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Jakub Mudrák na Svetových 
hrách mládeže deviaty 

Makyta oslavuje 80. výročie 
svojej existencie

M. Váňová: Chcem vytvoriť na 
škole pozitívnu klímu
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Súťaž v boxe v Lednických Rovniach si pozrel aj Janko Zachara
Prvý ročník boxerskej súťaže - Lednické Rovne

Jakub Mudrák na Svetových hrách mládeže deviaty
Reprezentatnti Cyklotrialového klubu Záriečie úspešní na medzinárodnom fóre

Najlepší súčasný jazdec Cyklotrialového klubu Zá-
riečie Jakub Mudrák cestoval na Svetové hry mláde-
že do rodiska pápeža Jána Pavla II., malého mestečka 
Wadowice, kde sa najvýznamnejšie podujatie usku-
točnilo 9. -11. augusta 2019.

Jakub štartoval prvý rok v kategórii Minime, kde sa 
musel popasovať s mnohými, o rok staršími súpermi. 
Navyše je to kategória, v ktorej sa prejavuje viac, ako 
v nižších kategóriách, rozdiel vo fyzickej vyspelosti 
jazdcov.  Jakubovi nepomohla ani výborná technická 
vyspelosť dorovnať rozdiel v nejakých chýbajúcich 
centimetríkoch vzrastu.

Navyše,  týždeň pred spomínaným svetovým podu-
jatím mala slovenská trialová reprezentácia Trialovú 
akadémiu v Lučenci. Na poslednom tréningu Jakub 
nešťastne pri výskoku na betónovú skruž spadol, pri-
čom na betóne mu vznikli tržné rany na nose a ús-
tach a Jakub skončil v rukách chirurga. Táto nehoda 
ho poznačila jednak fyzicky,  ale aj psychicky,  a tak 
sme do poslednej chvíle nevedeli, či bude schopný 
postaviť sa na štart na najvyššom podujatí svetového 
rangu tejto sezóny.

Na svetových hrách bolo zastúpených 16 štátov v 
šiestich kategóriách. Organizátori postavili päť sekcií 

z umelých prekážok 
priamo na námestí, 
ktoré museli jazdci 
absolvovať dva razy. V 
piatok sa uskutočnila 
súťaž národov, kde z 
každej kategórie  jeden 
jazdec získaval body 
pre svoju krajinu - v 
Minime náš Jakub. Slo-
venská reprezentácia 
skončila na peknom 
šiestom mieste.

V sobotu bolo semifi-
nále všetkých kategórii. 
V Jakubovej  štartovalo 
32 najlepších jazdcov 
sveta, z ktorých do fi-
nále mohlo postúpiť 
najlepších dvanásť 

pretekárov. Prekážky boli veľmi náročné, napriek 
tomu sa Jakubovi podarilo dostať medzi najlepšiu 
dvanástku z deviateho miesta. 

V nedeľu sa jazdilo finále za veľmi horúceho poča-
sia na sekciách podstatne vyššej náročnosti,  ako v 
semifinále. Jakub predviedol veľmi peknú jazdu, sta-
čilo to na deviate miesto, pričom okrem hendikepu 
nedávneho úrazu sa musel vysporiadať s nespravod-
livým bodovaním niektorých rozhodcov.

Jeho klubová spolujazdkyňa, Kristína Sýkorová, od-
štartovala uplynulý víkend na Svetovom pohári vo 
Val di Sole v Taliansku. Bol to prvý pretek  svetového 
významu po ročnej pauze, ktorú mala kvôli operácií 
kolena. Skončila na trinástom mieste. V septembri 
Kristínu  čaká  pretek C1 v Nemecku, v októbri ab-
solvuje v Toskánsku s týždňovým odstupom svetový 
pohár a majstrovstvá Európy. Vyvrcholením sezóny 
budú  MS v Číne začiatkom novembra. 

Anna Šidlíková

Jakub Mudrák sa v Poľsku musel vysporiadať nielen s fyzicky vyspelejšími súpermi vo vyššej vekovej kategórii, ale 
aj s nepríjemným zranením.           FOTO: Cyklotrialový klub Záriečie

Vyznávači boxerského športu z 
Lednických Rovní, Považskej Bys-
trice, Bratislavy, Trnavy, Trenčína, 
Dubnice nad Váhom a Nového 
Mesta nad Váhom sa stretli minu-
lý víkend v Lednických Rovniach 
na prvom ročníku súťaže, ktorú 
usporiadal domáci BOX klub 
Lednické Rovne. 

Medzi účastníkmi turnaja ne-
chýbala ani Nikola Ďuríková, kto-
rá sa v týchto dňoch zúčastňuje 
na majstrovstvách Európy a Po-
važskobystričan Adam Chlebina 
– dvojnásobný majster Sloven-
ska. 

Medzi hosťami premiérového 
ročníka nechýbali ani osobnosti 
slovenského a svetového boxu. 

Púchovská primátorka Katarína 
Heneková privítala olympijského 
šampióna a legendu boxu Janka 
Zacharu, ale aj Ernesta Pavloviča 
a Dušana Bučeka. Poďakovanie 
za podporu boxu v obci patrí aj 
starostovi obce Lednické Rovne 
Mariánovi Horečnému.  

V jednotlivých vekových a 
hmotnostných kategóriách sa 
víťazne predstavili Marika Ga-
brišová, Dominika Gabrišová, 
Erik Dvorský, Erik Sekely (všetci 
Lednické Rovne), Lukáš Balážik, 
Andrej Habáň, Adam Chlebina 
(všetci Považská Bystrica), Nikola 
Ďuríková (Bratislava), Táňa Med-
ňáková (Trenčín) a Nikolas Bohu-
nický (Trnava).                              (r) 

Z otvorenia školského roku:
Vzdelanie vám nik nemôže vziať    >>  str. 7 
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75. výročie SNP v Púchove a Mladoňove

Mesto Púchov v spolupráci so Zá-
kladnou organizáciou Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojov-
níkov Púchov oslávilo dopoludnia 
29. augusta 75. výročie Sloven-
ského národného povstania. Mes-
to pri pietnom akte v mestskom 
parku pri pomníku na pamiatku 
padlých v  1.  a 2. svetovej vojne 
reprezentovala primátorka mesta 
Katarína Heneková, poslanci Cyril 
Crkoň a Irena Kováčiková a vedú-
ca oddelenia školstva a sociálnych 
vecí Renáta Holáková. K zhromaž-
deným prítomným občanom sa 
prihovorila poslankyňa Irena Ko-
váčiková:

„Opäť si pripomíname deň, ktorý je 
symbolom celonárodného odporu 
proti fašizmu a jedným z najvý-
znamnejších dní histórie sloven-
ského národa – 29. august, ktorý je 
právom štátnym sviatkom. Nikto z 
rozumne uvažujúcich ľudí nemôže 
pochybovať o historickom význa-
me povstania. V tento deň pred 75 
rokmi nemecké vojská a policajno-

-bezpečnostné jednotky začali oko-
lo 10. hodiny obsadzovať územie 
Slovenska. Podplukovník generál-
neho štábu Ján Golian vydal po-
sádkam slovenskej armády rozkaz, 
aby začali klásť ozbrojený odpor 
nemeckým okupačným silám. Ďal-
ším vojenským veliteľom povstania 
bol Rudolf Viest. Hlas slobodného 
slovenského vysielača z Banskej 
Bystrice volal národ do zbrane proti 
hitlerovskému fašizmu a jeho pri-
sluhovačom. Začalo sa SNP. Bolo 
najväčším revolučným vystúpením 
slovenského ľudu v jeho doterajšej 
histórií, najvýznamnejším aktom 
proti bezpráviu, násiliu a za nový 
život slovenského národa... 
Púchov ako dôležitá železničná 
križovatka bol nemeckou armádou 
bez boja obsadený už 29. augusta 
1944. Príchod nemeckej armády do 
mesta natrvalo utlmil odboj. Ten sa 
presťahoval do okolia, kde prebie-
halo viacero ozbrojených stretnutí 
s okupantmi. Napriek tomu, že sa 
v Púchove nebojovalo, na frontoch 
SNP pôsobilo viacero Púchovčanov. 

