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INEKO je mimovládna nezisková or-
ganizácia, ktorá podporuje ekono-
mické a sociálne reformy s cieľom 
odstraňovať prekážky dlhodobého 
pozitívneho vývoja slovenskej eko-
nomiky a spoločnosti. Hlavným cie- 
ľom projektu „Hospodárenie miest, 
obcí a VÚC“ je zvýšiť tlak na zlepšo-
vanie finančného zdravia miest, obcí 
a VÚC. 
INEKO verí, že zvýšenie informovanos-
ti prispeje k lepšiemu hospodáreniu 
jednotlivých obcí a miest, keďže ko-
munálni politici budú kvôli verejnej 
kontrole nútení hospodáriť efektív-
nejšie. Vďaka časovým radom si môžu 
občania vyhodnotiť snahu samosprá-
vy o zlepšovanie hospodárenia.

Na internetovej stránke www.hos-
podarenieobci.sk sú spracované a 
prezentované údaje o všetkých 2.930 
slovenských obciach (vrátane miest a 
mestských častí) za roky 2006 - 2017. 
V rámci projektu INEKO sleduje nasle-
dovné indikátory finančnej stability: 
celkový dlh, dlhová služba, bilancia 
bežného účtu, záväzky po lehote 
splatnosti v pomere k bežným prí-
jmom, základná bilancia, bilancia 
kapitálového účtu, čistý majetok, 
okamžitá likvidita, pohotová likvidita, 
úvery od ŠFRB v pomere k príjmom, 
základná bilancia na obyvateľa, celko-
vý dlh na obyvateľa, čistý majetok na 
obyvateľa a výsledok hospodárenia za 
bežné účtovné obdobie na obyvateľa.

INEKO hodnotí vývoj financií mesta Púchov pozitívne
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v októbri zverejnil na svojej webovej stránke každoročné 
hodnotenie finančného zdravia mestských samospráv.

Parameter „Finančné zdravie mesta“ vypovedá o tom, do akej miery je hospo-
dárenie udržateľné a či príslušnému mestu hospodárenie spôsobuje, alebo 
nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhor-
šie) až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov piatich vybraných indikátorov 
finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Zá-
väzkov po lehote splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti. Najhoršie 
na tom bolo naše mesto v rokoch 2010 a 2011. Odvtedy sa finančné zdravie 
mesta zlepšuje a v posledných troch rokoch sa dostalo takmer na úroveň celo-
slovenského priemeru.

Dlh mesta v prepočte na jedného obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný 
ako (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (počet 
obyvateľov k začiatku roka). Počnúc rokom 2012 je počítaný na základe údajov 
od MF SR o celkovom dlhu mesta v pomere k bežným príjmom za predchá- 
dzajúci rok (údaje sú následne prepočítané na jedného obyvateľa). Pokles dlhu 
mesta na obyvateľa nie je taký výrazný, pretože v rokoch 2014 - 2017 poklesol 
počet obyvateľov Púchova o 500 obyvateľov.

Celkový objem dlhu mesta v zmysle definície dlhu v Zákone č. 583/2004 Z. z. 
(nezapočítavajú sa záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov 
a Štátneho fondu rozvoja bývania, a tiež záväzky z návratných zdrojov finan-
covania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov). Údaje zahŕ-
ňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti mesta. Ukazovateľ sa sleduje až 
od roku 2012. Dlh Mesta Púchov sa v posledných rokoch znižuje: v roku 2013 
bol najvyšší - viac než 6 miliónov eur. V nasledovných rokoch výška celkového 
dlhu mesta klesala: v roku 2014 na 5,7 milióna eur, v roku 2015 bol 5,3 milióna 
eur, v roku 2016 mal hodnotu 4,9 milióna eur a v roku 2017 klesol na 4,5 mi- 
lióna eur. 

Údaje o celkovom dlhu obcí sú počnúc rokom 2012 preberané od MF SR, 
pričom ide o tzv. zákonné kritérium, teda dlh podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 
Po roku 2014 sa podľa zákona začali do dlhu započítavať aj investičné dodá-
vateľské úvery. Dlh by podľa zákona nemal presiahnuť úroveň 60 %. Mesto 
Púchov malo v rokoch 2009 - 2017 tento ukazovateľ horší, než celoslovenský 
priemer, ale tendencia jeho vývoja je priaznivá.

Podľa www.hospodarenieobci.sk spracoval Slavomír Flimmel 

Celkové finančné zdravie mesta Púchov v roku 2017:

Vývoj finančného zdravia Mesta Púchov v rokoch 2009 - 2017: Celkový dlh Mesta Púchov (počítaný podľa zákona):

Celkový dlh Mesta Púchov v pomere k bežným príjmom:Celkový dlh Mesta Púchov na obyvateľa:

Z hľadiska porovnania hospodárenia Púchova a ostatných slovenských miest, 
výsledky Púchova už nie sú také zlé, ako tomu bolo pred pár rokmi za bývalé-
ho vedenia mesta. Púchov sa v rebríčku 138 slovenských miest prepracoval zo 
132. miesta v roku 2010 na 54. miesto v roku 2017. Známka finančného zdravia 
mesta Púchov mala v roku 2010 hodnotu 3,3 a v roku 2017 sa finančné zdravie 
mesta zlepšilo na hodnotu 5,1. 
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Priaznivci bývalého primátora M.  Mi-
chalca vymýšľajú jednu absurdnej-
šiu aféru za druhou. Pred polrokom 
vypukla aféra o kšeftovaní primátora 
R. Heneka s mestskými bytmi. Potom 
sa ukázalo, že o  predaji bytov môže 
rozhodovať len mestské zastupi-
teľstvo a to za posledných šesť rokov 
žiaden byt nepredalo. Primátor do-
konca ani nedal súdnou cestou vysťa-
hovať nájomníkov mestských bytov, 
ktorí bývajú bez nájomnej zmluvy a 
celú pseudokauzu nechal na rozhod-
nutie novému vedeniu mesta, ktoré 
vzíde z novembrových volieb.

Primátor R. Henek vraj udeľuje 
trvalé bydlisko cudzincom
Najnovšie sú na internete rozširované 
nezmysly, že primátor R. Henek udeľu-
je na mestskom úrade trvalé pobyty 
cudzincom zo Srbska a Rumunska, 
ktorých hlasy chce „špinavo“ využiť 
vo voľbách v prospech svojej manžel-
ky. Adela Šusteková na facebookovej 
stránke Púchovských novín píše: „...
Viete co bude este zaujimavejsie pan 
Flimmel? Kolko hlasov ziska kandidatka 
na primatorku zo svojim dost velkym 
podivnym Rumunsko-Srbskym funklu-
bom... Co tak napisat clanok o tom? 
Myslim ze by tato kauza obcanov urcite 
zaujimala. Ale o tom pisat asi nemate 
dovolene.“ Lukáš Čimo sa potom pýta: 
„Inak co je na tom pravdy, ze rumunsko, 
srbsko a ukrajinske hlavy, dostavaju 
obcianstvo a huckaju ich volit jedneho 
a toho isteho cloveka? Vraj sa tu maju 
robit spinavosti.“ Anonym na www.pu-
chov.in tvrdí: „... čo ponúka pani, ktorá 
to má v srdci? Srbov, Rumunov, Bulha-
rov a iných chudákov, ktorí pracujú za 
mrzkú mzdu u miestnych oligarchov, 
prihlasuje na trvalý pobyt na Mestský 

úrad s možnosťou voliť v komunálnych 
voľbách. Ľudia, ktorí nemajú žiaden 
vzťah k mestu, neodviedli tu ani cent 
na daniach, budú voliť naše vedenie na 
ďalšie 4 roky.“

Trvalý pobyt cudzincom 
udeľuje cudzinecká polícia
Pravdy na týchto fámach je veru veľmi 
málo. V komunálnych voľbách naozaj 
môžu hlasovať nielen občania SR, ale 
aj cudzinci s trvalým pobytom v da-
nom meste. Tak to bolo aj v minulosti. 
Počet cudzích štátnych príslušníkov 
pracujúcich v Púchove v  posledných 
rokoch naozaj pribúda. Nie všetci však 
získajú trvalý pobyt. Trvalý pobyt cud-
zincom neudeľuje mesto - neudeľuje 
ho primátor a neudeľuje ho ani mest-
ský úrad. Udeľuje ho Úrad hraničnej a 
cudzineckej polície Prezídia Policajné-
ho zboru SR, ktorý spadá pod Minis-
terstvo vnútra SR.

Počet cudzincov s trvalým pobytom 
v Púchove klesá
Podmienky na udelenie trvalého po-
bytu sú také prísne, že v roku 2018 
ho v  Púchove cudzinecká polícia 
udelila len trom cudzincom. Primá-
tor a ani žiadny mestský orgán o 
tomto udelení nijako nerozhodoval. 
Cudzinecká polícia svoje rozhodnu-
tie len oznámi mestskému úradu. 
Počet cudzincov s trvalým pobytom 
v  Púchove od posledných volieb v 
roku 2017 do dnešných dní mierne 
klesol. Vo voľbách do orgánov TSK 
v roku 2017 mohlo voliť v  Púchove 
316 cudzincov. K  25. 10. 2018 má 
mestský úrad od cudzineckej polí-
cie hlásenie o 300 cudzincoch, ktorí 
majú právo voliť v  novembrových 
komunálnych voľbách.

Fámy o voličoch z cudziny

Cudzinci s trvalým pobytom 
v Púchove bez uvedenia adresy
Cudzinci môžu o svoje trvalé byd-
lisko na konkrétnej adrese prísť. Ak 
zostanú v  Púchove naďalej žiť, cu- 
dzinecká polícia ohlási mestskému 
úradu, že cudzinec má trvalý pobyt 
v Púchove, ale už nemá určenú adre-
su svojho pobytu. Aj vtedy sú mest-
ské orgány povinné zabezpečiť cu- 
dzincovi možnosť voliť. Koncom roku 
2017 bolo v Púchove evidovaných 
188 cudzincov s adresou trvalého 
bydliska a 128 cudzincov bez uve-
denia konkrétnej adresy. Prví mohli 
voliť v mieste svojho bydliska. Druhí 
mohli voliť vo volebnom okrsku č. 8, 
do ktorého patrí budova mestského 
úradu. Rovnako to bude aj v tom-
to roku, len cudzincov bude menej.  
Z hlásenia cudzineckej polície k 25. 10. 
2018 mestský úrad eviduje 174 cu- 
dzincov s adresou svojho pobytu a 
126 cudzincov bez určenej adresy.

Aké kauzy nás ešte do volieb 
čakajú?
Politici všade vo svete radi zneužívajú 
to zlé v nás. Politici radi využívajú ne-
gatívne emócie voči cudzincom. Na 
Slovensku sa vždy darilo politikom, 
ktorí rozširovali nenávisť voči Čechom, 
Maďarom, Rómom... Niektorí politici 
sa dnes snažia využiť národnú nevra-
živosť aj v komunálnych voľbách. Ak 
v predvolebnej kampani nacionali-
stická karta nezaberie, čo môžeme 
ešte do volieb očakávať? Možno ne-
priatelia primátora R. Heneka využijú 
osvedčené hoaxy. Napríklad, že nás 
postrekuje z lietadiel (chemtrails), aby 
potom zmanipulovaní voliči volili jeho 
manželku. Alebo, že za mestským úra-
dom každú noc pristáva UFO a primá-
tor R. Henek kvôli voľbám registruje 
trvalý pobyt Marťanom. Chorobná 
zlomyseľná fantázia a ľudská hlúposť, 
bohužiaľ, nemajú hranice.

Slavomír Flimmel

Ilustračné foto: pixabay.com

Kauza mestských nájomných bytov 
určených na sociálne bývanie do-
stala po polroku zaujímavú bodku. 
V poslednom predvolebnom letáku 
bývalý primátor M.  Michalec pourá-
žal všetkých, ktorí mu pomáhali celú 
bytovú kauzu na začiatku vytvárať: 
poslanca R. Marmana, viceprimátora 
R.  Hvizdáka a tiež svojho bývalého 
zástupcu M. Kubičára. 

Skoro všetci iniciátori bytovej kauzy z 
nej postupom času vycúvali. Nie však 
preto, ako konšpiratívne a smiešne 
fabuluje M. Michalec. Bývalý vicepri-
mátor M.  Kubičár síce do poslednej 
chvíle podporoval neracionálne ná-
vrhy nájomníkov vedených M.  Mi-

chalcom, ale keď mal odpovedať na 
otázku našich novín, čo by robil na 
mieste primátora R.  Heneka, zrazu 
nenachádzal slová. Pochopil rýchlo, 
že z  kauzy už nič pre seba nemôže 
získať, ak sa chce uchádzať o racio-
nálne uvažujúcich voličov.

M. Michalec však hrá vabank. Nespo-
lieha sa na rozum voličov, ale hrá na 
city. Prípad krajského policajného ria-
diteľa Slavomíra Kučeru, ktorému tiež 
mesto nepredĺžilo nájomnú zmluvu 
v byte určenom na sociálne bývanie, 
otočil z nôh na hlavu. Vraj mesto vy-
háňa z bytov len obyčajných ľudí a 
policajný funkcionár dostal výnimku, 
aby pomohol pri odstraňovaní M. Mi-

chalca. Toto tvrdenie nemá s realitou 
vôbec nič spoločné. Je to jednodu-
cho úplná fantasmagória...

Posledný leták M.  Michalca popudil 
dokonca aj jeho dlhoročného pro-
pagandistu R.  Vargu, ktorý s ním a 
M.  Kubičárom riadil osud Púchova 
až do roku 2014. Toho R. Vargu, kto-
rý kauzu mestských bytov opakova-
ne využíval vo svojich Púchovských 
listoch na vyvolávanie negatívnych 
vášní proti primátorovi R.  Henekovi. 
Nevadil mu ani tak obsah letáku, ale 
predovšetkým jeho forma. Podľa ná-
zoru R. Vargu je M.  Michalec úbohý, 
keď v letáku použil predvolebný vi-
zuál a slogan M. Kubičára. A dal mu 
radu: Nekopíruj volebné slogany svo-
jich súperov, pretože budeš vyzerať 

ako arogantný buran.
Pred štyrmi rokmi komunálne voľby 
suverénne vyhral tím M.  Michalca, 
keďže získal 15 poslaneckých kresiel 
z 19 možných. Keby sa M.  Michalec 
správal racionálne, mohol v Púchove 
so svojim tímom pohodlne vládnuť 
až dodnes. Za to, že mu z jeho tímu 
zostali po štyroch rokoch len traja 
poslanci, si môže sám. Jeho posledné 
obdivovateľky v mestskom zastupi-
teľstve H. Šulcová a J. Andreánska na 
ďalšie volebné obdobie nekandidujú 
a M. Kubičár sa od neho opatrne diš-
tancuje. M. Michalec tak zostal úplne 
sám so svojím malým funklubom 
nájomníkov mestských bytov. Bude 
zaujímavé, koľko hlasov svojimi po-
divnými letákmi vo voľbách získa...

Slavomír Flimmel

M. Michalec a mestské nájomné byty
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Primátor mesta R. Henek odpovedá na leták M. Michalca:
Som presvedčený, že pod dozorom Generálnej pro-
kuratúry SR budú obidva prípady riadne vyšetrené

V Púchove bol zabezpečený prenos televízneho 
signálu hlavne cez káblovú televíziu, ktorú za-
bezpečovala spoločnosť Združenie majiteľov 
TKR Púchov s. r. o. V tejto spoločnosti mal Mest-
ský bytový podnik 65 % majetkový podiel. 
Mestský bytový podnik predal svoj podiel Mestu 
Púchov, ktoré ho následne Zmluvou o prevode 
obchodného podielu predalo firme SWAN, a. 
s. Predmetom Zmluvy bol v bode 2.1.2 Hnuteľný 
majetok a v bode 2.1.3. Nehmotný majetok – zá-
kaznícke zmluvy. Zmluvu podpísal bývalý primátor 
Michalec a 65 % podiel predal za 365.118 eur. 

Ako dospel Michalec k takejto sume, keď nemal 
znalecké ocenenie? Naviac nespravil výberové 
konanie, ktoré by zabezpečilo, aby sa o predaj káb-
lových rozvodov mohli uchádzať viacerí záujem-
covia! Svojím postupom vedome porušil zákon, 
hrubo zneužil právomoci verejného činiteľa. Už 
len za toto mal byť právoplatne odsúdený, pretože 
je niekoľko prípadov, keď vo väzení sedia primátori 
miest, ktorí boli nepodmienečne odsúdení za ďale-
ko menšie porušenie právomoci verejného činiteľa 
ako porušil Michalec. 

Po kontrole NKÚ, ktorá bola v mestských spoloč-
nostiach, podal predseda NKÚ trestné oznámenie. 
Ako primátor mesta som bol oboznámený s proto-
kolom NKÚ a keďže zákon mi káže oznámiť skutoč-
nosti, ktoré sú v rozpore so zákonom, podal som 
aj ja na Generálnej prokuratúre SR v mene mesta 
trestné oznámenie. 

Podľa dostupných dokumentov, mohla byť hodno-
ta hnuteľného majetku (káble, zosilovače, rozvo-
dy, peniaze na účtoch a pod.) v hodnote približne 
350.000 eur, čo by zhruba zodpovedalo predajnej 
cene. Ale Michalec predal aj nehmotný ma-
jetok! V tomto prípade ide o 3.804 zmlúv, ktoré 
malo Združenie vlastníkov TKR s. r. o uzavreté so 
zákazníkmi – občanmi mesta Púchov. Bez platných  
zmlúv by bol novému majiteľovi hmotný majetok 
zbytočný, pretože by nemal komu predať svoje 
služby, čiže by nič nezarábal.

Platné zmluvy ako nehmotný majetok boli naj-
významnejšou hodnotovou časťou zmluvy. Bod 
zmluvy 2.1.3. jasne deklaruje nehmotný majetok – 
zákaznícke zmluvy. Keďže Michalec nedal oceniť 

žiadny majetok, mesto dalo vypracovať znalec-
ký posudok znalcovi, ktorý má oprávnenie oce-
ňovať nehmotný majetok. Znalec Ing. Mrenica 
stanovil hodnotu nehmotného majetku vo výške 
1.594.904 eur, ktorú znížil o 20 % ako podnikateľské 
riziko na sumu 1.275.923 eur!

