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Po prvýkrát ste sa v komunálnych voľbách uchá- 
dzali o post primátorky, kandidovali ste aj do mest-
ského zastupiteľstva. V oboch prípadoch ste uspe-
li. Ako a kde ste prežívali volebnú noc a aké boli 
vaše prvé reakcie a pocity, keď už bolo z výsledkov 
zrejmé, že vám dali občania zelenú? 
Celý volebný deň aj noc som prežila v  Púchove, 
doma s rodinou a so svojou maminkou. Keď som 
zistila, že som mala najvyšší počet hlasov, pocítila 
som na jednej strane radosť, že všetko úsilie ne-
vyšlo nadarmo, že mi ľudia napriek tým vymysle-
ným útokom dali dôveru. Na druhej strane musím 
úprimne povedať, že som pocítila veľkú zodpoved-
nosť a pokoru, aby som vložené očakávania voličov 
naplnila.   
Výsledky komunálnych volieb sú veľkým zados-
ťučinením pre súčasného primátora, pretože ľudia 
vo voľbách vyjadrili súhlas s nastaveným rozvojom 
mesta, ktoré rozbehol. Pre mňa sú veľkou výzvou 
a  zároveň veľkým záväzkom, naplniť sľuby a  po-
môcť mestu a jeho občanom. Ďakujem touto ces-
tou všetkým občanom za prejavenú dôveru a bu-
dem sa snažiť si ju zaslúžiť. 

Faktom je, že volebná kampaň bola v Púchove na 
pomery okresného mesta veľmi agresívna. Z vašich 
verejných príspevkov a komunikácie bolo zrejmé, 
že ste sa nevenovali žiadnemu z protikandidátov. 
Aká bola vaša filozofia pri oslovovaní občanov?
Moja volebná kampaň bola o  mne a  mojich  

cieľoch. Nie som žiadny agresor a nepoukazovala 
som na súkromný život a ani na spôsoby vede-
nia kampane iných kandidátov. Nie som človek, 
ktorý si dáva právo niekoho súdiť, poukazovať 
na jeho chyby alebo nedostatky, prípadne si vy-
mýšľa kauzy a ohovára. Celá kampaň bola zalo-
žená na predstavení mojich plánov na zlepšenie 
podmienok života bežnej rodiny v Púchove.    

Z táborov niektorých kandidátov na primátora ako-
by unisono zaznievala v posledných týždňoch pred 
voľbami, povedzme to na rovinu, umelo vyfabri-
kovaná téma „cudzinci“. Tému prebrali aj oslovení 
novinári. Nielen zainteresovaní domáci, ale aj žur-
nalisti z celoplošných médií. Niektorí ju spracovali 
obozretnejšie a pomerne korektne. Ale napríklad 
tendenčnou reportážou RTVS v relácii Reporté-
ri položil jej autor na klát svoju novinársku česť a  
etiku...
Kauza „cudzinci“ bola jasne vykonštruovanou 
kauzou a  jej jednostranné spracovanie v  relá-
cii „Reportéri“ bola evidentnou „objednávkou“ 
jedného a  možno aj viacerých protikandidátov, 
pretože vychádzala z úplne a vysoko teoretické-
ho vnímania, ktoré s mestom Púchov absolútne 
nesúviselo a ani nevychádzalo z podmienok sta-
novených v našom meste. Cieľom bolo vymyslieť 
zaujímavú kauzu, pričom v súčasnosti téma „cu- 
dzinci“ alebo „utečenci“ jednoznačne mediálne 
zaujímavou je. Som úprimne rada, že Púchovča-

Historicky prvá žena na radnici
Voliči v sobotných komunálnych voľbách s prehľadom nasmerovali do primátorského úradu v Púcho-
ve po prvýkrát v histórii ženu. Nezávislej kandidátke Kataríne Henekovej v nich dalo svoj hlas 2272 
Púchovčanov, čo predstavuje 28,4 percenta z celkového objemu hlasov, ktoré voliči odovzdali všet-
kým kandidátom na púchovského primátora. Rozdiel medzi druhým miestom, ktoré obsadil so 16,9 
percentami Roman Hvizdák predstavuje 920 hlasov. Právnička Katarína Heneková bude úrad primá-
tora preberať od svojho manžela - dosluhujúceho primátora Rastislava Heneka.

nia neuverili vyfabulovaným príbehom a  stavili 
na zdravý rozum a svoje srdce. 

Čo vravíte na zloženie novovykreovaného mestské-
ho zastupiteľstva? Dajú sa z neho už teraz zadefino-
vať trendy budúcej spolupráce medzi poslancami 
a radnicou? 
Verím, že spolupráca primátorky a poslancov mest-
ského zastupiteľstva bude fungovať, pretože bez 
súčinnosti poslaneckého zboru primátorka nič  
nezmôže. Verím, že novozvolení poslanci budú 
konštruktívni a  spolu vytvoríme tím, ktorý bude 
slušne a zodpovedne plniť programové vyhlásenie 
a pomáhať mestu v jeho ďalšom rozvoji. 

Úrad primátora budete preberať od svojho manže-
la. Už ste sa o tom doma v súkromí rozprávali?
Samozrejme, že sme sa o tom rozprávali a odovzda-
nie funkcie by malo prebehnúť koncom mesiaca 
november. 

Na záver klasická otázka: aké budú vaše bezpro-
stredné a najdôležitejšie priority po nástupe do 
úradu primátorky?
Plánujem sa hneď pustiť do plnenia svojich cieľov, 
a to najmä v príprave opravy a rekonštrukcie cesty 
pred budovou Divadla, spustenia projektu otvore-
nej samosprávy a výstavby nájomných bytov.

Zhovárala sa T. Moravcová 
Foto z titulky:  Miro „Murphy“ Mikáč

Martin na bielom koni priniesol závan blížiacej sa zimy
V nedeľu 11. novembra sa na pešej zóne v Púchove konal jubilejný desiaty ročník mestskej akcie Vítanie zimy. Deti a ich rodičov potešil okrem  

Martina na živom bielom koni aj umelý sneh a hudobné vystúpenie Dominiky Mičudovej (účastníčky televízneho projektu Superstar 2018).                -sf-
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Púchovčania vo voľbách vyjadrili dôveru 
terajšiemu vedeniu mesta

V meste Púchov hlasovalo z celkové-
ho počtu 15.082 voličov zapísaných 
v  zoznamoch voličov 8.133 voličov, 
čo je 54 %. Veľké víťazstvo zazname-
nali kandidáti, ktorí boli doteraz člen- 
mi poslaneckému klubu „Spolu pre 
Púchov“ a kandidátka na primátorku 
mesta Katarína Heneková. Z deväť-
členného klubu „Spolu pre Púchov“, 
ktorý v tomto volebnom období 
podporoval primátora Rastislava He-
neka, kandidovali okrem poslanca 
Viliama Bršiaka všetci doterajší čle-
novia a všetci boli aj zvolení na ďalšie 
štvorročné obdobie. Ide o poslancov: 
Peter Bílik, Miroslav Bučko, Cyril Cr-
koň, Ivan Kubiš, Daniel Lako, Pavel 
Melišík, Lukáš Ranik, Peter Žiačik. 

Nová primátorka bude mať 
podporu väčšiny poslancov
Je pravdepodobné, že poslanci klu-
bu „Spolu pre Púchov“ budú aj v na-
sledujúcom volebnom období tvo-
riť jadro mestského zastupiteľstva, 
o ktoré sa bude môcť oprieť nová 
primátorka Katarína Heneková. Dá 
sa očakávať, že tento klub bude 
rozšírený o ďalších poslancov a 
bude predstavovať väčšinu zastupi-
teľstva. Za jednoznačne opozičného 
poslanca možno zatiaľ považovať 
len staronového poslanca a neú-
spešného kandidáta na primátora 
mesta Miroslava Kubičára. Ostatní 
zvolení poslanci potvrdia svoje za-
radenie až prvými hlasovaniami na 
rokovaní zastupiteľstva.

Naopak, veľkú porážku vo voľbách 
utrpeli predstavitelia a podporova-
telia vedenia mesta Púchov z rokov 
2010 - 2014. Poslankyne Jarmila 
Andreánska a Hedviga Šulcová ne-
kandidovali, kandidát Peter Hudák 
sa kandidatúry vzdal. Radoslav Var-
ga skončil na 6. mieste (postupo-
vali prví dvaja), Marián Michalec sa 
umiestnil na 5. mieste (postupovali 
prví dvaja). Úspešným bol len kan-
didát na poslanca Miroslav Kubičár, 
ale ani ten svoje 1. miesto z minu-
lých volieb neobhájil a vo volebnom 
obvode ho predbehol Roman Hviz-
dák.

Boj o primátorské kreslo
Púchovčania najviac očakávali výsled-
ky boja o primátorské kreslo. Keďže 
kandidovalo až osem kandidátov, 
takmer nikto z pozorovateľov si ne-
dovolil predpovedať výsledky volieb. 
Podobne ako pri voľbách poslancov, 
aj v prípade voľby primátora možno 
konštatovať výrazný úspech kandidá-
tov predstavujúcich vedenie radnice 
v  tomto volebnom období, ktorí zís-
kali spolu až 3.624 hlasov (manželka 
primátora K. Heneková 2.272 a vice-
primátor R. Hvizdák 1.352 hlasov). 

Reprezentanti vedenia mesta z 
predchádzajúceho obdobia (2010 
- 2014) získali podstatne menej - 
len 2.248 hlasov (bývalý primátor 
M. Michalec len 1.083 a jeho vicepri-
mátor M.  Kubičár 1.165 hlasov). Je 
to dokonca menej ako dostal pred 
štyrmi rokmi samotný M.  Michalec 
(2.572 hlasov). Zdá sa, že hrozba ná-
vratu starého vedenia mesta je de-
finitívne zažehnaná. M.  Kubičárovi  
k lepšiemu výsledku nepomohla ani 
verejná podpora župana Jaroslava 
Bašku (SMER-SD).

Kandidát Pavol Crkoň kandidoval 
už po tretíkrát. V roku 2010 získal 
2.193 hlasov, pred štyrmi rokmi 
1.508 hlasov a teraz len 1.107 hla-
sov. Nepomohla mu dokonca ani 
podpora extrémistickej strany Kot-
leba - ĽS NS a vzdanie sa kandidáta 
Mariána Mišúna v  jeho prospech. 
Niektorí Púchovčania túto pod-
poru oprávnene nazvali „bozkom 
smrti“. Nevyšlo mu ani strašenie cu- 
dzincami a aféra okolo mestskej vo-
lebnej komisie. 

Prekvapením bolo až 803 hlasov pre 
kandidáta Miroslava Faktora, keďže 
sa doteraz v komunálnej politike ne-
angažoval. Naopak, poslední dvaja 
kandidáti asi očakávali viac hlasov. 
Zaujímavé je, že kandidátka Irena 
Kováčiková získala vo svojom malom 
obvode až 245 hlasov na poslankyňu 
(1. miesto) a v celom meste len 110 
hlasov na primátorku mesta.

Slavomír Flimmel

Výsledky voľby primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutočnili 10. novembra 2018, sa pre niekoľkokrát opakované a dôsledne kontro-
lované sčitovanie hlasov dozvedeli Púchovčania až v nedeľu ráno.

1. Heneková Katarína 28,4 %         2 272

2. Hvizdák Roman  16,9%  1 352

3. Kubičár Miroslav  14,5%  1 165

4. Crkoň Pavol   13,8%  1 107

5. Michalec Marián  13,5%  1 083

6. Faktor Miroslav  10,0%  803

7. Kováčiková Irena  1,4%  110

8. Bizoň Michal  1,3%  105 

Výsledky voľby primátora mesta Púchov

Zvolení poslanci do MsZ Púchov
1. volebný obvod 

Lako Daniel, 258 hlasov

Melišík Pavel, 196 hlasov

2. volebný obvod 

Heneková Katarína, 615 hlasov

Kuchařová Ľubica, 537 hlasov

Ranik Lukáš, 530 hlasov

Bučko Miroslav, 459 hlasov 

(náhradník namiesto K. Henekovej)
3. volebný obvod 

Kováčiková Irena, 245 hlasov

Karas Viliam, 210 hlasov

4. volebný obvod 

Hvizdák Roman, 827 hlasov

Kubičár Miroslav, 770 hlasov

Vargová Milada, 757 hlasov

5. volebný obvod 

Bílik Peter, 542 hlasov

Lazorová Angela, 336 hlasov

6. volebný obvod 

Marman Rudolf, 387 hlasov

Žiačik Peter, 387 hlasov

7. volebný obvod 

Crkoň Cyril, 694 hlasov

Riško Ján, 531 hlasov

8. volebný obvod 

Špaček Roman, 291 hlasov

Filo Emil, 266 hlasov

9. volebný obvod 

Kubiš Ivan, 305 hlasov
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Kauza odstúpenia členov mestskej volebnej komisie

slúcha podľa adresy trvalého bydliska. 
Keď adresu trvalého bydliska nemá, 
môže voliť len v jedinom okrsku, do 
ktorého patrí budova mestského 
úradu. Tak to bolo vždy v minulosti a 
bolo to tak aj tento rok. Práve skupina 
okolo Ing. Gabča chcela dlhoročne za-
užívanú prax nezákonným postupom 
zmeniť.
Za manipulatívne možno považovať 
konštatovanie redaktora na konci re-
portáže, keď divákom položil otázku: 
„...uplatnia sa tu napokon spravodli-
vé princípy alebo zvíťazí rafinovaný 
trik a o tom, kto obsadí primátorskú 
stoličku rozhodnú cudzinci?“ Zo spô-
sobu vedenia reportáže vyplýva, že v 
našom meste má dochádzať zo strany 
vedenia k pokusu o manipuláciu vo-
lieb. Avšak správnosť postupu mesta 
potvrdila Štátna volebná komisia. 
Táto závažná skutočnosť akosi neza-

Viaceré tvrdenia uvedené v reportáži 
boli zavádzajúce a podložené ne-
pravdivými faktami. Reportáž bola 
zameraná jednostranne v prospech 
členov mestskej volebnej komisie a 
nimi prezentovaných názorov. Z celej 
reportáže bolo evidentné, že vybraní 
členovia Ing. Gabčo, Kuchta a Mgr. 
Beňová mali výrazne väčší priestor 
na prípravu a prezentáciu svojich 
tvrdení. Zapisovateľ MVK a pracovník 
mestského úradu Mgr. Machan dostal 
len obmedzený priestor na vyjadrenie 
bez bližšieho oboznámenia sa s celko-
vou problematikou reportáže.

