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Predvolebná kampaň je mimoriadne špinavá
pisniciach z rokovaní mestského zastupiteľstva vo 
volebných rokoch 2006, 2010 a 2014 sa neuvádzali 
ulice a čísla domov, ktoré patria jednotlivým obvo-
dom. V zápisnici zo zastupiteľstva pred poslednými 
komunálnymi voľbami v roku 2014 sa uvádza: „Počet 
obvodov, poslancov v nich ako i územné rozdelenie do 
obvodov zostáva rovnaké ako predchádzajúce funkč-
né obdobie.“ Nič sa tam nepíše o voličoch bez adresy. 
Ak by hrozilo, že tohtoročné voľby budú neplatné, 
rovnako mali byť vyhlásené za neplatné všetky voľ-
by najmenej od roku 2006.

Kauzu voličov z cudziny vymyslel
Radoslav Varga
Aféru okolo zahraničných voličov mediálne rozpútal 
R. Varga - bývalý trojnásobný konateľ mestských me-
diálnych eseročiek, šéfredaktor Púchovskej televízie 
a Púchovských novín a propagandistický služobník 
M.  Michalca a M.  Kubičára. Urobil tak 22.  októbra 
veľkým článkom v Púchovských listoch s bombas-
tickým titulkom „Rozhodnú o novom primátorovi 
hlasy zahraničných robotníkov?“ Ako obvykle sa ne-
štítil písať polopravdy a dokonca klamstvá. 

Vo voľbách vraj môže rozhodnúť „skupina rumun-
ských a srbských cudzincov, ktorí prišli do Púchova 
za prácou a prekvapujúco rýchlo tu získali aj trvalý 
pobyt a tým aj volebné právo“. Vraj tu „máme sku-
pinu cudzincov, ktorí prišli do Púchova za prácou v 
posledných mesiacoch a už disponujú trvalým po-
bytom, ktorým je sídlo ohlasovne mestského úradu. 
Bývajú teda síce v ubytovniach pre zamestnancov, 
ale sídlom ich trvalého pobytu je budova mestské-
ho úradu č. 821 na Štefánikovej ulici. Je prakticky 
nemysliteľné, aby si takíto cudzinci bez rodinných 
väzieb na Slovensku dokázali vybaviť trvalý pobyt 
samostatne.“ 

Ďalej R. Varga nepodložene tvrdí: „Radoslav Machan 
ubezpečoval všetkých poslancov, že pri rozvrhnutí 
počtu poslancov ako aj volebných obvodov nedo-
chádza oproti minulosti k žiadnym zmenám. Len 
opomenul poslancom oznámiť, že úmyselne z ná-
vrhu vyškrtol budovu č. 821 na Štefánikovej ulici, 
ktorá je sídlom mestského úradu a v jej ohlasovni 
má registrovaný trvalý pobyt niekoľko stoviek ľudí s 
volebným právom.“

Zopakujme si fakty: v roku 2018 získali trvalý po-
byt v Púchove len traja cudzinci, aj to nie v budove 
mestského úradu č. 821. R. Varga nenápadne pod-
súva čitateľom, že ide o stovky voličov, pričom ne-
napíše, že cudzincov bez adresy je len 126 (menej 
ako vo voľbách v roku 2017) a zvyšok sú občania SR. 
Navyše platí, že v budove č. 821 v skutočnosti nikto 
nemá registrovaný trvalý pobyt, ani cudzinci, ani ob-
čania SR. Adresa mestského úradu platí pre voličov 
bez adresy len na účely doručovania písomností od 
orgánov verejnej správy a na účely zápisu do zozna-
mu voličov.

Klamstvá Mariána Michalca
Internetový funklub M.  Michalca rozšírili článok 
R. Vargu o nové zlomyseľné a nepravdivé obvinenia. 
Všetky dôležité fakty sme podrobne vysvetlili v člán-
ku Púchovských novín „Klamstvo o voličoch z cud-

Určite ste už počuli alebo čítali aké „špinavosti“ robí 
primátor Rastislav Henek pred tohtoročnými ko-
munálnymi voľbami. Za posledné mesiace udelil 
na mestskom úrade trvalé pobyty stovkám zahra-
ničných robotníkov z Ukrajiny, Srbska a Rumunska. 
Musia mu ale sľúbiť, že vo voľbách budú voliť jeho 
manželku. Zároveň primátor Henek na augustovom 
rokovaní mestského zastupiteľstva prostredníc-
tvom svojho podriadeného R. Machana zabezpečil, 
aby takýto voliči neboli zaradení do žiadneho voleb-
ného obvodu, a teda nemôžu ísť voliť. 

Že je to na prvý pohľad nezmyselné protirečenie, 
ktoré ľahko prekukne každý človek, konštatovať bo-
hužiaľ nestačí. Kandidáti na primátora M. Michalec a 
P. Crkoň spolu s novinármi R. Vargom a P. Hudákom, 
ktorí najviac rozdúchavajú vášne okolo voličov-cud-
zincov, pravdepodobne považujú púchovských 
voličov za úplných hlupákov. Napriek tomu, že 
všetko bolo zo strany primátora a mestského úradu 
podrobne vysvetlené, opakovane strašia Púchovča-
nov, že cudzinci (ktorí vlastne nemôžu ísť voliť) ne-
gatívne ovplyvnia voľby primátora. Najskôr zopaku-
jem najdôležitejšie fakty celej kauzy.

Fakty o cudzincoch:
• Trvalý pobyt cudzincom udeľuje cudzinecká polí-
cia, ktorá spadá pod Ministerstvo vnútra SR.
• Primátor a mestský úrad nemajú právomoc ovplyv-
ňovať rozhodnutia cudzineckej polície pri udeľovaní 
trvalých pobytov cudzincom.
• Počet cudzincov s trvalým pobytom v Púchove a 
právom voliť od posledných volieb v roku 2017 kle-
sol z 316 na 300.
• Cudzinecká polícia udelila trvalý pobyt v Púchove 

v roku 2018 len trom cudzincom.
• Cudzinci, ktorí u nás pracujú, vytvárajú hodnoty a 
platia dane. Majú právo voliť vo voľbách rovnako, 
ako majú právo voliť občania SR žijúci v cudzine.
• Iba časť cudzincov z celkového počtu 300 sú zahra-
niční robotníci, ktorí prišli za prácou v posledných 
rokoch.

Fakty o voličoch bez adresy:
• Menšia časť cudzincov (126) a občanov SR (619) 
má trvalý pobyt v Púchove bez určenia adresy.
• Púchovskí voliči bez adresy v minulosti vždy volili 
vo volebnom obvode č. 5, konkrétne vo volebnom 
okrsku č. 8 v ZŠ Gorazdova.
• V auguste 2018 mestské zastupiteľstvo rozhodlo, 
že volebné obvody a počty zvolených poslancov 
nebude meniť. Prijalo uznesenie rovnakého znenia 
ako bolo prijaté vo volebných rokoch 2014, 2010 a 
2006.
• To, že v pracovných podkladoch poslancov (ktoré 
nie sú súčasťou uznesenia a ani zápisnice) pri voleb-
nom obvode č. 5 administratívnou chybou vypadli 
slová „Púchov - voliči bez adresy“, resp. „č. 821“, na-
pravili poslanci 5. novembra.
• Nikdy nehrozilo, že by voliči bez adresy nemali kde 
voliť. Primátor mesta im 16. októbra na úradnej ta-
buli oznámil, že budú voliť vo volebnom obvode č. 
5, okrsku č. 8 - rovnako ako v minulosti.
• V roku 2014 volilo z celkového počtu 493 voličov 
bez adresy sa zúčastnila volieb len malá časť - kon-
krétne 29 voličov.

Volebné obvody sa najmenej od r. 2002 nemenili
Dnešné rozdelenie mesta na volebné obvody platí 
najmenej od roku 2002. V uzneseniach a ani v zá-
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Zasadnutie viedla poslankyňa Irena 
Kováčiková, keďže primátor mesta 
Rastislav Henek a viceprimátor Roman 
Hvizdák sa z účasti na rokovaní ospra-
vedlnili. Neprítomný bol aj poslanec 
Miroslav Kubičár, takže prítomných 
bolo celkovo sedemnásť poslancov z 
devätnástich. 

Rokovanie zastupiteľstva malo len 
jeden bod: Doplnenie schváleného 
návrhu na určenie počtu volebných 
obvodov a počtu poslancov mestské-
ho zastupiteľstva v Púchove – volebné 
obdobie 2018 – 2022. Návrh predkla-
dal vedúci právno-organizačného 
oddelenia Radoslav Machan, ktorý v 
odôvodnení návrhu uviedol:
„Pri určení obvodov nedošlo v 
dôsledku nedopatrenia k zaradeniu 
adresy mestského úradu do voleb-
ného obvodu. Budovy na strane 
Štefánikovej ulice, kde sa nachádza 
aj budova MsÚ patria do volebného 

obvodu č. 5. Budova MsÚ bola aj pri 
niekoľkých predchádzajúcich voľ-
bách do orgánov samosprávy obcí 
zaradená do volebného obvodu č. 
5 a pri všetkých voľbách je budo-
va MsÚ zaraďovaná do volebného 
okrsku č. 8 (volebná miestnosť ZŠ - 
Gorazdova), ktorý patrí do územia 
volebného obvodu č. 5, t. j. voliči 
bez adresy, resp. s trvalým pobytom 
na „Mesto Púchov“ majú možnosť 
voliť vo volebnom okrsku č. 8 – ZŠ 
Gorazdova. Pri prerokúvaní návrhu 
na určenie volebných obvodov na 
zasadnutí MsZ dňa 13. 8. 2018 bol 
návrh prezentovaný bez zmien opro-
ti minulým obdobiam, t. j. že nedo-
chádza k zmene volebných obvodov 
ani počtu poslancov v nich volených; 
v prípade neopomenutia zaradenia 
budovy MsÚ do volebného obvodu, 
by bola táto v návrhu zaradená vo 
volebnom obvode č. 5.“
V diskusii vystúpili viacerí poslanci, 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie voličov bez adresy
V pondelok 5. novembra 2018 sa v zasadačke mestského úradu zišli poslanci 
mestského zastupiteľstva na mimoriadnom rokovaní. 

z nich väčšina predkladaný návrh 
podporila. Poslanec Cyril Crkoň na-
vrhol, aby voliči bez adresy volili nie 
v obvode č. 5, ale v obvode č. 4 v ha-
sičskej zbrojnici. Jeho návrh však pri 
hlasovaní nikto nepodporil. Pôvodný 
návrh R. Machana potom hlasovaním 

podporilo 14 poslancov, jeden posla-
nec hlasoval (omylom) proti a dvaja 
poslanci sa zdržali hlasovania. Voliči 
bez adresy budú v sobotných voľbách 
hlasovať tak, ako vždy doteraz, t. j. vo 
volebnom obvode č. 5.

S. Flimmel

Dňa 4. 11. sa vzdalo šesť členov Mestskej volebnej komisie 
v Púchove členstva a ako dôvod uvádzajú ignoráciu, aro-
ganciu a sústavné pokusy zo strany vedenia mesta Púchov 
o ovplyvňovanie a marenie volieb. Tieto tvrdenia sú vyslo-
veným klamstvom a je smutné, že členovia, ktorí sa vzdali 
neuviedli konkrétne porušenia, ktorými by malo dochádzať 
k mareniu a ovplyvňovaniu volieb. 
Skutočnosť je taká, že práve Mestská volebná komisia 
podľa mojich informácií prijala viacero uznesení, ktoré sú 
v hrubom rozpore so zákonom a jej kompetenciami. Vy-
jadrenia o ohrozovaní zákonnosti volieb a o systematickej 
manipulácii príprav volieb v prospech konkrétnej kandidát-
ky – mojej manželky – považujem za hrubé zasahovanie do 
dobrého mena a medializované vyhlásenie som postúpil 
právnikovi mesta. Ten podá trestné oznámenie pre podo-
zrenie z trestného činu ohovárania, resp. marenie prípravy 
a priebehu volieb, v súvislosti s vyjadreniami odstupujúcich 
členov mestskej volebnej komisie. Je paradoxné, že v prípa-
de minimálne troch členov Mestskej volebnej komisie, ktorí 
odstúpili sa jedná o členov, ktorí hoci boli formálne delego-
vaní rôznymi politickými stranami, majú blízko k jednému 
konkrétnemu kandidátovi na primátora. 
Práve pre zabezpečenie regulárnosti priebehu volieb som 
oslovil Okresný úrad v  Považskej Bystrici a Okresné riadi-
teľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, aby dohlia-
dali nad priebehom volieb v našom meste. Z tohto dôvodu 
vítam aj prítomnosť projektu Volebné hliadky, iniciovaného 
nadáciou  Zastavme korupciu.

Rastislav Henek

Pozn. red: Odstupujúci členovia MVK: Mgr. Dominika Beňová 
(DOMA DOBRE), Ing. Ján Gabčo (KDH), Ing. Branko Galba (SMER 
- Sociálna demokracia, Slovenská národná strana), František 
Luliak (Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko), Juraj Kuchta 
(Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska), Eva Rukovanská  
(Ľudová strana Pevnosť Slovensko).

Stanovisko primátoraziny“ už 25. októbra na webovej stránke našich 
novín, v tlačenej verzii článok vyšiel 30. októbra. 
Púchovčania napriek tomu dostali do schránok 
leták M. Michalca, kde píše nehorázne klamstvá: 
„...Namiesto toho sem ťahajú Rumunov, Srbov, 
Ukrajincov a ďalších. Henekov mestský úrad ich 
neustále prihlasuje k trvalému pobytu. K dneš-
nému dňu je zaevidovaných už 300 cudzincov. 
Získavajú možnosť voliť. A rozhodovať o Pú-
chovčanoch, ktorí sú tu doma. Zametanie s ľuď-
mi už treba zastaviť! Ja to dokážem.“

Dňa 30.  októbra vychádza článok P.  Hudáka 
(bývalého Vargovho redaktora a spolukandidá-
ta M.  Kubičára) v týždenníku MY pod názvom 
„V  Púchove majú obavy, že cudzinci ovplyvnia 
voľby“. V článku zamlčal najpodstatnejšie fakty a 
to, že dezinformačnú kampaň okolo cudzincov 
vymyslel R. Varga a šíri predovšetkým faceboo-
kový funklub bývalého primátora M. Michalca.

Zavádzanie Pavla Crkoňa
Kandidát na primátora P.  Crkoň je povolaním 
právnik. Preto by mal problematike okolo vo-
ličov cudzincov a voličov bez adresy lepšie 
rozumieť ako obyčajný volič bez právnického 
vzdelania. Napriek tomu z jeho platených pred-
volebných facebookových statusov vyplýva, že 
buď nerozumie problematike, alebo úmyselne 
Púchovčanov zavádza:
„PÁN PRIMÁTOR MÁTE MASLO NA HLAVE! Ne-
konáte, resp. konáte neodborne. Bezdomovci a 
cudzinci je Vaša kauza. Za Vášho primátorovania 
počet cudzincov narástol zo 4 na 126. Pričom 
podľa informácií z mestskej volebnej komisii je 
ich v  meste viac ako 300. 300 cudzincov s vo-
lebným právom, ktorí možno ani neovládajú 

slovensky jazyk. Je preto absurdné, že možno 
títo voliči rozhodnú o budúcnosti nášho mesta.“ 
(31.10. 2018)
P. Crkoň zavádza Púchovčanov, že primátor môže 
za to, že počet cudzincov s trvalým pobytom v 
Púchove vzrástol za posledné štyri roky zo 4 na 
300. Ako právnik určite vie, že primátor nemá 
žiadnu kompetenciu ovplyvniť udeľovanie trva-
lého pobytu cudzincom. Tiež by mal vedieť, že 
počet cudzincov s volebným právom v Púchove 
v rokoch 2014 - 2018 vzrástol nie o 296, ale len o 
61, navyše za posledný rok poklesol o 16.

Rozhodne vo voľbách klamstvo a nenávisť 
voči cudzincom?
Uznesenie, kde by boli vymenované ulice a čísla 
domov podľa jednotlivých volebných obvodov, 
neschválilo mestské zastupiteľstvo najmenej od 
roku 2006. To však nebránilo žiadnemu voličovi 
uplatniť svoje volebné právo. Nestalo by sa tak 
ani tento rok. Len kandidáti M.  Michalec, P.  Cr-
koň a R. Varga asi nenašli nič podstatnejšie, čo 
by mohli vyčítať primátorovi mesta R. Henekovi. 

Niektorí Púchovčania pri hodnotení bývalého 
primátora M.  Michalca hovoria, že už načisto 
stratil súdnosť. Niekedy to tak naozaj vyzerá. V 
kauze voličov z  cudziny sa však okrem M.  Mi-
chalca angažujú aj P. Crkoň a politickí súputníci 
M. Kubičára - novinári R. Varga a P. Hudák. Nema-
la by sa brať na ľahkú váhu. Všetko treba znovu 
opakovane a trpezlivo ľuďom vysvetľovať. Inak 
hrozí, že budeme po sobotňajších voľbách mu-
sieť konštatovať, že voľby sa najľahšie vyhrávajú 
šírením nenávisti voči cudzincom a za pomoci 
zlomyseľných klamstiev.

Slavomír Flimmel
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Poslanec P. Žiačik o chodníku na Rastislavovej ulici
Ako poslancovi za volebný obvod č. 6 sa mi tento 
rok podarilo presadiť do investičného plánu mes-
ta rekonštrukciu chodníka na Rastislavovej ulici a 
rekonštrukciu chodníka od Pribinovej okolo nové-
ho detského ihriska za vyše 2.700 eur. Je to otáz-
ka najbližších dní, kedy sa s rekonštrukciou začne. 
Veľmi ma preto prekvapilo, keď som pri chodníku 
na Rastislavovej ulici uvidel predvolebný reklamný 
pútač kandidáta na primátora Miroslava Faktora. 
Ten len pár dní pred rekonštrukciou chodníka pri 
ňom postavil svoj bicykel s nápisom: „Tento chod-
ník opravíme a vynovíme“ a podpis: Miroslav Fak-
tor. Pritom s  rekonštrukciou chodníka nemá nič 
spoločné! Finančné krytie tejto investičnej akcie 
sme schválili na rokovaní mestského zastupiteľstva 
pred mesiacom. Miroslav  Faktor tam ako zvyčaj-
ne sedel a musel počuť, že sme takúto investíciu 
schválili. Nehovoriac o tom, že som nedávno o in-
vestičných akciách, ktoré sa mi v našom obvode 
podarilo presadiť do investičného plánu na rok 
2018, hovoril v Púchovskej televízii. Miroslav Faktor  
možno nepozerá Púchovskú televíziu, ale ako kan-
didát na primátora by mal poznať posledné uzne-
senia mestského zastupiteľstva.

