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Žiadosť podnikateľa Ing. Vladimíra Tarabu
Prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov 
doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. sa v septembri 2017 
obrátil v  mene dvadsiatich podnikateľských sub-
jektov listom na generálneho riaditeľa Slovenskej 
pošty:
„Na teritóriu mesta Púchov je len jedna pošta, ktorá 
absolútne nezvláda vybavovať poštové služby pre 
podnikateľov a obyvateľov mesta. Pracovníčky pošty 
sú permanentne vystavované kritike až ostrým slov-
ným invektívam, ktorých bývam dennodenne sved-
kom. Čakacie doby sa pohybujú v desiatkach minút. 
Pred prepážkami sa vytvárajú rady, ktoré mávajú 
viac ako 30 ľudí... Vážený pán generálny riaditeľ, na 
základe horeuvedených skutočností si Vás dovoľujem 
požiadať o prijatie účinných opatrení, ktoré pomôžu 
kritickú situáciu na pošte v Púchove riešiť z hľadiska 
krátkodobého i dlhodobého, obdobnou formou ako 
v  okolitých mestách otvorením expozitúry, napr. 
v niektorom z nákupných centier...“ 
Vtedajší generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ing. 
Róbert Gálik vo svojom liste vysvetlil, že v Púcho-
ve je zabezpečené poskytovanie poštových slu-
žieb v  rámci požiadaviek, ktoré stanovil Úrad pre 
reguláciu elektronickej komunikácie a  poštových 
služieb. Mesto Púchov by malo podľa týchto po-
žiadaviek nárok na druhú poštu až vtedy, keď by 
počet jeho obyvateľov vzrástol nad 20.000, pričom 
je ich menej ako 18.000. List adresovaný vedeniu 
Slovenskej pošty s podobným obsahom poslal už 
pred tromi rokmi primátor mesta Mgr.  Rastislav 
Henek, so sťažnosťou sa v roku 2017 obrátil na ve-
denie pošty aj poslanec MsZ Ing. Daniel Lako.

Žiadosť poslanca Ing. Lukáša Ranika
Keďže sa nedávno zmenilo vedenie Slovenskej 
pošty, poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Lu-
káš Ranik sa na nového generálneho riaditeľa Slo-
venskej pošty Mgr. Petra Helexu obrátil s písom-
nou žiadosťou, z ktorej vyberáme: 
„Ako poslanca mesta Púchov ma kontaktovalo a 
oslovilo množstvo ľudí, ktorým už dochádza trpez-
livosť s čakacími lehotami na pošte v Púchove. Sám 
túto situáciu zažívam pri návšteve Vašej pobočky. 
Naposledy som na vyzdvihnutie zásielky čakal 20 
minút a to napriek takmer všetkým otvoreným oki-
enkam. Jednoducho jedna pošta v  Púchove pre 
okresné mesto a priľahlé obce nestačí. 
Obce ako Dolné Kočkovce, Streženice vlastnú poštu 
nemajú a využívajú práve jedinú púchovskú. Tu už 
hovoríme o spádovej oblasti cca 23.000 ľudí. Obča-
nia vedia, že Vaše zamestnankyne robia maximum, 
všetka česť ich práci a ochote. Z historického hľadiska 
boli v Púchove dve pobočky. Jedna pošta v súčasných 
priestoroch a jedna prevádzka na Námestí slobody. 

Keď fungovali obe v  minulosti, prečo by nemohli 
dnes? 
Mesto Púchov je silné priemyselné mesto s množ-
stvom fungujúcich podnikov a podnikateľov. Pritom 
patríme k mestám s najnižšou mierou nezamestna-
nosti na Slovensku. Neobávam sa teda, že by nová 
prevádzka Pošta Púchov 2 bola ekonomicky neren-
tabilná... Keďže my aj Vy ste tu pre ľudí, nakoľko Slo-
venská pošta je štátny podnik, veríme, že nám ako 
novovymenovaný generálny riaditeľ Slovenskej poš-
ty budete nápomocný a vyjdete v ústrety všetkým 
Púchovčanom a obyvateľom priľahlých obcí. Taktiež 
ako mesto Púchov vieme byť ústretoví pri hľadaní 
nového priestoru, napríklad v mestských nebyto-
vých priestoroch, ktoré vieme poskytnúť.“ 
Poslanec L. Ranik sa pre Púchovské noviny vy-
jadril: „Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať 
novovymenovanému generálnemu riaditeľovi Slo-
venskej pošty za promptnú a pozitívnu odpoveď 
pre Púchovčanov. Prísľub možného otvorenia novej 
pobočky v roku 2019 určite poteší široké spektrum 
občanov. Samozrejme platí naďalej aj naše slovo, že 
mesto Púchov bude nápomocné pri hľadaní nového 
priestoru.“

Odpoveď generálneho riaditeľa 
Slovenskej pošty Mgr. Petra Helexu
Poslanec L. Ranik dostal od generálneho riaditeľa 
Slovenskej pošty písomnú odpoveď, z ktorej vy-
beráme:
„V meste Púchov poskytuje poštové služby 1 pošta, 
na ktorú pripadá 17.810 obyvateľov (podľa úda-
jov Štatistického Úradu SR o počte obyvateľov k 
31.12.2017), čím je v meste zabezpečené poskyto-
vanie poštových služieb v rámci Požiadaviek. Pozn.: 
Počet obyvateľov v spádovej oblasti (zahŕňa aj obce, 
ktorých obyvatelia využívajú dotknutú poštu) sa pre 

účely plnenia Požiadaviek posudzuje len pri obci s 
počtom obyvateľov menším ako 2.500.
Mesto Púchov s aktuálnym počtom obyvateľov na 
1 poštu, je porovnaním počtu obyvateľov na počet 
pôšt v rámci 71 krajských a okresných miest na 2. 
mieste s  najvyšším počtom obyvateľov na 1 poštu. 
Počet obyvateľov má medziročne mierne klesajú-
ci trend - porovnaním rokov 2010 až 2017 došlo k 
miernemu poklesu o 3,9 %, t. j. 722 obyvateľov.
Na Pošte Púchov sme medziročne zaznamenali vy-
rovnaný počet obslúžených zákazníkov (2016/2017 
nárast o 1,8 %) s pozitívnym vplyvom na ekonomickú 
efektívnosť pošty. Na základe toho sme poštu posil-
nili:
- zriadením nového pracovného miesta priehradko-
vého zamestnanca; čo umožnilo prevádzku ďalšej 
priehradky,
- zvýšením pracovných úväzkov z čiastočných na 
plné 37,5 hodinové úväzky (celkom 27 zamestnan-
com pošty),
- rozšírením otváracích hodín pošty (od 1.5.2018), čo 
zlepšilo dostupnosť‘ ako aj obslužnosť zákazníkov 
pošty.
Služby zákazníkom sú v pracovných dňoch posky-
tované pri 8 priehradkách, ktoré sú otvorené v zá-
vislosti od sledovanej intenzity návštevnosti pošty 
zákazníkmi tak, aby sa minimalizoval ich čas čaka-
nia. Napriek uvedenému môže byť dlhší čas čakania 
zaznamenaný v čase špičky, príp. v dôsledku dovo-
lenkového obdobia.
Zriadenie novej pošty za účelom zlepšenia dostup-
nosti poštových služieb patrí medzi dlhodobejšie zá-
mery SP. Priamo závisí od:
- potreby investičných nákladov (stavebné úpravy, IT 
vybavenie, bezpečnostné prvky a ostatné potrebné 
vybavenie), prevádzkových nákladov (osobné nákla-
dy, prevádzkový materiál, logistika...) a možnosti ich 
krytia v rámci schváleného ročného podnikateľského 
plánu spoločnosti,
- ponúk prenajímateľov priestorov (výška nájomné-
ho, vhodnosť priestorov pre účely prevádzky pošty) a 
pod.
Začiatkom roka 2018 sme zriadili druhú poštu v 
meste Žiar nad Hronom (19.188 obyvateľov). Ak-
tuálne máme záujem riešiť‘ zriadenie druhej poš-
ty v meste Senec (19.410 obyvateľov) a následne 
v meste Púchov (17.810 obyvateľov). Keďže však 
ide o zámery s vyššou investičnou náročnosťou, ich 
predpokladom je dostupnosť‘ uvedených investič-
ných a prevádzkových nákladov v najbližšom pod-
nikateľskom pláne spoločnosti, tzn. najskôr v roku 
2019. V kladnom prípade budeme kontaktovať‘ 
mesto za účelom pomoci pri nájdení vhodných ná-
jomných priestorov.“

Tému spracoval Slavomír Flimmel

Dočkajú sa Púchovčania otvorenia druhej 
pobočky Slovenskej pošty už na budúci rok?
O potrebe novej pobočky pošty v Púchove sme písali už niekoľkokrát. 
Podarí sa vyriešiť tento problém už v roku 2019?
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Mesto upravilo podmienky poskytovania obedov 
za euro. Od 1. 9. 2018 bude mať na ne nárok širší 
okruh dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých
V roku 2017 z iniciatívy primátora Rastislava Heneka a poslancov Daniela Laka a Ireny Ko-
váčikovej vznikla pre púchovských dôchodcov a invalidov možnosť získať v školských je-
dálňach obed za jedno euro. Predsedkyňa Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho za-
bezpečenia pri Mestskom zastupiteľstve Púchov Irena Kováčiková poskytla nasledovné 
informácie o ďalšom rozšírení tejto služby občanom platné od 1. septembra 2018:

V tomto lete poslanci púchovského 
mestského zastupiteľstva schválili Do-
datok č. 2 k Zásadám platný od 1. sep-
tembra 2018, ktorým sa rozšírila pod-
pora pre ďalších seniorov a zdravotne 
postihnutých občanov so zachovaním 
príspevku mesta na jeden stravný lístok. 
Rozšírenie služby si vyžadovalo rozšíre-
nie kapacity stravovacieho zariadenia v 
Strednej odbornej škole obchodu a slu-
žieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, ktorá bola 
na žiadosť mesta zvýšená.

Príspevok mesta na cenu stravného líst-
ka bude poskytnutý samostatne žijúce-
mu dôchodcovi a samostatne žijúcemu 
zdravotne postihnutému občanovi, 
ktorého celková výška dôchodkov a pri 
občanoch ZŤP, ZŤP/S výška ich príjmu, 
nepresiahne sumu 430 eur (predtým 
bola výška dôchodku alebo príjmu 
stanovená sumou 385 eur). Občan v 
dôchodkovom veku a občan ZŤP zaplatí 
za obed jedno euro. Rozdiel do kalkulo-
vanej stravnej jednotky a hodnotou jed-
no euro zaplatí mesto Púchov.

Poskytovanie hlavného jedla (obeda) je 
zabezpečované v zariadeniach školské-
ho stravovania. Obed si stravník môže 
vziať do obedára, ktorý si na tento účel 
zabezpečí, alebo sa stravovať priamo 
v stravovacom zariadení, ak je takáto 
možnosť vytvorená, najbližšie k svojmu 
bydlisku:
- na Základnej škole Ul. Gorazdova, 
Základnej škole J. A. Komenského, Ul. 
Komenského, Základnej škole Ul. Mlá-
dežnícka, Základnej škole s materskou 
školou Ul. Slovanská v Horných Kočkov-
ciach,
- v materských školách – Materská ško-
la Ul. Požiarna 1291, Materská škola Ul. 
Požiarna 1292, Materská škola Ul. Mlá-
dežnícka, Materská škola Ul. Chmelínec, 
Materská škola Ul. 1. mája, Materská ško-
la Nosice,
- v Strednej odbornej škole obchodu a 
služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov. 

• Navštíviť Mestský úrad Púchov, odd. školstva, 
sociálnych vecí, kde si vypíše „žiadosť o poskyto-
vanie stravy v školskom stravovacom zariadení“. 
V prípade, že občan nie je mobilný, žiadosť môže 
prísť vypísať rodinný príslušník (manžel, manžel-
ka, dcéra, syn) alebo opatrovateľka. Žiadosť je 
zverejnená aj na webovej stránke mesta Púchov 
www.puchov.sk, kde si ju môžete stiahnuť a vypí-
sanú doručiť alebo poslať na MsÚ Púchov.
• Ak si občan uplatňuje nárok na príspevok mesta 
na cenu stravného lístka, prílohou žiadosti musí 
byť kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústre-
die Bratislava o výške dôchodku, prípadne iný 
doklad potvrdzujúci výšku Vášho príjmu. Žiadateľ, 
ktorý nie je dôchodcom, svoj nepriaznivý zdravot-
ný stav preukáže preukazom ZŤP, ZŤP/S.
• Po vypísaní žiadosti ju kompetentný pracovník 

Mestského úradu Púchov zaeviduje, potvrdí a ži-
adateľ-občan alebo ním poverená osoba ju odo-
vzdá vedúcemu školského zariadenia, kde sa chce 
stravovať.

Poskytnutie hlavného jedla – obeda v zariadení školské-
ho stravovania je možné aj pre dôchodcov a zdravotne 
postihnutých občanov, ktorých príjem je vyšší ako 430 
eur. V tomto prípade sa im neposkytne finančný príspe-
vok mesta a celú výšku obeda si hradia sami. V prípa-
de, že záujem túto službu bude väčší, ako sú kapacitné 
možnosti stravovacích zariadení, bude sa pri výbere zo 
žiadateľov prihliadať aj na ich sociálnu situáciu. Služba a 
príspevok na stravovanie sa poskytuje celoročne okrem 
školských prázdnin, dní pracovného pokoja a štátnych 
sviatkov.                                         

 foto: Archív PN

Ak občan spĺňa podmienky a rozhodne sa využívať 
službu a príspevok na stravovanie, je potrebné:
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V  slovenských kalendároch takmer každý deň 
je spájaný s aspoň jedným krstným menom. 
Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-kato-
líckych svätých. Dnešné oslavy menín boli 
pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo 
svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

11. september - sv. Emilián, biskup; sv. Móric 
(Maurícius), mučeník
• Bystrík - je nové slovenské meno odvodené od 
slova „bystrý“
• Helga - severské meno s významom „svätá“
• Prótus - meno gréckeho pôvodu s významom 
„prvý, prvorodený“
• Zdislav, Zdislava - meno slovanského pôvodu s 
významom „oslavujúci dielo, prácu“
12. september - Meno Panny Márie
• Mária, Maja, Manon, Manona, Marica, Mariela, 
Marieta, Marika, Marila, Mariola, Marlena, Maru-
sia, Mia - rôzne podoby mena Miriam, ktoré má 
hebrejsko-egyptský pôvod a voľný preklad znie 
„milovaná bohom“
• Jessica - hebrejské starozákonné meno (Yis-
kah) s významom „Jehova sa pozerá“
13. september - sv. Ján Zlatoústy, biskup a uči-
teľ Cirkvi; sv. Julián, kňaz a mučeník
• Amát, Amátus, Amáta - má latinský pôvod a v 
preklade znamená „milovaný“
• Ctibor, Stibor - má slovanský pôvod a jeho voľ-
ný preklad znie „bojuj za česť“
• Sven - severské meno s významom „mladík“
• Tobias - hebrejské starozákonné meno (Towij-
jáh) s významom „Jehova je dobrý“
14. september - Povýšenie Svätého Kríža
• Dragan, Dragutín, Drahan, Drahotín - južnoslo-
vanské mená s významom „milý“
• Ľudomil - meno slovanského pôvodu s význa-
mom „(buď) ľudu milý“
• Radka - domácka podoba mien, ktoré obsa-
hujú slovný základ rad-
• Serena - má latinský pôvod a v preklade zna-
mená „veselá“
15. september - Sedembolestná Panna Mária, 
patrónka Slovenska
• Jolana - má nejasný pôvod - buď maďarské 
meno s významom „dobrá dievka“ alebo gréc-
keho pôvodu s významom „fialka“
• Melissa, Melisa - meno gréckeho pôvodu s vý-
znamom „včela“, v prenesenom význame „usi-
lovná“
Melita - talianska podoba mena Melisa
16. september - sv. Kornel, pápež a mučeník; 
Cyprián, biskup a mučeník; sv. Ľudmila, muče-
nica; sv. Edita
• Dunja - domácka podoba ruského mena Je-
vdokija, ktoré pochádza z gréckeho mena Eu-
dokia s významom „blahosklonnosť“
• Ľudmila - má slovanský pôvod a vo voľnom 
preklade znamená „(buď) ľudu milá“
17. september - sv. Róbert Bellarmín, biskup a 
učiteľ Cirkvi; sv. Hildegarda, panna
• Lambert - nemecké meno s významom „slávny 
v krajine“
• Olympia - má grécky pôvod a v preklade zna-
mená „božská“
• Záviš, Závid - české meno nejasného významu, 
pravdepodobne súvisí so slovom „závidieť, zá-
visť“

Všetkým oslávencom k meninám blahoželáme!
Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám

Podiel poproduktívneho obyvateľstva v kraji 
opäť stúpol
Demografický vývoj Trenčianskeho kraja už dlhodo-
bo poukazuje na nepriaznivé výsledky v demogra-
fickom vývoji. K 31. 12. 2017 žilo v Trenčianskom kra-
ji 79 961 detí vo veku 0 - 14 rokov, 407 024 osôb vo 
veku 15 - 64 rokov a vo veku 65 a viac rokov 100 379 
osôb. Podiel detí vo veku  0 - 14 rokov tvoril 13,6 %. 
Je potešujúce, že už tretím rokom sme zaznamenali 
nárast v tejto vekovej kategórii a po siedmich rokoch 
nie sme krajom s najnižším podielom detskej zlož-
ky v SR. Najväčší podiel predstavovali 15 - 64 roční 
so 69,3 % a medziročne ich podiel klesol o 0,8 per-
centuálneho bodu. Osoby v poproduktívnom veku 
tvorili 17,1 %, čo bol najvyšší podiel spomedzi všet-
kých krajov SR a zároveň bolo 0,6 percentuálneho 
bodu vyšší ako v roku 2016.

Trenčiansky kraj s najvyšším indexom starnutia 
na Slovensku
Pomer generácie prarodičov a generácie detí (in-
dex starnutia) sa medziročne zvýšil zo 123 na 126 
osôb (  na  100  obyvateľov v  predproduktívnom 
veku pripadlo 126 osôb vo veku 65 a viac rokov). 
Index starnutia v SR bol 99. Výrazné rozdiely v in-
dexe starnutia sme zaznamenali medzi mužskou 
a ženskou populáciou. U  mužov prevládala det-
ská zložka, na 100 chlapcov pripadlo 99 mužov vo 
veku 65 rokov a viac. U žien bola situácia opačná, 
na 100 dievčat pripadlo 153 žien vo veku 65 rokov 
a viac. 

Okres s  najvyšším indexom starnutia v SR bol 
okres Myjava
V roku 2017 bola v Trenčianskom kraji zazname-
naná najvyššia hodnota indexu starnutia medzi 
okresmi na Slovensku. Bol to opäť okres Myjava, 
kde pripadlo 157  obyvateľov 65  a  viac ročných 
na  100  obyvateľov vo veku 0  -  14 rokov. Oproti 
roku 2016 sa v tomto okrese zvýšil index starnutia 
až o  5 percentuálnych bodov. Po okrese Myjava 
nasledovali okresy Partizánske 142, Prievidza 134, 
Nové Mesto nad Váhom 131, Trenčín 124, Ilava 
117, Bánovce nad Bebravou 114 a okres Púchov 
112 obyvateľov 65 a viac ročných na 100 obyva-

teľov vo veku 0  -  14. Najpriaznivejší pomer bol 
v  okrese Považská Bystrica, 107  obyvateľov 65 
a viac ročných na 100 obyvateľov vo vekovej sku-
pine 0 až 14-ročných.