Zavádzanie s nárastom cudzincov 
s trvalým pobytom v Púchove
V relácií sa objavil aj novinár a kandi-
dát v nadchádzajúcich voľbách Mgr. 
Varga, ktorý prezentoval informáciu, 
že v Púchove „...zrazu pribudlo na 
trvalý pobyt na ohlasovňu trvalého 
pobytu 126 cudzincov, prevažne Ru-
munov alebo Srbov...“. Redaktor RTVS 
si vôbec neoveril toto nepravdivé 
tvrdenie. Nie je totiž pravda, že 126 
cudzincov pribudlo na trvalý pobyt 
„zrazu“. K nárastu počtu cudzincov s 
adresou „Mesto Púchov“ došlo po-
stupne, najmä v rokoch 2015 a 2016. 
V roku 2017 došlo k nárastu o 7 cu- 
dzincov a v roku 2018 došlo k poklesu 
o dvoch. Táto Vargova dezinformácia 
viedla k navodeniu falošného dojmu 
aktuálnej hrozby manipulovania vo-
lieb v Púchove zo strany cudzincov, čo 
bol aj pravdepodobný zámer účelovo 
pripravenej reportáže.

Mestská volebná komisia nemôže 
určovať volebné obvody 
Krátky rozhovor s Mgr. Machanom na-
hral redaktor Mravec v týždni 22. 10. až 
26. 10., pričom aj v reportáži zaznela 
informácia o tom, že zo strany členov 
MVK bol podaný podnet na Štátnu 
komisiu pre voľby a kontrolu financo-
vania politických strán. Štátna komisia 
zasadala dňa 25. 10. a hneď zverejnila 
rozhodnutie, že právo určovať voleb-
né obvody má mestské zastupiteľstvo 
a okrsky primátor mesta. Mestská 
volebná komisia teda nemá žiadnu 
kompetenciu pri určovaní volebných 
obvodov a okrskov ako si chcela pris-
vojiť. Vzhľadom na časový rozstup 
medzi dňom zverejnenia uznesenia 
Štátnej komisie (26.10.) a dňom odvy-
sielania reportáže (5. 11.) mal redaktor 
dostatočný časový priestor na to, aby 

si tieto skutočnosti overil a zohľadnil 
ich vo svojej reportáži. 

Mestské zastupiteľstvo nezmenilo 
volebné obvody
Taktiež nebolo pravdivé tvrdenie, že 
zapisovateľ konal svojvoľne. Rozhod-
nutie o zaradení adresy mestského 
úradu (Štefánikova č. 821) do kon-
krétneho okrsku bolo realizované 
primátorom mesta ako oprava chyby 
v písaní na augustovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Adresa 
mestského úradu už minimálne 4 
volebné obdobia patrí do volebného 
obvodu č. 5 a pri všetkých voľbách je 
zaraďovaná primátorom do volebné-
ho okrsku č. 8. Táto podstatná skutoč-
nosť nebola v reportáži vôbec prezen-
tovaná. Mestské zastupiteľstvo, ktoré 
sa konalo 5. 11. potvrdilo dlhoročné 
rozdelenie mesta na volebné obvody 
a nesúhlasilo s návrhom MVK, aby vo-
liči bez adresy už nevolili v ZŠ Goraz-
dova, ale na Hasičskej zbrojnici.

Klamstvá o tom, že je možné voliť 
vo viacerých okrskoch
Úplne absurdné a zavádzajúce boli 
tvrdenia „analytika“ Eduarda Poliaka, 
že voliči cudzinci môžu voliť opakova-
ne vo viacerých volebných okrskoch. 
Každý volič cudzinec môže voliť len 
raz vo volebnom okrsku, kde pri-

padla do scenára relácie a preto o nej 
nebola žiadna zmienka.

Odstupujúci členovia MVK konali 
nezákonne
S kauzou voličov cudzincov súvisí aj 
„protestné“ odstúpenie šiestich čle-
nov MVK. Bývalí členovia MVK Gabčo 
(KDH) a Kuchta (Zmena zdola, DÚS) sú 
dlhoroční spolupracovníci kandidáta 
na primátora Pavla Crkoňa a Mgr. Be-
ňová (Doma dobre) u neho pracuje. 
Odstúpil aj pán Luljak (Kotleba ĽSNS) 
a pani Rukovanská (ĽS Pevnosť Slo-
vensko). Dnes je už jasné prepojenie 
týchto dvoch skupín, keďže kandidát 
ĽSNS na primátora Marián Mišún sa 
nedávno vzdal svojej kandidatúry 
práve v prospech Pavla Crkoňa. Títo 
členovia MVK navonok deklarovali 
boj o regulérnosť volieb v Púchove. 
Skutočnosť je opačná - bývalí členo-
via MVK iniciovali a prijali uznesenia  
v rozpore so zákonom. 

Mohol na kauze profitovať 
kandidát Pavol Crkoň?
Pri odstupujúcich členoch MVK je 
zarážajúci fakt, že hoci boli formálne 
nominovaní rôznymi politickými stra-
nami, všetci majú blízko k jednému 
kandidátovi na primátora mesta Pav-
lovi Crkoňovi. Ten by mohol z manipu-
latívne spracovanej televíznej relácie 
a účelovo vytvoreného negatívneho 
obrazu súčasného vedenia mes-
ta v predvolebnom boji profitovať.  
V súvislosti s odstúpením členov MVK, 
ich nezákonnou činnosťou a oho-
váračskou kampaňou voči vedeniu 
mesta, podá na nich primátor trestné 
oznámenie za ohováranie a za pokus 
o marenie prípravy a priebehu volieb. 
Zároveň podá sťažnosť na Radu pre 
vysielanie a retransmisiu pre neobjek-
tívnosť a zaujatosť relácie RTVS.

Z podkladov MsÚ spracoval 
S. Flimmel, Foto: Archív PN

Uplynulý týždeň odvysielala RTVS reláciu o podozreniach niektorých členov 

mestskej volebnej komisie (MVK) z manipulácie volieb v Púchove. 
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V slovenských kalendároch takmer ka-
ždý deň je spájaný s aspoň jedným krst-
ným menom. Pôvodný kalendár bol 
zoznam rímsko-katolíckych svätých. 

13. november - sv. Stanislav Kost-
ka, klerik; sv. Lívia, panna; sv. Eugen, 
biskup; sv. Anežka Česká
• Stanislav - má slovanský pôvod 
a vo voľnom preklade znamená 
„upevni slávu, staň sa slávnym“
14. november - sv. Irmina (Irma); 
sv. Mikuláš Tavelič a spoločníci, mu-
čeníci
• Irma, Ima - má nemecký pôvod a 
v preklade znamená „veľká“, „silná“
• Juventín, Juventína - latinské 
meno s významom „patriaci bohyni 
mladosti Juventas“
• Mladen, Mladena, Mladoň, Mlado-
tín, Mladotína - má slovanský pô-
vod a znamená „mladý“
15. november - sv. Albert Veľký, 
biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Leopold 
Zbožný, markgróf
• Leopold, Leopolda, Leopoldína - 
má latinizovaný nemecký pôvod a v 
preklade znamená „v ľude odvážny“
16. november - sv. Margita Škótska, 
kráľovná; sv. Gertrúda, panna
• Agnesa, Agneša - je gréckeho pô-
vodu a v preklade znamená „čistá“, 
„nevinná“
• Inéza - pochádza zo španielskej 
podoby (Inés) mena Agnesa
• Otmar - meno nemeckého pôvo-
du s významom „slávny majetkom, 
bohatstvom“
17. november - sv. Alžbeta Uhor-
ská, rehoľníčka
• Klaudia - má latinský pôvod a zna-
mená „pochádzajúca z rodu Klau-
diov“, pôvodný význam slova je „kri-
vý, chromý“
• Klodeta - pochádza z francúzskej 
domáckej podoby mena Klaudia
18. november - Výročie posvätenia 
bazilík sv. Petra a sv. Pavla; bl. Karo-
lína Kózka, panna a mučenica; sv. 
Odo z Cluny, opát
• Eugen - má grécky pôvod a v pre-
klade znamená „urodzený, blahoro-
dý“
• Platón - podľa mena gréckeho fi-
lozofa, pôvodný význam „plný, plec-
natý“
19. november - sv. Mechtilda (Mati-
lda), rehoľníčka a mystička
• Alžbeta, Elizabeta, Betina, Líza 
- má hebrejský pôvod, je novozá-
konné a v preklade znamená „Bohu 
zasvätená“
• Liliana, Lila, Lili, Lilly - má latinský 
pôvod a v preklade znamená „ľalio-
vá“ 

Zdroj: wikipedia, Majtán a Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám

Optická sieť - pokračovanie
Začiatkom októbra spustili koor-
dinovane dvaja najväčší operátori 
Orange a Slovak Telekom realizáciu 
optickej siete v našom meste. Prá-
ve druhý menovaný operátor je pre 
našu mestskú časť kľúčový, pretože 
ako jediný chce optickú sieť doviesť 
aj k rodinným domom. Hlavný prívod 
optického kábla do našej mestskej 
časti Pod Lachovcom bude napojený 
z ulice Obrancov mieru a “pavučina 
siete“ sa už realizuje po Kuzmányho 
a časti Sládkovičovej ulice. Priprave-
né sú nutné výkopy pre „pretlačenie“ 
káblov popod ulice Kuzmányho a 
Janka Kráľa, začali výkopy v trávni-
koch pri bytových domoch č. 1262 a 
1263, rozrobená je značná časť ulice 
Pod Lachovcom... 
Firma SupTel ako dodávateľ bude 
v najbližšom období vzhľadom na 
priaznivé počasie v realizácii aktívne 
pokračovať, aby splnila cieľ aktivovať 
prvé časti siete už v decembri... No a 
prosba na občanov o pochopenie a 
strpenie dočasných obmedzení po-
čas nepopulárnych, ale nevyhnut-
ných výkopových prác stále platí.

Aktuálne spod Lachovca: Optická sieť a stretnutia so seniormi

Stretnutia so seniormi
V rámci mesiaca úcty k starším a v 
súvislosti s blížiacimi sa komunálny-
mi voľbami (KV), sme s kolegom Ing. 
Lakom pripravili v spolupráci s ria-
diteľkami CSS Chmelinec (31. 10.) a 
Senior klubom (7. 11.) stretnutia s ich 
klientami a členmi. Po krátkom kul-
túrnom programe sme oboznámili 

klientov centier so stavom prípravy 
KV, s možnosťami a opatreniami pre 
ich aktívnu účasť a informovali sme 
ich o plnení volebného programu 
za mestskú časť Pod Lachovcom. 
Aktivita seniorov v diskusii nás milo 
prekvapila nielen témami, nápadmi, 
ale hlavne záujmom o dianie v meste 
a záujmom o aktívnu osobnú účasť 
na KV. Ďakujeme riaditeľkám oboch 
zariadení za umožnenie týchto stret-
nutí, personálu oboch zariadení za 
pomoc a veríme, že v takýchto akti-
vitách budeme pokračovať aj v  bu- 
dúcnosti.

Komunálne voľby 
Komunálne voľby sú aj Pod Lachov-
com za nami... Chceme spolu s ko-
legom Lakom poďakovať všetkým, 
ktorí boli voliť a samozrejme osobit-
ne tým, ktorí nás oboch „posunuli“ 
do mestského parlamentu. Náš pro-
gram pre vás ste dostali „na papieri“ 
do schránok, ako náš záväzok voči 
vám a my ho chceme spolu s vami a 
pre vás v novom volebnom období 
realizovať.

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

Srdečne vás pozývame na charitatívnu burzu, 
ktorá sa bude konať

 17. 11. 2018 (sobota) od 10.00 do 15.00 hod.
 

v  priestoroch ZŠ Mládežnícka Púchov. 

V ponuke bude oblečenie detské aj dojčenské, pánske, dámske, obuv, hračky, knihy, potreby do domácnosti. 

Príďte si nakúpiť za symbolické ceny.  Výťažok z burzy sa použije na pomoc rodinám v núdzi v Púchove a okolí.

Ďakujeme a tešíme sa na vás.

 Tím dobrovoľníkov pre pomoc rodinám v núdzi v Púchove a okolí
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Mestská polícia

Na cestách Púchovského okresu sa stali dve dopravné 
nehody, nikto pri nich nezomrel, dvaja ľudia sa zranili

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
stúpla v okrese Púchov o takmer 19 percent

POLÍCIA INFORMUJE

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v 44. kalendárnom týždni stali dve dopravné nehody. 
Nikto pri nich neprišiel o život, ani neutrpel ťažké zra-
nenie. Dvaja ľudia sa zranili ľahšie. 

Dňa 30. októbra o 17.00 h došlo k dopravnej neho-
de na ceste I/49 v katastrálnom území obce Streže-
nice mimo obce. Vodička viedla osobné motorové 
vozidlo značky Mazda 2 po miestnej komunikácii v 
smere jazdy od spoločnosti Continental  - vrátnica 
Juh, pričom po odbočení vpravo na cestu I/49 v sme-
re do centra Púchova pri zaraďovaní z pripájacieho 
do priebežného jazdného pruhu nedala prednosť v 
jazde  motocyklistovi, ktorý viedol motocykel znač-
ky Babeta. Došlo ku kontaktu vozidiel a následnému 
pádu motocyklistu na vozovku. Pri dopravnej neho-
de sa ľahko zranil motocyklista, skúška na alkohol 
bola negatívna. 

