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Na Dvoroch zavŕšili rekonštrukciu 
dopravnej  infraštruktúry 

Zrealizovaná stavba, ktorá pozostáva 
z cestnej komunikácie, priľahlých par-
kovacích plôch, chodníka pre peších 
a cyklochodníka s  mestským mobi-
liárom, je ukončením dopravnej in-
fraštruktúry tejto lokality. V ďalšej eta-
pe má mesto Púchov snahu pripraviť 
projekty s  doplnením vnútrobloko-
vých priestorov, na ktoré bude mož-
nosť uchádzať sa o  finančné pros-
triedky z eurofondov - z Operačného 
programu Životné prostredie. 
   Novinkou nielen v tejto lokalite, ale aj 
v rámci celého mesta je umiestnenie 
veľkoobjemových polozapustených 
nádob na komunálny odpad, čím sa 

podarí lepšie využiť priestor zberného 
miesta a súčasne zvýšiť jeho estetický 
vzhľad a čistotu. Veľká kapacita týchto 
nádob umožňuje predĺženie zvozo-
vého intervalu a zníženie nákladov na 
zvoz odpadu.
   Zároveň realizáciou dopravnej in-
fraštruktúry na Dvoroch pribudla aj 
nová časť mestskej zelene v  rozsahu 
výsadby vyššej zelene – okrasných 
drevín v  deliacom zelenom páse 
s  podsadbou nízkej krovitej zelene. 
Doplnené mobilné kvetináče s vysa-
denými ozdobnými krami, trvalkami 
a  trávami, ktoré vytvoria prirodzenú 
zelenú izolačnú plochu parkovísk od

V  piatok 25.  augusta zástupcovia púchovského mestské-
ho úradu vedení viceprimátorom Romanom Hvizdákom  
prevzali od dodávateľskej firmy Strabag s. r. o., Bratislava 
ukončené dielo „Dopravná infraštuktúra Dvory V“.

susedného bytového domu, prispejú 
k  spríjemneniu prostredia dokonče-
nej komunikácie.
   S dodávateľom diela s bratislav-
skou firmou Strabag mesto Púchov 
uzavrelo zmluvu s  účinnosťou od 
17. mája 2017. Termín na ukončenie 
prác (120 dní) sa podarilo dodržať. 
Spolupráca s dodávateľom prác bola 
podľa slov predstaviteľov mestského 
úradu veľmi dobrá a  profesionálna. 
Samozrejme, počas realizácie sa rie-
šili aj nepredpokladané problémy, 
napríklad so zvyškami neživých inži-
nierskych sietí alebo betónovými zvy-
škami podzemných konštrukcií. Tieto 
problémy však nespôsobili odklad 

termínu ukončenia realizácie prác 
a ani nárast ceny za dielo.
   Plánovanú suma za dielo v rozpočte 
mesta zadefinovanú na 154.000 eur 
sa podarilo verejnou súťažou znížiť na 
122.000 eur. Konečná cena za dielo, 
zohľadňujúca práce naviac je 128.015 
eur. Práce naviac predstavujú osade-
nie podzemného kontajnera na od-
pad, vrátane úpravy priľahlej plochy 
dlažbou a zelenou úpravou dotknutej 
plochy. Taktiež bola naviac dláždená 
priľahlá plocha chodníka v  súčin-
nosti so susediacim spoločenstvom 
vlastníkov bytových a  nebytových 
priestorov, každý v podiele podľa ka-
tastrálnej výmery vlastníctva plochy 

a s cenou za materiál a práce, vysúťa-
ženou pre základné dielo.
   Piatkovej akcie sa zúčastnili okrem 
zástupcov firmy Strabag viceprimá-
tor mesta Roman Hvizdák, poslanec 
Miroslav Bučko a  pracovníci odde-
lenia výstavby, investícií, životné-
ho prostredia mestského úradu so 
svojím vedúcim Miroslavom Svora-
dom a architektkou mesta Danielou 
Šicovou. Viceprimátor R. Hvizdák vo 
svojom príhovore poďakoval všet-
kým pracovníkom mestského úra-
du, ktorí zabezpečovali túto akciu. 
Vyzdvihol dobrú spoluprácu s  do-
dávateľom diela a na záver povedal:  

„Máme mladé, moderné mesto 
s veľkou históriou. Súčasné vedenie 
mesta chce prispieť k modernizácii 
a skrášleniu Púchova. Dôležité je 
tiež pripomenúť, kto sa o túto akciu 
zaslúžil. Bol to primátor Rastislav 
Henek, ktorý zhruba pred rokom 
prišiel s projektom rekonštrukcie 
Dvorov pred poslancov mestského 
zastupiteľstva. My, poslanci, sme 
ho podporili a dnes sa všetci môže-
me tešiť z pekného výsledku, ktorý 
máme pred sebou.“

S. Flimmel, 
zdroj: odd. výstavby MsÚ Púchov
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Púchov navštívil zástupca ukrajinského 
družobného mesta Biela Cerkev
Mesto Púchov má niekoľko partner-
ských miest: ruský Omsk, české Hlin-
sko, srbskú starú Pazovu, bieloruský 
Bobrujsk a od roku 2004 aj ukrajin-
ské mesto Biela Cerkev. Mesto leží 
80 km južne od hlavného mesta 
Kyjev a má 210.000 obyvateľov. Sa-
motná Ukrajina je druhým najväč-
ším štátom Európy. 
  Zástupcovia oboch samospráv sa 
v  priateľskom rozhovore venovali 
histórii svojich miest, gumárenské-
mu priemyslu (ktorý sa nachádza 
aj v Bielej Cerkvi) a kultúrnym otáz-
kam.   
  Hostia prišli na stretnutie oblečení 
v  národných krojoch, aby vyjadrili 
hrdosť na svoju ľudovú kultúru. Ro-
kovacím jazykom bola ruština, ale 
po konštatovaní tlmočníka Ladisla-
va  Loužeckého, že ukrajinský jazyk 

je slovenčine bližší, než ruský jazyk, 
chvíľu sa diskutovalo aj v  rodných 
jazykoch. Vzájomné porozumenie 
(vďaka zhodnosti mnohých slov 
oboch jazykov) bolo až prekvapivo 
dobré.
  Na záver viceprimátor mesta Pú-
chov Roman Hvizdák pozval zá-
stupcov Bielej Cerkvi na blížiaci sa 
19. ročník Púchovského jarmoku, 
ktorý sa uskutoční 16. septembra.

-sf-

V stredu 23. augusta privítal viceprimátor mesta Roman Hvizdák na púchovskej radnici poslanca ukra-
jinského mesta Biela Cerkev Anatolija Gončara s manželkou.

Poslanca ukrajinského mesta Biela Cerkev Anatolija Gončara a jeho manželku 
privítal na pôde mestského úradu v Púchove viceprimátor Roman Hvizdák.

www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny www.puchovskenoviny.sk

Foto: FB Katarína Heneková

Zdravotný stav primátora sa zlepšuje 

Na rokovaní ho vtedy zastupoval a 
zasadanie MsZ viedol viceprimátor 
Roman Hvizdák. Ten bol zhodou 
okolností v čase náhlych zdravot-
ných problémov primátora Heneka 
poverený (ako zvyčajne cez leto) 
jeho zastupovaním počas dovo-
lenky. Za uvedenej situácie pod-
písal  primátor R. Henek pre vice-
primátora Romana Hvizdáka nové 
splnomocnenie, korým ho poveril 
zastupovaním v plnom rozsahu 
kompetencií primátora na dobu 
neurčitú počas jeho práceneschop-
nosti. 
  V sobotu 26. augusta uverejnila 
manželka púchovského primátora 
Katarína Heneková optimistický 
odkaz na svojom facebooku spolu 
so spoločnou fotografiou: „Tak po 
troch týždňoch sa konečne opäť 
usmievame ... ďakujem rodine a 
priateľom za podporu...“. 
  A manželka primátora redakcii 

Púchovských novín skutočne potvr-
dila, že po uplynutí troch týždňov 
má opäť dôvod na úsmev, pretože 
zdravotný stav primátora Rastislava 
Heneka sa výrazne zlepšuje: „Ešte 
je hospitalizovaný, ale verím, že 
čoskoro bude v domácom liečení. 
Chcem sa poďakovať rodine, pria-
teľom a osobne všetkým, ktorí mi  
v ťažších okamihoch boli oporou a 

svojimi myšlienkami, modlitbami 
a prosbami dávali mne a manželo-
vi silu všetko zvládnuť a prekonať.“ 
   Aj v redakcii Púchovských novín 
sa  počas uplynulých dní hromadili 
otázky týkajúce sa zdravotného sta-
vu primátora. Dobrá správa od man-
želky hlavy mesta nech je predzves-
ťou aj úspešného zavŕšenia liečby i 
rekonvalescencie.                                 -r-

V predchádzajúcom čísle Púchovských novín (17. 8. 2017) sme v článku  
„Poslanci nevyhoveli protestu prokurátorky“ z priebehu augustového 
mestského zastupiteľstva (MsZ) v krátkosti informovali o zdravotnom stave 
primátora Rastislava Heneka. V čase prázdninového rokovania poslaneckého 
pléna (9. 8. 2017) bol púchovský primátor práceneschopný a súčasne hospi-
talizovaný v jednej z košických nemocníc pre problémy s krvným tlakom.

Najbližšie 
sa poslanci 
stretnú 
7. septembra
Po mesiaci sa púchovské mest-
ské zastupiteľstvo (MsZ) stret-
ne opäť. Viceprimátor Roman 
Hvizdák, ktorý je splnomoc-
nený zastupovaním primátora 
Rastislava Heneka, ho podľa in-
formácií redakcie Púchovských 
novín plánuje zvolať na štvrtok 
7. septembra do  hlavnej sály 
Divadla v Púchove.
   Hlavnými bodmi programu 
majú byť zrušenia uznesení, 
ktorými sa voľba hlavného kon-
trolóra mesta Púchov prerušila 
a vyhlásila. A ďalším bodom 
rokovania je vyhlásenie novej 
voľby hlavného kontrolóra.
   V septembri sa uskutoční ešte 
jedno rokovanie poslancov.  
O štyri týždne (27. 9. 2017) za-
sadne MsZ podľa pôvodného 
rokovacieho plánu.                               

 -tm-
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Nové kríže na cintorínoch vo Vieske a Ihrišťoch

Blížia sa voľby do regionálnych samospráv

V Trenčianskom samosprávnom kraji 
sa v  novembri 2017 bude voliť cel-
kom 47 poslancov, z toho vo voleb-
nom obvode Púchov (č. 8) sa budú 
voliť traja župní poslanci. Do tohto 
volebného obvodu patria okrem 
mesta Púchov aj obce: Beluša, Doh-
ňany, Dolná Breznica, Dolné Kočkov-
ce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, 
Lazy pod Makytou, Lednica, Lednické 
Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mes-
tečko, Mojtín, Nimnica,  Streženice, 
Visolaje, Vydrná, Záriečie a Zubák.
   V  župných voľbách sa volí jedno-
kolovým väčšinovým volebným sys-
témom. Znamená to, že pri veľkom 
počte kandidátov je možné byť zvo-
leným poslancom aj výrazne men-
šinovým počtom voličov. Napríklad 
v  posledných voľbách v  roku 2013 
boli Púchovčania Marián Michalec a 
Miroslav Kubičár zvolení za poslan-
cov len 28 %, resp. 27 % zúčastne-
ných voličov, čo  pri malej volebnej 
účasti znamenalo len približne 5 % 
všetkých zapísaných voličov. Najviac 
hlasov za poslanca vo volebnom ob-
vode Púchov získal súčasný starosta 

Dohnian a  poslanec národnej rady 
za SMER-SD Milan Panáček, a to 30 % 
hlasov zúčastnených voličov (čo 
predstavuje necelých 6 % všetkých 
zapísaných voličov).
   Aby sa predišlo tomu, že bude na 
funkciu župana zvolený kandidát 
len malým percentom voličov, voľ-
ba župana bola až do tohtoročných 
volieb dvojkolová. Do druhého kola 
postúpili iba dvaja kandidáti s  naj-
väčším počtom hlasov a víťaz  musel 
získať absolútnu väčšinu platne odo-
vzdaných hlasov. Ani tento systém 
však v  roku 2013 nezabránil extré-
mistickej strane ĽS NS získať miesto 
župana v  Banskej Bystrici. Navyše 
súčasná vládna koalícia SMER-SD, 
SNS a MOST-HÍD spolu s ĽS NS zme-
nili zákon a druhé kolo voľby župana 
zrušili. Politológovia upozorňujú, že 
táto novinka môže ešte viac pomôcť 
extrémistickým kandidátom.
    V posledných župných voľbách zís-
kal víťazný kandidát Jaroslav Baška 
(SMER-SD) 8,8 % hlasov všetkých za-
písaných voličov, čo bolo 50,7 % zú-
častnených voličov a 53,5 % z počtu 

platne odovzdaných hlasov a vyhral 
hneď v prvom kole.
   Ústavná väčšina poslancov Národ-
nej rady SR tiež schválila, aby sa regio-
nálne voľby konali v rovnakom termí-
ne ako komunálne. Predĺžila volebné 
obdobie orgánov vyšších územných 
celkov (VÚC) pre voľby roku 2017 
na päť rokov. Cieľom bol stav, aby sa 
voľby do orgánov samospráv obcí a 
orgánov VÚC v roku 2022 mohli ko-
nať v jeden deň. Politické strany, koa-
lície a nezávislí kandidáti môžu podať 

Zreteľné miesto na každom cintoríne má veľký kríž. Symbolizuje nádej, že Kristus zomrel za 
každého a ponúka spásu každému, kto bude ochotne pre tento najväčší dar žiť. Obyvatelia 
mestských častí Púchova vo Vieske a v Ihrišti sú radi, že aj na ich cintorínoch pribudol nový kríž. 
Požehnanie nových krížov sa konalo v nedeľu 27. augusta. Za prítomnosti miestnych ich pože-
hnali evanjelická farárka Lenka Rišiaňová a rímskokatolícky kaplán Michal Meliš. Poďakovanie 
za ich inštaláciu patrí mestu Púchov a Podniku technických služieb mesta, s. r. o.                           -r-

kandidátne listiny na Úrade TSK (ad-
resa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 
01 Trenčín) v  pracovných dňoch od 
8.00 do 14.00 hodiny. Posledný ter-
mín je 5. september 2017 do polnoci.
   Kandidáti na predsedov samo-
správnych krajov môžu podľa voleb-
ného zákona na svoju predvolebnú 
kampaň minúť maximálne 250.000 
eur. Ak je kampaň vedená politickou 
stranou alebo hnutím, môže byť pou-
žitých maximálne 500.000 eur. 

Slavomír Flimmel

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) budú v sobotu 4. novembra 2017. Okres Púchov územne 
patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a posledné štyri roky ho vedie strana SMER-SD, 
ktorá má župana a aj väčšinu poslancov v župnom zastupiteľstve.

Župní poslanci pravidelne rokujú v budove Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Cintorín v mestskej časti Ihrište. Požehnanie nového kríža vo Vieske. 

Cenník politickej inzercie Púchovských novín na str. 7
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Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s. r. o. bola založená v roku 
1995 spoločenskou zmluvou medzi 
mestom Púchov a dvomi manažérmi 
spoločnosti. Mesto má v spoločnosti 
podiel na základnom imaní 99,89 %. 
Hlavným predmetom podnikania v 
súčasnosti je výroba a rozvod tep-
la. Valné zhromaždenie spoločnosti 
je tvorené jej spoločníkmi: mestom 
Púchov a fyzickými osobami Ing. Vla-
dimírom Motúzom a Ing. Andrejom 
Šamánkom. Štatutárnym orgánom 
spoločnosti je konateľ Ing. Viliam Ka-
ras (od 9. 10. 2015), prokuristom a ria-
diteľom Ing. Ivan Andrejčík (od 31. 12. 
2016). 
   Spoločnosť MsBP Servis, s. r. o. je 
100%-ná dcérska spoločnosť MEST-
SKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o. za-
ložená v roku 2001. Poskytuje najmä 
opravy a údržbu energetických zaria-
dení, bytov a nebytových priestorov, 
vedenie účtovníctva, maloobchodný 
predaj kúrenárskeho tovaru a správu 

bytov a nebytových priestorov mes-
ta. Spoločnosť MsBP Servis, s. r. o. 
ponúka svoje služby v oblastiach: kú-
renárske, vodoinštalačné, zámočníc-
ke, elektroinštalačné,  plynárenské a 

drobné stavbárske práce. Konateľmi 
spoločnosti boli do júna 2017 Ing. 
Viliam Karas s Ing. Vladimírom Mo-
túzom a Ing. Andrejom Šamánkom, 
kedy ich vystriedal dovtedajší proku-

rista Ing. Ivan Andrejčík. Mestské za-
stupiteľstvo rozhodlo o  postupnom 
prevzatí činností MsBP Servis, s. r. o. 
spoločnosťou Púchov servis, s. r. o. 
a  následnom zlúčení dcérskej spo-
ločnosti s materskou spoločnosťou.
   Spoločnosť Púchov servis, s. r. o. 
vznikla v  roku 2008 ako 100%-ná 
spoločnosť mesta pod názvom ME-
DIAL IN, s. r. o. Patrila k  trom mest-
ským mediálnym spoločnostiam, 
ktoré zabezpečovali vysielanie Pú-
chovskej televízie a  vydávanie Pú-
chovských novín. Tieto činnosti od 
roku 2017 postupne prevzala nová 
spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. 
a tri mestské mediálne eseročky boli 
určené na zánik. Keďže mesto aktu-
álne potrebovalo eseročku, ktorá by 
prevzala činnosti spoločnosti MsBP 
Servis, s. r. o., použila na to spoločno-
sť MEDIAL IN, s. r. o. Konateľom pre-
menovanej spoločnosti (s patrične 
zmeneným predmetom činnosti) sa 
14. júna 2017 stal Ing. Ivan Andrejčík.