Ing. Peter Žiačik, poslanec za obvod č. 6

Polopodzemné kontajnery Za cintorínom
Dňa 28. 3. 2018 bola v Uznesení MsZ č. 26/2018 
schválená investičná akcia „polopodzemné kon-
tajnery“, ktorou sa nahradí súčasných 11 kovových 
1100 litrových nádob na zmesový komunálny od-
pad a 3 plastové kontajnery pre separovaný odpad, 
slúžiace obyvateľom bytových domov (BD) č. 1260, 
1336, 1249 a 1258 v časti Za cintorínom. Okrem 
vizuálneho vylepšenia vzhľadu vnútorného pries-
toru medzi panelákmi sa výrazne zníži hlavne v 
horúcich letných mesiacoch nepríjemný zápach a 
zníži sa tiež frekvencia odvozu odpadu. Určite väč-
šinu ľudí z okolitých panelákov zaujalo neuveriteľ-
né tempo a organizácia realizácie celej akcie pod 
taktovkou Podniku technických služieb... prvé za-
hryznutie bagra v pondelok, intenzívna práca sub-
dodávateľa technológie, spolu s pracovníkmi PTSM 

Aktuálne spod Lachovca: Zapustené kontajnery a parkoviská Pod Lachovcom 

a finalizácia úpravy okolia kontajnerov vo štvrtok 
(slovom za štyri dni) sa zdá ako sci-fi, ale ako vidíte 
sami, je to realita a potvrdenie toho, že systémové 
kroky smerom k in-house zákazkam cez mestské 
spoločnosti, je krok správnym smerom.
V budúcnosti máme v pláne rozvoja schválenom 
vo výbore miestnej časti zámer vybudovať v tejto 
časti Za cintorínom ešte dve takéto zberné miesta. 
Jedno pre BD č. 1262 a 1263 a druhé pre CSS a BD 
č. 1253, 1254 a 1280.

Parkoviská Za cintorínom 
Problémy s nedostatkom parkovacích miest (PM) 
sú vo všetkých častiach mesta, ale azda najvypu-
klejšie to vidno denne v okolí NsP Zdravie v našej 
mestskej časti. Pravidelná ranná invázia stoviek 
osobných áut návštevníkov a zamestnancov NsP 
traumatizuje a komplikuje život obyvateľom celej 

mestskej časti Pod Lachov-
com a nielen im. V tomto roku 
po dohode NsP a Senior klu-
bu pribudlo v tejto časti pre 
návštevníkov 20 PM. V súčas-
nosti je Za cintorínom pri-
pravená výstavba 14 nových 
PM – 8 oproti BD 1260/19-17 
ako pokračovanie existujúce-
ho parkoviska a 6 PM oproti 
domu smútku. Projektová 
dokumentácia je schválená, 
výberové konanie dodáva-
teľa je ukončené, pripravuje 
sa zmluva s cieľom urýchle-
ného začatia prác a odovzda-
nia parkovacích miest ešte v 
tomto roku.
Treba však aj úplne otvorene 

občanom povedať, že VMČ Pod Lachovcom mal 
v tomto roku pripravenú so súkromnými investor-
mi výstavbu 6 nových PM Za cintorínom + 6 uvoľ-
nených pre BD 1249 a na ulici J. Kráľa 2 PM, ktoré 
by mesto nestáli ani cent a do mestskej kasy by 
ešte pribudlo cca 25.000 eur... Bohužiaľ vďaka zlej 
vôli niektorých členov mestskej rady a poslancov 
to neprešlo v mestskom zastupiteľstve a investori, 
úplne logicky znechutení, od zámerov definitívne 
odstúpili. A tak nám Pod Lachovcom namiesto 
48 PM pribudne v tomto roku len 34 PM a z toho 
tých 14, ktoré ešte len pribudnú „zacvakáme“ z 
mestského rozpočtu, hoci mohli byť hradené z 
výnosov z  predajov pozemkov spomínaným in-
vestorom. 

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ 
a predseda VMČ Pod Lachovcom
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Domy kultúry Hoštiná a Ihrište hlásia: Hotovo!
Mesto v aktuálnom volebnom období investova-
lo nielen v meste, ale nezabudlo ani na prímest-
ské časti. Konkrétnym prípadom je rekonštrukcia 
Domu kultúry v Hoštinej a rozsiahla rekonštruk-
cia Domu kultúry v Ihrišťoch. Vďaka 229 tisíc eur, 
ktoré mesto zainvestovalo do rozpadnutých 
budov, sa tieto za dva roky zmenili na dôstoj-
né objekty, ktoré budú slúžiť občanom. Naviac, 
v podkroví Domu kultúry v Ihrišťoch vznikla veľ-
ká zasadacia miestnosť, ktorá bude slúžiť aj ako 
klubovňa pre miestnych dobrovoľných hasičov. 

Chcel by som sa v mene všetkých občanov 
miestnej časti poďakovať primátorovi mesta 
pánovi Rastislavovi Henekovi, ekonomickej ko-
misii a hlavnej architektke Ing. Daniele  Šicovej, 
ktorí najviac pomohli úspešnému dokončeniu 
rekonštrukcie oboch domov kultúry. V sobotu 
3. novembra sa vo vynovenom Dome kultúry v 
Ihrišťoch konalo slávnostné odovzdanie stavby, 
ktorého sa zúčastnili aj poslanci mestského za-
stupiteľstva Ing. Daniel Lako a Ing. Lukáš Ranik. 
Pri tejto príležitosti sme ocenili naše dobrovoľné 
hasičky, ktoré vynikajúco reprezentujú Ihrište aj 
mesto Púchov. Naposledy priniesli strieborné 
medaily z najprestížnejšej súťaže v ČR.

Za posledné štyri roky boli v našom obvode vy-
asfaltované prístupové cesty k domom, bola po-
silnená autobusová doprava, upravené koryto 
potoka, zrekonštruovaný rozhlas. Verím, že aj po 
voľbách bude na poste primátora osoba, ktorá 
nadviaže na prácu primátora Rastislava Heneka 
a volebný obvod Vieska, Ihrište, Hoštiná sa bude 
ďalej rozvíjať a modernizovať. 

Ivan Kubiš, poslanec MsZ 

Poslanec Viliam Bršiak: Poďakovanie voličom
Veľká vďaka všetkým voličom, ktorý mi dávali hlasy 
od roku 1990 až doteraz. Dodávalo mi to energiu, 
chuť do práce a posilňovalo presvedčenie, že ak-
ceptujú moje názory v mestskom zastupiteľstve. 
Dôvod prečo som chcel byť v mestskom zastupi-
teľstve bol môj celoživotný odpor voči všetkým 
totalitným režimom (a teda aj komunizmu). Keď v 
roku 1989 vznikla možnosť účasti ľudí na výkone 
priamej demokracie, chcel som svoje schopnosti 
dať do služieb Mesta Púchov. V Púchove žijem od 
roku 1975 a stal sa mi domovom. 

V týchto voľbách nekandidujem za poslanca. Nech 
dostanú šancu noví ľudia s novými nápadmi. Ne-
sťahujem sa ale z verejného života a ak ma mesto 
požiada o názor alebo inú činnosť, ktorá mi je pro-
fesionálne blízka, rád to urobím. 

Nemám právo doporučovať koho voliť, ale pár 
postrehov pripájam. Kandidátov za poslancov z 
mestských častí väčšinou občania poznajú z pria-
meho styku a z ich aktivít. Preto je väčšia pravdepo-
dobnosť, že si vyberú správne. Problém pre voličov 
nastáva, ak si majú vybrať z kandidátov na post pri-
mátora. Prečítal som programy kandidátov a zistil, 

že skoro všetkým chýba triezvy pohľad na dnešnú 
realitu, napríklad:
- sľubujú zariadiť čo v Púchove je a dobre funguje 
(práca s mládežou, rozvoj kultúry a športu, rozvoj 
informatiky atď.), 
- sľubujú vykonať za štyri roky veci, ktoré sú 
nesplniteľné.

Treba si uvedomiť, že na rozvoj mesta treba okrem 
múdrych ľudí najmä peniaze. Púchov je z minulosti 
zadĺžené mesto i keď súčasnému vedeniu mesta sa 
podarilo dlh výrazne znížiť. 
Zo všetkých volebných programov ma najviac 
ohromil bod č.1 z volebného programu Mgr. Kubi-
čára: „zastavíme nezmyselné súdne spory, ktoré sú 
výhodné len pre právnikov“. V podstate je to úmy-
sel, aby mesto a jeho obyvatelia prišlo o státisíce 
až milióny eur. Ak by takáto situácia nastala, tieto 
peniaze budú obyvateľom mesta chýbať na rozvo-
jové programy, ktoré plánujú takmer všetci uchád-
zači o post primátora.
A na záver biblické – Strom poznáš po ovocí. Za 
každým kandidátom je jeho život, skutky a jeho 
povesť.

MUDr. Viliam Bršiak



spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY6

S prichádzajúcim rokom 2019 sa členovia FS Váh 
rozhodli vytvoriť kalendár s fotografiami ľudových 
odevov, ktoré odrážajú umeleckú vynaliezavosť 
našich predkov z obcí nášho okolia. Práve kalen-
dárovú formu prezentácie krojov si súbor vybral 
úmyselne. Dôvodom je ľahká dostupnosť pre ve-
rejnosť, praktické využitie kalendára v domácnosti 
a zároveň veľký a výrazný formát (70 x 28 cm), na 
ktorom vyniknú detaily zdobených krojov. Vo vy-
chádzajúcom kalendári sa môžeme teda tešiť na-
príklad na sviatočné a svadobné odevy Púchovskej 
doliny (Dohňany, Záriečie) a Dubnice alebo takmer 
zabudnuté kroje z obcí Mojtín, Červený Kameň, 
Horná a Dolná Poruba, ale aj Praznov, Mariková, 
Lednica, Omšenie a Zliechov. 

Všetky odborné prvky, dohľad nad správnosťou 
odevu, jeho prezentáciu a prevedenie realizoval  
práve vedúci FS Váh - PhDr. Richard Benech, kto-
rý pripravil aj výber oblastí použitých v kalendári. 
Umelecké spracovanie fotografií a samotné fotenie 
prebiehalo pod taktovkou fotografa Michala Za-
hornackého v jeho ateliéri v Považskej Bystrici. Za-
ujímavým umeleckým prvkom na fotografiách sú 
živé kvety, ktoré do atmosféry modelov vnášajú zá-
roveň naturalistický charakter no i umeleckú nad-
časovosť. Práve kvety ako umelecká vsuvka inšpi-
rovali súbor k vytvoreniu názvu Herbarium populi 
Vagi. Samotné použité kroje boli skompletizované 
R. Benechom priamo z obcí, odkiaľ pochádzajú. Vy-
užil aj vlastné zbierky a repliky, ktoré v súčasnosti 
využíva FS Váh. Do úloh modelov a modeliek v kroj-
och, ktoré môžete obdivovať v kalendári, sa prevte-

lili členovia folklórneho súboru Váh. 
„V súčasnosti vidíme veľký rozvoj folklorizmu me-
dzi širokou verejnosťou, ale aj v rámci novovznik-
nutých slovenských súborov, preto nám prišlo 
vhodné ukázať touto cestou ľuďom, že folklór nie 
je len o oblečení sa do častí kroja a prezentovaní 
sa ako udržiavateľa ľudovej kultúry. Každú tak-
úto krojovú či tanečnú rekonštrukciu historické-
ho dedičstva treba podložiť reálnym výskumom a 
potom prezentovať takou formou, aby nedošlo k 
znehodnoteniu týchto hmotných aj nehmotných 
odkazov. Konkrétne v našom kalendári sme dba-
li o to, aby na fotografiách boli použité pôvodné 
krojové časti alebo ich repliky a ľudia boli odetí 
správnymi postupmi. Pri rekonštrukcii ľudového 
odevu sme dbali skutočne na každý detail – od  
viazania záster a dĺžky rukávov počínajúc, až po 
spôsoby nosenia čepcov. Toto všetko sme apliko-
vali do odevov nášho kalendára, aby sme poskyt-
li čo najhodnovernejší pohľad na kroj a jeho štýly 
nosenia,“ odhaľuje zákulisie tvorby vedúci FS Váh. 
„Zároveň sme veľmi radi, že ako folklórny súbor 
sa nepodieľame len na hudobno-tanečných vy-
stúpeniach, ale aj touto formou môžeme prispieť 
k vzdelávaniu verejnosti či iných folkloristov. Ve-
ríme, že týmto projektom ukážeme cestu, ktorou 
by sa mohli iné telesá podobného charakteru vy-
dať podľa nášho vzoru,” vysvetľuje Benech.

Ku každej fotografii v kalendári je napísaný stručný 
odborný popis celého kroja a jeho súčastí s použi-
tím  nárečia typického pre danú obec, ktorý dodáva 
kalendáru odborný a výpovedný charakter. 

Folklórny súbor Váh vydal kalendár Herbár ľudu Váhu
Folklórny súbor Váh prichádza s netradičnou publikáciou o ľudovom odeve z oblastí Stredného Považia, 

Púchovskej doliny a okolia Považskej Bystrice s názvom Herbarium populi Vagi - Herbár ľudu Váhu. 

Od 12. novembra si môžete kalendár Folklórneho 
súboru Váh zakúpiť v kamenných predajniach Kraj-
ského informačného centra a Dubnického múzea. 
Púchovčania si ho budú môcť zakúpiť napríklad v 
stánku FS Váh na Mikulášskom jarmoku v Púchove 
alebo objednať online formou priamo od FS Váh. 
Odkazy na objednávky nájdete na Facebooku a In-
stragrame FS Váh, kde je uverejnený aj kompletný 
zoznam predajných miest.

Samotný krst kalendára sa uskutoční v decembri  
v Queens Pube v Púchove, za účasti všetkých čle-
nov FS Váh a bude doplnený o tanečnú školu a 
hudobnú zábavu s lektorom ľudového tanca Alfre-
dom Lincke. Viac informácií o krste nájdete neskôr 
na osobitných plagátoch.

Facebook: facebook.com/fsvahpuchov
Instagram: @fs_vah_puchov

Adam Staňo, FS Váh
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Dušičky: Spomienková slávnosť na mestskom cintoríne
Vo štvrtok 1. novembra sa konala 
na púchovskom mestskom cin-
toríne ekumenická pobožnosť ku 
Sviatku všetkých svätých a Pami-
atke zosnulých, na ktorej sa k zhro-
maždeným občanom prihovorili 
predstavitelia rímskokatolíckej  a 
evanjelickej cirkvi a primátor mesta 
Púchov Rastislav Henek. Z  prejavu 
primátora mesta vyberáme:
„Lístie tíško padá zo stromov, dni sa 
pomaly krátia a príroda sa ukladá k 
zimnému spánku. V mrazivom ovzdu-
ší pochmúrnej jesene ako nezvyčajne 
hrejú plamienky sviečok. Chryzanté-

mami sú posiate miesta posledného 
odpočinku tých, ktorí životnú púť 
skončili skôr ako my a stávajú sa mies-
tom našich spomienok, úcty a vďaky.
Začiatkom novembra si pripomíname 
dva významné jesenné sviatky – Svia-
tok všetkých svätých a Pamiatku zos-
nulých. Slovo sviatok sa v ľuďoch vždy 
spája s niečím pekným a príjemným. 
Dušičkové dni však v nás vyvolávajú 
opačné emócie.
Smutne spomíname na ľudí, ktorí boli 
súčasťou nášho života a ktorí nám boli 
blízki. Pri návšteve ich hrobov – na-
šich mám, otcov, životných partnerov, 

detí, starých rodičov, sestier, bratov, 
drahých priateľov, susedov i známych 
zapaľujeme sviece, vyzdobujeme ich 
kvetmi a pridáme tichú modlitbu. 
Vzdávame im úctu. Aj keď nie sú pri 
nás, stále na nich myslíme. Myslíme na 
všetko pekné, čo v našich mysliach za-
nechali. Na ich svojsky slovník, prízvuk, 
črty, milý úsmev, lásku, ktorú rozdáva-
li, na krásne okamihy života, ktoré sme 
s nimi prežili.
Strata blízkeho človeka je vždy bolest-

ná. Na ňu nie sme nikdy pripravení. 
Tisíce plamienkov na hroboch nesú 
so sebou posolstvo ľudí, ktorí zapálili 
sviečku. Pri hroboch sa stretávajú prí-
buzní, známi, kamaráti, ktorí týmto 
spôsobom cítia, že vo svojom smútku 
nie sú sami.
Odpočívajú tu srdcia, ktoré dotĺkli a 
nám zostala len tichá spomienka. No 
nie je mŕtvy ten, kto má stále v našom 
srdci miesto...“

-sf-
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História kaplnky v Horných Kočkovciach (2. časť) 

Zachráňme Magdalénku

Zoštátnenie pozemkov a zápis kaplnky ako kul-
túrnej pamiatky
V roku 1938 boli niektoré pozemky okolo kaplnky 
vyvlastnené s cieľom rozšírenia železničnej stanice. 
Pozemky Martina Neufelda a Martina Löwyho boli 
vládnymi arizačnými zákonmi zo dňa 21. júna 1939 
zapísané v prospech Slovenského štátu. Neskôr tzv. 
„Benešovými dekrétmi“ (dekrétom č. 100/45 - O zná-
rodnení lomov a niektorých priemyselných podni-
kov) boli pozemky v apríli 1949 zapísané v prospech 
Azbestovocementových závodov, národný pod-
nik v Nitre. Aby to nebolo málo, v marci roku 1954 
prepadli pozemky právnym titulom znárodnenia v 
prospech Československého štátu – v operatívnej 
správe Azbestovocementových závodov národného 
podniku v Nitre.
V povojnovom období bola kaplnka „Magdalénka“ 
v roku 1963 zavedená do štátneho zoznamu nehnu-
teľných kultúrnych pamiatok. Za kultúrnu pamiatku 
bola kaplnka Nanebovzatia Panny Márie vyhlásená 
7. novembra 1963 na základe rozhodnutia evido-
vaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky 
s označením SKK ONV P. BYSTRICA 70/63. Krajské 
pamiatkové stredisko v januári 1968 odobrilo plán 
opravy a adaptácie kaplnky na Dom smútku; aj Bis-
kupský úrad v Nitre súhlasil, ak ostane zachovaný 
pôvodný oltár; no Mestský národný výbor v Púcho-
ve, ktorý o to žiadal, sa neskôr vzdal tejto myšlienky.