Ocitli sa tam zväčša ako prísluš-
níci slovenskej armády, ktorá sa k 
povstaniu pridala. Mnohí z nich 
padli pri Banskej Bystrici do zajatia 
nemeckej armády. V meste a okolí 
bolo povraždených viacero odbojá-
rov. Najväčšou tragédiou však bolo 
vypálenie osady Mladoňov a vraž-
denie vojakov v Záriečí.
SNP bolo do súčasnosti najväčším 
vojenským činom slovenského ná-
roda. Malo aj politický rozmer a 
medzinárodný dosah. Nie je zveli-

čením tvrdenie, že nebyť SNP, patrili 
by Slováci medzi porazené národy a 
nie medzi víťazné v povojnovej Eu-
rópe. Ťažko je domyslieť, aká by to 
bola trauma pre následné a iste aj 
dnešné generácie. SNP, ktoré malo 
vysokú organizovanosť a zároveň 
nieslo aj masívne ľudové stopy, do-

statočne jasne ukázalo a 75 rokov 
odvtedy to neoslabilo, ba zosilnilo, 
že slovenský národ patrí k moder-
ným národom sveta. Naši predko-
via významne prispeli ku skončeniu 
druhej svetovej vojny a aj k náprave 
vlastnej povesti, na rozdiel od iných 
národov... Nezabúdajme na tých, 
ktorí v SNP a v boji proti fašizmu po-
ložili svoje životy za našu slobodu!“

V ten istý deň v podvečer sa konala 
oslava 75. výročia Slovenského ná-

rodného povstania aj pri pamätníku 
v Lazoch pod Makytou - Mladoňove. 
Mesto Púchov zastupovala primá-
torka mesta Katarína Heneková s 
manželom Rastislavom Henekom, 
poslancom zastupiteľstva TSK.

Foto: Slavomír Flimmel



spravodajstvo 3

Príď sa zabaviť 
na 21. ročníku 
PÚCHOVSKÉHO
JARMOKU 
a vychutnať si
DNI MESTA

20. - 21. 9.
piatok, sobota
pešia zóna, Moyzesova ul.

  Piatok 20. 9. 2109
9:00 -   ?:??   Detský jarmok ľudových remesiel

 Sobota 21. 9. 2109
9:30 -   9:55  Ekumenická pobožnosť, evanjelický kostol   
10:00 - 10:15  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE: fanfáry, príhovory, balóny
10:15 - 10:45  FS VÁH
10:45 - 11:00  hudba z CD, tech. príprava divadielka pre deti  
   silák Apollons (cesta pred Kočkovskou pekárňou)
11:00 - 11:45 JANKO A MARIENKA, rozprávka (Divadlo pod balkónom, BB)
11:45 - 12:00  hudba z CD, tech. príprava
12:00 - 12:15  DFS PÚCHOVČEK a DĽH LACHOVČEK a FS HOLÍŠAN 
12:30 - 12:55 ZUŠ Púchov
12:55 - 13:25 ZUŠ Hlinsko
13:25 - 13:45  CVČ Včielka
14:00 - 14:45  MALÝ HUEAJ, divadelná rozprávka (Divadlo JAJA, BA)
15:00 - 16:00  OCEŇOVANIE úspešných reprezentantov mesta Púchov 
   primátorkou mesta 
16:00 - 17:00  MÝTNE – tombola (malé pódium)
17:00 - 18:00  hudba z CD, tech. príprava pre koncert
18:00   KONCERT SKUPINY LOJZO 
20:00   BUBNOVÁ SHOW

 Sprievodný program: 
14:00 - 14:15  CVČ Včielka (cesta pred Kočkovskou pekárňou) 
15:15 - 15:45  BODKOVANÉ ČÍTANIE – prezentácia novej detskej knižky 
        Hlúpe kura (Marczibányiho záhrada)

MESTO PÚCHOV

Organizátor podujatia:

Partneri podujatia:

Poslanci sa stretli tesne pred záverom letných prázdnin

Po pripomienkach a dopytoch oby-
vateľov mesta poslanci mestského 
zastupiteľstva v Púchove uznesením 
schválili zrušenie mestskej eseročky 
MsBP Servis zlúčením s materskou 
spoločnosťou MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK. Následne odvolali jej ko-
nateľa Ivana Andrejčíka, ktorého vo 
funkcii nahradil Tibor Luhový, ktorý je 
zároveň konateľom spomínanej ma-
terskej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK. Zmeny vysvetľoval predse-
da ekonomickej komisie Daniel Lako: 
„Keďže táto spoločnosť  (MsBP Servis, 
s. r. o., pozn. aut.) nevykonáva žiadnu 
obchodnú činnosť, nastal čas na to, 
aby sme tieto dve organizačné zlož-
ky, matku s dcérou, zlúčili do jedné-
ho celku.“ Podľa mestského právnika 
Antona Školeka ide o: „...legitímny 
návrh, pretože je zbytočné, aby táto 
spoločnosť, pokiaľ nevykazuje  
žiadnu činnosť, fungovala.“ 

Zrušenie ďalšieho právneho subjektu 
bolo zhodou okolností predmetom 
aj nasledujúceho bodu programu, v 
ktorom poslanci odsúhlasili dobro-
voľné rozpustenie a následný vstup 
do likvidácie Záujmového združenia 

Rokovanie púchovského mestského zastupiteľstva trvalo 28. augusta dve hodiny. Volení zástupcovia uznesením  
schválili zrušenie mestskej obchodnej spoločnosti MsBP Servis, s. r. o. zlúčením s materskou spoločnosťou MESTSKÝ  
BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., ďalším uznesením schválili aj zrušenie nefunkčného Záujmové združenie právnických osôb Dom 
kultúry Púchov, schválili úpravu rozpočtu a dali zelenú prevodu pozemku pod stavbou oproti Rožáku, ktorý však zároveň 
podmienili právoplatným kolaudačným rozhodnutím k tejto rozostavanej administratívnej budove.     

právnických osôb Dom kultúry Pú-
chov. Tento návrh kolegom odôvod-
nila Irena Kováčiková: „Ako všetci 
vieme, založili sme novú spoločnosť 
Púchovská kultúra, ktorá zabezpe-
čuje všetky činnosti, ktoré predtým 
robilo Záujmové združenie právnic-
kých osob Dom kultúry Púchov, tak-
že toto záujmové združenie prestalo 
plniť svoj účel.“