Mesto Púchov vlastní a spoluvlastní niekoľko obchodných spoločností. Sú medzi nimi 
aj MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., MsBP Servis, s. r. o. a Púchov servis, s. r. o.

Budova Mestského  bytového podniku, v ktorej  sídlia aj spoločnosti  
MsBP Servis a Púchov servis.

Staronová mestská spoločnosť Púchov servis, s. r. o.

Rozhovor s Ing. Tiborom Luhovým, manažérom spoločnosti Púchov servis, s. r. o.: 
Časy, keď si mestá predávali svoje tepelné hospodárstva, sú už za nami

Aké máte plány v  Púchov Servis 
pre najbližšie obdobie?
Vznikom spoločnosti Púchov Servis  
s. r. o., ktorá má v  náplni činností aj 
oblasť energetiky, logicky vyplýva 
poskytovanie svojich služieb pre všet-
ky mestské spoločnosti v oblasti ná-
kupu energií, úsporných opatrení a s 
tým súvisiacich služieb a investičných 
akcií. Mesto má viacero spoločností 
a  organizácií, ktoré nakupujú napr. 
elektrinu samostatne. Prvé čo chce-
me urobiť, je združiť nákup postupne 
pod jedného dodávateľa a  vysúťažiť 
najlepšiu cenu. Okrem toho realizuje-
me optimalizáciu ističov a rezervova-
ných kapacít (RK) pre jednotlivé od-
berné miesta (OM). Dôležité je vedieť, 
ako míňame energie, v akom stave sú 
jednotlivé budovy a nastaviť opatre-
nia s cieľom maximálneho zefektívne-
nia ich chodu.

Ak tomu dobre rozumiem, jedno-
ducho povedané: učiteľ nech učí, 

úradník nech úraduje a my sa po-
staráme o chod vašich prevádzok...
Presne tak, nemôže každý vedieť 
všetko a venovať sa všetkému rovna-
ko dobre.

Keďže mne je školstvo blízke, spý-
tam sa konkrétne na školy a škôlky 
- čo všetko sa dá pre ne realizovať?
Zhrniem to do niekoľkých základných 
bodov, ktoré platia nielen pre školy: 
- zlepšenie tepelno-izolačných vlast-
ností budov (niektoré sa už realizujú), 
- rekonštrukcia hydroizolácií striech 
jednotlivých prevádzkových budov 
a integrácia fotovoltaických (FTV) mo-
dulov umožní pokrývať časť spotreby 
energie z  vlastnej FTV elektrárne, 
- účinná regulácia vykurovania a  re-
gulácia teplôt v  každej miestnosti, 
- výhodnejšie tarify pri nakupo-
vaní energie, optimalizácia dis-
tribučných poplatkov (ističe, RK), 
- opatrenia v  spotrebe elektric-
kej energie a  v  spotrebe pitnej 

vody - inštalácia úsporných LED 
svietidiel a  kompaktných žiari-
viek, inštalácia úsporných batérií, 
sledovanie a  vyhodnocovanie spo-
trieb energie. Tento model je bežný 
v  západoeurópskych mestách, ale 
postupne už aj v  niektorých na Slo-
vensku. Chceme byť medzi prvými 
v tejto oblasti aj v súlade s pripravo-
vaným konceptom Púchova ako tzv. 
zeleného mesta. Efektívnym a  systé-
movým riadením energetického hos-
podárstva je možné dosiahnuť v praxi 
až 30%-né úspory energie.

Aký je Váš názor na centrálne zá-
sobovanie teplom (CZT) v  meste 
Púchov?
CZT má mnohé výhody, napríklad 
v oblasti plnenia sprísňujúcich sa po-
žiadaviek enviromentálnej legislatívy, 
ale aj implementácie obnoviteľných 
zdrojov do energetických systémov. 
Výsledkom efektívnej práce nového 
vedenia MESTSKÉHO BYTOVÉHO 

PODNIKU a  vedenia Púchov servis 
bolo a naďalej bude znižovanie ceny 
tepla pre občanov Púchova. V tomto 
trende chceme aj naďalej pokračovať. 
Vedenie mesta, poslanci a občania sú 
dnes za udržanie mestského majetku 
a jeho rozvoj. Časy, keď si mestá pre-
dávali svoje tepelné hospodárstva, sú 
už za nami. 
(Oblasť súvisiacu s  ďalšími plán-
mi CZT podrobnejšie rozoberieme 
v niektorom ďalšom čísle PN.) 
                   Stranu pripravil: S. Flimmel

Ing. Tibor Luhový vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave a po škole pracoval ako projektant vo firme Elektro-
vod, Bratislava. V rokoch 1995 – 2007 pracoval ako obchodno-technický manažér v Matadore. Od roku 2009 až 2013 pracoval 
ako hlavný energetik - špecialista pre Slovenský vodohospodárský podnik. Od roku 2013 ako technicko-obchodný manažér  
v Applipower, s. r. o. (Žilina) – oblasť obnoviteľných zdrojov energií, kogeneračných jednotiek a záložných zdrojov. Má tri deti, 
žije trvale v Púchove. 
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Folklórny súbor Váh sa opäť cez leto vydal na cesty

Cesta nebola až taká ďaleká. Už o 
polnoci nás vítali, ešte s teplou ve-
čerou, naši noví maďarskí priatelia 
- šéf festivalu Attila a Máté s Mírou 
(naši sprievodcovia), na stredoškol-
skom internáte v Pécsi, kde sme mali 
zabezpečené ubytovanie spolu so 
súborom z Bosny a Rumunska. Pro-
gram nám začínal hneď vo štvrtok 
ráno.
   Raňajky, krátka prehliadka histo-
rického centra, trasy sprievodu a hor 
sa na priestorovú a zvukovú skúšku 
na veľké javisko v letnom amfiteátri. 
Večer nás už čakal prvý sprievod a 
spoločné vystúpenie s folkloristami 
zo Sardínie a Rumunska. Sprievod 
začínal krátkymi tanečnými ukážka-
mi a zapojením divákov do tanca na 
hlavnom námestí Széchenyi tér, me-
dzi bývalou mešitou Pašu Gazi Kasi-
ma (teraz kostol Najsvätejšej Panny 
Márie), stĺpom Najsvätejšej Trojice a 
jazdeckou sochou Jána Hunyadiho. 
Po chvíli sa vydal starodávnymi ulič-
kami okolo mohutnej novoromán-
skej katedrály Sv. Petra, rannokres-
ťanského cintorína a opevneného 
biskupského zámku smerom k amfi-
teátru. Začiatok programu zabrzdila 
malá prehánka, no potom sa už po-
kračovalo až do finále. Po programe 

nasledovala krátka škola tanca ve-
dená rumunským súborom. 
   V prvý festivalový deň sme sa pred-
stavili tancom z Marikovej, Kuvanou 
z Dohňan/Záriečia a „Kosceleckými 
čardášmi”.
   V piatok ráno po raňajkách sme 
vyrazili na celodenný program do 
mestečka Mohács. Po príchode nás 
čakalo krátke stretnutie so staros-
tom, rýchla exkurzia centra a výlet k 
múzeu - pamätníku na Mohácskom 
poli (spomeňte si na dejepis). Po 
obede opäť javisková a zvuková 
skúška, chvíľa voľného času a ve-
čer opäť program na partnerskom 
festivale so súbormi zo Sardínie a 
Rumunska, no tentoraz v Mohácsi. 
Divákom sme naservírovali tanec z 
Červeného Kameňa, cepový tanec 
zo Záriečia a „Koscelecké čardáše”. 
Po programe nasledovala zábava 
s krátkymi školami tanca všetkých 
zúčastnených súborov vrátane nás. 
Neskoro v noci nasledoval opäť ná-
vrat do Pécsu.
   Sobota, posledný deň festivalu, sa 
doobeda niesla v znamení oddychu 
a po obede prišiel podobný kolotoč 
ako vo štvrtok. V programe nahradili 
súbor zo Sardínie folkloristi zo Sa-
rajeva (BiH). Záver celého festivalu 

Po mladších folkloris-
toch, ktorí v júni cesto-
vali na festival do Špa-
nielska (čítaj na str. 14), 
vydal sa reprezentovať 
naše piesne a tance aj 
folklórny súbor Váh. 
Sedem tanečných 
párov a jedenásť muzi-
kantov spolu s krojmi a 
hudobnými nástrojmi 
nabrali smer Pécs  
v Maďarsku horúceho
16. augusta poobede.

patril spoločnej tanečnej choreogra-
fii, ktorú sme sa s ostatnými súbor-
mi učili počas javiskových skúšok. V 
tomto programe sme predstavili uce-
lený programový blok z nášho minu-
loročného výročného predstavenia 
Veselie…, a to cepový tanec, sólo 
zaľúbencov, „družbovský” a tanečnú 
choreografiu na motívy samotného 
svadobného veselia „Neviem, nevi-
em…”.
   Počasie bolo celý čas ukážkovo 
prázdninové, 35°C cez deň a v noci 
26°C až do sobotnej polnoci, kedy 
prišla poriadna búrka trvajúca do 
sviatočného Svätoštefanského ne-
deľného rána a schladila nám rýchlu 
cestu domov do Púchova, kde nás už 
okolo piatej poobede čakali naši prí-
buzní a priatelia.
Pécs je piate najväčšie mesto Maďar-
ska s veľmi bohatou históriou - mie-
sia sa tu stopy staroveku, kresťanstva, 
islamu aj judaizmu. Mesto sa nachá-
dza v blízkosti chorvátskych hraníc a 
už tam cítiť stredomorskú atmosféru. 
Nie nadarmo sa prezýva aj Déli Kapu, 
čiže Južná brána - tento slovný zvrat 
mal v názve aj festival, ktorého sme 
sa zúčastnili.    
V roku 2010 bolo mesto hlavným 
mestom európskej kultúry. Na naše 

prekvapenie sme tam stretli aj slo-
venských a českých dovolenkárov, 
ktorí si tu užívali miestne kúpele.
   Mohács je počtom obyvateľov ako 
náš Púchov. Mestečko je známe hlav-
ne pre významnú bitku z roku 1526 
medzi vtedy porazeným uhorským 
vojskom a víťazným tureckým voj-
skom. V súčasnosti je mestečko hojne 
navštevované počas karnevalu (Busó-
járás), ktorý sa koná ako rozlúčka so 
zimou (je tiež zapísaný do nehmot-
ného kultúrneho dedičstva UNESCO) 
a jeho ústrednými postavami sú čerti, 
podobní tím, ktorých môžeme nájsť aj 
na Valašsku. V celom regióne bol vidi-
teľný vplyv rôznych kultúr na tvar kra-
jiny a obce tu nemali len dvojjazyčné 
názvy, ale niektoré dokonca trojjazyč-
né - maďarské, nemecké a chorvátske.
   Cestu sme úspešne zvládli vďaka 
našim stabilným partnerom -  
Púchovskej kultúre, s. r. o., OZ Folk-
lórne srdce Púchov a autobusovej 
doprave DORTRANS. Najbližšie nás 
môžete vidieť v programe k 80. vý-
ročiu železnice Púchov – Horní Lideč  
3. septembra, na Valašskom záření vo 
Vsetíne 8. septembra a samozrejme 
na Púchovskom jarmoku. Tešíme sa!

Text: Martin Rosina
Foto: Ninka Žwaková (Šibíková)

Púchovskí folkloristi strávili v Maďarsku päť dní.

Školopovinné deti, ktoré trávili letné prázdniny v evanjelickom tábore, si to 
spolu s táborovými vedúcimi a pani farárkou Lenkou Rišiaňovou namierili aj 
do reprezentačných a výstavných priestorov Župného domu - jedinej histo-
rickej pamiatky na území mesta. Sprievodcom im bol viceprimátor Roman 
Hvizdák, ktorý im exkurziu obohatil aj o výkladové sprievodné slovo.           -r-

V rámci letného tábora
navštívili aj Župný dom
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Cestovný lístok je možné kúpiť v cene 1,- Euro na obecných úradoch v miestach zastávok vlaku. K dispozícii len 800 kusov lístkov!!!

Púchovské noviny

Cenník podnikateľskej inzercie:

Formát Cena za Cena za 5 Cena za 10
inzercie 1 vydanie a viac vydaní a viac vydaní

(zľava 5%) (15 % zľava)

1/1 strany 100 € 95 € 85 €
2/3 strany 80 € 76 € 68 €
1/2 strany 70 € 66 € 59 €
1/3 strany 50 € 47 € 42 €
1/4 strany 40 € 38 € 34 €
1/8 strany 36 € 34 € 30 €

1/16 strany 16 € 15 € 13 €

Cenník politickej inzercie:

Formát Cena za Cena za Cena za 3
inzercie 1 vydanie 2 vydania a viac vydaní

(zľava 5%) (zľava 10 %)

1/1 strany 200 € 190 € 180 €
2/3 strany 160 € 152 € 144 €
1/2 strany 140 € 133 € 126 €
1/3 strany 100 € 95 € 90 €
1/4 strany 80 € 76 € 72 €
1/8 strany 72 € 68 € 65 €

1/16 strany 32 € 30 € 29 €

Ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník platný od 15.8.2017.

Schválil:

Cenník PODNIKATEĽSKEJ inzercie Púchovských novín:

Púchovské noviny

Cenník podnikateľskej inzercie:

Formát Cena za Cena za 5 Cena za 10
inzercie 1 vydanie a viac vydaní a viac vydaní

(zľava 5%) (15 % zľava)

1/1 strany 100 € 95 € 85 €
2/3 strany 80 € 76 € 68 €
1/2 strany 70 € 66 € 59 €
1/3 strany 50 € 47 € 42 €
1/4 strany 40 € 38 € 34 €
1/8 strany 36 € 34 € 30 €

1/16 strany 16 € 15 € 13 €

Cenník politickej inzercie:

Formát Cena za Cena za Cena za 3
inzercie 1 vydanie 2 vydania a viac vydaní

(zľava 5%) (zľava 10 %)

1/1 strany 200 € 190 € 180 €
2/3 strany 160 € 152 € 144 €
1/2 strany 140 € 133 € 126 €
1/3 strany 100 € 95 € 90 €
1/4 strany 80 € 76 € 72 €
1/8 strany 72 € 68 € 65 €

1/16 strany 32 € 30 € 29 €

Ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník platný od 15.8.2017.

Schválil:

Cenník POLITICKEJ inzercie Púchovských novín:

Expresné vlaky 
medzi Prahou 
a Žilinou budú 
počas výluky 
premávať iba
po Púchov 
V dňoch 19. augusta – 6. októbra 
2017 bude správca železničnej 
infraštruktúry (ŽSR) realizovať 
rekonštrukčné práce, ktoré budú 
mať za následok dočasné vylúče-
nie železničnej dopravy na traťo-
vom úseku: Púchov – Žilina.

   Počas trvania výluky dôjde k skrá-
teniu trasy desať expresných vlakov 
medzi Prahou a Žilinou, ktoré budú 
premávať len do, resp. z Púchova. 
Na obmedzenom úseku Púchov – 
Žilina a späť môžu cestujúci použiť 
ako alternatívu pravidelné rýchliky, 
premávajúce na linke Košice – Žilina 
– Bratislava a späť.

   Bez obmedzení budú premávať 
dva expresné vlaky:
• Ex 220 SÚĽOV (Žilina 7:12 – Púchov 
8:12 – Praha hl. n. 12:39)
• Ex 129 VSACAN (Praha hl. n. 15:22 – 
Púchov 20:01 – Žilina 20:48)

Z dôvodu výluky železnice pred-
pokladajú meškanie všetkých 
diaľkových vlakov v úseku Púchov 
– Žilina cca 10 minút.
Miestenky do expresov so skrátenou 
trasou je možné zakúpiť si na úsek
Praha – Púchov a späť.
                                                       Zdroj:  ŽSR
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Muzikál František z Assisi zavíta aj do Púchova

JANKA LIESKOVSKÁ 
(postava Kláry)
Čo Vám dala postavy Kláry, ktorú 
stvárňujete vo Františkovi?
Postava Kláry je pre mňa dodnes 
takým malým zázrakom v mojom 
živote. Bola mojou prvou muzikálo-
vou postavou v divadle Nová scéna. 
Ten titul ma tak veľmi zaujal, že som 
bola ochotná napriek všetkému svoj- 
mu strachu a obavám ísť na konkurz. 
Noc predtým som však od nervozity 
nezažmúrila oči a ráno mi bolo tak 
strašné zle, že som tam nakoniec ne-
šla. Preplakala som dva dni. Po týždni 
sa mi ozval režisér, že o mne počul a 
či by som sa mu neprišla ukázať. Vraj 
by som sa mu hodila na postavu Klá-
ry. Bol to ten najkrajší divadelný dar, 
aký som kedy dostala.