Okres Myjava s  najvyšším priemerným vekom 
na Slovensku
Priemerný vek obyvateľov Trenčianskeho kraja 
zhodne s  priemerným vekom obyvateľov v  Nit-
rianskom kraji dosiahol hodnotu 42,2 roka a bol 
najvyšší medzi krajmi Slovenska. Na úrovni okre-
sov kraja, v roku 2017  aj medzi okresmi SR, mal 
najvyšší priemerný vek okres Myjava 43,9  roka. 
V okresoch Partizánske, Prievidza a Nové Mesto 
nad Váhom dosiahol priemerný vek 43  rokov, v 
okresoch Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou 
42 rokov a najnižší priemerný vek  mali obyvate-
lia okresu Púchov a Považská Bystrica 41 rokov.

Ing. Pavol Arpáš,
riaditeľ Pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne 

Foto: Pixaby 

Najnižší priemerný vek v kraji mali obyvatelia
okresov Púchov a Považská Bystrica
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Spolupráca mesta Púchov a OZV ELEKOS v triedenom zbere komunálnych odpadov
Kto je OZV ELEKOS a čo pre vás v 
spolupráci so svojimi partnermi 
robí?
OZV ELEKOS v rámci triedeného 
systému jednotlivých zložiek komu-
nálnych odpadov (obalových a ne-
obalových výrobkov) zastupuje svo-
jich členov - výrobcov vyhradených 
výrobkov, jednoduchým, transpa-
rentným a ekonomicky efektívnym 
spôsob riešenia legislatívnych povin-
ností na úseku odpadového hospo-
dárstva a to so zreteľom na základný 
cieľ – ekologické a environmentálne 
šetrné nakladanie s odpadom zo zá-
konom ustanovených vyhradených 
výrobkov (zákon č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch). 

OZV ELEKOS v spolupráci so svoji-
mi zmluvnými partnermi financuje, 
prevádzkuje a udržiava triedený zber 
oddelene zbieraných zložiek komu-
nálnych odpadov (papier, sklo, plas-
ty + kovy + VKM) v meste Púchov, 
v ktorom zodpovedá za vyhradené  
prúdy triedených odpadov. 

Priamo vo vašom meste, OZV ELE-
KOS v spolupráci so svojimi part-
nermi: Mestom Púchov a Podnikom 
technických služieb mesta Púchov, 
teda zabezpečuje triedený zber na-
sledovných komodít – triedených 
zložiek komunálnych odpadov, ktoré 
sú zbierané do nádob alebo plasto-
vých vriec (120-litrovél vrece pri ro-
dinných domoch alebo 1500-litrové 
kontajner na sídliskách). 

Čo je to triedený zber komunál-
nych odpadov a prečo je potrebné 
odpady triediť?
Triedenie odpadov je delenie odpa-
dov podľa druhov, kategórií alebo 
iných kritérií alebo oddeľovanie zlo-
žiek odpadov, ktoré možno po od-
delení zaradiť ako samostatné druhy 
odpadov. Triedený zber je zber vy-
triedených odpadov (t.j. konkrétne 
pre mesto Púchov – papier, sklo, 
plasty + VKM/viacvrstvové kombi-
nované materiály + kovy). Nie sú ži-
adne závažné dôvody, prečo by sme 
nemali triediť odpad. Všeobecne je 
možné konštatovať, že triedením 
komunálneho odpadu pomôžeme 
nielen životnému prostrediu, ale v 
konečnom dôsledku spoločnosti, 

čo bude prinesie výhody vo forme 
environmentálnych, ekonomických 
ale aj sociálnych pozitív a benefitov. 
Možno z nich spomenúť nasledovné: 

Environmentálne výhody 
triedenia odpadu:
• triedeným zberom je možné vracať 
druhotné suroviny späť do výrobné-
ho procesu t.j. ťažiť a získavať menej 
prvotných surovín (ich náhrada alter-
natívnymi – z procesov recyklácie a 
pod.), 
• menej znečisťovať prostredie zo 
spracovania surovín a výroby no-
vých, 
• budovať menej skládok a spaľov-
ní odpadov (z toho vyplýva menšie 
znečistenie prostredia), 

• spotrebovávať menšie množstvo 
energie.

Ekonomické výhody triedenia 
odpadu:
• triedeným zberom je možné vý-
hodnejšie a lacnejšie vyrábať určitú 
skupinu výrobkov,
• šetrí sa spotreba energie a vstup-
ných materiálov, čo má za následok 
zníženie nákladov na vstupy,
• zlacnenie procesu výroby ako aj cel-
kovej ceny vyrobených výrobkov, 
• menšie investície do foriem zne-
škodňovania odpadov ako aj in-
fraštruktúry ohľadom zneškodňova-
nia odpadov,
• menšie, resp. žiadne poplatky za 
skládkovanie resp. iné zneškodňo-
vanie = znečisťovanie životného pro-
stredia.

Sociálne výhody triedenia 
odpadu:
• pomocou triedeného zberu a jeho 
nadväzujúcej infraštruktúry je mož-
né zvyšovať zamestnanosť v regió-
noch,
• zabezpečením triedeného zberu 
sa neustále bude zlepšovať kvalita 
životného prostredia pre ľudí a to vo 
všetkých jeho zložkách (voda, pôda, 
ovzdušie a organizmy),
• zabezpečenie lepšieho a kvalitnej-
šieho života ako aj životného pro-
stredia pre naše budúce generácie,
triedením a zberom komunálnych 
odpadov súčasne dochádza k envi-
ronmentálnej výchove občanov.

OZV ELEKOS
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História spoločného závodu 
Continental Matador 
sa začala písať 
pred dvadsiatimi rokmi

Continental zamestnáva 
v púchovskom regióne 4 700 
zamestnancov
Spoločnosť Continental vyvíja prie-
kopnícke technológie a služby pre 
udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí 
a ich tovaru. Spoločnosť, ktorá bola 
založená už v roku 1871, ponúka bez-
pečné, efektívne, inteligentné a ceno-
vo dostupné riešenia pre vozidlá, stro-
je, prepravu a dopravu. V roku 2017 
spoločnosť Continental vygenerovala 
tržbu 44 miliárd eur a v súčasnosti má 
viac ako 240.000 zamestnancov v 61 
krajinách.

V súčasnosti má divízia Pneumatiky 
24 výrobných a vývojových pobočiek 
po celom svete. Divízia, ktorá je s viac 
ako 54.000 zamestnancami jedným z 
najväčších výrobcov pneumatík, dosi-
ahla v roku 2017 tržby vo výške 11,3 
miliardy eur. Spoločnosť Continen-
tal patrí medzi vedúce spoločnosti v 
oblasti výroby pneumatík a ponúka 
široký sortiment pre osobné vozidlá, 
komerčné vozidlá a dvojkolesové vo-
zidlá. Vďaka neustálym investíciám do 
výskumu a vývoja spoločnosť Conti-
nental výrazne prispieva k náklado-
vo efektívnej a ekologicky účinnej 

mobilite. Portfólio divízie pneumatík 
zahŕňa služby pre obchodovanie s 
pneumatikami a pre aplikácie vozo-
vého parku, ako aj systémy digitálne-
ho riadenia pneumatík pre komerčné 
vozidlá.

Pred dvadsiatimi rokmi spoločnosť 
Continental hľadala strategického 
partnera pre vybudovanie vysoko 
efektívneho výrobného závodu na 
výrobu pneumatík pre nákladné vo-
zidlá a spoločnosť Matador hľadala 
partnera, s ktorým by dokázala udr-
žať svoju obchodnú činnosť v oblasti 
výroby pneumatík pre nákladné vozi-
dlá. Aktivity obidvoch strán nakoniec 
dospeli do úspešného konca – dňa 
16.  septembra 1998 bola podpísaná 
zmluva o založení spoločného podni-
ku Continental Matador s. r. o. Spoloč-
nosť bola v roku 2007 premenovaná 
na Continental Matador Truck Tires 
s.r.o. Závod na výrobu pneumatík pre 
nákladné vozidlá v Púchove každo-
ročne vyrobí jednu tretinu celkového 
objemu pneumatík pre nákladné vo-
zidlá a autobusy v spoločnosti Conti-
nental.

Aj vďaka schopnosti tímu zvládať 

extrémne zložité a komplexné úlohy 
sa Continental rozhodol v Púchove 
rozšíriť svoje obchodné aktivity o 
výrobu pneumatík pre osobné a ľah-
ké nákladné vozidlá, Technologické 
centrum a výrobu dopravných pá-
sov ContiTech. Týmto sa spoločnosť 
Continental stala najväčším zamest-
návateľom v púchovskom regióne 
a v súčasnosti zamestnáva viac ako 
4.700 zamestnancov. Filozofia a po-
stoj zamestnancov „kvalita na prvom 
mieste“ bola ocenená Cenou kvality 
za najvyššiu úroveň ukazovateľov vý-
konnosti v rokoch 2016 a 2017.

Objem výroby pneumatík 
pre nákladné vozidlá sa zvýšil 
desaťnásobne 
Technologická spoločnosť a prémiový 
výrobca pneumatík Continental osla-
voval 4. septembra vo svojom závode 
v Púchove dvadsiate výročie vzniku 
spoločnosti na výrobu pneumatík pre 
nákladné vozidlá. V závode sa konalo 
slávnostné podujatie vedené Ladi-
slavom Rosinom, riaditeľom závodu 
Continental Matador Truck Tires s.r.o., 
za účasti vedenia divízie Pneumatiky, 
lokálneho manažmentu, zamestnan-
cov a čestných hostí, ktorí si spoločne 
pripomenuli úspechy lokálneho tímu. 
Investície do výrobnej technológie vo 
výške viac ako 630 miliónov eur, de-
saťnásobné zvýšenie objemu výroby 
na 2,9 miliónov pneumatík ročne a 
nárast lokálneho tímu takmer štvor-
násobne od roku 1998 sa podieľajú 
na úspechoch spoločnosti Continen-
tal Matador Truck Tires s.r.o. v  rámci 
závodov na výrobu pneumatík. Na 
znak spolupatričnosti s miestnymi 
neziskovými organizáciami daroval 
závod štyrom vybraným organizáci-
ám finančné dary v celkovej hodnote 
osem tisíc eur.

Nikolai Setzer, člen predstavenstva 
Continental zodpovedný za divíziu 
Pneumatiky, zablahoželal tímu slo-

vami: „Základným pilierom biznisu s 
pneumatikami sú ľudia a tento závod 
svojimi úspechmi trvale prispieva k na-
pĺňaniu Vízie 2025 divízie Pneumatiky. 
Závod na výrobu pneumatík pre ná-
kladné vozidlá je kľúčovým závodom 
nášho biznisu s pneumatikami, a to 
najmä v regióne EMEA (Europe, Middle 
East, Africa). Toto všetko bolo možné 
vďaka vám, našim zamestnancom. 
Blahoželám vám k vášmu dvadsiatemu 
výročiu a želám, aby ste si aj do bud-
úcnosti zachovali vašu zanietenosť pre 
úspech!“ 

Christian Kötz, riaditeľ obchodnej 
skupiny Pneumatiky pre komerčné 
vozidlá, vo svojom prejave zdôraznil 
proaktívny prístup a flexibilitu závo-
du v Púchove pri podpore rozvoja 
trhov v rámci regiónu EMEA ako aj 
iných trhov. Tiež dodal: „Závod a jeho 
zamestnanci boli vždy otvorení k pod-
pore inovácií a inovatívnych produktov. 
Vždy som si cenil dlhotrvajúci vysoký 
výkon závodu a jeho zamestnancov, 
ktorí sa snažili uspokojiť požiadavky 
zákazníkov nielen čo sa týka kvality vý-
robkov, ale aj objemu, ich dostupnosti a 
nákladov.“

Bernhard Trilken, riaditeľ Výroby a 
logistiky, vo svojej reči zdôraznil: „Za-
mestnanci závodu na výrobu pneu-
matík pre nákladné vozidlá si už na 
začiatku stanovili vysoké ciele. Motivo-
vaní ľudia so silným tímovým duchom, 
orientovaní na dosahovanie cieľov a 
neustále zlepšovanie boli vždy piliermi 
vysokého výkonu a dlhotrvajúcej stabi-
lity závodu.“ 
Oslavy dvadsiateho výročia ukončil 
prejavom Ladislav Rosina, riaditeľ 
závodu Continental Matador Truck 
Tires s.r.o., ktorý poďakoval všetkým 
zamestnancom a čestným hosťom za 
ich prínos k výnimočným úspechom 
závodu, ako aj za ich účasť na oslave. 

Zdroj: Continental

Závod na výrobu pneumatík pre nákladné vo-
zidlá spoločnosti Continental v Púchove oslá-
vil svoj 20-ročný úspešný príbeh.
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Prekvapujúcim víťazstvom mužov Podlužian a už 
menej prekvapujúcim prvenstvom žien Nedašovej 
Lhoty sa v sobotu skončil v Ďurďovom ďalší ročník 
Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Po prvýkrát v 
histórii súťaže putovali prvenstvá v oboch kategóri-
ách na Moravu. Medzi mužmi bolo o celkovom pr-
venstve Brumova B rozhodnuté 
už dávnejšie, ženy Nedašovej 
Lhoty nenechali nič na náhodu 
a na Ďurďovskom výstreku su-
verénne triumfovali. 

V mužskej súťaži bolo už pred 
posledným kolom jasné aj dru-
hé miesto Stupného, a tak sa 
sústredila pozornosť o bronzový stupienok, o ktorý 
sa mali pobiť obhajca minuloročného prvenstva 
Podhorie a výborne finišujúca Zbora. Napokon však
obe družstvá v Ďurďovom zlyhali, Zbora skončila na 
pätnástej priečke, Podhorie ešte o stupienok nižšie. A 
keďže obe družstvá získali zhodne po dva body, tre-
tia priečka pripadla Podhoranom (na snímke dole). 
Za zmienku stojí fakt, že v Ďurďovom sa do elitnej 

desiatky dostali tri družstvá z Púchovského okresu 
– Ihrište, Hoštiná i Nosice. Výborné je najmä tretie 
miesto Ihrišťanov. Dramatický súboj o druhú priečku 

v ženskej súťaži zvládli lepšie Ihrišťanky, ktoré odsu-
nuli Nosice na bronzovú priečku. 

Výsledky 14. kola – Ďurďové
Muži: 1. Podlužany – 14,15 sekundy, 2. Ihrište 

– 14,32 s, 3. Nedašova Lhota – 14,56 s, 4. Brumov B 
– 14,57 s, 5. Lehota pod Vtáčnikom – 14,97 s, 6. Hoš-

tiná – 15,03 s, 7. Krásno – 15,03 
s, 8. Ďurďové – 15,20 s, 9. Nosi-
ce – 15,21 s, 10. Francova Lhota 
- 15,22 s, 11. Ruskovce – 15,43 
s, 12. Valašské Příkazy – 15,48 s, 
13. Visolaje – 16,05 s, 14. Tŕstie 
– 17,05 s, 15. Zbora – 21,36 s, 16. 
Podhorie – 24,43 s, 17. Svinná 

– 33,32 s, Dohňany – Stupné a Lednické Rovne útok 
nedokončili

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 15,64 s, 2. Ihrište – 16.00 
s, 3. Dežerice – 16.30 s, 4. Nosice – 16.40 s, 5. Kvašov – 
16,78 s, 6. Kocurany – 17,14 s, 7. Horná Poruba – 17,28 
s, 8. Dulov – 17,96 s

Celkové poradie SMHL
Muži: 1. Brumov B – 201 bodov, 2. Stupné – 165 

bodov, 3. Podhorie – 138 bo-
dov, 4. Zbora – 136 bodov, 
5. Ďurďové – 131 bodov, 6. 
Valašské Příkazy – 98 bodov, 
7. Hoštiná – 92 bodov, 8. 
Lendické Rovne – 90 bodov, 
9. Svinná – 88 bodov, 10. 
Podlužany – 86 bodov, 11. 
Ihrište – 86 bodov, 12. Viso-
laje – 79 bodov, 13. Francova 
Lhota – 77 bodov, 14. Nosi-
ce – 76 bodov, 15. Krásno 
– 72 bodov, 16. Nedašova 
Lhota – 58 bodov, 17. Tŕstie 
– 49 bodov, 18. Lehota pod 
Vtáčnikom – 49 bodov, 19. 
Ruskovce – 41 bodov, 20. 
Dohňany – 29 bodov. 

Ženy: 1. Nedašova Lhota 
– 86 bodov, 2. Ihrište – 82 
bodov, 3. Nosice-žabky – 78 

bodv, 4. Kvašov – 68 bodov, 5. Dežerice – 65 bodov, 6. 
Kocurany – 51 bodov, 7. Dulov – 36 bodov, 8. Horná 
Poruba – 28 bodov.               (pok)

Mestská polícia

Obe prvenstvá v SMHL putujú na Moravu
SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 14. KOLO, ĎURĎOVÉ

Nadránom búchal po parapete
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia pred pol druhou na-
dránom na Ulici 1.mája, kde malo dochádzať k 
rušeniu nočného pokoja búchaním na parapetu v 
bytovke. Mestskí policajti predviedli muža, ktorý 
rušil nočný pokoj na oddelenie mestskej polície 
na zistenie totožnosti. Osobu prepustili z odde-
lenia krátko po tretej hodine, priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta vyriešili 
mestskí policajti napomenutím.

Parkoval pred garážou
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého na Ulici obrancov 
mieru v Púchove parkovalo osobné motorové vo-
zidlo brániace vjazd do garáže. Mestskí policajti v 
súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného 
zboru v Púchove zistili majiteľa vozidla, ktorého 
kontaktovali telefonicky. V priebehu necelej po-
lhodiny prišiel majiteľ automobilu z Mestečka na 
miesto priestupku a automobil preparkoval. Mes-
tskí policajti vyriešili priestupok napomenutím.  

Nebezpečný olej
Krátko pred polnocou oznámili na oddelenie 

mestskej polície, že na Nábreží slobody v blízkosti 
herne je na komunikácii rozliaty pravdepodobne 
motorový olej z vozidla a hrozí pošmyknutie, ale-
bo šmyk automobilu. Hliadka urobila na mieste 
fotodokumentáciu a následne nebezpečné mies-
to posypala absorpčnou látkou. Následná snaha 
o nájdenie vozidla, ktoré znečistenie spôsobilo, 
bola neúspešná.  