V závere augusta sa poslanci pú-
chovského MsZ zaoberali aj úpravou 
rozpočtu. Materiál uviedla vedúca 
ekonomického oddelenia Lucia Pru-
žinská: „Ide o presun finančných pro-
striedkov na akcie medzi bežnými a 
kapitálovými výdavkami. Ďalej ide 
o ďalšie pridelenie finančných pro-
striedkov pre športové kluby a kul-
túrne organizácie v rámci navýše-
nia dotácie. Ďalšia úprava rozpočtu 
je určená na čiastočné vykrytie 
straty v spoločnosti Púchovská kul-
túra, ostatné prostriedky zanesené 
v úprave rozpočtu sú presunom z 
fondu bežných výdavkov.“   
Presun 50 tisíc eur na vykrytie stra-
ty spoločnosti Púchovská kultúra 
okomentoval poslanec Viliam Karas, 

ktorý v spoločnosti  pôsobil ako krí-
zový manažér na základe poverenia 
primátorky: „Chcem verejnosť uistiť, 
že sa prijali určité kroky, ktoré sa 
dostávajú do života, vzhľadom na 
to, že finančný stav tejto spoločnosti 
nie je pozitívny... do konca roka sme 
urobili redukciu kultúrnych akcií a 
ďalšie redukcie a zmeny nás ešte ča-
kajú. Tie už ale budú úlohou pre no-
vého konateľa.“ V. Karas odporučil na 
zváženie aj redukciu objemu finanč-
ných prostriedkov, ktoré spoločnosť 
Púchovská kultúra mesačne platí za 
výrobu a vysielanie Púchovskej tele-
vízie. 

V bode „Predaj, kúpa“ poslanci schvá-
lili uznesenie, ktorým dali zelenú pre-
vodu pozemku pod nedokončenou 
stavbou oproti Rožáku do vlastníctva 
jej súčasného výlučného majiteľa, kto-
rým je spoločnosť K&L CAPITAL, s. r. o. 
z Bytče. Mesto Púchov si však zároveň 
kúpno-predajnú zmluvu podmienilo 
existenciou právoplatného kolaudač-
ného rozhodnutia k rozostavanej ad-
ministratívnej budove. Problematiku 
podmieneného odpredaja pozemku 
pri kruhovom objazde „na  Rožáku“ 

objasňoval aj JUDr. A. Školek. Pri ro-
kovaní s vlastníkom budovy mesto 
podľa neho zohľadňovalo záujem, 
mať čo najskôr budovu v centre mes-
ta dostavanú. Vlastník budovy zasa 
potreboval od mesta predĺžiť staveb-
né povolenie a z dôvodu finacovania 
stavby banka od neho vyžadovala 
nielen existenciu uznesenia o mož-
nom predaji, ktoré poslanci prijali na 
predchádzajúcom zastupiteľstve, ale 
aj samotnú zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve. Mestu Púchov sa napokon s 
vlastníkom budovy na Rožáku poda-
rilo vyrokovať aj finančný príspevok 
na výstavbu parkovacích miest v 
objeme cca 30 tisíc eur. Poslanci MsZ 
toto uznesenie schválili.      -msu-tm-
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JUDr. A. Školek



PÚCHOVSKÉ NOVINY4 spravodajstvo

Najbližšia streda vyčlene-
ná na osobné stretnutia 
primátorky Púchova s ob-
čanmi  je  11. 9. 2019 v čase 
od 15.00 do 17.00 hod.      

Stretnutie je potrebné vopred na-
hlásiť asistentovi primátorky Mariá-
novi Ondričkovi na telefónnom čísle 
0918 864 519 alebo prostredníc-
tvom e-mailu asistent@puchov.sk, 
ktorý podľa poradia určí konkrétny 
čas stretnutia.

Otvorená radnica

Mesto pokračuje vo výrazných investíciách 
do školstva aj v tomto a budúcom roku 
Púchovská radnica venuje školám a 
školským zariadeniam z hľadiska in-
vestícií stále mimoriadnu pozornosť.  
V predchádzajúcom volebnom ob-
dobí mesto investovalo do škôl a 
školských zariadení, ktoré sú v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci 
rekonštrukcií budov, výmeny okien, 
zateplení, rekonštrukcií telocviční, 
či výstavby elokovaného pracovis-
ka MŠ Požiarna 1292,...) milión se-
demsto tisíc eur.
Z toho najväčšia investícia vo výške 
648 tisíc eur smerovala do ZŠ Go-
razdova (kompletné zateplenie a 
výmena okien, dverí, nové oplote-
nie školského areálu, výstavba ha-
sičskej veže...).
Účelom rekonštrukcie bolo zvýšiť 
parametre energetickej bonity bu-
dovy školy a tiež zvýšiť komfort a 
kvalitu využívania priestorov školy. 
Aktuálne sa v ZŠ Gorazdova rea-
lizuje projekt vybavenia odbor-
ných učební fyziky, polytechniky a 
cudzích jazkov v hodnote 123 300 
eur, s ktorým mesto Púchov uspelo 
ako žiadateľ o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného progra-
mu (IROP) pre  pre základné školy. 
Zdroje z eurofondov dopĺňa mesto 
z vlastného rozpočtu päťpercent-
nou spoluúčasťou. 

Tento rok do školských kuchýň 
mesto Púchov investovalo 145 ti-
síc eur  
V súvislosti s úpravou dotácií na 
školské stravovanie totiž vznikla 
potreba doplnenia technológií a 

rozšírenia kapacít kuchýň na ZŠ 
Mládežnícka a ZŠ Komenského. V 
uvedených kuchyniach sa doplni-
lo a zmodernizovalo vybavenie v 
súlade s požiadavkami vedúcich 
kuchýň a riaditeliek oboch škôl. Na 
ZŠ Komenského sa zároveň opravili 
rozvody elektroinštalácie a vyme-
nila sa aj stará vzduchotechnika, 
ktoré tam boli ešte z čias uvede-
nia školy do prevádzky. Doplnenia 
kuchynského inventáru sa zo spo-
mínaného balíka peňazí dočkali aj 
ostatné školské jedálne.

Najbližšie investície v objeme 260 
tisíc eur poputujú do vybavenia 
učební a edukačných pomôcok  
Mestu Púchov sa podarilo uspieť so 
žiadosťami v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu 
o obstaranie vybavenia odborných 
učební pre základné školy Mládežníc-
ka, Jána Amosa Komenského a ZŠ s MŠ 
Slovanská. Ide o projekty v celkovej 
hodnote 260 tisíc eur. Za spomínané 
financie sa na školách bude v tomto 
školskom roku obstarávať vybavenie 
učební fyziky, jazykov, polytechniky a 

učební informačno-komunikačných 
technológií. Spolufinancovanie samo-
správy je aj v tomto prípade päťper-
centné. 

Nová telocvičňa pre ZŠ s MŠ Slovan-
ská
Opravy cvičebného priestoru sa do-
čká aj telocvičňa ZŠ s MŠ Slovanská v 
Horných Kočkovciach, kde mesto pre-
investuje takmer 50 tisíc eur. Na tento 
projekt sa Púchovu podarilo získať do-
táciu z Úradu vlády v sume 11 tisíc eur.

-msu-tm-, foto: archív PN, koláž

ÚRADNÉ HODINY MsÚ Púchov platné od 9/2019
pondelok:  07:30 - 15:30 
utorok: 07:30 - 15:30 
streda:  07:30 - 17:00
štvrtok: nestránkový deň
piatok:  07:30 - 14:00

Ospravedlnenie: V predchádzajúcom čísle Púchovských novín sme omylom 
pri zverejnení úradných hodín uviedli nesprávny údaj pri strede. Aj v tento 
deň je mestský úrad otvorený od 7.30 tak, ako všetky ostatné dni v týždni.  