Kam zaraďujete tento muzikál vo 
Vašej už obsiahlej kariére?
Je to moja obrovská „srdcovka“. Som 
veľmi šťastná, že to bola pravé tato 
postava, cez ktorú som sa dostala na 
dosky muzikálového divadla. Tak ako 
mi dal neskôr seriál Druhý dych ob-
rovskú príležitosť dotknúť sa divákov 
pri obrazovkách, postava Kláry bola 
tou prvou divadelnou postavou, 
cez ktorú ma začali vnímať diváci v 
hľadisku. Téma, ktorú nesie, je veľmi 
pekná, čistá, krehká a silná zároveň. 
V rámci muzikálov je to pre mňa (rov-
nako ako Pokrvní bratia, ktorý hráme 
na Novej scéne) jeden z najsilnejších 
titulov, v akom som mala česť účin-
kovať a som šťastná, prešťastná, že sa 
ku mne vracia.

Tešíte sa na divákov do Púchova?
Teším sa veľmi! Pred pár rokmi som 
tu bola na milej návšteve detí muzi-
kálového tábora. Teraz im prinášame 
náš muzikál. Všetkých divákov z ce-
lého srdca pozývam na festivalový 
muzikál František z Assisi práve do 
Púchova, 12. 9. 2017 o 19.00 hod., 
teším sa aj na svojich rodákov z Po-
važskej Bystrice. 

LUKÁŠ ADAMEC 
(postava čierneho rytiera)
Čím Váš oslovil muzikál František 
z Assisi a konkrétne postava čier-
neho rytiera?
Oslovil ma hlavne svojim dobrým 
menom a tým, ako na naňho rea-
gujú a spomínajú kolegovia z muzi-
kálovej sféry. Majú viac skúsenosti 
ako ja, takže často na ich rady dám.

Kam zaraďujete tento muzikál vo 
Vašej, už raketovo sa rozbiehajú-
cej kariére, aj tej divadelnej?
Toto je môj siesty muzikál, takže 
nemám ešte toľko nabehané, aby 
som robil nejaké sofistikovanejšie 
rebríčky, ale tento muzikál by som 
ja osobne radil ku kultovým. Nie-
čo na štýl Krysařa. Zostáva ľuďom  
v srdiečkach.

Ovplyvnila táto postava aj Váš ži-
vot? Pretože František je muzikál 
s témou mystickou, s témou svet-
skou, i s témou lásky...
Mystika a temnota mi nie je cudzia 
a možno by som povedal, že je mi 
dokonca uveriteľnejšia ako dobro-
ta. Som rocker, takže pochmúrnej-
šie veci mám dokonca rád. V maske 
a kostýme čierneho rytiera raz prí-
dem domov a budem strašiť ženu a 
deti:-) Láska má pre mňa veľa rovín. 
Keďže som umelec a hlavne muzi-
kant, tak je to láska k mojej robo-
te, k ľuďom, k odozve, uznaniu. To 
je veľmi silná láska, až drogového 
charakteru. Potom sú tu moje lásky 
domáce - žena a dve krásne deti. 
Ďalšou rovinou sú moji kamaráti. 
Som človek, ktorý má rád spoloč-
nosť a svojich ľudí zbožňuje.

A čo púchovské publikum?
V Púchove som dávno nebol, takže 
na divákov sa naozaj teším. Je to 
môj benzín. Moja postava čierne-
ho rytiera je rocková postava, takže 
dostanú odo mňa poriadnu nádiel-
ku rocku...

Pôvodný slovenský muzikál František z Assisi v režijnom a choreografickom naštudovaní Jara Moravčíka mieri v rámci 
svojich výjazdových predstavení po Slovensku aj k divákom do Púchova. Hudobný plán Gaba Dušíka je eklektickou 
skladačkou chytľavých melódií od stredovekých tancov cez pop až rock. Majstrovský námet a libreto Martina Kákoša 
je nosným pilierom príbehu. V postave Františka exeluje charizmatický Zdeněk Klusák (Divadlo Český Tešín), v posta-
ve Kláry s bravúrnym speváckym vybavením a precíteným hereckým kumštom Janka Lieskovská (Nová scéna). Lukáš 
Adamec v postave čierneho rytiera srší energiou. Predstavenie je plánované v púchovskom Divadle na 12. septem-
bra 2017 o 19.00 hodine. Oslovili sme hlavné postavy muzikálu a položili im zopár otázok.

ZDENĚK KLUSÁK
(postava Františka)
Čím Váš oslovil muzikál František  
z Assisi a hlavná postava Františka?
Když jsme se v divadle dozvěděli, že 
máme dělat muzikál o Františkovi, 
tak jsme si s kolegou říkali, že je to 
velká odvaha, si vzít takové téma. 
Udělat ze života svatého příběh, kte-
rý ukáže, jakým byl a jakou cestou se 
vydal. A ukázat ho ze všech stran a 
pohledů. Upřímně, moc jsem toho o 
životě Františka nevěděl, ale po roz-
hovorech s kolegou, mě jeho příběh 
vtáhnul a chtěl jsem vědět víc.

Kam zaraďujete tento muzikál vo 
Vašej divadelnej kariére?
Je těžké dělat žebříček a umístění 
představení, ale v muzikálech, ve 
kterých jsem hrál, je to asi ten nejdů-
ležitější.

Zasiahla postava Františka, ktorú 
stvárňujete, aj Váš osobný život?
František, oslovil lidi na celém světě a 
dodnes oslovuje a bude oslovovat a 
ovlivňovat i v budoucnosti. Někdo si 
myslí, že řád františkánů je už v úpad-
ku své slávy, ale není to tak. Jakým 
silným řádem jsou v Itálii! Na kolika 
místech je najdeme u nás a po ce-
lém světě! Když jsem poznával Fran-
tiška, tak jsem četl a zjišťoval. Různé 
pohledy na jeho život a jak to bylo 
nebo nebylo. Můžu jen říct, že mě 
hodně ovlivnil a změnil mé hodnoty. 

Uvědomil jsem si spoustu věcí o li-
dech, důležitých okamžicích, pravdě, 
upřímnosti a s tím vším související 
lásce a navíc - láska v mém životě je 
díky Františkovi se mnou. A věřím, že 
zůstane.

Tešíte sa na divákov v Púchove?
Ano, těším se na všechna slovenská 
města, no nejvíc do Púchova, na 
skvělé diváky a krásné nové Divadlo 
Púchov.

Pripravila Milada Vargová

Muzikálové predstavenie František z Assisi
12. 9. 2017, veľká sála Divadla v Púchove, o 19.00 h
Vstupné: 25 €/23 €. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
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Mestská polícia
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Dopravná nehoda medzi Udičou a Púchovom 
si vyžiadala ľahké zranenie vodiča  BMW

Polícia informuje

Ľahké zranenie vodiča osobného motorového 
vozidla si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa sta-
la ešte vo štvrtok 17. augusta krátko popoludní na 
ceste II/507 medzi obcou Udiča a Púchovom.  Vodič 
osobného motorového vozidla značky BMW 318 išiel 
po uvedenej ceste v smere od Púchova do Považskej 
Bystrice, pričom v dôsledku nesprávneho spôsobu 
predchádzania pred jeho vozidlom jazdiaceho osob-
ného motorového vozidla prešiel do protismernej 
časti vozovky, kde v tom čase jazdilo vozi-
dlo značky Iveco Daily. Jeho vodič v snahe 
vyhnúť sa zrážke strhol riadenie doprava, 
no i tak došlo k nárazu ľavých strán oboch 
vozidiel, pričom vozidlá skončili mimo vo-
zovku. Pri dopravnej nehode došlo k ľah-
kému zraneniu vodiča vozidla BMW, iné 
osoby zranené neboli. Skúška na alkohol 
bola negatívna. 

Na cestách Trenčianskeho samospráv-
neho kraja sa od začiatku roka stalo 778 
dopravných nehôd, čo je o 32 menej ako 
v rovnakom období minulého roku. Ne-
radostná je bilancia obetí dopravných 
nehôd. Krajské cesty si tento rok vyžiadali 
už 19 obetí, čo je o osem viac ako v rovna-

kom období roku 2016. 
Na cestách Slovenskej republiky sa od začiatku roka 

stalo 8558 dopravných nehôd (medziročný pokles o 
268). Zomrelo pri nich 143 ľudí, čo je o 11 viac ako v 
rovnakom období minulého roku. Najviac obetí má 
tento rok Trnavský samosprávny kraj, kde pri doprav-
ných nehodách zomrelo už 23 ľudí. Najmenej ľudí – 
deväť, zomrelo pri dopravných nehodách na cestách 
Bratislavského samosprávneho kraja.  KR PZ Trenčín  

Nesprávne predbiehanie bolo príčinou dopravnej nehody na ceste medzi Udičou a Púchovom. Vyžiadala si na-
šťastie iba ľahké zranenie.                   FOTO: KR PZ Trenčín 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove evi-
doval v Púchovskom okrese v júli celkom 964 uchá- 
dzačov o zamestnanie, z nich bolo 524 žien. Priemer-
ná evidovaná miera nezamestnanosti v Púchovskom 
okrese klesla v júli medzimesačne o 0,15 percenta 
na úroveň 3,39 percenta. Miera nezamestnanosti v 
okrese Púchov bola štvrtá najnižšia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. 

Z celkového počtu nezamestnaných v okrese Pú-
chov bolo 109 absolventov, z toho 90 absolventov 
vysokých a 19 absolventov stredných škôl. Až 291 z 
celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v Pú-

chovskom okrese bolo mladších ako 30 rokov, 186 
bolo starších ako 55 rokov. 

Priemerná nezamestnanosť klesla v júli v Tren-        
čianskom kraji na úroveň 4,00 %. Najvyššia bola v 
okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 5,49 percenta. 
Nasledovali okresy Považská Bystrica (4,60 percenta), 
Bánovce nad Bebravou (4,49 percenta), Partizánske 
(4,25 percenta), Myjava (3,55 percenta), Púchov (3,39 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (3,13 percenta), 
Ilava (3,12 percenta) a Trenčín (2,93 percenta). Prie-
merná miera nezamestnanosti na Slovensku bola v 
júli 6,70 percenta.                     (r)

Nezamestnanosť v okrese klesla na 3,39 %

Stratený syn...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého sa po ceste na diaľ- 
ničnom privádzači pohybuje malý chlapec bez 
dozoru. Hliadka na mieste našla chlapca, ktorý 
odmietal komunikovať. Mestskí policajti privied-
li chlapca na Obvodné oddelenie policajného 
zboru v Púchove, kde chlapec napísal na papier 
svoje meno a vek. V evidencii policajti zistili, že 
ide o chlapca zo Srbska. Keďže bolo podozrenie, 
že chlapca doviezli nákladným autom, hliadka za 
prítomnosti chlapca preverila všetky parkoviská v 
okolí firiem Continental, Mikona, mäsokombinátu
a ostatných parkovísk s negatívnym výsledkom. 
Následne hliadke oznámili, že chlapca hľadá jeho 
otec, ktorý prechodne býva na Spojovej ulici v Pú-
chove. Pracuje v považskobystrickej spoločnosti, 
svoju totožnosť dokázal pasom. Asi po dvoch 
hodinách od oznámenia osamoteného chlapca si 
otec syna odviedol z oddelenia. 

Mŕtva srnka
Hliadku mestskej polície privolali do chatovej 

oblasti Pod Zábrehom, kde mala byť podľa te-
lefonického oznámenia uhynutá srnka. Mestskí 
policajti na mieste našli na poľnej ceste na konci 
chatovej oblasti uhynutú srnu bez evidentných 
znakov vonkajšieho poranenia. Mestskí policajti 
následne informovali Poľovné združenie Ostre-
nec, krátko popoludní hospodár poľovného zdru-
ženia mestských policajtov informoval, že uhynu-
té zviera z miesta odstránili a zakopali.   

Cirkusantov napomenuli...
Napomenutím vyriešila hliadka mestskej polí-

cie prípad znečisťovania verejného priestranstva. 
Dopustila sa ho dvojica „šašov“ z českého cirkusu, 
ktorá dávala za stierače osobných motorových 
vozidiel reklamné plagáty na vystúpenie cirkusu. 
Priestupok proti verejnému poriadku sa tentokrát 
obišiel bez pokuty. 

Vlčiak trhal sliepky a kohúta
Hliadku mestskej polície požiadala stála služ-

ba Obvodného oddelenia policajného zboru v 
Púchove o pomoc pri odchyte vlčiaka, ktorý mal 
vo dvore rodinného domu na Kukučínovej ulici 
roztrhať sliepky a kohúta. Mestskí policajti našli 
na mieste policajnú hliadku a zistili, že pes, ktorý 
sliepky roztrhal bol susedov. Majiteľ psa uzavrel 
do dvora rodinného domu. Prípad rieši obvodné 
oddelenie. 
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Oslava konca žatvy a tradícií dávnych čias: 
17. ročník Lednických dožinkových slávností

    Po tradičnom požehnaní chleba v kostole sv. Jána 
Nepomuckého sa presunul sprievod do amfiteátra 
pod lednickým hradom. „Už sme dožali.“ A tak, ako 
býva zvykom. bol odovzdaný dožinkový veniec 
pánovi starostovi Kamilovi Karasovi. Ten poďakoval 
všetkým za pomoc pri organizovaní tohto jedineč-
ného podujatia a zároveň privítal hostí a všetkých 
účastníkov podujatia. Za hostí vystúpil pán Ing. Ja-
roslav Baška, župan Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Vo svojom príhovore skonštatoval, že je na 
Slovensku veľmi málo obcí, kde sa udržujú dožin-
kové slávnosti ako v Lednici. Slávnosť pokračovala 

Obyvatelia Lednice sa príkladne starajú nielen o 
rozvoj svojej obce, ale aj o zachovanie pamiatok 
a tradícii dávnych čias. Pár dní pred dožinkový-
mi slávnosťami som vystúpil na vrchol hradného 
brala po vysekaných schodoch a uvedomil som si, 
aké bohatstvo skrýva naša krajina. Potešilo ma, že 
sa na hrade stále pracuje a tak budú môcť obdi-
vovať zručnosť a um vtedajších staviteľov aj ďalšie 
generácie. Cestou naspäť ma oslovila jedna pani so 
svojimi deťmi, či idú dobre na hrad. Veľmi rád som 
jej vysvetlil čo a ako a „hodili“ sme reč.  Pani sa len 
nedávno dozvedela, že Lednica má hrad a keďže 
sa blíži koniec prázdnin a oni tento rok nemôžu ísť 
na dlhšiu dovolenku, rozhodla sa chlapcom ukázať 
našu krajinu a pamiatky. Vraj preto, aby mali o čom 
v škole rozprávať a písať, veď ich rovesníci išli do 
Egypta a kade-tade po svete. Prečo o tom píšem? 
Práve preto, lebo kto navštívil 17-ty ročník dožinko-
vých slávností v Lednici, tak má o čom rozprávať aj 
písať.
   Počasie tento rok prialo a sviatočná furmánka 
mohla začať. Na furmanskom dvore sa mlátilo 
obilie cepmi ako kedysi. Celá obec Lednica bola 
vyzdobená prekrásnymi ľudovými výrobkami. 
Krojovaný sprievod folklórnych skupín pozdravil 
vzácnych hostí pred obecným úradom na čele 
so starostom Kamilom Karasom krátkymi ukáž-
kami piesní a tancov. Postupne zazneli piesne 
FS Ledničanka z Lednice, DFS a FS Dúbravček z 
Plevníka Drieňové, FS Rozmarínek zo Záriečia, FS 
Vranovčan z Vranova nad Topľou a samozrejme 
miestnej dychovej  hudby.

vystúpeniami folklórnych skupín a pokračovala ľu-
dovou veselicou. Na záver si dovolím poznamenať, 
že ani tieto dožinky by neboli BEZ- usilovnej a po-
ctivej práce všetkých obyvateľov Lednice presne tak 
ako kedysi. Preto si vážme odkazy a múdrosti našich 
predkov, vážme si chlieb náš každodenný, vážme si 
sami seba a vážme si našu vlasť a vtedy nám aj pán 
Boh pomôže.