O deň neskôr 31. októbra o 14.45 hodine došlo k 
dopravnej nehode v obci Lednica na križovatke cesty 
III/1953 a miestnej komunikácie. Vodič viedol osob-
né motorové vozidlo 
značky Škoda Fabia po 
miestnej komunikácii 
v smere od cintorína 
na cestu III/1953. Pri 
vchádzaní na hlavnú 
cestu nedal prednosť v 
jazde autobusu značky 
Irisbus Crossway, ktorý 
viedol vodič v smere od 
Dolnej Breznice. Došlo 
ku zrážke vozidiel a v 
autobuse v dôsledku 
prudkého brzdenia aj 
k pádu cestujúcej na 
podlahu autobusu. Pri 
dopravnej nehode do-
šlo k ľahkému zraneniu 
cestujúcej v autobuse, 
k zraneniam iných 

osôb nedošlo, alkohol nebol zistený. 
Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

v 44. kalendárnom týždni stalo 30 dopravných nehôd, 
nikto pri nich nezomrel ani neutrpel ťažké zranenie. 
Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho kraja 
stalo 1123 dopravných nehôd, čo je o 82 viac, ako v 
rovnakom období minulého roku. Zomrelo pri nich 
28 ľudí (medziročný pokles o jedného), čo je po Ži-
linskom samosprávnom kraji druhý najväčší počet 
obetí. Ťažké zranenia utrpelo na krajských cestách 
tento rok 89 ľudí, čo je o osem viac, ako v rovnakom 
období roku 2017.

Na slovenských cestách sa tento rok stalo 11.582 
dopravných nehôd (medziročný pokles o 31). Zom-
relo pri nich 189 ľudí, čo je o 28 menej, ako v rovna-
kom období minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo 
1031 osôb (medziročný nárast o 61). Najmenej obetí 
dopravných nehôd – 16, majú tento rok cesty Ban-
skobystrického samosprávneho kraja.  

KR PZ Trenčín 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese o takmer 19 
percent a dosiahla úroveň 1438 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Priemerná chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom stúpla o viac ako 200 
ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Priemerná chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia stúpla v Trenčianskom samosprávnom kraji v 
minulom týždni o 8,47 percenta a dosiahla úroveň 
1375 ochorení na 100.000 obyvateľov. Priemerná 
chorobnosť v kraji bola o niečo nižšia ako v Púchov-
skom okrese. Akútne respiračné ochorenia trápili v 
minulom týždni najviac deti do päť rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ocho-

renia bola v minulom týždni v Trenčianskom kraji v 
okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1880 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť bola v 
okrese Partizánske, kde dosiahla úroveň 966 ochore-
ní na 100.000 obyvateľov. 

Lekári nahlásili minulý týždeň v Trenčianskom kraji 
219 chrípkových ochorení, chorobnosť v porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom stúpla o 62 percent. 
Chrípka najviac trápila mládež od 15 do 19 rokov. 
Pre chrípku nemuseli v Púchovskom okrese prerušiť 
školské vyučovanie v žiadnej škole ani školskom za-
riadení. Informoval Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v Trenčíne. 

(r)

ZDRAVIE

Policajti z Považskej Bystrice odvolali pátranie po 
nezvestnej 16-ročnej Nicole Hudákovej zo Záriečia. 
Nezvestná bola od 16.júla. Mladú dievčinu, ktorá je 
chovankyňou reedukačného ústavu v Zlatých Mo-

ravciach, vypátrali policajti v Prievidzi. Polícia ďakuje 
masmédiám za spoluprácu v súvislosti s uverejnením 
pátrania po nezvestnej. 

KR PZ Trenčín

Polícia odvolala pátranie po Nicole Hudákovej 

Neustrážil suku, zaplatil pokutu
Na oddelenie mestskej polície sa obrátil muž z 

Púchova, ktorý informoval, že stratil sučku teriéra. 
Keďže ho informovali, že sučku odchytili mestskí 
policajti, požiadal o jeho vydanie. Hliadka suč-
ku majiteľovi vydala, bola dočasne umiestnená 
v koterci v Podniku technických služieb mesta 
Púchov. Priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta vyriešili mestskí policajti bloko-
vou pokutou vo výške desať eur. 

Žobrala, nežobrala?
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa pred budovou poš-
ty v Púchove nachádza žena, ktorá mala otravovať 
okoloidúcich tým, že žobrala peniaze. Hliadka na 
mieste našla ženu, ktorá vychádzala z pošty. Mest-
ských policajtov informovala, že nežobrala, bola si 
len na pošte zaplatiť poštovú poukážku. Následne 
hliadku informovala, že odchádza na vlak.  

Prekážali – platili...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia pri jednom z púchov-
ských supermarketov. Podľa oznámenia tam stáli 
dva nákladné automobily, ktoré zaberali parko-
vacie miesta a bránili vo výjazde z parkoviska na 
cestu. Hliadka na parkovisku našla dve nákladné 
motorové vozidlá, ich vodič sa dopustili priestup-
ku. Vodičom udelili blokovú pokutu po 20 eur. 

Zraneného muža odviezla sanitka
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého bol pred budo-
vou Zdravie dezorientovaný starší muž. Hliadka 
na mieste našla muža, ktorý krvácal na tvári, mal 
tržnú ranu pod okom a druhú na čele. Hliadka mu 
telefonicky privolala zdravotných záchranárov, 
ktorí ho na mieste ošetrili a následne previezli na 
ošetrenie do nemocnie.

Odstraňovali klince...
Na dodelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, že na križovatke ulice vedúcej od 
jedného zo supermarketov a Okružnej ulice je vy-
sypaných asi 300 klincov. Hliadka mestskej polície 
aj s pomocou pracovníka Podniku technických 
služieb mesta Púchov klince z cesty odstránili.

V bare sa mu zapáčilo
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie čašníčky jedného z púchovských ba-
rov, podľa ktorého vošiel do podniku podnapitý 
muž, sadol si do boxu a odmietol podnik opustiť. 
Hliadka po príchode na miesto našla v podniku 
muža z Púchova, o ktorom vedela, že je zbavený 
svojprávnosti. Muža so súhlasom náčelníka mest-
skej polície previezli do miesta trvalého bydliska, 
kde si ho prevzal jeho opatrovník.   

Kočík bicyklu nestíhal...
Na dispečing mestskej polície prijali oznámenie 

o strate maloletého dieťaťa. Malé dievčatko s bi-
cyklom priviedla na oddelenie mestskej polície 
žena s Púchova s tým, že ho našla plakať na Šte-
fánikovej ulici v blízkosti pošty, kde chcelo prejsť 
cez cestu. Mestskí policajti zistili, že ide o päťročné 
dievčatko, ktoré sa pri bicyklovaní príliš vzdialilo 
od matky, tá ho s kočíkom nedokázala dobehnúť. 
Dievčatko odovzdali otcovi. 

Otvorili byt...
Muža v pyžame sediaceho na schodoch na Še-

fánikovej ulici našli mestskí policajti o pol štvrtej 
nadránom. Muž informoval, že išiel vyniesť odpad 
a vymkol sa. Hliadka mu umožnila zohriať sa v 
služobnom automobile, následné zabezpečili ot-
vorenie dverí.  

z
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Uvítanie detí  do života 

Juraj Muržic Kristína Ladecká Laura Kvasnicová Lívia Novosádová

Marek Jurkech

Matúš Ridoško

Lukáš Hlinka

Michael Medňanský

Simona Loduhová

Pavlína Žiaková Richard Jurisa

Soňa Janíková  Vanesa Ivanišová Vladimír Lognier

Alexej Vraniak Alica Crkoňová Daniel Pažitný Filip Moško

Vo štvrtok 8. novembra v Malom župnom dome 
slávnostne privítal do života najmladších Pú-
chovčanov primátor Rastislav Henek. 
Pozrite si fotoalbum nových občiankov mesta:
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PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 
– podstata, princípy a skúsenosti

je zameraná na inú oblasť, do ktorej 
sa môžu občania zapájať. Môžeme 
si trochu priblížiť Blízky Východ a Se-
vernú Afriku. Napríklad Egypt posky-
tuje možnosť občianskej participácie 
pri riešení projektov na bývanie. 
Mimovládne organizácie v  Tunisku 
prostredníctvo tohto mechanizmu 
riešia projekty na ochranu životného 
prostredia a zníženie jeho znečistenia. 
Libanon sa venuje najmä participácii 
občanov v  sociálnej sfére. Existujú 
však aj územia, kde mestá nemali zá-
ujem prijať participačný zákon. Nevi-
deli v tom žiadne výhody. Naopak, na 
iných územiach sa aj malé obce snažia 
o aplikáciu participácie.

Napríklad v  Albánsku sa zavedením 
participatívneho rozpočtu zvýšili 
znalosti občanov, záujem občanov 
a  zlepšenie zodpovednosti. Pozitív-
nym dôsledkom procesu v Bulharsku 
bolo zlepšenie účasti, spolufinanco-
vanie rast počtu investičných pro-
jektov. V  Rumunsku vznikali výbory, 
ktoré iniciovali realizáciu projektov 
v  oblasti infraštruktúry. Asi najväčšie 
úspechy zo zavedenia participatívne-
ho rozpočtovania boli v Rusku a Ukra-
jine. V  Rusku sa vytvorili spoločné 
programy, spoločné rozpočtové me-
chanizmy a  vykonávané boli spoloč-
né hodnotenia politík vo vybraných 
mestách. V Ukrajine sa proces vyzna-
čoval rastom dôvery medzi  občan-
mi a  vládou. Právny rámec obsahuje 
ustanovenia, podľa ktorých sa môžu 
občania združovať do celkov miestnej 
samosprávy.

Participatívne rozpočtovanie je 
proces priamej, dobrovoľnej de-
mokracie, kde môžu občania dis-
kutovať a  rozhodovať o  verejných 
rozpočtoch a politike. Je to mecha-
nizmus, resp. proces, prostredníc-
tvom ktorého sa občania podieľajú 
na rozhodovaní, kde sa použije 
časť verejných zdrojov a  pritom 
umožňuje spoločnú správu výkon-
ných orgánov obce a  všetkých so-
ciálnych aktérov. Ide o  novú formu 
vlády samosprávy, ktorá je založená 
na účasti a angažovanosti občanov, 
pričom môže dochádzať k zmenám 
v riadení komunálnej politiky.

Krátko z histórie
Participatívne rozpočtovanie začalo 
v roku 1989 v Porto Alegre v Brazílii. 
Porto Alegre má viac ako jeden mi-
lión obyvateľov. V roku 1988 robot-
nícka strana, progresívna politická 
strana založená v  priebehu rokov 
1964 -1985, vyhrala voľby starostu. 
Kampaň strany bola založená na 
demokratickej účasti a  na inverzii 
prioritných výdavkov, čo znamená, 
že došlo k obratu trendu, v ktorom 
boli štátne prostriedky vynaklada-
né strednej a  vyššej triede obyva-
teľstva. Participatívny rozpočet bol 
určený na pomoc chudobnejším 
občanom získať väčší podiel verej-
ných výdavkov. 

Keď robotnícka strana získala kan-
celáriu starostu v  Porto Alegre, 
tým v podstate prevzala aj bankrot 
mesta. Počas prvých dvoch rokov 
v  úrade experimentovali s  rôznymi 
mechanizmami na riešenie finanč-
ných obmedzení. Participatívne 
rozpočtovanie vzniklo prostredníc-
tvom takýchto procesov. V  rokoch 
1989 a 1990, v prvých dvoch rokoch 
participatívneho rozpočtovania, sa 
participatívneho rozpočtovania zú-
častnilo menej než tisíc občanov; 
kým v  roku 1992 počet zúčastne-
ných vzrástol na takmer osem tisíc. 
Počet participujúcich rástol ako si 
občania uvedomili, že participatív-
ne rozpočtovanie bolo dôležitým.

Princípy a pravidlá 
participatívneho rozpočtovania
Na správne fungovanie participa-
tívneho rozpočtu treba dodržiavať 
určité princípy. Medzi tieto princípy 
môžeme zaradiť princíp demokra-
cie, rovnosti, transparentnosti, vz-
delávania, komunity a účinnosti.

Medzi základné pravidlá participa-
tívneho rozpočtovania na miestnej 
úrovni vlády zaraďujeme:
• vládou sponzorované stretnutia 
sa konajú v  priebehu celého roka 
a vzťahujú sa na rôzne aspekty roz-
počtu a  tvorbu politických cyklov 
(distribúcia informácií, politické 
návrhy, diskusie o  návrhoch, výber 
politík, voľby delegátov...),
• verejné vyjednávania a  rokova-
nia o  zdrojoch a  politikách prebie-
hajú medzi účastníkmi participácie, 
a medzi účastníkmi a vládou,
• volení zástupcovia hlasujú o všet-
kých finálnych projektoch; hlasova-
nie môže byť tajné alebo verejné; 
• výsledky sú súčasťou verejného 
záznamu,
• municipálnu radu tvoria viacerí čle-
nov; t. j. všetky regióny volia dvoch 
zástupcov do tejto rady, ktorá do- 
hliada na participatívne rozpočto-
vanie a robí záverečné rozhodnutia,
• po konečnom schválení ročné-
ho rozpočtu participatívneho roz-
počtovania ho starosta posiela na 
schválenie do legislatívnych komôr,
• na konci roka je publikovaná sprá-
va, ktorá opisuje realizáciu verej-
ných projektov.

Zahraničné skúsenosti
V  niektorých mestách na Slovensku 
funguje participatívne rozpočtovanie, 
nie je však tak dôkladne prepraco-
vané, a nie je mu venovaná taká po-
zornosť ako inde vo  svete. Z  Európy 
môžeme napríklad spomenúť Ruskú 
federáciu. Mimovládne organizácie 
sa pri projektoch inšpirovali postup-
mi a pravidlami, ktoré boli používané 
vo svete. Programy sa spočiatku ko-
nali v  pár mestách, no postupne sa 
ich počet zvyšoval. Každá časť sveta 

Až na niekoľko výnimiek, rozvojové 
agentúry a medzinárodné mimo-
vládne organizácie boli iniciátormi 
procesu participatívneho rozpočto-
vania v strednej a východnej Eu-
rópe. Predpokladmi pre úspešné 
participatívne rozpočtovanie sú 
napríklad vláda autonómie, dostup-
nosť zdrojov, občianska organizácia 
a  rozvinuté politické systémy. Tieto 
mechanizmy sú v strednej a východ-
nej Európe navrhované ako vstupné 
body na  prekonanie nedostatkov 
správy.