ÚRADNÉ HODINY MsÚ Púchov platné od 9/2019
pokladňa, podateľňa, matrika
pondelok:  07:30 - 15:15 
utorok: 07:30 - 15:15 
streda:  07:30 - 16:45
štvrtok: nestránkový deň
piatok:  07:30 - 13:45
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detí. Vytvoriť priestor pre inovatívne 
vyučovanie v oblasti matematiky, 
zameraný na rozvoj matematicko-
-logických operácií prostredníctvom 
šachu. Naša škola má prírodný areál 
na veľkej ploche s rozmanitým den-
drologickým výskytom, preto sa po-
kúsime o vybudovanie náučno-po-
znávacieho chodníka edukačného 
charakteru s výstavbou bosonohého 
pocitového chodníka, ktorý by mali 
využívať všetci žiaci ZŠ i MŠ.
Zameriame sa na zvýšenie pohy-
bovej aktivity a zlepšenie telesnej 
zdatnosti žiakov na prvom i druhom 
stupni, a preto bude zaradený do 
školského vzdelávacieho programu 
predmet pohybová príprava. 

Ktoré aktuálne problémy považuje-
te za prioritné?
Prvoradým problémom našej školy 
je neustály úbytok žiakov. V škol-

skom roku 2019/2020 nastúpi do 
školy 166 žiakov. Z toho 74 žiakov 
prvého stupňa a 92 žiakov druhého 
stupňa. Ponúkneme našim žiakom 
kvalitný výchovno-vzdelávací pro-
ces a dokážeme zabezpečiť starost-
livosť o žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami v 
spolupráci so školským špeciálnym 
pedagógom a štyrmi asistentmi uči-
teľa. Pokúsime sa ponúknuť žiakom 
a ich rodičom pozitívne výchovno-
-vzdelávacie prostredie. Budeme sa 
snažiť o zlepšenie mena školy a za-
traktívnenie vyučovania napĺňaním 
novej vízie školy. 

Máte svoje obľúbené životné krédo?
Neraz ma upútalo viacero životných 
múdrostí, ale každý z nás je osob-
nosť riadiaca sa svojimi vnútornými 
pocitmi a na základe vlastných roz-
hodnutí sa ďalej vyvíja jeho život. 
Neriadim sa teda žiadnym krédom, 
ale je pre mňa ako človeka dôležitá 
slušnosť a schopnosť odpúšťať.

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Webová stránka ZŠ s MŠ Slovanská:
www.zsslovanpu.edupage.org

Michaela Váňová: 
Chcela by som vytvoriť v škole pozitívnu klímu 

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali 
a kde v súčasnosti bývate?
Pochádzam z Ladiec, kde som prežila 
svoje útle detstvo a v súčasnosti tam 
trávim veľkú časť svojho voľného času 
s najbližšou rodinou. V roku 1985 som 
sa so svojimi rodičmi presťahovala do 
Dubnice nad Váhom, kde som navšte-
vovala základnú a strednú školu. Nie-
koľko rokov som prežila aj v Púchove, 
ktorý mi veľmi prirástol k srdcu. Vyštu-
dovala som Univerzitu Mateja Bela v 
Banskej Bystrici v odbore telesná vý-
chova - geografia.

Aké boli vaše doterajšie pracovné za-
radenia?
V roku 2006, po vyštudovaní vysokej 
školy som bola prijatá ako učiteľka 
telesnej výchovy a geografie na Zá-
kladnej škole s materskou školou Slo-
vanská, kde pôsobím dodnes. 

Mohli by ste prezradiť aj niečo z vášho 
súkromného života (rodinné pomery, 
prípadne záľuby, ktorým sa venujete 
vo voľnom čase)?
Žijem spokojný rodinný život s man-
želom a našimi troma deťmi. V mlad-
šom veku som sa venovala atletike a 
hre na akordeón. Tieto dve činnosti sú 
mi stále blízke a veľmi rada sa k nim 
vraciam. Beh je moja prvoradá forma 
odreagovania. A nástroj, ten zostane 
človeku navždy v srdci, i keď v mojom 
prípade to už nie je veľmi intenzívna 
hra. Vo svojom voľnom čase si rada 
prečítam dobrú knihu a venujem sa 
svojim deťom.

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste 
sa rozhodli uchádzať sa o novú pra-
covnú pozíciu?
Bola to pre mňa výzva, ktorú som sa 
rozhodla využiť. Posunúť sa ďalej v 
profesijnom rozvoji a uplatniť svoje 
nápady v prospech školy a všetkých, 
ktorí sa na živote školy podieľajú. 

S akými plánmi nastupujete do novej 
funkcie?
Predovšetkým by som chcela vytvo-
riť pozitívnu klímu v škole. Pre žia-
kov, zamestnancov i rodičov našich 

Od 1. augusta 2019 má Základná škola s materskou školou Slovanská v Púcho-
ve novú riaditeľku. Je ňou Mgr. Michaela Váňová, ktorá poskytla Púchovským  
novinám krátky rozhovor.
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S l o v e n s k o -
- m o r a v s k á 
hasičská liga 
p o k r a č o v a l a 
predposledný-
mi dvomi ko-
lami. Už po 13. 

kole v Tŕstí si v predstihu zabezpečili celkové prven-
stvo a obhajobu vlaňajšieho titulu muži moravského 
Brumova. Istá je už aj konečná druhá priečka dobro-
voľných hasičov zo Stupného, pred tretím Podhorím 
už majú nedostihnuteľný 23-bodový náskok. Bronz 
majú viac-menej istý už aj Podhorania, ak by ich z tre-
tej priečky chceli zosadiť hasiči zo Zbory, museli by v 
záverečnom kole v Ďurďovom zvíťaziť a Podhorie by 
nesmelo dokončiť útok. 

V ženskej časti súťaže je situácia v boji o titul oveľa 
dramatickejšia. Žabky z Nosíc po troch výborných 
vystúpeniach, kedy dvakrát zvíťazili a raz boli druhé, 
mali pred 14. kolom na Nedašovu Lhotu náskok už 14 
bodov a zdalo sa, že po ročnej prestávke si v pohode 
doskáču po prvenstvo. V Nedašovej Lhote však ich 
najväčšie súperky – domáce hasičky, predviedli do-
konalú znalosť domáceho prostredia a presvedčivo 
zvíťazili. Nosičanky skončili piate a ich náskok sa scvr-
kol na šesť bodov. V záverečnom kole v Ďurďovom 
tak majú všetko vo svojich rukách, celkové prvenstvo 
im zabezpečí akékoľvek umiestnenie do tretieho 

miesta, prípadne aj zaváhanie Nedašovej Lhoty. Hor-
šie ako druhé už Nosičanky neskončia, ony však chcú 
vyhrať... Na Ďurďovskom výstreku v Ďurďovom sa je 
v sobotu 7. septembra rozhodne na čo tešiť. 