Text, foto: Štefan Kaštýľsky
(autor je spisovateľ  a prispievateľom 

Púchovských novín)

Ohlas čitateľa: Rušilo ju slovo Božie

V tom čase sme boli spolu s manželkou na návšte-
ve v Domove dôchodcov na Kolonke a mali sme 
možnosť túto akciu uvidieť. Neviem, kto akciu 
usporiadal, ale vystupovala tam hudobná skupina 
z Tunežíc (ako sme sa od jedného rómskeho oby-
vateľa dozvedeli). Upútalo nás vystupovanie tejto 
skupiny. Nebolo to v bytovke, ale na ulici medzi by-
tovkou, kde bývajú Rómovia a domovom dôchod-
cov. Všetci Rómovia boli vonku a veľmi sa tešili, od 
radosti aj tancovali.
   Jeden člen hudobnej skupiny mal prostredníc-
tvom zvukovej aparatúry veľmi pekný príhovor k 
Rómom: „Milí Rómovia, ako vidíte, aj my sme Ró-
movia. Tiež sme boli zlí, tiež sme kradli a robili zle. 
Už to nerobíme. Poznali sme Pána Boha, desať Bo-
žích prikázaní a snažíme sa podľa toho aj žiť. Tiež 
sme spoznali Božieho syna – Pána Ježiša Krista. 
Našli sme si prácu a sme zamestnaní. Prosíme vás, 
snažte sa nás pochopiť a nasledovať nás“. Nasledo-
val výklad o Pánu Bohu a o Pánovi Ježišovi a tiež 
ako sa k tomu dostali. Potom sa striedali piesne o 

V Púchovských novinách č. 28 z 15. 8. 2017 v rubrike „Mestská polícia“ 
bol uverejnený oznam, v ktorom mestská polícia informuje, že jednu 
ženu obťažoval hluk z akcie Rómov žijúcich v bytovke na Kolonke.

Pánovi Ježišovi a o Pánu Bohu a medzi tým bol prí-
hovor. Nábožné piesne boli na melódiu rómskych 
piesní a ľudoviek. Bolo to veľmi pekné, až mi slzy 
tiekli. Škoda, že sme to nevideli celé, pretože sme 
museli už odísť domov.
   Bývame na Námestí slobody. Každú noc z pia-
tka na sobotu, zo soboty na nedeľu, z nedele na 
pondelok si vypočujeme v neskorých nočných ho-
dinách hulákanie mládeže, ktorá vychádza z okoli-
tých reštaurácií a klubov. Ak by som sa mal zacho-
vať ako tá pani, ktorá volala na uvedenú skupinu 
mestskú políciu, tak by chudáci policajti museli za-
sahovať každých päť minút v uvedenom čase. Tiež 
neobviňujem mládež, pretože ich niekto vychoval. 
Je mi ľúto, že si nevedia v nálade zaspievať žiadnu 
peknú pieseň, len „Slovenskóóóó, Slovenskóóóó“. 
Ani sa tomu nedivím, pretože z rádia aj z televízie 
počujú len „škrekľúnske“ piesne, aj to väčšinou v 
angličtine. Zaujímalo by ma, aký prístup má ne-
menovaná pani k Rómom, okrem toho, že zavolá 
na nich políciu.

   Chcel by som poďakovať hudobnej skupine z Tu-
nežíc za ich vystúpenie a aktivitu, ktoré robia zdar-
ma. Tiež by som chcel poďakovať mestskej polícii, 
že túto akciu nezmarila. Spomínaná skupina by 
mala určite pozitívny vplyv aj na všetku našu mlá-
dež, ba aj dospelých. Škoda, že takých skupín nie je 
na Slovensku viac.

Štefan Gašek, čitateľ  PN, 
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Trenčiansky samosprávny kraj ako správca 
takmer 1500 km ciest II. a III. triedy  investuje do 
ich opráv v roku 2017  historicky najvyšší objem 
finančných prostriedkov, a to 5 mil. eur. Okrem 
ciest sa opravy dočkajú aj 3 mostné objekty v 
Skačanoch, Porube a Čachticiach, ktorých nos-
né konštrukcie nie sú v dobrom technickom 
stave. 
   V Správe ciest Trenčianskeho samosprávne-
ho  kraja (SC TSK) je spolu 641 mostov. „Podľa 
jednotlivých kategórií je v Trenčianskom kraji 
23 bezchybných mostov, 33 mostov vo veľmi 
dobrom a 164 v dobrom stave. V uspokojivom 
stave je až 52% z celkového počtu mostov. 
Niektoré mosty si však, naopak, vyžadujú re-
konštrukciu a zlepšenie technického stavu,“ 
informoval Peter Chlebana zo Správy ciest TSK.
   Finančné zdroje na opravu a údržbu mostov 
každoročne hradí TSK zo svojho rozpočtu pro-
stredníctvom SC TSK. V roku 2017 v ňom bola 
na tento účel vyčlenená suma viac ako 630 tis. 
eur. 

Trenčianske múzeum v Trenčíne v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) v 
týchto dňoch bilancuje návštevnícku 
obľúbenosť jednotlivých expozícií 
za ostatných šesť mesiacov. Najväč-
šiemu záujmu verejnosti sa spome-
dzi expozícií múzea už tradične teší 
Trenčiansky hrad, ktorý za prvý pol-
rok roku 2017 54 461 návštevníkov, 

Trenčiansky hrad už tretí rok po sebe 
prekonáva rekordnú návštevnosť

Kraj zrekonštruuje tento
rok tri mostné objekty 
za viac ako 630 tis. eurAzda k najväčším investíciám z krajského rozpočtu 

patrí dokončenie monobloku a inžinierskych sietí v 
Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v 
Bojniciach. Pôvodne ministerskú investíciu, ktorá na 
svoje dokončenie čakala dlhých 13 rokov, sa podujal 
zo svojho rozpočtu dotiahnuť do zdarného konca 
Trenčiansky samosprávny kraj. Za 8,6 mil. € v aktu-
álne rekonštruovanom monobloku vznikne priestor 
pre operačné sály, centrálnu chirurgickú jednotku 
intenzívnej starostlivosti a tzv. dospávacie oddele-
nie. Zvuky stavebných prác znejú aj z iného krídla 
bojnickej nemocnice, v ktorom v týchto dňoch 
vzniká nové CT pracovisko. O necelé dva mesiace 
by tak mali pacientov vyšetrovať jedinečným CT 
prístrojom novej generácie a navyše na moder-
nom pracovisku. Náklady na túto investičnú akciu 
sa vyšplhajú na približne 1 mil. € a sú plne hrade-
né z rozpočtu TSK.

V reakcii na potreby obyvateľov kraj rozširuje 
spektrum poskytovaných sociálnych služieb
Po zdĺhavom príbehu plnom nečakaných preká-
žok sa do zdarného finále blíži aj výstavba špe-
cializovaného zariadenia pre ľudí s diagnózou 
autizmus. V týchto dňoch dostáva finálnu tvár 

Kontrolný deň ukázal, že trojlístok tých najväčších
krajských investícií rozkvitne už túto jeseň

zvonka a čoskoro i zvnútra. Svoje služby by už v 
októbri tohto roka malo poskytovať 30 klientom s 
diagnózou autizmus s ukončenou povinnou škol-
skou dochádzkou. Kraj zariadenie začal stavať pri 
Centre sociálnych služieb – DEMY v Trenčíne v 
druhej polovici roku 2016 s očakávanými náklad-
mi približne 1,6 mil. €, ku ktorým ešte pribudnú 
náklady na vybudovanie parkoviska.

Modernizácia s očakávanou 60% úsporou
Na jeseň privíta študentov s novou tvárou Stred-
ná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Budova stará 65 
rokov zmenu podstupuje ako zvonka – zateple-
ním, výmenou vchodov i okien na celej budove – 
tak aj zvnútra, keďže modernizáciou prechádzajú 
sociálne zariadenia, kotolňa i kúrenie. Práce začali 
v apríli tohto roku, ukončené by mali byť koncom 
augusta. Žiaci sa tak po prázdninách vrátia do vy-
novenej školy za približne trištvrte milióna €.
Výsledky modernizácie však budú stáť za to ni-
elen z estetického, bezpečnostného hľadiska a 
komfortu, ale aj z toho ekonomického, keďže 
očakávané úspory na vykurovaní a prevádzke bu-
dovy sú odhadované až na 60%.

Po letných prázdninách zasadnú opäť v septembri

čo predstavuje medziročný nárast 
približne o 8,3 %. Na zvýšení počtu 
turistov sa podľa vedenia múzea 
podieľala najmä séria úspešných 
podujatí. Od polovice júla sa navyše 
na hrade nachádza štýlová pojazdná 
kaviareň, v ktorej si návštevníci môžu 
pochutnať na kvalitnej káve a čaji.  
Dopriať si po novom môžu aj pochúť-
ku v podobe kúpeľných oblátok.

Je univerzálna, teda vhodná pre všet-
ky typy elektromobilov a rýchlonabí-
jacia – stav batérie vozidla sa vyšplhá 
takmer na maximum za menej ako 
pol hodinu. Pri obchodnom centre 
MPark v Považskej Bystrici ju v rámci 
podpory elektromobility vybudoval 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). 
Elektromobilita je totiž jednou zo 
šiestich podoblastí environmentál-
neho konceptu Zelená župa. Aj preto 
na TSK pristúpili v januári tohto roku k 
zaobstaraniu štyroch elektromobilov, 
ktoré jazdia ekologicky a navyše za 
dve eurá na 100 km. „Chceme tým-
to spôsobom znižovať emisie CO2, 
ktoré produkujú benzínové, resp. 

Dobiť baterky môžete už aj v Považskej 
Bystrici za menej ako pol hodinu

dieselové motory. Vybudovaním 
elektronabíjačiek chceme motoris-
tov povzbudiť k využívaniu elektro-
mobilov a zabezpečiť, aby si svoje 
vozidlo mohli pohodlne dobiť do pol 
hodiny,“ informoval predseda TSK Ja-
roslav Baška.  
Pri nabíjacej stanici z boku budo-
vy centra MPark sa nachádzajú dve 
vyhradené parkovacie miesta pre 
elektromobily, označené zeleným 
vodorovným dopravným značením. 
V blízkej dobe plánuje TSK v kraji vy-
budovať ďalšie dve rýchlonabíjacie 
stanice pre elektromobily. Pravdepo-
dobne v Prievidzi a v meste Stará Turá, 
aby pokryl dostupnosť celého kraja. 

Od roku 2015 počet áut na elektrický pohon na slovenských 
cestách stúpol takmer 3,5-násobne. Kvalitu cestovania elekt-
romobilom ovplyvňuje infraštruktúra nabíjacích staníc. Jedna 
z nich – univerzálna a rýchlonabíjacia – funguje v centre Považ-
skej Bystrice. O nedlho k nej v kraji pribudnú ďalšie dve. 

Ďalšie z rokovaní Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja je 
na programe v pondelok 25. septembra 2016 so začiatkom o 13.00 h.  
V poradí XXVI. zasadnutie krajských poslancov v tomto volebnom období sa tra-
dične uskutoční v priestoroch Kongresovej sály Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja v Trenčíne. Program rokovania vrátane všetkých materiálov k rokovaniu 
zastupiteľstva sú vždy dostupné na webovom sídle TSK www.tsk.sk v sekcii Úradná 
tabuľa. Aj toto rokovanie zastupiteľstva bude opäť dostupné prostredníctvom on-
-line vysielania na webovom sídle župy. 

www.tsk.sk
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King Shaolin uzavrel Púchovské kultúrne leto 

Najväčšej priazni online fanúšikov 
tohtoročného Muzikomatu (spoloč-
ného cezhraničného projektu pú-
chovského a vsetínskeho domu kul-
túry) sa tešila púchovsko-trenčianska 
kapela Svieca vo vetre a na českej 
strane kapela, ktorá vystupuje pod 
názvom Šamat. České zoskupenie 
získalo v internetovom hlasovaní viac 
ako 3000 hlasov a ako prvé v poradí 
vystúpilo na púchovskej pešej zóne. 
Po nej nasledovali víťazi slovenského 
hlasovania, ktorí získali takmer 1800 
hlasov. 
   Možnosti hudobných žánrov súťaže 
Muzikomat sú široké a hudobníkom 
sa nekládli žiadne medze. Do súťaže 
sa zapojilo 13 kapiel, rovnaké číslo 
ako vlani. Pomer českých (7) a sloven-
ských (6) skupín bol vzácne vyrovna-
ný. 
   Tohtoročný absolútny víťaz Muzi-
komatu, čo do celkového počtu zís-
kaných hlasov, česká kapela Šamat, 
sa do súťažno-hudobného projektu 
zapojila aj minulý rok, vtedy skončila 

na druhom mieste. Slovenský víťaz 
kapela Svieca vo vetre takisto nepa-
trila v Muzikomate medzi nováčikov. 
O priazeň poslucháčov sa v tejto sú-
ťaži uchádzala dva roky nazad. 
  Fanúšikovia v konečnom sumáre 
odoslali a udelili kapelám tohtoroč-
ného Muzikomatu rekordných 10 
730 hlasov. 
   Po púchovskom koncerte víťazné 
kapely cestujú do Vsetína, kde sa 
predstavia v sobotu 9. septembra v 
rámci 19. ročníka multižánrového fes-
tivalu Valašské Záření, kde im budú 
tiež odovzdané ceny pre víťazov Mu-
zikomatu.                                              -bak-                   

Počas uplynulej nedele sa konal posledný tohtoročný koncert Púchovského kultúrneho leta. O skvelé 
hudobné vystúpenie sa postarala známa a v súčasnosti veľmi populárna kapela King Shaolin. Na kon-
cert, ktorý sa konal na pešej zóne prišli aj po výdatnom daždi desiatky Púchovčanov a nechali sa strhnúť 
výbornou hudbou a atmosférou. 

Letné kino pri Župnom dome 
opäť prilákalo divákov

Aj v piatok 18 augusta letné kino 
opäť prilákalo desiatky divákov. Pre-
mietanie na stenu Župného domu 
sa totiž stalo obľúbenou súčasťou 
júlových a augustových piatkových 
večerov. Tentokrát bol na programe 
známy film Mesto Anjelov, ktorý sa 
stal s odstupom času kultovou zále-
žitosťou a svojím dojímavým príbe-
hom zaujal takmer každého, snáď aj 
toho najskrytejšieho romantika. 
   Premietaniu pod holým nebom 
počas tohto leta veľmi prialo aj pri-
aznivé, teplé počasie. Diváci mali 
možnosť vidieť niekoľko zaujíma-
vých snímok rôznych žánrov, ktoré 
boli vybrané precízne a našli si svo-
jich fanúšikov. Na svoje si prišli deti 

aj dospelí s vyberaným filmovým 
vkusom. Každý film mal vysokú ná-
vštevnosť a otvorenie letného kina 
pri Župnom dome sa ukázalo ako 
výborný nápad. 
   Záverečným  filmom, s ktorým sa 
lúčia organizátori letného kina pod 
hviezdami, je snímka Strážcovia ga-
laxie, ktorá predstaví divákom feno-
menálne vesmírne dobrodružstvo. 
Film je naviac obohatený o skvelé 
vizuálne efekty a svieži humor pre 
všetky vekové kategórie. Nezabud-
nite, že posledný filmový zážitok 
pod otvorenou oblohou je pripra-
vený na piatok 25. augusta o 20.30 
na terase kaviarne Podivný barón  
v Župnom dome.                                 -bak- 

Premietanie filmov pod šírou oblohou na terase ka-
viarne Podivny barón, ktorá sídli v priestoroch Žup-
ného domu sa od začiatku prázdnin teší priazni fil-
mových nadšencov.

Bratislavskí King Shaolin na pódiu 
odohrali piesne z nového albu-
mu, ale aj z tých predchádzajúcich. 
Súčasťou koncertu boli tiež skladby, 
ktoré sú známe zo slovenských rá-
dií a skupinku štyroch muzikantov 
preslávili. Najznámejšími sa stali 
najmä, ako dvorná kapela mladej in-
terpretky Celeste Buckingham. Ako 
samotní hudobníci vravia, ich cie- 
ľom je hudbou robiť radosť ľuďom 
a rozdávať ňou pozitívnu energiu. 
Majú za sebou niekoľko významných 
úspechov a ich skladby sa dajú po-
kojne porovnávať so svetovou  a me-
dzinárodne uznávanou produkciou. 
   Na Slovensku bývajú každoročnou 
súčasťou hudobných festivalov a 

v poslednej dobe sa ich mená naj-
viac skloňovali najmä v súvislosti  
s novým albumom – Play against the 
rules, ktorého výroba trvala viac ako 
dva roky. 12 výnimočných skladieb 
tvorí jeden nabitý celok. Púchovča-
nia mali možnosť vypočuť si práve 
niekoľko piesní z najnovšieho albu-
mu a vychutnať si tak skvelý hudob-
ný zážitok. 
   Poslednou piesňou sa kapela záro-
veň rozlúčila aj s Púchovským kultúr-
nym letom. Hlavný frontmen a spevák 
Dominik Štofko záverečnú hudobnú 
bodku koncertu venoval svoju otcovi 
a práve s touto piesňou uzavrel mara-
tón letných, podvečerných koncertov 
pod holým nebom.                            -bak-

V Muzikomate zvíťazili 
Šamat a Svieca vo vetre 
Jednou zo záverečných akcií tohtoročného kultúrneho 
leta bolo aj vyhlásenie výsledkov hudobnej súťaže s ná-
zvom Muzikomat. V minulom ročníku zvíťazila púchov-
ská kapela s jadrným názvom Dríst, ktorá kombinuje rock 
s ľudovými a folklórnymi prvkami. Na terajšom štvrtom 
ročníku Muzikomatu si koncertom pre aktuálnych víťa-
zov i publikum oprášila chuť minuloročného víťazstva.
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Streda 6. 9.            galéria vestibulu divadla   18.00 hod. 
Z RODNEJ HRUDY
Vernisáž spoločnej výstavy Veroniky Mikulášovej (obrazy) a Ondreja 4. Zimku (sochy). Hudobný 
hosť: Pavol Repáň (harfa). Vstup voľný. Výstava potrvá do 30. 9. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Pondelok 11. 9.  veľká sála    17.00 hod.
FÍHA TRALALA: ROK 
Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 €/10 €. Predpredaj vstupeniek výlučne cez Tic-
ketportal. Info aj  na osobitnom  plagáte..