Participatívne rozpočtovanie je 
v  podstate zložitý a  dlhotrvajúci 
proces, ktorého fungovanie nedoká-
že každé mesto úspešne zabezpečiť. 
V slovenských mestách sa nevysky-
tuje tak často, ako v  niektorých, aj 
tých menších, mestách sveta. Môže 
to byť spôsobené napríklad „uhlom 
pohľadu“ jednotlivých predstavi-
teľov miest alebo strachom z  ne-
úspechu a  podobne V  niektorých 
mestách vystupujú proti aplikácii 
participatívneho rozpočtu sami 
občania, pretože si myslia, že by to 
nebolo správne. Obávajú sa, že ob-
čania, ktorí sú známi s  ľuďmi, ktorí 
majú v  kompetencii rozhodovať 
o  prideľovaní časti rozpočtu pro-
jektom, budú hľadieť iba na svoje 
osobné záujmy, a  nie na verejné, 
spoločné záujmy.

Spracovala:
Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD., 

Útvar hlavného kontrolóra 
MsÚ Púchov

Za posledné roky začali niektoré samosprávy zavádzať do praxe participatívny rozpočet. Ten umož-

ňuje zapojiť občanov do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa ich mesta a spolurozhodo-

vať o rozdelení vyčlenených finančných prostriedkov na podporu komunitných projektov.

Ilustr. obr.
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Infopult: 042 - 3260 410, E-mail:  moppu.info@decodom.sk 
Adresa: Okružná ulica č. 1927 - OC Stopshop

Dom nábytku Decodom PúchovOTVORENÉ

DENNE

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Platnosť akcie: 15. 11. - 14. 12. 2018

www.electrolux.sk

*Pri objednaní kuchyne Decoplan 
nad 2 000€ po zľave dostane 
prvých 100 zákazníkov DARČEK 
rýchlovarnú kanvicu EEWA7700 
Hot Beverage v hodnote 7990€
za 0,01€. Výber farby darčeka 
závisí od skladovej zásoby 
na predajni.

- presná kontrola optimálnej teploty
- indikácia teploty v reálnom čase
- vyberateľný fi lter na odvápnenie

Na 19 predajniach Decodom nájdete 
bohatú ponuku spotrebičov značky 
Electrolux 

DARČEK

NA PROGRAM

MANHATTAN

-30%
AŽ DO

770 €

539 €
Séria MANHATTAN kombinácia 36
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub votan 
š/v/h: 362,7/206,6/50 cm
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/   

MULTI študentská izba, 
vyhotovenie: dub pílený bardolino

NA PROGRAM

MULTI

-20%
AŽ DO

-43%
DECOPLAN
kuchyne na mieru

AŽ DO
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100 rokov od konca 1. svetovej vojny 
a vzniku Československa

Na začiatku vojny v roku 1914 narukovalo z Pú-
chova viac ako 200 mužov a z  Horných Kočko-
viec okolo 115. V ďalších rokoch vojny narukovali 
ďalší mladí muži, ktorých počet nepoznáme. Z 
vojny sa v r. 1918 - 19 domov vrátilo 156 mužov. 
Menoslov padlých obsahuje 35 mien z Púchova 
a 25 z Horných Kočkoviec.

Vojaci z Púchova a okolia slúžili najmä v jednot-
kách 71. pešieho pluku a 15.  domobraneckého 
pešieho pluku. Údaje o  padlých vojakoch v pr-
vej svetovej vojne dnes môžeme vyhľadať nielen 
vo Vojenskom historickom ústave v  Bratislave, 
ale aj na internete - napr. na www.velkavojna.sk. 
Počet padlých vojakov z územia dnešného Pú-
chova je pravdepodobne väčší než 86. Zoznam 
obetí z územia dnešného Púchova sme nedávno 
zverejnili na našej webovej stránke puchovske-
noviny.sk.  

Mesto Púchov bohužiaľ nemá pomník padlých 
vojakov v prvej svetovej vojne ako poznáme 
z  mnohých európskych miest a dedín. Zaslúžili 
by si určite dôstojnejší pomník ako malý kameň 
venovaný padlým vojakom oboch svetových vo-
jen v parku pri Župnom dome.

Vznik Československej republiky
To, že dňa 28. októbra 1918 vznikla Českoslo-
venská republika sa Púchovčania dozvedeli až 
z niekoľkodňovým oneskorením. Internet, tele-
vízia ani rozhlas vtedy neexistovali. V dobových 
novinách sme našli len jedinú zmienku o nála-
dách obyvateľstva v našom regióne. Ukážkou 
nadšenia, ako niektorí ľudia prijali vznik novej 
republiky, bolo verejné zhromaždenie v Záriečí 
10. novembra 1918, teda len pár dní po jej vyhlá-
sení v Prahe 28. októbra a Martinskou deklaráci-
ou z 30. novembra. 
Dňa 5. decembra 1918 o zhromaždení pri-
niesli krátku správu Národnie noviny: „O tret-

ej hodine popoludní lúka priškole, takzva-

ná Kadlecovec, ožila. Strýčkovia v hodných 

klobúkoch a babky v bielych plachtičkách sa 

dostavovali. Zrazu zahrmeli okrášlené vozy 

a z Láz, Lúk, Lysej, Dohnane, Púchova, Vydr-

nej, Mestečka a zo Zbore pod zástavami a so 

spevom sa valil slávnostný pochod. Zariečská 

mládež v krojoch ich vítala a každému, kto 

nemal, pripínala trikoloru. Lúka sa naplnila 

a na nej bola sústredená celá Púchovská do-

lina. Len nevládni zostali doma; kto mohol, 

každý spiechal, aby sa trochu obodril, oživil...“ 

Koniec vojny znamenal aj rabovanie 
Mesto Púchov malo v roku 1918 menej ako dve ti-
síc obyvateľov. Keď maďarskí predstavitelia mesta 
spolu so žandármi opustili začiatkom novembra 
Púchov, došlo k hromadnej rabovačke. Asi tisíco-
vý dav dedinčanov z Marikovskej doliny prepadol 
mesto a vyraboval všetky židovské obchody, hos-
tince a časť bytov. Rabovačka trvala dva dni a celko-
vo jej za obeť prišlo 42 židovských rodín. Rabujúci 
dedinčania dokonca zavraždili manželku obchod-
níka so strižným tovarom Salamana Politzera. V krč-
me Mórica Nathana sa zasa dvaja českí robotníci 
utopili v alkohole. 

Keď dedinská chudoba chcela zaútočiť smerom 
na Záriečie, zastavili ich už v  Dohňanoch. Na po-
moc proti rabujúcim prišli aj vojaci vracajúci sa z 
talianskeho frontu. Púchovčania zostavili národ-
nú gardu, aby si bránili svoj majetok. Jej členovia 
strážili aj most cez Váh a bránili Púchov streľbou do 
Kočkovanov, ktorí chceli tiež rabovať mesto. Pokoj 
a koniec hrozby rabovania priniesli až českí vojaci, 
ktorí sa ubytovali v hostinci Mórica Nathana.

S. Flimmel, zdroj: Púchov (C. Janega a kol., 
1970), Púchov (K. Janas a kol., 2006)

Koniec októbra 1918 znamenal pre obyvateľov Slovenska koniec 

prvej  svetovej vojny, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nového 

štátu - Československa.

Pamätné kamene a jubilejné háje z roku 1928
Oddávna sa ľudia snažili mať akési živé pamätníky 
na rôzne dôležité udalosti vo svojom živote, a tak 
vysádzali stromy napríklad z príležitosti narode-
nia dieťaťa, svadby či úmrtia blízkych, a podobne. 
Dodnes sa udržala tradícia výsadby pamätných 
stromov najmä pri návštevách štátnikov alebo aj 
pri iných významných príležitostiach. Vysádzali 
sa tiež pamätné háje, ktoré nadväzovali na kedysi 
rozšírené posvätné háje, ktoré boli nedotknuteľné. 
Posvätné háje boli priestory pod šírym nebom ob-
klopené stromami, využívané v prírodnom kulte 
predkresťanských náboženstiev.

V roku 1918 došlo k zániku Rakúsko-Uhorskej mo-
narchie a na jej troskách vznikli niektoré nové štáty, 
medzi ktorými nechýbala ani Československá re-
publika (ČSR). Bratské národy Čechov a Slovákov 
sa tak po prvýkrát ocitli na mape Európy. Po kon-
solidácii pomerov na území prvej ČSR sa vysádzali 
jubilejné háje až na konci desiateho výročia trvania 
štátu, teda v roku 1928. Hájiky boli zakladané na 
vhodnom mieste v primeranej veľkosti a mali byť 
opatrené kamennými pamätníkmi s trvalým ozna-
čením roku 1928. Výber drevín mal byť vhodný pre 
dané stanovište, avšak odlišný od okolitého lesa.

Jubilejné hájiky 10. výročia trvania prvej ČSR upad-
li do zabudnutia, alebo sa stali nepotrebnými, ba 
dokonca nežiadúcimi (symbolika predchádzajúcej 
éry). Absencia starostlivosti o pamätné hájiky či 
stromy zapríčiňuje potom ich postupný zánik. Za 
zachovanie niektorých takýchto živých pamätní-
kov, prípadne len ich zvyškov, môžeme neraz vďa-
čiť len šťastnej náhode alebo zhode priaznivých 
okolností. Ich osudy spravidla určuje človek, nie-
kedy aj prírodné činitele, najmä vekové možnosti 
jednotlivých drevín.

Jubilejný háj z roku 1928 upadol do zabudnutia aj v 
Púchove. Prístup do tohto hája bol od púchovskej 
nemocnice, alebo z druhej strany chodníka okolo 
záhradkárskej osady a prírodného amfiteátra La-
chovec. Podľa pamätníkov bola skladba, umiest-
nenie a druh drevín v osemhektárovom poraste 
uspôsobené tak, aby vytvárali letopočet 1928. 
Nápis mal byť viditeľný od železničnej stanice. Na-
koľko ide o bežný hospodársky les, realizovali sa tu 
prebierky aj ťažba a v súčasnosti už nie je možné 
pozorovať ani náznaky tohto letopočtu. Z pôvodne 
vysadených drevín sú tu smrekovce, smreky, javory 
a borovice.

V minulosti tu bol osadený pamätník k 30. výročiu 
vzniku ČSR s letopočtami 1918 – 1948. Kedy a kým 
bol odstránený, nie je známe.
Uvedené informácie som čerpala z publikácie Pa-
mätné kamene a jubilejné háje z roku 1928 (LESY 
Slovenskej republiky, štátny podnik, ktoré si dali za 
cieľ všetky známe jubilejné háje a pamätné kame-
ne zdokumentovať). Je tiež pripomienkou prepoje-
nia lesníctva so vznikom spoločného štátu.

Dnes pri prechádzke na amfiteáter Lachovec už 
jubilejný háj ani pamätník nenájdete, ale v rokoch 
mojej mladosti sme spolu s rodičmi v kroví hľadali 
a našli kameň, s vyrytým letopočtom 1918-1948 a 
pozerali na stromy, o ktorých sme vedeli, že sú vy-
sadené v tvare letopočtu 1928.

Irena Kováčiková, mestská kronikárka
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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 Slo-
bodníkom o veľkej ceste domov z ďalekej 
Indie na 61-ročnej Jawe 250 spolu so žltými 
Trabantami. 

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

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

18. 11. (nedeľa) o 16:00 h
Rozprávková nedeľa
Pozývame vás spolu s Mestskou knižnicou do sveta rozprávok prostredníc-
tvom čítania z detských kníh.

23. 11. (piatok) o 20:00 h
Večer legendárnych The Beatles
Nezabudnuteľné hity anglickej rokenrolo-
vej skupiny v podaní miestnych muzikan-
tov Róberta Fapša, Juraja Vačka a Matúša 
Jakubeka. Nebudú chýbať ani gramofóno-
vé platne. Pozývame na unikátny večer pre 
všetkých milovníkov „chrobákov“! 

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, 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 €). 

Piatok, 16. 11., 20.00 h

TEN, KTO ŤA MILOVAL     
Komediálne ladený príbeh je zasadený do prostredia predvianočného zhonu známeho kúpeľné-
ho mesta. Hlavným rozprávačom príbehu by mal byť po správnosti kpt. Kalina – nepodplatiteľný 
policajt, milujúci manžel, skvelý otec a báječný syn svojej matky v jednej osobe, keby však iróniou 
osudu hneď na začiatku deja neumrel pri autonehode spôsobenej zlým výberom pneumatík. 
MN 12  rokov – ČR – Continentalfilm – 90´ – české znenie – komédia, rodinný, krimi. Vstupné 
5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 17. 11., 15.30 h   Nedeľa, 18. 11., 15.30 h

GRINCH     
Grinch je nenapraviteľný hundroš, ktorý neznáša všetko a všetkých a zo všetkého najviac Via-
noce. Tie by najradšej zrušil. Vo filme, ktorý natočili Zlodusi, čo majú na svedomí Mimoňov, sa o 
to dokonca aj  pokúsi. Grinch, večne namosúrený zelený chlpáč, ktorému celkom vyhovuje sa-
motárstvo v jaskyni, kde sa necháva obskakovať svojím verným psíkom Maxom. Do civilizácie 
vychádza len v najnutnejších prípadoch, napríklad keď jeho chladnička a komora začnú zívať 
prázdnotou.
MP – USA – CinemArt – 86´ – slovenský dabing – animovaná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok, 19. 11., 19.30 h    „KINO ZA „BABKU“   

ZRODILA SA HVIEZDA        
V novom spracovaní romantickej drámy stvárni Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona 
Mainea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally (Lady Gaga). Táto už svoj veľký 
sen o hviezdnej kariére vzdala…pokým ju Jack neprinúti výjsť na pódium pod svetlá reflektorov. 
Ale keď Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup z 
veľkých pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými démonmi.
MN 15 rokov – USA – Continentalfilm – 136´ – titulky – dráma, hudobný. Vstupné 2 €.