Následne Michalec napadol na Ministerstve spra-
vodlivosti SR uvedený posudok. Ministerstvo 
spravodlivosti SR udelilo znalcovi ročný dištanc za 
technické vypracovanie posudku. Znalec sa od-
volal, pretože podľa neho bol znalecký posudok 
vypracovaný podľa platnej metodiky. A ako znalec 
dospel k uvedenej sume? Vynásobil 3.804 platných 
zmlúv priemernou mesačnou platbou jednej do-
mácnosti, ktorá bola vo výške 7,20 eur x 12 mesia-
cov = 328.665 eur. Toľko občania Púchova zaplatili 
v čase predaja podielu za televízne programy za je-
den rok. A teraz si porovnajte sumu, ktorú občania 
mesta zaplatili za rok a sumu, za ktorú podiel v TKR 
predal Michalec! Zmluvy ale nekončia predajom, 
nový majiteľ niekoľko rokov (aj dnes) využíva „zde-
dené“ kontakty. Takže znalec postupoval správne, 
keď stanovil finálnu cenu za viacročné obdobie. 
Ministerstvo spravodlivosti SR pritom nikdy nes-
pochybnilo vypočítanú sumu. Vytklo znalcovi len 
technické spracovanie posudku. 

Prípad dostala NAKA a vyšetrovateľka po vypočutí 
Michalca požiadala Okresný súd v Považskej Bystri-

ci, aby súd príkazom nariadil psychiatrické vyšetre-
nie bývalého primátora Michalca. Súd doporučil, 
aby vyšetrovateľka udelila Michalcovi pokutu za 
marenie vyšetrovania, čo aj vyšetrovateľka spravila. 
Po kontrole spisu krajským prokurátorom približne 
po roku napriek evidentným porušeniam právo-
moci verejného činiteľa vyšetrovateľka prípad 
uzavrela bez vznesenia obvinenia.

Mesto sa samozrejme odvolalo, na čo dostalo od 
rovnakého prokurátora zamietavé stanovisko. Ako 
je možné, že krajský prokurátor nevidel v prípade 
hrubé zneužitie právomoci verejného činiteľa? A 
preto sa mesto obrátilo na Generálnu prokuratúru 
SR. O niekoľko dní prišlo opäť rovnaké zamietavé 
stanovisko od rovnakého prokurátora. Pán pro-
kurátor naviac do rozhodnutia napísal: „Záverom 
poznamenávam, že predmetná trestná vec už 
bola právoplatne skončená a z Vašej strany boli 
vyčerpané všetky zákonné prostriedky na presk-
úmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia orgá-
nov činných v trestnom konaní. Prípadná opako-
vaná žiadosť v tejto veci už vybavovaná nebude.“ 
(Presne takto zvýraznené a podčiarknuté rozhod-
nutie bolo v liste krajského prokurátora.)

Pokračovanie článku na vedľajšej strane:

Nechcel som sa zapájať do predvolebného diania, ale keďže sme všetci dostali do schrá-

nok „pozdrav“ od bývalého primátora Michalca, musím reagovať na jeho tvrdenia. Medzi 

iným sme sa dočítali, že vyšetrovanie NAKA bolo ukončené už pred pol rokom a ja a JUDr. 

Školek zatajujú jeho výsledok. Michalec nás ďalej vyzýva, aby sme zverejnili rozhodnutie 

vyšetrovateľky. Veľmi rád to spravím, len si najskôr pripomeňme o čo vlastne ide.

„Svojím postupom vedome porušil 

zákon, hrubo zneužil právomoci 

verejného činiteľa. Už len za toto 

mal byť právoplatne odsúdený, 

pretože je niekoľko prípadov, keď 

vo väzení sedia primátori miest, 

ktorí boli nepodmienečne 

odsúdení za ďaleko menšie 

porušenie právomoci verejného 

činiteľa, ako porušil Michalec.“ 

Leták z autorskej dielne M. Michalca, ktorý našli 
Púchovčania vo svojich schránkach. 
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Pred voľbami zasadne ešte jedno zastupiteľstvo 
Štátna komisia pre voľby a kontrolu 
financovania politických strán dňa 
25. 10. 2018 prerokovala otázky 
Pavla Crkoňa a Ireny Kováčikovej, 
týkajúce sa volieb do orgánov sa-
mosprávy obcí v roku 2018 v meste 
Púchov, ako aj podnet Mestskej vo-
lebnej komisie v Púchove. Komisia 
konštatovala, že podľa § 166 ods. 
3 zákona č. 180/2014 Z. z. o pod- 
mienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov: 
„Volebné obvody a počet poslancov 
obecného zastupiteľstva v nich určí a 
zverejní obecné zastupiteľstvo v leho-
te uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení 
volieb“. 
Z uvedeného vyplýva, že v  prípa-
de opomenutia konkrétnej adresy 
v príslušnom volebnom obvode je 
tento nedostatok oprávnené od-
strániť mestské zastupiteľstvo. Je 
však potrebné zabezpečiť možnosť 
výkonu aktívneho volebného práva 
pre všetkých obyvateľov obce.

O čo ide? Občania SR a cudzinci 
môžu mať na území mesta trvalé by-
dlisko, aj keď ho nemajú určené na 
konkrétnej adrese. Volebné právo 
im musí byť zabezpečené. Takýchto 
voličov bolo v roku 2017 až 636 (508 
občanov SR a 128 cudzincov), v roku 
2018 ich je 745 (619 občanov SR a 
126 cudzincov). V  minulosti voliči 
bez adresy volili vo volebnom ob-
vode č. 5 (volebnom okrsku č. 8 v ZŠ 
Gorazdova). V  pracovnom návrhu 
predloženom poslancom mestské-
ho zastupiteľstva na augustovom 
zasadnutí pri volebnom obvode  
č. 5 nedopatrením vypadli slová 
„Púchov - voliči bez adresy“, čo si pri 
prerokovávaní a odhlasovaní uzne-
senia nikto nevšimol. 

V samotnom uznesení MsZ sa uvá- 
dzajú len počty volených poslan-
cov, a nie čísla domov, ktoré patria 
do daného obvodu. Dňa 16. 8. 2018 
boli zverejnené zoznamy domov 
podľa volebných obvodoch. Po zis-

mimoriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva na 5.  novembra, aby 
zastupiteľstvo definitívne rozhodlo 
o doplnení schváleného návrhu na 
určenie volebných obvodov. Keďže 
od 1. novembra bude primátor čer-
pať zostávajúcu tohtoročnú dovo-
lenku, zastupiteľstvo v jeho neprí-
tomnosti bude viesť viceprimátor 
R. Hvizdák.

-sf-

tení, že vo volebných obvodoch nie 
sú zaradení voliči bez adresy, bolo 
dňa 16. 10. 2018 na úradnej tabuli 
zverejnené oznámenie, že voliči s 
trvalým pobytom vedeným na Mes-
to Púchov (bez adresy) sú zaradení 
do volebného okrsku č. 8 (tak, ako 
tomu bolo v minulosti). Keďže niek-
torí kandidáti vyjadrili pochybnosti, 
že takýto postup nie je v súlade so 
zákonom, primátor R.  Henek zvolal 

Pokračovanie článku z vedľajšej strany:

Ako bude pán prokurátor vysvetľovať svoje tvrdenie nadriadeným z Ge-
nerálnej prokuratúry SR, keď veľmi dobre vie, že Generálna prokuratúra 
môže kedykoľvek prípad znovu otvoriť? A tak sa aj stalo. Mesto si dalo 
vypracovať nový znalecký posudok, tentokrát v zahraničí. A akú hodno-
tu nehmotného majetku stanovil zahraničný znalec? Presne na sumu 
1.121.562 eur (33 miliónov Sk). Ak si porovnáme sumu, ktorú vypočítal 
znalec Ing. Mrenica a sumu zahraničného znalca, je približne rovnaká. 

Mesto sa s novými dôkazmi opäť obrátilo na Generálnu prokuratúru 
SR a tentokrát Generálna prokuratúra vzhľadom na závažnosť trest-
ného činu začala konať a nanovo prešetrovať celý prípad. A nielen 
tento, ale začala prešetrovať aj prípad, kde bývalý primátor Michalec svo-
jim rozhodnutím neoprávnene pridelil 10-percentný podiel na majetku 
minoritným spoločníkom Mestského bytového podniku. Tí na základe Mi-
chalcovho rozhodnutia teraz spolu žiadajú vyplatiť od Mestského bytové-
ho podniku viac ako 750.000,- eur, pritom každý má v spoločnosti podiel 
0,04 %, čo je v prepočte približne 2.500 eur, a nie 750.000 eur! 

Takže, pán Marián Michalec (takto sa sám tituluje vo svojom letáku), tešili 
ste sa zbytočne! Som presvedčený, že teraz pod dozorom Generálnej 
prokuratúry SR budú obidva prípady riadne vyšetrené. Toto je zverej-
nenie celého prípadu, na ktoré ste ma vyzývali. Toto je skutočná pravda. 
Vy nemusíte ohurovať a zavádzať našich občanov. Oni vedia čítať aj medzi 
vašimi riadkami. Spravodlivosť a minulosť raz dobehne každého, kto ko-
nal v rozpore so zákonmi. Aktuálnych prípadov na Slovensku máme dosť. 
A čoskoro pribudnú ďalšie.

Rastislav Henek, primátor mesta

Vľavo prvá strana zmluvy o prevode obchodného podielu medzi mestom 
Púchov a spoločnosťou Swan.
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Ľubomír Marcina: Vtedajší okresný cirkevný tajomník sa spolu 
s eštébákmi prišiel na mňa informovať aj na púchovskú faru

Dôstojný pán, kde a kedy sa začína tento váš 
životný príbeh?
Príbeh sa začína už v detstve, pod klenbami pú-
chovského evanjelického chrámu, ktorý bol mojim 
druhým domovom. Odmalička som bol vychová-
vaný v duchu kresťanskej viery. Ako žiak ZDŠ som 
na pohreboch nosieval kríž. Za hlaholu zvonov a 
sprievodu dychovky som bol na čele pohrebného 
sprievodu neprehliadnuteľný. Stačilo aby ma vide-
la nejaká „súdružka“ učiteľka a na druhý deň som 
buď hneď letel k tabuli, alebo rovno do riaditeľne. 
Spočiatku som ako chlapec tomu nerozumel – ale 
práve toto boli prvé skúsenosti, kde som postup-
ne s vedomím trestu vzdoroval ideológií režimu a 
znovu a znovu som sa postavil do čela sprievodu a 
hrdo niesol kríž. Za to som bol vylúčený zo SZM do 
ktorého som v skutočnosti nikdy ani nebol prijatý.

Ktoré osobnosti formovali váš duchovný život?
Na prvom mieste to boli rodičia a babka. Mojimi 
duchovnými otcami a vzormi boli, dnes už v bla-
hej pamäti, púchovskí farári: konsenior Ján Zaťko 
a  Mons. Ján Štefan Palkovič. Boli pre mňa veľkým 
vzorom nielen ako jednotlivci, ale aj ako oltárni 
bratia v Kristovi, ktorí mali medzi sebou mimoria-
dne priateľský vzťah. Ja som mal osobne možnosť 
zažiť návštevu okresného cirkevného tajomníka na 
púchovskej fare. Tajomník búchal do stola a kričal 
ako musí  Palkovič z Púchova preč a žiadal od Zaťku 
vykonštruovať nejaké svedectvo proti nemu. Neu-
spel a aj vďaka tomu sa žiaden odchod z Púchova 
nekonal. V tejto súvislosti si musím spomenúť aj na 
lazovského farára Jána Bohdana Hroboňa. Za jeho 
pôsobenia bola lazovská fara hlavným centrom 
tajného dovozu kresťanskej literatúry v regióne. Ja 
som bol jeden z distribútorov a najväčším odbera-
teľom bol práve Mons. Palkovič. 

Poďme k vášmu životnému príbehu, kde už ne-
šlo len o pokarhanie...
To bolo v roku 1984 v českom Kladne. Vtedy po-
značila môj život jedna mimoriadna a nezabud-
nuteľná udalosť. Ako vojak základnej vojenskej 
služby som nastúpil do útvaru v Kladne, kde som 
absolvoval poddôstojnícku školu so zameraním 
na elektronický boj. Skôr ako som sa hlásil v  kasár-
ňach smerovali moje kroky na faru českobratskej 
cirkvi, kde vtedy pôsobila farárka Mária Molnáro-
vá, manželka znamenitého prof. ThDr. Amadea 
Molnára, pôsobiaceho na Komenského evanje-
lickej bohosloveckej fakulte v Prahe. Bol som tam 
srdečne prijatý a môžem povedať, že som v tomto 
zbore českobratských evanjelikov našiel načas 
nový duchovný domov, kde smerovali moje kroky 
v čase vychádzok. 

Ako to bolo v kasárňach?
Netrvalo dlho, aj v tam som našiel v radoch vojakov 
veriacich ľudí. Na tú dobu a kasárenské prostredie, 
to bola veľká odvaha priznávať sa ku viere. Naše 
spoločenstvo tvorili dvaja katolícky teológovia a je-
den brat z Cirkvi bratskej. Schádzali sme sa tajne po 
večierke v kotolni, pri čítaní Svätého písma, mod-
lení a speve duchovných piesní. Toto ekumenické 
spoločenstvo trvalo takmer pol roka, až po osudný 
sobotný májový večer, keď nás prekvapila eskorta 
s dôstojníkom. Nasadili nám putá a spravili nám 
osobnú prehliadku. Zo zakázanej literatúry našli v 
mojej skrinke Bibliu.

Ako ste sa dostali k Biblii, mali ste ju už pri ná-
stupe do kasární?
Nie, Bibliu mi poslal farár Hroboň. S Bibliou som 
bol eskortovaný do Prahy na výsluch. Vyšetrovateľa 
zaujala strana v Biblii označujúca, že ju vydala Slo-
venská evanjelická cirkev augsburského vyznania 
v spojených biblických spoločnostiach Londýn. A 
to bol hlavný kameň úrazu - Augsburg a Londýn. 
V Augsburgu bol v tej dobe dislokovaný siedmy 
zbor US armády. A Londýn – mesto prehnitého ka-
pitalizmu. Nepomohlo mi argumentovať históriou 
našej cirkvi rokom 1530 Confesiou Augustiána, na-
sledovalo ďalšie vypočúvanie, vzápätí preverenie 
mojej rodiny v Púchove. Vtedajší okresný cirkevný 
tajomník v sprievode príslušníkov ŠTB sa prišiel 
osobne informovať na moju osobu aj na púchov-
skú faru. 

Aké to malo pre vás dôsledky?
Za prečin uchovávania náboženskej literatúry, ne-
vysporiadanie sa ako vojaka socialistickej armády 
s náboženskou otázkou a naviac praktizovanie 
viery som bol eskortovaný do vojenskej väznice 

Plzeň – Bory. Tu v strašných podmienkach 
v ťažkom rozpoložení som strávil takmer 
mesiac. Potom nasledovalo prevelenie 
na hraničnú čiaru do osady Milíře pri Ta-
chove, kde som bol zaradený k špeciálnej 
vojenskej technike, ktorej úlohou bolo 
rušiť tzv. štvanú stanicu Slobodná Euró-
pa. Keďže služba pri vysielačkách bola 
nepretržitá, slúžieval som aj v nedeľu. Na 
moje veľké prekvapenie po dopoludňaj-
šej slovenskej katolíckej omši prenášanej 
z Mníchova som o šestnástej hodine s ča-
sovým posunom zachytil priamy prenos 
dopoludňajších služieb Božích z chrámu 
sv. Pavla z Toronta. Bol som nesmierne 
šťastný, keď som počul piesne z Tranoscia, 
liturgiu a hlavne zvesť Božieho Slova, kto-
ré takýmto spôsobom šíril ponad oceán 

znamenitý farár Dušan Tóth a organovou hrou ho 
sprevádzala jeho manželka.

Vašou povinnosťou bolo toto vysielanie rušiť?
Áno. No napriek tomu, nielen že som vysielanie 
týchto programov nerušil, ale nastavil som všetko 
tak, aby sa signál ešte lepšie šíril. Služby Božie som 
si aj natočil na magnetofónový pás, ktorý mám 
uchovaný dodnes. Bolo to opäť obrovské riziko. 

Mali tieto udalosti dohru aj vo vašom ďalšom 
živote?
Aj v civile nasledovalo ustavičné pozorovanie mo-
jej osoby, na štúdium teológie som nemohol ani 
len pomyslieť. Za zorganizovanie autobusového 
zájazdu na oslavy 500-tého výročia narodenia Lu-
thera do Wittenbergu pod hlavičkou Červeného 
kríža na objednávke autobusu som dostal podm-
ienečný trest. A predsa Božie cesty sú nevyspyta-
teľné. Odvážne som stál pri páde spoločenského 
systému v rodnom Púchove, keď som sa verejne 
odvážil postaviť na tribúnu na Námestí slobody, 
spievať žalmy a prihovárať sa Púchovčanom na 
prahu vytúženej slobody. Ako poslanec púchov-
ského zastupiteľstva som zohral kľúčovú úlohu pri 
navrátení komunistickým režimom zhabaných cir-
kevných budov: Evanjelického zborového domu a 
Katolíckeho kultúrneho domu, ktorý stál v blízkosti 
katolíckeho kostola, bol však zbúraný. Ako náhra-
du dostala púchovská farnosť budovu bývalých 
komunálnych služieb. Pán si ma do svojej služby 
napokon po skúškach nezlomnej viery a odvahy 
povolal, nakoľko som sa neprispôsoboval tomuto 
svetu, neprezliekal zbabelo kabáty, ale bol som 
verný Pánovi a cirkvi v každej dobe a to aj za cenu 
príkoria a utrpenia. 

Zdroj: diakoniakoseca.sk, foto: tsk.sk

V piatok 5. októbra 2018 v Kongresovej sále Župného úradu v Trenčíne oceňoval Ústav pamäti národa (ÚPN) 
ľudí za životný postoj v období komunistického režimu. Z rúk podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho 
za spoluúčasti riaditeľa Župného úradu TSK Mareka Briestenského, predsedu Konfederácie politických väz-
ňov Petra Sandtnera si na znak úcty a vďaky ocenení prevzali Pamätné medaily ÚPN a ďakovné listy. Medzi 
ocenenými bol i púchovský rodák, toho času evanjelický duchovný v Považskej Bystrici a správca Strediska 
Evanjelickej diakonie v Košeci, Ľubomír Marcina. Pri tejto príležitosti sme sa ho spýtali na jeho životný príbeh.
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Rozhovor s JUDr. Antonom Školekom 
o právnych sporoch mestských spoločností

Za najzásadnejšie považujem spory 
vedené s bývalým vedením a mino-
ritnými spoločníkmi Mestského by-
tového podniku. Ing. V. Motúz, ktorý 
sa vzdal funkcie konateľa vymáhal 
na súde vyplatenie svojich odmien 
za rok 2014 a 2015 v hodnote 22.349 
eur. Okresný súd uznal, že na takto 
vyčíslené odmeny nemá nárok. Z 
rovnakého dôvodu žaluje spoločnosť 
aj Ing. A. Šamánek, ktorý sa domáha 
odmien vo výške 16.956 eur. Konanie 
je vedené na Okresnom súde v  No-
vom Meste nad Váhom s tým, že súd 
sa predbežne vyjadril, že na odmeny 
nemá nárok a žalobu zamietne. O svo-
je odmeny, o ktorých súd hovorí ako 
o neoprávnených, má záujem aj Ing. 
J. Ižvolt, a to vo výške 14.732 eur a po-
dal návrh na ich zaplatenie. 