Problémy s vandalizmom
V roku 1972 Biskupský úrad navrhol odovzdať kap-
lnku do správy Krajskej pamiatkovej starostlivosti v 
Banskej Bystrici, tá ju však do svojej správy neprevza-
la. Preto musel vtedajší správca, Dr. Ondrej Vršanský, 
nájsť spôsob záchrany kaplnky sám. On dokonca v 
roku 1975 navrhol zlikvidovanie kaplnky, lebo aké-
koľvek opravy boli podľa jeho názoru zbytočné, keď-
že objekt sa zakaždým stal terčom vandalov. Kap-
lnku za kultúrnu pamiatku nepovažoval. Upozornil 
na opakované pokusy o vniknutie do kaplnky a do 
hrobky, na ničenie interiéru a na nečinnosť vtedajšie-
ho MNV, ktoré nemalo pre politické dôvody najmen-
ší záujem opravu kaplnky podporiť. V liste nitrianske-
ho biskupa Jána Pástora zo dňa 16. júna 1975 si mal 
vyžiadať vyradenie kaplnky zo zoznamu pamiatok a 
zámer uskutočniť. „Dávam Vám plnú moc, aby ste s 
kaplnkou naložili podľa Vášho uváženia.“ 
Dr. Ondrej Vršanský v r. 1976 v liste odboru kultúry 
ONV opisuje kaplnku vo vnútri zdemolovanú a asi 
60 rokov nepoužívanú, ale žiadosť o vyradenie zo 
zoznamu kultúrnych pamiatok pravdepodobne ne-
dostal. V roku 1980 hlásil cirkevnému odboru ONV, 
„že mrežové dvere pre hrobku (kaplnku) a jej okná 
na starom cintoríne sú hotové, ako ste sa na tom 
dohodli s Biskupským úradom. Preto prosím o po-
volenie vyplatiť to z kostolnej pokladne vo výške 

asi 5.000,- Kčs. V tom by bola práca aj materiál. Dú-
fame, že sa nestane to, čo bolo posiaľ neriešiteľné. 
Totiž, koľko ráz sa to dalo opraviť, toľko ráz to vlamači 
znovu spustošili a narobili nových výdavkov... Preto 
za týchto okolností nie je možné byť zodpovedný za 
pamiatkové predmety... Z našej strany robíme všet-
ko, aby sa nedbanlivosť nestala.“

Obnova kaplnky v 80. rokoch 20. storočia
K väčšej obnove stavby prišlo až v 80. rokoch 20. 
storočia, kedy ju prikázalo MNV v Púchove opraviť 
miestnej rímsko-katolíckej cirkvi na náklady farnosti, 
hoci kaplnku farnosť nepoužívala. V roku 1981 prosil 
Dr. Vršanský kultúrne a cirkevné oddelenie ONV o 
povolenie na generálnu opravu kaplnky, ktorú bol 
ochotný prevziať Stavebný podnik v Púchove a uhra-
denie opravy prebral Rímskokatolícky farský úrad v 
Horných Kočkovciach. Tak sa začala oprava kaplnky 
„Magdalénky“ do podoby, v akej ju poznáme dnes. 
Pri oprave sa pristúpilo k oprave strechy, ktorá po 
úprave strešného plášťa máličko zmenila svoj tvar. 
Kupolovú strechu podľa svedectva fotografií završo-
vala valcová „lucerna“ s helmicou v tvare stlačeného 
kužeľa, nesúcou guľu s krížom, ktorá tam už nie je. 
Staršia strecha nemala tak výrazný presah pred ro-
vinu fasád, ako tá dnešná. Azda v rovnakom čase 
boli odstránené aj ozdobné segmentové rímsy nad 
oknami na bočných múroch. Fasáda kaplnky bola 
omietnutá brizolitom a netretá žlto-bielo. Náter 
okien a dverí hnedou farbou obnovili pri týchto 
opravách. A táto informácia je nateraz posledným 
dodatkom k  osudom pamiatky pred druhým mi-
léniom. Kaplnka „Magdalénka“ ostala stáť počas 
turbulentného 20. storočia na svojom mieste a v 
pamäti najstarších obyvateľov Horných Kočkoviec 
slúžila pohrebným sprievodom na ceste k  cintorí-
nu ako zastavenie na krátku modlitbu pri absencii 

domu smútku, ale aktívne sa nepoužívala prakticky 
celé jedno storočie.

Vlastnícke zmeny po roku 1989
Po Nežnej revolúcii dňa 3. septembra 1993 prišlo k 
zániku ACZ-etky a okolité pozemky Azbestovoce-
mentových závodov pripadli do správy Slovenského 
pozemkového fondu. V roku 2003 prebehla Reorga-
nizácia pozemkov v Horných Kočkovciach. Pozemky 
okolo a pod kaplnkou ostali nevysporiadané a kapln-
ka nemala na liste vlastníctva uvedeného vlastníka, 
ani pridelené súpisné číslo. O vlastníctvo kaplnky a 
priľahlého pozemku sa v roku 2016 začala uchádzať 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horné Kočkovce, kto-
rá spravuje hnuteľný a nehnuteľný cirkevný majetok 
v katastri Horné Kočkovce. Farnosť Horné Kočkovce 
kaplnku spravovala od jej vzniku, preto jej nárok bol 
oprávnený. Pozemok pod kaplnkou vždy ostal vo 
vlastníctve farnosti Horné Kočkovce. 
Pri výstavbe kaplnky boli vedľa nej vysadené dve 
lipy, ktoré sú tam doteraz. Časť kaplnky a jedna z 
týchto líp však ostala po nevhodne urobenej ROP z 
roku 2003 na susednom pozemku Slovenského po-
zemkového fondu a dokonca bola aj časť kaplnky 
vo výmere 2 m² vo výlučnom vlastníctve Okresného 
úradu v Trenčíne. To sme považovali za nezmyselné 
a nesprávne. K historickému objektu, akým kaplnka 
bezpochyby je, by mal patriť aj primeraný pozemok 
potrebný pre opravy a pre úpravu okolia. Preto sme 
žiadali úpravu hraníc pozemku okolo kaplnky a 
predložili sme návrh geodeta Ing. Skušeka na opravu 
chyby v katastrálnom operáte, ktorý bol Slovenským 
pozemkovým fondom najskôr odmietnutý. Po inter-
vencii pracovníkov Katastrálneho úradu v Púchove 
a po predložení historických podkladov bol návrh 
Slovenským pozemkovým fondom nakoniec prija-
tý. Geometrický plán sa dal následne úradne overiť 
a zapísať spolu s budovou kaplnky na list vlastníctva 
Farnosti Horné Kočkovce a tak mohla konečne začať 
príprava na rekonštrukciu kaplnky. 

V prvej časti Histórie kaplnky v Horných Kočkovciach sme sa ve-

novali jej najstaršej histórie až do roku 1925. V tejto časti opíšeme,  

čo sa s kaplnkou dialo za posledných 80 rokov.
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Obnova kaplnky v posledných rokoch
Záležalo nám na tom, aby sa objekt kaplnky dostal 
do správy farnosti Horné Kočkovce skôr, ako by na 
budove nastali nezvratné poškodenia, ktoré by ju 
natrvalo poškodili. Kaplnka je síce v súčasnosti ne-
využívaná, no neznamená to, že by sa využívať ne-
vedela. Pri oprave „Magdalénky“ sa vytvoril pracovný 
tím ochotných ľudí, ktorý sa pravidelne stretáva, aby 
sa dohodol rozsah budúcich prác a vybavil potrebné 
povolenia. K obnove kaplnky sa hlási stále viac ľudí, 
ktorí sa usilujú objekt zachrániť a opravu podporiť.
Dnes sú len málo viditeľné pôvodné terénne úpravy 
okolia kaplnky. Cesta popred kaplnku, hoci sa nepo-
užíva, vedie i teraz na cintorín a je v majetku mesta. 
Horná časť cesty je zarastená náletovými krovinami, 
no Mesto Púchov uvažuje o jej znovuobnovení v his-
torizujúcom štýle a vytvorenie oddychovej zóny. Ku 
kaplnke samotnej nevedie ani chodník, ani prístupo-
vá cesta, hoci úprava terénu pred budovou nazna-
čuje dva chodníky. Rozptylová polkruhová plocha 
pred kaplnkou bola neudržiavaná pre nevysporia-
dané vlastnícke vzťahy. Dreviny sa rozrástli, no boli 
neošetrované a kaplnku ohrozovali. Štyri prestarlé 
agáty, ktoré pre nedostatočné zakotvenie v teréne 
ohrozovali strechu kaplnky a prispievali k zvýšenej 
vlhkosti objektu, boli v roku 2017 odstránené a bola 
určená náhradná výsadba, ktorá sa bude realizovať v 
závere obnovy. Kaplnka v súčasnosti vykazuje znám-
ky značného statického a vlhkostného poškodenia a 
vyžaduje zásadné opravy a odvlhčenie objektu. 

Odstraňovanie príčin vlhnutia múrov
Ako prvé sme urobili odkvapové zvody pre dažďovú 
vodu, ktorá bude odvedená od stavby. Dali sme vy-
pracovať statický posudok objektu. Statik po obhlia-
dke objektu skonštatoval, že praskliny na budove nie 
sú nebezpečné pre stabilitu budovy. Za nebezpečný 
pre objekt považuje svah za kaplnkou, ktorý je nutné 
stabilizovať oporným múrom. Pristúpili sme k zloži-
tému inžinierskogeologickému prieskumu podložia 
pod kaplnkou, ktorý poskytol podklady pre oporný 
múr za kaplnkou. Najskôr bol navrhovaný gabiónový 
múr, ktorého cena by bola najmenej 24.000,- Eur bez 
ceny práce, čo nie je možné finančne kryť z rozpočtu 
a tak sa v súčasnosti pracuje na vhodnom statickom 
návrhu lacnejšieho betónového múru.
Bol vypracovaný aj vlhkostný posudok. Na základe 
posudkov Ing. Baka, odborníka na staré kamenné 
budovy, stav zavlhnutia objektu bol veľmi rozsiahly. 
Zvýšená vlhkosť v múroch bola v zadnej časti kap-
lnky zaznamenaná do výšky 2 metrov! Spôsoboval 

to zosuv zeminy zo svahu za kaplnkou. Za pomoci 
techniky sa odstránila od základov kaplnky hlina a 
štrky zosúvajúce sa zo svahov a odstránili sa spod-
né časti zavlhnutej omietky za pomoci miestnych 
chlapov. V  novembri 2017 sa vykonala odborná 
práca - chemická injektáž v základoch stavby, aby 
zabránila šíreniu vlhkosti z pôdy do múrov. Súčasné 
merania vlhkosti ukázali klesajúce hodnoty vlhkosti 
v múroch. Ak bude vlhkosť rýchlo ustupovať, v do-
hľadnom čase by sa mohol urobiť rozvod elektriny 
a následne aplikovať sanačné omietky v interiéri i v 
exteriéri kaplnky a položiť nová dlažba. 

Geodetický prieskum krypty
V podlahe kaplnky je viditeľný pôvodný vstup do 
krypty, vytvorený z pieskovca. Pôdorysný rozsah 
hrobky poznáme z georadarového prieskumu. 

Prieskum vykonali doktorandi Žilinskej univerzity 
z Katedry geodézie a zistili umiestnenie a veľkosť 
krypty: 2 x 3,5 x 1,8 m, ktorá korešponduje s prvot-
nou veľkosťou kaplnky. Krypta ostáva uzatvorená a 
do obruby pieskovca bude vsadený nový kamenný 
blok s menami pozostalých.
Pri obhliadke objektu pracovníkmi spoločnosti Pro 
Monumenta boli odhalené na priečelí objektu maľ-
by na železnom plechu, ktoré sú v havarijnom stave a 
vyžadujú nutné reštaurovanie. Na starých fotografi-
ách je ešte možné rozlíšiť obrysy postáv v nikách ve-
žičiek. Pravdepodobne ide o svätú Alžbetu Uhorskú 
a svätého Štefana. Nevieme, kedy boli do dvojice ník 
v priečelí vsadené tieto maľby na plechu, ale ich stav 
je blízko zániku. Pracovníkmi pamiatkového úradu 
bolo nariadené ich premiestnenie do ateliérov a ná-
sledné reštaurovanie zostávajúcich fragmentov maľ-
by. Považujú za potrebné ich podrobne preskúmať a 
reštaurovaním zachovať pre budúce generácie, ak sa 
nájde dosť financií.

Obnova vnútornej výbavy kaplnky
Kaplnka mala príslušný mobiliár – vnútornú výbavu, 
ktorý zmizol nevedno kam. Hlavný oltárny obraz 
Nanebovzatia Panny Márie sa nedochoval, dokonca 
ani jedinú fotografiu interiéru nemáme ani v archíve 
farnosti Horné Kočkovce, ani v archíve Pamiatkového 
úradu. Zachovali sa iba dve rozbité, neúplné kostol-
né lavice, žiadne iné prvky mobiliára. Interiér kaplnky 
plánujeme po konzultácii s KPÚ v Trenčíne nanovo 
vytvoriť, aby kaplnka mohla byť využívaná pre po-
treby liturgie. Na úprave interiéru intenzívne pracuje 
výtvarník Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom, kto-
rého pozná široká verejnosť ako organizátora sym-
pózia Ora et Ars v Skalke nad Váhom. Našou snahou 

je priniesť do interiéru moderné umenie, ktoré by 
ladilo s historickou architektúrou. Veriaci i okoloidúci 
návštevníci majú byť podľa jeho slov „umením na-
dchnutí a privedení k zamysleniu a k modlitbe“. 

Čo všetko treba pre „Magdalénku“ urobiť?
Našou túžbou je okrášliť kaplnku závesnými obrazmi 
zo života Panny Márie a vytvoriť kompletný mobiliár 
kaplnky – sedes, ambón, bohostánok, svietniky. Tre-
ba kúpiť svietidlá, opraviť oltár, vyrobiť nové lavice a 
vitrážové okná, obnoviť dvere, natrieť strechu, upra-
viť rozptylovú plochu pred kaplnkou, urobiť chodní-
ky a osvetliť celú budovu zvnútra i zvonku, aby kap-
lnka mohla byť funkčná.
Kaplnka ale nemá elektrickú prípojku ani rozvod 
elektriny. Všetky opravy a budúce užívanie kaplnky 
vyžadujú jej inštaláciu v objekte. Na elektrickej prí-
pojke, povoleniach a potrebných projektoch sa usi-
lovne pracuje a dúfame, že by sa elektrina mohla do 
kaplnky zaviesť do konca tohto roka. Kaplnka bude 
opravená omietkami na hladko a farebne je povole-
ná Krajským pamiatkovým úradom biela, prípadne 
lomená žltá alebo okrová farba. Dlažba v kaplnke 
bude nahradená novou a vonkajšia plocha pred kap-
lnkou vyložená prírodným kameňom, aby mohla 
slúžiť väčšiemu počtu zúčastnených. Do kaplnky sa 
totiž nevojde viac ako 40 ľudí. 
Popri obnove stavby sa zveľaďuje aj okolie kultúrnej 
pamiatky. Hoci kaplnka „Magdalénka“ nemá chrá-
nený areál, po stavebných úpravách máme záujem 
o  parkovú úpravu okolia kaplnky a vybudovanie 
prístupových chodníkov. Kaplnku chceme v bud-
úcnosti využívať predovšetkým na sobáše a na litur-
gické slávenia na sviatky Panny Márie.

Obnova historického dedičstva vyžaduje financie
Každú úpravu kaplnky musíme konzultovať s Kraj-
ským pamiatkovým úradom v Trenčíne, ktorý vyko-
náva pamiatkový dozor nad budovou. Plánované 
opravy a stavbu oporného múru nedokážeme fi-
nancovať z rozpočtu farnosti. Preto sme opakovane 
žiadali o 2% z daní fyzických a právnických osôb, čo 
nám umožnilo vykonať prvé kroky v obnove kapln-
ky. Kaplnka bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku, 
čo umožňuje použiť 2% z daní na opravy kultúrnych 
pamiatok. Prispeli aj niektorí jednotlivci finančným 
obnosom alebo dobrovoľníckou prácou.
Objekty zapísané v zozname Ústredného zväzu 
pamiatkového fondu sú považované za kultúrne 
dedičstvo celého národa a farnosť Horné Kočkovce 
chce prispieť k záchrane objektu. Kaplnka Nanebo-
vzatia Panny Márie je umiestnená pri železničnej sta-
nici Púchov a teší sa značnej pozornosti okoloidúcich. 
Patrilo by sa objekt lepšie odprezentovať verejnosti. 
Preto sme pripravili tento článok do Púchovských 
novín a najbližšom čase sa dostanú do vašich schrá-
nok letáky s  kresbou kaplnky od výtvarníka Jozefa 
Vydrnáka so žiadosťou o vašu podporu. Veríme, že 
vašu podporu „Magdalénka“ od vás dostane a tento 
v Púchove ojedinelý historický objekt sa nám podarí 
spoločne obnoviť a zachrániť pre budúce generácie.
Kaplnka „Magdalénka“ má svoj príbeh. Táto výni-
močná pamiatka patrí k  množstvu doposiaľ nepo-
všimnutých, malých sakrálnych architektúr, ktoré 
predstavujú významné architektonické a historické 
hodnoty Slovenska. Neprechádzajme okolo nej ne-
všímavo, pretože si táto kultúrna pamiatka zaslúži 
viac pozornosti zo strany úradov i širokej verejnosti.