Nezmestil sa do kože...
Na základe telefonického oznámenia zasahova-

la hliadka mestskej polície vo Vinotéke na Chme-
linci, kde jeden zo zákazníkov svojim správaním 
obťažoval ostatných hostí. Hliadka našla na mies-
te muža evidentne pod vplyvom alkoholu. Keďže 
nevedel preukázať svoju totožnosť, predviedli ho 
na oddelenie mestskej polície. Po zistení totož-
nosti vykonali mestskí policajti orientačnú dycho-
vú skúšku, v dychu namerali mužovi takmer 2,5 
promile alkoholu. Dopustil sa priestupku proti ve-
rejnému poriadku, mestskí policajti ho potrestali 
pokutou 30 eur. Keďže muž nemal pri sebe penia-
ze, doniesol si z oddelenia poukážku na zaplate-
nie pokuty. 

Neustrážil psa
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa na Kukučínovej ulici 
v Horných Kočkovciach pohyboval túlavý pes. Hli-
adka psa odchytila a umiestnila do koterca v Pod-
niku technických služieb mesta Púchov. Následné 
zistili majiteľa psa z Horných Kočkoviec, ktorý sa 
dopustil priestupku proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta. Za priestupok zaplatil desaťeu-
rovú pokutu. 

Majiteľa zatiaľ nenašli...
Ďalšieho túlavého psa nahlásili na oddelenie 

mestskej polície na Ulici kpt. Jaroša. Hliadka na 
mieste našla krátkosrstú sučku stredného vzrastu 
bez obojka a čipovania. Psa previezli do koterca 
v Podniku technických služieb mesta Púchov, o 
odchyte informovali mestskí policajti aj predsta-
viteľa Občianskeho združenia Hafkáči. Priestupok 
je v riešení.  

Neposlúchol – platil...
Tridsaťeurovú pokutu musel zaplatiť muž z Mo-

ravskej ulice, ktorý sa na Holého ulici dopustil 
priestupku proti verejnému poriadku. Keďže neu-
poslúchol výzvu mestských policajtov, predviedli 
ho na oddelenie mestskej polície. 

Prvenstvo v tomto ročníku Slovensko-moravskej hasičskej ligy si s veľkým náskokom vybojovali dobrovoľní hasiši 
z Brumova.                 FOTO: SMHL
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-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
BELANDO

Tradičný slovenský výrobca nábytku

-25%
AŽ DO

NA PROGRAMY
ŠTUDENTSKÝCH 
A DETSKÝCH IZIEB

Platnosť akcie: 15. 9. - 14. 10. 2018

-37%
KUCHYNE 
DECOPLAN
kuchyne na mieru

AŽ DO

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

Dom nábytku Decodom Púchov OTVORENÉ
DENNE
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CHLADNIČKY SI MÔŽETE OBJEDNAŤ OD 1. SEPTEMBRA 2018
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR NÁJDETE NA:

MESTSKOM ÚRADE V PÚCHOVE (informátor)
PÚCHOV SERVIS, s. r. o. (sekretariát - 042/46 51710)

www.puchovskenoviny.sk
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Organizácia zdravotne postihnutých varila guláš
V sobotu 8. septembra sa v Dolných Koč-
kovciach konalo stretnutie členov zá-
kladných organizácií (ZO) Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých (SZZP) 
nášho regiónu. Predseda ZO SZZP Pú-
chov Ján Petro, ktorý akciu organizoval, 
privítal čestných hostí na čele s primá-
torom Púchova Rastislavom Henekom s 
manželkou Katarínou a starostom Dol-
ných Kočkoviec Petrom Reginom. Hostia 
vystúpili s krátkymi príhovormi, v ktorých 
pozdravili všetkých prítomných a po- 
priali im v ich aktivitách veľa úspechov. 
Nasledovalo chutné gulášové pohostenie 
a tanečná zábava.
Predseda ZO SZZP Púchov Ján Petro sa pre 
Púchovské noviny vyjadril: „Posedenie pri 
guláši organizujeme pravidelne každý 
rok. Akciu sme skúšali robiť na poľov-
níckych chatách na Vieske aj v Keblí, ale 
najviac sa nám zapáčil areál futbalového 
štadiónu v Dolných Kočkovciach. Máme 
tu k dispozícii altánky, kde sa môžeme v 
prípade nepriaznivého počasia schovať. 
Naši členovia sa veľmi radi takto stretnú 
pri dobrom jedle, hudbe a tanci. Tento 
rok máme guláš z hovädziny a diviny. 
Dúfam, že budú všetci spokojní. Máme tu 
hostí z partnerských organizácií - z Ilavy, 
Košeckého Podhradia, Dubnice n/V, No-
vej Dubnice, Ladiec a Lúk.“                        -sf-
                                                                                          

Vo štvrtok 6. septembra sa v Diva-
dle Púchov konala vernisáž výsta-
vy starých fotografií mesta Púchov 
pri príležitosti vydania novej knihy, 
ktorá je výsledkom niekoľkoročnej 
práce mladých nadšencov histórie 
z nášho regiónu. Autorom knihy je 
bývalý redaktor Púchovských novín 
a súčasný vysokoškolský učiteľ his-
tórie Mgr. Pavol Makyna, PhD. Gra-
ficky knihu spracoval predseda OZ 
Puchovo dedičstvo Ing. arch. Peter 
Hrbáček.

Po monografiách o Púchove z rokov 
1970 a 2006 je to tretia kniha, kto-
rá sa zaoberá dejinami Púchova. Na 
rozdiel od predchádzajúcich publi-
kácií najnovšia kniha obsahuje len 
málo textu, väčšinu obsahu tvoria 
dobové fotografie a staré mapy. 
Kniha obsahuje na viac ako 200 stra-
nách 250 fotografických pohľadov 
na mesto Púchov zachytených v 19. 
a 20. storočí. Dielo je rozdelené do 

26 kapitol, z  ktorých 15 sa zaoberá 
jednotlivými ulicami mesta, ďal-
šie kapitoly prinášajú fotografie 
kostolov, synagógy, Marczibányiho 
kaštieľa, Rožáku, mostov a ďalších 
stavieb. Knihu uzatvára historická 
štúdia o výstavbe železničných tratí 
a ciest v regióne mesta Púchov.

Na záver vernisáže si väčšina prítom-
ných hostí knihu zakúpila (stojí 25 
eur) a dala podpísať jej autorom. Zá-
ujemcovia o knihu „Púchov na histo-
rických fotografiách“ si ju môžu za- 

kúpiť na Púchovskom jarmoku, kto-
rý sa koná v sobotu 15. septembra. 
Výstava fotografií „Znamenia času“ 
vo vestibule Divadla Púchov trvá do 
1. októbra.                                          -sf-

Vyšla nová kniha s fotografiami starého Púchova
Pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o Púchove pripravilo občianske združenie 
Puchovo dedičstvo knihu „Púchov na historických fotografiách“.
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Vedeli ste, že Púchov je v príjme na hlavu 
obyvateľa ďaleko najbohatším mestom 
oproti porovnateľne veľkým slovenským 
mestám? Prečo však tieto mestá majú už 
dávno vybudované a verejnosti otvorené 
športoviská či mestské oddychové  zóny? 
Ale poďme na to po poriadku…

Pavol Crkoň: SME OVEĽA BOHATŠÍ. 
TAK PREČO MÁME MENEJ?

Vezmime si ako príklad mesto Žiar nad Hronom. 
Aj keď má viac obyvateľov, jeho daňové príjmy sú 
o takmer 1,5 milióna EUR nižšie než daňové príj-
my Púchova. No napriek tomu má pre obyvateľov 
vybudovanú napríklad špičkovú športovú 
infraštruktúru, ktorú tvorí 6 detských ihrísk 
a 8 multifunkčných športovísk. Okrem toho majú 
v tomto o tretinu “chudobnejšom” meste vybudo-
vané aj viaceré oddychové zóny. A v mestskom 
parku, ktorý plní funkciu prímestského oddychového 
centra sa dokonca nachádza minizoo, či exteriérové 
fitnescentrum ako aj priestory na grilovanie. A to 
nie je všetko. Mesto Žiar nad Hronom má, ako jedna 
z mála samospráv na Slovensku, výborne vybudovanú 
technickú infraštruktúru. Obyvatelia majú v blízkosti 
svojich domov stojiská zberných nádob s príslušnými 
zbernými nádobami na triedený zber vrátane kovov, 
tetrapakov, použitého jedlého oleja a kuchynského 
odpadu z domácností. Za zmienku stojí aj to, že toto 
mesto už roky usporadúva kultúrne a spoločenské 
akcie ako Beer Fest, City Fest, ktoré svojou úrovňou 
a popularitou presahujú daný región. A vedeli ste, že 
mesto Žiar nad Hronom vyčlenilo zo svojho rozpočtu 
na rekonštrukciu zimného štadióna až 1 mlión EUR? 

Alebo mesto Partizánske. S vyšším počtom 
obyvateľov, no s nižším daňovým príjmom  oproti 
Púchovu až o 2 milióny eur ročne má vybudované 
špičkové mestské kúpalisko, ktoré je jeho výkladnou 
skriňou široko ďaleko. Jeho areál ponúka veľký plavecký 
bazén, detské brodisko, sedací oddychový bazén, 
bazén s atrakciami - tobogán, šmýkalku, plážové vo-
lejbalové ihrisko, či pieskoviská. V tomto roku by mal 
v meste pribudnúť tzv. pumptrack areál, teda 
cyklodráha pre korčuliarov, kolobežkárov 
a cyklistov.  Partizánske je jediným slovenským 
mestom, ktoré vytvorilo Fond na podporu tematic-
kého vzdelávania, z ktorého  finančne podporuje 
každú svoju školu.

Pre ďalší príklad tiež nemusíme cestovať ďaleko. Han-
dlová má dramaticky nižšie daňové príjmy na hla-
vu než Púchov, no napriek tomu už má vybudovaný 
aj útulok pre psov.  

Od mesta máme nízke očakávania

Určite aj vy často počúvate ako sa čo v Púchove nedá, 
ako na nič nie sú peniaze, ako musí mesto neustále 
škrtiť svoje aktivity. Miestni radní sa nám dlhodobo 
snažia vsugerovať, že mesto robí čo môže. A my sme 
si akoby zvykli na to, že mesto je len údržbárom 

“Je našou povinnosťou 
konečne ľuďom povedať 
férovo a úplne na rovinu, 
že v Púchove veta “nie 
sú peniaze” jednoducho 
neplatí. Že ľudia 
môžu mať od nášho 
mesta omnoho vyššie 
očakávania.”

‘‘
vyššie očakávania. Že naše mesto nemusí byť len 
“údržbárom”. Že má na viac. Že je čas začať investovať 
do kva-lity života našich ľudí, do kvality verejného 
priestoru. Že je čas ľuďom začať vracať to, že 
v našom meste poctivo pracujú a odvádzajú dane. 
Že ľudia musia mať konečne pocit, že žijú v bo-
hatom meste. Áno, v bohatom meste! 

Púchov je totiž jedno z najbohatších miest 
z hľadiska daňových príjmov na hlavu obyvateľa. 
V rebríčku porovnateľne veľkých mest sme dokonca 
tak bohatí, že v porovnaní napríklad s Partizánskym, 
máme o takmer 60% daňových príjmov na hlavu viac! 
Preto je na mieste otázka - máme sa o toľko lepšie 
ako ľudia v iných mestách? Cítime, že v Púchove je 
kvalita nášho žitia výrazne lepšia? Že mesto syste-
maticky investuje do zlepšovania života Púchovčanov? 
Rozhodne nie. Žiaľ, faktom je, že peňazí máme dosť, 
no naši ľudia to stále necítia. 

Môže to byť inak!

Áno, peňazí máme dosť, no Púchov zjavne zaostáva 
za mestami podobnej veľkosti. Preto zabudnime len 
na rutinnú údržbu mesta. Poďme sa k mestskej kase 
správať zodpovednejšie. Transparentnejšie. Poďme 
pracovať efektívnejšie.
Poďme mesto spolu rozvíjať. Poďme investovať 
reálne peniaze do verejných priestorov, športovísk, 
do zlepšovania kva-lity života ľudí v celom meste. 
Tak, aby naše mesto bolo tým najlepším miestom pre 
život. Som úprimne presvedčený, že aj v Púchove to 
môže byť inak. 

ktorý plní základné funkcie. Svieti, sem-tam pokosí, 
už menej často aj pohrabe, pláta chodníky a aby sa 
nepovedalo, tak zázračne pred voľbami zrealizuje 
niečo “viditeľnejšie.” A keďže zvyk je železná košeľa, 
tak od mesta ani nič iné nečakáme, Zvykli sme si 
a berieme to ako fakt. Vedeniu mesta to samozrejme 
nesmierne vyhovuje. Kde sú nízke očakávania, tam 
je aj obyčajné kosenie považované za úspech. 

Kde sa v Púchove strácajú peniaze?

Som presvedčený, že je našou povinnosťou konečne 
ľuďom povedať férovo a úplne na rovinu, že 
v Púchove veta “nie sú peniaze” jednoducho ne-
platí. Že ľudia môžu mať od nášho mesta omnoho 

Objednávateľ: JUDr. Pavol Crkoň, Moyzesova 1909/1A, 020 01, Púchov

PÚCHOV MÁ PEŇAZÍ DOSŤ, 
LEN ĽUDIA TO NECÍTIA
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Rady rodičom, ktorí majú doma školáka

Čím ľahšie prezúvky, tým lepšie
Detská noha je extrémne citlivá na 
škodlivé vonkajšie vplyvy. Nespráv-
na obuv môže z dlhodobého hľadis-
ka spôsobiť rôzne deformity, trvalé 
poškodenie kostry chodidla, ale i 
skoliózu. Prezuvky by mali byť vyro-
bené z prírodných materiálov ako sú 
napríklad prírodné usne a textil – sú 
mäkké, priedušné, absorbujú zvýše-
nú fyziologickú vlhkosť detskej nohy 
a prispôsobia sa anatomickému tvaru 
chodidla a nedráždia kožu. U detí v 
najmenších vekových skupinách tre-
ba preferovať nízku členkovú obuv z 
čo najľahších materiálov.
„Nevhodnými materiálmi sú rôzne 
plasty, poroméry a koženky, preto-
že sú tvrdé, nepriedušné, ťažko sa 
prispôsobujú tvaru chodidla a pre 
malú schopnosť odvádzať vlhkosť 
z povrchu kože môžu byť príčinou 
nepríjemných plesňových ochorení,“ 
povedala docentka Hamade. Dôležité 
je podľa nej vyberať obuv podľa účelu 
jej používania, upozorňuje, že prezuv-
ky nie sú to isté čo obuv do telocvične 
a nemožno ich zamieňať. Na aktivitu 
je určená športová obuv s mohut-
nejšou a trvanlivejšou konštrukciou 
a pevnou protišmykovou podošvou.

Desiata by mala byť zdravá a výži-
vovo pestrá
Kvalitná desiata pre dieťa by mala po-
zostávať z celozrnného pečiva, nátier-
ky, alebo syra, porcie zeleniny a ovocia 
a hodnotného nesladeného nápoja. 
Ide o zložky potravy, ktoré dodajú 
organizmu optimálne množstvo vý-
živných látok (bielkoviny, tuky, cukry), 
ale aj vitamínov a minerálnych látok. 
„Z minerálnych látok je pre vyvíjaj-
úci sa organizmus najvýznamnejší 
vápnik, ktorého zdrojom je najmä 
mlieko, mliečne výrobky, syry a jo-
gurty, preto v rámci pestrosti stravy 
by mali rodičia zaradiť na desiatu aj 
mlieko a mliečne výrobky. Z mlieč-
nych výrobkov sú veľmi hodnotné 
probiotické a acidofilné výrobky,“ 
informovala docentka Jana Hamade. 
Svoje nezastupiteľné miesto má pri 
príprave desiatej aj cukor. Pre detský 
vek je charakteristická potreba tzv. 
rýchlych kalórií, preto nie je potreb-
né sladkosti úplne zakazovať. Denná 
porcia by nemala byť väčšia ako 50 

g, uprednostniť treba sladké pečivo 
príp. sušienky, sušené ovocie a ce-
reálne sladké tyčinky pred tučnými 
múčnikmi a cukrovinkami. Na rozdiel 
od potrebného príjmu cukru v jedle, 
sladené nápoje sú pre deti nevhodné. 
Obsahujú priveľa jednoduchých cuk-
rov a zbytočne zvyšujú príjem ener-
gie, čo vedie k vzniku obezity.

Z hľadiska prevencie očí je potreb-
né všímať si detské návyky
Vek dieťaťa hrá významnú úlohu v 
prípade odhalenia očnej poruchy, 
preto je potrebné absolvovať s die-
ťaťom prehliadku u očného lekára. 
„Čím skôr sa na prípadnú očnú po-
ruchu príde, tým väčšia je šanca na 
jej úspešné liečenie. Pri zanedbaní, 
naopak, môže hroziť rozvoj tupozra-
kosti alebo škúlenie,“ uviedla odbor-
níčka.

Rodič by pred nástupom do školy 
mal dieťa poučiť o jednoduchých ná-
vykoch, najmä ako správne sedieť a 
v akej vzdialenosti mať oči pri písaní 
úloh alebo sedení za počítačom. Po-
máhajú pravidelné prestávky, počas 
ktorých je dobré pozerať sa pre zme-
nu do diaľky, napríklad z okna, alebo 
vyskúšať očnú gymnastiku. Pri práci 
s počítačom dochádza pre zvýšené 
sústredenie sa na monitor a zníženú 
frekvenciu žmurkania k vysychaniu 
oka, dieťa môže pociťovať únavu, 
pálenie očí, alebo vidieť rozostrený 
obraz. Riešením je nastavenie opti-
málneho času stráveného pri počítači, 
čo je podľa odborníkov okolo dvoch 
hodín denne.

Umývaním rúk proti infekčným 
chorobám
Dieťa je náchylnejšie na ochorenia, 
imunita sa u neho ešte len vyvíja. 
Preto mu treba neustále pripomínať 
dôležitosť dôkladného umývania rúk 
s upozornením, že iba opláchnutie 
pod teplou vodou nestačí a potrebná 
je aj poriadna dávka mydla. Umýva-
ním rúk totiž možno čo najjednodu-
chšie predísť šíreniu veľkej časti in-
fekčných chorôb, akými sú respiračné, 
hnačkové ochorenia alebo žltačka 
typu A. K čisteniu rúk treba pristupo-
vať zodpovedne a nevynechať žiadnu 
časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi 

prstami aj pod nechtami. Najlepšie je 
po dôkladnom opláchnutí použiť jed-
norazovú utierku alebo čistý uterák. 
Dieťaťu treba zdôrazniť, že ruky si má 
umývať po príchode do školy i návra-
te domov, pred a po jedle, po každom 
použití toalety, po kašlaní, kýchaní a 
pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.

Vši idú aj na čisté deti
Vši sa vždy prenášajú kontaktom a 
prameňom nákazy je zavšivavené 
dieťa. Riziko výskytu tohto vysoko 
prenosného ochorenia (pedikulóza, 
zavšivavenosť) sa zvyšuje s prícho-
dom jesenných a zimných mesiacov. 
„Jediným účinným opatrením, ako 
zamedziť prenosu vší je včasné a dô-
kladné ošetrenie vlasov dezinsekč-
ným prostriedkom. Toto opatrenie 

je účinné iba v prípade, ak sa umytie 
vlasov šampónom proti všiam usku-
toční v rovnakom čase u všetkých 
postihnutých osôb, to znamená u 
všetkých žiakov danej triedy alebo 
školy, vrátane zdravých žiakov a čle-
nov ich rodín,“ vysvetľuje hygienička 
Jana Hamade.
Rodič by si mal všímať aj prípadné 
nepriame príznaky ochorenia, akými 
sú nepokoj dieťaťa, časté škrabanie sa 
vo vlasoch, resp. viditeľná prítomnosť 
hníd, alebo živých parazitov vo vlaso-
vej časti hlavy. Všeobecným predpo-
kladom v prevencii pred pedikulózou 
je osobná hygiena, predovšetkým 
časté umývanie hlavy, pri výskyte vší 
okamžité ošetrenie hlavy v kolektí-
voch i rodinnom prostredí.