Ing. V. Motúz a Ing. A. Šamánek sa zrej-
me za účelom vyplatenia závratného 
vyrovnacieho podielu spolu vo výške 
714.915 eur súdili o zrušenie ich účas-
ti v  spoločnosti. Toto konanie bolo 
podľa nášho názoru a vypracovaných 
právnych analýz, účelové, pretože ta-
kéto výšky ich podielov im zabezpečil 
bývalý primátor mesta Púchov Mari-
án  Michalec nesprávnym, nezákon-
ným a nehospodárnym rozhodnutím.
 
Takže takúto sumu im Mestský bytový 
podnik nebude musieť vyplatiť?
V súčasnosti prebieha v tomto konaní 
odvolacie konanie na Krajskom súde 
v Trenčíne, v ktorom tvrdíme, že nie 
je v súlade so zákonom, spravodlivo-
sťou a dobrými mravmi, ak spoločníci 
Ing. V. Motúz a Ing. A. Šamánek vložili 
do spoločnosti každý po 996 eur, a 
po ich zrušení účasti v spoločnosti sa 
budú domáhať zaplatenia vyrovnáva-
cieho podielu v sume spolu 714.915 
eur tak, ako to písomne prezentovali. 
Tieto peniaze by mali byť zaplatené 
najmä z peňazí občanov mesta, ktorí 
si platia za kúrenie a teplú vodu. 

Dá sa tento stav zvrátiť, resp. napraviť?
Tento stav sa na základe našej práv-
nej analýzy súčasne vedenie mesta, 
primátor mesta Rastislav  Henek, 
rozhodol napraviť a upravil výšku 

podielov spoločníkov Ing. V. Motúza 
a Ing. A.  Šamánka na takú, aká im 
skutočne patrí. Spoločníci však proti 
tomuto rozhodnutiu podali žalobu, 
ktorá je predmetom odvolacieho 
konania na Krajskom súde v Tren-
číne. Budeme však naďalej bojovať 
a chrániť záujmy Mestského byto-
vého podniku o spravodlivé rozde-
lenie práv vyplývajúcich zo skutoč-
ných vkladov do spoločnosti.

Trestné konanie sa vedie aj v kauzách 
v Mestskom bytovom podniku. Ako 
prebieha vyšetrovanie?
Mestský bytový podnik riešil v trest-
noprávnej rovine najzávažnejšiu 
kauzu, a to podozrenie zo spáchania 
obzvlášť závažného zločinu porušo-
vania povinnosti pri správe cudzie-
ho majetku, kde sa škoda spoloč-
nosti odhaduje na cca 338.586 eur. 
Takáto suma, o ktorú prišiel Bytový 
podnik nehospodárnym konaním 
konateľa Ing. V.  Motúza, by nepo-
chybne predstavovala značnú inves-
tíciu na obnovu a rozvoj technológií 
slúžiacich na vykurovanie. Konateľ 
spoločnosti Ing. V. Motúz, za čias bý-
valého vedenia mesta a s jeho súhla-
som, predal majetok spoločnosti 
(siete chráničiek a optických káblov 

zabudovaných v zemi) za sumu iba 
66.403 eur, pričom preukázateľne 
ich hodnota bola 404.989,65 EUR. 
Na základe znaleckých posudkov a 
odborného dokazovania toto trest-
né konanie v súčasnosti prešetruje 
Generálna prokuratúra SR a verím, 
že pod ich dohľadom sa dočkáme 
spravodlivosti.

V MŠK Púchov sme dávnejšie sledova-
li spor s bývalou konateľkou. Dozve-
dia sa občania výsledok ešte v tomto 
volebnom období?
Opakujem, že po rozsiahlej kontro-
le NKÚ SR a zistených nedostatkoch 
o  nehospodárnom nakladaní s ma-
jetkom mesta za obdobie bývalého 
vedenia mesta a odvolanej konateľky, 
primátor Mesta Púchov Rastislav He-
nek, nemohol závažné zistenia igno-
rovať a splnomocnil ma na vymáha-
nie škody, ktorú zistil NKÚ SR. Okresný 
súd v Považskej Bystrici uznal, že od-
meny vyplácané v MŠK Púchov boli 
vyplácané v rozpore so zákonom a 
zavial odvolanú konateľku na zaplate-
nie 15.000 eur, zvyšné odmeny sú stá-
le predmetom konania na Krajskom 
súde. Odmeny, ktoré udeľoval bývalý 
primátor mesta konateľke v  rozpore 
so zákonom a počas súdneho kona-

nia si ako primátor mesta spätne ove-
roval svoj podpis, súd uznal za abso-
lútne neplatné. Kontrolóri ďalej zistili 
nehospodárne nakladanie pri nájme 
športovísk. Dokazovanie tu bolo na-
ozaj náročné, pretože Zásady nájmu 
nebytových priestorov za čias býva-
lého vedenia mesta neumožňovali 
jednoznačný výklad a prvostupňový 
súd sa nestotožnil s  názorom NKÚ 
SR a škodu vo výške cca 200.000 eur 
nezistil. Toto konanie je rovnako pred-
metom konania na Krajskom súde v 
Trenčíne a budeme naďalej bojovať 
o preukázanie nehospodárneho ko-
nania konateľky s majetkom občanov, 
nakoľko podľa nášho názoru a názoru 
NKÚ SR, neprenajímala nehnuteľnos-
ti trhovo, so ziskom tak ako ostatní 
vlastníci športovísk v Púchove. 

MŠK Púchov viedlo iba tento spor?
Spoločnosť MŠK Púchov sme na 
súde tvrdo obhajovali aj v konaní 
proti HK Púchov. Spoločnosť HK Pú-
chov mala v minulosti prenajatý zim-
ný štadión a domáhala sa od MŠK 
Púchov zaplatenia sumy cca 150.000 
eur spolu s úrokom z omeškania cca 
90.000 eur, spolu teda 240.000 eur. 
Aj v tomto konaní sme boli úspešní 
a bližšie sme o ňom informovali v 
predchádzajúcom čísle. 

Za všetky spoločnosti, ktoré zastupu-
jem by som chcel povedať a vyjadriť 
presvedčenie, že Mesto Púchov a 
jeho mestské spoločnosti budú aj po 
komunálnych voľbách v novembri 
2018 pokračovať v súdnych konani-
ach a domáhať sa svojich oprávne-
ných záujmov, aby sa nenaplnil pred-
volebný plán kandidáta na primátora 
Miroslava Kubičára, ktorý tieto závaž-
né kauzy považuje za nezmyselné a 
po voľbách ich chce zastaviť. Nech si 
občania hľadajú odpoveď na otázku, 
prečo chce zastaviť spory s tak vyso-
kou finančnou hodnotou, keď práve 
on bol zástupcom Mariána  Michal-
ca vo funkcii viceprimátora mesta 
v období, keď niektoré z týchto káuz 
vznikali.

Zhováral sa S. Flimmel

V predchádzajúcom čísle sme sa v rozhovore s JUDr. Antonom Školekom venovali 
súdnym sporom za Mesto Púchov. Množstvo sporov však vedú aj mestské spoloč-
nosti. Ktoré sú tie najzásadnejšie?
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Dni otvorených dverí na Fakulte priemyselných technológií

Fakulta sa už tradične zapája do celo-
slovenskej akcie Týždeň vedy a tech-
niky, ktoré organizuje Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v 
spolupráci s  Centrom vedecko-tech-
nických informácií SR a Národným 
centrom pre popularizáciu vedy a 
techniky v spoločnosti. Cieľom podu-
jatia je zlepšiť vnímanie vedy a tech-
niky v povedomí všetkých generácií.  
Pozývame študentov stredných škôl, 
žiakov základných škôl, rodičov a ve-
rejnosť, aby navštívili  priestory fakul-
ty v uvedených dňoch v čase od 9:00 
do 12:00 h. Pripravený je bohatý pro-

gram z výskumných oblastí, ktorým 
sa na FPT venujeme, napr. modelo-
vanie, mikroskopia, chémia, plazma, 
mechanika, výskum materiálov (kom-
pozity, sklo, textil...) a ďalšie. Príďte 
sa pozrieť do laboratórií a priestorov 
fakulty, kde sa pripravujú študenti 
a zároveň budúci riadiaci a vedeckí 
pracovníci pre priemysel. V prípade 
záujmu je možné pozrieť si unikát-
ne laboratórne vybavenie Centra 
pre testovanie kvality a diagnostiku 
materiálov CEDITEK. Návštevníci sa 
môžu nielen zúčastniť zaujímavých 
prednášok, ale sa aj sami zapojiť do 

jednoduchých experimentov. 
Zároveň vás pozývame na podujatie, 
ktoré organizuje Fakulta priemysel-
ných technológií s Gymnáziom Pú-
chov, SOŠ Púchov a mestom Púchov, 
s názvom Večer výskumníka, ktoré 
sa uskutoční v stredu 7. 11. 2018 od 
16:00 v  Župnom dome. Tvorivý pro-
gram pripravujú spoločne pedagó-
govia a študenti FPT, gymnázia a 
SOŠ. Popri zaujímavých prednáškach 
či praktických ukážkach z konštruk-
cie CNC, 3D modelovania a biológie, 
budete môcť navštíviť aj originálnu 

módnu prehliadku, dať si „randevú“  
v daždi, vyskúšať experimenty z  fyzi-
kálnej kuchyne a iné prekvapenia.
Srdečne pozývame vás všetkých a 
dúfame, že naše podujatia prebudia 
záujem mladej generácie o štúdium 
technických odborov, ktorých absol-
venti sú stále viac žiadaní v priemysel-
nej praxi. Viac informácií o programe 
podujatí, ako aj o  Fakulte priemysel-
ných technológií v Púchove, nájde-
te na webových stránkach fakulty: 
www.fpt.tnuni.sk.

Ing. Andrea Feriancová, FPT

FPT v Púchove otvára svoje brány širokej verej-
nosti v dňoch od 6. 11. do 8. 11.2018 v rámci po-
dujatí Dni otvorených dverí a Dni vedy a techniky.
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Mestská polícia

Polícia pátra po Nicole Hudákovej zo Záriečia

Polícia začala s bojom proti hoaxom 
novým profilom na sociálnej sieti

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v Púchovskom okrese o štvrtinu

Vyhnala ho na chodbu...
Krátko pred deviatou večer prijali na oddelenie 

mestskej polície telefonické oznámenie, podľa 
ktorého na deviatom poschodí bytového domu 
na Chmelinci spal na chodbe muž. Hliadka po 
príchode na miesto zistila, že ide o partnera ženy, 
ktorá volala mestským policajtom. Muž sedel na 
chodbe, pretože sa s partnerkou pohádal. Ozna-
movateľka odmietla podnapitého muža vpustiť 
do bytu, a keďže nemal k bytu užívacie právo, 
mestskí policajti ho z priestorov vykázali.  

Zvládol to aj sám
Na oddelenie mestskej polície zatelefonovala 

čašníčka z jedného z púchovských pohostinstiev. 
Informovala, že v podniku je neznámy opitý muž, 
ktorý podnik odmietal opustiť. Hliadka na mieste 
našla muža z Púchova, ktorého z priestorov po-
hostinstva vykázali a kontaktovali jeho opatrov-
níka. Ten policajtov informoval, že už nie je jeho 
opatrovníkom a za muža nezodpovedá. Mestskí 
policajti nezistili u muža žiadne zranenie a poučili 
ho, že ak pre neho nikto nepríde, bude musieť isť 
domov sám. Muž sa na nič nesťažoval a ani nepo-
žiadal o lekárske ošetrenie.  

Rozbité obočie, opuchnutá lícna kosť
Krátko pred druhou hodinou nadránom prijali 

na oddelenie mestskej polície anonymné ozná-
menie, že na Okružnej ulici pri predajni potravín 
leží na zemi neznámy muž s rozbitou hlavou. Hli-
adka po príchode na miesto zistila, že ide o muža 
z Púchova, ktorý mal ´tržné poranenie obočia a 
hematóm na lícnej kosti. Mestskí policajti privola-
li zdravotných záchranárov, ktorí muža na mieste 
ošetrili a previezli ho na ďalšie vyšetrenia do po-
važskobystrickej nemocnice. 

Nástroje ustrážili
O možnosť parkovať na parkovisku na Poštovej 

ulici pri Základnej umeleckej škole v Púchove 
požiadal mestských policajtov vodič autobusu. 
Dôvodom mal byť fakt, že v autobuse boli drahé 
hudobné nástroje, keďže deti zo súboru mali vy-
stupovať v umeleckej škole. V záujme toho, aby 
niekto hudobné nástroje neukradol monitorovali 
mestskí policajti autobus kamerovým systémom. 

Majiteľa našli...
Krátko pred jednou hodinou nadránom oznámi-

li telefonicky na oddelenie mestskej polície, že v 
autoumyvárni na Streženickej ceste je túlavý pes. 
Fenu stredného vzrastu čiernej farby s čiernym 
textilným obojkom a bez identifikačnej známky
odchytili. Mestskí policajti na oddelení zistili, že 
pes je začipovaný. Kontaktovali majiteľa a psa 
dočasne umiestnili do koterca v Podniku technic-
kých služieb mesta Púchov. Priestupok proti všeo-
becne záväznému nariadeniu mesta je v riešení.  

Nedošiel do zariadenia...
K neznámemu zranenému mužovi ležiacemu 

na zemi na Mládežníckej ulici privolali mestských 
policajtov krátko pred desiatou hodinou dopo-
ludnia. Hliadka na mieste našla muža evidentne 
pod vplyvom alkoholu, ktorý nekomunikoval, 
pod hlavou mal tašku čiernej farby a z ruky mu 
tiekla krv. Mestskí policajti privolali zdravotných 
záchranárov, ktorí mu okamžite poskytli prvú po-
moc. Pri prehliadke tašky, ktorú mal pod hlavou, 
našli občiansky preukaz. Následne zistili, že ide o 
klienta zariadenia pre seniorov v Púchove. Jeho 
riaditeľku mestskí policajti o prípade informova-
li. Muža následne previezli na ďalšie ošetrenie do 
považskobystrickej nemocnice. Keďže sa dopustil 
priestupku proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta, priestupok je v riešení. 

Prezídium Policajného zboru spustilo minulý týž-
deň novú stránku na Facebooku. Jej hlavným cieľom 
bude zhromažďovanie hoaxov a podvodov, ktoré sa 
šíria predovšetkým prostredníctvom internetu. Ob-
sah stránky Hoaxy a podvody - Polícia SR bude aktu-
alizovaný podľa potreby a aktuálneho vývoja. 

Ako príklady výrazného hoaxu za posledné obdo-
bie môžeme uviesť správu o hrozbe teroristického 
útoku na vianočných trhoch v Bratislave alebo po-
kusy o únosy detí dodávkami. V prípade podvodov 
rezonujú hlavne podvodné stránky na Facebooku, 
ktoré od „výhercov“ požadujú najprv zaplatiť menší 
poplatok, avšak samotnú výhru im nikdy neodošlú. 
Rozšírenou formou podvodu je aj žiadosť o platbu z 
falošnej e-mailovej adresy údajného konateľa spo-
ločnosti, ktorá je odoslaná skutočnému finančnému
oddeleniu. Firmy takto prišli už o desiatky tisíc eur.

Oficiálna stránka na Facebooku, známa ako Polícia
Slovenskej republiky s viac ako 160.000 sledovateľ-
mi, bude naďalej hlavným komunikačným kanálom 
Policajného zboru. Jej obsah je aktualizovaný nie-

koľkokrát denne, čím zanikajú niektoré statusy, ktoré 
si tak čitatelia nevšimnú. Práve pre tento dôvod budú 
zhromažďované príspevky o hoaxoch a podvodoch 
na samostatnej a menej často aktualizovanej strán-
ke. Zámerom stránky preto je, aby sa užívatelia in-
ternetu na ňu vracali v akýchkoľvek prípadoch, keď 
si nebudú istí hodnovernosťou stránky, e-mailovej 
správy, respektíve masovo šírenej správy.

Policajný zbor považuje hoaxy za nebezpečný ná-
stroj šírenia dezinformácií a manipulácie značnej čas-
ti spoločnosti. Nová stránka Hoaxy a podvody - Polí-
cia SR preto poskytne aktuálny a jednoduchý prehľad 
nepravdivých, zavádzajúcich, manipulatívnych, ale aj 
podvodných tém, ktoré rezonujú vo svete internetu.

Stránka bude čoskoro overená spoločnosťou Face-
book, čo znamená, že sa pri jej názve bude objavo-
vať modrý symbol rovnako ako pri hlavnej stránke 
Policajného zboru. Užívatelia sociálnej siete vďaka 
nej môžu ľahko spoznať, že ide o oficiálnu stránku
polície.

Prezídium Policajného zboru SR

Policajti z Považskej Bystrice opätovne žiadajú ob-
čanov o pomoc 
pri pátraní po ne-
zvestnej 16-ročnej 
Nicole Hudákovej 
bytom Záriečie 
v Púchovskom 
okrese. Nezvestná 
Nicola Hudáková 
- klientka Reedu-
kačného centra 
Zlaté Moravce, 
bola dňa 16. 7. 
2018 približne o 
11.00 hodine na-

posledy videná v mieste bydliska, kedy odišla z 
domu a odvtedy nepodala o sebe príbuzným žiadne 
správy. Operatívnym šetrením bolo zistené, že ne-
zvestná sa pohybuje v okrese Prievidza a navštevuje 
reštauračné zariadenia.

Nicola Hudáková je vysoká asi 174 centimetrov, 
štíhlej postavy, má hnedozelené oči, hnedočierne 
dlhé rovné vlasy, ktoré nosí zopnuté do vrkoča (vlasy 
môže mať v súčasnej dobe  aj prefarbené). 

Naposledy mala oblečené biele tričko s krátkym 
rukávom, károvanú košeľu červeno čiernej farby, ri-
fľové kraťasy a čierne nízke tenisky. 