Mgr. Miroslav Bilčík, 
správca farnosti Horné Kočkovce
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Mestská polícia

Hasiči  zachránili v Trenčianskom kraji v 
októbri majetok za takmer 240.000 eur

Na krajských cestách zomrelo už 28 ľudí

Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji 
klesla minulý týždeň o päťdesiat percent

POLÍCIA INFORMUJE

V priebehu mesiaca október 2018 uskutočnili 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenči-
anskom samosprávnom kraji celkom 255 výjazdov. Z 
tohto počtu bolo najviac - 89 zásahov pri dopravných 
nehodách. Nasledovalo 86 technických zásahov a 50 
výjazdov k požiarom. Okrem toho hasiči v priebehu 
uplynulého mesiaca vykonali osem ekologických 
zásahov, 19 požiarno-previerkových cvičení a tri vý-

jazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať 
nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac októ-
ber boli vyčíslené na 57.000 eur. Uchránené hodnoty 
v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičské-
ho a záchranného zboru v Trenčianskom kraji pred-
stavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 
239.000 eur.           KR HaZZ Trenčín

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 43. kalendárnom týždni stalo 35 dopravných 
nehôd, čo je o 18 viac, ako v rovnakom období minu-
lého roku. Zomrel pri nich jeden človek, dvaja ľudia 
utrpeli ťažké zranenia. Od začiatku roka sa na cestách 
Trenčianskeho samosprávneho kraja stalo1092 do-
pravných nehôd, ich počet medziročne stúpol o 72. 
Od začiatku roka zomrelo na cestách Trenčianskeho 
kraja pri dopravných nehodách 28 ľudí, čo je najviac 
spomedzi všetkých slovenských krajov. Ťažké zrane-
nia utrpelo pri nehodách v kraji od začiatku roka 85 
osôb, čo je o šesť viac, ako v rovnakom období roku 

2017. 
Na slovenských cestách sa tento rok stalo 11.325 

dopravných nehôd (medziročný pokles o 41), ktoré 
si vyžiadali 184 ľudských životov. Počet obetí sa med-
ziročne znížil o 32 (15 %). Ťažké zranenia utrpelo na 
slovenských cestách tento rok 1001 osôb, čo je o 47 
viac, ako v rovnakom období minulého roku. Najviac 
obetí dopravných nehôd má Trenčiansky samospráv-
ny kraj, najmenej ľudí – 16, zomrelo pri nehodách na 
cestách Banskobystrického samosprávneho kraja. 
Informoval odbor dopravnej polície Prezídia Policaj-
ného zboru.                     (r)  

Nevyhnutnou súčasťou práce hasičov sú aj súčinnostné cvičenia a previerkové cvičenia. Len v októbri ich absol-
vovali v celom kraji devätnásť.             FOTO: KR HaZZ Trenčín

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-
chovskom okrese klesla v minulom týždni o takmer 
15 percent a dosiahla 1209 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. Chorobnosť v okrese Púchov sa tak dostala 
pod celokrajský priemer. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týž-
dni 2601 akútnych respiračných ochorení, čo pred-
stavuje chorobnosť 1268 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
klesla chorobnosť o takmer 10 percent. Najvyššia 
chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola v 

minulom týždni v Trenčianskom kraji v okrese Tren-
čín, kde dosiahla úroveň 1991 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Najnižšia chorobnosť (850 ochorení na 
100.000 obyvateľov) bola v okrese Považská Bystri-
ca. 

Z celkového počtu ochorení bolo 94 ochorení na 
chrípku, chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom o 50 percent. Chrípka na-
jviac trápila mládež od 15 do 19 rokov. Pre chrípku 
nemuseli v minulom týždni prerušiť školské vyučova-
nie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji. (r) 

„Vyhulákal“ si pokutu
Púchovskí mestskí policajti zasahovali krát-

ko pred polnocou na Ulici F. Urbánka, kde malo 
podľa telefonického oznámenia dochádzať k ru-
šeniu nočného pokoja. Hliadka našla na mieste 
muža z Púchova, ktorý sa správal hlučne. Dopustil 
sa priestupku proti všeobecne záväznému na-
riadeniu mesta, za čo ho neminula desaťeurová 
pokuta. 

Socha ohrozovala ľudí
Púchovskí mestskí policajti riešili prípad po-

škodeného podstavca drevenej sochy huslistu v 
parku pri základnej umeleckej škole. Socha bola 
čiastočne vyvrátená a po príchode hliadky bol už 
na mieste autor sochy, ktorý sa ju snažil provizór-
ne upevniť, aby nedošlo k ohrozeniu okoloidú-
cich osôb. Prípad nahlásili riaditeľovi Podniku 
technických služieb mesta Púchov, s ktorým si 
autor dohodol pevnejšie uchytenie sochy. Dôvod 
vyvrátenia sochy je zatiaľ neznámy. 

Zaspal v priekope
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v Hoštnej, kde mal v 
priekope spať muž. Mestskí policajti na mieste na-
šli muža v červenej bunde. Dopustil sa priestupku 
proti verejnému poriadku, za čo dostal pokutu 20 
eur. Hliadka informovala manželku s tým, že si má 
muža kvôli jeho bezpečnosti odviezť domov.   

Psík skončil v koterci
Na oddelenie mestskej polície sa telefonicky ob-

rátila žena s tým, že na Spojovej ulici našla túlavé-
ho psa. Následne hliadke odovzdala hnedo-biele 
šteňa teriéra malého vzrastu. Psík nemal obojok, 
bol bez vonkajších poranení a kontrola čipovania 
bola negatívna. Mestskí policajti umiestnili psa 
do koterca v areáli Podniku technických služieb 
mesta Púchov, priestupok proti všeobecne záväz-
nému nariadeniu mesta je v riešení. 
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V slovenských kalendároch takmer 
každý deň je spájaný s aspoň jedným 
krstným menom. Pôvodný kalendár 
bol zoznam rímsko-katolíckych svä-
tých. Dnešné oslavy menín boli pôvod-
ne sviatkom konkrétneho svätca alebo 
svätice, ktorých meno niektorí nosíme. 

6. november - sv. Leonard, pustov-
ník
• Renát, Renáto, Renátus, Renáta - 
pôvod je latinský a v preklade zna-
mená „znovuzrodený“
7. november - sv. Engelbert, arci-
biskup a mučeník
• Engelbert - meno nemeckého 
pôvodu s významom „žiariaci ako 
anjel“
• René - má latinský pôvod a v pre-
klade znamená „znovuzrodený“
8. november - sv. Bohumír, biskup
• Bohumír, Bohumíra - má slovan-
ský pôvod a znamená „bohu mier“, 
„zmieruj sa s Bohom“
9. november - Výročie posvätenia 
Lateránskej baziliky; sv. Teodor Stu-
dita, opát
• Deodata - grécke meno s význa-
mom „bohmi darovaná“
• Orest - grécke meno s významom 
„vrchár“
• Teodor, Teodora, Teo, Tea - má 
grécky pôvod a v preklade zname-
ná „boží dar, bohom darovaný“
• Teodoz, Teodózia - má grécky pô-
vod a v preklade znamená „boží dar, 
bohom darovaný“
10. november - sv. Lev Veľký, pápež 
a učiteľ Cirkvi
• Meluzína - francúzske meno báj-
nej víly
• Tiber - latinské meno s významom 
„pochádzajúci z rodu Tibériovcov“
• Tibor, Tibora - má latinský pôvod a 
znamená „muž pochádzajúci z latin-
ského mesta Tibur“
• Tobias - starozákonné hebrejské 
meno (Towijjáh) s nejednoznačným 
významom, pravdepodobne zna-
mená „Jehova je dobrý“
11. november - sv. Martin z Toursu, 
biskup
• Martin, Martinián - má latinský pô-
vod a v preklade znamená „zasväte-
ný bohovi Marsovi“, v prenesenom 
význame „bojovný“
• Maroš - odvodené od mena Martin
12. november - sv. Jozafát, biskup 
a mučeník
• Astrid, Astrida - meno švédskeho 
pôvodu s významom „bohom milo-
vaná“
• Jonáš - starozákonné hebrejské 
meno (Jónáh) s významom „holub“
• Svätopluk - má slovanský pôvod 
a jeho význam je „silný v plukoch“, 
„veľký medzi bojovníkmi“

Zdroj: wikipedia, Majtán a Považaj (1998)

Blahoželáme k meninámPredškoláci prejavili vďaku svojim starým rodičom

Poslaním predškolského zariadenia je výchova a vzdeláva-
nie detí v útlom veku a vštepovanie základných morálnych 
vlastností, ako je aj úcta k starím rodičom. Mnohí z nich sa 
dennodenne podieľajú pri výchove svojich vnúčat a mno-
hokrát im nahrádzajú rodičov či kamarátov. Deti najlepšie 
vedia oceniť ich lásku, pohladenie i účasť pri spoločných 
hrách. Preto sme sa aj my v našej materskej škole v areáli ZŠ 
Komenského (elokované pracovisko MŠ Požiarna1292/5) 
rozhodli pozvať starých rodičov, aby si dopriali pár neza-
budnuteľných okamžikov v prítomností svojich najmilších 
– vnúčatiek. Na znak vďaky a úcty sme pre nich pripravili 

Keďže mesiac október je okrem iného aj mesiacom úcty k 
starším, pani učiteľky so žiakmi zo ZŠ na Ul. Gorazdovej sa 
rozhodli navštíviť Centrum sociálnych služieb Chmelinec v 
Púchove. Milým kultúrnym programom sa chceli deti pr-
vého a druhého stupňa poďakovať babičkám a deduškom 
za ich prácu počas uplynulých rokov a takisto za všetku 
dobrotu a múdrosť, ktorú odovzdávali a stále odovzdávajú 
mladšej generácii.
Žiaci si pripravili pestré tanečné, spevácke a recitačné vy-
stúpenia. Na úvod zatancovali modernú choreografiu 
šikovné siedmačky, po nich si seniori vychutnávali hru na 
hudobné nástroje – započúvali sa do veselých i vážnych 

Nezabudli na seniorov v centre sociálnych služieb

melódii na klavíri a husliach. Dojatou sálou sa ozýval spev 
dievčat zo speváckeho zboru, či recitačné výzvy smelého 
piataka pozvať všetkých dedkov na pivo. Na tvárach star-
kých sa vystriedal smiech pri tanci štvrtáčok na rezkú pes-
ničku „Usmej sa konečne“ i slzy pri Rúfusovej modlitbičke 
„Anjeličku môj strážničku“ v podaní malého prváčika.
Príjemne strávená hodinka mala byť prvoplánovo darče-
kom najmä pre babky a dedkov, avšak ten najväčší dar si 
odnášali späť do školy a hlavne do života práve deti, kto-
ré pochopili a pocítili, aké dôležité je venovať druhému 
chvíľku času, lásky a pozornosti. 

Mgr. Daša Ďurajková, Mgr. Gabriela Klinovská

kultúrny program plný piesní, básní a tanca za všetko 
krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatá urobili a v budúcnosti 
ešte urobia. Deti svojím babkám a dedkom s láskou vyrobili 
pekné darčeky. Šikovné babičky napiekli koláče, ktorými 
sme sa spoločne pohostili, vypili si kávu, čaj, zaspomínali 
si na svoje detské časy a na záver sa starí rodičia so svoji-
mi vnúčatami aj pohrali. Myslíme si, že starí rodičia strávili  
s nami pekné popoludnie a veríme, že o rok sa takto stret-
neme znova.

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

Branko Radivojevič, 
profesionálny hokejista

“Ako športovec vždy rád pod-
porím aktivity, ktoré robia 
šport dostupnejším. Nech 
sa dejú kdekoľvek. Preto 
sa mi veľmi páči plán Paľa 
Crkoňa premeniť športoviská 
na základných školách na 
multifunkčné športové areály. 
Ak budú slúžiť nie len žiakom, 
ale všetkým Púchovčanom, 
bude to výborná správa pre 
rozvoj športu v meste.” 

MUDr. Dagmar Hurtová
detská kožná lekárka

“Na Pavlovi Crkoňovi si nesmi-
erne vážim jeho ľudskosť 
a veľké srdce. Láska, ktorou 
denne obdarúva svoju dcérku 
Katy, jeho veľký rešpekt a vzťah 
k starším ľuďom sú naozaj ob-
divuhodné.”

MUDr. Eva Cígerová
detská lekárka

“Som detská lekárka a do-
bre viem, aká nesmierne 
dôležitá je pre dieťa úprimná 
rodičovská láska. Pavla Crkoňa 
poznám ako jemného a cit-
livého muža, ktorý nadovšetko 
miluje svoju rodinu a nadprie-
merne si plní svoje rodičovské 
povinnosti. Je úžasné ako 
to všetko dokáže popri svo-
jej pracovnej vyťaženosti 
a angažovaní sa v prospech 
nášho mesta.”

MUDr. Ivana Chovancová
očná lekárka

Juraj Kuchta
živnostník

“Pavla poznám dlhé roky ako 
cieľavedomého, húževnatého, 
vytrvalého a rovného chlapa. 
Je to slušný a poctivý človek, 
ktorý vie a hlavne chce 
pomáhať ľudom. Viem, že 
s jeho odbornými a sociálnymi 
schopnosťami dokáže mes-
to posunúť vpred a priniesť 
všetkým obyvateľom kvalitnejší 
a radostnejší život. Pre mňa 
a moju rodinu je jednoznačnou 
voľbou na primátora mesta 
Púchov!”

Alena Šišková
majiteľka kozmetického salónu

“Kiež by nám všetkým záležalo 
na našom meste tak ako Pav-
lovi Crkoňovi. Napriek tomu , že 
nikdy nebol v žiadnej mestskej 
funkcii, vždy keď sa diali ne-
právosti a bolo treba sa ozvať, 
tak nemlčal. Vždy keď bolo 
treba pomôcť, pomohol. Mys-
lím si, že presne takého primá-
tora, oddaného svojmu mestu, 
Púchov potrebuje.”  

“Nepoznám vo svojom okolí 
veľa ľudí, ktorí sú ochot-
ní veľkoryso a nezištne 
pomáhať ľuďom v núdzi. 
Viem o niekoľkých prípadoch 
zadĺžených rodín, ktorým Paľo 
Crkoň právnymi radami pomo-
hol začať odznova. Za to si 
zaslúži môj obrovský rešpekt.”

PAVOL CRKOŇ 
NOVÝM PRIMÁTOROM?

Vy rozhodnete vo voľbách
10. novembra 2018!

2
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Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

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

17. november
ADVENTNÁ VIEDEŇ + ČOKOLÁDOVŇA

Cena: 26 €

Otvorenie adventných trhov + rakúska čokoládovňa
a Kunsthistorisches Museum

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 €

+možnosť vidieť komédiu v Divadle na Jezerce

7.12. (piatok) a 9.12. (nedeľa) Adventná BUDAPEŠŤ, Oceanarium a Tropicarium  28 €
15.12. (sobota) Adventný KRAKOW a soľná baňa WIELICZKA  26 €
16.12. (nedeľa) Ďalší termín pre KRAKOW a WIELICZKU

Adventné JEDNODŇOVKY:

TOP zájazd!

Posledné miesta!

Posledné miesta!

14. december
STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY V BRATISLAVE
a RUSKÝ KLASICKÝ BALET LUSKÁČIK v historickej
budove SND
Cena: 28 €

Čajkovského hudba, ruský balet a nádherná scéna!

Posledné miesta!

Národné divadlo!

 Púchovské noviny a komunálne voľby 2018 
 
Voľby primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva sa konajú 10. novembra 2018. Pred takmer mesiacom sme na webovej stránke www.puchov-
skenoviny.sk založili podstránku s názvom „Voľby 2018“, na ktorej sme ponúkli priestor kandidátom, aby sa predstavili svojim voličom. 
Na post primátora mesta podalo kandidátku deväť osôb. Oslovili sme mailom všetkých so siedmimi otázkami, ale odpovedali len piati kandidáti. O post 
poslanca mestského zastupiteľstva má záujem 58 kandidátov. Avšak len 12 kandidátov vyjadrilo záujem o svoju bezplatnú prezentáciu v našich novinách. 
Odpovede kandidátov sme plánovali zverejniť aj v tlačenej verzii našich novín. Pre nezáujem väčšiny kandidátov sme od tohto úmyslu museli ustúpiť.

-sf-
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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 nezávislosť William Wallace. 

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

14. 11. (streda) o 19:00 h
Z Indie až domov 
s Trabantom po boku
Videá, slideshow a rozprávanie s bansko-
bystrickým cestovateľom Marekom Slobod-
níkom o veľkej ceste domov z ďalekej Indie 
na 61-ročnej Jawe 250 spolu so žltými Tra-
bantami. 

15. 11. (štvrtok) o 17:00 h
Výtvarný workshop: linoryt na prírodné motívy
Vytvorte si vlastné grafické motívy pomocou jednoduchej techniky vyrývania 
do linolea. Odtláčať sa bude na výkresy alebo si môžete priniesť tričká , tašky... 
a spraviť vlastnú originálnu potlač. 

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, 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 –  dokument.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 €.

Sobota, 10. 11., 17.30 h    Nedeľa, 11. 11., 15.30 h

LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ        
Veľkolepé Disneyho spracovanie klasickej rozprávky. Všetko, po čom Klára túži, je kľúč – jedinečný 
kľúč, ktorý otvorí skrinku so vzácnym darom od jej zosnulej matky. Zlatá niť, ktorú dostane od 
svojho krstného otca Drosselmeyera (Morgan Freeman), ju ku kľúču zavedie, lenže kľúč okamžite 
zmizne vo fantastickom paralelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom-luskáčikom Filipom, 
myšacou armádou a regentmi, ktorí spravujú tri kráľovstvá. Klára a Filip musia prejsť zlovestným 
štvrtým kráľovstvom, kde panuje krutá vládkyňa (Helen Mirren), aby získali Klárin kľúč a vrátili 
harmóniu nestabilnému svetu.
MN 7 rokov – USA – Saturn – 100´ – slovenský dabing – dobrodružný, rodinný, fantasy. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa, 11. 11., 17.30 h

HUNTER KILLER:NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK      
Americká armáda zachraňuje ruského prezidenta? Extrémna situácia vyžaduje extrémny prístup i 
riešenie. Budúcnosť svetového poriadku leží v hlbinách ľadového oceánu, kam práve mieri špeci-
álna útočná ponorka, aby ovládla chladné vody. Ale nie je sama. Hrá Gerard Butler, Gary Oldman, 
Common alebo Michael Nyqvist.
MN 12 rokov – USA – Bontonfilm – 121´ – titulky – thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 14. 11., 19.30 h

TIESŇOVÉ VOLANIE       
Asger Holm, bývalý policajt, ktorému bola pridelená služba na tiesňovej linke, odpovie na volanie 
od unesenej ženy. Keď je hovor náhle prerušený, začína po žene a jej únoscovi pátrať. S telefónom 
ako jediným nástrojom, obklopený stenami kancelárie vstúpi Asger do pretekov s časom, aby 
zachránil ohrozenú ženu. 
MN 15 rokov – Dánsko – ASFK – 85´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €.