Streda, 21. 11., 17.30 h  

SNOW FILM FEST    
Filmový  festival zimných športových a cestovateľských filmov  je opäť po roku späť. Predstavuje 
tie najlepšie dobrodružné filmy so zimnou tématikou.  Pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu 
! Info nájdet aj na plagáte vľavo na vedľajšej strane. Vstupné 4 €.

Piatok, 23. 11., 17.30 h   Sobota, 24. 11., 15.30 h  

PAT A MAT: ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVÁ     
Blíži sa zima a naši kutilovia  Pat a Mat to nemôžu nechať len tak, a o to viac ak ich “zaskočí“ sneho-
vá nádielka. Ako si poradia s vianočnou výzdobou ich nových domov a aké vianočné darčeky si 
podarujú pod vianočným stromčekom? A majú vlastne naši majstri vianočný stromček, taký ako 
ho poznáme, alebo si vyrobia svoj vlastný „kutilský“? Čo urobí Pat a Mat so snehovou kalamitou, 
ktorá sa im napadá na záhradu a aký nový stroj a riešenia vymyslia? Po zábave na snehu príde 
určite vhod horúca sauna, tak prečo by si ju rovno nepostavili. A čo tak vyrobiť si vlastný betlehem 
a osláviť Silvestra.Pre našich majstrov to  nie je žiadna komplikácia prekážkou a žiadna výzva do-
statočne veľká. Pat a Mat a ich zimné dobrodružstvá, tak to tu ešte nebolo!
MP –  ČR –  Continentalfilm   - 60´-  bez dialógov –  rodinný, báková animácia. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
do 4. 1. 2019                     vestibul divadla  18.00 h   

JOZEF CHRENA, VIKTÓRIA CHRENOVÁ
Spoločná výstava pri príležitosti životného jubilea autora a jeho vnučky. Maliar, výtvarník, ktorý 
svoje obrazy maľoval v Arménsku, Gruzínsku, Rakúsku, Poľsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, 
Turecku, Španielsku, Indonézii, USA, Austrálii a samozrejme v Česku a na Slovensku. 

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 vlast-
ne nie je oteckom? Hrajú: Kamila Magálová, Jozef Vajda, Mary Havranová Bartalos a Juraj Bača. 
Vstupné v predpredaji: 18/17 €, v deň predstavenia: 21 €.

Piatok, 16. 11.                                vestibul divadla  18.00 h

D121: VÝSTAVA VO VÝSTAVE
Vernisáž výstavy bábok jubilujúceho bábkarského súboru  D121 s malou kultúrnou prezentá- 
ciou súboru. V predvečer Noci divadiel 2018, výstava vložená do výstavy tiež jubilujúceho maliara 
Jozefa Chrenu. Vstup voľný. 

Sobota, 17. 11.  veľká sála, vestibul divadla  od 14.30  do 00:30 h   

NOC V DIVADLE ´18
Celoslovenské podujatie. Kompletný program na flalovom plagáte na vedľajšej strane. 
SPRIEVODNE: ACUSTICA DE LUXE (vestibul divadla, medzičas medzi  jednotlivými  divadelnými 
predstaveniami, cca o 19.30, 21.30 a 23.30 hod.), VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís bábkar-
ského súboru D121. BONUS:  Predpolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia až 
do konca.

Utorok, 20. 11.                                veľká sála   19.00 h

LÚČNICA: Z TVORBY PROF. ŠTEFANA NOSÁĽA
Vypredané predstavenie, pokúšame sa o  ďalší termín pre Púchov, Lúčnicou prisľúbený na jar 
2019. 

Nedeľa, 25. 11.                                veľká sála   16.00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: MRÁZIK
Zažite pravú ruskú zimu s Mrázikom – klasickou ruskou rozprávkou pre malých i veľkých v poda-
ní Trenčianskeho hradného divadla. Nežná Nastenka, namyslený Ivan, smiešna Marfuša a dobrý 
dedko Mrázik prídu do Púchova, aby vám skrášlili advent. Vstupné: 5 €. Akcia: pre každú menino-
vú Emíliu a Katarínu: 2,50 € (preukázať sa treba dokladom totožnosti). 

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

Utorok, 27. 11.       kinosála         16.00 h

KLUB ŽIEN: MÓDA A JEJ HISTÓRIA
Je tu pre nás a kráča s nami každý deň. Je sto rokov veľa? Alebo málo? Zaujímavá prednáška o  
vývoji, premenách a pohľade na odev v súčasnosti a v minulosti. Viac s Ing. Lenkou Jancíkovou, 
riaditeľkou SOŠ v Púchove.  

Štvrtok, 29. 11.       kinosála        18.00 h

KLUB ZDRAVIA: VARÍME ...
Varíme s Romanom Uhrínom. Ak hľadáte zdravú a chutnú alternatívu bežného stravovania s pre-
ukázanými priaznivými zdravotnými účinkami, ste na správnej stope. Recepty sú určené všetkým, 
ktorí chcú predísť civilizačným chorobám, ozvláštniť a ozdraviť svoj jedálniček, či proste fanúši-
kom zdravej výživy. Vstup voľný.

KURZY A KLUBY

Ďalší program na: www.kultura.puchov.sk
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1. Marin. kurací steak, ryža, zel. obloženie 
2. Bravčová rolka so slaninkou a sušenými 
slivkami, pučené zemiaky, kyslá uhorka
3. Falošný „Cezar“ šalát s kuracím mäskom 
4. Pizza Quatro Stagioni 

Reštaurácia 
Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 13. 11.
Domáca kapustnica s údeným a hubami
Prepeličí vývar, mäso, rezance, zelenina
1. Živánska v alobale, kapust.-mrk. šalát
2. Morská šťuka na masle, šalát Caprese       
3. Kurací Cordon Bleu, peč. zemiaky, tatárska     
4. Plnená pečená prepelica, rest. kel so zem.      

Streda: 14. 11.
Gulášová hovädzia
Prepeličí vývar, mäso, rezance, zelenina
1. Opek. bazalk. tofu, preliv z varených 
vajíčok, kučeravý šalát
2. Kuracie Kung-pao, jazmínová ryža
3. Kurací Cordon Bleu, peč. zemiaky, tatárska     
4. Plnená pečená prepelica, rest. kel so zem.      

Štvrtok: 15. 11.
Frankfurtská s párkom/Prepeličí vývar
1. Katov šľah - pikantné brav. v zemiak.placke
2. Steak z kur. stehna na grile, zem. pyré, šalát
3. Kurací Cordon Bleu, peč. zemiaky, tatárska     
4. Plnená pečená prepelica, rest. kel so zem.      
 
Piatok: 16. 11.
Cviklový krém s chrenom/Prepeličí vývar
1. Bravčový kotlíkový guláš, chlieb 
2. Tagliatelle s gril. tuniakom a parmez. om.  
3. Kurací Cordon Bleu, peč. zemiaky, tatárska     
4. Plnená pečená prepelica, rest. kel so zem.      

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 13. 11.
Zemiaková nakyslo so zemiak. a vajíčkom
1. Dukátové buchtičky s vanilkovým kré-
mom a lesným ovocím, toping
2. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakové 
pyré, čalamáda    
3. India: Morčacie mäsko s tibetskou omáč-
kou, basmati ryža s kukuricou 
  
Streda: 14. 11. 
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny 
1. Zeleninový šalát s kúskami vyprážaného 
camembertu, dresing, pečivo 
2. Pečené kačacie stehno, dusená červená 
kapusta, knedľa 
3. India: Grilovaný rybací filet, grilované 
batáty, dresing 

Štvrtok: 15. 11.  
Zeleninová s haluškami 
1. Penne v rajč. om., parmezán, bazalka
2. Mexický hovädzí guláš, ryža, strúhaný syr  
3. India: Tandoori Aloo, paradajková omáč-
ka, syrovo-zemiakový chlieb

Piatok: 16. 11.
Polievka z červenej šošovice s mrkvou 
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska 
2. Filet z lososa, grilovaná zelenina, dresing 
3. India: Kuracie krídielka v tibetskej omáč-
ke, vajíčkovo-zeleninová cestovina 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 13. 11.
Hrachová s párkom
Zeleninová s pohánkou
1. Kuracie prsia s čer. repou, kešu orieškami  
a hruškami, dus. ryža 
2. Plnený brav. bôčik, pučené zem., k. uhorka
3. Špenátové rizoto so smotanou a syrom, 
šopský šalát 
4. Listový šalát s tuniakom, červ. cibuľou a  
vajíčkom, toast  (celý týždeň)

Streda: 14. 11.
Zabíjačková kapustnica
Špargľová krémová
1. Černohorský morčací rezeň, zemiakové 
pyré, zeleninový šalát
2. Domáca sekaná plnená vajíčkom, zemia-
ky na kyslo,  drevorubačská bageta
3. Tvarohové knedličky s lieskovo-orieško-
vým krémom a maslovou strúhankou   

Štvrtok: 15. 11.
Hŕstková
Kráľovská cesnaková
1. Vinárska brav. krkovička s hroznom a 
nivou, dus. ryža, hranolky 
2. Restovaná morčacia pečeň na cesnaku a 
cibuľke, dus. ryža, uhorkový šalát 
3. Vypr. šunková rolka s kelom a mozzare-
llou/vegetar. (výber), zemiaky, tatar. 

Piatok: 16. 11.  
Kuracia horárkina s hubami a hlivou 
Cuketová
1. Gnocchi so smotanovo-kôprovou omáč-
kou a kúskami lososa
2. Kurací steak s broskyňou a syrom, ryža
3. Vyprážané syrové trio, zemiaky, kečup/
tatar. omáčka (výber)

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 13. 11. 
Hráškový krém, chlieb 
1. Kur. stehno pečené, ryža, čer. kompót
2. Sójová diabolská pochúťka, opekaný 
chlieb vo vajíčku 

Streda: 14. 11. 
Hovädzia s mäsom a cestovinou, chlieb
1. Hovädzie dusené v keli, varené zemiaky
2. Penne s listovým špenátom
 
Štvrtok: 15. 11.
Zemiaková s paprikou, chlieb
1. Br. stehno na smotane, kysnutá knedľa
2. Vypr. palacinky so syrom a bryndzou, 
puč. zemiaky

Piatok: 16. 11.        
Cesnaková krémová s krutónmi, chlieb 
1. Vyprážaný syr so šunkou, americké 
zemiaky, tatárska omáčka 
2. Čučoriedkový koláč s masl. posýpkou  

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 13. 11. 
Karotková na kyslo
1. Pečená bravčová krkovička, kapusta, 
knedľa
2. Hrbatý morčací rezeň, dusená ryža

Streda: 14. 11. 
Hrachová na maďarský spôsob
1. Cigánske bravčové rebierko, ryža/ame-
rické zemiaky
2. Domáca sekaná, zemiaky na kyslo, chlieb

Štvrtok: 15. 11.  
Boršč
1. Vypráž. kurací rezeň, zem. kaša, uhorka
2. Nitrianske brav. pliecko, domáce halušky

Piatok: 16. 11.
Hríbová na paprike s mrvenicou
1. Španielský hovädzí vtáčik, dusená ryža
2. Diabolská bravčová pochúťka, opekaný 
chlieb vo vajci

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 13. 11.
Rascová s vajíčkom
1.  Kuracia pikantná zmes s čiernymi oliva-
mi, dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Hov. stehno na milánsky spôsob, knedľa 
3. Špenátové halušky s dubák. omáčkou
Dezert: Jogurtový s ovocím    

Streda: 14.11.
Slepačí vývar so zeleninovými haluškami 
1. Morčacia roláda v líst. ceste, zemiakové 
pyré, zeleninové obloženie
2. Divinový guláš, chlieb (6,50 €)
3. Lekvárové pirohy s makom
Dezert: Dvojfarebné rezy

Štvrtok: 15. 11.
Petržlenový krém s krutónmi
1. Kurací steak s maslovou karotkou, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie
2. Brav. sekaná so zemiakovým prívarkom
3. Cuketové placky
Dezert: Mandarínkové rezy

Piatok: 16. 11.
Tekvicová s kokosovým mliekom
1. Kur. stehno s dubák. plnkou, ryža, 
kompót
2. Boloňské špagety so syrom
3. Treska s lečom, zemiakové pyré 
Dezert: Kysnutý koláč s čučoriekami 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 13. 11.
Fazuľová polievka so slivkami, chlieb     
Hovädzí  vývar s cestovinou a zeleninou  
1. Kurací perkelt, maslové halušky  
2. Stroganov z hov. sviečkovice, ryža
3. Bryndz. halušky so slaninkou, zakysanka
4. Pizza Petto di Polo

Streda: 14. 11.
Frankfurtská polievka s párkom, chlieb
Slepačí vývar so špenátovými haluškami   
1. Vypráž. kur. „Cordon bleu“, zem. pyré
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa  
3. Gril. hermelín na list. šaláte, brus. preliv
4. Pizza Pancetta e Pecora

Štvrtok: 15. 11.
Strúčiková polievka na kyslo, chlieb
Hovädzí vývar „Risi-Bisi“
1. Kurací steak „Hawai“, ryža, zel. obloženie  
2. Divinové ragú na poľovnícky spôsob, 
maslové halušky (5,90 €)                                    
3. Zem. baba s úd. mäskom, kyslé mlieko 
4. Pizza Siciliana

Piatok: 16. 11.
Cviklová krémová, chlieb  
Slepačí  vývar s mäskom a zeleninkou
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Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

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)
Adventná BUDAPEŠŤ, Oceanarium a Tropicarium  28 €
16.12. (nedeľa)
Adventný KRAKOW a soľná baňa WIELICZKA  26 €

Adventné JEDNODŇOVKY:
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!

Národné divadlo!

Posledné miesta!
15. január 2019 

OPERA CARMEN
Historická budova Národného divadla
Temperamentná hudba, dramatický príbeh!
Cena: od 27 € (k dispozícii sedenia I. až IV. kategórie)

TIP na darček k Vianociam!

Posledné miesta!

Pri plánovaní tohtoročných výstav v našej „improvi-
zovanej galérii“ divadelného vestibulu sme sa roz-
hodli skombinovať životné jubileum maliara Jozefa 
Chrenu (70 rokov) s jubileom organizovania našich 
výstav (kompletný zoznam si môžete pozrieť na in-
formačnom paneli, keď navštívite aktuálnu výstavu 
JOZEF CHRENA, VIKTÓRIA CHRENOVÁ. 