Akékoľvek informácie o pohybe či pobyte nezvest-
nej je možné oznámiť na najbližší policajný útvar ale-
bo na bezplatnú policajnú  linku 158.  KR PZ Trenčín  

POLÍCIA INFORMUJE

ZDRAVIE

Dopravná nehoda, ktorá sa stala v pondelok 22. 
októbra popoludní na ceste II/507 medzi obcami  
Nimnica a Udiča, si vyžiadala život 76-ročnej ženy. 
K dopravnej nehode došlo tak, že 76-ročná vodička 
jazdila na osobnom aute značky Fiat Punto po uve-
denej ceste v smere jazdy od Udiče  do Púchova, pri-
čom z doposiaľ nezistených príčin s vozidlom prešla 

do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazila s 
nákladným autom značky Volvo s návesom.

Pri dopravnej nehode  vodička utrpela zranenia, 
ktorým na mieste podľahla. Vodič nákladného auta 
bol podrobený dychovej skúške s negatívnym vý-
sledkom. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia. 

KR PZ Trenčín

Po nehode pri Nimnici zomrela 76-ročná žena

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese o štvrtinu. 
Kým v 42. kalendárnom týždni bola chorobnosť v 
okrese Púchov 1887 ochorení na 100.000 obyvateľov, 
v minulom týždni klesla na úroveň 1408 ochorení na 
100.000 obyvateľov.  

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia kles-
la v porovnaní s predchádzajúcim týždňom v celo-
krajskom meradle o viac ako 10 percent. Najvyššia 
bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji v okrese 

Ilava, kde dosiahla úroveň 1619 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 1047 ochorení 
na 100.000 obyvateľov bola v okrese Bánovce nad 
Bebravou. 

Z celkového počtu ochorení bolo 270 ochorení na 
chrípku, chorobnosť v porovnaní s minulým týžd-
ňom klesla o 21,5 percenta. Chrípka najviac trápila 
mládež od 15 do 19 rokov. Pre chrípku nemuseli ten-
to týždeň prerušiť školské vyučovanie v žiadnej škole 
a školskom zariadení v kraji.                    RUVZ Trenčín 
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30. október - sv. Marcel, stotník; sv. 
Eutropia, mučenica
• Arzen - má grécky pôvod s význa-
mom „mužný“
• Asen, Asena - domácke podoby 
mena Arzen
• Šimon, Šimona, Simon, Simona - 
novozákonné hebrejské mená, kto-
ré v preklade znam. „počúvajúci“
• Simoneta - francúzska zdrobnelina 
mena Simona
31. október - sv. Wolfgang, biskup; 
bl. Krištof, kňaz
• Aurélia - má latinský pôvod a v 
preklade znamená „zlatá“
• Stacho - domácka podoba mena 
Stanislav alebo Eustach
• Volfgang - nemecké meno s vý-
znamom „vlčí krok“
1. november - Sviatok všetkých 
svätých 
• Denis, Denisa - francúzska podoba 
mena Dionýz (grécky boh vína)
2. november - Spomienka na všet-
kých verných zosnulých; sv. Mala-
chiáš
• Cézar, Cezária - latinské meno 
podľa prvého rímskeho cisára, pô-
vodný význam je „vlasatý“
3. november - sv. Martin z Porres, 
rehoľník; sv. Hubert, biskup; sv Silvia
• Hubert - má nemecký pôvod a v 
preklade znamená „duchaplný“
4. november - sv. Karol Boromero, 
biskup
• Karol, Karola - pochádza zo staro-
nemčiny, v prekl. znam. „muž, man-
žel“ a vzniklo z neho aj slovo kráľ
• Jessica, Yessica, Jesika - vznikli zo 
starozákonného hebrejského mena 
(Yiskah) s význ. „boh sa pozerá“
• Skarleta - meno anglického pôvo-
du s významom „šarlátová, ryšavá“
5. november - sv. Imrich, knieža
• Emerich - je nemeckého pôvodu 
a v preklade znamená „pracovitý 
vládca“
• Imrich, Imriška - meno odvodené z 
mena Emerich

Zdroj: wikipedia, Majtán a Považaj (1998)

Blahoželáme k meninámLesníci na návšteve u seniorov v CSS Chmelinec
Koncom októbra prijali pozvanie od 
seniorov z CSS Chmelinec Púchov 
lesníci z Lesnej správy v Púchove –  
vedúci Ing. Radovan Mikas, technik 
Ing. Tomáš Kalma a pán Peter Ďuriš.
Na úvod lesnej pedagogiky sme sa 
navzájom predstavili a po zoznáme-
ní sa, začala beseda. Naši obyvatelia 
porozprávali o vzťahu k prírode a o 
obľúbených stromoch. Lesníci púta-
vým spôsobom priblížili svoju činnosť 
a porozprávali rôzne príhody z lesa. 
Rozlišovali sme stromy, určovali drevi-
ny a stopy zvierat.
Čas rýchlo utekal a mnohé z pripra-
vených aktivít sme už nestihli. Lesníci 
nám sľúbili, že si ešte nájdu čas na 
spoločné stretnutie. My sa už teraz 
naň tešíme a ďakujeme im za príjem-
né dopoludnie.
                            CSS – Chmelinec Púchov

Vstupy do mesta
Každý z vlastných skúsenosti vie, že prvý dojem je dôležitý 
v mnohých oblastiach života a platí to aj pre vstupné „brány 
do mesta“ - ulice, či križovaty. Väčšina je relatívne v slušnom 
technickom aj vizuálnom stave. Nedá sa to však povedať o 
vstupe po odbočení zo Vsetínskej cesty na Komenského 
ulicu, kde sú už desaťročia „chrastami“ križovatky s ulicou 
J.  Kráľa (viď PN č. 37.) a ľavá strana úseku od križovatky  
s Gorazdovou ulicou popred RD a BD č. 666, 665, 664, až 
po križovatku s Kuzmányho ulicou. VMČ Pod Lachovcom v 
rámci dlhodobého plánu rozvoja presadil prípravu projek-
tovej dokumentácie obnovy a opravy tohto úseku. Zada-
nie projektu bolo spracované v spolupráci občanov týchto 
BD s VMČ a oddelením IVaŽP. Projektová dokumentácia je 
spracovaná s rozpočtovými nákladmi cca 70 tisíc eur a pri-
pravená pre realizáciu. 

Aktuálne spod Lachovca: Vstupy do mesta a zasadnutie výboru

Zasadnutie VMČ č. 1. Pod Lachovcom 
Koniec volebného obdobia sa nezadržateľne blíži a tak 
bolo zvolané na 23. 10. 2018 ostatné zasadnutie VMČ 
Pod Lachovcom, aby členovia zhodnotili výsledky svojej 
práce. Výbor vznikol podľa platných Zásad pre činnosť 
VMČ na ustanovujúcom zasadnutí 7. 4. 2016 v počte päť 
členov - poslanci Ing. D. Lako a P. Prešnajder, za občanov 
Ing. P. Melišík, Bc. P. Kuchta a p. J. Pientka, za predsedu bol 
zvolený Ing. P. Melišík. 18. 4. 2016 schválil VMČ svoj voleb-
ný program. V máji 2016 sa poslanec P. Prešnajder vzdal 
mandátu poslanca aj členstva vo VMČ a na post poslanca 
nastúpil Ing. P. Melišík. Výbor počas svojho trvania zasadal 
desaťkrát a prijal celkom 27 uznesení. Pod Lachovcom sa 
uskutočnili historicky prvé verejné zasadnutia 18. 10. 2017 
a 24. 5. 2018. Na rokovaní 23. 10. 2018 výbor vzal na vedo-
mie informáciu o KV 2018 a o vzdaní sa P. Hudáka kandi-
datúry na post poslanca, detailnú informáciu o úspešnom 
plnení svojho volebného programu a schválil rámcový 
plán rozvoja MČ na roky 2019 - 2022. Predseda na záver 
poďakoval členom za ich dva a polročnú aktívnu tímovú 
prácu vo VMČ. 

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

M E S T O  P Ú C H O V 
v spolupráci s Rímskokatolíc-

kym farským úradom Púchov a 
Evanjelickým farským úradom 

a. v. Púchov 
pozýva občanov 

na spomienkovú slávnosť 
„Sviatok všetkých svätých“ 

a  „Pamiatky zosnulých“, 
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 
(1. novembra 2018) o 15:00 

na Mestskom cintoríne 
v Púchove.
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Aj keď sme zdraví, máme strechu nad hlavou a tých najbližších okolo 
seba, niekedy je nám to málo. Chceme mať taký život ako majú iní ľudia. 
Tí úspešnejší. Niekedy túžime mať všetko a hneď, a nie sme ochotní 
čakať. A častokrát túto túžbu po inom živote riešime zadlžovaním. 
Na tom samozrejme nie je nič zlé, veď život na “primeraný” dlh patrí 
k dnešnému životu. Problém nastáva vtedy, ak nerozmýšľame nad 
dôsledkami pôžičiek, ak preceníme svoje finančné možnosti, ak sa dosta-
neme do dlhovej pasce, kedy staré pôžičky splácame tými novými a stále 
menej výhodnými. Špirála sa roztáča, začína šialená jazda, z ktorej nie 
je cesty späť. 

Pavol Crkoň: Prečo pomáham ľuďom 
v núdzi nájsť nádej na nový život

Väčšinou si za problémy môže každý sám, 
no v živote je množstvo prípadov, kedy by 
dlžník zaplatil rád, len nemôže. V pod-
nikaní to môže byť spôsobené napríklad 
druhotnou platobnou neschopnosťou, 
v súkromnom živote trebárs ručením za 
dlhy iného, chorobou, či stratou zamest-
nania. Predstavme si tú bezmocnosť, keď 
má človek životné problémy, neustále sa 
pýta sám seba prečo je život k nemu tak 
nespravodlivý, prečo nemôže viesť nor-
málny život, byť zdravý, mať domov... 

V mojej exekútorskej praxi sa častejšie 
ako iní právnici stretávam s mnohý-
mi ľudskými osudmi, ktoré ma nútia 
zamyslieť sa nad životom. Výkon úrad-
nej moci ma tiež naučil, že príbehy ľudí 
v sociálnej núdzi treba riešiť citlivo. Že aj 
v tých najnúdznejších situáciách sa vždy 
dá nájsť riešenie. 
 
Pred nejakým časom ma oslovil priateľ, ktorý 
zamestnáva množstvo ľudí, prevažne 
živiteľov  rodín, s problémom, že jeho 
ľudia neboli motivovaní pracovať, pretože 

Pomáhať bezplatnými 

právnymi radami 

a hľadaním riešení 

v zložitých životných 

situáciách, dávať nádej 

druhému na lepšiu 

budúcnosť, pokladám 

za jednu z foriem 

ľudského dobra. 

‘‘

z výplaty nedokázali uživiť svoje ro-
diny. Dôvodom boli obrovské dlhy, ktoré 
museli z výplaty splácať. Krátko na to mi 
s nimi zorganizoval stretnutie, na ktorom 
som ponúkol, že im pomôžem legálne sa 
zbaviť dlhov. Dobrovoľne a bezplatne. 

že existuje spôsob ako si týchto praco-
vitých ľudí udržať a mne postupne začalo 
prichádzať viac a viac žiadostí s prosbou 
o pomoc. Preto som sa rozhodol bezmoc-
ným ľuďom s dlhmi pomáhať aj naďalej. 
Pomáhať bezplatnými právnymi radami 
a hľadaním riešení v zložitých životných 
situáciách. Pomáhať rodinám, ktoré sa 
ocitli v sociálnej núdzi nie vlastnou vinou.

Možno sa pýtate prečo… Nuž, to, čo je pre 
nás veľa krát samozrejmosťou, je možno 
pre nich všetkým. Mnohí z nich majú 
sny a priania, o ktorých na jednej strane 
snívajú, ale ktoré na druhej strane už dáv-
no zavrhli, pretože na ne nemajú pros-
triedky ani podmienky. Mať sny nám však 
dáva väčší zmysel žiť. Preto dávať nádej 
druhému na lepšiu budúcnosť pokladám 
za jednu z foriem ľudského dobra. 

Obzvlášť rád spomínam na príbeh 
Púchovčanky, pani Evy K. Matka dvoch 
detí, z toho jedného s ťažkým zdravotným 
postihnutím, sa dostala do dlhov a reálne 
jej hrozila strata strechy nad hlavou. Na 
radu jej známeho, ktorému som tiež po-
mohol právnou radou, ma navštívila a po-
rozprávala mi svoj životný príbeh. Smut-
ný na strane jednej, no veľmi inšpiratívny 
na druhej strane. Pretože pani Eva, 
s toľkými vážnymi problémami, nikdy 
nestratila vieru. Vieru v lepší život pre 
ňu, no najmä pre jej deti. A tak sme cez 
inštitút osobného banktrotu našli cestu 
von z jej “slepej uličky”, v ktorej sa ocitla. 
Nedávno som ju stretol. Ten pocit, keď sa 
takto životom skúšaný človek na vás us-
meje a v tom úsmeve je nádej, je na neza-
platenie.

Veľmi by som chcel inšpirovať v po-
moci núdznym a bezmocným ľuďom aj 
iných. Áno, je to niekedy ťažké, ale kto 
to má v živote ťažšie? My či oni? Ak im 
pomôžeme, dáme im nádej na lepší život. 
Aj keď sa hovorí, že nádej umiera posled-
ná, nespoliehajme sa na to, ba čo viac, 
nikdy ju nenechajme „umrieť“. Je to to 
posledné čo človeku ostáva, keď všetko 
ostatné odíde.

 Pavol Crkoň
kandidát na primátora

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

Niekde tam začal môj príbeh o pomoci 
ľuďom, ktorí sú nadmerne zaťažení dlh-
mi a nedokážu sa z tohto začarovaného 
kruhu vyslobodiť. Môj priateľ sa potešil, 
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V prvej kategórii určenej pre ôsma-
kov a deviatakov základných škôl sa 
z prvenstva tešil Jakub Henek zo ZŠ 
Mládežnícka, ktorý pred porotu pred-
stúpil s montážou veršov básne Kto je 
na ťahu známeho slovenského autora 
Kamila Peteraja. V rovnakej kategórii 
získala druhé miesto deviatačka Ve-
ronika Ďurovcová zo ZŠ s MŠ Slovan-
ská, ktorá zaujala Baladou o klamných 
ružiach od Máši Haľamovej. V druhej 
kategórii zastrešujúcej stredoškolá-
kov zasa exceloval ďalší Púchovčan - 
gymnazista Šimon Gabčo s výberom 
ľúbostnej poézie Milana Hodála. V tes-
nom závese na druhom mieste za ním 
skončila Barbora Jurovčíková, takisto 
Púchovčanka, navštevujúca Gymná-
zium Ľ. Štúra v Trenčíne. V jej podaní 
presvedčila Púpavienka z pera Jozefa 
Mokoša.

O kvalite prednesených veršov roz-
hodovala odborná porota zložená z 
redaktorov, moderátorov, kultúrnych 
pracovníkov, dlhoročných a uznáva-
ných recitátorov, lektorov. Do úvahy 
pri hodnotení jej členovia brali dra-
matickú prípravu predlohy, tvorivo-
sť i osobnostný prístup recitátora a 
pôsobivosť prednesu na poslucháča. 
Okrem úspešných recitátorov porota 
vyslovila uznanie Eleonóre Marečko-
vej, púchovskej pedagogičke, ktorá 
dlhé roky počas svojej učiteľskej pra-
xe, ale i teraz v dôchodkovom veku 
úspešne pracuje so žiakmi i študenta-
mi a zasväcuje ich do umenia predne-
su poézie i prózy.

Recitačnú súťaž organizuje Považ-
ské osvetové stredisko so sídlom v 
Považskej Bystrici v spolupráci s mi-
nisterstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu, Klubom priateľov poézie 
Pavla Koyša v Bratislave, obcou Ladce 
a Považskou knižnicou so sídlom v Po-
važskej Bystrici.                                   -tm-

Výsledky recitačnej súťaže 
Koyšove Ladce 2018
Prvá kategória: 8. - 9. ročníky ZŠ 
1. Jakub Henek, ZŠ Mládežnícka, 
Púchov 

Na Koyšových Ladcoch sa Púchovčanom mimoriadne darilo
Hneď štvorica mladých Púchovčanov dokázala odbornú porotu jubilejného dvadsiateho roční-
ka celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, ktorý 
sa v piatok 19. októbra uskutočnil v Ladcoch, zaujať natoľko, že si odnášali ocenenia najvyššie. 

2. Veronika Ďurovcová, ZŠ s MŠ Slo-
vanská, Púchov 
3. Alexandra Viera Hozlárová, Gymná-
zium I. Bellu, Handlová
Druhá kategória: stredné školy 
1. Šimon Gabčo, Gymnázium Púchov 
2. Barbora Jurovčíková, Gymnázium Ľ. 
Štúra, Trenčín 
3. Eva Manáková, Stredná umelecká 
škola, Trenčín
Tretia kategória: dospelí do 60 rokov 
2. Anna Mišurová, Ružomberok 
Štvrtá kategória: dospelí nad 60 rokov 
1. Daniela Albertová, N. Mesto n./V.  

2. miesto porota neudelila 
3. Anton Orlík, Považská Bystrica

Odborná porota 20. ročníka Koyšo-
vých Ladcov pracovala v zložení: 
Mgr. Mária Schlosserová (recitátorka, 
moderátorka a redaktorka Rádia Re-
gina Bratislava) Mgr. Beáta Kvaššayo-
vá (recitátorka, lektorka, Dubnica n./V. 
Mgr. Zuzana Starostová (recitátorka, 
Univerzitná knižnica v Trenčíne), 
PaedDr. Eva Žibrúnová, Helena Mar-
tinková, PaedDr. Gejza Sádecký, Csc. 

Zdroj: POS

Na foto: Šimon Gabčo (Gymnázium Púchov), Barbora Jurovčíková (Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne), 
Jakub Henek (ZŠ Mládežnícka), Veronika Ďurovcová (ZŠ s MŠ Mládežnícka).

Téma Medzinárodného dňa škol-
ských knižníc bola „Skutočné knižni-
ce – skutočné vzdelávanie: 100 rokov 
od vzniku Česko-Slovenska“. Chceli 
sme sa vzdelávať v knižnici, takže sa 
naša škola na Gorazdovej ulici sústre-
dila na školskú knižnicu. „S vôňou 
knihy kráčame storočím“ bolo naše 
heslo, preto sme upriamili pozornosť 
na knihy, ktoré by mohli zaujať našich 
žiakov. Starší žiaci si oživili pamäť po-
vesťami od Milana Húževku a mladší 
žiaci čítali príhody muflóna Ancijáša 
od Branislava Jobusa, ktorého sme 
si pozvali do našej školy na besedu. 
Bol nadšený, pretože sme v škole vy-

tvorili Jobusov strom a celá škola žila 
jeho návštevou. Telocvičňou sa niesli 
piesne o jeho knihách a žiaci netrpez-
livo čakali na jeho podpisy do kníh. 
Celý deň bol veľmi dynamický, pre-
tkaný súťažami v  knižnici, skupino-
vou prácou, besedou s Branislavom 
Jobusom, divadielkami a vytváraním 
postáv z ukážok. Naši najmenší žiaci 
budú určite dlho spomínať na roz-
právky O repe a Šípkovej Ruženke, 
ktoré si naši šikovní deviataci pripra-
vili pre prváčikov a druháčikov a za-
hrali im tieto rozprávky ako skutoční 
herci. 