Piatok, 16. 11., 17.30 h                    Sobota, 17. 11., 17.30 h (3D)                   Nedeľa,18. 11. 17.30 h 

FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY          
V druhej časti z čarodejníckej série od J. K. Rowlingovej Grindelwaldove (Johnny Depp) vyhrážky 
naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič 
netušia o jeho skutočnom pláne - získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomá-
gov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom, Albus Dumbledore (Jude Law) povolá svojho 
bývalého študenta M.L.O.K.-a Scamandera. Ten prisľúbi svoju pomoc, hoci netuší aké nebezpe-
čenstvá na neho čakajú.
MN 12 rokov – USA – Continentalfilm – 133´ – slovenský  dabing – dobrodružný, fantasy, 
rodinný. Vstupné: 5 €, 6 € (3D). Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP 4 € (3D - 5 €). 

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
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čovou omáčkou 
2. Vyprážaná kačacia pečeň, zemiakový 
šalát s majonézou 
3. Pečené kačacie stehno, červená kapusta, 
lokša
4. Kačacie prsia, pražená ryža so zeleninou 
a vaječnou omeletou  

Streda: 7. 11.
Čínska ostrokyslá
Kačací vývar, rezance špecle, zelenina
1. Kačacie tarhoňové rizoto, paradajkový 
šalát
2. Kačací konfit v kapustnom liste s 
karamelizovanou zeleninou a paradajkami, 
varené zemiaky
3. Pečené kačacie stehno, čer. kapusta, lokša
4. Kačacie prsia, pražená ryža so zeleninou 
a vaječnou omeletou 

Štvrtok: 8. 11.
Hrachová s majoránkou
Kačací vývar, rezance špecle, zelenina
1. Restovaná kačacia pečeň, jazmínová 
ryža, kyslá uhorka
2. Kačacie ragú s hubami, zemiakové pyré 
3. Pečené kačacie stehno, čer. kapusta, lokša
4. Kačacie prsia, pražená ryža so zeleninou 
a vaječnou omeletou 

Piatok: 9. 11.
Tekvicová so smotanou
Kačací vývar, rezance špecle, zelenina
1. Lokše plnené vlašskými orechmi, flam-
bované jablká
2. Rezance Chow Mein s kačacím mäsom a 
čínskou zeleninou
3. Pečené kačacie stehno, čer. kapusta, lokša
4. Kačacie prsia, pražená ryža so zeleninou 
a vaječnou omeletou

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 6. 11.
Držková polievka, chlieb 
1. Zemiaková baba s krúpkami a údeninou, 
slaninkový chips, kyslé mlieko
2. Hovädzí plátok na hubovej omáčke, 
tarhoňa, kyslá uhorka
3. India: Kuracie mäsko v „oister“ omáčke, 
rezance 

Streda: 7. 11. 
Špenátová s vajíčkom, chlebové krutóny 
1. Šišky s ovocným džemom 
2. Pečené kuracie stehno, pečeňová plnka, 
ryža, ovocný kompót 
3. India: Bravčové mäsko „masala“, chlieb 
„naan“, zeleninová príloha

Štvrtok: 8. 11.  
Hovädzí vývar 
1. Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky s 
maslom, tatárska omáčka
2. Bravčový segedínsky guláš, knedľa 
3. India: Kuracie mäsko „biryani“ v paradaj-
kovej omáčke, zeleninová príloha 

Piatok: 9. 11.
Hrachová s párkom, chlieb
1. Strapačky s kyslou kapustou a slaninkou 
2. Filet so pstruha na čiernej šošovici, peče-
ný zemiak, zeleninová príloha 
3. India: Kuracie mäsko „ttikka“ rolka, sladká 
chilli omáčka, zeleninová príloha

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 6. 11.   
Kapustová s údeným mäsom 
Zeleninová s krabími tyčinkami 
1. Kurací steak so šípkovou om., broskyňou 
a mandľovými lupienkami, dus. ryža 
2. Važecká pochúťka v zemiakovej placke  s 
kapustovým šalátom
3. Bulgur na sladko so sušeným ovocím a 
orieškami 
4. Kapustový šalát s kur. mäsom (čínska k., 
pomaranč, cibuľa, mrkva, sezam, med)  

Streda: 7. 11. 
Klobásová gulášová s pórom a smotanou 
Brokolicový vývar so syrom a zemiakmi  
1. Pečené kačacie prsia na červ. kapuste s 
ríbezľami, zemiakové gnocchi/zemiaky 
2. Bulharské kebapče s hranolkami, 
paradajky
3. Vyprážaný zeler v sezamovom kabátiku 
so zemiakmi a bylinkovým dipom
4. Kapustový šalát s kur. mäsom (čínska k., 
pomaranč, cibuľa, mrkva, sezam, med)  

Štvrtok: 8. 11. 
Boršč
Karotková s hráškom a krup. haluškami  
1. Panenka s kuriatkami v chrenovej omáč-
ke s baby zemiakmi 
2. Kuracia ihla so syrom vyprážaná, zemia-
kové pyré, zeleninový šalát 
3. Pikantné biele tofu so šošovicou a dus.
ryžou 
4. Kapustový šalát s kur. mäsom (čínska k., 
pomaranč, cibuľa, mrkva, sezam, med)  

Piatok: 9. 11.
Kuracia so zeleninou a knedličkami 
Karfiolová krémová 
1. Mexické kuracie soté, ryža, hranolky   

2. Pečená krkovička na dusenej hlávkovej 
kapuste s kysnutými knedľami   
3. Vyprážaný encián, varené zemiaky, tatar.
omáčka
4. Kapustový šalát s kur. mäsom (čínska k., 
pomaranč, cibuľa, mrkva, sezam, med) 

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 6. 11. 
Bryndzová so zemiakmi, chlieb
1. Kuracie soté so zeleninou a arašidmi, 
tarhoňa
2. Smotanový osúch so slaninou a cibuľou

Streda: 7. 11.
Šošovicová s párkom, chlieb
1. Plnená paprika s paradajkovou omáč-
kou, kysnutá knedľa
2. Sója na šampiňónoch, dusená slovenská 
ryža, paradajka

Štvrtok: 8. 11.
Zeleninová s krupicovými haluškami, 
chlieb
1. Vypráž. rybie filé, zemiakový šalát s 
majonézou
2. Kapustové fliačky s údenou slaninou

Piatok: 9. 11.
Karfiolová so zemiakmi, chlieb
1. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, 
sterilizovaná uhorka
2. Rezance s orechami a maslom

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 6. 11.
Gulášová 
1. Hovädzia pečienka budejovická, knedľa
2. Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, uhorka

Streda: 7. 11.
Hráškový krém 
1. Pekingský bravčový rezeň, ryža/americké 
zemiaky
2. Údená bravčová krkovička, zemiakový 
šalát s majonézou

Štvrtok: 8. 11.
Šošovicová s párkom
1. Kurací závitok so sušenou slivkou a 
slaninkou, ryža
2. Husárska bravčová roláda, pučené 
zemiaky, uhorka

Piatok: 9. 11.
Vrchárska
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót
2. Hovädzie námornícke mäso, tarhoňa

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 6. 11.
Karfiolová s krutónmi
1. Morčací špíz, zemiakovo-mrkvové pyré, 
uhorkový šalát
2. Hovädzia sviečková na smotane, parená 
knedľa 
3. Šošovicový prívarok s vajíčkom   
Dezert: Orechový koláč     

Streda: 7. 11.
Husací kaldón 
1. Kurací plátok na fazuľových luskoch, 
bylinková ryža, zeleninový šalát
2. Divinové ragú, tymiánové zemiaky, 
zeleninové obloženie (6,50 €)                                                                 
3. Zapekané cestoviny s tvarohom a 
ovocím
Dezert: Mliečny rez 

Štvrtok: 8. 11.
Paradajková so syrom
1. Morčací Cordon Bleu, zemiakové pyré, 
kapustový šalát
2. Bravčový plátok na horčicovej omáčke, 
tarhoňa
3. Grilovaný hermelín s anglickou zeleni-
nou, brusnicový dresing
Dezert: Muffin 

Piatok: 9. 11.
Slepačí vývar s Juliene zeleninou
1. Kurací steak na gratinovanej brokolici, 
zeleninové obloženie
2. Hovädzí stroganov, dusená ryža, zeleni-
nové obloženie
3. Pečený pstruh na bylinkách, zemia-
ky s pažítkou, šalát s čínskej kapusty s 
kukuricou 
Dezert: Jablkový závin  

Reštaurácia 
Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 6. 11. 
Cesnaková krémová, krutóny
Kačací vývar, rezance špecle, zelenina
1. Palacinky plnené tvarohom s pomaran-

Pneuservis
NA Čerpacej stanici GAS
Pri spoločnosti CONTINENTAL

0950 811 320
0907 194 377

Pre Bezpečnú

cestu domov

Super Group, s.r.o.

Čerpacia stanica GAS
pri Continentali

Pondelok - piatok 8:00 – 17:00, Sobota 8:00 – 12:00

www.adpneu.sk
info@adpneu.sk

Pneuservis
Pneumatiky a disky
uskladnenie
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Posledná októbrová sobota odštartovala pre naše 
družstvo neobľúbeným vstávaním do studeného 
skorého rána a dlhým cestovaním do Širokého Důlu 
na najprestížnejšiu a najsledovanejšiu súťaž v ČR s 
názvom „Memoriál V. I. Lenina“. Spomínané podu-
jatie reprezentovalo posledné meranie síl v sezóne, 
ktoré jednoznačne dopadlo nad naše očakávania, 
keďže cieľ znel „umiestniť sa v prvej päťke, predviesť 
kvalitný útok a zapísať sa do pamätí družstiev ale i 
fanúšikov za hranicami SR“, čo sa nám aj podarilo. 

V súťaži sme štartovali už po tretíkrát a musíme sa 
priznať, že naše predvedené útoky doposiaľ za veľa 
nestáli, čo nás vždy neskutočne mrzelo, ale toh-
toročným výkonom sme si jednoznačne napravili 
svoje renomé. Po odbehnutí prvého ženského druž-
stva Hrobice s výsledným časom 16,040 s nám bolo 
okamžite jasné, že akákoľvek snaha prekonať takýto 
perfektný čas by bola čistá samovražda, preto sme 
sa sústredili radšej na ďalšie významné priečky, kto-
ré vyzerali na aktuálne súťažné podmienky pre náš 
tím určite prijateľnejšie, výstižne povedané - radšej 
vrabec v hrsti než holub na streche. 

A tak sa nám po prvýkrát pošťastilo predviesť plno-
hodnotný útok s konkurencieschopným časom, za 
ktorý sa nemusí hanbiť žiadne ženské družstvo po 
prihliadnutí na pokročilé jesenné obdobie, asfal-
tovú trať, pevný štart, 42-jky hadice, obchádzanie 
kade po vyrazení smerom k základni, realizáciu úto-
ku z náročnejšej trate, kde sú niektorí členovia vysta-
vení citeľnému ťahaniu nasiaknutých hadíc vodou, 

a tiež nepriaznivé počasie v podobe miernych zrá-
žok a občasného mrholenia. Samozrejme, našli by 
sa aj drobné, nie celkom vydarené pasáže v našom 
útoku, ale na rovinu, kde nie sú chybičky? Dôležité 
je, že sme to ustáli a dotiahli do vytúženého cieľa. 

Historický úspech žien z DHZ Ihrište
Medzi dobrovoľnými hasičmi nielen v Čechách, ale i na Slovensku patrí medzi najprestížnejšie a najočakáva-

nejšie zápolenie sezóny to, ktoré tento rok v závere októbra napísalo už svoj dvadsiaty ročník histórie. Súťaž 

v požiarnom útoku mužov a žien s recesistickým názvom „Memoriál V. I. Lenina“ je charakteristická vysokou 

účasťou tých najkvalitnejších družstiev hasičských dobrovoľných zborov z Čiech, Moravy i Slovenska. Siahnuť 

si na medaile dokážu naozaj len tí najlepší. Trojhodinová cesta Ihrišťanov v skorých ranných hodinách a sych-

ravom počasí do malej obce Široký Důl v Pardubickom kraji nebola dvakrát príjemná, no naspäť domov sa 

vracali v eufórii s medailami na krku. O tom, ako sa to celé „zomlelo“ už píše Veronika Galánková z DHZ Ihrište:  

Objavilo sa aj zopár zmien v našej základnej zostave 
kvôli zdravotným ťažkostiam a ďalším neodklad-
ným povinnostiam oficiálnych členiek tímu, no po-
darilo sa nám úspešne implementovať do družstva 
náhradné články. Stačí veriť v silu tímu, myslieť pozi-
tívne a samozrejme mať naklonenú šťastenu na svo-
ju stranu a človek dokáže aj nemožné, hlavne keď sa 
spoja nie len vynikajúci športovci ale aj skvelí ľudia, 
ktorí vedia hravo zapadnúť do tímu a tak umocniť 
úžasnú športovú a priateľskú atmosféru. 

Z celkového počtu 56 zúčastnených ženských 
družstiev sme sa dokázali najväčšmi priblížiť  
k víťazovi a odniesli sme si tak cenný kov, ktorý 
reprezentuje druhé miesto s výsledným časom 
17,150 s. 
Za 20 rokov existencie tejto populárnej súťaže sa 
ešte žiadnemu slovenskému ženskému družstvu 
nepodarilo prebojovať do prvej trojky a uplatniť sa 
v takejto tvrdej konkurencii. Ukončili sme tak svoju 
sezónu so vztýčenou hlavou a na konto si pripísali 
historický úspech, čím sme potvrdili svoju kvalitu 
a zaradili sa medzi najúspešnejšie ženské družstvá 
na Slovensku. 

Veronika Galánková, DHZ Ihrište

So striebornými medailami na krku(zľava): Paulína Lacková, Andrea Špaňová, Veronika Galánková, 
Natália Hriadelová, Viktória Ondričková, Adriana Lazovanová, Mária Bašková.
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HOKEJ - 2. liga muži

Muži MŠK Púchov zvíťazili u lídra súťaže

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

2. liga muži
8. kolo: MŠK Púchov – MŠK Hviezda Dolný Ku-

bín 7:1 (1:0, 4:0, 2:1), 12. Prus (Haluška, Jakubík), 26. 
Prus (Gálik, Baštuga), 28. Brňák (Haluška, Pšurný), 29. 
Prus (Panáček, Kvocera), 35. Jakubík (Brňák, Gálik), 
55. Prus (Brňák), 55. Zemko (Pšurný)

Strely na bránku: 38/27, presilové hry: 7/0 – 4/0, 
rozhodovali Krist, Hodoň, Tvrdoň, 300 divákov

Zostava MŠK Púchov: Baštuga – Okiliar, Kvocera, 
Pišoja, Augustín, Haluška, Brňák – Zúbek, Pšurný, 
Zemko, Furo, Jakubík, Švantner, Mičuda, Panáček, 
Prus, Kollárik, Košut, Gálik, tréner Branislav Okuliar

Oraváci vyrukovali na favorizovaných domácich 
hokejistov s defenzívnou taktikou. Častokrát nestíha-
li rýchlej kombinačnej hre MŠK a bránili aj za cenu 
nedovolených zákrokov. Následné presilovky však 
Púchovčania nedokázali využiť. Streleckú smolu 
prerušil až v dvanástej minúte úvodnej tretiny Prus, 
asistovali mu Haluška a Jakubík – 1:0. Zlomovým 
momentom bola polovica druhého dejstva, kedy do-
máci v rozpätí dvoch minút strelili tri góly a prakticky 
rozhodli o svojom víťazstve. V 27. minúte zvýšil Prus 
svojim druhým gólom na 2:0, o necelú pol minútu 
Brňák na 3:0 a o ďalšiu minútu znamenal Prusov het-
rik vedenie domácich už 4:0. Keď v 35. minúte pridal 

Jakubík piaty gól, bolo prakticky vymaľované. Hostia 
síce v 49.minúte Kolčákom znížili na 5:1, no závereč-
né slovo patrilo Pruskovi so Zemkom, ktorí spečatili 
na konečných 7:1. 

Ostatné výsledky 8. kola: Senica – Prievidza 2:3, 
Osmos Bratislava B – Levice 2:8, Brezno – Partizánske 
0:4, Dynamax Nitra mal voľno

9. kolo: HK Levice – MŠK Púchov 2:3 pp (0:1, 1:0, 
1:1, 0:1), 12. Zúbek (Augustín, Zemko), 53. Zúbek 
(Zemko, Pšurný), 65. Zemko (sn)

Strely na bránku: 51/36, presilovky: 5/1 – 2:0, roz-
hodovali Bachúrik, Šotek, Olle, 

Zostava MŠK Púchov: Kostelný – Okuliar, Kollárik, 
Fančovič, Augustín, Haluška, Brňák – Zúbek, Pšurný, 
Zemko, Furo, Švantner, Košút, Panáček, Prus, tréner 
Branislav Okuliar  

Šláger nielen kola, ale celej jesennej časti začali 
lepšie hostia, ktorí sa ujali vedenia gólom Zúbeka v 
12. minúte – 0:1. Vyrovnanie domácich prišlo po zby-
točnej chybe lavičky MŠK Púchov v druhej tretine, 
keď bolo na ľade priveľa Púchovčanov a následnú 
presilovku využil Segíň – 1:1. V záverečnom dejstve 
šli domáci do vedenia v 47. minúte po góle Tužinské-
ho- 2:1. Prvý púchovský útok však zobral zodpoved-
nosť do svojich rúk a v 53. minúte Zúbek vyrovnal. 
O výsledku rozhodol v predĺžení Zemko – 2:3. Pú-
chovčania tak získali na ľade svojho asi najvážnejšie-
ho konkurenta v boji o postup dôležité dva body a 
predĺžili víťaznú sériu na sedem zápasov. Lídrom sú 
však s dvojbodovým náskokom stále Levičania.     