Jej vernisáž mala vďaka spomínaným výročiam i 
prítomnosti divákov, ktorí sú pravidelnými naši-
mi návštevníkmi, naozaj výnimočnú atmosféru, 
podčiarknutú hudobným doprovodom detskej 
ľudovej hudby LACHOVČEK, dokonale sa hodiacej 
k tradičnej, v mnohom i folklórnej tematike pre-
važnej väčšiny obrazov i špeciálneho hosťa výsta-
vy - organistu, pedagóga, cirkevného hudobníka a 
odborníka na organy – MARIÁNA MUŠKU. Nášmu 
jubilantovi/svojmu priateľovi zahral na klavíri hlbo-
kú a dojímavú improvizáciu, podľa jeho slov „vyply-
nuvšiu z atmosféry tejto vernisáže“.

JOZEF CHRENA (nar. 10. 3. 1948) žije a tvorí v Mo-
ravskom Svätom Jáne, kde má vo svojom dome 
ateliér i galériu. Namaľoval už cca 4.000 obrazov a 
tisíce skíc roztrúsených po celom svete. Vystavoval 
na 86-tich samostatných výstavách a 150 spoloč-
ných výstavách a salónoch v mnohých krajinách. 
Najviac si cení samostatnú výstavu v New Yorku 
(2010) na Manhattane v Bohemian National Hall 
či v slovenskom dome v austrálskom Adelaide. Za 
jeho umeleckú činnosť, za úspešnú reprezentáciu 
výtvarného umenia doma i v zahraničí získal poctu 
a medailu riaditeľa Národného osvetového centra i 
množstvo ďalších ocenení.    

VIKÓRIA CHRENOVÁ (nar. 11. 1. 2002), vnučka krá-
čajúca v dedových umeleckých šľapajach. Venuje 
sa predovšetkým kresbe (portréty, abstrakcie).
Ďakujeme vám, milí naši návštevníci, že takmer me-
siac čo mesiac prinášame pre vás vždy novú a novú 
vizuálnu krásu do vestibulu Divadla Púchov. Aj táto 
výstava je predajná, ak by ste potrebovali výni-
močný vianočný darček a môžete ju navštíviť až do  
4. januára 2019.

Mika Vargová, manažérka kultúry

Jubilejná 50. výstava v Divadle Púchov patrila Chrenovcom
Maliar zo Záhoria Jozef Chrena sa venuje predovšetkým krajinomaľbe, ale aj portrétu, zátišiu a abstraktnej maľbe.  
Obrazy tvorí špachtľovou technikou, prevažne olejom a akrylom, ako i akvarelom, pastelom a rudkou. Jeho diela sú plné 
slnka a optimizmu. Jeho talent pre výtvarné umenie zdedila vnučka Viktória, ktorá dedovi sekunduje na výstavách.
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www.swan.sk

Máte doma

lenivý internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

už od
9,99 € 
mesačne

 

Predaj a montáž nasledovných 
produktov + dodanie priamo domov  
 satelitnej techniky 
 televíznych rozvodov 
 slaboprúdových rozvodov 
 internetovej a štruktúrovanej 

kabeláže 
 audio a video vrátnikov 
 kamerových systémov 
 telefónnych a rozhlasových 

ústrední 
 bezdrôtových telefónov 
 oprava satelitnej techniky 
 aktivácia SKYLINK 

Nájdete nás v Púchove na Moravskej 
ulici ,tel. 0905 784 669 
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Majstrovstvá začali pre Púchov skutočne pekne. 
Prvými súťažami boli zápolenia družstiev kata a 
súťaže kobudo. Hneď v úvode získali zástupcovia 
CVČ ZŠ Gorazdova Púchov dve zlaté medaile.

V súťaži družstiev najmladších karatistov v kata 
konečne, po niekoľkých bronzoch, stálo na naj-
vyššom víťaznom stupni družstvo v zložení 
Maťko Behro, Maťko Jancík a Nika Arany. Tesné 
víťazstvo pretekárov s najnižšími pásmi v súťaži, 
hoci až v rozstrele o prvé miesto, prekvapilo a mi-
moriadne potešilo aj v hľadisku sediaci púchov-
ský fanklub. V súťaži jednotlivcov im medaily ušli 
skôr chybou rozhodcov, ktorí prehliadli veľké 
chyby dvoch cvičencov na medailových pozíci-
ách. No aj štvrté a piate miesto v tak silne a po-
četne obsadenej kategórii sú pekné.

Ďalšie zlato doniesol dlhoročný úspešný repre-
zentant Púchova a Slovenska Tomáš Čvirik, ktorý 

je držiteľom čierneho pásu. Súťaž kobudo vyhral 
s dlhou zbraňou a potvrdil tak svoju stabilnú po-
zíciu. Tomášovi Čvirikovi pribudol aj bronz v silne 
obsadenej súťaži v kata.

Na posledné zlato sme museli čakať skoro až do 
samého záveru turnaja, kde ho vybojovala Nina 
Jandušíková v kumite dievčat svojej vekovej ka-
tegórie. Po zakolísaní v kategórii družstiev, kde 
dobré Púchovčanky zostali veľmi dlžné svojmu 
menu a možnostiam, Nina predviedla pekný vý-
kon a súperky doslova rozstrieľala. Je jednou z 
adeptiek na reprezentáciu v rámci majstrovstiev 
sveta na budúci rok a záleží len na nej, či bude 
bojovať aj o cennejšie zlato pre Slovensko.

Majstrovstvá Slovenska v karate boli napriek získaným zlatým 
medailám pre Púchovčanov predovšetkým postrčením k ďalšej práci  
Tohoročné majstrovstvá Slovenskej federácie karate a bojových umení v Šali (10. 11. 2018) 

boli v znamení dvoch skutočností. Prvou bolo rekordných 460 štartov v kumite, kata a ko-

budo súťažiach. Druhou bola informácia, že Slovensko bude na budúci rok organizátorom 

majstrovstiev sveta WUKF.

Viktória Rosinová, ktorá je skôr zápasníčka ako 
katistka, tentokrát v kumite neuspela. Striebro v 
kata bolo určite cenné. 

Z tretích miest rozličnej hodnoty, bolo nepo-
chybne najcennejšie tretie miesto v kata chlap-
cov, ktoré získal v silne obsadenej súťaži Filip Má-
ček. Napriek smolným zemiakovým medailám 
viacerých pretekárov je možné hodnotiť výsle-
dok ako úspech. No pri vedomí toho, čo sa ešte 
dá pre rozvoj Púchovčanov urobiť, ako aj toho, čo 
nás budúci rok čaká, je to skôr postrčenie a po-
vzbudenie k ďalšej práci. 

František Komora

Už o necelé dva týždne sa študenti stredných 
škôl, dobrovoľní hasiči, zamestnanci Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) a jeho organi-
zácií či široká verejnosť spoja pre dobrú vec. Na 
pôde Trenčianskej župy a v troch nemocniciach 
v jej správe sa o niekoľko dní uskutoční spoločný 
odber krvi.
Vzácnu červenú tekutinu môžu dobrovoľníci da-
rovať v utorok 20. novembra 2018 v čase od 8.00 

Blíži sa Jesenná kvapka krvi Trenčianskej župy
do 10.00 h na Úrade TSK v priestoroch banke-
tovej miestnosti na 2. poschodí. V rovnaký deň, 
no už od 7.00 h, budú na odber krvi pripravení 
aj v považskobystrickej, bojnickej a myjavskej 
nemocnici. 
Ak máte záujem pomôcť zachrániť život a zú-
častniť sa Jesennej kvapky krvi, svoju účasť mô-
žete nahlasovať na e-mailovej adrese matej.pla-
nek@tsk.sk alebo na tel. č. 0901 918 137.
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HOKEJ

Púchovčania pokračujú na víťaznej vlne, zdolali Osmos B

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

2. liga muži
11. kolo: 
MŠK Púchov – HC Osmos Bratislava B 4:1 (1:0, 

0:0, 3:1), 4. Fančovič (Prus, Luhový), 41. Prus (Luhový, 
Turan), 44. Brňák (Furo, Panáček), 47. Luhový (Švant-
ner, Fančovič) – 52. Hančiak (Vintr, Daraš)

Strely na bránku: 53/26, presilové hry: 4/0 – 5/0, 
rozhodovali Krist, Hodoň, Drblík, 300 divákov

Zostava MŠK Púchov: Kostelný – Kvocera, Fančo-
vič, Brňák, Haluška, Augustín, Kotala, Kollárik, Húska 
– Luhový, Prus, Turan, Švantner, Panáček, Furo, Miču-
da, Pišoja, Gálik, tréner Branislav Okuliar

V stretnutí s nepríjemným súperom sa dokázali Pú-
chovčania strelecky presadiť už po troch minútach, 
kedy ich po asistencii Prusa a Luhového poslal do 
vedenia Fančovič – 1:0. V druhej tretine sa bojovalo 
o každú piaď ľadu a hoci Púchovčania svojho súpe-
ra prestrieľali, nedokázali sa strelecky presadiť. Na-
mieste bol aj domáci gólman Kostelný, a tak diváci 
v prostrednej dvadsaťminútovke gól nevideli. Hoke-
jisti MŠK mali raketový nástup do záverečnej tretiny, 
kedy už po desiatich sekundách prekonal Prus hosťu-
júceho brankára po asistenciách Luhového a Turana. 
Druhý gól Bratislavčanmi otriasol a o tri minúty pridal 
Brňak gólovú poistku. Asistovali mu Furo a Panáček. 
Neubehli ani ďalšie tri minúty a Luhový po prihráv-
kach Švantnera a Fančoviča zvýšil na 4:0 a bolo „vy-
maľované“. Púchovčania potom v pohode strážili 
pohodlné vedenie a súperovi dovolil skorigovať až 
osem minút pred koncom, kedy bezgólovú radosť 
Kostelnému pokazil Hančiak – 4:1. Púchovčania si tak 
udržali druhú priečku s dvojbodovou stratou na Levi-
ce a štvorbodovým náskokom na Prievidzu.

Ostatné výsledky 11. kola: 
Partizánske – Dolný Kubín 6:3, Brezno – Levice 2:6, 

Dynamax Nitra – Prievidza 4:5, Senica mala voľno
1. Levice  10 8 0 1 1 51:26 25
2. MŠK Púchov  10 7 1 0 2 54:27 23
3. Prievidza  10 6 0 1 3 48:40 19
4. Dynamax NR  9 5 1 0 3 41:38 14
5. Partizánske  9 4 0 1 4 36:32 13
6. Osmos BA B  10 4 0 0 6 48:58 12
7. D. Kubín  9 3 0 0 6 39:42 9

8. Brezno  10 2 1 0 7 34:56 8
9. Senica  9 1 0 0 8 31:63 3
   I. liga starší žiaci
   8. HT
  14. kolo: 
   HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 1:1 (1:0, 
0:0, 0:1), 8. Berák (Baksa) – 51. R. Halušková (Zajvald, 
Hudík)
   Ostatné výsledky 14. kola: Zvolen – Liptovský Mi-
kuláš 5:2, Martin – Ružomberok 8:0, Brezno – Žilina 
1:10, Považská Bystrica – Lučenec 16:11
1. B. Bystrica 14 10 2 2 99:23 22
2. MŠK Púchov  14 10 2 2 81:18 22
3. Žilina  14 10 1 3 105:41 21
4. Martin  13 9 1 3 102:34 19
5. Zvolen  13 9 0 4 71:30 18
6. L. Mikuláš  14 6 0 8 81:48 12
7. P. Bystrica  14 4 0 10 65:98 8
8. Brezno  14 4 0 10 42:123 8
9. Ružomberok  13 3 0 10 48:80 6
10. Lučenec  13 0 0 13 48:247 0
   7. HT
  14. kolo:
   HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 5:3 (2:1, 
3:1, 0:1), 6. Cebo (Toman, Hromada). 24- Brežný, 54. 
Toman
   Ostatné výsledky 14. kola: Zvolen – Liptovský Mi-
kuláš 8:4, Martin – Dolný Kubín 0:6, Brezno – Žilina 
1:14, Považská Bystrica – Lučenec 10:4
1. B. Bystrica 14 12 0 2 118:49 24
2. D. Kubín  13 11 1 1 97:19 23
3. MŠK Púchov  14 9 2 3 99:47 20
4. Zvolen  14 9 2 3 78:54 20
5. Žilina  14 8 1 5 94:58 17
6. Brezno  14 4 1 9 38:96 9
7. Martin  13 4 0 9 36:81 8
8. P. Bystrica  13 2 3 8 37:71 7
9. L. Mikuláš  14 2 0 12 33:93 4
10. Lučenec  13 2 0 11 43:105 4

   I. liga mladší žiaci
   6. HT
  14. kolo: 
   MŠK Púchov – Banská Bystrica 13:1, Liptovský Mi-
kuláš – Zvolen 6:6, Ružomberok – Martin 1:15, Žilina 
– Brezno 15:6, Rimavská Sobota – Považská Bystrica 
4:8
   5. HT
   14. kolo:
   MŠK Púchov – Banská Bystrica 6:8, Liptovský Mi-
kuláš – Zvolen 5:7, Dolný Kubín – Martin 6:7, Žilina 
– Brezno 14:1, Rimavská Sobota – Považská Bystrica 
1:18 

Dorastenecká extraliga síce mala reprezentačnú prestávku, no oplatí sa vrátiť k minulotýždňovému stretnutiu v 
Trenčíne, ktoré dokázali mladí Trenčiania poraziť a držia sa v hornej časti tabuľky.                  FOTO: Anka Urbanová

Aj takéto momenty ponúka extraligový dorastenecký 
hokej. Zo zápasu Trenčín - MŠK Púchov.