Výsledky 13. kola – Tŕstie
Muži: 1. Brumov – 14,27 sekundy, 2. Poruba – 14,32 

s, 3. Lednické Rovne – 14,35 s, 4. Hliník nad Váhom 
– 14,39 s, 5. Lidečko – 14,75 s, 6. Ihrište – 14,92 s, 7. 
Zbora – 15,44 s, 8. Ďurďové – 15,65 s, 9. Ruskovce 
– 15,90 s, 10. Francova Lhota – 15,91 s, 11. Krásno 
– 15,92 s, 12. Podlužany – 15,97 s, 13. Tŕstie – 16,22 
s, 14. Nosice – 16,36 s, 15. Valašské Příkazy – 16,84 
s, 16. Lehota pod Vtáčnikom – 19,51 s, 17. Svinná 
– 19,78 s, 18. Stupné – 24,30 s, 19. Visolaje – 25,40 
s, 20. Podhorie – 28,55 s, Nedašova Lhota a Hoštiná 
útok nedokončili

Ženy: 1. Nosice-žabky – 16,25 sekundy, 2. Dežeri-
ce – 16,89 s, 3. Dulov – 17,75 s, 4. Ihrište – 18,12 s, 5. 
Kvašov – 18,41 s, 6. Streženice – 18,76 s, 7. Kocurany 
– 28,02 s, 8. Nedašova Lhota – 45,54 s

Výsledky 14. kola – Nedašova Lhota
Muži: 1. Stupné – 14,04 sekundy, 2. Podhorie 

– 14,17 s, 3. Brumov – 14,24 s, 4. Zbora – 14,47 s, 5. 
Lidečko – 14,56 s, 6. Ďurďové – 14,71 s, 7. Francova 
Lhota – 14,74 s, 8. Nedašova Lhota – 14,77 s, 9. Poru-
ba – 15,12 s, 10. Hoštiná – 15,34 s, 11. Nosice – 15,38 
s, 12. Ihrište – 15,45 s, 13. Tŕstie – 15,99 s, 14. Rus-
kovce – 16.00 s, 15. Svinná – 16,49 s, 17. Lehota pod 

Vtáčnikom – 16,91 s, 18. Lednické Rovne – 17,47 s, 
19. Visolaje – 17,52 s, 20. Krásno – 17,98 s, Valašské 
Příkazy útok nedokončili

Ženy: 
1. Nedašova Lhota – 16,25 sekundy, 2. Streženice 

– 17,42 s, 3. Dežerice – 17,68 s, 4. Dulov – 17,79 s, 5. 
Nosice-žabky – 18,07 s, 6. Kocurany – 21,50 s, 7. Ihriš-
te – 24,03 s, 8. Kvašov – 29,92 s

Priebežné poradie po 14. kole:
Muži: 
1. Brumov – 217 bodov, 2. Stupné – 189 bodov, 3. 

Podhorie – 166 bodov, 4. Zbora – 148 bodov, 5. Ďur-
ďové – 123 bodov, 6. Visolaje – 94 bodov, 7. Lednické 
Rovne – 92 bodov, 8. Francova Lhota – 82 bodov, 9. 
Podlužany – 68 bodov, 10. Poruba – 67 bodov, 11. 
Hoštiná – 66 bodov, 12. Lidečko – 52 bodov, 13. Va-
lašské Příkazy – 51 bodov, 14. Ihrište – 49 bodov, 15. 
Nedašova Lhota – 47 bodov, 16. Krásno – 44 bodov, 
17. Tŕstie – 42 bodov, 18. Hlliník nad Váhom – 40 bo-
dov, 19. Svinná – 39 bodov, 20. Nosice – 39 bodov, 21. 
Ruskovce – 32 bodov, 22. Lehota pod Vtáčnikom – 26 
bodov, 23. Dohňany – 3 body

Ženy: 
1. Nosice-žabky – 78 bodov, 2. Nedašova Lhota – 72 

bodov, 3. Dežerice – 65 bodov, 4. Streženice – 60 
bodov, 5. Ihrište – 60 bodov, 6. Dulov – 52 bodov, 7. 
Kocurany – 41 bodov, 8. Kvašov – 35 bodov.

pok

Slovensko-moravská hasičská liga, 13. kolo - Tŕstie, 14. kolo - Nedašova Lhota

Nosičanky do finále SMHL so šesťbodovým náskokom 

Prázdniny sa pomaly blížia do finále, ale najmladšia
členka DHZ Nosice Terezka Srogončíková neoddy-
chuje a okrem tréningov sa zúčastňuje súťaží nielen 
na Slovensku, ale aj v susednej Morave. Zúčastnila sa 
súťaže výstup do prvého okna hasičskej veže (druhé 
poschodie) v  obci Široký Důl. Dievčatá  aj chlapci 
boli rozdelení do troch súťažných kategórií - mlad-
šie, stredné a staršie dorastenky a dorastenci, ďalšou 
kategóriou boli ženy a muži. Každý súťažiaci mal dva 
pokusy, avšak pri technických problémoch nariadil 
usporiadateľ opakovaný štart, čo sa stalo v prípade 
rozbehu našej Terezke, keď im nezopla časomiera. 
V ďalšom pokuse Terezka dosiahla čas  8,73 sekun-
dy, čo je aj jej nový osobný rekord, avšak dosiahnu-
tý čas stačil „iba“ na 4. miesto., čo bolo aj konečné 
umiestnenie. Terezka však bola so svojim časom veľ-
mi spokojná, pretože časy v prvej štvorke boli veľmi 
nahustené  a  za treťou v poradí Bárou Kotáskovou z 
Raškovíc zaostala  o 0,07 stotín sekundy. Víťazi jed-
notlivých  kategórií: mladšie dorastenky Tereza Cho-
vancová z Raškovíc (8,21 sek.), mladší dorastenci Vít 
Vymazal z Morkovíc (7,62 sek.), strední dorastenci 
Martin Holčiak z Ozníc ( 7,94 sek), stredné dorasten-
ky Izabela Jurenková z Havířov město (8,18 sek), star-
šie dorastenky Apoléna Kasalová z Dobré (7,78 sek.), 
starší dorastenci Jiří Červinka z Moravského Berouna 
(12,25 sek.), ženy Markéta Marková z Dolní Čermné 
(7,68 sek.) a u mužov Lukáš Hons z HZS Vysočina 
(14,84 sek.). 

Po tejto súťaži sa pretekári presunuli do neďaleké-
ho Kamenca u Poličky, kde sa konali preteky v behu 
na 100 metrov cez prekážky. Kategórie zostávajú 
nezmenené aj v tejto súťažnej disciplíne.  Terezka v 
Kamenci u Poličky minulý rok zvíťazila časom 18,67 
sekundy  a je zaujímavé, že v prvom pokuse  dosiahla 
ten istý čas, ktorý jej však tento krát priniesol 2. mies-

to. Druhé pokusy boli u väčšiny súťažiacich pomalšie 
vzhľadom na počasie, ktoré spustilo na súťažiacich 
nemilosrdné kvapky dažďa. Nič to nezmenilo na tom, 
že Terezka si svoje druhé miesto udržala . Prvú  prieč-
ku obsadila Tereza Chovancová z SDH Raškovice s ča-
som 17,87 sek. Usporiadateľ na tejto súťaži  robí nad 
rámec dvoch kôl aj finálové rozbehy, do kto-
rých postupujú pretekári  podľa vopred urče-
ného postupového kľúča.  Ani tu sa Terezka 
nedala zahanbiť a ako jediná zástupkyňa do-
rasteniek zo Slovenska vo finále obsadila 3.
miesto, druhá bola Anna Kleinová z Úněšova 
a prvá Tereza Chovancová z SDH Raškovice 
Treba však podotknúť, že tento rok bolo na 
túto súťaž prihlásených viac ako štyristo súťa-
žiacich  a finálové rozbehy sa bežali po 23.00
hodine.  V Kamenci u Poličky sa darilo aj ďalši-
emu Slovákovi v kategórií  starších dorasten-
cov a to Pavlovi Adamíkovi z DHZ Setechov, 
ktorý sa vo finálových rozbehoch umiestnil
na druhom mieste s časom rovných 17,00 
sekundy. Ostatným dievčatám a chlapcom zo 
Slovenska sa veľmi nedarilo, čo je škoda, pre-
tože vedia ukázať športového ducha.