Ostatné výsledky 9. kola: Partizánske – Senica 
6:5, Prievidza – Osmos Bratislava B 8:5, Brezno malo 
voľno
1. Levice  9 7 0 1 1 45:24 22
2. MŠK Púchov  9 6 1 0 2 50:26 20
3. Prievidza  9 5 0 1 3 43:36 16
4. Dynamax NR  8 5 1 0 2 37:33 14
5. Osmos BA B  9 4 0 0 5 47:54 12
6. Partizánske  8 3 0 1 4 30:29 10
7. D. Kubín  8 3 0 0 5 36:36 9
8. Brezno  9 2 1 0 6 32:50 8
9. Senica  9 1 0 0 8 31:63 3

V „dušičkovom“ kole si hokejisti MŠK Púchov (v bielo-čiernom) na domácom ľade poradili s Dolným Kubínom.  O 
hladkom víťazstve rozhodla väčšia strelecká efektivita Púchovčanov.            FOTO: Miroslav Mikáč

Zemkova radosť z gólu...

Osobnosťou druholigového stretnutia s Dolným Ku-
bínom bol Anatolij Prus, autor štyroch gólov. Výraznou 
mierou sa pričinil o vysoké víťazstvo Púchovčanov. 

Takto sa Púchovčania z gólu tešili celkom sedemkrát. 
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Prvá výhra rezervy Púchova, zdolala Považskú Bystricu
Stolný tenis

 Extraliga dorast
19. kolo: HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov 0:2 

(0:0, 0:0, 0:2), 42. M. Urban (Kuriš, Pobežal), 52. Kuric 
(Hajas), Slovan Bratislava – Žilina 5:1, Spišská Nová 
Ves – Nitra 3:4, Skalica – Poprad 3:4 pp, Martin – Mi-
chalovce 5:4, Košice – Liptovský Mikuláš 4:2, Zvolen 
– Banská Bystrica 2:5

20. kolo: HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov 3:1 
(1:1, 1:0, 1:0), 6. J. Urban (Putala, Urbánek), Slovan 
Bratislava – Žilina 5:2, Spišská Nová Ves – Nitra 6:1, 
Skalica – Poprad 2:5, Martin – Michalovce 3:2, Košice 
– Liptovský Mikuláš 3:2 sn, Zvolen – B. Bystrica 2:4
1. Slovan 26 20 1 0 1 4 118:56 63
2. Košice  26 18 3 0 2 3 94:49 62
3. Sp. N. Ves  26 16 1 0 3 6 95:63 53
4. Poprad  26 14 3 0 3 6 101:67 51
5. MŠK Púchov  26 14 3 0 2 7 84:59 50
6. Trenčín  26 13 4 0 2 7 89:59 49
7. B. Bystrica  26 12 5 0 1 8 80:67 47
8. Michalovce  26 10 1 0 1 14 76:90 33
9. Nitra  26 8 2 0 1 15 69:79 29
10. Skalica  26 8 1 0 2 15 63:104 28
11. Martin  26 8 0 0 2 16 67:100 26
12. Žilina  26 6 1 0 4 15 67:104 24
13. L. Mikuláš  26 7 0 0 1 18 64:99 22
14. Zvolen  26 3 0 0 0 23 48:119 9

Kadeti
9. kolo: HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov 9:0 (3:0, 
4:0, 2:0), Prievidza – Martin 3:2, Levice – Považská 
Bystrica 2:6, Topoľčany – Žilina 0:5
1. Trenčín 9 8 0 1 67:18 16
2. Prievidza  9 6 2 1 48:20 14

3. MŠK Púchov  9 6 0 3 29:27 12
4. Martin  9 4 1 4 36:24 9
5. Žilina  8 3 1 4 37:26 7
6. P. Bystrica  9 3 1 5 29:42 7
7. Levice  10 2 0 8 24:67 4
8. Topoľčany  9 1 1 7 13:59 3
1. Ilava 2 2 0 0 19:1 6

I. liga starší žiaci
8. HT
11. kolo: MŠK Púchov – Žilina 4:3 (1:0, 3:1, 0:2), 
19. Ťapko (Toman, Bodjan), 25. Zajvald (R. Halušková, 
Lazkov), 32. Kohutiar (Kováčik), 40. Bodjan (Pišoja), P. 
Bystrica – Zvolen 1:10, Martin – B. Bystrica 4:4, Luče-
nec – L. Mikuláš 1:15, Ružomberok – Brezno 10:3
12. kolo: HK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
2:1 (1:0, 0:0, 1:1), 60. R. Halušková (Hudík), Zvolen 
– Žilina 5:4, Považská Bystrica – Martin 2:3, Banská 
Bystrica – Ružomberok 8:1, Brezno – Lučenec 7:2
1. B. Bystrica 12 9 1 2 90:16 19
2. MŠK Púchov  12 9 1 2 65:17 19
3. Martin  12 8 1 3 98:31 17
4. Žilina  12 8 1 3 91:39 17
5. Zvolen  11 8 0 3 63:24 16
6. L. Mikuláš  12 6 0 6 78:39 12
7. Brezno  12 4 0 8 41:98 8
8. P. Bystrica  12 3 0 9 49:83 6
9. Ružomberok  12 2 0 10 44:80 4
10. Lučenec  11 0 0 11 31:223 0
7. HT
11. kolo:  MŠK Púchov – MsHKM Žilina 5:8 (0:2, 
3:4, 2:2), 23. R. Urban, 25. Brežný, 25. R. Urban (Ga-
jdoš, Hájovský), 45. Cebo (Mikovič), 48. R. Urban, Po-

Dorastenci dokázali vyhrať jeden zápas aj v Trenčíne
Hokej

važská Bystrica – Zvolen 3:3, Martin – B. Bystrica 2:10, 
Lučenec – L. Mikuláš 4:3, Dolný Kubín – Brezno 13:0
12. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
2:10 (0:3, 1:5, 1:2), 7. Štrbáň (Vráblik), 18. Vráblik, 19. 
Mikovič (Ceno), 23. R. Urban (Gajdoš, Vrábel), 33. Pa-
lan (Brežný), 33. R. Urban, 37. R. Urban, 39. Mikovič, 
41. Brežný (Mikovič), 46. Palan (Mikovič, Brežný), Zvo-
len – Žilina 8:2, Považská Bystrica – Martin 4:5, Banská 
Bystrica – Dolný Kubín 2:8, Brezno – Lučenec 4:1
1. D. Kubín 12 10 1 1 89:19 21
2. B. Bystrica  12 10 0 2 101:41 20
3. MŠK Púchov  12 8 2 2 84:39 18
4. Zvolen  12 7 2 3 64:46 16
5. Žilina  12 6 1 5 73:54 13
6. Brezno  12 4 1 7 34:70 9
7. Martin  12 4 0 8 32:75 8
8. P. Bystrica  12 2 3 7 37:63 7
9. L. Mikuláš  12 2 0 10 26:78 4
10. Lučenec  12 2 0 10 38:93 4

I. liga mladší žiaci
6. HT
11. kolo: Žilina – MŠK Púchov 4:3, Zvolen – P. Bys-
trica 5:1, B. Bystrica – Martin 9:5, Liptovský Mikuláš 
– Rimavská Sobota 7:6, Brezno – Ružomberok 16:1
12. kolo: MŠK Púchov – MHK Liptovský Mikuláš 
7:1, Žilina – Zvolen 6:4, Martin  - P. Bystrica 6:3, Ru-
žomberok – B. Bystrica 1:17, R. Sobota – Brezno 6:5
5. HT
11. kolo:  MsHKM Žilina – MŠK Púchov 19:1, Zvo-
len – Považská Bystrica 11:9, B. Bystrica – Martin 4:5, 
L. Mikuláš – R. Sobota 6:6, Brezno – Dolný Kubín 3:10

5. liga muži
5. kolo: Slovan PB A – N. Dubnica C 16:2, Kvaš-

šay, Šuba, Zemančík po 4, Cedzo 2, 2 štv. – Oravec, 
Oravcová po 1,  Sedmerovec B – Medeko PB A 8:10, 
M. Šelinga st. 3, Galko 2, P. Barták, Štefanec po 1, 1 
štv. – Guláč 4, Belás, Lipa po 2, Lauš 1, 1 štv., Dol. 
Moštenec – Pruské A 9:9, Kmecík 4, Podmaník st. 3, 
Baláž 1, 1 štv. – Joz. Šatka 3, Jakúbek, Ondruška po 
2, Burdej 1, 1 štv., N. Dubnica B – Dohňany A 12:6, 
Prekop 4, Garaj, Janiga, Machciníková po 2, 2 štv. – R. 
Baška, Hološko po 3, Dubnica – Ladce B 12:6, Topák 
4, Slivka, Gereg po 3, 2 štv. – Gajdošík, Popelka po 2, 
Pišta, Sňahničan po 1, TTC PB C – Nozdrovice A 9:9, 
Gaduš 4, Čelko st. 3, 2 štv. – Kalus 3, Koštialík, Didek 
po 2, J. Letko, Zemanovič po 1.  
1. D. Moštenec   5 4 1 0 65:25 14
2. Medeko PB   5 4 1 0 59:31 14
3. Dubnica   5 4 0 1 65:25 13
4. Pruské   5 3 2 0 60:30 13
5. N. Dubnica B  5 4 0 1 51:39 13
6. Ladce B  5 3 0 2 45:45 11
7. Slovan PB   5 2 0 3 49:41 9
8. Sedmerovec B  5 2 0 3 46:44 9
9. TTC PB B  5 1 1 3 37:53 8
10. Nozdrovice   5 0 1 4 26:64 6
11. Dohňany   5 0 0 5 25:65 5
12. N. Dubnica C  5 0 0 5 12:78 5

6. liga muži - 5. kolo: Slovan PB B – Č. Kameň 
13:5, P. Gálik 4, J. Gálik 3, Jurčík, Tabaček po 2, 2 štv. 
– Ľ. Dohňanský, Bajzík po 2, Oboňa 1, Milochov A 
– Medeko B 3:15, Kunovský 2, Benko 1 – Filípek, 

Herco, Ľ. Melicherík po 3, Višenka, I. Melicherík po 2, 
2 štv., Zliechov – Pruské B 14:4, J. Vicen, M. Vicen 
po 4, D. Mišík st. 3, Krcheň, Kameništiak po 1, 1 štv. 
– Kutlák 2, Ľ. Šatka 1, 1 štv., Beluša A – TTC PB C 12:6, 
I. Hrevuš, Ľ. Hrevuš po 4, Ochotnický, Kalus ml. po 2 
– Babčan 2, Ďuranová, T. Sádecký po 1, 2 štv., Pružina 
A – Sedmerovec C 10:8, Topor, Sádecký, Behro po 3, 
1 štv. – Miloš Šelinga, A. Mišík, J. Mišík po 2, Mazán 1, 
1 štv., D. Kočkovce B – D. Mariková 9:9, Chobot 3, J. 
Michalec, Fedora po 2, P. Majdán 1, 1 štv. – Striženec 
4, Tretiník 3, Žiačik 1, 1 štv.
1. Zliechov  5 5 0 0 69:21 15
2. Pruské B  5 4 0 1 55:35 13
3. Slovan PB B  5 4 0 1 62:28 13
4. D. Kočkovce B  5 3 1 1 50:40 12
5. D. Mariková   5 3 1 1 49:41 12
6. Medeko PB B  5 3 0 2 64:26 11
7. Beluša   5 3 0 2 51:39 11
8. Milochov   5 2 0 3 39:51 9
9. Č. Kameň   5 1 0 4 28:62 7
10. Pružina   5 1 0 4 40:50 7
11. Sedmerovec C  5 0 0 5 26:64 5
12. TTC PB C  5 0 0 5 7:83 5

 7. liga – juh - 5. kolo: Sedmerovec D – Dol. Koč-
kovce C 7:11, J. Mišík 3, Minárik, Kasenčák, F. Štefa-
nec po 1, 1 štv. – Crkoň 4, M. Majdán, Hudec po 3, 1 
štv., Dohňany B – Miracles Dubnica 3:15, Riško 2, 
Štrbák 1 – Heštera 4, R. Fatrsík, Jakuš, Halgoš po 3, 2 
štv., Beluša B – 3. ZŠ Dubnica 5:13 predohrané, Vy-
hnička 3, Janeková, Kujaník po 1 – Čilek ml. 4, Herda, 
Ševček po 3, I. Beniatka 1, 2 štv., Hor. Breznica – JoLa 

Dubnica 9:9, Tomanica 4, Brnák 2, Kocúr, Karas po 
1, 1 štv. – Rojkovič, Švikruha po 3, Lalinský, Kminiak 
po 1, 1 štv.
1. JoLa DCA   5 4 1 0 69:21 14
2. Miracles DCA   4 4 0 0 56:16 12
3. H. Breznica   4 3 1 0 63:9 11
4. D. Kočkovce C  4 3 0 1 44:28 10
5. ZŠ Dubnica   5 2 0 3 39:51 9
6. Dohňany B  5 1 0 4 29:61 7
7. Sedmerovec D  5 1 0 4 22:68 7
8. Nozdrovice B  4 1 0 3 28:44 6
9. Beluša B  4 0 0 4 10:62 4

7. liga – sever - 5. kolo: Milochov B – Púchov A 
9:9, Duško 3, Balúšik, Gazdík po 2, Horečný 1, 1 štv. 
– Juriga st. 4, Lefko 2, Sitár, Kvasnička po 1, 1 štv., Udi-
ča – Pružina B 13:5, Kostka, Ignácik ml. po 4, Turiak 
2, Šuška 11, 2 štv. – J. Kozák, J. Petrovič po 2, J. Valášek 
1, Papradno – Prečín 18:0, Kr. Žilinčík, Záhorec po 4, 
Mir. Žilinčík 3, Mart. Žilinčík, Krátky po 2, T. Žilinčík 1, 
2 štv., Púchov B – TTC PB D 12:6, Pechp 4, Kutlík 3, 
Otrubný, Kvasnička po 2, 1 štv. – D. Kulich, Kotačka 
po 2, F. Kulich 1, 1 štv.
1. Udiča   5 5 0 0 75:15 15
2. Šebešťanová   4 4 0 0 60:12 12
3. Milochov B  5 3 1 1 63:27 12
4. Papradno   4 3 0 1 53:19 10
5. Pružina B  4 2 0 2 38:34 8
6. Púchov A  4 1 1 2 38:34 7
7. Púchov B  4 1 0 3 18:54 6
8. TTC PB D  5 0 0 5 11:79 5
9. Prečín   5 0 0 5 4:86 5
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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

Z trávnika fortunaligovej rezervy Zlatých 
Moraviec si futbalisti MŠK odviezli bod

5. liga muži

Kvašov remizoval a prišiel o post lídra

Skupina B
14. kolo:
MŠK Považská Bystrica – MŠK Púchov 1:1 (0:1), 
Klabník – Bartoš, Komárno – Domino 2:0, Skalica 
– Petržalka 1:3, Inter Bratislava – Zlaté Moravce/Vrá-
ble 3:0, Piešťany – Topoľčany 10:1
1. Petržalka 14 12 2 0 51:11 38
2. Inter 14 10 3 1 53:16 33
3. MŠK Púchov 14 7 3 4 46:18 24
4. Piešťany 14 7 3 4 41:21 24
5. Zl. Moravce 14 7 2 5 25:17 23
6. Skalica 14 7 1 6 22:21 22
7. Domino 14 4 2 8 23:27 14
8. Komárno 14 3 1 10 26:42 10
9. P. Bystrica 14 3 1 10 14:42 10
10. Topoľčany 14 1 0 13 13:99 3
Skupina A
14. kolo:
Dubnica nad Váhom – Gabčíkovo 11:0, Nové Zámky 
– Šamorín 1:3, Rača Bratislava – Karlova Ves Bratislava 
1:4, Lokomotíva Trnava – Myjava 1:8, Prievidza – Ma-
lacky 5:0
1. Dubnica 14 12 0 2 60:12 36
2. Myjava 14 11 2 1 54:14 35
3. Šamorín 14 8 2 4 30:23 26
4. Gabčíkovo 14 8 1 5 34:27 25
5. Karlova Ves 14 6 4 4 38:25 22
6. Trnava 14 4 5 5 32:35 17
7. Prievidza 14 3 5 6 16:23 14
8. Rača 14 3 1 10 16:49 10
9. Malacky 14 2 1 11 7:48 7
10. N. Zámky 14 1 3 10 14:45 6

Skupina B
14. kolo: 
MŠK Považská Bystrica – MŠK Púchov 0:4 (0:3), 
Pastorek 2, Brezina, Jandušík, Komárno – Domi-
no 0:5, Skalica – Petržalka 1:0, Inter Bratislava – Zlaté 
Moravce/Vráble 2:0, Piešťany – Topoľčany 3:2
1. Petržalka 14 12 0 2 44:8 36
2. Zl. Moravce 14 11 1 2 50:8 34
3. Skalica 14 11 1 2 46:8 34
4. Inter 14 9 0 5 36:22 27
5. Domino 14 8 0 6 34:22 24
6. Piešťany 14 6 0 8 24:30 18
7. MŠK Púchov 14 5 1 8 20:42 16
8. Komárno 14 3 0 11 22:42 9
9. Topoľčany 14 3 0 11 11:37 9
10. P. Bystrica 14 0 1 13 4:72 1
Skupina A
14. kolo: 
Dubnica nad Váhom – Gabčíkovo 2:2, Nové Zámky 
– Šamorín 0:1, Rača Bratislava – Karlova Ves Brati-
slava 0:5, Lokomotíva Trnava – Myjava 2:0, Prievidza 
–Malacky 1:0
1. Trnava 14 11 2 1 44:6 35
2. Myjava 14 10 1 3 26:10 31
3. Gabčíkovo 14 8 4 2 17:10 28
4. Dubnica 14 8 2 4 40:21 26
5. Šamorín 14 6 3 5 17:11 21
6. Karlova Ves 14 5 4 5 25:21 19
7. Malacky 14 4 2 8 20:25 14
8. Prievidza 14 3 2 9 15:24 11
9. N. Zámky 14 2 2 10 9:38 8
10. Rača 14 2 0 12 7:54 6