Mgr. Ďurajková, Mgr. Klinovská

Branislav Jobus medzi žiakmi Základnej školy Gorazdova
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2. 11. (piatok) o 18.30 h  
Herný večer 
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a 
príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. Bude-
te sa môcť pozabávať na hrách od starého 
Egypta až po súčasnosť (mlyny, šachy, tafl, 
kubb, až po najnovšie spoločenské a kon-
zolové hry ako bang, activity, scrabble, dixit, 
monopoly, mysterium, švábi, atď). 

7. 11. (streda) o 16:00 h
Večer výskumníka  
Pozývame vás stráviť večer tak trochu inak 
- v spoločnosti zamestnancov a študentov 
fakulty FPT v Púchove, Gymnázia Púchov a 
SOŠ Púchov, ktorí predvedú  svoje odborné 
skúsenosti spojené s praktickými ukážkami 
modelovania a konštrukcie, chemické a fy-
zikálne pokusy a nebude chýbať originálna 
módna prehliadka.

9. 11., 16. 11., 23. 11. (vždy v piatok) o 16:00 h
Výtvarný ateliér
Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia.

10. 11. (sobota) o 19:00 h
Na ceste: Škótsko
Piati kamaráti, šialený vietor a 7 dní stráve-
ných spoznávaním Škótska. Prekrásna stre-
doveká architektúra miest striedajúca sa s 
pobrežím Severného mora, neutíchajúci 
vietor, nebezpečne tvarované cliffy a útesy, 
množstvo hradov a návšteva tajomného 
domu zo 17. st. v meste, kde bojoval o nezá-
vislosť William Wallace. 

 14. 11., 21. 11., 28. 11. (vždy v stredu) o 16:30 h
Astronomický krúžok
Stretnutia mladých astronomických nadšencov.

November
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda, 31. 10., 17.30 h   Piatok, 2. 11., 17.30 h                         Nedeľa, 4. 11, 15.30 h 

KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA
Zaujíma Vás, kedy draci tancujú hip hop, ako sa slávia vianoce v dračej jaskyni, 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 €.

Piatok, 2. 11., 19.30 h   Sobota, 3. 11., 19.30 h  

BOHEMIAN  RHAPSODY 
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian Rhapsody popi-
suje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia 
skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.                                                                                   
MN 12  rokov –  USA, VB –  CinemArt –  134 ́  –  titulky –  dráma, životopisný, hudobný.Vstup-
né 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 3. 11., 17.30 h   Nedeľa, 4. 11., 17.30 h

THE PERFECT KISS 
Jediný bozk dokáže zmeniť celý váš život. Každý hľadá šťastie, no keď vám ťahá na tridsať a stále 
žijete s rodičmi, ktorí sa k vám správajú ako k dieťaťu, ste bez práce a láska je v nedohľadne, hľadá-
te ešte intenzívnejšie. Tanya Cova žije s rodičmi v severoamerickom meste v trochu všednej ame-
rickej spoločnosti. Jej rodičia, bývalí tajní agenti pre nemenovanú východnú ríšu, už toho majú 
dosť a chcú ju zúfalo vydať za syna ich starej známej. Po pôvabnej Tanyi však túži aj miliardár Brian 
Demarrias. Do toho všetkého príde nečakaný bozk v parku. Ktorý z nich je pre Tanyu tým pravým?
MN 12 rokov –  Kanada-ČR –  Itafilm –  83´ –  český dabing –  romantická komédia. Vstupné 
5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 7. 11., 19.30 h  

STUDENÁ VOJNA 
V období budovania stalinovského Poľska, ale tiež modernej Európy sa odohráva príbeh veľkej 
osudovej lásky – speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuve-
riteľne priťahujú a nevedia byť ani od seba. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie jazzová a folk-
lórna hudba a Zula s Wiktorom rozohrávajú nádhernú, ale trpkú baladu, svoju vlastnú studenú 
vojnu. Film v rámci PROJEKTu 100.
MN 15 rokov –  Pl.,Fr.,VB –  ASFK –  84´ –  titulky –  dráma .Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €.

Piatok, 9. 11., 17.30 h    

TIEŇ JAGUÁRA       
Štyria priatelia sa vybrali proti prúdu amazónskych riek na neistú cestu. Prešli cez tajomné poho-
rie Sierra Maigualida, ktorým okrem indiánov ešte nikto neprešiel. Dostali sa tak do ich sveta. Do 
sveta založeného na úcte k vlastnému spoločenstvu. Vďaka spiritualite sú prepojení s okolitou prí-
rodou. Veria, že poškodiť prales znamená poškodiť samých seba. Jedni z posledných prírodných 
indiánov na tejto planéte prijali odvážlivcov do svojej osady a umožnili im spoznať a autenticky 
zachytiť jednoduchosť ich bytia a priniesť tak dôležité poznanie. Réžia a scenár: Pavol Barabáš.
MN 12 rokov –  SR –  ASFK –  67´ –  slovensky –  dokumentárny .Vstupné 4 €, člen FK vstupné 
3 €.

Piatok, 9. 11., 19.30 h   Sobota, 10. 11., 19.30 h 

DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI       
Lisbeth Salanderová, kultová hlavná postava úspešnej knižnej série Milénium Stiega Larssona sa 
vracia na plátna v adaptácii krimi bestselleru Dievča v pavúčej sieti. V temnom thrilleri sa hacker-
ka Lisbeth spolu s novinárom Mikaelom Blomkvistom zamotáva do siete plnej klamstiev, kyber 
zločincov a skorumpovaných politikov.
MN 15  rokov –  USA –  Itafilm –  111 ´ –  titulky –  krimi thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Streda, 7. 11.             veľká sála    19.00 h

3T – TRI TVORIVÉ TVORY
Improvizačné divadlo trojice Juraj “ŠOKO” Tabaček , Lukáš “PUCHO” Púchovský a Stano Staško. 
Improvizačné predstavenie, ktoré je premiérou a derniérou zároveň. Režisérmi ste vy, diváci.3T 
si radi užívajú adrenalín na javisku. Na základe tém, ktoré vyberie publikum, vytvárajú priamo 
pred očami divákov krátku divadelnú hru. Vstupné v predpredaji: 11 € (kreslá), 10 € (balkóny a 
prístavky). V deň predstavenia: 14 €  

Štvrtok, 8. 11.                     vestibul divadla  18.00 h   

JOZEF CHRENA, VIKTÓRIA CHRENOVÁ
Vernisáž spoločnej výstavy pri príležitosti životného jubilea autora a jeho vnučky. Maliar, výtvar-
ník, ktorý svoje obrazy maľoval v  Arménsku, Gruzínsku, Rakúsku, Poľsku, Francúzsku, Grécku, 
Chorvátsku, Turecku, Španielsku, Indonézii, USA, Austrálii a samozrejme v Česku a na Slovensku. 
Výstava v Púchove bude jeho 87-ou samostatnou výstavou v poradí. Nenechajte si ujsť jej verni-
sáž. Hudba: DĽH Lachovček. Vstup voľný. Výstava potrvá do 4. 1. 2019. 

Nedeľa, 11. 11.              pešia zóna   17.00 h           

X. MARTIN NA BIELOM KONI
Jubilejný X. ročník podujatia VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či opäť príde ozajstný MAR-
TIN, či príde NA BIELOM KONI, či prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať a zabaviť sa - s TEREZOU 
MAŠKOVOU (SuperStar 2018) a jej kapelou. Predskokanka: Dominika Mičudová. 

Utorok, 13. 11.  veľká sála   19. 00 h  

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI
Čo všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodičov, lenže otecko vlastne 
nie je oteckom? Zápletka plná nečakaných zvratov od najvychytenejšieho súčasného britského 
dramatika, majstra situačných komédii Sira Alana Ayckbourna, umožňuje naplno zažiariť brilant-
ným výkonom Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu. Partnerskými kotrmelcami prekvapia vychádza- 
júce herecké hviezdy Mary Havranová Bartalos a Juraj Bača. Vstupné v predpredaji: 18/17 €, v deň 
predstavenia: 21 €.

Štvrtok, 8. 11.       kinosála    18.00 h

KLUB ZDRAVIA: MEDVEDE ZO STRÁŽOV. VRCHOV
 Aj vy máte v prírode otvorenú dušu a viete sa pozerať srdcom? Cítite vôňu jarného oživujúceho 
vánku, či vnímate váhu jesenných pavučín? Poďte s nami nazrieť do tajných komnát krásnej strá-
žovskej prírody.  Prednáša Marian Jamrich, fotograf prírody. Vstup voľný.

Štvrtok, 8. 11.         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. Vstup voľný.

Utorok, 13. 11.       kinosála         16.00 h

KLUB ŽIEN: NA SLOVÍČKO... O NÁS
Ženské problémy nás sprevádzajú počas celého života. Ako s nimi bojovať a ktoré nepodceňovať? 
Odpoveď nám dá pravý odborník. Beseda na danú tému so  ženskou lekárkou. A bonus naviac...

Utorok, 20. 11.       zasadacia miestnosť        16.00 h

TVORÍME PRE RADOSŤ S DANIELOU
Budeme sa kreatívne zabávať, tvoriť, modelovať, kresliť a všeličo iné. Vlastnoručne vyrobený vý-
robok si vždy dieťa odnesie so sebou. 5 lekcií po dve vyučovacie hodiny, kurzovné vrátane mate-
riálu 2,50/1 h, t. j. 25 €. Kurz je určený deťom vo veku od 4 do 10 rokov. Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk

KURZY A KLUBY

Ďalší program na: www.kultura.puchov.sk
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Roman Hvizdák
kandidát na primátora

Objednávateľ: Roman Hvizdák, Nám. slobody 1405/22, 020 01 Púchov / Dodávateľ: Púchovská kultúra s.r.o., Hoenningovo nám. 2002, 020 01 Púchov s dátumom vydania Púchovských novín v roku 2018: 2.10. č.34, 9.10. č.35, 16.10. č.36, 23.10. č.37, 30.10. č.38.

Roman Hvizdák

Za mňa hovoria skutky a nie prázdne reči

Moje projekty a práca s dobrovoľníkmi pre ľudí 
Vďaka skvelým ľuďom, dobrovoľníkom a občianskym združeniam sme 
spoločne v rokoch 2015 - 2018 urobili veľa jedinečných projektov 
v prospech druhých ľudí v našom meste aj v prímestských častiach.

Jozef Duháček - dobrovoľník, bývalý hráč a tréner hádzanej
Jedného dňa sa na ulici pri paneláku, kde bývam a pracujem na našej čarovnej záhrade, pristavil pán viceprimátor Roman Hvizdák. Zaujímal sa o moju 
prácu a vytvorené diela na skrášlenie okolia paneláka. Ponúkol mi spoluprácu a ja som súhlasil. Na jeho podnet som vytvoril makety osídlenia 
Púchovskej kultúry pre Púchovské múzeum. Vždy, keď sme si niečo dohodli, splnil to na 100 %. Svojím prístupom ma prekvapil a dal najavo, že si mňa a 
moju prácu naozaj váži. Nepoznám zapálenejšieho a kreatívnejšieho človeka, ktorý úprimne a zanietene pracuje v prospech nás ostatných. Veľmi si ho 
vážim a viem prečo budem voliť práve jeho. Začiatkom letných prázdnin prišiel a vraví mi: "Jožko, chcem ľuďom ukázať svoju víziu do budúcna a 
ponúknuť svoje nápady tak, aby mi rozumeli čo chcem v meste urobiť a zmeniť. Vyrobíš mi, prosím, maketu mesta Púchov?" Urobil som. O pár dní prišiel 
so slovami: "Chcem spojiť všetkých ľudí, chýbajú mi tam Horné Kočkovce, Nosice, Kolonka, Hrabovka a iné časti mesta, prirobíš ich?" A tak som vyrobil 
celú maketu. Pán Hvizdák je človek, ktorý ma motivoval a verím, že dokáže ľudí spájať svojou prirodzenou autoritou. 

Anna Jakubíková - dobrovoľníčka, umelkyňa
Prvýkrát som meno Roman Hvizdák  zaregistrovala pred dvoma rokmi, keď v televízii predstavovali jeho maľby pre deti  na onkologických 
oddeleniach. Spozornela som. Tento úžasný človek je  Púchovčan a ja ho nepoznám?  Dnes je situácia iná. Spoznali sme sa osobne a 
spoznala som aj jeho prácu. Jeho projekty, kreativita a nápady dokážu zaujať a spájať ľudí. Páči sa mi, že o svojich nápadoch len nehovorí, 
ale ich aj realizuje a sú za ním vidieť aj výsledky. Je dynamický a ochotný, je tolerantný a zároveň cieľavedomý. Na každom kroku, ktorým 
prejde po meste, sa rozpráva s ľuďmi a snaží sa im pomôcť. Je to človek,  ktorý ma podržal v najťažších chvíľach môjho života a pomohol 
mi znovu kráčať za svojimi snami. Človek, s ktorým ma spája nielen umenie, ale aj rovnaké myšlienky a názory... Človek, ktorý s pokorou 
vníma okolie a má rád všetko živé i neživé okolo seba. 

Roman Hvizdák
kandidát na primátora

Rekonštrukcie striešok

Záchrana starých kníh

Župný dom Púchov - Púchovské múzeum Dobrovoľník na jarmokoch Arteterapia v teréne

Pracovná terapia pre denný stacionár Komunitná záhrada v areáli detského domova Dom kultúry Hoštiná Organizácia výstav

Záchrana nástennej maľby v Dome smútku Púchov Akcia Zet - rekonštrukcia  plota  MŠ. PožiarnaMaľujeme spolu - materské a základné školyDobrovoľník v záhrade za céčkom

Krídla Fantázie - podpora výtvarných talentov Detský domov PúchovPúchovské čarbanice - podpora detských talentovOkná do rozprávok - detská onkológia

Vážim si, že môžem pracovať pre vás a pre mesto Púchov.
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ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

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

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.

Slávnostné stretnutia seniorov

Stretnutie zorganizovalo Oddelenie 
školstva a sociálnych vecí MsÚ pod 
vedením svojej vedúcej Renáty Ho-
lákovej, ktorá seniorov privítala. Po 
jej príhovore nasledoval kultúrny 
program žiakov Základnej umeleckej 
školy Púchov. Stretnutí sa zúčastnili 
poslanci Lukáš Ranik, Peter Žiačik, 
Irena Kováčiková, Pavel Melišík, Milan 
Trník a Miroslav Bučko.

Poslanec Lukáš Ranik pozdravil prí-
tomných seniorov: „Tak, ako po lete 
prichádza jeseň, tak aj v živote každého 
človeka mladosť pominie a vystrieda ju 
staroba. Prichádza nenápadne, poma-
ly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je 
mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké 
vzácne poklady žijú v našej rodine a 
v našom meste. Sú to naši starí rodičia, 
príbuzní, susedia a spoluobčania. V na-
šom meste si každoročne pripomíname 
tento vzácny sviatok: Október - mesiac 
úcty k starším. A myslím, si že mesiac 
október k tomu jednoznačne správne 
patrí. Pozrite sa na prírodu, ktorá je te-

raz krásne sfarbená. Keď som Vás dnes 
pozoroval, ako ste dnes prichádzali, ka-
ždý z vás bol vysmiaty a pekne oblečený 
v rôznych farbách ako jeseň. Pre primá-
tora mesta Rastislava Heneka, tak aj pre 
poslanecký zbor ste, milí seniori, dôleži-
tým ľudským prínosom pre naše mesto. 
Inšpirujeme sa vašimi skúsenosťami. 
Dodávate nám mnoho nápadov a pri-
pomienok. My sa vám snažíme zlepšiť 
a skrášliť váš život množstvom zavede-
ných benefitov pre vás seniorov, ktoré 
nám závidia mnohé mestá na Sloven-
sku. Za všetky spomeniem bezplatnú 
MHD pre seniorov, obedy za jedno euro 
pre seniorov v našich školských zariade-
niach, bezplatné právne poradenstvo, 
či obľúbenú kultúrnu akciu Čaj pre seni-
orov. Samozrejme, v zlepšovaní vášho 
života v našom meste chceme naďalej 
pokračovať.“

Nakoniec poslanci mestského zastu-
piteľstva a pracovníčky mestského 
úradu osobne kvetmi zablahoželali 
všetkým jubilantom.                             -sf-

V utorok 23. októbra sa v púchovskom divadle 
stretli na troch stretnutiach púchovskí seniori 
s predstaviteľmi mesta.