Kto s kým na ľade
2. liga muži
12. kolo: 
HK 91 Senica – MŠK Púchov (17. 11. o 18.00), Os-

mos Bratislava B – Dynamax Nitra, Prievidza – Brezno, 
Levice – Partizánske, Dolný Kubín má voľno

Extraliga dorast
21. kolo: 
HC Košice – MŠK Púchov (17. 11. o 14.00), Slovan 

– Nitra, Skalica – Trenčín, Žilina – Michalovce, Spišská 
Nová Ves – Banská Bystrica, Zvolen – Poprad, Martin 
– Liptovský Mikuláš

22. kolo: 
HC Košice – MŠK Púchov (18. 11. o 10.30), Slovan 

– Nitra, Skalica – Trenčín, Žilina – Michalovce, Spišská 
Nová Ves – Banská Bystrica, Zvolen – Poprad, Martin 
– Liptovský Mikuláš

Kadeti
10. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov (18. 11. o 

13.30), Trenčín – Topoľčany, Žilina – Levice, Považská 
Bystrica – Prievidza
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Krasoklub Púchov úspešne 
odštartoval novú sezónu 

Krasokorčuľovanie

Na nadchádzajúcu sezónu sa naše 
krasokorčuliarky poctivo pripravovali 
počas letnej pauzy na medzinárod-
ných kempoch určených pre krasokor-
čuliarov z celej Európy pod vedením 
medzinárodných trénerov. 

Na prvé preteky v Slovenskom pohá-
ri do Hamuliakova na Hamíkovo Cup 
2018, ktorý sa konal v dňoch 20. – 21. 
októbra 2018, bolo vyslaných osem 
dievčat. 

Excelentný výkon podali Barborka 
Belobradová (2. miesto), Adelka Kaň-
ková (3. miesto) v kategórii Mladšie 
nádeje basic a Adrianka Michalíková 
(5. miesto) v kategórii Basic. 

V kategórii Nádeje 8 si Natálka Masari-
ková vybojovala 8. miesto a na 9. mies-
te skončila Sofi Motolová v kategórii
Nádeje 9. Lilka Drábová si vyjazdila 
konečné 7. miesto v kategórii Mladšie 
žiačky a Lucka Kolmanová v kategórii 
Staršie žiačky skončila preteky pred-
časne a umiestnila sa na priebežnom 
6. mieste z dôvodu rozsiahleho požiaru 
zimného štadiónu v Hamuliakove. 

Z tohto dôvodu boli preteky pred-
časne ukončené a Žofka Kubíková tým 

pádom nemala šancu predviesť svoju 
novú jazdu. 

Naše krasokorčuliarky nezaháľali ani 
počas sviatkov a zúčastnili sa ďalších, 
tentokrát medzinárodných pretekov 
- Slovenského pohára v Trnave na Tir-
navia Ice Cup, ktorý sa konal v dňoch 1. 
– 4. novembra 2018. V kategórii Nádeje 
8 si Laura Kolmanová svojou vynikajú-
cou jazdou vyjazdila krásne 5. miesto 
a Natálka Masariková skončila na 10. 
mieste. 

Sofi Motolová sa umiestnila na 18.
mieste v kategórii Nadeje 9. Vynikajúci 
výkon predviedla Lilka Drábová, kto-
rá si vybojovala 5. miesto v kategórii 
Mladšie žiačky a Lucka Kolmanová si 
svojou skvelou jazdou v ťažkej med-
zinárodnej konkurencii v dvojdňovom 
programe vybojovala úžasné 8. miesto 
v kategórii Staršie žiačky. 

Všetkým našim dievčatám zo srdca 
gratulujeme a do budúcich pretekov 
im držíme palce. Najbližšie môžete 
naše pretekárky osobne vidieť na Veľ-
kej cene Púchova v dňoch 17. – 18. no-
vembra 2018. 

D. Masariková

Talenty Krasoklubu Púchov úspešne vstúpili do novej sezóny. 

Výbor Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy zvoláva jesenný snem SMHL. Je-
senné zasadnutie sa uskutoční v sobo-
tu 1. decembra 2018 od 15.00 hodine 
v Kultúrnom dome v Nedašovej Lhote 
(okres Zlín). 

Program snemu: 
1. Otvorenie Sne-

mu SMHL
2. Voľba návrho-

vej komisie, overo-
vateľov zápisnice 

3. Kontrola pl-
nenia uznesenia z predchádzajúceho 
rokovania 

4. Správa o hospodárení za obdobie 
1/2018 – 11/2018 

5. Zhodnotenie 16. ročníka SMHL a 
odovzdanie ocenení za výkony v SMHL 
2018 

6. Návrhy, úpravy a doplnenie pravi-
diel SMHL 

7. Záujemcovia o zaradenie súťaže 
do SMHL – prezentácie 

8. Kalendár súťaží SMHL na rok 2019 
9. Diskusia 

10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie 
12. Záver. 
Pokyny k jesennému zasadnutiu Sne-

mu SMHL v Nedašovej Lhote 
Tie družstvá, 

ktoré nebudú mať 
zaplatený členský 
príspevok na rok 
2019, nebudú mať 
možnosť hlasovať 
a budú len s hla-
som poradným. 

Každý člen dostane pri prezentácii hla-
sovací lístok. 

Kolektívni členovia môžu podľa Sta-
nov SMHL delegovať na Snem SMHL 
len dvoch zástupcov. 

Všetky zúčastnené družstvá žiadame 
zodpovedne si pripraviť pripomienky k 
prerokovávaným bodom. 

Účasť na Sneme prosíme potvrdiť e-
-mailom na adrese info@smhl.eu, naj-
neskôr však do 24. novembra 2018. 

Ľuboš Kamenický, 
predseda výboru SMHL 

Slovensko-moravská hasičská liga

Jesenný snem SMHL bude v 
Nedašovej Lhote 1. decembra
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FUTBAL 3. LIGA MUŽI

Šláger Púchovčania zvládli, vyšvihli sa do čela tabuľky

5. liga muži

Kvašov doma stratil a nevyužil možnosť zimovať v čele
15. kolo: 

Spartak Kvašov – Manín Podmanín 0:0
V oblastnom derby piatej ligy diváci góly nevideli ani 
napriek niekoľkým príležitostiam na oboch stranách. 
Kvašov tak v samotnom závere jesennej časti súťaže 
stratil päť bodov a nevyužil možnosť v prípade výhry 
prezimovať v čele tabuľky. Keďže v šlágri kola nedo-
kázal Uhrovec na domácom trávniku bodovať s Dol-
nými Vestenicami, vyhupli sa gumári do čela piatoli-
govej tabuľky. Kvašov prezimuje na druhej priečke. 
Jarná časť súťaže sľubuje mimoriadne zaujímavý boj 
o postup.
ŽK: Beňo – Blažek, rozhodovali Zaťko, Plecho, Šamko
Zostava Kvašova: Kopčan – F. Kováč, Mynář, Kresá-

nek, Bielik (77. Michalík), Amrich, Mikuška, Bretschne-
ider, Jurga, Škultéty, Beňo (87. Kadlec)
Zostava Podmanína: T. Kostelanský – Martin Gardi-
an, Michal Gardian, Blažek, Škultéty, J. Sovík (90. Žilin-
ský), P. Kostelanský, R. Sovík, Pilár, Kubiš (87. T. Pilár), 
P. Gardian 
Ostatné výsledky 15. kola: 
Chocholná-Velčice – Plevník-Drienové 1:3, Cígeľ – 
Brvnište 3:1, Podolie – Kanianka 0:0, Zemianske Kos-
toľany – Trenčianska Turná 4:2, Veľké Uherce – Boša-
ny 2:0, Veľká Hradná – Ladce 0:2, Uhrovec – Dolné 
Vestenice 0:2
1. D. Vestenice 15 11 1 3 36:15 34
2. Kvašov 15 10 4 1 28:14 34

3. Uhrovec 15 10 3 2 39:15 33
4. Brvnište 15 9 4 2 32:16 31
5. Cígeľ 15 9 2 4 36:15 29
6. Z. Kostoľany  15 8 1 6 37:20 25
7. Podmanín 15 7 3 5 30:19 24
8. Ladce 15 7 3 5 27:23 24
9. Chocholná 15 6 1 8 26:22 19
10. V. Uhrece 15 6 1 8 20:21 19
11. Plevník 15 5 3 7 22:34 18
12. Podolie 15 3 5 7 15:24 14
13. T. Turná 15 4 2 9 24:41 14
14. V. Hradná 15 4 1 10 17:52 13
15. Kanianka 15 2 3 10 13:25 9
16. Bošany 15 0 1 14 12:58 1

15. kolo: 

MŠK Púchov – Trnava B 4:2 (2:1)
   Pod Lachovcom sa hral šláger kola, ktorý mohol ka-
tapultovať domácich futbalistov MŠK Púchov do čela 
treťoligovej tabuľky. Na púchovský futbalový štadión 
si síce našlo cestu viac divákov ako inokedy, no šláger 
takéhoto kalibru by si ich zaslúžil oveľa viac. Tí divá-
ci, ktorí prišli na futbal neskôr, sa nestačili čudovať. 
Už po ôsmich minútach sa trikrát rozvlnili bránkové 
siete. Rezerva Trnavy domácich zaskočila už v tretej 
minúte, kedy hostí poslal do vedenia Brigant – 0:1. Už 
o dve minúty Púchovčania kontrovali gólom netra-
dičného strelca obrancu Rišku – 1:1. Na tribúne ešte 
ani poriadne nedoznela radosť z vyrovnávajúceho 
gólu a domáci hráči i diváci jasali opäť po vedúcom 
góle Sibandu – 2:1. Aj po góloch pokračoval v Púcho-
ve kvalitný futbal, diváci sa však už do prestávky gólu 
nedočkali. Ten prišiel až po obrátke, kedy sa Daniel 
Pilný pekne uvoľnil v pokutovom území a jeho tečo-

vaná strela znamenala pre Púchovčanov dvojgólové 
vedenie – 3:1. Púchovčania potom pozorne strážili 
dvojgólové vedenie, no dvanásť minút pred koncom 
neustrážili Dvoráka, ktorý vsietil kontaktný gól – 3:2. 
Necelých desať minút pred koncom však Riška (na 
snímke vľavo) strelil svoj druhý gól a Púchovčania už 
bez problémov doviedli stretnutie do víťazného kon-
ca. Futbalisti MŠK Púchov sa tak po nečakanej prehre 
Šale na domácom trávniku vyšvihli do čela tabuľky, 
druhá Šaľa však má zápas k dobru a dva body straty. 
   Góly: 5. Riška, 8. Sibanda, 58. D. Pilný, 81. Riška – 3. 
Brigant, 78. Dvorak
   ŽK: Kvaššay – Dvorak, rozhodovali Valentová, Štrba 
a Kováč, 250 divákov
   Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Ozimý, Pilát, 
Sibanda (88. Turza), D. Pilný (90. Pavlovič), Kvaššay 
(80. Hrančík), Vanák, Michlík, Krčula (87. Marman), 
Brezničan , tréner Eduard Pagáč
   Zostava Spartak Trnava B: Takáč – Marjanovič, 
Horník, Pekár, Brigant, Dvorak (85. Malashevsky), 
Vantruba, Gombala (86. Bango), Palovčík, Jašúrek, 
Zvolík (69. Sviatko), tréner Vladimír Ekhardt

   Ostatné výsledky 15. kola: Lednické Rovne – Gab-
číkovo 1:0 (1:0), 45. Živčic, Beluša – Veľké Ludince 0:2 
(0:1), Trenčianske Teplice – Malženice 2:3, Kalná nad 
Hronom – Nové Zámky 2:1, Šaľa – Zlaté Moravce/Vrá-
ble B 1:2, Nové Mesto nad Váhom – Považská Bystrica 
3:1, Nitra B – Galanta – odložené na 13. novembra.
1. MŠK Púchov 15 8 5 2 22:12 29
2. Šaľa 14 8 3 3 24:12 27
3. Trnava B 15 8 1 6 37:26 25
4. Gabčíkovo 14 7 4 3 24:14 25
5. Malženice 14 8 0 6 34:18 24
6. Beluša 14 7 3 4 21:12 24
7. Nitra B 14 7 2 5 24:21 23
8. L. Rovne 15 6 5 4 18:15 23
9. Kalná 14 6 2 6 16:19 20
10. Zl. Moravce B 15 4 6 5 20:22 18
11. Nové Mesto 14 4 6 4 15:17 18
12. V. Ludince 15 4 5 6 18:24 17
13. T. Teplice 14 4 3 7 24:24 15
14. P. Bystrica 14 4 3 7 21:24 15
15. Galanta 14 4 2 8 17:22 14
16. N. Zámky 15 1 0 14 7:60 3

Domáci Sibanda (v bielom drese) otáčal v ôsmej minúte na 2:1 pre Púchovčanov.  Domáci po dobrom výkone 
napokon porazili rezervu fortunaligovej Trnavy a vyhupli sa do čela tabuľky.                  FOTO: Milan Podmaník
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

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 trénerov1. liga starší žiaci U15

Husársky kúsok sa podaril Ronaldovi Sůrovi, členo-
vi púchovského klubu Amonrei. Zhoda náhod, ale je 
to tak. Presne na prvé výročie  založenia športového 
klubu Amonrei Púchov dňa 20. októbra 2018 získal 
Rony na majstrovstvách Slovenska v Michalovciach 
v klasickom tlaku na lavičke (tzv. benchpress) prvé 

miesto a zároveň utvoril vo svojej vekovej a hmot-
nostnej kategórii masters M2 do 74 kg slovenský ná-
rodný rekord v tejto disciplíne. 

Začal tak ako prvý športovec písať históriu šport 
klubu Amonrei Púchov. Blahoželáme! 