14. kolo:
Slovan Brvnište – Spartak Kvašov 2:2 (1:1)
V oblastnom derby i šlágri kola sa domáci na lídra 
dobre pripravili a už v ôsmej minúte sa ujali vedenia 
gólom Lončíka – 1:0. Kvašovčania odpovedali až se-
dem minút pred koncom prvého polčasu vyrovnáva-
júcim gólom Tomáša Kresánka z pokutového kopu 
– 1:1. V druhom polčase sa už po piatich minútach  
opäť tešili domáci priaznivci, Brvnišťanov poslal do 
vedenia Hrbek – 2:1. Spravodlivú remízu napokon za-
riadil štvrť hodinu pred koncom stretnutia Juraj Beňo 
– 2:2. Kvašovčania po remíze prišli o vedúcu priečku 
tabuľky. 
Zostava Kvašova: Kopčan – F. Kováč, Mynář, Kresá-
nek, Bielik, Amrich, Mikuška, Bretschneider, Jurga, 
Škultéty, Beňo
Ostatné výsledky 14. kola:
Dolné Vestenice – Veľká Hradná 4:0, Podmanín - Uh-
rovec 1:2, Ladce – Zemianske Kostoľany 3:0, Trenči-
anska Turná – Chocholná – Velčice 0:3, Plevník-Dri-
enové – Podolie 3:2, Kanianka – Veľké Uherce 1:1, 
Bošany – Cígeľ 1:5

1. Uhrovec 14 10 3 1 39:13 33
2. Kvašov 14 10 3 1 28:14 33
3. D. Vestenice 14 10 1 3 34:15 31
4. Brvnište 14 9 4 1 31:13 31
5. Cígeľ 14 8 2 4 33:14 26
6. Podmanín 14 7 2 5 30:19 23
7. Z. Kostoľany 14 7 1 6 33:18 22
8. Ladce 14 6 3 5 25:23 21
9. Chocholná 14 6 1 7 25:19 19
10. V. Uherce 14 5 1 8 18:21 16
11. TJ Plevník 14 4 3 7 19:33 15
12. Tr. Turná 14 4 2 8 22:37 14
13. Podolie 14 3 4 7 15:24 13
14. V. Hradná 14 4 1 9 17:50 13
15. Kanianka 14 2 2 10 13:25 8
16. Bošany 14 0 1 13 12:56 1
Program 15. kola – 11. 11.
Chocholná-Velčice – Plevník-Drienové, Cígeľ – Brv-
nište, Podolie – Kanianka. Zemianske Kostoľany 
– Trenčianska Turná, Veľké Uherce – Bošany, Veľká 
Hradná – Ladce, Uhrovec – Dolné Vestenice, Kvašov 
- Podmanín

14. kolo

Zlaté Moravce B – MŠK Púchov 1:1 (0:1)
Rezerva fortunaligových Zlatých Moraviec so zosta-

vou prešpikovanou legionármi bojuje v podstate o 
záchranu v súťaži, no vyrovnanosť tretej ligy neberie 
ohľady na tabuľku. V kvalitnom stretnutí vsadili Pú-
chovčania na svoje tradičné zbrane – pozornú obra-
nu a rýchle protiútoky. Hoci si obe mužstvá v prvom 
polčase vypracovali niekoľko dobrých šancí, diváci 
dlho gól nevideli. Dočkali sa až dve minúty pred kon-
com prvého polčasu, no domáci z neho radosť ne-
mali. Púchovčanov poslal do vedenia Juraj Pilát – 0:1. 
Domáci urobili v druhom polčase tri zmeny v zostave 
a desať minút pred koncom stretnutia sa dočkali vy-
rovnávajúceho gólu. Jeho autorom bol Dávid Hamár 
– 1:1. Napriek remíze zostali Púchovčania na druhej 
priečke treťoligovej tabuľky s jednobodovým man-
kom na vedúcu Šaľu.  V poslednom tohtoročnom 
domácom stretnutí hostia Púchovčania v sobotu tr-
navskú rezervu. 

Žlté karty: Hamár, Šlachta – D. Pilný, rozhodovali 
Bartko, S. Krivošík, M. Krivošík, 230 divákov

Zostava Zl. Moraviec: 
Pichňa – Husár, Miličevič (Zelník), Krkoška (Marek), 

Balko, Švec (Šlachta), Švajlen (Marhavszki), Dimitri-
jevič (Budinský), Udeh, Kanu, Hamar, tréner Roman 
Zima

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Riška, Ozimý, Kopiš (62. Marman), Pilát, Si-

banda, D. Pilný, Vanák, Michlík (90. Kvaššay), Krčula, 
Brezničan, tréner Eduard Pagáč

Slovan Galanta – Kovo Beluša 1:2 (1:1)
Belušania po nepresvedčivých výsledkoch v po-

sledných kolách tentokrát milo prekvapili a z horú-
cej pôdy si odviezli všetky body. Vedenia sa ujali v 
26.minúte gólom Meliša – 0:1. Domáci kontrovali o 
päť minút neskôr vyrovnávajúcim gólom Pavelku 
– 1:1. Belušania šli vytrvalo za svojim cieľom a od-

menou im bol víťazný gól z kopačky Petra Mišutku v 
záverečnej minúte – 1:2.

Zostava Beluše: 
Vangel – Janíček, Cisár, Gorelka, Novisedlák, Gaš-

par, Meliš (86. Hrubo), Hrenák, Levai, Mišutka, Bičan 
(71. Oravec, 77. Bielik), tréner Dušan Kramlík

Veľké Ludince – Lednické Rovne 0:0 
Zostava Lednických Rovní: Cucík – Kollár, Chmelík, 

Detko, Lipták (79. Pišta), Živčic, Púček, Híreš, Buček, 
Krištof (65. Piaček), Golej, tréner Alexander Homér

Ostatné výsledky 14. kola:
Nové Zámky – Nové Mesto nad Váhom 0:5, Považ-

ská Bystrica – Trenčianske Teplice 1:3, Gabčíkovo 
– Šaľa 1:1, Spartak Trnava B – Kalná nad Hronom 2:0, 
Malženice – Nitra B 4:0

Program 15. kola:
MŠK Púchov – Spartak Trnava B (10. novembra o 

13.30), Trenčianske Teplice – Malženice, Nové Mesto 
nad Váhom – Považská Bystrica, Kalná nad Hronom 
– Nové Zámky, Šaľa – Zlaté Moravce/Vráble B, Lednic-
ké Rovne – Gabčíkovo, Beluša – Veľké Ludince, Nitra 
B – Galanta
1. Šaľa 13 8 3 2 23:10 27
2. MŠK Púchov 14 7 5 2 18:10 26
3. Trnava B 14 8 1 5 35:22 25
4. Gabčíkovo 13 7 4 2 24:13 25
5. Beluša 13 7 3 3 21:10 24
6. Nitra B 14 7 2 5 24:21 23
7. Malženice 13 7 0 6 31:16 21
8. L. Rovne 14 5 5 4 17:15 20
9. Kalná 13 5 2 6 14:18 17
10. T. Teplice 13 4 3 6 22:21 15
11. P. Bystrica 13 4 3 6 20:21 15
12. Zl. Moravce B 14 3 6 5 18:21 15
13. Nové Mesto 13 3 6 4 12:16 15
14. Galanta 14 4 2 8 17:22 14
15. V. Ludince 14 3 5 6 16:24 14
16. N. Zámky 14 1 0 13 6:58 3
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Všetko o oblastnom futbale:
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga muži

4. liga st. žiaci - JUH

1. liga mladší žiaci U12

1. liga starší žiaci U14

1. liga mladší žiaci U13

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

10. kolo: 
Slovan Bratislava – MŠK Púchov 9:1 (5:1), Lacko, 
Trnava – Skalica 0:1, Inter Bratislava – Domino 0:2, 
Trenčín – Petržalka 5:2, Dubnica nad Váhom – Karlo-
va Ves Bratislava 1:6, Prievidza – Levice 0:0, Nitra – Se-
nica 9:0, Dunajská Streda – Zlaté Moravce 4:0
1. Trenčín 11 10 0 1 81:13 30
2. Slovan 10 9 1 0 45:9 28
3. D. Streda 10 8 1 1 23:7 25
4. Domino 10 6 2 2 24:13 20
5. Nitra 10 6 1 3 41:11 19
6. Petržalka 10 6 1 3 25:15 19
7. Karlova Ves 10 5 2 3 22:10 17
8. Skalica 10 5 0 5 22:18 15
9. Inter 10 5 0 5 17:19 15
10. Trnava 10 4 1 5 25:14 13
11. Levice 10 3 3 4 12:24 12
12. MŠK Púchov 10 1 3 6 8:29 6
13. Prievidza 10 1 2 7 7:36 5
14. Senica 10 1 1 8 6:33 4
15. Zl. Moravce 10 1 0 9 8:49 3
16. Dubnica 9 0 0 9 5:71 0

9. kolo: 
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 6:2 (2:1), 
Kušík, Baláž, Slovan Bratislava – Skalica 9:0, Prievid-
za – Dunajská Streda 4:0, Trenčín – Senica 2:1, Trnava 
– Petržalka 7:1, Levice – Domino 1:6, Nitra – Zlaté Mo-
ravce/Vráble – odložené na 6. 11. 
1. Trenčín 10 9 0 1 42:13 27
2. Slovan 9 8 0 1 40:11 24
3. Nitra 8 7 0 1 52:12 21
4. Petržalka 10 7 0 3 32:23 21
5. Domino 10 5 3 2 19:11 18
6. Dubnica 10 5 0 5 26:24 15
7. Trnava 9 4 1 4 30:27 13
8. Inter 9 4 1 4 18:18 13
9. Karlova Ves 9 4 0 5 26:20 12
10. MŠK Púchov 9 4 0 5 28:24 12
11. D. Streda 9 3 1 5 24:21 10
12. Prievidza 9 3 1 5 23:29 10
13. Senica 9 3 0 6 26:29 9
14. Zl. Moravce 8 2 1 5 20:20 7

9. kolo: 
Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 7:17 (4:5), Ro-
čiak 7, Zbín 2, Talda 2, Vráblik 2, Pavlík, Valacho-
vič, Mynář, Šesták, Slovan Bratislava – Skalica 30:3, 
Inter Bratislava – Karlova Ves Bratislava 4:8, Prievidza 
– Dunajská Streda 17:18, Trenčín – Senica 24:3, Trna-
va – Petržalka 10:4, Levice – Domino 4:11, Nitra – Zla-
té Moravce/Vráble – odložené na 6. 11.
1. Karlova Ves 10 9 0 1 167:46 27
2. Slovan 9 9 0 0 155:38 27
3. Trenčín 10 8 0 2 175:54 24
4. Trnava 9 7 0 2 170:31 21
5. Petržalka 10 7 0 3 105:67 21
6. Inter 9 6 0 3 122:46 18
7. Domino 9 6 0 3 80:73 18
8. Nitra 8 5 0 3 138:42 15
9. MŠK Púchov 9 5 0 4 76:79 15
10. Zl. Moravce 8 3 0 5 55:108 9
11. D. Streda 9 3 0 6 75:138 9
12. Senica 9 2 0 7 45:141 6
13. Levice 9 1 0 8 43:132 3
14. Prievidza 9 1 0 8 70:166 3
15. Dubnica 10 1 0 9 52:237 3
16. Skalica 9 0 0 9 31:161 0

Skupina JUH
Dohrávka 11. kola: 
Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie 6:0 (1:0), Urban 
3, Vráblik 2, Baroš
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. D. Kočkovce 11 6 1 4 36:15 19
6. Kolačín 11 6 0 5 20:29 18
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 11 0 1 10 8:72 1

15. Skalica 9 1 0 8 13:51 3
16. Levice 9 0 0 9 4:90 01. liga starší žiaci U15

10. kolo: 
Slovan Bratislava – MŠK Púchov 6:1 (2:0), Porub-
čan, Spartak Trnava – Skalica 7:0. Inter Bratislava 
– Domino 3:2, Trenčín – Petržalka 1:0, Dubnica nad 
Váhom – Karlova Ves 1:1, Prievidza – Levice 7:0, Nitra 
– Senica 2:0, Dunajská Streda – Zlaté Moravce/Vráble 
5:1
1. Nitra 10 9 1 0 29:3 28
2. Trenčín 11 7 2 2 34:8 23
3. D. Streda 10 7 1 2 32:12 22
4. Slovan 10 7 0 3 34:11 21
5. Trnava 10 6 3 1 27:5 21
6. Petržalka 10 6 1 3 31:6 19
7. Inter 10 6 1 3 25:15 19
8. Senica 10 5 1 4 20:14 16
9. Zl. Moravce 10 4 1 5 18:23 13
10. Karlova Ves 10 3 3 4 15:16 12
11. MŠK Púchov 10 3 1 6 16:32 10
12. Prievidza 10 3 0 7 15:38 9
13. Skalica 10 2 2 6 8:26 8
14. Domino 10 1 1 8 7:28 4
15. Dubnica 9 1 1 7 5:28 4
16. Levice 10 0 1 9 4:55 1

14. kolo
Streženice – Košeca 2:0 (0:0)
Streženičania privítali na domácom trávniku líd-

ra súťaže a v prípade výhry ho mohli zosadiť z čela 
tabuľky. V Streženiciach sa hral za ideálneho počasia 
solídny futbal, hostia potvrdzovali, že v čele tabuľky 
neboli počas celej jesene náhodou. Po bezgólovom 
polčase začali v druhej polovici stretnutia domáci ak-
tívne a odmenou im bol vedúci gól Trníka v 57. min-
úte – 1:0. Košečania síce ukázali snahu o vyrovnanie, 
pozorná domáca obrana im však prekonať Hriša v 
bránke nedovolila. Naopak, osem minút pred kon-
com stretnutia poistil domáce víťazstvo druhým gó-
lom Marián Loduha – 2:0. Košečania tak prišli o titul 
polčasového kráľa v záverečnom jesennom kole.

Pruské – Lysá 3:0 (0:0)
Lysá potrebuje body ako soľ a brúsila si na ne zuby 

aj na trávniku nováčika súťaže. Hoci domáci mali 
územnú prevahu, Lysania si v prvom polčase vypra-
covali niekoľko sľubných šancí, premeniť ich však 
nedokázali. V druhom polčase ich odhodlanie uhrať 
aspoň nerozhodný výsledok prekazil už v 51. minúte 
Palkech, ktorý poslal domácich do vedenia – 1:0. A 
keď v 72. minúte Patrik Lukáč pridal druhý gól Prus-
kého, bolo prakticky rozhodnuté. Gól Tomanicu tri 
minúty pred koncom bol už len klincom do hosťuj-
úcej rakvy. Lysá prezimuje na predposlednej priečke 
so štvorbodovým náskokom na Dolnú Marikovú. 

Dolné Kočkovce – Horná Poruba 1:2 (1:1)
Tak ako Streženice zosadili z jesenného trónu Koše-

cu, tak Dolnokočkovania poslali na jesenný piedestál 
Hornú Porubu. V Dolných Kočkovciach sa hral výbor-
ný futbal a hostia šli do vedenia už v deviatej minúte, 
kedy Garaja v domácej bránke prekonal Dražkovec 
– 0:1. Už o tri minúty však bolo vyrovnané, Zapotoka 
premenil pokutový kop  - 1:1. Na stranu Hornej Po-
ruby sa priklonila šťastena v druhom polčase, keď v 
72.minúte rozhodol o troch bodoch a titule jesenné-
ho kráľa súťaže Čurík. Šťastie však praje pripraveným 
a líderská pozícia určite nie je náhodná... 

Košecké Podhradie – Dolná Mariková 3:0 (1:0)
Domáci potvrdili úlohu favorita a vďaka dvom gó-

lom Ľubomíra Staňa a jednom z kopačky Mutalu si 
pripísali na svoje konto očakávané víťazstvo. 

Mikušovce – Papradno 1:0 (1:0)
Gól: 34. Marián Pagáč
Jasenica – Tuchyňa 1:2 (0:1)
V stretnutí mužstiev z hornej polovice tabuľky 

predviedli oba kolektívy solídny futbal. Futbalovejší 
boli predsa len hostia, ktorí šli do vedenia osem min-
út pred koncom prvého polčasu gólom kanoniera 
Štefulu - 0:1. Domáci odpovedali dvadsať minút pred 
koncom vyrovnávajúcim gólom L. Papša, no už o tri 
minúty strhol víťazstvo na stranu Tuchyne Suchánek 
- 1:2. 

Bolešov – Udiča 2:0 (0:0)
Góly: 65. Veselý, 80. A. Prna

1. H. Poruba 14 9 2 3 39:18 29
2. Košeca 14 9 2 3 33:12 29
3. Tuchyňa 14 7 4 3 31:19 25
4. Mikušovce 14 7 3 4 32:18 24
5. Udiča 14 8 0 6 28:22 24
6. Streženice 14 6 4 4 31:18 22
7. Jasenica 14 7 1 6 25:26 22
8. D. Kočkovce 14 5 3 6 24:21 18
9. Bolešov 14 5 3 6 17:23 18
10. Pruské 14 4 5 5 27:22 17
11. Papradno 14 5 2 7 15:30 17
12. K. Podhradie 14 3 4 7 17:35 13
13. Lysá 14 3 2 9 21:41 11
14. D. Mariková 14 2 1 11 10:45 7
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Táto prvá otázka máva ešte jednu podotázku: 
prečo som ja nešiel kandidovať za primátora 
mesta? Neraz to nie je len otázka, ale aj vý-
čitka. Je pravda, že skoro všetci skôr naro-
dení Púchovčania ma poznajú. A poznajú aj 
mojich skvelých rodičov. Niektorí poznali aj 
môjho starého otca Jozefa Laku, ktorý bol vý-
znamným človekom pôsobiacim v okolí Pú-
chova a ktorý má niekoľko pamätných dosiek 
umiestnených v miestach, kde pôsobil.  

Takže, prečo som nešiel kandidovať na post 
primátora mesta? Pretože vlastním firmu, 
ktorá vyrába výrobky, ktoré sú patentovo 
chránené vo všetkých vyspelých krajinách 
sveta a pre moju firmu pracujú stovky ľudí 
po celej Európe. Tie patenty sú moje a ja som 
hrdý, že aj obyčajný Slovák dokáže vymyslieť 
nové ekologické produkty a že svet Sloven-
sko nemôže vnímať len ako montážnu firmu 
áut, ale musí akceptovať aj slovenský intelek-
tuálny potenciál. 

Napriek mojej maximálnej pracovnej vyťa-
ženosti som bol posledné štyri roky aj po-
slancom mesta. To, že som bol vyhodnotený 
ako najaktívnejší poslanec, beriem ako moju 
pracovnú povinnosť. Všetko, čo robíme, by 
sme mali robiť s  maximálnym nasadením. 
Inak to jednoducho nejde, ak chceme mať 
dobré pracovné výsledky. 