Mesiac úcty k starším 
oslávila aj púchovská JDS

Predsedkyňa základnej organizá-
cie Anna Gajdošíková v úvodnom 
prejave uviedla:
„Tento mesiac sa nesie v znamení úcty 
k starším. V každej z našich desiatich 
ZO JDS sa koná slávnostný aktív a 
keď je človek zapojený v organizá-
ciách ako je Liga proti reumatizmu, 
organizácia zdravotne postihnutých, 
klub seniorov denného centra, turi-
stický oddiel a iných, tak má zrazu 
pocit, že na nič nemá čas. Ale to je 
všetko v poriadku. Toto všetko patrí 
k plnohodnotnému životu. Tak sa 

tešíme z toho, čo nám ponúka a čo 
my môžeme z neho prežiť. Staroba 
neznamená koniec životnej aktivity. 
Tak ako príroda je pôvabná v kaž-
dom ročnom období, aj človek v je-
seni života rozdáva krásu, srdce má 
otvorené pre všetkých - a srdce nemá 
vrásky. Buďme k sebe navzájom úcti-
ví a dobrí, a tak sa aj naše okolie k 
nám bude správať s úctou. Nielen my,  
seniori, si ju zaslúžime.“
Po krátkom kultúrnom programe  
nasledovalo pohostenie a tanečná 
zábava.                                                        -sf-

V piatok 26. októbra popoludní sa stretli členovia Zá-
kladnej organizácie Jednoty Dôchodcov Slovenska 
(JDS) Púchov, aby oslávili Mesiac úcty k starším.
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Púchovčanov bolo na súťaži zastúpených tentokrát 
trochu menej, nakoľko nie všetci mohli do Veľkého 
Krtíša pricestovať. Na druhej strane sa súťaže zúčast-
nili aj skúsení reprezentanti Slovenska a tí zabodo-
vali. No radosť spravila aj najmladšia generácia, kto-
rá si opäť našla miesto na stupňoch víťazov.
Z tých najskúsenejších sa na súťaž vrátil Michal 
Kunst (na foto vpravo), ktorý cvičil v súťaži kata nad 
18 rokov a presvedčivo ju vyhral. Rovnako vyhral 
aj súťaž v kobudo – cvičení s dlhou zbraňou a tak 
kouč mladých púchovských pretekárov ukázal, že 

zodpovedný prístup k tréningom má vždy pozitív-
ny výsledok. 
Je potrebné priznať, že karate má určitý nedostatok 
v subjektivite hodnotenia. No pokiaľ niekto, aj bo-
duje na súťažiach, aj trénuje so starými majstrami, 
z jednej či druhej strany sa ocenenia dočká. No starí 
páni určite hodnotia presnejšie. Takže zameranie na 
tradičné karate má pozitívum v tom, že výsledky sú 
len veľmi ťažko spochybniteľné.
Druhý z reprezentantov, ktorí v súčasnosti začínajú 
štúdium na školách mimo Púchov a na tréningoch 

ich vidno pomenej, bol 
Tomáš Čvirik. V kata na 
medailovom mieste ne-
skončil, no v cvičení s 
dlhou zbraňou skončil na 
peknom druhom mieste 
a spolu s Michalom boli 
dorastu pekným vzorom.
Medzi najmenšími sa črtá 
skupinka detí, ktoré majú 
záujem, na tréningoch 
si udržia koncentráciu 
a cvičia naozaj pekne. 
Tentorát opäť zabodo-
vala trojica Maťko Behro, 

Púchovčania na poslednej pohárovej súťaži v roku 2018
V sobotu 20. 10. 2018 sa konal vo Veľkom Krtíši posledný zo seriálu turnajov Slovenskej federácie 

karate a bojových umení (SFKBU). Súťaž prebiehala v cvičení tradičných zostáv – kata, cvičení so zbra-

ňami – kobudo a v športovom zápase – kumite.

Maťko Jancík a Nikol Arany v súťaži družstiev. Na-
vyše oproti minulému kolu v Prievidzi, keď získal 
bronz medzi deťmi pod 8 rokov, teaz skončil v tejto 
kategórii tretí Maťko Jancík. Navyše v kategórii 9 - 
10-ročných sa prestriedali na stupňoch Jakub Hikl, 
ktorý bol v minulom kole druhý, s Radovanom Ča-
čom, ktorý bol tretí túto sobotu v Krtíši.
Škoda, že na turnaj nemohlo ísť viac pretekárov, na-
koľko prebiehal v priateľskej a pohodovej atmosfére 
a výkony aj tých, ktorí v ňom nebodovali, sú prísľu-
bom do budúcnosti.                Ing. František Komora

www.swan.sk

Máte doma

lenivý internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

už od
9,99 € 
mesačne
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Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

17. november
ADVENTNÁ VIEDEŇ + Čokoládovňa

Cena: 26 €
a Kunsthistorisches Museum

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

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

Cena: 150 €

Posledné miesta!

Otvorenie adventných trhov + rakúska čokoládovňa 

+možnosť vidieť komédiu v Divadle na Jezerce

7.12. (piatok) a 9.12. (nedeľa) Adventná BUDAPEŠŤ  28 €
14.12. (piatok) Adventná BRATISLAVA + ruský balet LUSKÁČIK  28 €
15.12. (sobota) Adventný KRAKOW a soľná baňa WIELICZKA  26 €

Adventné JEDNODŇOVKY:

Posledné miesta!

TOP zájazd!

Mesto Púchov, Centrum voľného času Včielka a 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov uspo-
riadali súťaž pre mladých dejepisárov. Do súťaže 
sa prihlásilo osem základných škôl okresu Púchov, 
ktoré vyslali trojčlenné družstvá deviatakov a na-
vzájom si zmerali vedomosti v daných oblastiach. 
Človek žije nielen pre budúcnosť, ale i z minulosti. 
Preto je dobré, keď sa mladí ľudia zaujímajú aj o to 
čo bolo, čo predchádzalo dnešnej dobe a nielen o 
to, čo bude. Udalosti, ktoré sa stali pred sto rokmi, 
pre nás Slovákov veľa znamenajú. Skončila sa voj-
na, ktorá zasiahla takmer celý svet. Zahynulo v nej 
približne desať miliónov vojakov a viac ako osem 
miliónov civilistov. Pred 100 rokmi – 28. októbra 
1918 vzniklo tiež samostatné Česko-Slovensko a 
jeho hranice boli vymedzené mierovými zmlu-
vami a z nich vychádzajúcimi rozhodnutiami v 
rámci versailleského mierového systému. No a 
v neposlednom rade, do tretice, pred sto rokmi 

30. 10. prijali v Martine do-
kument nazvaný Martinská 
deklarácia alebo Deklarácia 
slovenského národa, kde sa 
účastníci prihlásili k sebaur-
čovaciemu právu národov 
a ustanovili SNR ako jedinú 
predstaviteľku oprávnenú 
vystupovať v mene sloven-
ského národa.
Týmto trom udalostiam sa 
venovala i naša súťaž pre 
mladých dejepisárov. Žiaci 
ukázali naozaj výborné vedomosti. Nakoniec sme 
však predsa len spočítali získané body v teste, 
ktoré určili víťazov. Na prvom mieste skončili žia-
ci CZŠ sv. Margity v Púchove, druhá priečka patrí 
Gymnáziu Púchov a tretie miesto obsadili žiačky 
zo ZŠ Slovanská Púchov. Všetkým srdečne ďaku-

Súťaž mladých dejepisárov

jeme za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia. 
Vďaka patrí aj pánom – Petrovi Horváthovi a Františkovi 
Krajčovičovi, ktorí mali pre žiakov pripravenú zaujíma-
vú besedu a pozvali všetkých zúčastnených na výlet do 
Martina.          

Dáša Illyová, CVČ Včielka Púchov
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HOKEJ

Dorastenci šplhajú v extralige na medailové pozície

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

   2. liga muži
   7. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Brezno – Senica 
6:4, Partizánske – Dynamax Nitra 4:5 pp, Dolný Kubín 
– Osmos Bratislava B 8:2, Levice – Prievidza 8:1
1. Levice  7 6 0 0 1 35:19 18
2. MŠK Púchov  7 5 0 0 2 40:23 15
3. Dynamax NR  8 5 1 0 2 37:33 14
4. Osmos BA B  7 4 0 0 3 40:38 12
5. Prievidza  7 3 0 1 3 32:29 10
6. D. Kubín  7 3 0 0 4 35:29 9
7. Brezno  8 2 1 0 5 32:46 8
8. Partizánske  6 1 0 1 4 20:24 4
9. Senica  7 1 0 0 6 24:54 3
   Extraliga dorast
  27. kolo:  
  MHA Martin – MŠK Púchov 2:5 (0:1, 1:1, 1:3), 12. 
Putala (Urbánek), 40. Chyklantsev (Putala), 42. Urbá-
nek (J. Urban, Putala), 51. Urbánek (Putala), 59. Pobe-
žal (Januščák, Omelka), Michalovce – Slovan 3:2, Ska-
lica – Košice 3:0, Banská Bystrica – Nitra 3:4, Trenčín 
– Zvolen 1:4, Liptovský Mikuláš – Žilina 4:5, Poprad 
– Spišská Nová Ves 3:2
   28. kolo: 
   MHA Martin – MŠK Púchov 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0, 
0:1), 33. Chykantsev (Pobežal), 62. Floriš (Chykant-
sev), Michalovce – Slovan 1:3, Skalica – Košice 3:1, 
Banská Bystrica – Nitra 2:1, Trenčín – Zvolen 4:2, Lip-
tovský Mikuláš – Žilina 2:5, Poprad – Sp. Nová Ves 0:2
   17. kolo: 
   MŠK Púchov – MHKM Skalica 5:2 (3:0, 2:1, 1:0), 
6. Januščák (Ladecký, Chykantsev), 14. Michal Urban 
(Floriš), 20. Ladecký (Majerník), 23. Michal Urban (Flo-
riš, Zlocha), 27. Januščák (Ján Urban)
   Zostava MŠK Púchov: Andrisík – J. Urban, Hajas, 
Krajčovič, Omelka, Zlocha, Majerník, Suchánek – Ku-
ric, Urbánek, Putala, Chykantsev, Ladecký, Januščák, 
M. Urban, Kuriš, Floriš, Papán, Moravanský, Michalík, 
tréner Miroslav Nemček
   Ostatné výsledky 17. kola: Trenčín – Slovan Bra-
tislava 1:3, Nitra – Žilina 1:2, Michalovce – Spišská 
Nová Ves 4:3 pp, Košice – Poprad 3:2, Banská Bystrica 
– Martin 3:2 sn, Zvolen – Liptovský Mikuláš 2:1
   18. kolo: 
   MŠK Púchov – MHKM Skalica 5:2 (2:1, 0:1, 3:0), 
2. Kuriš (Floriš, Omelka), 15. Michal Urban (Urbánek), 
43. Ján Urban (Putala, Hajas), 45. Putala (Hajas, Kuric), 
45. Januščák (Ladecký, Chykantsev)
   Zostava MŠK Púchov: Opatovský – J. Urban, Hajas, 
Krajčovič, Omelka, Zlocha, Majerník – Kuric, Urbánek, 
Putala, Chykantsev, Ladecký, Januščák, M. Urban, 
Kuriš, Floriš, Suchánek, Michalík, tréner Miroslav Ne-

mček
   Ostatné výsledky 18. kola: Košice – Poprad 6:5 pp, 
Trenčín – Slovan 6:2, Nitra – Žilina 4:2, Banská Bystrica 
– Martin 7:4, Michalovce – Spišská Nová Ves 0:2
1. Slovan 24 18 1 0 1 4 108:53 57
2. Košice  24 17 2 0 2 3 87:45 57
3. Sp. N. Ves  24 15 1 0 3 5 86:58 50
4. MŠK Púchov  24 13 3 0 2 6 81:56 47
5. Poprad  24 13 2 0 3 6 92:62 46
6. Trenčín  24 12 4 0 2 6 86:56 46
7. B. Bystrica  24 10 5 0 1 8 71:63 41
8. Michalovce  23 10 1 0 1 11 70:80 33
9. Skalica  24 8 1 0 1 14 58:95 27
10. Nitra  24 7 2 0 1 14 64:70 26
11. Žilina  24 6 1 0 4 13 64:94 24
12. L. Mikuláš  23 7 0 0 0 16 57:86 21
13. Martin  24 6 0 0 2 16 59:94 20
14. Zvolen  23 2 0 0 0 21 38:107 6
   Kadeti
   8. kolo: 
   MsHKM Žilina – MŠK Púchov 3:4 (1:1, 1:3, 1:0), 
15. Moravanský (Mišák), 29. M. Pobežal (Ondrášik, 
Žemla), 31. Moravanský (Ondrášik, F. Pobežal), 34. Ve-
teška (Ondrášik, Žemla), Prievidza – Levice 8:2, Považ-
ská Bystrica – Topoľčany 5:1, Martin – Trenčín 1:6
1. Trenčín 8 7 0 1 58:18 14
2. Prievidza  8 5 2 1 45:18 12
3. MŠK Púchov  8 6 0 2 29:18 12
4. Martin  8 4 1 3 34:21 9
5. Žilina  8 3 1 4 37:26 7
6. P. Bystrica  8 2 1 5 23:40 5
7. Topoľčany  8 1 1 6 14:54 3
8. Levice  8 1 0 7 17:61 2
  I. liga starší žiaci
   8. HT
   10. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 1:3 (1:0, 0:0, 
0:3), 47. Lazkov (Pišoja), 48. Škultéty, 56. Kováčik (Pi-
šoja, Zajvald), Banská Bystrica – Považská Bystrica 9:0, 
Žilina – Lučenec 24:2, Brezno – Martin 0:10, Liptovský 
Mikuláš – Ružomberok 8:4
1. Žilina  10 8 1 1 84:30 17
2. MŠK Púchov  10 8 1 1 60:12 17

3. B. Bystrica  10 8 0 2 78:11 16
4. Martin  10 7 0 3 91:25 14
5. Zvolen  9 6 0 3 48:19 12
6. L. Mikuláš  10 4 0 6 51:37 8
7. P. Bystrica  10 3 0 7 46:70 6
8. Brezno  10 3 0 7 31:86 6
9. Ružomberok  10 1 0 9 33:69 2
10. Lučenec  9 0 0 9 28:191 0
   7. HT
  10. kolo: 
   HKM Zvolen – MŠK Púchov 3:3 (1:1, 1:0, 1:2), 16. 
Mikovič (Cebo), 55. Urban, 58. Brežný (Cebo),    Ban-
ská Bystrica – Považská Bystrica 8:4, Žilina – Lučenec 
10:4, Brezno – Martin 4:5, Liptovský Mikuláš – Dolný 
Kubín 0:5
1. B. Bystrica 10 9 0 1 89:31 18
2. D. Kubín  10 8 1 1 68:17 17
3. MŠK Púchov  10 7 2 1 69:29 16
4. Zvolen  10 6 1 3 53:41 13
5. Žilina  10 5 1 4 63:41 11
6. Brezno  10 3 1 6 30:56 7
7. P. Bystrica  10 2 2 6 30:55 6
8. Martin  10 3 0 7 25:61 6
9. L. Mikuláš  10 2 0 8 21:64 4
10. Lučenec  10 1 0 9 33:86 2
I. liga mladší žiaci
   6. HT
   10. kolo: 
  MŠK Púchov – HKM Zvolen 7:7 (1:4, 1:1, 5:2), Po-
važská Bystrica – Banská Bystrica 2:8, Rimavská So-
bota – Žilina 1:7, Martin – Brezno 5:3, Ružomberok 
– Liptovský Mikuláš 1:12
   5. HT
  10. kolo: 
  MŠK Púchov – HKM Zvolen 6:7 (5:0, 0:3, 1:4), Po-
važská Bystrica – Banská Bystrica 7:8, Rimavská So-
bota – Žilina 3:16, Martin – Brezno 9:2, Dolný Kubín 
– Liptovský Mikuláš 9:5

Extraligoví dorastenci MŠK Púchov si v elitnej súťaži počínajú v tejto sezóne nad očakávanie. Po dvoch víťazst-
vách atakujú popredné priečky tabuľky a play-off by im už ujsť nemalo...            FOTO: Miroslav Mikáč
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D. Kočkovce a Lysá vyťažili z „volebnej“ predohrávky
Stolný tenis

   4. liga muži
  Lysá pod Makytou sa postarala o prekvapenie 
piateho kola štvrtej ligy, keď dokázala zvíťaziť za 
stolmi rezervy STK Prievidza. Obaja naši zástup-
covia si predohrali stretnutia 7. a 8. kola. Dôvo-
dom sú sobotné (10. novembra) voľby a najmä 
nepochopiteľné rozhodnutie riadiaceho zväzu 
dať kolo krajských súťaží v čase komunálnych vo-
lieb. V predohrávke sa obom zástupcom Púchov-
ského okresu darilo, Dolné Kočkovce dvakrát 
zvíťazili, Lysá si pripísala na svoje konto cennú 
výhru a remízu.  Jej boj o záchranu tak nadobúda 
stále reálnejšie kontúry.    
   5. kolo: 
  STK Prievidza B – Lysá pod Makytou 6:12, Sokol 
Handlová – Slovan Dolné Kočkovce 14:4, Oslany 
– Bošany B 6:12, Tužina – Chocholná-Velčice 10:8, 
Kanianka – Trenčianske Bohuslavice 9:9, Trenčianske 
Jastrabie – Otrhánky 7:11 
   6. kolo: 
  STK Prievidza B – Slovan Dolné Kočkovce 9:9, So-
kol Handlová – Lysá pod Makytou 15:3, Kanianka 
– Chocholná-Velčice 3:15, Tužina – Trenčianske Bohu-
slavice 14:4, Trenčianske Jastrabie – Malé Chlievany 
12:6
   7. kolo: 
  Lysá pod Makytou – Chocholná-Velčice 9:9 (Pa-
náček 4, Schulcz 2, Ladecký 1, 2x štvorhra), Slovan 
Dolné Kočkovce – Trenčianske Bohuslavice 12:6 
(Blaško 3, J. Škrabko 3 - na snímke, R. Škrabko 3, Janiš 
1, 3x štvorhra), 
  8. kolo: 
  Lysá pod Makytou – Trenčianske Bohuslavice 12:6 
(Schulcz 4. Panáček 4, Ladecký 1, Janíček 1, štvorhra), 
Dolné Kočkovce – Chocholná-Velčice 12:6 (Blaško 
3, Janiš 3, R. Škrabko 3, J. Škrabko 1, 2x štvorhra
1. Bošany B 5 5 0 0 65:25 15
2. Chocholná 8 3 1 4 68:76 15
3. D.Kočkovce   7 3 1 3 62:64 14
4. Oslany   5 4 0 1 58:32 13
5. Tužina 6 3 1 2 63:45 13
6. Handlová 6 3 1 2 62:46 13
7. T. Bohuslavice 8 2 1 5 60:84 13
8. T. Teplá B 4 4 0 0 54:18 12

9. Otrhánky 4 4 0 0 49:23 12
10. T. Jastrabie 6 3 0 3 54:54 12
11. Lysá 7 2 1 4 44:82 12
12. Kanianka 6 1 1 4 38:70 9
13. Prievidza B  6 0 1 5 32:76 7
14. M. Chlievany 4 0 0 4 29:43 4
   5. liga muži
  Jediný zástupca Púchovského okresu v najvyš-
šej oblastnej súťaži - Dohňany, nestačil podľa 
očakávania na lídra súťaže z Dolného Moštenca. 
Jedným dychom však treba dodať, že Dohňanci 
podali výborný výkon, odohrali niekoľko vyrov-
naných stretnutí so skúsenými hráčmi súpera a 
výsledok rozhodne vyzerá horšie, ako predvede-
ná hra. Rozhodli skúsenosti....    
4. kolo: 
   Nová Dubnica C – TTC Považská Bystrica B 4:14 
predohrané, Oravcová 2, Oravec, Kulina po 1 – Wal-
lenfelsová 4, Čelko, Lednický po 3, Dujsíková 2, 2 
štv., Nozdrovice A – Dubnica nad Váhom 5:13 pre-
dohrané, J. Kalus 3, Koštialik, Didek po 1 – Topák 4, 
Gereg, Slivka po 3, Mutala 1, 2 štv., Ladce B – Nová 
Dubnica B 13:5, Kvasnica 4, Pišta, Gajdošík po 3, Hro-
mek 2, 1 štv. – Janiga 2, Machciníková, Lászlová po 1, 
1 štv., Dohňany A – Dolný Moštenec 3:15, R. Baška, 
Junga po 1, 1 štv. – Kmecík, Baláž, Podmaník st. po 
4, Bírošík 2, 1 štv., Pruské A – Sedmerovec B 13:5, 
Joz. Šatka 4, Jakúbek 3, Ondruška, Kopačka po 2, 2 
štv. – M. Šelinga st. 3, Štefanec, Galko po 1,  Medeko 
Považská Bystrica A – Slovan Považská Bystrica A 
11:7, Guláč, Lipa po 4, Lauš, Belás po 1, 1 štv. – Kvaš-
šay, Zemančík po 2, Tománek, Šuba po 1, 1 štv.
1. D. Moštenec   4 4 0 0 56:16 12
2. Medeko PB   4 3 1 0 49:23 11
3. Pruské   4 3 1 0 51:21 11
4. Dubnica   4 3 0 1 53:19 10
5. N. Dubnica B  4 3 0 1 39:33 10
6. Ladce B  4 3 0 1 39:33 10
7. Sedmerovec B  4 2 0 2 38:34 8
8. Slovan PB   4 1 0 3 33:39 6
9. TTC PB B  4 1 0 3 28:44 6
10. Dohňany   4 0 0 4 19:53 4
11. Nozdrovice   4 0 0 4 17:55 4
12. N. Dubnica C  4 0 0 4 10:62 4

