou

NABUDÚCE:

Revitalizácia tenisových kurtov s príslušenstvom

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

facebook.com/katka.henekova

►   INÉ

Tenisové kurty za púchovským letným kúpaliskom a ich 
schátralé príslušenstvo si zaslúži pozornosť nového vedenia 

mesta. Počas letnej sezóny sú kurty plne obsadené a poria-

dajú sa tam aj medzinárodné turnaje. Verím, že mesto spo-

ločne s tenisovým klubom, ktorý má tenisový areál v nájme, 

nájde možnosti a financie ako tento priestor skultúrniť a ob-

noviť. A možno aj podľa spracovaného návrhu, ktorý môžete 

vidieť na vizualizácii vedľa.

Z vašich podnetov 



inzercia