Zdroj: ÚVZ SR, Foto: Pixabay

Vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Úradu 
verejného zdravotníctva SR Doc. MUDr. Jana 
Hamade, PhD. radí rodičom školopovinných 
detí ako riešiť problémy, s ktorými sa ich deti 
môžu stretnúť.
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13. 9. (štvrtok) 
Vernisáž: Spomienky na detstvo 
o 18:00 hod.
Pozývame vás na otvorenie výstavy insitnej 
maliarky Anny Kotvasovej z Padiny (Srbsko). 
Pani Anka má 62 rokov a insitnému umeniu 
sa venuje od roku 1995. Doposiaľ mala 70 
autorských výstav a množstvo spoločných. 
Jej rodina žije v Padine viac ako 200 rokov, 
ale ich korene pochádzajú zo Slovenska z 
okolia Zvolena a Detvy.

14. 9. (piatok)  
Tvor(ba) o 20:00 hod.
Autorské čítanie Martiny Bolekovej v sprie- 
vode hudby Petra Kulicha. Martina Bo-
leková píše poéziu a prózu. Publikuje 
na internete (literis.sk, citanie.madness.
sk a pismak.cz), časopisecky (Pravda, 
RAK - Revue aktuálnej kultúry, Dotyky 
ai) a zborníkoch z literárnych súťaží, nie-
koľko jej textov zaznelo v rádiu Devín.  
Peter Kulich - spevák, hudobník a prekladateľ zo Žiliny. Pôsobil istý čas v kape-
lách Best Zeroes, miešanom zbore Omnia a tiež bol súčasťou akustického dua 
Peter a Dávid. 

18. 9. (utorok) 
Kreatívny workshop: 
Indiánske lapače snov o 17:00 hod.
Od septembra sa opäť môžte tešiť na vý-
tvarné workshopy. Tentokrát sa naučíte 
ako si vyrobiť indiánsky lapač snov, ktorý 
slúži na chytanie zlých snov a nočných môr.  
Workshopom vás bude sprevádzať výtvar-
níčka Paulína.

19. 9., 26. 9. (vždy v stredu) 
Astronomický krúžok o 16:30 hod.
Stretnutie mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka.

21. 9. (piatok)   
Koncert: Dáša fon fľaša 
o 20:00 hod.
Tradičný jesenný koncert kultovej postavy 
nášho folk-punku. Príď si poslednýkrát v 
tomto roku zaskákať pod holým nebom na 
terase Podivného baróna.

29. 9. (sobota)   
NA CESTE: Gruzínsko a Arménsko o 19:00 hod.
Chcete vedieť, aké je putovať po kaukaz-
ských horách, keď cesta pred vami hovorí 
„no way“ a navigačka ukazuje, že idete 
správne? Alebo ako zažiť úžasnú filipínsku 
oslavu, kedy sa z chlapca stáva muž v hlav-
nom meste Arménska? Či prečo jedného z 
nás vykázali z mešity alebo ako nás dostali 
holuby? Už teraz sa tešia, ako vám o všet-
kom porozprávajú Majka & Maťko. 

September
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Piatok 14 . 9., 17.30 h   Nedeľa 16. 9., 15.30 h

AXEL A TAJOMSTVO PLANÉTY KEPLER                                                                          
Kedysi nádherná planéta Kepler je dnes vyprahnutá a na pokraji zániku, pretože Pozemšťania v 
honbe za zdrojom super energie vydrancovali jedinečný Kvet života.Odvážni mladí obyvatelia 
planéty Kepler - AXEL, GAGA a BONO sa rozhodnú nasledovať starú legendu a vydávajú sa hľadať 
semienko života do oázy skrytej v ničivej sopke, aby zachránili svoj domov.Táto misia im do cesty 
stavia množstvo prekážok a sebeckých protivníkov, no vzdať sa neprichádza do úvahy! V hre je 
totiž osud ich všetkých.
MP–  Čína –  Continentalfilm   - 90´-  slovenský  dabing  – minutáž dodatočne,  animovaný, 
dobrodružný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 14 . 9., 19.30 h       Sobota 15. 9., 19.30 h

PÁTRANIE                                                                          
Jedinečný thriller, ktorý na prestížnom festivale Sundance 2018 získal ocenenie NEXT za Najlepší 
film s inovatívnou formou. Keď Davidovi zmizne jeho jediná dcéra Margot, polícia spustí pátranie. 
Po 37 hodinách však nemá jedinú stopu, a tak sa David rozhodne pozrieť niekam, kde zatiaľ nikto 
nehľadal - do dcérinho notebooku. Pomocou jej počítača a rozhovorov s jej priateľmi David odha-
ľuje dcérine tajomstvá a zisťuje, že nebola zďaleka tou dokonalou dcérou, za ktorú ju považoval...
MN 12 rokov –  USA – Itafilm   - 101´-  titulky  –  thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 15. 9., 17.30 h   Nedeľa 16. 9., 17.30 h

CHRISTOPHER ROBIN                                                                          
Dospelý Christopher Robin tvrdo pracuje v zamestnaní, je mizerne platený a jeho budúcnosť vo 
firme je neistá. Práca ho vyťažuje na toľko, že na dcérku a manželku má iba málo času. Christopher 
už nadobro zabudol na svoje idylické detstvo s prostomyseľným plyšovým medvedíkom a jeho 
kamarátmi. Keď sa však s medvedíkom po rokoch stretne, ich priateľstvo opäť vzplanie a pripo-
menie Christopherovi nekonečné dni detských radovánok a zábavy, ktoré ako chlapec zažíval.
MN 12 rokov – USA  –  Saturn   - 104´ -  titulky  –  dobrodružný, rodinný, komédia. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 16. 9., 19.30 h   Pondelok 17. 9., 17.30 h

JAN PALACH                                                                        
Jan Palach, študent, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Českoslo-
venska. Nekompromisný mladík, ktorý priniesol najväčšiu obeť v túžbe vyburcovať národ z oku-
pačnej letargie. Meno, ktoré pozná takmer každý. Film rozpráva príbeh posledných mesiacov 
Palachovho života, ukazuje cestu, na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného priateľa a citlivého, 
premýšľajúceho študenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.
MN 12 rokov –  ČR, Slovensko  –  CinemArt   -  120´-  česká verzia  – dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok 17. 9., 19.45 h    „KINO ZA „BABKU“   

SKOROSESTRY                                                                      
Nič nenasvedčuje tomu, že by sa ich životné osudy a cesty mohli niekedy pretnúť...Všetko sa však 
mení po smrti ich spoločného biologického otca, ktorého dovtedy ani jedna z nich nepoznala, no 
zdedia po ňom nádherný byt v Paríži...
MN 12 rokov –  Fr.,  –  Continentalfilm   -  93´-  český dabing   – komédia. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 2 €.

Streda 19. 9., 19.30 h

POD JEDNÝM STROMOM                                                                    
Na záhrade pokojného predmestia stojí vysoký košatý strom, ktorý vrhá veľký a studený tieň na 
druhú záhradu. Susedia, ktorí bývajú v tieni stromu, sa nechcú zmieriť s tým, že sa nemôžu poria-
dne slniť na vzácnom letnom slnku. Boli by radi, aby sa strom aspoň prerezal. „Na ten strom nikto 
ani nesiahne“, znie ale pevné a jasné stanovisko z druhej strany plota. Dohadovanie sa premení 
na hádky, obvinenia, nadávky... Pod jedným idylickým stromom sa obyčajné susedské nezhody 
rozrastú v úplne neočakávanú špirálu násilia, ktorá sa vymkne kontrole.
MN 15 rokov – Island –  Bontonfilm  - 89´ -  titulky  –  komédia, dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
každý deň do 1. 10. 2018  vestibul divadla   18.00 h 

PÚCHOV NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH
Výstava fotografií pri príležitosti vydania novej knihy „Púchov na historických fotografiách.“ 
 Vstup voľný. Výstava potrvá do 1. 10. 2018. 

Štvrtok, 13. 9.   kinosála    19.30 h 

ÚPLNÍ CUDZINCI
Divadelná hra DDS Napíšte si výpoveď z Považskej Bystrice na motívy filmovej predlohy Úplní 
cudzinci (Perfetti sconosciuti/2016) talianskeho režiséra. Stretnutie dlhoročných priateľov počas 
jedného večera a hranie naoko nevinnej hry odhalí to, čo skrývajú „čierne skrinky ich životov“. 
Dĺžka podujatia: 60 minút. Vstupné 4 €.

Sobota, 15. 9.   pešia zóna   od 10.00 h

XX. PÚCHOVSKÝ JARMOK
Jubilejný ročník s pestrým kultúrnym programom, v ktorom sa predstavia: FS Váh (Vitajte u nás!),  
Divadlo na hojdačke (najfarebnejšia a najpestrejšia rozprávka Klauniáda), Tamburáši a FS Slo-
venka (HR), Mandolínový súbor Tremplo (HU), ZUŠ Púchov, CVČ Včielka Púchov, prípravka pre 
DFS Púchovček a DFS Biela voda, Defilé mažoretiek Nelly (CVČ Včielka), posúvanie autobusu so 
silákom Marcelom Šerým (Nám. slobody), koncert kapely INSTICT (CZ), oceňovanie úspešných 
reprezentantov mesta Púchov primátorom, tombola, koncert Peter Nagy a Indigo.
Vstup voľný.  

Štvrtok, 20. 9.   veľká sála   19.00 h

CELESTE BUCKINGHAM A KING SHAOLIN
Koncert jednej z najobľúbenejších slovenských speváčok spolu so svojou dvornou kapelou pri 
príležitosti 5. výročia otvorenia Divadla Púchov. Vstupné 10 €, 12 €, 13 €.

Piatok, 21. 9.   veľká sála   19.00 h

EŠTE RAZ A LEPŠIE...
Divadelná hra o manželstve úspešného spisovateľa, ktoré stojí na pokraji rozvodu, dochádza pri 
výmene názorov k úrazu a k nešťastnému pádu, pri ktorom Thomas (Marko Igonda) stráca vedo-
mie a dostáva sa do kómy. Po prebratí sa vracia do veku 20 rokov, všetko ostatné, vrátane problé-
mov v manželstve, sa mu z pamäti vymazalo. Dá sa takto začať odznova? Hrajú Marko Igonda, 
Aniko Vargová,  Kristína Kreppelová, Gregor Hološka (alt. Martin Mňahončák). Vstupné 14 €.

Streda, 12. 9.  tanečná sála       18.00 h

KLUB ŽIEN: HUDBA AKO DAR
Nech sa páči, pokračujte i v novom školskom roku u nás. Brušným tancom sa pripisuje pozitívny 
vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento 
tanec dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčí-
ková. So sebou si prineste kurzový poplatok 36 € do 28. 11. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchov-
skakultura.sk, 0908 718 662.

Štvrtok, 13. 9.   zasadacia miestnosť       18.00 h

AL-ANON
V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Učíme sa, že náš rast a vyrovnanosť závisia od nášho 
sústredenia sa na samých seba. Nekritizujeme ani neodsudzujeme alkoholikov, ani s ostatnými 
nediskutujeme o ich nedostatkoch. Zotavenie zahŕňa prevzatie zodpovednosti za svoje vlastné 
činy a pocity... Vstup voľný.

Pondelok, 24. 9.  tanečná sála       19.00 h

SALSA ENERGY DANCE 
Salsa je populárna hudba latinskoamerického pôvodu s prvkami džezu, rocku a blues. Jeden z 
najobľúbenejších kubánskych tancov je ideálny pre začiatočníkov, ktorým vyhovuje pomalšie 
tempo. Je tiež vstupnou bránou do novej partie ľudí aj nového sveta relaxu. Ľudí, ktorých salsa 
nadchne, ju berú ako životný štýl. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie per-
manentky na 10 vstupov. Info www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY alebo aj na č. t. 0908 718 662.

KURZY A KLUBY

PREDAJ  VSTUPENIEK DO KINA A NA PREDSTAVENIA od 9. 9. 2018:
PONDELOK, UTOROK: ZATVORENÉ  STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK: 16.00 - 20.00 h
SOBOTA, NEDEĽA: hodinu pred premietaním
• Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená VŽDY hodinu pred 
každým premietaním, alebo kultúrnym podujatím. Informácie denne aj u informátora.
• Rezervácia a kúpa vstupeniek aj na: www.kino.puchov.sk, www.kultura.puchov.sk.
• Telefón do pokladne kina: 042/ 285 24 04

Kompletný program kina a kultúrnych podujatí na:  
www.kino.puchov.sk, www.kultura.puchov.sk



POLITICKÁ INZERCIA16 PÚCHOVSKÉ NOVINY

MIRO FAKTOR
PRIMÁTOR, KTORÝ PRÍDE ZA VAMI
Niektorí Púchovčania ho poznajú ako zapáleného hoke-
jistu. Niektorí ako šikovného manažéra. Ďalší ako pria-
teľa, suseda, človeka, ktorý sa zaujíma o verejné dianie. 
A niektorí ho ešte nepoznajú. V nadchádzajúcich ko-
munálnych voľbách sa bude Miroslav Faktor (58) uchá-
dzať o hlasy všetkých.

Prečo ste sa rozhodli kandido-
vať na post pimátora Púchova?
   Na podnet mojich známych a 
priateľov, Púchovčanov. Rozprá-
vali sme sa o tom, že by to chcelo 
primátora, ktorý bude mať bližšie 
k ľuďom, ktorý sa bude s Púchov-
čanmi stretávať a hovoriť s nimi o 
ich problémoch. Rozhodnutie, že 
sa zapojím do verejného života, 
teda padlo najmä z tohto dôvodu. 
Už štyri roky sledujem život v 
meste naozaj zblízka. Zúčastňu-
jem sa zasadnutí mestského zastu-
piteľstva, a to vo mne paradoxne 
ešte utvrdzovalo presvedčenie, že 
do toho treba ísť, že Púchovčania 
majú na viac. Myslím, že si zaslú-
žia primátora, ktorý bude načúvať 
ich problémom a následne ich 
bude riešiť.

Presviedčal vás spôsob fungova-
nia v meste?
  Myslím, že Púchov je skvelé 
mesto a Púchovčania sú dobrí 
ľudia. V mnohých oblastiach fun-
govania mesta však vidím veľké 
rezervy. Napríklad v športe alebo 
v službách pre občanov. Nehovo-
rím, že veci sú zlé, ale určite sa 

dajú zlepšiť. Chýbajú nájomné 
byty, štartovacie byty, služby pre 
rodičov s deťmi, pre deti, pre se-
niorov, rezervy sú v čistote mesta, 
v stave ciest a chodníkov, zby-
točne máme dva kultúrne domy... 
Navyše som sa počas zasadnutí 
mestských zastupiteľstiev nestí-
hal čudovať, ako sa ľudia doká-
žu k sebe správať, ako sa delia 

  a “voľetairp„ an ,yrobát avd an
„nepriateľov“ mesta. Alebo ako 
sa niektorí poslanci nedokázali 
vzájomne vypočuť. Podľa mňa 
je tento spôsob komunikácie ne-
správnou cestou. Chcem to robiť 
úplne inak. Chcem ľudí spájať. 
Spájať kvôli nášmu Púchovu.

Čo viete mestu ponúknuť?
   Body vo volebných programoch 
sú u väčšiny kandidátov v zásade 
rovnaké, líšia sa len v odtieňoch. 
Ja navyše ponúkam aj spôsob, ako 
chcem tieto body napĺňať. 

Ako teda?
   Okrem odbornosti a skúsenos-
ti, ktoré mám z podnikania a z 

ľudí, ako si predstavujú riešenia. 

Púchovčania sú šikovní a dosta-
točne kompetentní, aby sa zapo-
jili do rozhodovania o verejných 
veciach.

Viete ľudí motivovať k spolu-
práci? 
  Povedal by som, že viem. Roky, 
kedy som doma aj v zahraničí 
ľudí riadil a viedol, sa dajú po-
čítať na desiatky. Počas nich sa 
mi potvrdzovalo, že ľudí na spo-
luprácu dokážem nájsť a viem 
spolupracovať aj s tými, ktorých 
dostanem. Ľudí treba počúvať, 
treba im dať šancu, aby mohli 
ukázať, čo je v nich. Treba ich ve-
dieť usmerňovať, motivovať, aby 
mohli ďalej rásť a byť spokojní. 
Toto je dôležité nielen v podnika-
ní, ale aj v riadení mesta. 

Aké sú podľa vás silné stránky 
Púchova?
  Sú to predovšetkým ľudia, jeho 
obyvatelia. Púchovčania sú jed-
noducho dobrosrdeční a pracovi-
tí ľudia. Bez nich by naše mesto 
nebolo tým, čím je dnes. Púchov 
vnímam ako pekné, živé mesto, v 
ktorom máme všetko poruke a v 
ktorom sa dobre žije.

Odhovárala vás rodina od roz-
hodnutia kandidovať?
  Naopak! Mám skvelú rodinu, 
ktorá ma podporuje a pomáha mi. 
Manželka, dcéra aj syn. Dcéra 
žije v cudzine, takže je skôr du-

ševnou podporou, no manželka a 
syn mi pomáhajú denne, tak ako 
ďalší moji podporovatelia. Aktív-
ne chodím za obyvateľmi mesta, 
zbieram podpisy, ale hlavne sa s 
nimi rozprávam. Kadečo sa do-
zviem. A dosť často zaznieva aj 
veta „Konečne budem mať koho 
voliť!“ To človeka povzbudí.

Inklinujete k nejakej politickej 
strane, hnutiu?
  Myslím si, že stranícka politika 
do komunálnej nepatrí, skôr ško-
dí, pretože trenice z parlamentu sa 
následne prenášajú do mesta, ale 
tam predsa majú ľudia spolu žiť, 
spolupracovať. 

S akým heslom idete do volieb?
  Aktuálne heslo je „Miro Faktor: 
primátor, ktorý príde za vami“. 
Naozaj chodím za ľuďmi a pýtam 
sa na ich potreby, názory... Toto je 
to, čo chcem robiť inak. Chcem sa 
s občanmi rozprávať. Púchovča-
nia to veľmi oceňujú. Stretávam 
sa predovšetkým s pozitívnymi 
reakciami. Mnohí sa radi roz-
hovoria o tom, čo im v Púchove 
prekáža.

Po voľbách sa to nezmení?
  Nie, Púchovčania budú mať môj 
mail, moje telefónne číslo, vždy 
si môžeme dohodnúť stretnutie. 
Pretože primátor tu mám byť pre 
občanov, nie naopak.