Marián Prekop, tréner a športový manažér

Ronald Sůra z Amonrei Púchov získal titul 
majstra Slovenska v národnom rekorde

11. kolo MŠK Púchov – FC Spartak Trnava 0:2 
(0:1), Domino – Dubnica nad Váhom 1:1, Zlaté Mo-
ravce/Vráble – Prievidza 2:2, Petržalka – Nitra 1:2, 
Skalica – Trenčín 0:6, Karlova Ves – Slovan Bratislava 
0:6, Senica – Dunajská Streda 1:3, Levice – Inter 1:5
1. Nitra 11 10 1 0 31:4 31
2. Trenčín 12 8 2 2 40:8 26
3. D. Streda 11 8 1 2 35:13 25
4. Slovan 11 8 0 3 40:11 24
5. Trnava 11 7 3 1 29:5 24
6. Inter 11 7 1 3 30:16 22
7. Petržalka 11 6 1 4 32:8 19
8. Senica 11 5 1 5 21:17 16
9. Zl. Moravce 11 4 2 5 20:25 14
10. Karlova Ves 11 3 3 5 15:22 12
11. MŠK Púchov 12 3 1 8 16:36 10
12. Prievidza 11 3 1 7 17:40 10
13. Dubnica 11 2 2 7 8:29 8
14. Skalica 11 2 2 7 8:32 8
15. Domino 11 1 2 8 8:29 5
16. Levice 11 0 1 10 5:60 1

11. kolo: MŠK Púchov – FC Spartak Trnava 0:3 
(0:2), Domino – Dubnica nad Váhom 3:0, Zlaté Mo-
ravce/Vráble – Prievidza 0:1, Petržalka – Nitra 2:5, 
Skalica – Trenčín 1:5, Karlova Ves Bratislava – Slovan 
Bratislava 0:3, Senica – Dunajská Streda 0:3, Levice 
– Inter Bratislava 1:1
1. Trenčín 12 11 0 1 86:14 33
2. Slovan 11 10 1 0 48:9 31
3. D. Streda 11 9 1 1 26:7 28
4. Domino 11 7 2 2 27:13 23
5. Nitra 11 7 1 3 46:13 22
6. Petržalka 11 6 1 4 27:20 19
7. Karlova Ves 11 5 2 4 22:13 17
8. Trnava 11 5 1 5 28:14 16
9. Inter 11 5 1 5 18:20 16
10. Skalica 11 5 0 6 23:23 15
11. Levice 11 3 4 4 13:25 13
12. MŠK Púchov 12 2 3 7 14:32 9
13. Prievidza 11 2 2 7 8:36 8
14. Senica 11 1 1 9 6:36 4
15. Zl. Moravce 11 1 0 10 8:50 3
16. Dubnica 11 0 0 11 5:80 0

10. kolo:
MŠK Púchov – Slovan Bratislava 0:7 (0:5), Domino 
– Inter Bratislava 1:1, Karlova Ves Bratislava – Dubnica 
nad Váhom 2:1, Skalica – Trnava 1:7, Petržalka – Tren-
čín 1:6, Levice – Prievidza 2:9, Senica – Nitra 4:1, Zlaté 
Moravce/Vráble – Dunajská Streda 2:2
1. Slovan 10 9 0 1 47:11 27
2. Trenčín 10 9 0 1 42:13 27
3. Nitra 9 7 0 2 53:16 21
4. Petržalka 10 7 0 3 32:23 21
5. Domino 10 5 3 2 19:11 18
6. Trnava 10 5 1 4 37:28 16
7. Dubnica 10 5 0 5 26:24 15
8. Inter 10 4 2 4 18:18 14
9. Karlova Ves 10 4 1 5 26:20 13
10. Prievidza 10 4 1 5 32:31 13
11. Senica 10 4 0 6 30:30 12
12. MŠK Púchov 10 4 0 6 28:31 12
13. D. Streda 10 3 2 5 26:23 11
14. Zl. Moravce 9 2 2 5 22:22 8
15. Skalica 10 1 0 9 14:58 3
16. Levice 10 0 0 10 6:99 0

10. kolo: 
MŠK Púchov – ŠK Slovan Bratislava 1:17 (0:11), 
Zbín, Domino – Inter Bratislava 1:10, Skalica – Trna-
va 0:24, Karlova Ves Bratislava – Dubnica nad Váhom 
22:5, Petržalka – Trenčín 2:20, Levice – Prievidza 
11:10, Senica – Nitra 2:16, Zlaté Moravce/Vráble – Du-
najská Streda 9:6
1. Slovan 10 10 0 0 172:39 30
2. Karlova Ves 10 9 0 1 167:46 27
3. Trnava 10 8 0 2 194:31 24
4. Trenčín 10 8 0 2 175:54 24
5. Inter 10 7 0 3 132:47 21
6. Petržalka 10 7 0 3 105:67 21
7. Nitra 9 6 0 3 154:44 18
8. Domino 10 6 0 4 81:83 18
9. MŠK Púchov 10 5 0 5 77:96 15
10. Zl. Moravce 9 4 0 5 64:114 12
11. D. Streda 10 3 0 7 81:147 9
12. Levice 10 2 0 8 54:142 6
13. Senica 10 2 0 8 47:157 6
14. Prievidza 10 1 0 9 80:177 3
15. Dubnica 10 1 0 9 52:237 3
16. Skalica 10 0 0 10 31:185 0
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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. 
Tel. 0905 106 430.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Od 1. 1. 2019 hľadáme prenájom 1 - 2-izbové-
ho bytu v Púchove alebo v Beluši, s nájmom 250 
- 300 € vrátane energií. Sme mladý pracujúci 
pár, bez detí, bez zvierat, nefajčiari. Prosím kon-
taktovať na tel. +421 944 965 700. Za ponuky 
vopred ďakujeme.
• 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.
• Dám do prenájmu garážové státie v obytnom 
dome Rubicon. Cena dohodou. Tel. 0948 700 092.

PREDAJ RÔZNE 
• Predám jablká na zimné uskladnenie – bio, nestrie-
kané. Odroda Idared, Rubin, Ontario. Cena 1 €/1 kg. 
Tel. 0904 218 918.

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.
• METROVÝ TEXTIL - vchod pri pódiu na pešej. 
MATRACE na mieru. Akcia na paplóny a koženky. 
Výrobky z vlny.
• Cesnakový šampón na rast vlasov nielen pre ženy. 
Tel. 0907 159 711.
• 41-ročný muž žijúci v CSS hľadá opatrovateľ/ku 
– asistenta/ku. Bližšie info 0905 566 608.

SLUŽBY
• 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.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený tíško 
si zaspal. Utíchlo srdce, 
utíchol hlas, zanechal si 
všetkých nás. Za všetky 
trápenia a bolesti, Nech 
Ti dá Pán Boh milosti. 
Dňa 14. novembra 2018 
si pripomenieme jeden 
rok, čo nás opustil 
Stanislav LÁNIK. 

S láskou spomína manželka Veronika 
a celá rodina.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 10. 11. 2018 uply-
nulo 25 rokov, čo nás 
navždy opustil otec, 
dedko, pradedko 
p. Rudolf KOVÁČ 
zo Streženíc. 

S láskou, úctou a vďa-
kou spomínajú synovia 
a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Prestalo Ti srdiečko tĺcť, prestali sa ústa usmie-
vať, budeme mamička, babička, stále na Teba 
spomínať. 
Dňa 26. 6. 2018 uplynulo 22 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná mama, babka 
Helena LUHOVÁ z Horných Kočkoviec. 
Dňa 6. 11. 2018 sme si pripomenuli 9 rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec, dedko, pra-
dedko Peter LUHOVÝ z Horných Kočkoviec. 

S láskou spomínajú syn Milan, syn Igor, 
švagriná Mária s rodinami 

a všetky vnúčatá i pravnúčatá. 
Kto ste ich poznali venujte im spolu s nami 

tichú spomienku.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
šou mamičkou, babičkou a 
prababičkou 
Annou HREUSOVOU, 
ktorá nás opustila 26. 10. 
2018 vo veku 87 rokov. 

Ďakujeme za prejavenie sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Ďakujeme aj pánovi kaplánovi a pohrebnej službe 
Advent. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 8. 11. 2018 sme si 
pripomenuli 8. výročie, 
čo nás navždy opustil 
Peter ROSINA. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 

spomienku. 
Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, 
čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ. 
Dňa 14. 11. 2018 uplynie 
osem rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
otec, dedko a pradedko 
Miloslav Doležel. 

S úctou a láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ.
Dňa 12. 11. 2018 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila mama a babka 
Anna ROSINOVÁ 
z Nosíc. 

S láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami.
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OZNAMY 
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do klu-
bu ZO JDS Púchov každú nedeľu v nepárny týždeň 
v klubovni nad plavárňou MŠK od 15:00 - 18:00 h.
• Základná organizácia Únie nevidiacich a  slabo-
zrakých v  Púchove uskutoční pre obyvateľov Pú-
chova a  jeho širokého okolia 15. novembra 2018 
od 10.00 do 14.00 výstavu kompenzačných po-
môcok pri príležitosti Medzinárodného dňa nevi-
diacich. Výstava bude inštalovaná v  priestoroch 
Denného centra seniorov na Nám. slobody v bu-
dove SOV, na 1. posch. (bývalý kataster). Výstavu 
pomôcok zabezpečuje v spolupráci s TYFLOCOMP-  
strediskom kompenzačných pomôcok pre zrakovo 
postihnutých v  Bratislave a  Krajským strediskom 
ÚNSS Trenčín. Podujatia sa zúčastnia aj zástup-
covia pracoviska Úradu práce, soc. vecí a  rodiny 
v Púchove, na ktorom sa schvaľujú kompenzačné 
pomôcky pre zrakovo postihnutých. Využite túto 
možnosť a príďte sa informovať o možnostiach zís-
kania pomôcok – najmä starší  občania, ktorí majú 
problémy so zrakom.

POĎAKOVANIE
•  Chcela by som vyjadriť poďakovanie Ing. Vond-
rovej za vybavenie grantu od SPP, vďaka ktorého 
sa mohli umiestniť v areáli ihriska na Komenského 
ulici (oproti bývalým policajtom) tri cvičiace prvky. 
Týmto sa podporila možnosť telesnej aktivity detí 
a dospelých obyvateľov bytového bloku. Pani Ing. 
Vondrovú som v tejto veci oslovila, komunikácia s 
ňou bola veľmi príjemná a bola ochotná nám po-
môcť. Tiež chcem poďakovať pracovníkom MsÚ 
Puchov, ktorí zabezpečili umiestnenie cvičebného 
naradia. 
Rosinová, obyvateľka byt. domu na Ul. Komenského

OD DRUŽBA, SNP 750/42, Nová Dubnica, tel. 042/44 31 077, 0911 955 192
OD ASTRA, Nám. Matice slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom, tel. 042/24 02 010, 0948 955 192

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

s lamelovými roštami a ÚP, možnosť výberu morenia

330 x 270 x 175 cm
rozklad a ÚP

293 x 187 cm, s rozkladom a ÚP
Slovenské

a české
výrobky

od
179 €

V E Ľ K Ý
výber poťahov

masív buk

969 €
809 €

160 x 200 cm

 od 869 €

1 229 €

108 x 89 x 87 cm

659 €

Darček
Kameninový drez

v hodnote 199 €
v CENE!

s polohovateľným
roštom a ÚP

195 x 100 cm
rozklad
s automatom
a ÚP

530 €
420 €

KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
zameranie + dovoz + montáž

PONUKOVÉ KONANIE: Nájom nebytového 
priestoru na Námestí slobody 

Mesto Púchov ponúka na prenájom nebytový 
priestor na 1. poschodí (budova SOV obchodu 
a služieb) s rozlohou 78,58 m² v meste Púchov 
na Námestí slobody 1401, postavenej na parcele 
KN č. 198/158, k. ú. Púchov z dôvodu končenia 
nájmu krajčírskej dielne k 31. 12. 2018.

Minimálna cena za nájom: 40 €/m² za rok + 
DPH + služby (podľa platných Zásad hospodá-
renia a nakladania s majetkom mesta Púchov - 
možnosť uplatnenia zliav)
Doba nájmu: do troch rokov
Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhlia-
dku nebytového priestoru: 
Mgr. Ladislav Loužecký, 0904 874 638

Svoje žiadosti o nájom nebytového priestoru 
obsahujúce:
•  označenie žiadateľa (meno, priezvisko, adresa, 
alebo obchodné meno podnikateľ, sídlo, IČO
(ak má),
•  kontakt,
•  účel nájmu – druh činnosti, ktorá má byť v ne-
bytovom priestore prevádzkovaná,
• výška žiadateľom navrhovaného nájomného 
najmenej vo výške minimálneho nájomného
zasielajte elektronicky na: msu@puchov.sk 
alebo písomne na Mestský úrad Púchov, 
Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov.

Termín podania ponuky do 1. 12. 2018.

PONUKOVÉ KONANIE: Nájom nebytového 
priestoru na Námestí slobody

Mesto Púchov ponúka na prenájom nebytový 
priestor na prízemí (budova SOV obchodu a slu-
žieb) s rozlohou 223,63 m² v meste Púchov na 
Námestí slobody 1400, postavenej na parcele 
KN č. 198/157, k. ú. Púchov z dôvodu končenia 
nájmu prevádzkovania predajne podlahových 
krytín.

Minimálna cena za nájom: 40 €/m² za rok + 
DPH + služby (podľa platných Zásad hospodá-
renia a nakladania s majetkom mesta Púchov  - 
možnosť uplatnenia zliav)
Doba nájmu: do troch rokov
Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhlia-
dku nebytového priestoru:
Mgr. Ladislav Loužecký, 0904 874 638

Svoje žiadosti o nájom nebytového priestoru 
obsahujúce:
•  označenie žiadateľa (meno, priezvisko, adresa, 
alebo obchodné meno podnikateľ, sídlo, IČO (ak 
má),
•  kontakt,
•  účel nájmu – druh činnosti, ktorá má byť v ne-
bytovom priestore prevádzkovaná,
• výška žiadateľom navrhovaného nájomného 
najmenej vo výške minimálneho nájomného
zasielajte elektronicky na: msu@puchov.sk 
alebo písomne na Mestský úrad Púchov, 
Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov.
Termín podania ponuky do 1. 12. 2018.
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Amon group, s.r.o.
Štefánikova 870/1
Púchov

www.amontour.sk

Leto 2019

40%
First moment

až

POUKAZ

NAJLEPŠÍ VIANOČNÝ DARČEK

pre svojich najbližších

0910 200 005

Pneuservis
NA Čerpacej stanici GAS
Pri spoločnosti CONTINENTAL Púchov

0950 811 320
0903 503 891

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

www.adpneu.sk
info@adpneu.sk

PREDAJ
PneumatÍK
diskOV
uskladnenie

Super Group, s.r.o.

Čerpacia stanica GAS
pri Continentali Púchov

Prevádzka