6. liga muži
  Rezerva Dolných Kočkoviec podľa 
očakávania zvíťazila za stolmi Čer-
veného Kameňa, už menej sa čakalo 
úplne presvedčivé víťazstvo nováči-
ka z Beluše v Sedmerovci s tamojším 
tretím mužstvom. Stabilný belušský 
tandemom I. Hrevuš - Ľ. Hrevuš však 
doplnila posila z Považskej Bystrice 
Matej Konrád. 
  4. kolo: 
   Červený Kameň – Dolné Kočkov-
ce B 4:14 predohrané, Ľ. Dohňanský 
3, Strapko 1 – Michalec 4, P. Majdán, 
Chobot po 3, Fedora 2, 2 štv., Dolná 
Mariková – Pružina A 10:8, Striženec 
4, Žiačik 3, Tretiník 2, 1 štv. – Sádecký 3, 
Topor 2, Vrábel, Behro po 1, 1 štv., Sed-
merovec C – Beluša A 4:14 predohra-
né, Miloš Šelinga 2, J. Mišík, A. Mišík po 
1 – Ľ. Hrevuš, I. Hrevuš po 4, M. Konrád 
3, Ochotnícky 1, 2 štv., TTC Považská 
Bystrica C – Zliechov 1:17, D. Kulich 
1 – M. Vicen, Krcheň, D. Mišík st. po 4, 
Kameništiak 3, 2 štv., Pruské B – Milo-
chov A 16:2, Černej, Cibík, Burdej po 4, 

Jar. Šatka 2, 2 štv. – Kunovský, Lutišan po 1, Medeko 
Považská Bystrica B – Slovan Považská Bystrica B 
7:11, Ľ. Melicherík, Herco po 2, I. Melicherík, Filípek 
po 1, 1 štv. – P. Gálik, Hlubina po 4, Tabaček 2, 1 štv.
1. Zliechov   4 4 0 0 55:17 12
2. Pruské B  4 4 0 0 51:21 12
3. Slovan PB B  4 3 0 1 49:23 10
4. D. Kočkovce B  4 3 0 1 41:31 10
5. D. Mariková   4 3 0 1 40:32 10
6. Medeko PB B  4 2 0 2 49:23 8
7. Beluša   4 2 0 2 39:33 8
8. Milochov   4 2 0 2 36:36 8
9. Č. Kameň   4 1 0 3 23:49 6
10. Pružina   4 0 0 4 30:42 4
11. Sedmerovec C  4 0 0 4 18:54 4
12. TTC PB C  4 0 0 4 1:71 4
   7. liga muž JUH
  Z kvarteta zástupcov okresu Púchov v južnej 
časti siedmej ligy sa podarilo naplno bodovať 
len Dolným Kočkovciam C. Rezerva Beluša podľa 
očakávania nestačila na najväčšieho favorita na 
postup, Dohňany podľahli tesne školákom z Dub-
nice a Horná Breznica mala voľno. 
   4. kolo: 
   Horná Breznica mala voľno, JoLa Dubnica nad 
Váhom – Beluša B 17:1, Lalinský, Bíly po 4, Hebr 3, 
Kminiak 2, Rojkovič, Chudá po 1, 2 štv. – K. Vyhnička 
1,  3. ZŠ Dubnica nad Váhom – Dohňany B 10:8, I. 
Beniatka, Ševček, Herda, Čilek ml. po 2, 2 štv. – Baďu-
ra, Štrbák, Marman, Motúz po 2, Miracles Dubnica 
nad Váhom – Sedmerovec D 16:2, Jakuš, Halgoš, 
Trenčan po 4, M. Dohňanský 2, 2x štvorhra – Šelin-
gová, Kasenčák po 1, Dolné Kočkovce C – Nozdro-
vice B 11:7, Crkoň 4, Hudec 3, Hurta 2, M. Majdán 1, 
1 štv. – Češko, Otruba po 2, Blažíček, Zemanovič po 
1, 1 štv.
1. JoLa DCA  4 4 0 0 60:12 12
2. H. Breznica   3 3 0 0 54:0 9
3. Miracles DCA   3 3 0 0 41:13 9
4. D. Kočkovce C  3 2 0 1 33:21 7
5. Nozdrovice B  4 1 0 3 28:44 6
6. Dubnica A  4 1 0 3 26:46 6
7. Dohňany B  4 1 0 3 26:46 6
8. Sedmerovec D  4 1 0 3 15:57 6
9. Beluša B  3 0 0 3 5:49 3
   7. liga muži SEVER
  Prvé mužstvo Púchova podľa očakávania nesta-
čilo na Šebešťanovú, ktorá je spolu s Udičou naj-
väčším ašpirantom na postup. Púchovská rezerva 
mala voľno. 
   4. kolo:
  Púchov B mal voľno, TTC Považská Bystrica D 
– Papradno 4:14, D. Kulich, Kotačka, Kuchárik po 1, 1 
štv. – Martin Žilinčík, K. Žilinčík, Záhorec po 4, Hrebí-
ček 1, 1 štv., Prečín - Udiča 2:16 predohrané, Políček, 
M. Valašík po 1 – Kostka, Šuška, Beník po 4, Turiak 2, 2 
štv., Pružina B – Milochov B 15:3, F. Valášek, Petrovič 
po 4, J. Valášek, D. Olšovský po 3, 1 štv. – Horečný 2, 
1 štv., Púchov A – Šebešťanová 4:14, Lefko 2, Miko, 
Sitár po 1 – J. Petrík, K. Petrík st. po 4, Šesták, Zauko-
lec po 2, 2 štv.
1. Udiča   4 4 0 0 62:10 12
2. Šebešťanová   4 4 0 0 60:12 12
3. Milochov B  4 3 0 1 54:18 10
4. Papradno   3 2 0 1 35:19 7
5. Pružina B  3 2 0 1 33:21 7
6. Púchov A  3 1 0 2 29:25 5
7. TTC PB D  4 0 0 4 5:67 4
8. Prečín   4 0 0 4 4:68 4
9. Púchov B  3 0 0 3 6:48 3
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Všetko o krajskom futbale:
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FUTBAL 3. LIGA MUŽI 2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

Púchovčania neprekonali gabčíkovský 
val, klesli na druhú priečku tabuľky

5. liga muži

Kvašov vyfasoval v Uhrovci „štvorku“

Skupina B
13. kolo:
MŠK Púchov – PFK Piešťany 3:0 (1:0), 13. Krčmárik, 
58. Svorada, 90. Pavlovič, Domino – Skalica 1:0, Petr-
žalka – Považská Bystrica 11:1, Zlaté Moravce – Ko-
márno 3:1
1. Petržalka 13 11 2 0 48:10 35
2. Inter 12 8 3 1 47:16 27
3. MŠK Púchov 13 7 2 4 45:17 23
4. Zl. Moravce 13 7 2 4 25:14 23
5. Skalica 13 7 1 5 21:18 22
6. Piešťany 13 6 3 4 31:20 21
7. Domino 13 4 2 7 23:25 14
8. P. Bystrica 13 3 0 10 13:41 9
9. Komárno 13 2 1 10 24:42 7
10. Topoľčany 12 1 0 11 12:86 3
Skupina A
13. kolo: 
Malacky – Rača Bratislava 0:4, Gabčíkovo – Nové 
Zámky 6:0, Karlova Ves Bratislava – Lokomotíva Trna-
va 2:2, Myjava – Dubnica nad Váhom 3:2
1. Dubnica 13 11 0 2 49:12 33
2. Myjava 13 10 2 1 46:13 32
3. Gabčíkovo 13 8 1 4 34:16 25
4. Šamorín 12 7 1 4 26:21 22
5. Karlova Ves 13 5 4 4 34:24 19
6. Trnava 13 4 5 4 31:27 17
7. Prievidza 12 2 4 6 10:22 10
8. Rača 13 3 1 9 15:45 10
9. Malacky 13 2 1 10 7:43 7
10. Nové Zámky 13 1 3 9 13:42 6

Skupina B
13. kolo:
MŠK Púchov – PFK Piešťany 1:0 (1:0), Belás, SDM 
Domino – Skalica 1:0, Topoľčany – Inter Bratislava 0:4, 
Petržalka – Považská Bystrica 3:0, Zlaté Moravce/Vrá-
ble –Komárno 4:1
1. Petržalka 13 12 0 1 44:7 36
2. Zl. Moravce 13 11 1 1 50:6 34
3. Skalica 13 10 1 2 45:8 31
4. Inter 13 8 0 5 34:22 24
5. Domino 13 7 0 6 29:22 21
6. Piešťany 13 5 0 8 21:28 15
7. MŠK Púchov 13 4 1 8 16:42 13
8. Komárno 13 3 0 10 22:37 9
9. Topoľčany 13 3 0 10 9:34 9
10. P. Bystrica 13 0 1 12 4:68 1
Skupina A
13. kolo: 
Malacky – Rača Bratislava 2:0, Gabčíkovo – Nové 
Zámky 1:1, Karlova Ves Bratislava – Lokomotíva Trna-
va 0:0, Šamorín – Prievidza 4:0, Myjava – Dubnica nad 
Váhom 4:0
1. Trnava 13 10 2 1 42:6 32
2. Myjava 13 10 1 2 26:8 31
3. Gabčíkovo 13 8 3 2 15:8 27
4. Dubnica 13 8 1 4 38:19 25
5. Šamorín 13 5 3 5 16:11 18
6. Karlova Ves 13 4 4 5 20:21 16
7. Malacky 13 4 2 7 20:24 14
8. Prievidza 13 2 2 9 14:24 8
9. N. Zámky 13 2 2 9 9:37 8
10. Rača 13 2 0 11 7:49 6

13. kolo:

Tatran Uhrovec – Spartak Kvašov 4:0 (2:0)
Až v 13. kole piatej ligy okúsil nováčik trpkosť prehry. 
V rodisku Dubčeka i Štúra schytal poriadnu nakla-
dačku a jeho náskok v čele súťaže sa scvrkol na dva 
body, o ktoré vedie práve pred svojim premožiteľom. 
Domáci v podstate rozhodli o svojom víťazstve už za 
necelých 40 minút. Do vedenia šli v deviatej minúte 
gólom Turoňa, v 36. minúte zvýšil na 2:0 Masarovič. 
V druhom polčase sa obrat nekonal. Naopak, v 68. 
minúte zvýšil na 3:0 Pavlovič a minútu pred koncom 
spečatil skazu Kvašova Turoň – 4:0.
Zostava Spartak Kvašov: Kopčan – D. Kováč, F. Ko-
váč, Kresánek, Bielik (62. Revák), Amrich, Mikuška, 
Jurga (73. Minář), Škultéty, Michalík (20. Gorelka), 
Beňo  (80. Kadlec)
Ostatné výsledky 13. kola: Cígeľ – Kanianka 1:0, Ze-
mianske Kostoľany – Dolné Vestenice 2:3, Chochol-

ná-Velčice – Ladce 0:3, Bošany – Brvnište 1:3, Veľké 
Uherce – Plevník-Drienové 2:0, Veľká Hradná – Pod-
manín 1:0
1. Kvašov 13 10 2 1 26:12 32
2. Uhrovec 13 9 3 1 37:12 30
3. Brvnište 13 9 3 1 29:11 30
4. D. Vestenice 13 9 1 3 30:15 28
5. Cígeľ 13 7 2 4 28:13 23
6. Podmanín 13 7 2 4 29:17 23
7. Z. Kostoľany 13 7 1 5 33:15 22
8. Ladce 13 5 3 5 22:23 18
9. Chocholná 13 5 1 7 22:19 16
10. V. Uherce 13 5 0 8 17:20 15
11. Tr. Turná 13 4 2 7 22:34 14
12. Podolie 13 3 4 6 13:21 13
13. Veľká Hradná 13 4 1 8 17:46 13
14. Plevník 13 3 3 7 16:31 12
15. Kanianka 13 2 1 10 12:24 7
16. Bošany 13 0 1 12 11:51 1

13. kolo:

MŠK Púchov – Gabčíkovo 0:0
V šlágri kola privítal líder pod Lachovcom druhé Ga-
bčíkovo. Na oboch mužstvách bolo pred výbornou 
návštevou poznať, že ide o veľa. Spoliehali sa v pr-
vom rade na pozornú obranu, veľa okulahodiacich 
útočných aktivít divákom neponúkli. Púchovčania 
mali predsa len častejšie loptu na kopačkách, no ak 
si aj vypracovala niekoľko šancí, buď ich útočníci spá-
lili, alebo bol pozorný hosťujúci brankár. V šanciach 
sa z domácich ocitli Brezničan, Krčula i D. Pilný, no 
v koncovke neboli úspešní. A keďže ani Peter Pilný 
v domácej bránke nezaváhal, stretnutie sa skončilo 
bezgólovou remízou. Deľbu bodov vedúceho dua 
využila Šaľa, ktorá sa po víťazstve vyhupla do čela 
tabuľky. 
Žlté karty: Brezničan – Čemba, rozhodovali Bezák, 
Šandrik, Hulínek, 350 divákov
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška. Ozimý, Pilát, 
Sibanda, D. Pilný, Marman (65. Kopiš), Vanák, Krčula, 

Brezničan, tréner E. Pagáč
Zostava Gabčíkova: Slíž – Cingel, Gánovics, Prágai, 
Nagy, Tóth, Bazsó, Huszár, Polák,  Krištan, Végh, tréner 
Mikuláš Radványi     
Lednické Rovne – Galanta 2:0 (1:0)
Góly: 36. Živčic, 56. Detko
Zostava Lednických Rovní: Cúcik – Kollár, Ďurovec 
(Golej), Chmelík, Detko (Poláček), Lipták (Červený), 
Živčic (Pišta), Púček, Híreš, Buček, Krištof (Novotný) 
Beluša – Malženice 2:0 (2:0)
Góly: 6. Bičan, 20. Meliš
Zostava Beluše: Ciesar – Janček, Cisár, Bičan (Ora-
vec), Novisedlák, Gašpar, Meliš (Bielik), Hrenák. Levai, 
Mišutka (Hrubo), Gorelka
Ostatné výsledky 13. kola:
Nové Mesto nad Váhom – Trnava B 1:3, Nové Zámky 
– Považská Bystrica 3:2, Kalná nad Hronom – Zlaté 
Moravce/Vráble B 4:0, Šaľa – Veľké Ludince 3:0, Nitra 
B – Trenčianske Teplice 2:1
1. Šaľa 12 8 2 2 22:9 26
2. MŠK Púchov 13 7 4 2 17:9 25
3. Gabčíkovo 12 7 3 2 23:12 24
4. Nitra B 13 7 2 4 24:17 23
5. Trnava B 13 7 1 5 33:22 22
6. Beluša 12 6 3 3 19:9 21
7. L. Rovne 13 5 4 4 17:15 19
8. Malženice 12 6 0 6 27:16 18
9. Kalná 12 5 2 5 14:16 17
10. P. Bystrica 12 4 3 5 19:18 15
11. Zl. Moravce B 13 3 5 5 17:20 14
12. Galanta 13 4 2 7 16:20 14
13. V. Ludince 13 3 4 6 16:24 13
14. T. Teplice 12 3 3 6 19:20 12
15. Nové Mesto 12 2 6 4 7:16 12
16. Nové Zámky 13 1 0 12 6:53 3
Program 14. kola: Zlaté Moravce/Vráble B – MŠK Pú-
chov (4. 11. o 13.30), Považská Bystrica – Trenčianske 
Teplice, Gabčíkovo – Šaľa, Nové Zámky – Nové Mesto 
nad Váhom, Trnava B – Kalná, Malženice – Nitra B, Ga-
lanta – Beluša, Veľké Ludince – Lednické Rovne
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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 4. 11.