Lucia Skladanová

Objednávateľ: Miroslav Faktor, Púchov, Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, Púchov IČO: 50648616
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Oboch spája láska k boxu, významné 
športové úspechy i okrúhle jubileá 

V závere augusta (27. 8.) oslávil svoje 
90-te narodeniny výnimočný človek 
a celým srdcom športovec JÁN ZA-
CHARA. V roku 1952 v kategórii do 
52 kilogramov vybojoval pre Česko-
slovensko zlatú medailu na olympij-
ských hrách v Helsinkách. Na najbliž-
šej olympiáde roku 1956 v Melbourne 
sa prebojoval do štvrťfinále. Ešte pred 
úspechom na dvoch olympiádach sa 
stal aj víťazom Všeslovanských majs-
trovstiev v Prahe roku 1946. Zo 430-
tich oficiálnych zápasov vyhral 365. 
Neskôr, ako tréner vychoval veľa dob-
rých športovcov a majstrov.
Ján Zachara ešte aj vo svojom veku 
chodí do telocvične a nezištne odo-
vzdáva svoje bohaté skúsenosti 
mladej generácii. Jeho skromnosť 
napriek úspechom, ktoré dosiahol, je 
obdivuhodná. Keď som sa ho spýtal 
na úspechy odpovedal: Svetská sláva 
– poľná tráva. A hneď s úsmevom do-
dal: „Ja som začínal ako majster šro-
tu a skončil som ako majster športu. 
Pochopil som, že nielen športom, 
ale aj poctivou prácou sa má človek 
zaoberať.“ V ZŤS Dubnica nad Váhom 
odpracoval 29 rokov a 42 dní. V tom 
čase mali aktívni športovci možnosť 
dvakrát do týždňa skončiť pracovnú 
dobu o dve hodiny skôr a ísť na tré-
ning. Ján Zachara to nikdy nevyužil, 
trénoval vždy až po práci. 

Ján Zachara sa narodil v Kubrej pri 
Trenčíne a vyrastal v skromných ro-
dinných pomeroch. V tej dobe sa totiž 
nežilo ľahko, čo si dnes ani nevieme 
predstaviť. Janko nebol vzrastom žia-
dny obor, ale o to bol šikovnejší a mi-
moriadne pohyblivý. Už ako 16-ročný 
začal v trenčianskej sokolovni boxo-
vať a v roku 1946 získal titul Slovenska 
v mušej váhe. V tom istom roku si ob-
liekol aj československý reprezentač-
ný dres, v ktorom úspešne účinkoval 
na spomínaných Všeslovanských maj-
strovstvách v Prahe. 
Veľké úspechy sa dajú dosiahnuť len 
vtedy, ak to človek robí s veľkým za- 
nietením a to má Ján Zachara dodnes. 
Som presvedčený, že ešte veľa rokov 
bude odovzdávať svoje skúsenosti v 
dobrom zdraví.

Malý veľký muž Ján ZACHARA, olympijský víťaz 
v boxe z Helsínk 1952 oslávil 90-te narodeniny

Druhým, a doslova veľkým športov-
com je slovenský Herkules MILOŠ 
POTÍŠKA, ktorý je rodákom zo Zá-
riečia. Starí chlapi hovorili, že z neho 
vyrastie poriadny chlapisko a nemý-
lili sa. Miloš už ako šesťročný chlapec 
pomáhal, kde sa dalo. Najradšej sa 
obšmietal pri stavbách rodinných do-
mov, kde pomáhal. Chlapi ho nechali, 
ale keď si naložil plný fúrik tehál, začali 
sa smiať. Boli zvedaví, ako si s tým Mi-
loško poradí. Ten ťažký fúrik bez pro-
blémov začal tlačiť na určené miesto. 
Keď prechádzal cez lávku síce spadol 
aj s fúrikom do potoka, no napriek 
tomu to bol obdivuhodný výkon. Mi-
loš Potíška už ako 15-ročný zdvihol 
nad hlavu stokilovú činku a o tri roky 
neskôr to dokázal jednou rukou. Po 
skončení deväťročnej základnej školy 
nastúpil do lesníckej školy vo Veličnej. 
A keď profesor Jandera robil nábor 
do boxerského klubu v Ružomberku, 
neváhal a prihlásil sa. Miloš nemal len 
obrovskú silu, ale bol aj pohyblivý a 
hlavne učenlivý. V rokoch 1965 sa 
stal dorasteneckým majstrom ČSSR a 
získaný titul o rok obhájil znovu. Ako 
vojak na základnej vojenskej službe 
sa stal v Karlových Varoch majstrom 
ČSSR vo viacboji a v Moskve za účasti 
všetkých krajín Varšavskej zmluvy vy-
bojoval prvé miesto. Mladík Miloš sa 
aj po vojenčine venoval boxu, žiaľ na 
olympiádu sa nedostal pre politické 
názory terajšieho režimu. Keď prišli do 
Československa bojové športy, ako 
karate a džudo, Miloš nemohol chý-
bať a aj v nich dosiahol veľa víťazstiev.
Prečo prezývka Herkules? Miloš Po-
tíška sa narodil s neobyčajnou silou 
a okrem športových víťazstiev povy-
vádzal aj množstvo huncútstiev. Keď 

Slovenský Herkules zo Záriečia Miloš POTÍŠKA, 
dvojnásobný  juniorský majster ČSSR 1965 - 
1966 v boxe sa dožíva 70 rokov

do dediny raz zavítal malý cirkus a 
jednou z atrakcií bolo aj zápasenie s 
medveďom, Miloš si s chlpáčom bez 
problémov poradil a nie raz. Keď ho 
kamaráti štengrovali, že neprevráti 
auto, potom ľutovali.
Miloš Potíška je aj v sedemdesiatke 
stále veľký bojovník, no už nie v rin-
gu či na žinenke. Svoj súčasný súboj s 
Parkinsonovou chorobou zatiaľ, chva-
labohu, vyhráva.
Čo spája týchto dvoch športovcov? 
Neobyčajná oddanosť a vytrvalosť. 
Keď som Záriečanovi Milošovi Potíš-
kovi spomenul Jána Zacharu, pove-
dal: „Jankovi Zacharovi nesiaham 
ani po členky. Bol a je mojím veľkým 
vzorom. Ja som bol v športe multi-
funkčný. Nerobil som to pre slávu, 
ale preto aby som sám sebe dokázal, 
čo je vo mne.“
Na záver želám obom oslávencom 
dlhé roky života a úspechov.

Štefan Gardoň - Kaštýľsky



denné menu PÚCHOVSKÉ NOVINY18
Pórová pikantná s bulgurom 
1. Gazdovský brav. rezeň, ½ opekané 
zemiaky, ½ zemiakové placky
2. Encián v prosciutte plnený malinami, 
americké zemiaky
3. Rybacie krokety na zelen. šaláte, tzatziky  

       

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 11. 9.
Cesnakový krém s krutónmi
1. Morčací steak na grilovanej zelenine, 
varené zemiaky, obloha
2. Údená krkovička s hrach. kašou 
3. Špagety Carbonara
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou

Streda: 12. 9. 
Demikát 
1. Morčacie prsia so syrovou omáčkou, 
hrášková ryža, obloha
2. Brav. diabolská pochúťka v zem. placke
3. Gratinovaná brokolica, varené zemiaky,
zeleninové obloženie
Dezert: Čokoládová taštička
       
Štvrtok: 13. 9.                            
Nevarí sa z dôvodu firemnej akcie.

Piatok: 14. 9.                          
Brokolicový krém
1. Kur. rezeň v cestíčku, kaša, kyslá uhorka
2. Mäsové guľky v rajčinovej om., knedľa
3. Penne s tuniakom a suš. paradajkami
Dezert: Pomarančové rezy 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 11. 9.
Demikát s haluškami
Hov. vývar, pečienk. halušky, mäso, zelenina 
1. Špagety  All’amatriciana, pekoríno
2. Hovädzí kotlíkový guláš, chlieb
3. Brav. Černohor, pečené zemiaky, dresing
4. Pstruh lososový - filet na mlynársky spôs., 
fig. šalát s gril. ananás., ryža s kokos. mlieko

Streda: 12. 9. 
Thajská kokosová, ryžové rezance
Hov. vývar, pečienk. halušky, mäso, zelenina 
1. Vypr. šampiňóny, zemiak. kaša, uhork. šalát 
2. Kuracie pikantné soté v zemiakovo-cuke-
tovej placke 
3. Brav. Černohor, pečené zemiaky, dresing
4. Pstruh lososový - filet na mlynársky spôs., 
fig. šalát s gril. ananás., ryža s kokos. mlieko

Štvrtok: 13. 9. 
Hlivová s mrveničkou a zeleninou
Hov. vývar, pečienk. halušky, mäso, zelenina 
1. Pln. paprika, rajčinová. om., var. zemiaky
2. Morčacie srdiečka na smotane, knedľa  3. 
3. Brav. Černohor, pečené zemiaky, dresing
4. Pstruh lososový - filet na mlynársky spôs., 
fig. šalát s gril. ananás., ryža s kokos. mlieko

Piatok: 14. 9.                          
Minestrone
Hov. vývar, pečienk. halušky, mäso, zelenina 
1. Cézar šalát, krutóny, slaninový chips
2. Pečené rolované bravčové pliecko s 
bylinkami, zemiak. knedľa, restovaný pór 
3. Brav. Černohor, pečené zemiaky, dresing
4. Pstruh lososový - filet na mlynársky spôs., 
fig. šalát s gril. ananás., ryža s kokos. mlieko

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 11. 9.
Francúzska vývarová, chlieb
1. Hov. štefánska pečienka, ryža, čalamáda        
2. Bryndzové halušky so slaninkou 

Streda: 12. 9. 
Fazuľová maďarská, chlieb
1. Kurací závitok so slaninkou a klobásou, 
tarhoňa, kapustové obloženie 
2. Sójové rizoto so zeleninou, steril. uhorka 
       
Štvrtok: 13. 9.                            
Vývar s údeným mäsom a krúpkami, chlieb 
1.  Vyprážané rybie filé, varené zemiaky, 
jogurt.-citrón. dresing 
2. Farfalle so sicílskou omáčkou a syrom

Piatok: 14. 9.                          
Brokolicová krémová, chlieb
1. Bravč. dus. stehno na smotane, knedľa
2. Slivková žemľovka                                                                       

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 11. 9.
Šošovicová s párkom, chlieb 
Hovädzí vývar s krupicovými haluškami
1. Kurací Cordon Bleu na prírodno, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzie varené na chrenovej omáčke, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
3. Zemiak. baba s úd. mäsom, kyslé mlieko
4. Pizza Lucifero (saláma, šamp., cibuľa, syr)

Streda: 12. 9.
Sedliacka krúpová, chlieb
Slepačí vývar s cestovinou a zeleninou
1. Vypráž. morčací rezeň, zem. pyré, uh. šalát  
2. Bravčové rizoto, kyslá uhorka
3. Pečené buchty s lekvárom
4. Pizza Rucola (šunka, syr, rukola)

Štvrtok: 13. 9.
Strúčková na kyslo, chlieb 
Hovädzí vývar s cestovinou a zeleninou
1. Kurací perkelt, maslové halušky
2. Divinový tokáň na červenom víne, 

domáca knedľa (5,90 €)                                    
3. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky 
4. Pizza Pancetta e Pecora (pomodoro, 
slanina, cibuľa, bryndza, syr)

Piatok: 14. 9.
Zeleninová polievka s cícerom, chlieb
Hydinový vývar s viedenskými haluškami
1. Kurací špíz so zeleninou, ryža, hranolky
2. Bravčový plátok na dubákovej om., ryža
3. Gril. pstruh na masle, varené zemiaky  
4. Pizza Rusticana (pomodoro, šunka, 
cuketa, artičoky, niva, syr)
                                                   

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 11. 9.
Brokolicová s pohánkou 
1.  Dom. lekvár. pirohy s makom a maslom
2. Hydinový špíz so šampiňónmi a zeleni-
nou, varené zemiaky, zeleninová príloha 
3. India: Bravčové kúsky v pikantnej cesna-
kovej om., zeleninové „Hakka“ špagety

Streda: 12. 9.
Francúzska cibuľačka
1. Gril. encián na list. šaláte s brusnicami 
2. Bravčový „Černohor“, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka 
3. India: Kuracia „Korma“, chlieb Naan, 
zeleninová príloha

Štvrtok: 13. 9.
Paradajková s cestovinou 
1. Hubové rizoto so syrom, čalamáda 
2. Kurací plátok s volským okom, slaninkou 
a syrom, ½ ryža, ½ zemiakové krokety 
3. India: Bravčové rebrá s chilli omáčkou, 
zeleninová ryža 

Piatok: 14. 9.
Fazuľová s údeninou, chlieb 
1. Vypráž. šampiňóny, var. zemiaky, tatárska 
2. Bravčový segedínsky guláš, knedľa
3. India: Pizza Calzone s kur. mäsom, dipp

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 11. 9.
Hokaido - tekvicová
1. Bravčové stehno na paprike, knedľa
2. Plnený kapustný list zem. kaša, uhorka

Streda: 12. 9. 
Maďarská kapustová 
1. Prírodný kurací „Gordon-bleu“, ryža/ame-
rické zemiaky, obedový šalát
2. Hovädzie na divoko, tarhoňa, obed. šalát
       
Štvrtok: 13. 9.                            
Bavorská
1. Kuracie soté na karí s pórom, ½ zemiako-
vej placky, ryža
2. Údená bravčová krkovička, zemiakový 
šalát s majonézou

Piatok: 14. 9.                          
Hríbová na kyslo
1. Jánošíkov špíz (kuracie, bravčové, šampi-
ňóny, klobáska, cibuľa), pučené zemiaky
2. Mexický hovädzí guláš, hrášková ryža

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 11. 9.   
Fazuľová s údeninou 
Zeleninová s pohánkou 
1. Hovädzie líčka na červenom víne, karlo-
varské knedle/dus. ryža (výber)
2. Vypr. brav. krkovička, slovenský zemiako-
vý šalát/zemiaky, kys. uhorka (výber)   
3. Pappardelle s les. hubami a parmezánom  
4. Šalát s cviklou, balkánskym syrom a vlaš-
skými orechmi, bagetka (celý týždeň)

Streda: 12. 9.
Tekvicová
Kelová s klobásou a zemiakmi
1. Anglický rozbif s pečenými zemiakmi, 
pikantný dressing s paradajkami  
2. Kuracie medajlónky so zelenin. ryžou
3. Pirohy so slivk. lekvárom, maslom, makom

Štvrtok: 13. 9.
Slepačia s knedličkami so šunkou 
Šošovicová kyslá
1. Kuracie prsia plnené orechami s hrozno-
vo-vínovou omáčkou, dus. ryža
2. Brav. výpečky s kapustou a kysn. knedľou
3. Brokolicové rizoto s tofu, mrkvový  šalát 

Piatok: 14. 9.
Kuracia krémová 
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43. ročník Púchovského okruhu za zdravím - Memoriál MUDr. Vadoviča, 2. 9. 2018 

Aj tento výrok talianskeho dramati-
ka Carla Goldoniho presne vystihuje 
dnešnú dobu. Máme možnosť ces-
tovať po celom svete, mnohí z nás 
však nepoznajú krásu, ktorú máme 
v najbližšom okolí svojho domova. 
A vo veľkej miere to platí aj pre nás 
Púchovčanov. Mnohí z nás navštívili 
veľa miest v zahraničí, pritom však 
nevieme, aký krásny výhľad je z vrchu 
Holíšov. 
A práve toto sa v prvú septembrovú 
nedeľu už po štyridsiaty tretí krát po-
kúšali zmeniť členovia púchovského 
Klubu slovenských turistov, keď zor-
ganizovali v spolupráci z mestom Pú-
chov tradičný turistický pochod Pú-
chovský okruh za zdravím - Memoriál 
MUDr. Vadoviča. Aj tento rok pripravili 
pre účastníkov tri trasy v dĺžke 25, 15 a 
10 km, ktoré viedli najkrajšími miesta-
mi v okolí Púchova. Aj keď nočná búr-
ka neveštila nič dobré, turisti opäť do-
kázali, že ak máte radi prírodu, tak vás 
ani počasie neodradí. A tak sa na trasy 
vydali viac ako dve stovky turistov. 
Okrem turistov z Púchova a blízkeho 
okolia ste medzi nimi mohli stretnúť 
turistov zo Žiliny, Trenčína, Hlohovca, 
Vrábľov, Veľkého Klíža či „zahranič-
ných“ turistov z Hranic na Moravě, 
Brna alebo z Valašských Klobouk. Na 
trasách sa mohli kochať výhľadmi z 
Holíšov, čo je jeden z najkrajších vý-

hľadových kopcov na Slovensku s 
výškou menšou ako 600 m n.m. Zo 
sedla Zábavy si užili krásne výhľady 
na okolité vrchy, najmä na skalnaté 
Klapy a z tzv. Hviezdy na Hradisku si 
zasa mohli pozrieť údolie Váhu z inej 
strany, ako sú zvyknutí z tradičných 
turistických chodníkov. Novinkou 
bola nedávno otvorená Vážska cyk-
lomagistrála, ktorou viedla časť trasy 
Púchovského okruhu.
Ráno síce turistov vítalo zubaté sln-
ko, počas dňa sa však príroda trochu 
so všetkými zahrala a do cieľa sa už 
po väčšine vracali síce zmoknutí, ale 
usmiati a spokojní. O tom, že organi-
zátori odviedli veľký kus roboty, sved-
čí aj množstvo pochvál od účastníkov. 
A to ste medzi účastníkmi mohli stret-
núť rodinky s malými deťmi (najmlad-
šou účastníčkou bola len trojmesačná 
Mimka Brindzová), či naopak turistov, 
ktorí vďaka svojmu veku prešli v prí-
rode neskutočné kilometre. Našli ste 
tu aj bežcov, ktorí si celú trasu prebeh-
li a nechýbal ani cykloturista, či štvor-
nohí miláčikovia. V cieli na všetkých 
čakal pekný odznak, nový pamätný 
list, bohatá tombola, turistický guláš a 
pravá trampská muzika. Tento pekný 
a pohodový deň spríjemnili aj členo-
via denného centra seniorov v Púcho-
ve so svojim tanečným vystúpením. 
Mohli ste tak pozorovať usmiate tváre 

turistov, ktorí pri gulášiku, či pri neja-
kom tom penivom moku, alebo kávič-
ke preberali zážitky z letných turistík a 
plány na najbližšie dni.
A presne o toto členom z púchov-
ského KST išlo. Tešili ich pohľady na 
spokojných turistov, ktorí určite ne-
pohŕdajú svojou vlastnou krajinou. 
Mali radosť z opäť početnej účasti 
malých detí, ktoré aspoň trochu získa-
li vzťah k prírode, ale tešilo ich aj to, že 
opätovne spropagovali nielen krásu v 
našom okolí, ale aj samotný Púchov. 
Za všetko hovoria slová jednej turist-
ky z Hraníc na Moravě: „Boli sme u vás 
prvý krát a veľmi sa nám páčilo. Videli 
sme pekné miesta, trasy boli parádne 
vyznačené, vyhrali sme v tombole a 
ešte si aj pochutili na dobrom guláši. 