O týždeň neskôr 17. augusta sa konala súťaž 
v behu na 100 metrov cez prekážky v Morav-
skom Beroune, kde organizátori pripravili tri 
súťažné dráhy s tartanovým povrchom. Terez-
ka (na snímke vpravo) bežala hneď v prvom 
rozbehu a dosiahla čas 18,80 sekundy. Favo-
ritke súťaže Tereze Chovancovej prvý pokus 
nevyšiel, keď mala problémy na kladine.  V 
druhom pokuse  Terezka zabojovala, čo bolo 
vidieť aj na výslednom čase 18,72 sekundy. 
Súperky  sa nedali zahanbiť - Bára Kotásková 
si zapísala  čas 18,63 sekundy z prvého po-

kusu  a víťazka Tereza Chovancová 17,99 sekundy z 
druhého pokusu.  Terezka si z Moravského Berouna 
odniesla  športovú trofej za 3. miesto a radosť z opäť 
zabehnutého „osemnástkového“ času.  Po vyhodno-
tení ju čakala už iba cesta domov a voľná nedeľa na 
regeneráciu síl.                   (PR)

Terezka Srogončíková zbierala hasičské medailové umiestnenia na Morave

Najmladšia členka DHZ Nosice počas prázdnin neoddychuje 
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V ZŠ Gorazdova sa slávnostného 
otvorenia školského roka zúčast-
nila primátorka Púchova Katarína 
Heneková, ktorá na školu zavítala 
spolu so štátnou tajomníčkou mini-
sterstva školstva Oľgou Nachtmann-
ovou a poslancami mestského za-
stupiteľstva Rudolfom Marmanom, 
Petrom Žiačikom a Petrom Bílikom 
(pedagóg školy). ZŠ Gorazdova je 
zhodou okolností tou školou, kde 
svojho času v rámci povinnej školskej 
dochádzky „drala“ lavice aj súčasná 
primátorka, ktorá si na svoje školské 
časy spomenula v krátkom príhovo-
re: „Základná škola Gorazdova je 
škola, ktorá bola aj mojou základ-
nou školou a mám na ňu len samé 
krásne spomienky. Boli tu úžasní 
učitelia, ale viem, že táto škola je 
stále plná kvalifikovaných a skve-
lých pedagógov. Teraz je mojou 
úlohou z pozície primátorky byť 
vám všetkým, ako žiakom tak rodi-
čom a pedagógom nápomocná pri 
tom, aby ste sa mohli učiť v pekných 
priestoroch s kvalitným vybavením 
a učebnými pomôckami.“

V minulých rokoch ZŠ Gorazdova 
zaznamenala najvýraznejšie investí-

Z otvorenia školského roku: Vzdelanie vám nikto nemôže vziať

cie spomedzi ostatných základných 
škôl mesta, keď v rámci jej rekon-
štrukcie (zateplenie, výmena okien a 
dverí) mesto preinvestovalo takmer 
650 tisíc eur. Momentálne je na te-
jto škole v realizácii projekt v hod-
note 123 300 eur, prostredníctvom 
ktorého sa dočkajú modernizácie 

Aktuálne spod Lachovca:  Bodka za optikou a otázniky okolo 
vodorovného dopravného značenia
Projekt prechodu telekomuni-
kačných rozvodov rozhodujúcich 
operátorov na nosné informačné 
médium 21. storočia, ktorý naša 
investičná komisia dlhé roky brzdi-
la, sa po prelomovom súhlase MsZ 
na konci roku 2017 pod tlakom 
logických argumentov v časti Pod 
Lachovcom blíži k finále. Optické 
siete, priebeh realizácie ktorých 
ste mali možnosť sledovať v tej- 
to rubrike, sú realizované, plne 
funkčné a je len na nás ako výhody 
tohto najrýchlejšieho informačné-
ho média individuálne využijeme. 
Finálne stavebné dokončovacie 
operácie spočívajúce v asfaltovaní 
zostávajúcich rýh na telese vozov-
ke ulice Vodárenskej, chodníka na 
Sládkovičovej, telese vozovky na 
Podjavorínskej a v odstránení ne-
funkčných drevených stĺpov , ako 
pamätníkov na nadzemné drôtové 

telekomunikačné rozvody a neskôr 
rozvody mestského rozhlasu z mi-
nulého storočia, sú na programe v 
najbližších dňoch a v prípade stĺpov 
zrejme o čosi dlhšie. Kompletná vý-
mena asfaltu na chodníkoch oboch 
strán Sládkovičovej od križovatky 
s Kuzmányho smerom k ZŠ, sú po 
dohode s realizátorom osobitným 
bonusom, ktorý predpokladám 
obyvatelia tejto časti náležite oce-
nia. A treba zdôrazniť, že celá táto 
investícia nestála mesto ani cent.

Horšie je to už s obnovou vodorov-
ného dopravného značenia (ako 
príklad na priloženej fotografii pre-
chod pre chodcov na križovatke 
spomínanej v texte) v celej našej 
mestskej časti, ktorého sa v mene 
obyvateľov našej mestskej časti s 
kolegom poslancom Ing. Danielom 
Lakom neúspešne dožadujeme na 

Školákov vítal pri nástupe do školy v pondelok 2. septembra dážď, celkovo ich za brány púchovských mestských základ-
ných škôl smerovalo približne 1700. Na štyroch mestských školách sa v tomto školskom roku otvára spolu desať tried 
prvákov, na ZŠ Mládežnícka, Gorazdova a J. A. Komenského po tri, jedna nová trieda prváčikov pribudne aj na ZŠ s MŠ 
Slovanská.

a nového vybavenia učebňa, fyziky, 
polytechniky a jazyková učebňa.

Žiakom, ich rodičom a pedagógom 
sa na ZŠ Gorazdova v telocvični pri-
hovorila aj štátna tajomníčka mini-
sterstva školstva Oľga Nachtmann-
ová, ktorá stále ešte prázdninami 

rozšanteným školákom pripomenu-
la: „Vzdelanie vám nikto nemôže 
vziať. To, čo máte v hlavičke nikde 
nestratíte. Vážte si prísnych pe-
dagógov, lebo im záleží na tom, 
aby ste následne prežili šťastný a 
úspešný život.“   

ZŠ Gorazdova otvára tento školský 
rok tri triedy prvákov, ktorých je 51. 
Ich triednymi učiteľkami sa od dneš-
ného dňa stali Daniela Žiačiková a 
dve pedagogické elévky Veronika 
Chudiváni a Lucia Jankovičová. Na 
túto školu je pre práve otvorený 
školský rok 2019/2020 prihlásených 
460 žiakov.