Utorok 12. 9. veľká sála    19.00 hod.
FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kostý-
movou a dizajnovou výpravou . Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol ob-
darený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chudoba 
a láska, je i dnes v čase sebeckosti a nenávisti opäť veľkou témou. Muzikál je syntézou výbornej hudby 
hitmejkra Gaba Dušíka, plnej emócii a chytľavých melódii, bravúrnej choreografie Jara Moravčíka, 
silného a emotívneho príbehu z pera Martina Kákoša a výstižných textov Martina Sarvaša. To všetko 
je zárukou silného a nevšedného umeleckého zážitku. Vstupné: 25 €/23 €. Vstupenky v predaji v 
pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk. 

Pondelok 18. 9.       veľká sála        9.00 hod. 
DETI Z PAVLOVSKEJ ULICE
Hosťujúci súbor Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy vám ponúka svoju 
hru na námet románu Ferenca Molnára Chlapci z Pavlovskej ulice. Autorkami hry sú Anička 
Balážova a Katarína Hricová. Réžia: Anička Balážova, Ivan Ječmen, Katarína Hricová, Lýdia 
Gedeľovská. Organizované predstavenie pre školy i pre verejnosť (do naplnenia kapacity sály).   
Info: 0905 428 290.

Štvrtok 21. 9., ČAJ PRE SENIOROV (veľká sála, 15.00 hod.) 

Streda 30. 8. 
PO STRNIŠTI BOS, 19.30 h
Film Po strništi bos čerpá zo spomienok na detstvo, ktoré prežil Zdeněk Svěrák za vojny na vidieku. 
Svojim námetom zapadá do radu filmov Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v ktorých rodinná tvo-
rivá dvojica Zdeněk a Jan Svěrákovci rozpráva o rôznych fázach života mužského protagonistu na 
pozadí dejinných udalostí. Osemročný Eda je vytúžené dieťa, ktoré rodičia strážia viac, ako je zdravé, 
pretože o jedno dieťa už prišli. ČR, SR, Dánsko  – 110 ´- dráma. Vstupné 3,50 €.

Piatok 1. 9. 
BARRY SEAL:NEBESKÝ GAUNER, 17.30 h  
Barry Seal (Tom Cruise) pracuje ako pilot dopravného lietadla a rutina amerických vnútroštátnych 
letov ho začne ubíjať. Aj preto nadšene skočí po ponuke „náhodne okoloidúceho“, z ktorého sa vykľu-
je agent CIA (Domhnall Gleeson), aby pilotoval pod záštitou tajných služieb. Barryho čakajú prelety 
nad základňami kolumbijských narkobarónov, z ktorých zhotovuje širokú fotodokumentáciu, nutnú 
pre boj s drogovými kartelmi. Lenže prečo lietať len tak naprázdno, keď sa môžete spojiť aj s protist-
ranou a okrem fotiek pre CIA voziť do Ameriky aj drogy? A prečo sa zároveň nestať informátorom 
DEA (Národná agentúra pre boj s drogami), ktorá má v oblasti tiež svoje špecifické záujmy? A prečo 
sa rovno nezapojiť do jednej z najväčších tajných operácií, ktoré kedy americká vláda zosnovala? Bar-
ry to proste hrá na všetky svetové strany a ide mu to viac než dobre. Už dávno sa nenudí, má krásnu 
ženu, topí sa v peniazoch a vôbec si nepripúšťa, čo sa stane, ak sa tento domček z kariet raz zrúti. Ale 
on sa jedného dňa zrúti. Vstupné 4 €.

Piatok 1. 9. o 19.45, Sobota 2. 9. o 17.30 h
TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3 D    
Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín vo svojej najikonickejšej úlohe Terminárora v di-
gitálne remasterovanej 3D verzii filmu. Na konverzii dnes už klasického akčného sci-fi veľkofilmu, 
pracoval samotný režisér James Cameron. Ten v spolupráci so spoločnosťami DMG Entertainment 
a StudioCanal sľúbil vytvoriť kvalitnú 3D konverziu s využitím najmodernejšiu technológiu StereoD. 
„V roku 2016 sme si pripomenuli 25.výročie od premiéry Dňa zúčtovania a tak je ideálny čas priviesť 
druhého Terminátora späť na plátna kín v 3D. Ak ste nikdy predtým nevideli druhého Terminátora, 
tak toto bude verzia, ktorú by ste mal vidieť ako prvú a zapamätať si ju.“ – láka režisér James Cameron.
Vstupné 5 €.

Na Púchovskom
jarmoku aj kapela BUTY
Akýmsi predskokanom septembrového Púchov-
ského jarmoku, ktorého 19. ročník sa pripravuje 
na 16. 9., bude o dva dni skôr (vo štvrtok 14. 9.) 
Detský jarmok ľudových remesiel.  

Pravá jarmočná sobota začne tradične dopoludnia (9.15 hod.) slávnost-
nou ekumenickou pobožnosťou v púchovskom evanjelickom kostole. 
Nasledovať bude oficiálne otvorenie jarmočného trhoviska, po ktorom 
sa začne odvíjať kultúrno-hudobný program na pódiu pešej zóny. Tento 
rok sa na ňom postupne vystriedajú Folklórny súbor  Váh a ľudová hudba 
s rovnomenným názvom.
Publikum čaká aj divadelné predstavenie Divadla na hojdačke s názvom 
Posledný dinosaurus. A pokračovať budú opäť domáci: Centrum voľné-
ho času Včielka, základná umelecká škola, Detské folklórne súbory Pú-
chovček a Biela Voda, Detská ľudová hudba Lachovček a Folklórny súbor 
Holíšan.
Pevnou súčasťou programu Púchovského jarmoku sa posledné roky stalo 
verejné oceňovanie úspešných reprezentantov mesta Púchov  a vyhod-
notenie súťaže Do práce na bycikli, ktoré nebude chýbať ani tento rok. 
Rovnako ako záverečná tombola - žrebovanie tzv. mýtneho.
Kultúrny program 19. ročníka Púchovského jarmoku zavŕši Andy Loužec-
ká s bandom a absolútny záver bude od 20-tej hodiny večer patriť ostrav-
skej kapele Buty.  

-tm-

XIX. PÚCHOVSKÝ JARMOK, sobota 16. 9. 2017
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Detský folklórny súbor Biela voda na medzinárodnom 
festivale tancov a spevu „Grand Alegria“ v Španielsku

Všetci folkloristi sme v to štvrtkové 
poobedie s očakávaním nastúpili k 
autobusu. Tanečné rekvizity, kroje 
a batožinu sme pomocou zázraku 
a zdravého sedliackeho rozumu na-
tlačili do kufra autobusu a už nám 
nič nebránilo vydať sa na ďalekú 
cestu. Veru, každý je hrdina ohľadne 
cestovania v autobuse. No pravda 
je taká, že po čase si neviete nájsť 
miesto na svojej sedačke a hryzie 
vás nuda. Našťastie na toto má náš 
súbor liek - spev. Práve ten sa for-
mou rezkých piesní ozýval v malom 
priestore autobusu. Po úmornej nie-
koľkohodinovej ceste sme prvýkrát 
uzreli more v talianskom San Reme, 
kde bola naša zástavka. Potom nás 
už čakala cieľová vlajočka na pomy-

selnej mape - Calella. 
   Natešení, že si konečne pretiah-
neme kosti a ovlažíme nohy, sme sa 
hneď vybrali k moru. Poviem vám, 
práve tu sme si uvedomili, že to ces-
tovanie stálo za to. Krásne, krištáľovo 
čisté more obmývalo pieskom obsy-
panú dlhokánsku pláž. Každé ráno 
sme tu tancovali na vábivé melódie 
zumby a hrali volejbal s družstvami 
z iných krajín. Po skončení aktivít 
sme sa celí spotení hodili do mora a 
našli sa aj takí, ktorí zatúžili po adre-
nalínových zážitkoch na vodnom 
banáne. Tých adrenalínových zá-
žitkov bolo viac. Voľný program na 

pláži totiž prerušilo skutočné tor-
nádo! Aj keď niektorí Bielovodníci 
naň nikdy nezabudnú, našťastie sa 
nikomu nič nestalo. Taktiež sa nám 
nevyhol ani boj s úpalom, ale vďaka 
súdržnosti folkloristov sme všetko 
zvládli a s úsmevom sme pokorili 
pamiatky Barcelony. Mocná Sagra-
da Familia, budovy a sochy - všetko 
dýchalo čarom rokov. 
   Zlatým klincom programu sa sta-
la otváracia promenáda v Calelle, 
kde pochodovali všetky pozvané 
súbory odeté do národných krojov 
a starobylými budovami sa ozý-
vala zmes ľudových spevov. Bolo 
neuveriteľné pozorovať, akú cestu 
si našli k sebe mladí ľudia spojení 
folklórom. Každý večer pódium na 

zaplnenom námestí v Calelle znova 
ožilo hudbou viacerých národností: 
Rusov, Rusínov, Grékov, Maďarov, 
Macedóncov, Ukrajincov, Bulharov, 
a samozrejme Slovákov. 
  Vystúpenie nášho súboru zožalo 
veľký úspech, potlesk domácich i 
dovolenkujúcich ľudí bol naozaj 
slastnou odmenou. Cestou späť 
sme neobišli pláž v talianskom Bibi-
one, preslávené Monaco a potom 
naše kroky smerovali späť domov.
    Vďaka za to, že sme mohli kultúr-
ne bohatstvo nášho regiónu pre-
zentovať patrí nielen folkloristom 
a Žanetke Littovej ako choreograf-

Detský folklórny súbor Biela voda z Pú-
chova sa koncom júna opäť rozhodol po-
sunúť hranice folklóru. Tentokrát prijal po-
zvanie na medzinárodný festival tancov a 
spevu  „Grand Alegria“ do Calelly, mestečka  
v španielskom Katalánsku. 

ke a umeleckej vedúcej súboru, ale 
aj mestu Púchov a p. primátorovi 
Rastislavovi Henekovi za to, že sa 
podujal nájsť financie na zaplatenie 
dopravy. 
   Za finančnú podporu ďakujeme 
tiež Púchovskej kultúre s. r. o., OZ 

Dom kultúry, OZ Folklórne Srdce a 
samozrejme veľká vďaka náleží aj 
šoférom autobusu za trpezlivosť a 
bezpečnú dopravu tam i späť.

Anetka Uherčíková
tanečníčka DFS Biela Voda

Počas zájazdu sa našlo aj  trocha času na návštevu
historických pamiatok v Barcelone.

Pláž v  Calelle poslúžila každé ráno ako telocvičňa pod holým nebom, 
kde členovia  viacerých  festivalových súborov spoločne tancovali 

zumbu a športovali.

DFS Biela Voda na festivalovom pódiu v španielskom Katalánsku 
zožal veľký úspech domácich i dovolenkárov.



Juraj Vačko vystúpil v prvej časti koncertu 
so svojimi autorskými folkovými piesňami.

župný dom 15

Záverečným letným podujatím Župného domu bol 
dvojkoncert kapiel ANUNNAKI a Juraj Vačko bandu

Koncert uviedol viceprimátor mesta 
Roman Hvizdák, ktorý akciu zorga-
nizoval v spolupráci s Richardom 
Hrnkom.
    Najskôr vystúpil Juraj Vačko s gita-
rou a svojimi autorskými folkovými 
piesňami. V druhej časti si k sebe 
zavolal sprievodnú rockovú kapelu: 
brata Mateja (basgitara), gitaristu 
Róberta Fapšu a bubeníka Sláva 
Holbu.
   Ako druhá vystúpila mladá pú-
chovská alternatívna skupina ANU-
NNAKI, ktorá hrá od roku 2014. 
Lídrom skupiny je Richard Hrnko, 
ktorý okrem spevu hrá na gitaru a 
syntetizátory. V skupine na gitaru 
hrá tiež Ivan Dorčík, basgitaristom je 
Matej Vačko a bubnuje Július Flim-
mel. ANNUNNAKI predstavila svoje 
piesne z pripravovaného debutové-
ho albumu.
     Koncert sa odohral za veľmi prí-
jemného teplého augustového 
večera. Diváci po prídavkoch od-
chádzali domov naplnení peknými 
zážitkami. Najbližšie sa môžu tešiť 
na koncert Martina Geišberga a Da-
niela Špinera (22. 9.), na ktorý ich na 
záver akcie pozval viceprimátor Ro-
man Hvizdák.                                                  -sf-

Hustotou a rozmanitým charakterom podujatí nabité kultúrne leto pod hlavičkou 
Župného domu vyvrcholilo v sobotu 26. augusta.  V mestskom parku sa odohral dvoj-
koncert púchovskej skupiny ANUNNAKI a Juraj Vačko bandu z neďalekej Beluše. 

utorok 19. 9.  2017 o 17:30
 Workshop 
„Zošitovo“

Olá olá škola volá! Obľúbený kreatívny 
workshop s Eňou zo Zvončeka. 
Hneď na začiatok sa ponoríte do školských 
lavíc a vyzdobíte si vlastné zošity krásnymi 
pečiatkami a pestrými farbami. Zahviezdíte 
medzi spolužiakmi s originálnymi zošitmi 
vlastnoručnej výroby!

piatok 22. 9. 2017 o 18:00 
Koncert Martina Geišberga 
a Daniela Špinera v parku
Ide o autorský projekt s autorskou hudbou a 
textami. Texty sú magicko realistické a hudba 
poetická, občas premiešaná básňami, 
nebrániaca sa ani experimentu od detských 
piesní až po zvukomalebné plochy. 
Martin Geišberg (spev, gitara, flauty, looper),
Daniel Špiner (piano, akordeon, spev, perkusie).

Púchovská kapela ANUNNAKI v zložení: R. Hrnko, I. Dorčík, 
M. Vačko, J. Flimmel

SEPTEMBER
WWW.ZUPNYDOM.SK

piatok 29.9. 2017 o 17:00 
„Myšlienkovo“: 
O čom je detský hnev a ako ho prežiť?
Príďte sa porozprávať o tom, na čo slúži deťom 
hnev a ako sa z detského hnevu nezblázniť. 
Príďte so svojimi otázkami a získajte 
porozumenie. Nakoniec si ho možno aj 
obľúbite. Na vaše otázky bude odpovedať 
odborníčka Soňa Pekarovičová
(www.centrumdys.sk).
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Na nový školský rok 2017/2018 pri-
pravujú úplne nový projekt, ktorý 
by mal byť zaujímavý pre všetky au-
tomodelárske kluby na Slovensku, 
ale záujem prejavili aj kolegovia zo 
susednej českej republiky. Počas let-
ných prázdnin členovia klubu pripra-
vili stavebnicu autodráhového autíč-
ka, ktoré si budú deti počas krúžkov 
stavať. Ide o veľmi kvalitne a precízne 
spracované komponenty od mno-
hých aj renomovaných výrobcov 
dielov pre takéto autíčka. Napríklad 
prevody, osky a zadné pneumatiky 
sú od talianskej firmy Slotit, ložiská 
a kolesá od českého výrobcu ALS 
racing, vodítka od plastmodel MSH 
CZ. Podvozky sme dali vyrobiť na 3D 
tlačiarni firme www.matostudio.eu. 
Bol to dlhý vývoj, ktorý nám zobral 
najviac času - urobili sme 9 vývojo-
vých typov, kým sme boli spokojný 
s  jazdnými aj mechanickými vlast-
nosťami. Chceli sme mať univerzálny 
podvozok s  posuvným rozvorom a 
možnosťou použiť ho na rôzne šírky 
karosérie.
   Deti v krúžku dostanú možnosť 
vybrať si zo 6 typov rôznych karo-
sérií modelov závodných áut ktoré 
v súčasnosti jazdia svetové šampio-
náty GT3. Modely sú komplikované 
a stavať si ich budú pod odborným 

vedením členov MK Púchov. Podvo-
zok, ktorý je rozobraný do poslednej 
„skrutky“ si budú postupne skladať 
tak, aby pochopili zmysel a účel jed-
notlivých komponentov. Predlohy sú 

detailne spracované a deti si budú 
vlastnoručne maľovať interiér auta, 
vymaľujú si pilota podľa vlastných 
predstáv a nalakujú si karosérie a vy-
robia si aj zasklenie okien.