Na budúci rok sa určite vrátime...“
Na záver sa patrí poďakovať. Aj toto 
cestou sa členovia púchovského Klu-
bu Slovenských turistov chcú poďa-
kovať vedeniu nášho mesta za spo-
luorganizáciu a finančnú podporu, 
všetkým priateľom a sponzorom za 
venované ceny do tomboly a hlav-
ne vám všetkým, ktorí ste medzi nás 
prišli a zúčastnili ste sa tohtoročného 
púchovského okruhu. O rok sa opäť 
na vás tešíme.
Ak by ste sa aj vy radi pridali k nejakej 
akcii púchovských turistov, tak stačí, 
ak bude sledovať webovú stránku 
www.kstpuchov.sk, či našu vývesku 
na Hoenningovom námestí, prípadne 
našu skupinu na Facebooku.

Vladimír Jadrníček, KST Púchov

Múdry cestovateľ nikdy nepohŕda svojou vlastnou krajinou

Púchovsko-rovnaňský tím s názvom Hlotka team sa na prekážkovom behu Tvrďák Slovensko 
v Banskej Bystrici umiestnil na 3. mieste a za sumár pretekov v roku 2018, ktoré sa postupne 
konali v Košiciach, Bratislave a Banskej Bystrici rovnako obsadil po celkovom súčte bodov 
3. miesto, a to v celoslovenskej konkurencii. Členmi Hlotka teamu boli Kristián Škrapko, Bo-
humil Černička, Marián Ondrička, Adam Ščasník, Adam Savara, Jozef Pavel, Tomáš Teplán, 
Adela Štrbáková a Peter Dej.                                                                                                                       -r-

Aj Púchovčania úspešní v prekážkovom 
behu „Tvrďák Slovensko“
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Sedem družstiev zo Slovenska dopl-
nilo družstvo VSC Fatra Zlín. Družstvá 
boli rozdelené do dvoch základných 
skupín, kde sa odohrali vzájomné 
stretnutia, prvé dve družstvá postúpili 
do semifinále, družstvá na 3. a 4. mies-
te pokračovali v skupine o 5.-8. mies-
to. V B-skupine všetky 3 stretnutia 
vyhralo družstvo MVK N.Mesto n./V., 
druhý Vivus Bratislava bol úspešný v 
2 zápasoch, tretí Zlín získal 1 výhru. 
V A-skupine, kde hralo domáce druž-
stvo, bola situácia veľmi tesná, prvé 
dve družstvá delilo iba skóre lôpt. Pú-
chovčanky v prvom zápase podľahli 
Slávii UK Bratislava 0:2, potom však 
porazili Piešťany 2:0 aj Čadcu 2:0. Ná-
sledne Čadca dokázala zvíťaziť nad 
Sláviou UK 2:0 a rozhodovali lopty. 
Čadca stratila set v zápase s Piešťan-

mi a lepší pomer lôpt 138:114 Slávii 
UK vyniesol na prvé miesto v skupine, 
Púchov so skóre 135:128 bol na dru-
hom mieste.
Semifinálové stretnutia: Vivus Brati-
slava – Slávia UK Bratislava 2:0 (20,16), 
Púchov nestačil na rozbehnuté 
N. Mesto 0:2 (-14,-19), Zlín – Piešťany 
2:0(18,21) a Čadca – IMA Bratislava 2:0 
(17,24). 
Zápasy o umiestnenie: o 7.  miesto 
Piešťany – IMA Ba 2:1(22,-20,13), o 
5.miesto Zlín – Čadca 2:0(11,23). V 
zápase o 3.  miesto sa opäť stretol 
Púchov so Sláviou UK. Na rozdiel 
od stretnutia v základnej skupine sa 
domáce hráčky zbavili prílišného re-
špektu a boli vyrovnaným súperom, 
keď podľahli až v tiebreaku 1:2. Vo 
finále jasne dominovalo družstvo 

MVK Nové Mesto nad Váhom a zaslú- 
žene vyhralo tohtoročnú Veľkú cenu 
Púchova. Domáce hráčky predviedli 
bojovný a kolektívny výkon, a napriek 
júnovému prestupu dovtedajšej ka-
pitánky a najlepšej hráčky družstva 
do Slávie UK ukázali, že ich v novej 
súťažnej sezóne súperi nemôžu pod-
ceniť. Púchovčanky stabilne podávali, 
zlepšili hru v poli, kde sa na poste libe-
ra osvedčila nová hráčka, z mladších 
žiačok prišla Viktória Valachová. Veľa 
bodov útokom pridali najmä smeči-
arky z okrajov siete Natália Zugová a 
Vivienne Chudá. 
Pri záverečnom vyhlásení výsledkov 
boli ocenené aj najlepšie hráčky z 
každého družstva: Stanislava Witkov-
ská (IMA Ba), Markéta Staňková (Zlín), 
Lívia Vašová ( Piešťany), Jessica Grel-

neth (Vivus Ba), Nina Berešová (Slávia 
UK), Kristína Čierna (NMnV) a Natália 
Zugová (Púchov). Špeciálnu cenu – 
objav turnaja získala najmladšia hráč-
ka Linda Jurdová (NMnV).
CELKOVÉ PORADIE:
1. MVK Nové Mesto nad Váhom
2. Vivus Bratislava
3. Slávia UK Bratislava
4. 1. VK Púchov
5. VSC Fatra Zlín
6. TJ Lokomotíva Čadca
7. VKM Piešťany
8. ZK IMA VK Bratislava
Zostava 1. VK Púchov: Kysucká, 
Zugová, Chudá, Valachová Vanda, 
Feriancová, Malová, libero Viktória Va-
lachová, striedala Benčeková. Tréner 
Miroslav Klučka.

Michal Suchánek

Veľká cena Púchova vo volejbale kadetiek
V sobotu 8. septembra sa v telocvičniach ZŠ Mládežnícka uskutočnil 8. ročník turnaja 
„Veľká cena Púchova“ vo volejbale kadetiek, opäť aj s medzinárodnou účasťou.
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1. liga muži 
HC Prievidza – MŠK Púchov 9:4 (1:2, 3:1, 5:1)
Góly: 19. Kováč, 29. Hanes, 31. Toman, 39. Hanes, 

52. Beňadik, 54. Nátny, 56. Toman, 57. Mendel, 58. 
Hanes – 6. Pšurný, 9. Furo, 37. Jakubík, 55. Furo

Úvod nového ročníka druhej ligy mužov obstarali 
Púchovčania, ktorí sa v predohrávanom desiatom 
kole predstavili na ľade Prievidze. Do súťaže nevy-
kročili šťastne, i keď po prvej tretine to vyzeralo na 
pohodový zápas. Kto však nevidel následný obrat, 
neuverí. Ešte necelých šesť minút pred koncom stret-
nutia prehrávali hokejisti MŠK Púchov iba jednogólo-
vým rozdielom a čakalo sa, že zavelia k záverečnému 
náporu. Opak bol však pravdou, inkasovali ďalšie 
štyri góly a odchádzali z hornej Nitry so zahanbujú-
cou prehrou. Púchovčania s postupovými ambíciami 
začali dobre a už v šiestej minúte sa ujali vedenia 
gólom Pšurného. Keď o tri minúty zvýšil Furo na 0:2, 
zdalo sa, že stretnutie bude jednoznačnou záležitos-
ťou hostí. Domáci však minútu pred koncom znížili 
gólom Kováča – 1:2. V druhej tretine Prievidžania 
otočili výsledok po góloch Hanesa a Tomana – 3:2. 
Hosťujúci Jakubík v 37. minúte síce vyrovnal, ale na 
druhú prestávku šli po góle Hanesa s jednogólovým 
náskokom domáci. Už po necelých dvoch minútach 
záverečného dejstva zvýšil Beňadik na 5:3, Púchovča-
nia kontrovali kontaktným gólom Fura – 5:4. Potom 
však prišla domáca smršť, za necelých šesť minút 
skórovali Nátny, Toman, Mendel a Hanes – 9:4. 

Strely na bránku: 45:43, presilovky: 4/1 – 4/2, rozho-
dovali Greguš – Paulík, Hvojník, 200 divákov

Zostava MŠK Púchov: Hrušík, Kmošena – Oku-
liar, Kvocera, Brňák, Augustín, Haluška, Kollárik, 
Schvandtner, Húska, Hudík – Zúbek, Pšurný, Švant-
ner, Furo, Jakubík, Kutsevych, Bajtala, Panáček, Prašil, 
tréner: Branislav Okuliar

Extraliga dorast
1. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 3:1 (0:0, 1:0, 

2:1), 37. Chykantsev (Putala, Urban), 53. Ladecký 
(Putala, Urban), 60. Rusnák (Plavecký)

Slovan Bratislava – Michalovce 4:1, Košice – Skali-
ca 6:0, Nitra – Banská Bystrica 0:3, Zvolen – Trenčín 
1:7, Žilina – Liptovský Mikuláš 1:3, Spišská Nová Ves 
– Poprad 3:4

2. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 8:2 (4:0, 1:1, 
3:1), 16. Rusnák (Urban, Putala), 19. Majerník (Ur-
bánek, Chykantsev), 19. Urban, 20. Chykantsev, 
37. Plavecký (Urbánek, Januščák), 45. Rusnák 
(Plavecký, Urban), 49. Urbánek (Chykantsev), 54. 
Rusnák (Plavecký)

Slovan – Michalovce 3:2, Košice – Skalica 6:0, Nitra 
– Banská Bystrica 2:3, Zvolen – Trenčín 1:7, Žilina – 
Liptovský Mikuláš 1:3, Spišská Nová Ves – Poprad 7:2

3. kolo: Púchov – Spišská Nová Ves 1:2 (0:1, 0:0, 
1:1), 45. Kuriš (Slugeň)

Košice- Slovan 4:5 pp, Banská Bystrica – Michalov-
ce 5:2, Zvolen – Skalica 2:6, Liptovský Mikuláš – Nitra 
3:5, Martin – Trenčín 0:3, Poprad – Žilina 2:1 sn

4. kolo: MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves 5:4 
(3:1, 1:1, 1:2), 9. Urban (Rusnák), 10. Pažítka (Slu-
geň), 13. Plavecký (Kuriš), 29. Putala (Rusnák, La-
decký), 54. Urban (Putala)

Košice – Slovan 2:0, Zvolen – Skalica 0:3, Liptovský 
Mikuláš – Nitra 1:4, Martin – Trenčín 2:3
1. Trenčín 4 4 0 0 0 0 20:4 12
2. Košice  4 3 0 0 1 0 18:5 10
3. B. Bystrica  3 3 0 0 0 0 11:4 9
4. MŠK Púchov  4 3 0 0 0 1 17:9 9
5. Slovan  4 2 1 0 0 1 12:9 8
6. Sp. N. Ves  4 2 0 0 1 1 16:12 7

HOKEJ

Studená sprcha mužom MŠK Púchov na hornej Nitre

7. Nitra  4 2 0 0 0 2 11:10 6
8. L. Mikuláš  4 2 0 0 0 2 10:11 6
9. Skalica  4 2 0 0 0 2 9:14 6
10. Poprad  3 0 2 0 0 1 8:11 4
11. Žilina  3 0 0 0 1 2 3:8 1
12. Michalovce  3 0 0 0 0 3 5:12 0
13. Martin  4 0 0 0 0 4 5:17 0
14. Zvolen  4 0 0 0 0 4 4:23 0
   1. liga kadeti
   1. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 4:2 (1:1, 0:1, 
3:0), 15. Žemla, 43. Žemla, 55. Krajčoviech, 59. Žemla, 
Topoľčany – Považská Bystrica 3:3, Levice – Prievidza 
1:6
   1. liga starší žiaci U14
   1. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 1:2 (0:1, 0:0, 
1:1), 60. Hajas
   Považská Bystrica – Banská Bystrica 1:5, Lučenec 
– Žilina 8:13, Martin – Brezno 14:2, Ružomberok – Lip-
tovský Mikuláš 1:3
   2. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 2:2 (1:0, 0:0, 
1:2), 4. Dadaj, 44. Dadaj
Zvolen – Považská Bystrica 11:1, Banská Bystrica – 
Martin 1:3, Liptovský Mikuláš – Lučenec 27:2, Brezno 
– Ružomberok 4:2
1. L. Mikuláš 2 2 0 0 30:3 4
2. Martin  2 2 0 0 17:3 4
3. Zvolen  2 2 0 0 13:2 4
4. Žilina  2 1 1 0 15:10 3
5. B. Bystrica  2 1 0 1 6:4 2
6. Brezno  2 1 0 1 6:16 2
7. MŠK Púchov  2 0 1 1 3:4 1
8. Ružomberok  2 0 0 2 3:7 0
9. P. Bystrica  2 0 0 2 2:16 0
10. Lučenec  2 0 0 2 10:40 0
   1. liga starší žiaci U13
   1. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 10:4 (5:0, 4:1, 
1:3), 2. Cebo, 3. Hazala, 10. Mikovič, 10. Hazala, 
17. Cebo, 29. Lazkov, 35. Novotníček, 38. Štrbáň, 
40. Ťapko, 59. Pobežal
   Považská Bystrica – Banská Bystrica 2:11, Lučenec 
– Žilina 5:17, Martin – Brezno 1:3, Dolný Kubín – Lip-
tovský Mikuláš 6:0
   2. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 2:5 (0:0, 1:2, 
1:3), 22. Pobežal, 37. Pobežal, 41. Vrábel, 57. Brežný, 
59. Pobežal
   Zvolen – Považská Bystrica 5:4, Banská Bystrica – 
Martin 15:2, Liptovský Mikuláš – Lučenec 4:2, Brezno 
– Dolný Kubín 2:12

1. B. Bystrica  2 2 0 0 26:4 4
2. D. Kubín  2 2 0 0 18:2 4
3. MŠK Púchov  2 2 0 0 15:6 4
4. Žilina  2 1 0 1 19:10 2
5. L. Mikuláš  2 1 0 1 4:8 2
6. Zvolen  2 1 0 1 9:14 2
7. Brezno  2 1 0 1 5:13 2
8. P. Bystrica  2 0 0 2 6:16 0
9. Lučenec  2 0 0 2 7:21 0
10. Martin  2 0 0 2 3:18 0
   1. liga mladší žiaci U12
   1. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 7:7 (5:2, 1:3, 
1:2), Banská Bystrica – Považská Bystrica 14:3, Žilina 
– Rimavská Sobota 9:2, Brezno – Martin 1:11, Liptov-
ský Mikuláš – Ružomberok 12:3
   2. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 5:4 (3:0, 0:1, 
2:3), Považská Bystrica – Zvolen 1:9, Martin – Banská 
Bystrica 3:5, Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš 
4:8, Ružomberok – Brezno 5:7
   1. liga mladší žiaci U11
   1. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 15:6 (4:2, 6:1, 
5:3), Banská Bystrica – Považská Bystrica 6:13, Žilina 
– Rimavská Sobota 28:0, Brezno – Martin 2:3, Liptov-
ský Mikuláš – Dolný Kubín 5:11
   2. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 5:10, Považ-
ská Bystrica – Zvolen 15:3, Martin – Banská Bystrica 
4:2, Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš 6:6, Dolný 
Kubín – Brezno 3:7

Extraligoví dorastenci MŠK Púchov vstúpili do sezóny výborne. V druhom kole doma rozstrieľali Martin 8:2 a po 
štyroch kolách majú na svojom konte tri výhry.            FOTO: Anna Urbanová

Do novej sezóny už naplno vstúpili aj žiacke družstvá 
Púchova. Šiestaci si v sobotu poradili na domácom ľade 
so Žilinou.                       FOTO: Miroslav Mikáč
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ MLÁDEŽE

1. liga starší žiaci U14

1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U13

2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

4. liga st. žiaci - JUH

6. liga dorast

   Skupina B
   6. kolo:
MFK Skalica – MŠK Púchov 3:0 (2:0), Šurek, Bo-
hun, Fruhauf, Zlaté Moravce/Vráble – Domino 5:0, 
Inter Bratislava – Piešťany 3:1, Komárno – Petržalka 
1:2, Považská Bystrica – Topoľčany 0:1
1. Petržalka 6 6 0 0 27:6 18
2. Zl. Moravce 6 4 1 1 16:6 13
3. Piešťany 6 4 0 2 20:13 12
4. Skalica 6 4 0 2 11:10 12
5. Inter 6 3 2 1 27:8 11
6. MŠK Púchov 6 2 1 3 19:11 7
7. Domino 6 2 1 3 15:14 7
8. P. Bystrica 6 1 0 5 4:16 3
9. Topoľčany 6 1 0 5 8:54 3
10. Komárno 6 0 1 5 6:15 1
   Skupina A
   6. kolo: 
Rača – Prievidza 0:1, Dubnica – Šamorín 4:0, Lokomo-
tíva Trnava – Gabčíkovo 2:2, Nové Zámky – Malacky 
3:1
1. Dubnica 6 5 0 1 18:4 15
2. Gabčíkovo 6 3 1 2 12:7 10
3. Karlova Ves 4 3 0 1 9:7 9
4. Šamorín 6 3 0 3 10:14 9
5. Myjava 5 2 2 1 17:7 8
6. Trnava 6 2 2 2 19:16 8
7. Prievidza 6 2 1 3 6:7 7
8. Rača 5 2 0 3 4:11 6
9. Malacky 6 2 0 4 5:15 6
10. N. Zámky 6 1 0 5 5:17 3

   Skupina B
   6. kolo: 
MFK Skalica – MŠK Púchov 6:0 (4:0), Vašíček 2, 
Valo, Gajdúšek, Piroha, Polák, Zlaté Moravce/Vrá-
ble – Domino 8:0, Inter Bratislava – Piešťany 3:2, Ko-
márno – Petržalka 0:4
1. Zl. Moravce 6 6 0 0 24:0 18
2. Petržalka 6 5 0 1 27:5 15
3. Skalica 6 5 0 1 22:3 15
4. Inter 6 4 0 2 15:8 12
5. Domino 6 4 0 2 16:15 12
6. Piešťany 6 2 0 4 8:14 6
7. MŠK Púchov 6 1 1 4 7:20 4
8. Komárno 6 1 0 5 6:19 3
9. P. Bystrica 5 0 1 4 1:28 1
10. Topoľčany 5 0 0 5 2:16 0
   Skupina A
   6. kolo: 
Rača – Prievidza 2:1, Dubnica – Šamorín 1:1, Lokomo-
tíva Trnava – Gabčíkovo 0:2
1. Trnava 6 4 1 1 23:5 13
2. Gabčíkovo 6 4 1 1 7:4 13
3. Dubnica 6 3 1 2 13:8 10
4. Myjava 5 3 1 1 8:3 10
5. Šamorín 6 2 2 2 6:5 8
6. Malacky 5 2 0 3 10:9 6
7. Prievidza 6 1 2 3 8:8 5
8. Karlova Ves 4 1 1 2 9:9 4
9. N. Zámky 5 1 1 3 2:16 4
10. Rača 5 1 0 4 3:22 3