6. liga dorast

8. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 0:5 (0:1), 
Skalica – Dubnica nad Váhom 0:4, Senica – Trnava 
0:6, Domino – Prievidza 0:0, Karlova Ves Bratislava – 
Levice 7:1, Petržalka – Slovan Bratislava 0:2, Dunajská 
Streda – Nitra 1:3, Zlaté Moravce – Trenčín 0:6
1. Nitra 8 7 0 1 52:12 21
2. Trenčín 8 7 0 1 34:11 21
3. Slovan 8 7 0 1 31:11 21
4. Petržalka 8 7 0 1 30:10 21
5. Domino 8 4 2 2 12:9 14
6. MŠK Púchov 8 4 0 4 26:18 12
7. Inter 8 4 0 4 17:17 12
8. Dubnica 8 4 0 4 19:20 12
9. D. Streda 8 3 1 4 24:17 10
10. Trnava 8 3 1 4 23:26 10
11. Karlova Ves 8 3 0 5 24:19 9
12. Senica 8 3 0 5 25:27 9
13. Zl. Moravce 8 2 1 5 20:20 7
14. Prievidza 8 2 1 5 19:29 7
15. Skalica 8 1 0 7 13:42 3
16. Levice 8 0 0 8 3:84 0

6. liga muži – 14. kolo o 13.30
Košecké Podhradie – Dolná Mariková (Pastorek, 

Kováčik, Kapila), Streženice – Košeca (Koleno, B. 
Mihálik, Hriadel), Mikušovce – Papradno (Škrová-
nek, Ďuriš, Petrušek), Jasenica – Tuchyňa (Migát, 
Proč, Kováč), Dolné Kočkovce – Horná Poruba (R, 
Koleno, Balušík), Pruské – Lysá pod Makytou (v 
utorok o 15.00 – M. Mihálik, Pastorek, Kapila), Bo-
lešov – Udiča (Meluch, Sklenár, Kapila)

8. kolo:
MŠK Púchov – Inter Bratislava 2:16 (1:11), Mušák, 
Valachovič, Skalica – Dubnica nad Váhom 8:9, Senica 
– Trnava 2:20, Domino – Prievidza 12:11, Karlova Ves 
Bratislava – Levice 21:3, Petržalka – Slovan Bratislava 
7:14, Dunajská Streda – Nitra 3:8, Zlaté Moravce/Vrá-

ble – Trenčín 2:15
1. Slovan 8 8 0 0 125:35 24
2. Karlova Ves 8 7 0 1 137:37 21
3. Petržalka 8 7 0 1 99:37 21
4. Trnava 8 6 0 2 160:27 18
5. Trenčín 8 6 0 2 131:49 18
6. Inter 8 6 0 2 118:38 18
7. Nitra 8 5 0 3 138:42 15
8. Domino 8 5 0 3 69:69 15
9. MŠK Púchov 8 4 0 4 59:72 12
10. Zl. Moravce 8 3 0 5 55:108 9
11. D. Streda 8 2 0 6 57:121 6
12. Senica 8 2 0 6 42:117 6
13. Levice 8 1 0 7 39:121 3
14. Prievidza 8 1 0 7 53:148 3
15. Dubnica 8 1 0 7 40:198 3
16. Skalica 8 0 0 8 28:131 0

11. kolo: 
Nová Dubnica – Kolačín 0:1 (0:0), Čačko, Beluša 
– Hradčan Lednica 5:0 (3:0), Rúček 2, Mehrabzadeh, 
Synák, Rybanský, Bolešov – Horovce 8:0 (2:0), Holíček 
2, Rajníček 2, Marek, Ragas, Vavruš, Ďuriš, Ilava – Hor-
ná Poruba 4:0 (3:0), Zemaník 2, Novosád, Suchánek, 
Lazy pod Makytou – Košeca 2:1 (1:0), Martinko, On-
drička – Kvasnica
1. Lazy 11 10 0 1 57:5 30
2. Beluša 11 9 1 1 75:11 28
3. Lednica 11 8 0 3 73:12 24
4. Košeca 11 7 2 2 31:13 23
5. Kolačín 11 6 0 5 20:29 18
6. D. Kočkovce 10 5 1 4 30:15 16
7. Bolešov 11 4 3 4 30:39 15
8. N. Dubnica 11 3 3 5 23:31 12
9. Ilava 11 2 3 6 15:40 9
10. Horovce 11 3 0 8 5:38 9
11. H. Poruba 11 1 0 10 7:75 3
12. K. Podhradie 10 0 1 9 8:66 1

11. kolo: 
Bolešov – Streženice 2:6 (1:2), Pagáč, Rác – Suder 2, 
Pojezdal 2, Schmidt, Ivaniš, Dolné Kočkovce – Nová 
Dubnica 1:1 (1:0), Kanis – Sliva, Pružina – Tuchyňa 5:0 
(1:0), Kostka 3, Gálik, Turza, Sverepec – Brvnište 4:2 
(2:0), Buil 2, Richtárik (pk), Kuruc – Jandúch. Cabadaj, 
Jasenica a Horovce mali voľno
1. Streženice 9 7 1 1 27:12 22
2. N. Dubnica 9 6 2 1 44:13 20
3. Brvnište 9 6 0 3 37:17 18
4. Pružina 9 5 0 4 28:13 15
5. Sverepec 9 4 2 3 35:28 14
6. Jasenica 9 4 1 4 21:22 13
7. Bolešov 9 3 0 6 31:51 9
8. D. Kočkovce 9 2 2 5 15:30 8
9. Tuchyňa 9 2 1 6 21:43 7
10. Horovce 9 1 1 7 14:44 4

9. kolo: 
Dunajská Streda- Prievidza 3:1, Zlaté Moravce/Vráble 
– Nitra 0:2, Skalica – Slovan Bratislava 1:4, Karlova Ves 
Bratislava – Inter Bratislava 0:2, Senica – Trenčín 0:7, 
Domino – Levice 3:2
1. Trenčín 10 9 0 1 76:11 27
2. Slovan 9 8 1 0 36:8 25
3. D. Streda 9 7 1 1 19:7 22
4. Domino 9 5 2 2 22:13 17
5. Nitra 9 5 1 3 32:11 16
6. Petržalka 8 5 1 2 21:10 16
7. Inter 9 5 0 4 17:17 15
8. Karlova Ves 9 4 2 3 16:9 14
9. Trnava 8 4 1 3 25:11 13
10. Skalica 9 4 0 5 21:18 12
11. Levice 9 3 2 4 12:24 11
12. MŠK Púchov 9 1 3 5 7:20 6
13. Senica 9 1 1 7 6:24 4
14. Prievidza 9 1 1 7 7:36 4
15. Zl. Moravce 9 1 0 8 8:45 3
16. Dubnica 8 0 0 8 4:65 0

9. kolo: 
Dunajská Streda – Prievidza 5:1, Zlaté Moravce/Vrá-
ble – Nitra 0:1, Skalica – Slovan Bratislava 0:3, Senica 

– Trenčín 1:2, Domino – Levice 3:0
1. Nitra 9 8 1 0 27:3 25
2. Trenčín 10 6 2 2 33:8 20
3. D. Streda 9 6 1 2 27:11 19
4. Petržalka 8 6 0 2 31:5 18
5. Slovan 9 6 0 3 28:10 18
6. Trnava 8 5 2 1 20:5 17
7. Inter 9 5 1 3 22:13 16
8. Senica 9 5 1 3 20:12 16
9. Zl. Moravce 9 4 1 4 17:18 13
10. Karlova Ves 9 3 2 4 14:15 11
11. MŠK Púchov 9 3 1 5 15:26 10
12. Skalica 9 2 2 5 8:19 8
13. Prievidza 9 2 0 7 8:38 6
14. Domino 9 1 1 7 5:25 4
15. Dubnica 8 1 0 7 4:27 3
16. Levice 9 0 1 8 4:48 1

Technický úsek Slovenského futbalového zväzu 
v spolupráci s trénersko-metodickou komisiou 
Oblastného futbalového zväzu v Považskej Bystri-
ci usporiada v sobotu 1.decembra seminár tréne-
rov UEFA GRASSROOTS C-licencie.

Teoretická i praktická časť seminára sa uskutoč-
ní v areáli Oblastného futbalového zväzu v Po-
važskej Bystrici (futbalový štadión), dĺžka trvania 
seminára je osem hodín. Poplatok za seminár je 
15 eur za osobu, účasť sa eviduje v Informačnom 
systéme slovenského futbalu v konte trénera. 
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na číslo 
účtu SK80 5600 0000 0028 2598 2001, variabil-
ný symbol 1122018. Do poznámky treba uviezť 
meno a priezvisko. Prihlásiť sa na školenie je mož-
né iba elektronickou cestou na mailovú adresu 
dusankramlik@gmail.com. Termín prihlášky je do 
19. novembra. 

Seminár trénerov

11. kolo: 
Dohňany – Kameničany 3:0 (1:0), Pavlis, Černoško, Lu-
kajka, Bodiná – Dulov 1:3 (0:2), Kopáč – Janíček, Rác, 
Bialeš, Visolaje – Kolačín 3:1 (1:0), Polacký, Baránek, 
Kujaník – Bagin, Sverepec – Praznov 4:1 (2:0), Jaku-
bek 2, Gombár (pk), Illo – Hlavoň, Lazy pod Makytou 
– Hradčan Lednica 5:2 (2:0), Kmošena 3, Mácsai, Riško 
– Bezák 2, Šebešťanová mala voľno
1. Visolaje 10 8 1 1 33:9 25
2. Kameničany 10 8 0 2 32:17 24
3. Šebešťanová 10 6 2 2 33:12 20
4. Dohňany 10 5 1 4 20:16 16
5. Dulov 10 4 3 3 16:16 15
6. Lazy 9 4 2 3 28:17 14
7. Sverepec 9 4 1 4 11:11 13
8. Kolačín 10 4 0 6 24:24 12
9. Lednica 10 3 0 7 15:36 9
10. Praznov 10 2 0 8 21:40 6
11. Bodiná 10 1 0 9 10:45 3

13. kolo: Dolné Kočkovce – Tuchyňa 3:2 (1:1), Pilát 2, 
Zapotoka – Štefula, Bartoš, Streženice – Dolná Mari-
ková 6:1 (4:0), Struhárňanský 3, Vavrík, E. Medňanský, 
vlastný (Dubový) – Zemančík (pk), Bolešov – Lysá 
pod Makytou 4:1 (2:1), Šatka, Vavruš, Prna, Burdej 
– Janíček (pk), Pruské – Horná Poruba 0:0, Jasenica 
– Papradno 2:1 (0:1), M. Pavlík, Mišutka – Zboran, Mi-
kušovce – Košeca 1:1 (1:1), Gašpárek (pk) – Mozolík
1. Košeca 13 9 2 2 33:10 29
2. H. Poruba 13 8 2 3 37:17 26
3. Udiča 13 8 0 5 28:20 24
4. Tuchyňa 13 6 4 3 29:18 22
5. Jasenica 13 7 1 5 24:24 22
6. Mikušovce 13 6 3 4 31:18 21
7. Streženice 13 5 4 4 29:18 19
8. D. Kočkovce 13 5 3 5 23:19 18
9. Papradno 13 5 2 6 15:29 17
10. Bolešov 13 4 3 6 15:23 15
11. Pruské 13 3 5 5 24:22 14
12. Lysá 13 3 2 8 21:38 11
13. K. Podhradie 13 2 4 7 14:35 10
14. D. Mariková 13 2 1 10 10:42 7
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim komerčné priestory v PU cca 200 až 400 m², 
prízemie, parkovanie. Tel. 0915 286 885.
• Kúpim stavebný pozemok v meste Púchov, príp. so 
starým rodinným domom na zbúranie. Ihneď. vilo-
tvrdy@gmail.com

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám pekný 3-izbový byt na Komenského ul. 6. 
posch., čiastočne zariadený. Jar 2019. Cena 90.000 € 
0905417085 SMS.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu nebytový priestor 19 m², pri 
hlavnom parkovisku na 1. poschodí. 185 € vrátane 
energií. Tel. 0903 504 241.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul.: na prízemí priestor 36m2 vhodný pre dielňu, 
sklad, obchod alebo kanceláriu; kanceláriu 20m2 na 
poschodí. Tel. 0905 262 820.

PREDAJ RÔZNE 
• Predám príborník, 4 stoličky, masívny stôl: štýl slov. 
kuchyňa. Drevo lipa. Cena 300 €, príp. dohoda. Tel. 
0905 229 359.
• Predám koženú sedaciu súpravu 3+2+1 a jedálen-
ský stôl so stoličkami. Cena dohodou. Tel. 0908 055 
775.

RÔZNE 
• Výborná príležitosť na investovanie! Svojím cha-
rakterom a veľkosťou možno klasické potraviny 
využívať na mnohoraké účely v obci Záriečie: po-
hostinstvo a potraviny, sídlo firmy so skladom a 
kanceláriami, prebudovanie na rodinný dom, ľah-
ká výroba, chránená dielňa, univerzálny obchod s 
rozličným tovarom. Erika Horváthová, tel. 0911 672 
573, www.realitier.sk.

SLUŽBY
• Jazykové centrum pre deti dopĺňa kurz anglického 
jazyka pre štvrtý, šiesty, ôsmy ročník ZŠ, kurz franc-
úzskeho jazyka pre úplných začiatočníkov, kurz ma-
tematiky pre piaty a ôsmy ročník ZŠ. Tel. 0907 890 
298.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu mate- 
riálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• DROBNÉ PRÁCE V DOMÁCNOSTI - ŠIROKÝ SOR-
TIMENT PRÁC Chcete pomôcť v domácnosti? Pon-
úkam opravu tečúcich kohútikov z vodovodu, vý-
menu vodovodných batérií, výmenu obkladačiek, 
montáž kuchynských liniek, maľovanie izieb, opravu 
dverí , zámkov a iné. Mesto Púchov a okolie, tel. č. 
0908 282 257.

PRÁCU PONÚKA
• PIZZA-BENE prijme čašníčku. Info na č. t. 0902 
873 327, 042 46 77 777.
• Reštaurácia u Jakuba prijme do pracovného pome-
ru čašníka/čašníčku. Nástupný plat 500€ + odmeny 
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.
• 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. 
• Obec Visolaje vyhlasuje výberové konanie na ob-
sadenie pracovného miesta na OÚ vo Visolajoch na 
pozíciu ekonóm – účtovník. Žiadosti posielajte na 
adresu obec.visolaje@petranet.sk do 9. 11. 2018. 
Nástup možný od 1. 1. 2019. Kritériá a bližšie info sú 
zverejnené na www.visolaje.sk, tel. 042/462 30 83, 
0910 980 504.
• Obec Streženice vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej 
školy, Hlavná 83, Streženice. Žiadosti doručte 
do podateľne Obecného úradu, alebo poštou 
na adresu: Obecný úrad Streženice, Školská 152, 
020 01 Streženice v zalepenej obálke označenej 
nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ 
Streženice“ do 19. 11. 2018 do 15,30 h. Termín 
a miesto výberového konania oznámi výbero-
vá komisia prihláseným uchádzačom, spĺňaj-
úcim podmienky zaradenia do VK najmenej 7 
dní pred VK. Ďalšie potrebné info. záujemcovia 
nájdu na stránke obce www.obecstrezenice.sk.

OZNAMY 
• METROVÝ TEXTIL (vchod pri pódiu na pešej). 
Akcia na poťahoviny a prešívané bundoviny. MA-
TRACE na mieru.
• SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej OVS) č. 4/2018 a č. 5/2018 na prenájom ne-
bytových priestorov (kancelárske priestory) v škol-
skom pracovisku hotel Študent Považská Bystrica. 
OVS budú prebiehať do 23. 11. 2018 do 12.00 h. 
Celé znenia OVS budú zverejnené na www.tsk.sk 
a www.sosospu.sk

STRATY - NÁLEZY
• Vo štvrtok ráno 11. 10. 2018 sa našiel na Sedlišti 
v blízkosti ZŠ Mládežnícka náramok s hudobným 
motívom (nový, s cenovkou – zn. ANJU Handcraf-
ted Jewelery). Info. 0911 556 122.

SPOMIENKA
Stíchlo Tvoje srdce, stí-
chol Tvoj hlas, mal si rád 
život a všetkých nás.
Dňa 20. 10. 2018 uply-
nulo už 22 rokov, čo na-
vždy odišiel do večnosti 
náš milovaný manžel, 
otec, svokor a starý otec 
pán Slavoj KOVÁŘ. 

S láskou a úctou stále spomínajú: manželka, 
dvaja synovia s rodinami a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Nikdy nestratíš, koho 
máš v srdci, možno stra-
tíš jeho hlas, prítomnosť... 
ale to, čo si sa od neho 
naučil, to nestratíš nikdy. 
Dňa 4. 11. 2018 uplynie 
smutných 10 rokov, čo 
nás navždy opustil pán 
František HUŤŤA. 
S láskou a úctou spomínajú príbuzní. 

SPOMIENKA
Dňa 1. 11. 2018 si pripo-
míname 8. výročie úmr-
tia nášho otca a dedka 
Vojtecha JANÍKA 
z Púchova. 

S láskou spomínajú 
synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
„Kto zomrel, neodchádza, ale ostáva v spomien-
kach tých, ktorí ho milovali.“ 
Dňa 4. 10. sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia na-
šej drahej mamy a švagrinej Anny CIGÁNIKOVEJ
a 2. 11. si pripomíname 10. výročie úmrtia nášho 
drahého otca a brata Jozefa CIGÁNIKA. 

S láskou spomína celá smútiaca rodina.  

SPOMIENKA
Dňa 30. 10. 2018 uply-
nulo 17 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, 
dedko a pradedko 
Jozef GANÁT. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 
S láskou a úctou spomí-
najú manželka, dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 26. 10. 2018 uply-
nulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustila mama 
a babka 
Mária JURÍKOVÁ 
zo Streženíc. 

S láskou spomínajú 
synovia s rodinami.
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Kandidátka na primátorku Katarína Heneková

Predstavujem Vám poslednú „várku“ konkrétnych 

oblastí a zámerov, ktorým chcem venovať maximál-
nu pozornosť i úsilie a ktoré sa, pochopiteľne, môžu 

priebežne dopĺňať o Vaše ďalšie podnety. 
Zároveň ďakujem svojim priaznivcom

za vyjadrenie verejnej podpory.

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

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

facebook.com/katka.henekova

► Otvorená samospráva – zabezpečiť maximálnu 

informovanosť z mestského úradu smerom k obča-

nom; SMS notifikácie pre občanov o aktuálnom dianí 

v meste, kultúre a športe

► Deň otvorených dverí s primátorkou

► Zriadenie oficiálnej stránky mesta na Facebooku, 

ktorá bude odrážať život na úrade so všetkými novin-

kami a využitie sociálnej siete na šírenie informácií

► Postupné zavádzanie WIFI FREE zón v meste

► Na stránke mesta zabezpečiť rýchle prepojenie na 

príslušného poslanca a ulice, ktoré spadajú pod jeho 

pôsobnosťw

► Zriadenie verejných WC

► Cvičisko a parky pre psov ako súčasť športovo-od-

dychovej zóny pri Váhu

► Zriadenie pobočky útulku pre opustených psov 

a mačky 

► Zavedenie participatívneho rozpočtu: sami obča-

nia rozhodnú hlasovaním o tom, 

aké projekty a aké združenia či organizácie získajú 

vyčlenený objem mestských peňazí

►   INÉ OBLASTI A ZÁMERY Moje kolegyne a priateľky pôsobiace na akademickej pôde – Fakulta priemyselných 

technológií v Púchove Univerzity A. Dubčeka Trenčín povedali:

JUDr. Katka Heneková?
Áno. Poznáme ju ako dobrú priateľku, skvelú kolegyňu a výbornú pedagogičku, kto-
rá pútavo a ochotne odovzdáva svoje praktické skúsenosti študentom našej fakulty. 
Poznáme ju tiež ako cieľavedomého a obetavého človeka s obrovským srdcom a s 
množstvom pozitívnej energie, vždy ochotného pomôcť.

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 
a prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. - FPT Púchov

Som veriaca a netajím sa tým. A keď cítite podporu od ľudí, s ktorými vás spája viera, 

láska a nádej, tak všetky prekážky na cestách životom sa zdajú byť ľahšie. 



inzercia