   Samozrejme, že deti nebudú veno-
vať stavbe auta celý čas určený na 
krúžok. Máme postavené vzorové 
klubové autá z týchto stavebníc a 
deti to budú mať ako predlohu, aby 

vedeli ako ich modely majú vyzerať 
a ako majú jazdiť. S tými klubovými 
autami budú jazdiť na krúžku, aj na 
pretekoch, kým nebudú masť posta-
vené svoje vlastné auto. Máme pre 

nich pripravený seriál pretekov, ktorý 
vyvrcholí niekedy v apríli 2018. Po-
čas toho seriálu deti predvedú svoje 
vlastnoručne postavené modely, 
budú na pretekoch zbierať body a na 
konci seriálu budú ocenení kvalitný-
mi a hodnotnými cenami. Deti môžu 
jazdiť aj s modelmi, ktoré si zakúpili 
do iných kategórií, no seriál vlast-
noručne robených áut plánujeme 
oceniť najvyššie - pretože tam majú 
deti najvyšší podiel vlastnej práce. 
Podobné autíčka, podľa nami vypra-
covaných pravidiel, si budú stavať aj 
deti v iných kluboch v SR aj ČR a snáď 
sa nám podarí urobiť aj majstrovstvá 
žiakov v tejto kategórii.
   MK Púchov ako nezisková organi-
zácia, pripravil pre deti 40 stavebníc z 
vlastných prostriedkov a aj keď nejde 
o lacnú záležitosť - jedna stavebnica 
príde na cca 45 eur, nebudeme touto 
sumou zaťažovať rodičov ale veľmi 
aktívne nám pomôže CVČ Včielka 
Púchov a veríme, že nám pomôžu aj 
podnikatelia z Púchova, ktorí by boli 
ochotní nejaké stavebnice pre deti 
zakúpiť. Za odmenu by sme vedeli po 
dohode ich autíčka nastriekať v ich 
farbách z logami ich firiem a tak by ich 
videli jazdiť na autodráhe počas celé-
ho školského roka.

Martin Kumičak, MK Púchov

Novinky pre deti z Modelárskeho klubu Púchov
Modelársky klub (MK) Púchov v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ) 
Včielka Púchov organizuje už tretí rok automodelárske krúžky, na ktorých sa 
deti naučia mnohé manuálne zručnosti pri výrobe modelov a potom pri pre-
tekaní s týmito modelmi si deti osvojujú princípy fair play, súťaživosti, ale aj 
ohľaduplnosti a korektnosti voči kamarátom a súperom.

Začiatkom augusta prijali pozvanie 
na športové hry do Centra sociál-
nych služieb (CSS) - Chmelinec Pú-
chov aj klienti z Domova sociálnych 
služieb (DSS) v Nosiciach a z centier 
sociálnych služieb na Kolonke a v 
Lednických Rovniach. 
   Všetci spoločne si na štyroch stano-
vištiach mohli vyskúšať svoju fyzickú 
zdatnosť a šikovnosť. Pri poslednom 

rozvíjali tvorivosť a fantáziu pri aran-
žovaní prírodného materiálu na vo-
pred pripravené podložky. Za splne-
né úlohy boli odmenení pečiatkami 
a medailami. Každé zariadenie si na 
pamiatku odnieslo i ďakovný list. Po 
športových výkonoch chutilo aj ob-
čerstvenie, ovocie a kávička. A hoci 
bolo teplo, nechýbal ani tanec, spev 
a dobrá nálada.                                -mv-

Aktívne leto seniorov na Chmelinci 

   Klub žien vedie pani Milka Filová, 
ktorá dáva do tejto aktivity celé 
svoje organizačné schopnosti. Vý-
sledkom je, že členky Klubu žien sa 
cítia ako jedna rodina a  vzájomné 
priateľky.     
   Program, ktorý pani Milka zabez-
pečuje je pre ženy poučný, ale aj 
zábavný. Veľkému záujmu sa tešia 
zdravotné prednášky MUDr.  Br-
šiaka, MUDr.  Janíkovej, MUDr.  Cí-
gerovej, informácie z  ciest Mgr. 
Pavly  Marákovej a  rôzne ďalšie  

zaujímavé  témy. 
   Programy bývajú obohatené 
kultúrnym vystúpením nadaných 
žiakov základnej umeleckej školy, 
rozhovormi so zaujímavými ľudmi 
a podobne.
   Ak chcete prísť medzi nás, novú 
sezónu začíname už 12. septembra 
o  16.00 hod. v  kinosále púchov-
ského Divadla. Program stretnutí 
nájdete v Púchovských novinách.

Albína Flimmelová,
členka Klubu žien

Stretávame sa v Klube žien
Mesto Púchov poskytuje seniorom rôzne mož- 
nosti vyžitia. Raz do mesiaca veľmi úspešne orga-
nizuje Čaj pre seniorov, v dennom centre sa konajú  
rôzne aktivity a  ženy sa dvakrát do mesiaca stretávajú  
v Klube žien v kinosále púchovského Divadla. 
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Podhorania sa priblížili k obhajobe

SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 11. KOLO PODLUŽANY, 12. KOLO PODHORIE

Slovensko-moravská hasičská liga pokračovala v 
uplynulých dvoch týždňoch tromi kolami. V Podlu-
žanoch a na domácej trati (nedeľné výsledky z Tŕstia 
neboli v čase uzávierky tohto čísla známe) si pred zá-
verom vytvorili dobrovoľní hasiči Podhoria výbornú 
pozíciu na obhajobu minuloročného prvenstva. Na 
domácej trati sa im vydaril fantastický útok, rýchlejší 
prúd dokonca zostrekol terč v treťom najlepšom čase 
celej histórie Slovensko-moravskej hasičskej ligy 
– 12,77 sekundy. Za svojim absolútnym rekordom 
z minulého roka zaostali Podhorania len o 11 stotín 
sekundy. Už dve kolá pred koncom je rozhodnuté o 
medailistoch a prakticky aj o víťazovi tohto ročníka. 
Podhorania by museli záverečné dve kolá poriadne 
zorať, aby stratili 27-bodové vedenie pred rezervou 
Brunova. Brumovčania síce v Podlužanoch zvíťazili a 
znížili náskok na lídra, no v Podhorí skončili až tretí a 
domáci po víťazstve svoje vedenie ešte zveľadili. Za-
ujímavý bude súboj o druhú priečku medzi Brumo-
vom B a Stupným. Stupňanci svojho súpera v Pod-
horí porazili a priblížili sa mu na rozdiel dvoch bodov. 
Boj o striebro tak bude mimoriadne dramatický. 

V ženskej súťaži je zaujímavý finiš obhajkýň minu-
loročného prvenstva nosických žabiek. Tie dokázali v 
Podlužanoch zvíťaziť a v Podhorí skončili na druhej 
priečke, keď si triumf na svoje konto pripísali Ihrišťan-
ky. V celkovom poradí majú najbližšie k celkovému 
prvenstvu dievčatá z Dežeríc, ktoré majú pred Ihriš-
ťankami sedembodový a pred Nosičankami osem-
bodový náskok. Či sa dievčatám z Púchovského okre-
su podarí prekaziť víťazstvo Dežeríc, ukážu najbližšie 
kolá. Definitívne sa o tom rozhodne až vo finálovom
kole na Ďurďovskom výstreku 9. septembra.   

Výsledky 11. kola – Podlužany
Muži: 1. Brumov B – 13,44 sekundy, 2. Podhorie 

– 13,64 s, 3. Stupné  13,77 s, 4. Zbora – 13,92 s, 5. Ďur-
ďové – 14,35 s, 6. Svinná – 14,46 s, 7.  Nedašova Lhota 
– 14,66 s, 8. Nosice – 14,70 s, 9. Tŕstie – 15,01, 10. Be-    

luša – 15,05 s, 11. Ruskovce- 15,27 s a Visolaje – 15,27 
s, 13. Lednické Rovne – 15,32 s, 14. Ihrište – 15,44 s, 
15. Lidečko – 16,26 s, Podlužany, Krásno, Lehota pod 
Vtáčnikom, Dohňany a Valašské Příkazy nedokončili

Ženy: 1. Nosice-žabky – 16,28 s, 2. Kocurany – 17,09 
s, 3. Dežerice – 17,19 s, 4. Ladce – 17,20 s, 5. Ihrište 
– 17,25 s, 6. Dulov -17,80 s, 7. Svinná – 18,41 s, 8. Ne-
dašova Lhota – 19,18 s, 9. Dohňany – 20,07 s, 10. Kva-
šov – 24,61 s, 11. Horná Poruba – 25,06 s, Lehota pod 
Vtáčnikom útok nedokončila

Výsledky 12. kola – Podhorie
Muži:  1. Podhorie – 13,27 s, 2. Stupné – 13,43 s, 

3. Brumov B – 13,55 s, 4. Ďurďové- 13,76 s, 5. Zbora 
– 14,10 s, 6. Visolaje – 14,52 s, 7. Lehota pod Vtáčni-
kom – 14,59 s, 8. Krásno – 14,62 s, 9. Valašské Příka-
zy – 14,65 s, 10. Nedašova Lhota – 14,86 s, 11. Tŕstie 
– 15,25 s, 12. Ihrište – 15,40 s, 13. Podlužany – 16,99 
s, 14. Lednické Rovne – 17,06 s, 15. Lidečko – 17,31 s, 
16. Ruskovce – 18,26 s, 19. Svinná – 20,80 s, Beluša, 
Nosice a Dohňany nedokončili

Ženy: 1. Ihrište – 15,78 s, 2. Nosice-žabky – 16,17 s, 
3. Dohňany – 17,16 s, 4. Svinná – 17,34 s, 5. Dežerice 
– 17,47 s, 6. Kocurany – 17,76 s, 7. Nedašova Lhota 
– 17,88 s, 8. Dulov – 18,99 s, 9. Kvašov – 19,19 s, 10. 
Horná Poruba – 21,54 s, 11. Ladce – 24,23 s, Lehota 
pod Vtáčnikom útok nedokončila

Celkové poradie po 12. kole: 
Muži: 1. Podhorie – 196 bodov, 2. Brumov B 169 

bodov, 3. Stupné – 167 bodov, 4. Visolaje – 97 bodov, 
5. Zbora – 87 bodov, 6. Ďurďové – 86 bodov, 7.  Krás-
no – 85 bodov, 8. Nosice – 75 bodov, 9. Lidečko – 69 
bodov, 10. Ihrište – 65 bodov, 11. Podlužany – 59 bo-
dov, 12. Lednické Rovne – 56 bodov,. 13. Lehota pod 
Vtáčnikom – 54 bodov, 14. Tŕstie – 53 bodov, 15. Ne-
dašova Lhota – 51 bodov, 16. Svinná – 46 bodov, 17. 
Beluša – 45 bodov, 18. Valašské Příkazy – 44 bodov, 
19. Ruskovce – 43 bodov, 20. Dohňany – 22 bodov

Ženy: 1. Dežerice - 137 bodov, 2. Ihrište – 129 bo-
dov, 3. Nosice-žabky – 128 bodov, 4. Nedašo-
va Lhota – 85 bodov, 5. Kocurany – 83 bodov, 
6. Svinná – 76 bodov, 7. Ladce – 70 bodov, 
8. Dulov – 69 bodov, 9. Dohňany – 65 bodov, 
10. Kvašov – 58 bodov, 11. Horná Poruba – 52 
bodov, 12. Lehota pod Vtáčnikom – 48 bo-
dov.                            (pok)

Dievčatá z Ihrišťa dokázali v 12. kole SMHL v Podhorí zvíťaziť a uchovali si tak nádej na celkové prvenstvo. Pred 
poslednými dvomi kolami strácali na vedúce Dežerice sedem bodov.                  FOTO: SMHL - Tomáš Jaďuďa

Muži Podhoria po domácom víťazstve v 12. kole uro-
bili zrejme rozhodujúci krok k obhajobe minuloročného 
prvenstva v SMHL. 

Ženy Dohnian príjemne prekvapili bronzovou prieč-
kou v Podhorí.  

Dievčatá z Kvašova v Slovensko-mooravskej hasičskej  
lige ešte len zbierajú skúsenosti. Rozhodne ju však oži-
vili.  

Slovensko-moravská hasičská liga má svoje čaro... 



inzercia  I  pozvánky PÚCHOVSKÉ NOVINY18

Viac informácií: tel. 042/ 461 3452, 2633, email: praca@conti.sk

OPERÁTOR
GUMÁRENSKEJ 
VÝROBY
STABILITA
  Práca v tradičnej firme, pôsobiacej 67 rokov v Púchove, 
  ktorá je súčasťou celosvetového koncernu 
BENEFITY 
 Mzda po zaškolení od 900 € brutto
 13. a 14. plat
 Prepracovaný systém zaškoľovania 
 Doprava do zamestnania zdarma zo smerov Pov. Bystrica – 
 Beluša – Púchov a Tren. Teplá – Lednické Rovne – Púchov
 Stravovanie – dotované zamestnávateľom v areáli firmy
 Úrazové pripoistenie
 Liečebno-rehabilitačné pobyty
 Doplnkové dôchodkové poistenie
 Návratné bezúročné pôžičky 
 Nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Staň sa súčasťou silnej značky
v spoločnosti s tradíciou! 

PRIJÍMAME PRIAMO                                                        
do spoločnosti                                                      

Continental Matador Rubber v Púchove

UPRATOVAČKU
s nástupom od októbra 2017

Žiadosti o zamestnanie zasielajte na adresu školy 
alebo mailom info@sosospu.sk

SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 
prijme do pracovného pomeru  
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OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži - 2, 3. kolo
2. kolo:
Košeca – Kvašov 4:2 (2:2) 
Úvod hodového zápasu mal pre domácich horo-

rový úvod. Hostia šli do vedenia už v druhej minúte 
gólom Maroša Hrnčíka – 0:1, a keď v 13. minúte zvý-
šil Bielik na 0:2 pre nováčika, nevyzeralo to s Koše-
čanmi ružovo. Už o tri minúty však vsietil kontaktný 
gól domáci Gabriel Bortel a v 22. minúte Juraj Bagin 
vyrovnal – 2:2. Domáci sa upokojili, po obrátke pre-
vzali iniciatívu a v 58. minúte strhli vedenie na svoju 
stranu gólom Dúžeka – 3:2. Dvadsať minút pred kon-
com poistil domáce víťazstvo svojim druhým gólom 
Bortel – 4:2. 

Lysá – Udiča 5:2 (2:0)
Lysá po prehre v úvodnom kole s nováčikom potre-

bovala bodovať a do Udičanov sa pustila od úvod-
nej minúty. Po štvrť hodine sa ujali domáci vedenia 
gólom Janíčka z priameho kopu – 1:0. Sedem minút 
pred prestávkou vedenie poistil druhým gólom Pa-
náček – 2:0. Hneď po piatich minútach druhého pol-
času zvýšil opäť Panáček na 3:0 a keď o ďalšie tri mi- 
núty zvýšil Miroslav Zocha na 4:0, boli hostia zrelí na 
uterák. V 59. minúte však predsa len zdvihli hlavu po 
góle Tomáša Drblíka – 4:1. Trošku dramatický náboj 
dal stretnutiu Drblík štvrť hodinu pred koncom, keď z 
penalty znížil na 4:2. Posledné slovo však patrilo štyri 
minúty pred koncom Janíčkovi, ktorý rovnako z po-
kutového kopu pečatil na konečných 5:2. 

Streženice – Dolné Kočkovce 1:0 (1:0)
V okresnom derby odvekých súperov, ktorých delí 

iba rieka Váh, rozhodol o domácom víťazstve už v 23. 
minúte Denis Štrbák – 1:0. Potom si obe mužstvá vy-
pracovali niekoľko šancí, premeniť ich však nedoká-
zali, a tak sa zrodilo chudobné víťazstvo minuloroč-
ného piatoligistu. 

Košecké Podhradie – Jasenica 4:2 (2:1)
Hostia šli do vedenia v tretej minúte gólom Pavlí-

ka – 0:1. V 18. minúte Marek Vlasatý z pokutového 
kopu a ten istý hráč o minútu neskôr otočil skóre na 
domácu stranu – 2:1. Sedem minút pred prestávkou 
zvýšil Marek Vlasatý svojim tretím gólom na 3:1. Po 
obrátke Martin Pavlík znížil na 3:2, no posledné slovo 
mal Ľubomír Vlasatý, ktorý desať minút pred koncom 
spečatil na konečných 4:2. 

Bolešov – Horná Poruba 3:2 (2:1)
Hostia šli do vedenia po štvrť hodine gólom An-

dreja Staňa - 0:1. Domáci Kusovský opäť minút vy-

rovnal a o ďalšiu minútu otočil Šimák skóre – 2:1. Pol 
hodinu pred koncom stretnutia vyrovnal Jánoško, ale 
päť minút pred záverečným hvizdom z pokutového 
kopu zabezpečil Bolešovu všetky body Šimák – 3:2. 

Dulov – Tuchyňa 3:4 (0:1)
V zaujímavom stretnutí šla Tuchyňa do vedenia v 

23. minúte gólom Adamovica – 0:1. V úvode druhé-
ho polčasu domáci Martin Kováč vyrovnal, ale potom 
prišli chvíle hostí. Adamovic svojim druhým gólom 
poslal hostí do vedenia v 53. minúte a o desať minút 
neskôr zvýšil Bartoš na 1:3. V 66. minúte zavŕšil Ada-
movic svoj hetrik – 1:4. Dulov ešte dvomi zlepenými 
gólmi Leška a Kováča štvrť hodinu pred koncom 
zdramatizoval stretnutie, ale Tuchyňa si už víťazstvo 
ujsť nenechala. 