6. kolo: 
MFK Skalica – MŠK Púchov 1:0 (1:0), Kumpan, 
Dunajská Streda – Inter Bratislava 3:1, Zlaté Morav-

ce/Vráble – Levice 5:0, Senica – Domino 3:0, Petržalka 
– Karlova Ves 3:1, Nitra – Dubnica 6:0, Trnava – Prie-
vidza 6:0, Trenčín – Slovan 0:2
1. Trnava 3 3 0 0 14:1 9
2. Zl. Moravce 3 3 0 0 13:0 9
3. D. Streda 3 3 0 0 12:1 9
4. Petržalka 3 3 0 0 12:1 9
5. Nitra 3 2 1 0 12:1 7
6. Trenčín 3 2 0 1 11:2 6
7. Slovan 3 2 0 1 11:4 6
8. Senica 2 1 1 0 3:0 4
9. Skalica 3 1 0 2 3:8 3
10. Prievidza 3 1 0 2 4:16 3
11. MŠK Púchov 3 0 1 2 0:5 1
12. Inter 3 0 1 2 2:9 1
13. Karlova Ves 2 0 0 2 1:5 0
14. Domino 3 0 0 3 0:13 0
15. Levice 3 0 0 3 0:15 0
16. Dubnica 3 0 0 3 0:17 0

6. kolo: 
MFK Skalica – MŠK Púchov 1:0 (1:0), Tolla, Dunaj-
ská Streda – Inter Bratislava 2:0, Zlaté Moravce/Vráble 
– Levice 1:3, Senica – Domino 2:4, Petržalka – Karlova 
V 2:1, Nitra – Dubnica 6:0, Trnava – Prievidza 3:0
1. Nitra 3 3 0 0 22:2 9
2. D. Streda 3 3 0 0 8:1 9
3. Petržalka 3 2 1 0 6:3 7
4. Trenčín 2 2 0 0 21:1 6
5. Trnava 3 2 0 1 18:3 6
6. Slovan 2 2 0 0 10:1 6
7. Domino 3 2 0 1 10:5 6
8. Skalica 3 2 0 1 4:2 6
9. MŠK Púchov 3 1 1 1 4:4 4
10. Karlova Ves 2 1 0 1 3:2 3
11. Levice 3 1 0 2 4:14 3
12. Senica 2 0 0 2 3:6 0
13. Inter 3 0 0 3 2:11 0
14. Zl. Moravce 3 0 0 3 1:11 0
15. Prievidza 3 0 0 3 1:13 0
16. Dubnica 3 0 0 3 1:39 0

   2. kolo: 
FC Petržalka – MŠK Púchov 4:2 (3:1), Gránsky 2, 
Dzurilla – Kušík, Vavrík, vlastný (Vavrík), Trenčín 
– Dubnica 4:1, Skalica – Prievidza 3:6, Dunajská Stre-
da – Levice 13:0, Senica – Karlova Ves Bratislava  4:2, 
Zlaté Moravce/Vráble – Domino 1:1, Nitra – Inter Bra-
tislava 4:0
1. D. Streda 2 2 0 0 15:1 6
2. Trenčín 2 2 0 0 10:2 6
3. Petržalka 2 2 0 0 9:5 6
4. Zl. Moravce 2 1 1 0 6:1 4
5. Nitra 1 1 0 0 4:0 3
6. MŠK Púchov 2 1 0 1 7:5 3
7. Slovan 1 1 0 0 3:1 3
8. Prievidza 2 1 0 1 7:6 3
9. Senica 2 1 0 1 5:7 3
10. Dubnica 2 1 0 1 5:7 3
11. Domino 2 0 1 1 2:3 1
12. Trnava 1 0 0 1 3:4 0
13. Skalica 2 0 0 2 6:11 0
14. Karlova Ves 2 0 0 2 2:9 0
15. Inter 2 0 0 2 1:10 0
16. Levice 1 0 0 1 0:13 0

4. liga st. žiaci - SEVER
   4. kolo: 
Pružina – Dohňany 4:1 (3:1), Kolek 2, E. Ligas, R. Ligas 
– Didi, Jasneica – Udiča 5:1 (3:0), Krasňan 3, Nosáľ, 
Vališík – Jurkech, Papradno – Podmanín 5:0 (2:0), Ca-
badaj 5
1. Jasenica 4 4 0 0 13:3 12
2. Udiča 4 3 0 1 18:7 9
3. Papradno 3 3 0 0 14:4 9
4. Prečín 3 1 1 1 13:7 4
5. Podmanín 4 1 1 2 13:19 4
6. Domaniža 2 1 0 1 12:5 3
7. Plevník 3 1 0 2 8:4 3
8. D. Mariková 3 1 0 2 17:17 3
9. Pružina 4 1 0 3 10:18 3
10. Dohňany 4 0 0 4 1:35 0

4. kolo: Košecké Podhradie – Nová Dubnica 1:8 (1:4), 
Daňo – Jordán 3, Záhorský 2, Mrázek, Horník, Bole-
ček, Ilava – Bolešov 1:1 (1:0), Zemaník – Ďuriš, Koše-
ca – Kolačín 2:1 (2:0), Kvasnica 2 – Moravec, Lednica 
– Horná Poruba 14:0 (8:0), Bielik 4, Červený 4, Matúš 
3, Chudada 3
1. Beluša 3 3 0 0 27:2 9
2. Lazy 3 3 0 0 20:0 9
3. Košeca 3 3 0 0 12:3 9
4. N. Dubnica 4 2 2 0 13:5 8
5. D. Kočkovce 3 2 1 0 15:2 7
6. Lednica 3 2 0 1 28:4 6
7. Bolešov 4 1 2 1 11:10 5
8. Kolačín 4 1 0 3 4:17 3
9. Ilava 3 0 1 2 3:10 1
10. Horovce 2 0 0 2 1:6 0
11. K. Podhradie 4 0 0 4 4:34 0
12. H. Poruba 4 0 0 4 3:48 0

4. liga mladší žiaci

4. kolo:  
Streženice – Dolné Kočkovce 2:2 (1:0), Ivaniš, Pojezdal 
(pk) – Ivaniš, Kanis (pk), Sverepec – Bolešov 2:6 (0:5), 
Brigant, Zvak – Pagáč 2, Čorbai, Hutyra, Švítel, Hegyi, 
Jasenica – Horovce 3:1 (2:0), Moravík, Babiar, Raček 
– Kotúč, Brvnište – Tuchyňa 6:1 (3:0), Lališ 4, Slánka 2 
– Gajdoš, Pružina a N. Dubnica mali voľno
1. Brvnište 3 3 0 0 12:2 9
2. Bolešov 3 3 0 0 15:7 9
3. Sverepec 4 2 1 1 21:13 7
4. N. Dubnica 3 2 1 0 11:7 7
5. Jasenica 4 2 0 2 12:10 6
6. D. Kočkovce 3 1 1 1 8:6 4
7. Pružina 3 1 0 2 8:7 3
8. Streženice 2 0 1 1 2:5 1
9. Tuchyňa 3 0 0 3 3:16 0
10. Horovce 4 0 0 4 3:22 0

2. kolo: Streženice – Lysá pod Makytou 1:1 (0:0), 
Mikas – Satinová, Fan Club Púchov – Ladce 3:2 (3:1), 
Bednár 2, Húževka – Hudec, Koyš (pk)
1. Lysá 2 1 1 0 8:2 4
2. FC Púchov 2 1 1 0 4:3 4
3. Streženice 2 0 2 0 2:2 2
4. Ladce 2 0 0 2 3:10 0

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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FUTBAL - III.  LIGA MUŽI 

Futbalisti MŠK Púchov prelomili sklárske 
prekliatie, z L. Rovní si vezú všetky body

Za zaslúženým víťazstvom futbalistov MŠK Púchov (v bielych dresoch) bol výkon celého mužstva podporený 
spoľahlivým Strelčíkom v bránke (s loptou). Púchovčania prelomili sklárske prekliatie a vezú si z Lednických Rovní 
všetky tri body.                   FOTO: Milan Podmaník  

Lednické Rovne – MŠK Púchov 0:1 (0:1)
Futbalisti MŠK Púchov vedomí si čiernej série vo 
vzájomných zápasoch so sklármi začali okresné der-
by aktívne, no nezabúdali na zadné vrátka. Domáci 
zostali zaskočení aktívnym napádaním a precitli až 
keď v piatej minúte poslal Sibanda Púchovčanov 
do vedenia. Hostia aj po góle pokračovali v rých-
lom kombinačnom futbale a domácim toho v úto-
ku mnoho nedovolili. Ich snaha o ohrozenie bránky 
Púchova končila väčšinou ďaleko pred pokutovým 
územím a ani dlhé nakopávané lopty nerobili pú-
chovským stredopoliarom a zadákom problémy. Ani 
v druhom polčase sa hostia nezamerali na bránenie 
a domácej bránke hrozilo neustále nebezpečenstvo 
po akciách Piláta, Sibandu či Krčulu. Sklári ohrozili v 

druhom polčase bránku Púchova iba sporadicky, ich 
strelecké pokusy končili buď na prehustenej obrane 
alebo spoľahlivo zasahoval brankár Strelčík. Domáci 
nedokázali nájsť protizbraň na rozumnú hru Púchov-
čanov, a tak stratili doma všetky tri body. Pozitívom 
stretnutia bola tiež solídna divácka kulisa a hra v du-
chu fair play. Rozhodca udelil iba po jednej karte na 
každej strane. 
ŽK: Živčic – D. Pilný, rozhodovali Bartko, Krivošík, 
Juhás, 300 divákov
Zostava Lednických Rovní: Bačík – Kollár, Ďurovec 
(75. Poláček), Chmelík, Pišta (46. Riečičiar), Detko, 
Lipták (83. Pieček), Živčic, Púček, Híreš, Krištof (75. 
Golej), tréner Alexander Homér    
Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Ozimý, Ko-
sorín (73. Kopiš), Pilát, Sibanda (90. Turza), D. Pilný, 
Vanák, Michlík (Kvaššay), Krčula (85. Marman), Brez-
ničan, tréner Eduard Pagáč
Ostatné výsledky 6. kola: 
Trenčianske Teplice – Nové Zámky 6:0, Považská Bys-
trica – Šaľa 0:1, Nitra B – Nové Mesto nad Váhom 4:0, 
Beluša – Kalná nad Hronom 1:0, Malženice – Trnava B 
1:0, Galanta – Zlaté Moravce/Vráble B 1:1, Veľké Lu-
dince – Gabčíkovo 0:1
1. Beluša 6 4 2 0 13:1 14
2. Gabčíkovo 6 4 1 1 10:6 13
3. Nitra B 5 4 0 1 13:7 12
4. Galanta 6 3 2 1 11:7 11
5. Šaľa 6 3 1 2 7:5 10
6. L. Rovne 6 2 3 1 9:4 9
7. Malženice 6 3 0 3 11:8 9
8. Tr. Teplice 6 2 2 2 13:8 8
9. Kalná 6 2 2 2 6:5 8
10. MŠK Púchov 6 2 2 2 5:6 8
11. Zl. Moravce 6 1 3 2 10:9 6
12. Nové Mesto 6 1 3 2 1:7 6
13. Veľké Ludince 6 1 2 3 6:11 5
14. P. Bystrica 6 1 2 3 5:11 5
15. Trnava B 6 1 1 4 6:12 4
16. N. Zámky 5 0 0 5 0:19 0

Sibanda v drese Púchova podal v Lednických Rovni-
ach výborný výkon. Bolo ho „plné ihrisko“ a strelil jediný 
gól hostí.                      FOTO: MIlan Podmaník 

Niekoľkými peknými momentmi upútal v drese MŠK 
Púchov v okresnom derby tretej ligy Jakub Michlík (na 
snímke vpravo). 

Púchovčania (v bielych dresoch) boli v nedeľu skrátka 
pri lopte vždy o niečo skôr ako ich súper. I preto si z Led-
nických Rovní odviezli tri body. 

Sibanda nedoprial súperovi chvíľku pokoja...

Sklári na kolenách. Fakticky i obrazne...
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DRUŽSTVÁ MŠK PÚCHOV ODŠTARTOVALI NOVÚ HOKEJOVÚ SEZÓNU

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 16. septembra 

6. liga muži – 7. kolo o 15.30
Tuchyňa – Košecké Podhradie (Orálek, Kováčik), 

Horná Poruba – Papradno (Gago, Petrušek), Lysá pod 
Makytou – Košeca (Mako, Jandušík), Udiča – Dolná 
Mariková (R, Ďuriš), Bolešov – Streženice (R, Kapila), 
Mikušovce – Pruské (Juríček, Hriadel), Dolné Kočkov-
ce – Jasenica (Pastorek, Proč)

7. liga muži – 5. kolo o 15.30
Šebešťanová – Kameničany (Koleno), Kolačín 

– Praznov (v sobotu – Juríček, Sklenár), Dulov – Led-
nica (M. Mihálik, B. Miháik), Dohňany – Lazy pod Ma-
kytou (Migát), Bodiná – Sverepec (Brundza), Visolaje 
majú voľno

8. liga muži – 5. kolo o 15.30
Horovce – Fan Club Púchov (Škrovánek), Červený 

Kameň – Nová Dubnica (Meluch), Tŕstie – Vrchteplá 
(Zvak), Dolná Breznica – Orlové (Sklenár), Prejta má 
voľno

6. liga dorast – 5. kolo o 12,45
Nová D ubnica . Brvnište (o 10.30 – Gago, Kodajo-

vá), Tuchyňa – Streženice (Kováčik, Orálek), Horovce 

– Lednica (Sklenár, Škrovánek), Bolešov – Jasenica 
(Kapila, Meluch), Dolné Kočkovce – Pružina (Proč, 
Pastorek), Sverepec má voľno

4. liga starší žiaci SEVER – 5. kolo o 10.30
Udiča – Papradno (Koleno), Dohňany – Jasenica 

(Jandušík), Prečín – Pružina (o 12.30 – Brundza), Plev-
ník-Drienové – Dolná Mariková (o 13.00 – Galbavý), 
Podmanín – Domaniža (o 13.00 v Praznove – Janek), 
dohrávka 2. kola: Papradno – Domaniža (12. 9. O 
17.00 – M. Mihálik)

4. liga starší žiaci JUH – 5. kolo o 10.30
Nová Dubnica – Ilava (v sobotu o 10.00 – Kodajová), 

Horná Poruba – Košecké Podhradie (Juríček), Kolačín 
– Lednica (Orálek), Horovce – Košeca (Migát), Dolné 
Kočkovce – Lazy pod Makytou (Ďuriš), Bolešov – Bel-
uša (v sobotu o 12.00 – Petrušek), dohrávka 2. kola: 
Ilava – Horovce (12.0. o 17.00 – Kodajová)

4. liga mladší žiaci – 3. kolo o 10.30
Ladce – Streženice (Hriadel), Lysá pod Makytou 

– Fan Club Púchov (Mrocek)
Prípravky U11 – 15. 9., 3. a 8. kolo o 10. a 11.00

Skupina A
Bolešov – Dubnica nad Váhom B (Petrušek), Kolačín 

– Košeca (Sklenár), Ilava – Horná Poruba (Škrovánek)
Skupina B
Lednické Rovne – Beluša (Proč), Kvašov – Horovce 

(Migát), Mikušovce – Pruské (Kapila)
Skupina C
Fan Club Púchov – Plevník-Drienové (v Lúkach o 

14.30 a 15.30 – Mrocek), Sverepec – Visolaje (Hriadel), 
Podmanín – Praznov (Zvak), dohrávka 1. a 6. kola: Fan 
Club Púchov – Praznov (11. 9. O 16.30 a 17.30 v Lú-
kach – Milčík)

Skupina D
Šebešťanová – Prečín (Koleno), Dolná Mariková 

– Brvnište (M. Mihálik), Udiča – Domaniža (B. Mihálik), 
dohrávka 2. a 7. kola: Prečín – udiča (12. 9. O 16.30 a 
17.30 – Brundza)

Prípravka U10 – 15. 9. o 10.00 a 11.00
Ladce – Domaniža (v piatok o 17.00 a 18.00 – Ko-

dajová), Plevník-Drienové – MŠK Považská Bystrica B 
(Galbavý)

Počas prvého septembrového víkendu ožili súťaž-
nými zápasmi ľadové plochy na celom Slovensku. Vý-
nimkou nie je ani púchovský zimný štadión, kde sa už 
počas horúceho leta pripravovalo niekoľko družstiev 
hokejového klubu MŠK Púchov na novú sezónu. 

Púchovčania budú aj v tomto roku bojovať na nie-
koľkých frontoch, v dlhodobých súťažiach obsadili 
všetky vekové kategórie okrem juniorov. Muži budú 
hajiť farby mesta v tretej najvyššej hokejovej súťaži 
– 2. lige. Podľa vedenia klubu je cieľom pre mužov 
postup do prvej ligy. Úvodný krok 
sa im nevydaril, prehrali takmer 
rozdielom dvoch tried v Prievid-
zi, i keď výsledok je vzhľadom na 
priebeh stretnutia až príliš krutý. 
„Káder mužov sme omladili o pú-
chovských odchovancov a dopl-
nili o skúseného obrancu Tomáša 
Brňáka. Odišiel iba Lukáš Hrušík 
do Nitry,“ informoval Miroslav Sivý 
zo sekretariátu hokejového klubu 
MŠK Púchov s tým, že vďaka pod-
pore mesta majú hokejisti aj na 
túto sezónu vytvorené výborné 
podmienky.  

Dorastenci si po minuloročnej 
premiére medzi slovenskou hoke-
jovou elitou aj v tomto roku môžu 
vychutnať účinkovanie v sloven-

skej extralige. A tento ročník nezačali vôbec zle. Po 
štyroch kolách majú na svojom konte tri víťazstvá a 
jednu prehru. Súťaž sa však ešte len rozbieha a ciele 
pred novou sezónou sú prakticky rovnaké, ako pred 
tou minuloročnou – postup do play off.

Púchovské družstvá nebudú chýbať v tejto sezóne 
ani v kategórii kadetov, starších a mladších žiakov 
a prípraviek. Cieľom manažmentu klubu je postup 
starších žiakov na majstrovstvá Slovenska.