Poďme k hlavnej otázke. Kto by mal byť 
podľa mňa primátorom mesta? Skôr ako 
odpoviem, povedzme si, čo čaká nového 

Prvá otázka: Koho máme voliť za primátora mesta?

Čas plynie neuveriteľne rýchlo a občania nášho mesta idú opäť 
voliť. Už túto sobotu 10. 11. 2018 budeme voliť primátorku 
alebo primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. 
Pokiaľ som doma, prejdem každý deň niekoľko kilometrov po 
našom meste a stretávam sa s desiatkami ľudí. S väčšinou sa 
poznáme, ale oslovujú ma aj neznámi ľudia. Obidve skupiny 
mi dávajú dve rovnaké otázky, ktoré sa priamo týkajú sobo-
tňajších volieb. Viem si predstaviť, že takýchto nerozhodnu-
tých spoluobčanov, s ktorými sa priamo nestretávam, je veľké 
množstvo. A preto som sa rozhodol odpovedať im na ich otáz-
ky touto formou.

primátora v najbližších štyroch rokoch. To, 
že sme pod vedením primátora Heneka vý-
razne znížili extrémnu zadlženosť mesta, a 
pritom sme investovali milióny do rekon-
štrukcií, je už verejne známe. Takže nový 
primátor môže investovať do výstavby. 

V Púchove čaká nového primátora špecifický 
problém - a to je problém verejného osvetle-
nia. Určite neviete, že naše verejné osvetlenie 
nie je naše. Bývalý primátor Michalec ho so 
súhlasom zastupiteľstva vložil do majetku 
cudzej akciovej spoločnosti. Zároveň pod-
písal dodatky už bez súhlasu zastupiteľstva. 
Akciovka osvetlenie zrekonštruovala za 
sumu, ktorá by bola reálna, ak by boli lampy 
osvetlenia postriebrené. Mesto sa totiž za re-
konštrukciu zaviazalo zaplatiť viac ako 2 mi-
lióny euro. Potom rekonštrukcia jednej lam-
py vychádza na neuveriteľnú sumu vo výške 
okolo 2.000 euro. Stačí sa pozrieť na internet 
a zistíte, že každá zrekonštruovaná lampa 
mohla byť predražená o 1.500 euro. A to nie 
je všetko. Mesto podľa zmluvy musí odoberať 
elektrinu len z firmy, ktorá osvetlenie rekon-
štruovala a aj tu platíme nehorázne vysoké 
sumy. Verím, že nový primátor sa bude tejto 
záležitosti prednostne venovať.

Nový primátor sa okrem tejto kauzy bude 
musieť vysporiadať aj s veľmi vážnymi ce-
loslovenskými otázkami, ako je napríklad 
nový zákon o odpadoch, kde štát stanovil 
podstatne vyššie poplatky za uskladnenie 
komunálneho odpadu, čo budú musieť za-

platiť všetci občania Slovenska, ak nebudú 
viac separovať. Ďalej je to harmonizácia 
daní, čo znamená, že dane, ktoré platia ob-
čania a podnikatelia by sa mali postupne do-
stať na jednu úroveň a opäť by to malo byť 
v neprospech občanov. Potom je tu problém 
s vysokými cenami energií, ktoré sa musia 
premietnuť nielen do vyšších účtov za elek-
trinu, ale aj za teplo. 

Nečaká nás nič príjemné, ak si zvolíme ne-
schopného primátora. Keď sa pozriem na 
mená kandidátov, tak pri niektorých me-
nách pánov je mi jasné, že vzhľadom na 
ich profesnú minulosť a súčasné výsled-
ky ich práce neexistuje žiadna nádej, že by 
zvládli riešiť avizované problémy mesta.  
Pre mňa je akceptovateľná na post primátora 
mesta len jedna osoba. A to je 

JUDr. Katarína Heneková.
 
Katka dokáže riešiť avizované celosloven-
ské ekonomické a energetické dopady na 
občanov v našom meste. Samozrejme jej 
treba pomôcť a ja tu dávam verejný prísľub, 
že jej určite pomôžem. Takže prosím vás 
všetkých, ktorí by ma radi videli na poste 
primátora alebo potrebujete poradiť, koho 
máte voliť za primátora, tu je moje stano-
visko. Zmeňme dejiny, zvoľme si prvú pri-
mátorku v meste Púchov. Zvoľme si ženu, 
skúsenú manažérku s právnickým vzde-
laním i praxou, ženu plnú elánu a plánov, 
ktorá vie, čo je funkcia primátora.
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Druhá otázka: Koho máme voliť za poslancov?

Prienikom vyhodnotenia stanovených krité-
rií u všetkých 58 kandidátov mi vyšlo nové 
zloženie mestského zastupiteľstva v Púchove 
s desiatimi súčasnými a deviatimi novými 
poslancami nasledovne:

Obvod č. 1 
(Pod Lachovcom, J. Kráľa, Sládkovičova, 
Podjavorinskej, Kuzmányho, Vodárska, 
Hoštínska, Za cintorínom, Komenského č. 
637, 638, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 
653, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 
664, 665, 666, 669, 670, 671, 672, 1294, 1114, 
1651, 1652, 1961):
(Vzhľadom k tomu, že kandidujem za tento 

obvod, bolo by nekorektné, aby som v ňom 

navrhoval poslancov.)

Obvod č. 2 
(Chmelinec č. 1413, 1416, 1417, 1418; 
Okružná č. 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 
1424, 1425, 1426, 1923; Okružná č. 1427, 
1428, 1429, 1441, 1442, 1443; Mládežnícka 
č. 1430, 1431, 1434, 1435; Nimnická ces-
ta, Samoty č. 1229, 1230, 1952, 1062, 1072, 
1798, 1782; Dvory, Zábreh, Pod Zábrehom, 
Potôčky):
Lukáš Ranik 
Miroslav Bučko 
Radka Kapustová

Obvod č. 3 
(Námestie slobody č. 1403, 1404, 1407, 1408, 
1621, 1622, 1624, 1656, 1875, 1900; Komen-
ského č. 1625, 1626, 1627): 
Viliam Karas
 Juraj Lednický

Obvod č. 4 
(Námestie slobody č. 562, 563, 1405, 1406, 

1657; Moyzesova č. 1744, 1866, 1867, 1909; 
Mudroňova č. 542, 552, 556, 1666, 1667; F. 
Urbánka, Nábrežie slobody, Hollého, Royo-
va č.770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 
778, 780, 781, 782, 796, 1905; Štefánikova 
č. 812; Moravská č. 684, 1631, 1632, 1634, 
1635, 1636, 1668, 1864, 1866, 1877, 1878, 
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884; Požiarna 
č. 1637;  Royova č. 783, 785, 786, 787, 788, 
789, 790, 791, 792, 1075, 1319; Moravská č. 
1628, 1629; Komenského č. 651, 1630, 1642, 
1643; Štefánikova č. 1638, 1641, 828; Požiar-
na č. 784, 794, 1048, 1245, 1638, 1640, 1644): 
Jarmila Halušková
Peter Hinka
Peter Švec

Obvod č. 5 
(Komenského č. 827; Štefánikova č. 810, 818, 
821, 822, 827, 870; 1. mája č. 870, 871, 873, 
876, 877, 878; Obrancov mieru č. 877, 1150, 
1151, 1152, 1157; Požiarna č. 824, 825; Obr. 
mieru č. 1085, 1086, 1092, 1093, 1094, 1095, 
1096, 1154, 1155, 1156; Pribinova č.1639, 
Rastislavova č. 1165): 
Peter Bílik
Stanislav Mráz

Obvod č. 6 
(Mojmírova č. 1162, 1163; Rastislavova č. 
1164, 1166, 1167; Pribinova č. 1169, 1170, 
1171, 1172, 1173; Gorazdova, 1. mája č. 
880, 883, 885, 886, 887, 888, 889, 898, 899, 
901, 903, 937, 939, 1159, 1160, 1264, 1888; 
Mojmírova č. 1161, Vsetínska č.1217, 1218, 
1219, 1332, 1913, Svätoplukova, Športovcov, 
Streženická cesta, miestna časť Hrabovka): 
Peter Žiačik
Ladislav Suchánek

Obvod č. 7 
(Železničná, Spojová, Továrenská, Vajanské-
ho, T.Vansovej, Štúrova, Kukučínova, Jesen-
ského, F.Hečku, Jilemnického, Slovanská, Li-
chardova, Školská, Hurbanova, Trenčianska, 
Vŕšok, Kpt.Jaroša, J.Smreka, I.Krasku): 
Cyril Crkoň
Ján Riško

Obvod č. 8 
(Novonosická, Sadová, Ružová, Záskalie, 
Záhradná, Astrová, Tulipánová, Kvetinová, 
miestna časť Nosice): 
Vladimír Taraba
Milan Trník

Obvod č. 9 
(Vsetínska č.1026, 1027, 1030, 1098, 1333, 
1335, 1354, 1355, 701, 697, 1293; Samoty č. 
1028, 1029, miestna časť Vieska Bezdedov, 
miestna časť Ihrište, miestna časť Hoštiná): 
Ivan Kubiš

Niektorí moji súčasní poslaneckí kolegovia 
sa možno nahnevajú, že som ich nezaradil 
do zoznamu. Nemusia sa hnevať, pretože ak 
si poctivo a aktívne vykonávali svoju posla-
neckú prácu, tak majú svojich voličov a tí im 
svoj hlas určite dajú.

Ak nie ste rozhodnutí, koho budete za váš 
volebný obvod voliť do poslaneckého zbo-
ru, skúste pouvažovať nad mojím návrhom. 
Pri navrhnutom zložení mestského zastupi-
teľstva sa dá očakávať, že poslanecký zbor 
bude pracovať s maximálnou odbornosťou a 
hlavne v prospech občanov.

Ing. Daniel Lako

Záujem pracovať v 19-člennom poslaneckom zbore prejavilo 58 záujemcov. A keďže mnohí naši 

občania už nedôverujú niektorým poslancom, ktorí sú v súčasnosti v ich obvode, hľadajú náhradu. 

Pribudlo pomerne veľa nových, verejnosti málo známych kandidátov. A preto tá otázka. Zostavil 

som nové zloženie poslaneckého zboru v Púchove, kde som vychádzal z viacerých kritérií ako na-

príklad: vzdelanie, profesia, bezúhonnosť a osobné vlastnosti, rodinné zázemie, ekonomická sta-

bilita, skúsenosti v samospráve, práca v kolektíve, politická príslušnosť, vlastná prezentácia.

Objednávateľ: Ing. Daniel Lako, Púchov / Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoeningovo Nám. 2002, 020 01 Púchov
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POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

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

DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

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

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim komerčné priestory v PU cca 200 až 400 m², 
prízemie, parkovanie. Tel. 0915 286 885.
• Kúpim stavebný pozemok v meste Púchov, príp. so 
starým rodinným domom na zbúranie. Ihneď. vilo-
tvrdy@gmail.com.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu nebytový priestor 19 m², pri 
hlavnom parkovisku na 1. poschodí. 185 € vrátane 
energií. Tel. 0903 504 241.
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.
• 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 
• Klasická sedacia súprava – nová, 3 + 2, nepoužíva-
ná – lacno. Cena dohodou. Ponúkam na ňu aj nové 
elastické poťahy. Tel. 042 46 92 090, 0949 745 232.

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
• Prenájom prívesnych vozíkov s nosnosťou od 550 
kg do 2300 kg od 9 €/deň. Kontakt: 0908 792 955.  
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač požiči-
ame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987 www.
tepovac-puchov.sk.
• Rekonštrukcie kúpeľní. Tel. 0904 628 324.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu mate- 
riálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.

PRÁCU PONÚKA
• 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.
• CSS Kolonka prijme kuchárku/cukrárku na TPP s 
výučným listom. Dvojzmenná prevádzka. Prax nut-
ná. Nástup ihneď. Mzda 619 € + príplatky za víkendy, 
sviatky. Kontakt: monika.zatkova@csskolonka.sk, 
tel. 0901 918 621, 042/46 77 330.
 
OZNAMY 
• ZO SZZP Púchov oznamuje záujemcom, že po-
riada zájazd na Vianočné trhy do BUDAPEŠTI  
30. 11. 2018. Poplatok na osobu je 25 eur (cesta, 

pripoistenie. Odchod autobusu bude o 6.00 hod. z 
parkoviska za starým DK. Prihlasovať sa môžete do 
10. 11. 2018 u Jána Petra Obrancov mieru 1152/5, 
tel. 0949 103 709, 0948 093 551.
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do 
nášho klubu ZO JDS Púchov. Členovia sa stretávajú 
každú nedeľu v nepárny týždeň v klubovni nad 
plavárňou MŠK Púchov od 15:00 - 18:00 hod. Teší-
me sa na vás.

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
S  tichou spomienkou 
k  Tvojmu hrobu chodí-
me, pri plamienku svie-
čok sa za Teba modlíme. 
Dňa 30. 10. 2018 sme si 
pripomenuli 2. výročie 
úmrtia nášho manžela, 
otca, dedka a pradedka 
Augustína KUDLEJA 
z Hor. Kočkoviec. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Jozefína, 

dcéry a syn s rodinami. 
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 5. 11. 2018 si pripo-
míname smutné 15. vý-
ročie od úmrtia môjho 
drahého otca, dedka a 
pradedka 
Františka HALASA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 

Spomína dcéra Anna s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 11. 11. 2018 uply-
nie 24 rokov od úmrtia 
Margity 
ONDRUŠOVEJ, 
rod. Jurovatej. 

S úctou a láskou 
spomína nevesta Anna 

s celou rodinou. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 11.  11. 2018 uply-
nie 20 rokov, čo nás 
opustil manžel, otec, 
dedko a svokor 
Róbert ONDRUŠ.
S láskou spomína celá 
rodina. 
Ďakujeme za tichú spo-
mienku všetkým, ktorí 
na neho nezabudli. 

SPOMIENKA
Dňa  5. 11 . 2018 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama, babka Františka 
HULIAROVÁ z Lúk.

S láskou spomínajú 
dcéry a vnučky.

PRÍJEM OBČIANSKEJ INZERCIE do Púchovských 
novín a Púchovskej televízie: 0905 750 121, 
042/285 2408, reklama@puchovskakultura.sk. 

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

Kontakt: 0911 290 983  
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znajú, vedia aká som. Som rada, že som toto predvolebné obdobie vydržala 
zostať sama sebou. Nevzdávam sa, neodstupujem, idem rovno do finále.

Ďakujem všetkým za podporu, ktorou ste ma počas tohto predvolebného 
boja dobíjali, za množstvo pozitívnej energie a venovaných modlitieb. Vážim 
si to a verte mi, že mi to pomáhalo v tomto neľahkom období plnom výmy-
slov, zosmiešňovaní a vykonštruovaných káuz. Veľmi veľa pre mňa znamená 
aj verejná podpora a ďakujem každému, kto sa za mňa aj verejne postavil a 
nebál sa povedať pár slov alebo odfotiť. Verím, že prídete túto sobotu (10. 11. ) 
voliť a využiť tak svoje právo a hlavne dokázať, že Vám to tiež nie je jedno a že 
máte, tak ako ja, Púchov vo svojom 

Skvelá učiteľka ZUŠ v Púchove, 
skladateľka, zbormajsterka. Takmer 
všetok svoj čas venuje umeniu, deťom,  
mládeži a láske k hudbe. 

Fitnes trénerka, ktorá nielen učí cvičiť 
a narábať s telom, ale zároveň moti-
vuje a vzdeláva dievčatá a ženy  ako 
sa správať k svojmu telu.

Skvelá pedagogička a recitátorka. 
Pani učiteľka, ktorá stále venuje čas 
deťom a učí ich milovať slovenskú 
literatúru.

Kandiduje za volebný obvod č. 9. 
Zároveň je to súčasný poslanec, za 
ktorým je vidieť kus vykonanej práce 
v MČ Ihrište, Hoštiná i Vieska.

Peter má 33 rokov, pracuje v Conti-
nentale. Je to muž muž, ktorý žije a 
dýcha pre púchovský florbal. Kandi-
duje ako nezávislý vo VO č. 4.

Majka Jašurdová Ivan Kubiš Julliana Melišová Peter Hinka

Pán Petro je predsedom Základnej 
organizácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Púchove 
(na fotke vpravo).

Ján Petro Eleonóra Marečková
S kamarátom, ktorému vždy záležalo 
na Púchove a tiež ma Púchov vo 
svojom srdci.

Dano Brezničan

S „mojím“ úžasným zubárom. 
 Moja riaditeľka zo ZŠ Budovateľov 
(Gorazdova).

MUDR. Slavomír
Jahoda Emília Šipulová

Môj priateľ a skvelý chirurg.

S Jurajom Lednickým, kandidátom na poslanca za voleb. obvod č. 3, 
s Angelou Lazorovou, kandiduje za voleb. obvod č. 5, s Lukášom Ranikom, 
súčasným poslancom a kandidátom za poslanca za volebný obvod č. 2.

MUDR. Ladislav
Vozárik

Dovoľte mi pár osobných slov k predvolebnej kampani:

Čakala som útoky, zradu a faloš i ohovárania, avšak nečakala som zosmieš-
ňovania mňa a mojej rodiny v takom rozsahu, ktorý už hraničí so zdravým 
ľudským rozumom. 
Mrzia ma samozrejme vymyslené kauzy s cudzincami, ale taká je vraj politika. 
Nebudem sa k tomu vyjadrovať, pretože ja nevediem útočnú kampaň a voči 
výmyslom sa brániť nedá. A ja sa vlastne nemám prečo brániť, keďže som ja a 
ani manžel nič zlé a nemorálne a protizákonné neurobili. Moja rodina, priate-
lia, známi i niektorí neznámi však verím, že majú zdravý rozum a nad takýmito 
výmyslami sa len pousmejú. Ja mám totiž naozaj Púchov vo svojom 

Dala som si za cieľ bojovať... bojovať slušne a nie za každú cenu a neprekročiť 
tú pomyselnú hranicu, za ktorou to už nebudem ja, ale nejaký mocichtivý  po-
litik neštítiaci sa ohovárania, klamstiev, podrazov a faloši. Ľudia, ktorí ma po-
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