Podmanín – Papradno 2:0 (1:0)
V kvalitnom a mimoriadne slušnom stretnutí (hralo 

sa bez kariet) otvoril skóre v 33. minúte Kubiš – 1:0 a 
domáce víťazstvo spečatil desať minút pred koncom 
Rastislav Sovík – 2:0. 

3. kolo:
Tuchyňa – Streženice 1:2 (0:0)
V jednom zo šlágrov kola sa diváci v prvom polčase 

gólu nedočkali. Úvod druhého vyšiel lepšie Streže-
niciam a v 59. minúte ich poslal do vedenia Marián 
Loduha – 0:1. Domáci sa snažili o vyrovnanie, skúsení 
hostia však umnou hrou udržiavali hru mimo nebez-
pečnej zóny. Desať minút pred koncom využili zavá-
hanie domácich a Loduha svojim druhým gólom zvý-
šil na 0:2. Už o minútu síce domáci Gažo kontaktným 
gólom stretnutie zdramatizoval, no Streženice si už 
plný bodový zisk ujsť nenechali. 

Kvašov – Dulov 8:0 (2:0)
Hoci nováčik z Kvašova je v Dulove v „podnájme“, 

vo vzájomnom stretnutí sa vôbec nesprával ako dob-
rý nájomník. Naopak, Dulovčanom uštedril poriadnu 
nádielku. Kvašovský strelecký koncert sa začal až po 
pol hodine, kedy otvoril skóre Dominik Bielik – 1:0. 
Dve minúty pred koncom prvého polčasu zvýšil na 
2:0 Repáč. V druhom polčase sa do streleckej listiny 
postupne zapísali Samuel Kmošena, Bretschneider, 
Maroš Hrnčík, Ferdinand Kováč a Dominik Bielik. Svo-
jou troškou do mlyna prispel aj Dulovčan Radoslav 
Pagáč, ktorý vlastným gólom zvyšoval na 6:0. 

Dolné Kočkovce – Podmanín 1:2 (0:0)
Vo vyrovnanom prvom polčase hostia potvrdili, že 

patria k jedným z ašpirantov na postup, domáci im 
dôstojne konkurovali a v prvom polčase si gól stre-
liť nenechali. O výsledku rozhodol v úvode druhého 
polčasu v priebehu troch minút Peter Gardian. Ten 
najskôr v 49. minúte poslal hostí do vedenia – 0:1 a 

o tri minúty neskôr druhým gólom spečatil víťazstvo 
hostí – 0:2. Dolnokočkovanom nemožno uprieť sna-
hu o vyrovnanie, ale streliť kontaktný gól sa im poda-
rilo až v záverečnej minúte vďaka Kučíkovi - 1:2.  

Horná Poruba – Lysá 4:2 (1:0)
Na trávniku favorita Lysania v prvom polčase dlho 

hrali vyrovnanú partiu a domácim sa ani napriek 
územnej prevahe nedarilo prekonať Fojteka v brán-
ke Lysej. Dočkali sa až v 35. minúte, kedy ho pre-
konal Majerík – 1:0. Po obrátke zvýšil Andrej Staňo 
v 51. minúte na 2:0 a zdalo sa byť vymaľované. Ly-
sania však nezložili zbrane a gólmi Drdáka a Macka 
vyrovnali na 2:2. Domáci pridali a osem minút pred 
koncom strhli vedenie na svoju stranu gólom Čuríka 
– 3:2. Na konečných 4:2 pečatil v predposlednej min-
úte Michal Papp.  

Jasenica – Bolešov 2:1 (0:0)
Po bezgólovom polčase sa úvod druhého vydaril 

lepšie hosťom, keď Peter Šimák v 53. minúte otvoril 
skóre – 0:1. Jaseničania odpovedali vyrovnávajúcim 
gólom Gabriela Šibíka v 65. minúte a o šesť minút 
neskôr strhol vedenie na domácu stranu Erich Hrebík 
– 2:1. Hoci Bolešovčania sa snažili o vyrovnanie, do-
máci si už cenné víťazstvo udržali. 

Papradno – Košecké Podhradie 4:0 (1:0)
Stretnutie bolo výnimočným streleckým koncer-

tom domáceho Jakuba Galka. Ten v prvom polčase 
otvoril skóre v 13. minúte – 1:0. V druhom polčase 
pridal v priebehu desiatich minút ďalšie tri góly. Do 
streleckej listiny sa zapísal v 58., 65. a 68. minúte, čím 
spečatil na konečných 4:0. 

Udiča – Košeca 0:0 
Košečania po nepresvedčivom domácom výkone 

pred týždňom ani tentokrát na trávniku len priemer-
nej Udiče neoslnili a nestrelili gól. Keďže sa to nepo-
darilo ani domácim, hŕstka divákov videla bezgólovú 
remízu. 
1. Podmanín 3 3 0 0 6:1 9
2. Košeca 3 2 1 0 7:2 7
3. Kvašov 3 2 0 1 12:5 6
4. H. Poruba 3 2 0 1 10:5 6
5. Papradno 3 2 0 1 7:4 6
6. Bolešov 3 2 0 1 5:4 6
7. Streženice 3 2 0 1 5:4 6
8. Lysá 3 1 0 2 8:8 3
9. D. Kočkovce 3 1 0 2 3:4 3
10. Tuchyňa 3 1 0 2 5:8 3
11. K. Podhradie 3 1 0 2 5:8 3
12.Jasenica 3 1 0 2 4:9 3
13. Udiča 3 0 1 2 2:6 1
14. Dulov 3 0 0 3 4:15 0      

6. liga muži – 4. kolo o 16.00
Košecké Podhradie – Bolešov (Pastorek, Kapila, J. 

Pecuš), Lysá pod Makytou – Jasenica (D. Komorník, 
Kováč, Meluch), Košeca – Horná Poruba (R. Folučka, 
Galbavý), Dulov – Udiča (v piatok o 10.00 – M. Pecuš, 
J. Pecuš, Petrušek), Streženice – Kvašov (Brundza, 
Balušík, Proč), Podmanín – Tuchyňa (Koleno, Rojko), 
Papradno – Dolné Kočkovce (v sobotu – Lamžo, Škro-
vánek, Orálek)

7. liga muži – 4. kolo o 16.00
Podvažie – Pružina (R, Sklenár), Sverepec – Šebeš-

ťanová (Lamžo, Kováčik), Dolná Mariková – Kolačín 
(Mihálik, Horečný), Dohňany – Visolaje (Zvak, Vavrík, 
Blaško), D. Breznica – Mikušovce (O. Komorník, Hria-
del), Praznov – Lazy pod Makytou (o 10.00 – Galbavý, 
Koleno), Fan Club Púchov – Pruské (Migát, Jandušík)

8. liga muži – 2. kolo o 16.00

Lumax Horovce – Vrchteplá (v sobotu – Meluch), 
Kameničany – Červený Kameň (Zigo), Tŕstie- Bodiná 
(Mako), Lednica – Orlové (Škrovánek), Prejta má voľ-
no

4. liga st. žiaci – sever, 2. kolo o 10.30
Papradno – Pružina (v sobotu o 13.30 – Škrovánek), 

Sverepec – Udiča (Rojko), D. Mariková – Jasenica (o 
13,15 – Horečný), Prečín – Plevník (Mako), D. Kočkov-
ce – Domaniža (Proč)

4. liga st. žiaci – juh, 2. kolo o 10.30
Ilava – Borčice (Zigo), N. Dubnica – H. Poruba (Skle-

nár), Košeca – Ladce (Petrušek), Dohňany – Lazy (Jan-
dušík), Beluša – Lednica (Meluch)

4. liga mladší žiaci – 2. kolo o 10.30
Fan Club Púchov – Ilava (v Lúkach o 14.30 - Migát), 

Lysá – Kolačín (Lamžo), Praznov – Horovce (o 13.00 
– Koleno)

Delegačná listina na 3. septembra

Kvašov sa nechoval ako dobrý nájomník, Dulovu naložil osem
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FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Púchovčanom v oblastnom a okresnom derby ruže nekvitli
Dubnica – MŠK Púchov 2:0 (0:0)
V oblastnom derby sa v prvom polčase hral iba prie-

merný futbal. Aktivita bola na kopačkách domácich 
Dubničanov, futbalisti MŠK ich však pozornou obra-
nou do väčších šancí nepustili. Do šance sa dostal v 
piatej minúte domáci Pagáč, jeho strelu však obranca 
Púchova zblokoval na roh. Gólom neskončila ani Pa-
gáčova hlavička o niekoľko minút neskôr, lopta letela 
ponad bránku. Na druhej strane sa po necelej polho-
dine dostal do úniku hosťujúci Gajdošík, aj jeho stre-
lu zrazila obrana na roh. Desať minút pred koncom 
prvého polčasu mal tutovku na kopačke Dubničan 
Vaško, jeho strelu však hosťujúci obranca nadvihol 
tesne nad pravý horný roh púchovskej bránky. V 40. 
minúte mohli ísť do vedenia futbalisti MŠK, so Siban-
dovou strelou si však domáci brankár Digaňa na dva-
krát poradil. Druhý polčas začali aktívne Dubničania 
a už v 47. minúte mieril tesne vedľa Jakúbek a o päť 
minút neskôr mieril Švec po peknom úniku iba do 
bočnej siete. Rozhodnutie priniesla šťastná ruka do-
máceho trénera, ktorý v 60. minúte poslal na trávnik 
Janca a ten sa mu za desať minút odvďačil dvomi gól-
mi. V 64. minúte nezareagovala obrana MŠK na dlhú 
nakopnutú, dôrazný Janco sa k nej dostal a poslal do-
mácich do vedenia – 1:0. Aj pod druhý gól Dubnice 
sa podpísala chyba v zadných radoch MŠK. Tú využil 
opäť Janco a hoci si gólman Púchova Letko na loptu 
siahol, tá skončila druhýkrát v sieti – 2:0. Kontaktný 
gól mal o niekoľko minút na kopačke Gajdošík, krížna 
strela z jeho kopačky len tesne minula domácu brán-
ku. Dubničania potom už kontrolovali hru a z derby si 
odniesli všetky tri body.     

Góly: 64. a 70. Janco.
Rozhodoval Papuča, ŽK: Čurik, Švec, Janco – Riška, 

Marek Gajdošík, Kopiš, 650 divákov.
DUBNICA: Digaňa – Zahranyčnyj, Častulín, Pagáč, 

Suchý (77. Cisár), Jakúbek, Čurik (90. Levai), Vaško (86. 
K. Bartoš), Švec, Bielik (60. Janco), Horecký (87. Vác-
lav). Tréner P. Jakuš

PÚCHOV: Letko – Riška, Marek Gajdošík, Buček, Ko-
piš (74. Luhový), Gáborík (60. Hrnko), Mynář, Siban-
da, J. Pilát (80. Červený), Vanák, Brezničan. Tréner S. 
Ďuriš

Ostatné výsledky 2. kola: Prievidza – Trnava B 1:2, 
Bánovce-Šaľa 2:1,Galanta – Topoľčany 2:0, Dunajská 

Streda B – Gabčíkovo 1:2,Nitra B – Lednické Rovne 
3:1, Borčice – Zlaté Moravce 4:0, Nemšová/Horovce 
–Nové Zámky 1:2, Beluša –Veľké Ludince 2:1

MŠK Púchov – Beluša 1:1 (0:0)
Pod Lachovcom sa opäť potvrdilo, že derby nemá 

favorita. Belušania sa pred peknou diváckou kulisou 
chceli na favorita vytiahnuť, čo sa im podarilo takmer 
dokonale. Hostia začali aktívnejšie a už po necelých 
piatich minútach mohli ísť do vedenia, keby P. Gažo 
dokázal premeniť ideálnu prihrávku od Mišutku. O 
sedem minút neskôr sa vyznamenal domáci bran-
kár Letko, ktorý kryl nebezpečnú hlavičku Ďuriša. Až 
potom sa dostali k slovu aj Púchovčania.  Po krídle 
pekne unikol J. Pilát, na jeho center hosťujúci gólman 
Ciesar nedočiahol, ale Hrnkov strelecký pokus stros-
kotal na hradbe tiel v pokutovom území.  Potom mali 
v priebehu minúty šance obe mužstvá. Na strane 
hostí volej M. Gorelku zlikvidoval brankár Letko, na 
druhej strane nemal presnú mušku Luhový. V beluš-
skom drese bol aktívny najmä Mišutka, ktorý najskôr 
v 26. minúte mieril nad a o niekoľko minút si s jeho 
slabou strelou poradil Letko. Do prestávky ešte zau-
jali strelecké pokusy Sibanda, najmä ten tri minúty 
pred koncom polčasu volal po góle. Loptu smerujúcu 
do horného rohu bránky však Ciesar bravúrne vyrazil. 
V druhom polčase už po šiestich minútach po faule v 
pokutovom území poslal hostí do vedenia z penalty 
M. Gorelka – 0:1. Po góle šla solídna úroveň stretnutia 
dole, Belušania sa zatiahli na vlastnú polovicu a ich 
deštrukčná taktika futbalu uškodila. Napokon sa im 
ani nevyplatila, pretože po dvoch nepremenených 
príležitostiach J. Piláta a Luhového napokon v zá-
verečnej minúte Brezničan zachránil Púchovčanom 
aspoň bod.  

Góly: 90. Brezničan – 51. M. Gorelka (11 m).
Rozhodoval A. Gádoši, ŽK: Brezničan - Novisedlák, 

800 divákov.
PÚCHOV: Letko – Riška, Kopiš (55. Zavadzan), Va-

nák, Brezničan, Hrnko (55. Gáborík), Sibanda, Marek 
Gajdošík, Luhový, Buček (69. Červený), J. Pilát. Tréner 
S. Ďuriš. 

BELUŠA: Ciesar – P. Gažo, Pavol Vavrík, Schiszler, J. 
Martinka, Novisedlák, Ďuriš (77. Kršák), P. Gajdošík 

Futbalisti MŠK Púchov (v červených dresoch) nedokázali doma v okresnom derby vyzrieť na Belušu. Naopak, bod 
zachraňovali v úplnom závere stretnutia. 

V drese MŠK Púchov mal gól na kopačke aj Sibanda. 
Jeho utešenú strelu však brankár Beluše zneškodnil. 

(72. R. Rosina), Hrenák, M. Gorelka (70. Mikuška – 90. 
Kucharík), P. Mišutka (86. Remšík). Tréner M. Bednár.

Ostatné výsledky 3. kola: V. Ludince – Bánovce 
3:1, Nové Zámky – Dubnica 0:2, Trnava B –Nemšová 
0:2, Gabčíkovo – Borčice 3:3, Šaľa – Galanta 1:1, Zla-
té Moravce/Vráble B – Prievidza 4:0, Lednické Rovne 
– Dunajská Streda B 1:1, Topoľčany – Nitra B 1:0
1. Borčice 5 4 1 0 12:3 13
2. Dubnica 5 4 1 0 11:2 13
3. Gabčíkovo 4 3 1 0 12:4 10
4. Nové Zámky 5 3 0 2 7:7 9
5. Galanta 4 2 2 0 6:3 8
6. D. Streda B 4 2 1 1 7:3 7
7. V. Ludince 5 2 1 2 9:7 7
8. L. Rovne 5 2 1 2 6:7 7
9. Trnava B 5 2 0 3 6:7 6
10. Zl. Moravce B 5 2 0 3 7:11 6
11. MŠK Púchov 4 1 2 1 4:4 5
12. Beluša 5 1 2 2 4:8 5
13. Šaľa 4 1 1 2 5:5 4
14. Nitra B 4 1 1 2 5:9 4
15. Bánovce 4 1 1 2 3:7 4
16. Topoľčany 4 1 0 3 3:5 3
17. Nemšová 5 1 0 4 3:11 3
18. Prievidza 5 0 1 4 5:12 1

Predohrávka 16. kola – 29. 8. o 17.00 
MŠK Púchov – Borčice, Bánovce – Dubnica, Beluša 

– Nemšová, Veľké Ludince – Prievidza, Trnava B – Ni-
tra B, Zlaté Moravce B – Galanta, Gabčíkovo – Šaľa, 
Lednické Rovne – Topoľčany, Nové Zámky – Dunaj-
ská Streda B

4. kolo – 3. 9. 
Veľké Ludince – MŠK Púchov (16.00), Bánovce – Ga-

lanta, Borčice – Lednické Rovne, Prievidza – Gabčíko-
vo, Dubnica – Trnava B, Nitra B – Šaľa, D. Streda B – To-
poľčany, Nemšová – Zlaté Moravce B, Beluša – Nové 
Zámky 

Kto s kým v 3. lige

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

2. kolo: MŠK Púchov – ZlatéMoravce/Vráble 0:5 
(0:1), Malacky – Petržalka 3:1, Pov. Bystrica – Bánovce 
5:0, Nové Zámky – Lokomotíva Trnava 0:3, Gabčíkovo 
– Inter Bratislava 1:2, Skalica - Topoľčany 6:0, Devín-
ska Nová Ves – Prievidza 1:2, Karlova Ves – Myjava 1:1, 
Dubnica – Komárno 8:0