Riaditeľka školy Viera Flimmelová 
si počas slávnostného otvorenia 
školského roka od primátorky mes-
ta prevzala novú knižnú publikáciu 
Okamihy vzdoru, ktorá bude v škol-
skej knižnici slúžiť ako edukačná 
pomôcka počas hodín dejepisu pri 
téme Slovenské národné povstanie. 
A na záver popriala pedagógom i ži-
akom vykročiť do nového školského 
roka tou správnou nohou.

-msu-tm-

kompetentných miestach MsÚ - 
vrátane primátorky - cez VMČ č. 1. 
už od minulého roku... A to nám 
včera začal nový školský rok, kde 

riadne vyznačené priechody pre 
chodcov majú pre bezpečnosť detí 
kľúčový význam.

Pavel Melišík, poslanec MsZ
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S l o v e n s k o -
- m o r a v s k á 
hasičská liga 
p o k r a č o v a l a 
predposledný-
mi dvomi ko-
lami. Už po 13. 

kole v Tŕstí si v predstihu zabezpečili celkové prven-
stvo a obhajobu vlaňajšieho titulu muži moravského 
Brumova. Istá je už aj konečná druhá priečka dobro-
voľných hasičov zo Stupného, pred tretím Podhorím 
už majú nedostihnuteľný 23-bodový náskok. Bronz 
majú viac-menej istý už aj Podhorania, ak by ich z tre-
tej priečky chceli zosadiť hasiči zo Zbory, museli by v 
záverečnom kole v Ďurďovom zvíťaziť a Podhorie by 
nesmelo dokončiť útok. 

V ženskej časti súťaže je situácia v boji o titul oveľa 
dramatickejšia. Žabky z Nosíc po troch výborných 
vystúpeniach, kedy dvakrát zvíťazili a raz boli druhé, 
mali pred 14. kolom na Nedašovu Lhotu náskok už 14 
bodov a zdalo sa, že po ročnej prestávke si v pohode 
doskáču po prvenstvo. V Nedašovej Lhote však ich 
najväčšie súperky – domáce hasičky, predviedli do-
konalú znalosť domáceho prostredia a presvedčivo 
zvíťazili. Nosičanky skončili piate a ich náskok sa scvr-
kol na šesť bodov. V záverečnom kole v Ďurďovom 
tak majú všetko vo svojich rukách, celkové prvenstvo 
im zabezpečí akékoľvek umiestnenie do tretieho 

miesta, prípadne aj zaváhanie Nedašovej Lhoty. Hor-
šie ako druhé už Nosičanky neskončia, ony však chcú 
vyhrať... Na Ďurďovskom výstreku v Ďurďovom sa je 
v sobotu 7. septembra rozhodne na čo tešiť. 

Výsledky 13. kola – Tŕstie
Muži: 1. Brumov – 14,27 sekundy, 2. Poruba – 14,32 

s, 3. Lednické Rovne – 14,35 s, 4. Hliník nad Váhom 
– 14,39 s, 5. Lidečko – 14,75 s, 6. Ihrište – 14,92 s, 7. 
Zbora – 15,44 s, 8. Ďurďové – 15,65 s, 9. Ruskovce 
– 15,90 s, 10. Francova Lhota – 15,91 s, 11. Krásno 
– 15,92 s, 12. Podlužany – 15,97 s, 13. Tŕstie – 16,22 
s, 14. Nosice – 16,36 s, 15. Valašské Příkazy – 16,84 
s, 16. Lehota pod Vtáčnikom – 19,51 s, 17. Svinná 
– 19,78 s, 18. Stupné – 24,30 s, 19. Visolaje – 25,40 
s, 20. Podhorie – 28,55 s, Nedašova Lhota a Hoštiná 
útok nedokončili

Ženy: 1. Nosice-žabky – 16,25 sekundy, 2. Dežeri-
ce – 16,89 s, 3. Dulov – 17,75 s, 4. Ihrište – 18,12 s, 5. 
Kvašov – 18,41 s, 6. Streženice – 18,76 s, 7. Kocurany 
– 28,02 s, 8. Nedašova Lhota – 45,54 s

Výsledky 14. kola – Nedašova Lhota
Muži: 1. Stupné – 14,04 sekundy, 2. Podhorie 

– 14,17 s, 3. Brumov – 14,24 s, 4. Zbora – 14,47 s, 5. 
Lidečko – 14,56 s, 6. Ďurďové – 14,71 s, 7. Francova 
Lhota – 14,74 s, 8. Nedašova Lhota – 14,77 s, 9. Poru-
ba – 15,12 s, 10. Hoštiná – 15,34 s, 11. Nosice – 15,38 
s, 12. Ihrište – 15,45 s, 13. Tŕstie – 15,99 s, 14. Rus-
kovce – 16.00 s, 15. Svinná – 16,49 s, 17. Lehota pod 

Vtáčnikom – 16,91 s, 18. Lednické Rovne – 17,47 s, 
19. Visolaje – 17,52 s, 20. Krásno – 17,98 s, Valašské 
Příkazy útok nedokončili

Ženy: 
1. Nedašova Lhota – 16,25 sekundy, 2. Streženice 

– 17,42 s, 3. Dežerice – 17,68 s, 4. Dulov – 17,79 s, 5. 
Nosice-žabky – 18,07 s, 6. Kocurany – 21,50 s, 7. Ihriš-
te – 24,03 s, 8. Kvašov – 29,92 s

Priebežné poradie po 14. kole:
Muži: 
1. Brumov – 217 bodov, 2. Stupné – 189 bodov, 3. 

Podhorie – 166 bodov, 4. Zbora – 148 bodov, 5. Ďur-
ďové – 123 bodov, 6. Visolaje – 94 bodov, 7. Lednické 
Rovne – 92 bodov, 8. Francova Lhota – 82 bodov, 9. 
Podlužany – 68 bodov, 10. Poruba – 67 bodov, 11. 
Hoštiná – 66 bodov, 12. Lidečko – 52 bodov, 13. Va-
lašské Příkazy – 51 bodov, 14. Ihrište – 49 bodov, 15. 
Nedašova Lhota – 47 bodov, 16. Krásno – 44 bodov, 
17. Tŕstie – 42 bodov, 18. Hlliník nad Váhom – 40 bo-
dov, 19. Svinná – 39 bodov, 20. Nosice – 39 bodov, 21. 
Ruskovce – 32 bodov, 22. Lehota pod Vtáčnikom – 26 
bodov, 23. Dohňany – 3 body

Ženy: 
1. Nosice-žabky – 78 bodov, 2. Nedašova Lhota – 72 

bodov, 3. Dežerice – 65 bodov, 4. Streženice – 60 
bodov, 5. Ihrište – 60 bodov, 6. Dulov – 52 bodov, 7. 
Kocurany – 41 bodov, 8. Kvašov – 35 bodov.