(pok)

Ciele hokejistov MŠK sú vysoké - muži chcú 
postúpiť, dorast do play off, žiaci na M SR

15. 9. 2018  (sobota)   PÚCHOV – PRIEVIDZA   17,30 hod
29. 9. 2018  (sobota)   PÚCHOV – SENICA    17,30 hod
6. 10. 2018  (sobota)   PÚCHOV – NITRA    17,30 hod
20. 10. 2018  (sobota)   PÚCHOV – PARTIZÁNSKE   17,30 hod
1. 11. 2018  (sobota)   PÚCHOV – DOLNÝ KUBÍN   17,30 hod
10. 11. 2018  (sobota)   PÚCHOV – BRATISLAVA   17,30 hod
1. 12. 2018  (sobota)   PÚCHOV – BREZNO    17,30 hod
5. 1. 2018  (sobota)   PÚCHOV – LEVICE    17,30 hod

Rozpis domácich zápasov mužov MŠK Púchov 

Skupina A
2. kolo: H. Poruba – Kolačín 3:3, Košeca – Bolešov 
2:7
7. kolo: Horná Poruba – Kolačín 1:1 (1:0), Samuel Sta-
ňo – Barcík, Košeca – Bolešov 2:6
1. Bolešov 4 3 0 1 16:7 9
2. Ilava 2 2 0 0 12:6 6
3. H. Poruba 4 1 2 1 7:7 5
4. Kolačín 4 0 2 2 10:16 2
5. Košeca 2 0 0 2 4:13 0
Skupina B
2. kolo: Pruské – Kvašov 0:1 (0:1), Ježo, Horovce 
– Lednické Rovne 6:0 (3:0), Janíček 4, Gerhardt, Strap-
ko, Beluša – Mikušovce 2:0 (1:0), Čamaj, Bielik
7. kolo: Pruské – Kvašov 0:2 (0:0), Duchoň 2, Horovce 
– Lednoické Rovne 9:0 (6:0), Janíček 5, Veliký 2, Ková-
čik, Gerhardt, Beluša – Mikušovce 5:1 (5:0), M. Čamaj 
2, Bielik 2 – M. Škuta, Gašpar (vlastný)
1. Horovce 4 4 0 0 24:3 12
2. Beluša 4 2 0 2 10:10 6
3. Mikušovce 4 2 0 2 6:7 6
4. Kvašov 4 2 0 2 3:5 6
5. Pruské 4 1 0 3 3:7 3
6. L. Rovne 4 1 0 3 4:18 3
Skupina C
2. kolo: Visolaje – Fan Club Púchov 1:1 (1:5), Martinka 
– Bednár 5, Kubena 2, Klinovský, Dovičin, Plevník-Dri-
enové – Podmanín 1:1 (0:1), Vrabec – J. Kostelanský
7. kolo: Visolaje – Fan Club Púchov 2:8 (1:5), Krško, 
Martinka – Bednár 6, Dovičin, Kubena, Plevník-Drie-
nové – Podmanín 6:2
1. Plevník 4 3 1 0 18:7 10
2. FC Púchov 2 2 0 0 19:3 6 
3. Sverepec 2 2 0 0 6:1 6 
4. Podmanín 4 0 1 3 4:13 1 
5. Praznov 0 0 0 0 0:0 0 
6. Visolaje 4 0 0 4 7:30 0 
Skupina D
2. kolo: Domaniža – Dolná Mariková 6:1, Brvnište 
– Šebešťanová 1:1 (1:1), Čukan - Kaprálik 
7. kolo: Domaniža – Dolná Mariková 9:1 (5:1), N. Čel-
ko 5, L. Kučík 2, M. Špánik – Bakala, Brvnište – Šebeš-
ťanová 2:2 (0:2), Chovančík 2 – Jurga 2
1. Domaniža 4 4 0 0 35:3 12
2. Brvnište 4 1 2 1 5:6 5
3. Prečín 2 1 0 1 3:2 3
4. Udiča 2 1 0 1 4:6 3
5. D. Mariková 4 1 0 3 8:19 3
6. Šebešťanová 4 0 2 2 4:23 2

FUTBAL - Prípravky U11 MIX



šport  25

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga muži

5. liga muži - SEVER

7. liga muži

8. liga muži
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4. kolo: 
Prejta – Dolná Breznica 4:1 (2:0), Koťan 2, Juríček, 
Marjenka – Jambor, Orlové – Tŕstie 2:1 (0:0), Pavlík, 
Mrišo – Hlaváč, Vrchteplá – Červený Kameň 6:4 (3:2), 
Kuriš 4, jedn z pk, Mičo, Novosad – J. Gažo 3, Kobela, 
Nová Dubnica – Horovce 13:0 (7:0), Balon 5, Tóth 2, 
Stupinský 2, Adamčík 2, Rekem
1. N. Dubnica 4 4 0 0 31:3 12
2. Prejta 4 3 0 1 14:6 9
3. Vrchteplá 4 3 0 1 14:9 9
4. Tŕstie 3 1 1 1 4:3 4
5. FC Púchov 3 1 0 2 5:10 3
6. Č. Kameň 3 1 0 2 9:16 3
7. Orlové 4 1 0 3 6:17 3
8. Horovce B 4 1 0 3 6:19 3
9. D. Breznica 3 0 1 2 2:8 1

4. kolo: 
Praznov – Šebešťanová 1:6 (1:3), Hlavoň – Jurdík 2, M. 
Petrík, Mičúch, Dánek, Hrnčík, Kameničany – Visolaje 
4:2 (1:2), Bér, Brix, Slávik, Horváth – Hrubo 2, Svere-
pec – Dohňany 2:0(1:0), Mikula, Illo, Lazy pod Maky-
tou – Dulov 2:2 (1:1), Repáč – Bryndza, Bednár, Slabý 
(vlastný), Hradčan Lednica – Kolačín 1:3 (0:2), Bezák 
(pk) – Marušinec, Baláž, Králik, Bodiná mala voľno
1. Kameničany 4 4 0 0 22:7 12
2. Šebešťanová 4 3 1 0 20:3 10
3. Visolaje 4 3 0 1 15:6 9
4. Lazy 4 2 2 0 11:4 8
5. Sverepec 4 2 0 2 5:7 6
6. Dulov 3 1 1 1 4:5 4
7. Dohňany 3 1 0 2 4:6 3
8. Kolačín 3 1 0 2 5:9 3
9. Praznov 4 1 0 3 9:17 3
10. Bodiná 3 0 0 3 3:13 0
11. Lednica 4 0 0 4 1:22 0

   6. kolo: 
   Spartak Kvašov – OFK Bošany 1:0 (0:0)
   Ak niekto od lídra očakával, že posledné mužstvo 
tabuľky roztrhá na franforce, musel byť sklamaný. 
Kvašovčania sa na víťazstvo natrápili, o víťazstve roz-
hodli až v 65. minúte, kedy súperovho brankára pre-
konal Bertschneider – 1:0. 
Zostava Kvašova: Kopčan – Jurga (64. Gorelka), Kre-
sánek, Bariak, Škultéty, Mikuška, Bertschneider, Am-
rich, Revák, Beňo(46. Bielik), Kováč (86. Mynář)
Ostatné výsledky 4. kola: Z. Kostoľany – Podolie 1:0, 
Dolné Vestenice – Plevník 6:0, Brvnište – Chocholná-
-Velčice 2:0, Veľká Hradná – Veľké Uherce 0:3, Podma-
nín – Kanianka 3:1, Ladce – Trenčianska Turná 3:1
1. Kvašov 6 5 1 0 16:6 16
2. Cígeľ 5 5 0 0 18:0 15
3. Z. Kostoľany 6 5 0 1 17:3 15
4. Brvnište 6 4 2 0 12:6 14
5. Podmanín 6 4 1 1 18:7 13
6. Uhrovec 5 3 2 0 14:5 11
7. Chocholná 6 3 1 2 13:6 10
8. V. Hradná 5 3 1 1 14:15 10
9. D. Vestenice 6 3 0 3 15:11 9
10. Ladce 6 1 2 3 8:15 5
11. Podolie 6 1 2 3 6:13 5
12. V. Uherce 5 1 0 4 5:9 3
13. TJ Plevník 6 0 2 4 6:18 2
14. Kanianka 6 0 1 5 5:12 1
15. Tr. Turná 6 0 1 5 8:21 1
16. Bošany 6 0 0 6 4:32 0

1. Košeca 6 5 0 1 18:4 15
2. H. Poruba 6 4 0 2 18:11 12
3. Streženice 6 3 1 2 17:7 10
4. Papradno 6 3 1 2 10:13 10
5. K. Podhradie 6 2 3 1 9:10 9
6. Udiča 6 3 0 3 8:13 9
7. Tuchyňa 6 2 2 2 10:10 8
8. Mikušovce 6 2 1 3 13:11 7
9. Pruské 6 2 1 3 14:15 7
10. Lysá 6 2 1 3 13:19 7
11. D. Mariková 6 2 1 3 9:15 7
12. Bolešov 6 1 3 2 7:11 6
13. Jasenica 6 2 0 4 7:13 6
14. D. Kočkovce 6 1 2 3 10:11 5

Dolné Kočkovce klesli na dno tabuľky
Udičania (v žltom) hrali v Streženiciach takmer pol hodinu oslabení o dvoch hráčov. Napriek tomu inkasovali v 

záverečnej polhodine iba jeden gól.            FOTO: Milan Podmaník

6. kolo: 

Streženice – Udiča 5:0 (1:0)
Udičania odolávali Strežničanom takmer celý prvý 

polčas. Kapitulovali päť minút pred jeho koncom, 
domácich poslal do vedenia Michal Šesták – 1:0. 
Minútu pred koncom prvého polčasu zastavil hosťu-
júci brankár Štefánik loptu rukou mimo pokutového 
územia vo vyloženej šanci domácich a videl červenú. 
V druhom polčase zvýšil v 49. minúte Bernhauser na 
2:0, o osem minút Šesták na 3:0 a v 60. minúte Vavrík 
na 4:0. V 65. minúte videl červenú aj druhý Udičan 
– Drblík napadol súpera v prerušenej hre. Domáci 
paradoxne poľavili, hralo sa v podstate bago v strede 
ihriska. Až v predposlednej minúte spečatil Bernhau-
ser milosrdnú prehru hostí. 

K. Podhradie – D. Kočkovce 2:1 (1:0)
Domáci prekonali súperovu obranu až štyri minúty 

pred prestávkou zásluhou Remšíka – 1:0. V druhom 
polčase v 73. minúte zvýšil ten istý hráč na 2:0, za 
hostí znížil desať minút pred koncom Garaj, no to 
už prehru a pád Dolných Kočkoviec na dno tabuľky 

neodvrátilo. Dolné Kočkovce sú na dne šiestoligovej 
tabuľky prvýkrát od svojho postupu do najvyššej ob-
lastnej súťaže. 

D. Mariková – Lysá pod Makytou 3:1 (2:1)
Lysá sa prekvapujúco ujala vedenia v 17. minúte gó-

lom Panáčka – 0:1. Domáci o osem minút kontrovali 
Hrkotom a o ďalších šesť minút šli do vedenia gólom 
Huličiaka – 2:1. Zaslúženú výhru domácich spečatil 
desať minút pred koncom Huličiak – 3:1. 

Košeca – Horná Poruba 3:1 (1:1)
Šláger prvého s druhým priniesol futbal piatoligovej 

úrovne a raketový nástup domácich. Škrapko otvoril 
skóre už v druhej minúte, hostia odpovedali o desať 
minút gólom Kormendyho – 1:1. V druhom polčase si 
dal nešťastný vlastný gól Galko – 2:1 a Škrapko osem 
minút pred koncom poistil cenné domáce víťazstvo 
– 3:1. Košečania tak v čele tabuľky odskočili svojmu 
súperovi na rozdiel troch bodov. 

Jasenica – Pruské 1:5 (0:4)
Góly: Pecník (pk) – Habšuda 4 (jeden z pk), Branic-

ký

Mikušovce – Bolešov 5:0 (4:0)
Góly: Burdej, Cyprian, Gašpárek, Sameš, Sondor

Papradno – Tuchyňa 3:2 (1:1)
Kozáčik (pk), Lokšík, Pauk – Adamovic, Bartoš

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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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 
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám pozemok 2500 m² v Streženiciach, časť 
Štepnice. Cena dohodou. Tel. 0948 840 883.

RENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem NP (17 m²), vhodný ako kancelária. Tel. 
0948 045 327.
• V Púchove, neďaleko mestského úradu, výhodne 
prenajmem nenáročný priestor, 36 m², vhodný pre 
dielňu, kanceláriu, obchod alebo sklad. Tel. 0905 
262 820.

PREDAJ RÔZNE
• Predám chladničku s mrazničkou (2 šuflíky v spod-
nej časti) a plynový sporák s elektrickou rúrou. Cena 
dohodou. Tel. 0902 069 518.
• Predám jablká odrody JONARED a ONTARIO. 
Vhodné na uskladnenie i kvas. Tel. 0902 399 092.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2018. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, au-
tosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač požičia- 
me za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987 www.te-
povac-puchov.sk
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.

SPOMIENKA
Dňa 9. 9. 2018 sme si 
so smútkom v srdci pri-
pomenuli štvrté výro-
čie úmrtia našej drahej 
mamy a babky 
Oľgy KOLLÁROVEJ. 

S láskou spomínajú 
syn Milan a dcéry Oľga 

        a Jarmila s rodinami. 

SPOMIENKA
Ťažko je bez Teba žiť, 
Tvoje ruky necítiť, nepo-
čuť po dome Tvoj hlas, 
spomienky na Teba 
zostávajú hlboko v nás. 
Dňa 13. 9. 2018 uplynie 
päť rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec, svokor a 
dedko Milan HALAČ z Viesky Bezdedov. 

S láskou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Už len kyticu kvetov z 
lásky na tvoj hrob mô-
žeme dať, modlitbu 
tichú odriekať, za všet-
ko krásne ďakovať a s 
láskou v srdci spomínať. 
Dňa 8. 9. 2018 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama a babka Vlasta POBEŽALOVÁ. 

S láskou spomínajú 
syn Pavol a dcéra Jana s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 6. 9. 2018 uplynul 
rok, čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Ing. Anton VALÁŠEK. 
Tí, čo ste ho poznali, pro-
sím, venujte mu tichú 
spomienku. Ďakujeme. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4. 9. 2018 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila drahá 
Eva KNAPKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomien-
ku v modlitbe. 

Spomína manžel 
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 6. septembra uply-
nulo 55 rokov od tragic-
kej nehody 
Vladimíra KRÁTKEHO 
z Ihríšť. 

Spomínajú 
synovia Milan a Vladimír  

s rodinami. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 14. 9. 2018 si pripo-
menieme štvrté výročie 
úmrtia nášho manžela, 
otca a dedka 
Ivana PROSTINÁKA. 
Prečo bol osud taký 
krutý a nedoprial Ti žiť? 
Prečo si nás musel, ocko, 
navždy opustiť? Do več-
nosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy bu-
deš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, deti s rodinami. 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
ším milovaným manželom, 
otcom, synom a bratom 
Rastislavom LUHOVÝM, 
ktorý nás opustil 3. 9. 2018 
vo veku 45 rokov. 
Ďakujeme za prejavenie 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ. Ďakujeme aj p. kaplánovi a 
pohrebnej službe Advent. 

Manželka, syn Rastík, dcéry Kristínka a Barborka, 
mama, brat Peter a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 5. 5. 2018 uplynulo 43 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko a pradedko Ondrej 
MIKAS a dňa 8. 9. 2018 sme si pripomenuli 20. 
výročie úmrtia našej mamy, babky a prababky 
Kataríny MIKASOVEJ. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
synovia a dcéry s rodinami. 
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RÔZNE
• Hľadám asistentku do domácnosti v Púchove. 
Tel. 0910 811 020.

PRÁCU PONÚKA
• CSS Kolonka príjme kuchárku/cukrárku na TPP s 
výučným listom. Dvojzmenná prevádzka. Prax nut-
ná. Nástup ihneď. Mzda 619 € + príplatky za víkendy, 
sviatky. Kontakt: monika.zatkova@csskolonka.sk, 
0901 918 621, 042/46 77 330.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a záu-
jemcom, že poriada zájazd na husacie hody 27. 10. 
2018 . Poplatok na osobu  je  28 eur (v cene je cesta 
a porcia husaciny). Odchod autobusu bude o 10.30 
hod. z parkoviska za starým DK. Prihlasovať sa mô-
žete do 20. 10. u Jána Petra, Obrancov mieru 1152/5, 
tel. 0949 103 709, 0948 093 551.
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a záu-
jemcom, že poriada zájazd na termálne kúpalisko 
do Dunajskej Stredy dňa 22. 9. 2018. Poplatok na 
osobu (doprava, vstupné) je 18 eur. Odchod auto-
busu bude o 6.00 hod. z parkoviska za starým DK. 
Prihlasovať sa môžete do 18. 9. na tel. 0949 103 709. 

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

Tel. 0948 514 647.

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

13. september
Excelentná komédia v Divadle L+S Bratislava
STARÉ DÁMY
(herecký koncert Kamily Magálovej a Zdeny Studenkovej)
Cena: 34 €

15. september
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANIE                                           (jazdecké turnaje v zbroji, jarmok, 
bohatý kultúrny program, pamiatky, hrad)
Cena: 25 €

29. september

5. október
SND BRATISLAVA - ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

Cena (vstupné 1. kategórie a doprava do BA): 33 €

12.-15. október
LETECKÝ RÍM
Cena vrátane letiskových poplatkov: 455 €

6. október
VIEDEŇ a cisársky zámok
Schönbrunn so záhradami
Cena: 26 €

HUSACIE SLÁVNOSTI 
V BOSKOVICIACH                                                       (husacie a kačacie špeciality,
jarmok, bohatý kultúrny program, prehliadka mesta a zámku)
Cena: 24 €

Veselohra so živou ľudovou hudbou a temperamentným tancom
(Hrajú: P.Vajdová, M. Geišberg, J. Oľhová, D. Kavaschová, M. Ondrík,
F. Kovár, D. Heriban a ďalší)

Ubytovenie v hoteli priamo v centre pri Vatikáne.
-  TOP zájazd jesene! 

TOP predstavenie!

odlet z BA

Komédia!

TOP akcia na Morave!

XV. ročník!

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjem. kontajnerov 
17. - 23. 9. 2018
Horné Kočkovce - pri cintoríne
Kolonka - Kpt. Jaroša (oproti obchodu cez cestu)
Nábrežie slobody - stred
Nové Nosice - pri obchode
Nové Nosice - pri autobus. zástavke
24. - 30. 9. 2018
Záskalie - stred
Staré Nosice - na pôv. mieste (odbočka na ostrov)
Staré Nosice - na pôv. mieste (pod elektrárňou) 
J. Kráľa - pri starých pumpách
1. - 7. 10. 2018
J. Kráľa - pri nemocnici Zdravie
Zábreh - na konci ulice 
Pod Zábrehom - na konci ulice 
Vieska - pri nádobách na sep. odpad  
Vieska - na pôvodnom mieste (pri pálenici)
8. - 14. 10. 2018 
Horné Kočkovce - na pôv. mieste (Ul. Hurbanova)
Horné Kočkovce - na pôv. mieste (Ul. Kukučínova)
Horné Kočkovce - na pôv. mieste (Ul. Hečkova)
Horné Kočkovce - Ul. Železničná (parkovisko)
Horné Kočkovce - Vŕšok (pod býv. zber. surovin.)
15. - 21. 10. 2018
Hrabovka - dolný koniec
Hrabovka - pri Rivane
Ihrište - pod autobusovou zástavkou
Hoštiná - pri požiarnej zbrojnici
Hoštiná - pri zástavke pri DK                   

Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických 
služieb mesta Púchov oznamuje občanom, že v rám-
ci akcie „JESENNÉ UPRATOVANIE MESTA“, sa bude 
rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre jed-
notlivé mestské časti na uloženie objemového odpa-
du, riadiť vpravo uvedeným harmonogramom.

Individuálny zber nebezpečného a elektronického 
odpadu bude uskutočnený na základe požiadavky 
formou objednávky cez zástupcov jednotlivých miest-
nych častí. Následný zber nebezpečného a elektronic-
kého odpadu bude vykonaný individuálne v miestnej 
časti u nahlásených občanov. 

• Zodp. pracovník PTSM, s. r. o.: Ing. Ladislav Halas, 
kontakt: 0905 770 140, e-mail: halas@ptsmpu.sk
• Referent odpad. hosp. a komunál. odpadu MsÚ: 
Juraj Gabčo, tel.: 465 08 12, juraj.gabco@puchov.sk



inzercia