 3. kolo: Bánovce – MŠK Púchov 1:5 (1:2), Hurta, 
Klučka, Novotný, Krčmárik, Strelčík (pk), Topoľčany 
– Malacky 4:0, Komárno – Skalica 0:2, Inter Bratislava 
– Dubnica 4:5, Lokomotíva Trnava – Gabčíkovo 1:0, 
Prievidza – Karlova Ves 1:6, Zlaté Moravce – Devín-
ska Nová Ves 6:2, Petržalka – Pov. Bystrica 5:0, Myjava 
– Nové Zámky – odložené
1. Dubnica 3 3 0 0 20:4 9
2. Zl. Moravce 3 3 0 0 14:3 9
3. Skalica 3 3 0 0 11:2 9
4. Loko. Trnava 3 2 1 0 6:2 7
5. Prievidza 4 2 1 1 8:8 7
6. Petržalka 3 2 0 1 9:5 6
7. N. Zámky 3 2 0 1 4:3 6
8. Karlova Ves 3 1 2 0 9:4 5
9. Myjava 2 1 1 0 5:1 4
10. P. Bystrica 4 1 1 2 7:9 4
11. Inter 3 1 0 2 6:8 3
12. Malacky 3 1 0 2 5:8 3
13. MŠK Púchov 3 1 0 2 5:10 3
14. Topoľčany 3 1 0 2 4:13 3
15. Komárno 4 1 0 3 1:12 3
16. Gabčíkovo 3 0 0 3 1:4 0
17. Devínska 3 0 0 3 3:12 0
18. Bánovce 3 0 0 3 3:13 0

2. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce/Vráble 3:1 
(2:1), Halmeš 2, Jandušík, Malacky – Petržalka 0:6, 
Pov. Bystrica – Bánovce 4:0, Nové Zámky – Lokomotí-
va Trnava 0:1, Gabčíkovo – Inter Bratislava 1:5, Skalica 
– Topoľčany 2:1, Devínska Nová Ves – Prievidza 0:2, 
Karlova Ves – Myjava 1:1, Dubnica – Komárno 6:0
3. kolo: Bánovce- MŠK Púchov 1:1 (0:0), Živčic, To-
poľčany – Malacky 2:3, Komárno – Skalica 5:1, Inter 
– Dubnica 2:2, Lokomotíva Trnava – Gabčíkovo 5:1, 
Prievidza – Karlova Ves 2:1, Zlaté Moravce – Devínska 
Nová Ves 11:1, Petržalka – Pov. Bystrica 3:0
1. Petržalka 3 3 0 0 10:0 9
2. Prievidza 4 3 0 1 6:2 9
3. Dubnica 3 2 1 0 17:4 7
4. Inter 3 2 1 0 12:3 7
5. Zl. Moravce 3 2 0 1 19:4 6
6. Loko. Trnava 3 2 0 1 7:4 6
7. Skalica 3 2 0 1 5:6 6
8. P. Bystrica 4 2 0 2 5:10 6
9. Komárno 4 2 0 2 9:15 6
10. Myjava 2 1 1 0 4:1 4
11. KarlovaVes 3 1 1 1 5:4 4
12. MŠK Púchov 3 1 1 1 4:4 4
13. Gabčíkovo 3 1 0 2 9:11 3
14. Malacky 3 1 0 2 3:10 3
15. Bánovce 3 0 1 2 1:6 1
16. N. Zámky 3 0 0 3 1:9 0
17. Topoľčany 3 0 0 3 5:14 0
18. Devínska n. Ves 3 0 0 3 1:16 0

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

2. kolo: 
Praznov – Fan Club Púchov 3:4 (Remiš 2, D. Makas, 

Hriadel), Podvažie-Šebešťanová 2:3, Kolačín – Pruži-
na 1:0, Visolaje – Sverepec 5:1 (Kujaník 3, R. Sviečka 
2), Dolná Mariková –Mikušovce 2:1, Dohňany – Lazy 
pod Makytou 1:2 (L. Jánoško – Palider, Mácsai), Dolná  
Breznica – Pruské 1:2 (Dorotčin)

3. kolo: 
Fan Club Púchov – Podvažie 2:5 (1:2), Vyhnička, 

vlastný, Pruské – Praznov 3:1, Lazy pod Makytou 
– Dolná Breznica 3:1 (2:1), Kmošena 2, Palider – Do-
rotčin, Mikušovce – Dohňany 4:1 (1:0), Štefan Kristín 
2, Mário Polacký, Tomáš Gašpárek – Lukajka, Visolaje 
– Dolná Mariková 0:1, Kolačín – Sverepec 1:1, Šebeš-
ťanová – Pružina 2:0
1. Lazy 3 3 0 0 10:3 9
2. Pruské 3 3 0 0 9:2 9
3. Šebešťanová 3 2 1 0 8:5 7
4. Visolaje 3 2 0 1 8:2 6
5. Podvažie 3 2 0 1 9:5 6
6. Mikušovce 3 2 0 1 7:4 6
7. D. Mariková 3 2 0 1 4:6 6
8. Kolačín 3 1 2 0 5:4 5
9. FC Púchov 3 1 1 1 7:9 4
10. D. Breznica 3 0 1 2 3:6 1
11. Sverepec 3 0 1 2 3:8 1
12. Praznov 3 0 0 3 4:9 0
13. Pružina 3 0 0 3 0:6 0
14. Dohňany 3 0 0 3 2:10 0

7. liga muži

Vzhľadom na rekonštrukciu ZŠ Gorazdova v Púcho-
ve museli počas prázdnin karatisti z CVČ ZŠ Goraz-
dova v Púchove riešiť priestorové problémy. Aby po 
letnom sústredení s inštruktormi z Okinawy mali kde 
cvičiť, priložili ruku k dielu a v priestoroch poskytnu-
tých firmou FM Consulting vybudovali nové DOJO.
Od septembra teda pozývajú tréneri Kunst, Komora 
a L. Čvirik všetkých záujemcov na ZŠ Gorazdova, kde 

budú prebiehať v pondelok a piatok spoločné tré-
ningy všetkých skupín, v stredu tréningy pokročilých 
a v utorky a štvrtky budú tréningy výberu v novom 
DOJO na Trenčianskej 1279. 

Prvý tréning bude v pondelok 4. 9. na ZŠ Goraz-
dova o 18.15 hodine. Všetci záujemcovia o karate a 
kobudo sú vítaní.

František Komora

Púchovskí karatisti začínajú s prípravou

1. kolo: Beluša – Ilava 7:0 (2:0), Lednica – Dohňany 
12:0 (7:0), Matúš 5, E. Majerko 3, Hochla 3, Barková, 
Lazy – Košeca 1:5 (1:0), Janíček, Ladce – N. Dubnica 
1:4 (1:3), H. Poruba – Borčice 4:3 (2:2)

4. liga mladší žiaci
1. kolo: FC Púchov /Lúky – Praznov 7:2 (3:2), Ježo-

vicz 7, Horovce – Lysá 7:0, Šatka 2, D. Veliký 2, Magdík, 
Bartošek, Baláž, Kolačín – Ilava hostia neprišli.

8. liga muži

4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga st. žiaci - JUH

1. kolo: D. Kočkovce – Papradno 1:8 (1:5), Vráblik, 
Domaniža – Prečín 20:0 (11:0), Plevník – D. Mariková 
4:2 (2:1), Jasenica – Sverepec 1:5 (1:2), Udiča – Pruži-
na 6:0 (2:0)

1. kolo: 
Prejta - Tŕstie 4:3, Hradčan Lednica – Lumax Horov-

ce 2:1 (1:1), Lukáš Bezák 2 – Roman Janíček, Bodiná 
– Kameničany 1:2, Červený Kameň – Vrchteplá 0:4, 
Danymo Orlové malo voľno
1. Vrchteplá 1 1 0 0 4:0 3
2. Prejta 1 1 0 0 4:3 3
3. Lednica 1 1 0 0 2:1 3
4. Kameničany 1 1 0 0 2:1 3
5. Tŕstie 1 0 0 1 3:4 0
6. Bodiná 1 0 0 1 1:2 0
7. Horovce 1 0 0 1 1:2 0
8. Č. Kameň 1 0 0 1 0:4 0
Dynamo Orlové ešte nehralo.
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám zrubovú chatu s  murovanou pivnicou, 
v krásnom a tichom prostredí v záhradkárskej osa-
de pri Dohňanoch. Cena dohodou. Info: 0903 022 
597. Volať po 18.00 hod.
• Predám RD vhodný na rekreačné účely v Lysej pod 
Makytou – Strelenka, s ovocným sadom cca 2500 m².  
Cena 30 000 €. Tel: 0903 165 588.
• Predám pekný slnečný rekreačný pozemok pod 
horou na polosamote, 1000 m², vzdialený od Pú-
chova 10 km. Cena dohodou. Kontakt: 0940 106 
942.
• Predám rovinatý pozemok v časti Samoty. Cena 
dohodou. Tel. č. 0907 708 007.
• Predam stavebny pozemok na rovine v Beluši - 
Podhorie 1000 metrov štvorcových. Cena dohodou. 
Tel. 0907 798 449.
• Predám 2-izbový byt na ul. Mojmírova bez výťa-
hu. Byt sa nachádza na 3. zo 4. poschodí. Rozloha 
bytu je 46 m². Bližšie informácie telefonicky 0904 
717 158.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Ponúkame priestor pre logopédiu v dopoludňaj-
ších hodinách. Tel. 0907 890 298.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2017. 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.             
• Kvalitná masáž – odblokovanie. Tel. 0908 183 215.

PREDAJ RÔZNE
• Predám klietku pre zajaca, plynové fľaše 10 kg, 
plné za 35 €/ks. Kontakt: 0940 547 771.

RÔZNE
• KURZY ANGLIČTINY - www.LamaSchool.sk, tel. 
0949 374 254, rehak.veronika@gmail.com. 
• Hľadám asistenta, ktorý vlastní auto a takisto vo-
dičský preukaz. Som vozíčkarka so svalovou dystro-
fiou. Volajte na tel. 0910 811 020. 
• Jazykové centrum otvára kurz anglického jazyka 
pre 6. až 7-ročné deti od 09/2017. Tel. 0907 890 298.
• METROVÝ TEXTIL - Pešia zóna - matrace pre kaž-
dého - výroba byt. textilu na mieru - overená kvalita. 
Akcia na poťahoviny a koženky. www.textilrehak.sk.

PONUKA PRÁCE
• Hľadáme milú, komunikatívnu a zodpovednú pre-
davačku do butiku s dámskou módou v Kúpeľoch 
Nimnica, ktorú baví práca s ľuďmi, s nástupom ihneď.  
Môže byť aj vitálna dôchodkyňa/inv. dôch. Bližšie inf. 
na tel. čísle 0904 839 821.
• Prijmem na ekonomickú pozíciu človeka na vypra-
covánie rozpočtov a účtovníckych prác. Podmienkou 
je vysokoškolské vzdelanie alebo stredné obchodné 
vzdelanie. Kontakt: 0907 683 635.
• Hľadám brigádnikov na fyzicky nenáročnú prácu 
v Púchove. Nástup ihneď. Kontakt: 0915 793 013.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania: 
- zámočníka (zvárača) 
- vodičov nákladných vozidiel 
- strojníkov stavebných strojov 
- dojičky (dojičov) 
- ošetrovateľov hospodárskych zvierat (VP sk. T). 
 Tel. 0903 458 890, pdmestecko@pdmestecko.sk.

POHOTOVOSTNÉ 
SLUŽBY 

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 
RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00
DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti, 
čo vzal, zostali len spo- 
mienky a žiaľ. Aj keď už 
nie si medzi nami, v na-
šich srdciach žiješ stále 
s nami. 
Dňa 21. augusta 2017 
sme si pripomuli 6. vý-
ročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, sestra a  švagriná  
Mária KRIŽANOVÁ, rod. Šedíková. 

S láskou spomínajú synovia Ladislav, Marcel 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Prinášame biele ruže, 
majú biele lupienky, my 
sme do nich vložili všet-
ky naše spomienky.  
Dňa 1. 9. 2017 uplynie 
10. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel a  otec Emil 
GABKO. 

S láskou spomína manželka Viera 
so synom Emilkom a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Ťažko sa hľadajú tie 
správne slová, keď vy-
náraš sa v pamäti znova 
a  znova. Spomienka na 
Teba je stále živá. Kiež by 
nikdy neprišla tá smut-
ná chvíľa. Tá rana osudu 
veľmi bolí a nikdy sa ne-
zahojí. 
Dňa 30. 8. si pripomíname 4 roky, čo nás opustil 
náš milovaný Stanislav GAŠPÁREK zo Streženíc. 

S láskou spomína manželka, 
syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Čas nezahojí rany, čo 
v  srdci zostali, pri spo- 
mienke na Toho, koho 
sme milovali.  
Odišiel si od nás, no stá-
le si s nami. 
Dňa 21. 8. 2017 uply-
nulo päť rokov od smr-
ti manžela, otca, svokra a  dedka pána Jozefa  
BRADÁČA z Nových Nosíc. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka Viera, syn Tomáš 
s manželkou Tatianou, vnúčik Adamko 

a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 10. 9. 2017 si pri-
pomenieme päť rokov 
od úmrtia nášho mi-
lovaného  otca Jozefa  
JANÍČKA. 

S láskou spomínajú 
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3. 9. 2017 si pripo-
menieme 8 rokov od 
úmrtia nášho milované-
ho manžela a otca Ing. 
Jána TONHAUZERA. 

S láskou spomína 
manželka, dcéra 
a syn s rodinou.

SPOMIENKA 
S  tichou spomienkou 
k  Tvojmu hrobu chodí-
me, pri plameni sviečok 
sa za Teba modlíme. 
Osud Ti nedoprial tu 
s nami byť, ale v našich 
srdciach budeš stále 
žiť. Dňa 29. augusta 
uplynulo 25 rokov od 
tragickej smrti nášho drahého Paľka KUCEJA 
z Horných Kočkoviec. My, ktorí sme ho mali radi, 
nosíme ho stále vo svojich srdciach. 

Matka a súrodenci s rodinami.

SPOMIENKA 
Dňa 27. 8. 2017 sme 
si pripomenuli 20. vý-
ročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, 
otca, dedka, pradedka 
a prapradedka Ondreja  
MINIARA. 

S láskou spomína 
celá rodina.
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OZNAMY 
• ZO SZZP Púchov ozna-
muje svojim členom a  pria- 
teľom ZO, že dňa 15. 9. 2017, 
bude poriadať zájazd na termál-
ne kúpalisko Dunajská Streda. 
Poplatok na osobu je 10 €. Od-
chod z  parkoviska za starým 
kultúrnym domom o 6.00 hod. 
V cene je cestovné. Kto má zá-
ujem, môže sa prihlásiť do 10. 
9. 2017 na adrese: Ján Petro, 
Obrancov mieru 1152/5, 020 01 
Púchov. Info na tel. č.: 0949 103 
709, 0948 093 551.
• ZO SZZP Púchov pori-
ada posedenie pri guláši 
na ihrisku v  Dolných Kočkovci-
ach. Dňa 8. 9. 2017, poplatok 2 
€. Začiatok o 15.00 hod.
• ZO SZZP Púchov poriada 
25. 10. 2017 zájazd do poľskej 
Jablonky na nákupy. Prihlásiť sa 
môžete do 22. 10. 2017, popla-
tok 10 €. Odchod z  parkoviska 
za starým DK o 6.00 hod.

STRATY - NÁLEZY
• Hľadám poctivého ná-
lezcu, ktorý našiel kľúč od 
auta s  príveskom na ulici 
Športovcov. Odmena 20 €.  
Tel. 0908 054 778.
• Našli sa kľúče od auta. Info na 
tel. 0905 750 121.

SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

TO.doma S
Internet s rýchlosťou 
až do 12/1 Mbit/s

9,99 €
mesačne

TO.doma M
Internet s rýchlosťou 
až do 25/2 Mbit/s

14,99 €
mesačne

TO.doma L
Internet s rýchlosťou 
až do 70/5 Mbit/s

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 
mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí do 30. 06. 2017, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, 
ktorí využívajú služby spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na nonstop linke 
0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

facebook/puchovskenoviny
www.puchovskenoviny.sk

facebook/puchovskenoviny
www.puchovskenoviny.sk
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PO -PI:
SO:
NE:

6.00 - 22.00
10.00 - 22.00
10.00 - 22.00

recepcia@sportcentrumpuchov.sk
www.sportcentrumpuchov.sk

042/4634 635
0948 816 270

Nábrežie slobody 1926/4
020 01 Púchov 

Vstup 
do wellness centra 

pre deti  
ZDARMA.

Pripravili sme si 
pre všetky detičky 

do 15 rokov 
DARČEK:

Vstup do detského zábavného centra Džungľa 1+1 HODINA ZDARMA

Platnosť akcie do 10.9.2017. Doprovod dospelej osoby nutný.

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI

Príďte si 
vychutnať posledné 

prázdninové dni  
a zabaviť sa do 
AQUA SPORT 

CENTRA