pok

Slovensko-moravská hasičská liga, 13. kolo - Tŕstie, 14. kolo - Nedašova Lhota

Nosičanky do finále SMHL so šesťbodovým náskokom 

Prázdniny sa pomaly blížia do finále, ale najmladšia
členka DHZ Nosice Terezka Srogončíková neoddy-
chuje a okrem tréningov sa zúčastňuje súťaží nielen 
na Slovensku, ale aj v susednej Morave. Zúčastnila sa 
súťaže výstup do prvého okna hasičskej veže (druhé 
poschodie) v  obci Široký Důl. Dievčatá  aj chlapci 
boli rozdelení do troch súťažných kategórií - mlad-
šie, stredné a staršie dorastenky a dorastenci, ďalšou 
kategóriou boli ženy a muži. Každý súťažiaci mal dva 
pokusy, avšak pri technických problémoch nariadil 
usporiadateľ opakovaný štart, čo sa stalo v prípade 
rozbehu našej Terezke, keď im nezopla časomiera. 
V ďalšom pokuse Terezka dosiahla čas  8,73 sekun-
dy, čo je aj jej nový osobný rekord, avšak dosiahnu-
tý čas stačil „iba“ na 4. miesto., čo bolo aj konečné 
umiestnenie. Terezka však bola so svojim časom veľ-
mi spokojná, pretože časy v prvej štvorke boli veľmi 
nahustené  a  za treťou v poradí Bárou Kotáskovou z 
Raškovíc zaostala  o 0,07 stotín sekundy. Víťazi jed-
notlivých  kategórií: mladšie dorastenky Tereza Cho-
vancová z Raškovíc (8,21 sek.), mladší dorastenci Vít 
Vymazal z Morkovíc (7,62 sek.), strední dorastenci 
Martin Holčiak z Ozníc ( 7,94 sek), stredné dorasten-
ky Izabela Jurenková z Havířov město (8,18 sek), star-
šie dorastenky Apoléna Kasalová z Dobré (7,78 sek.), 
starší dorastenci Jiří Červinka z Moravského Berouna 
(12,25 sek.), ženy Markéta Marková z Dolní Čermné 
(7,68 sek.) a u mužov Lukáš Hons z HZS Vysočina 
(14,84 sek.). 

Po tejto súťaži sa pretekári presunuli do neďaleké-
ho Kamenca u Poličky, kde sa konali preteky v behu 
na 100 metrov cez prekážky. Kategórie zostávajú 
nezmenené aj v tejto súťažnej disciplíne.  Terezka v 
Kamenci u Poličky minulý rok zvíťazila časom 18,67 
sekundy  a je zaujímavé, že v prvom pokuse  dosiahla 
ten istý čas, ktorý jej však tento krát priniesol 2. mies-

to. Druhé pokusy boli u väčšiny súťažiacich pomalšie 
vzhľadom na počasie, ktoré spustilo na súťažiacich 
nemilosrdné kvapky dažďa. Nič to nezmenilo na tom, 
že Terezka si svoje druhé miesto udržala . Prvú  prieč-
ku obsadila Tereza Chovancová z SDH Raškovice s ča-
som 17,87 sek. Usporiadateľ na tejto súťaži  robí nad 
rámec dvoch kôl aj finálové rozbehy, do kto-
rých postupujú pretekári  podľa vopred urče-
ného postupového kľúča.  Ani tu sa Terezka 
nedala zahanbiť a ako jediná zástupkyňa do-
rasteniek zo Slovenska vo finále obsadila 3.
miesto, druhá bola Anna Kleinová z Úněšova 
a prvá Tereza Chovancová z SDH Raškovice 
Treba však podotknúť, že tento rok bolo na 
túto súťaž prihlásených viac ako štyristo súťa-
žiacich  a finálové rozbehy sa bežali po 23.00
hodine.  V Kamenci u Poličky sa darilo aj ďalši-
emu Slovákovi v kategórií  starších dorasten-
cov a to Pavlovi Adamíkovi z DHZ Setechov, 
ktorý sa vo finálových rozbehoch umiestnil
na druhom mieste s časom rovných 17,00 
sekundy. Ostatným dievčatám a chlapcom zo 
Slovenska sa veľmi nedarilo, čo je škoda, pre-
tože vedia ukázať športového ducha.

O týždeň neskôr 17. augusta sa konala súťaž 
v behu na 100 metrov cez prekážky v Morav-
skom Beroune, kde organizátori pripravili tri 
súťažné dráhy s tartanovým povrchom. Terez-
ka (na snímke vpravo) bežala hneď v prvom 
rozbehu a dosiahla čas 18,80 sekundy. Favo-
ritke súťaže Tereze Chovancovej prvý pokus 
nevyšiel, keď mala problémy na kladine.  V 
druhom pokuse  Terezka zabojovala, čo bolo 
vidieť aj na výslednom čase 18,72 sekundy. 
Súperky  sa nedali zahanbiť - Bára Kotásková 
si zapísala  čas 18,63 sekundy z prvého po-

kusu  a víťazka Tereza Chovancová 17,99 sekundy z 
druhého pokusu.  Terezka si z Moravského Berouna 
odniesla  športovú trofej za 3. miesto a radosť z opäť 
zabehnutého „osemnástkového“ času.  Po vyhodno-
tení ju čakala už iba cesta domov a voľná nedeľa na 
regeneráciu síl.                   (PR)

Terezka Srogončíková zbierala hasičské medailové umiestnenia na Morave

Najmladšia členka DHZ Nosice počas prázdnin neoddychuje 
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HURÁ DO ŠKOLY
S OKULIARMI OD NÁS !

KOMPLETNÉ

DETSKÉ OKULIARE
LEN

79 EUR
S NEROZBITNÝMI ŠOŠOVKAMI

V akcii sú použité vybrané šošovky a rámy, výhradne v detských veľkostiach, platí od 12.8. do 30.9.2019

Moravská 687/11 (pamätná fara), 020 01 PÚCHOV
mail: puchov@droptic.sk • mobil: 0915 378 744

fb: optikadroptik www.droptic.sk
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Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 
odštartuje 17. septembra 2019 v Divadle Púchov 

Filmový festival Ekotopfilm – Envi-
rofilm na Slovensko každoročne pri-
náša široký výber celosvetovo oce-
ňovaných dokumentárnych filmov 
zahraničnej i domácej produkcie. V 
rámci celoročnej TOUR je snahou or-
ganizátorov prostredníctvom doku-
mentárnych snímok a sprievodných 
aktivít zvyšovať v regiónoch Sloven-
ska environmentálne povedomie. 
„Festivalové filmy ukazujú nielen 
krásu a moc prírody, odľahlé mies-
ta doposiaľ nepoznačené ľudskou 
činnosťou, ale aj presný opak, ne-
gatívny dopad našej každodennej 
spotreby na životné prostredie. 
Ľudí však nechceme strašiť, chceme 
im priniesť informácie a motivovať 
ich k zmene, možno trošku varovať. 
Je potrebné sa poučiť zo zlých ná-
vykov a naštartovať v sebe zmenu,‘‘ 
informuje o charaktere podujatia ri-
aditeľ festivalu Peter Lím. 

Festivalové podujatie v Púchove 
víta aj primátorka mesta Katarína 
Heneková: „Naozaj zmysluplných 
podujatí, ktoré sa schovávajú pod 
nálepkou ekológia, v skutočnosti 
nie je až tak veľa. Preto som rada, 
že jedno také našlo svoje zázemie 
práve v Púchove. Veľa z nás sa v 
súčasnosti viac alebo menej snaží 
žiť ekologicky, pretože si uvedomu-
jeme ekologické hrozby pre svet. 
A tak sa usilujeme aspoň separo-
vať papier, sklo, plasty. Stále je to 
však v našom meste veľmi malý 
podiel na vytvorenom odpade. Ak 
budeme separovať viac, zaplatí-
me menej za uloženie a likvidáciu 
odpadu. To, akým spôsobom sa 
správame k životnému prostrediu, 
sa nám už v blízkej budúcnosti 
vráti a nie je pravdou, že za všetko 
môžu len veľké koncerny a korpo-
rácie. Tie častokrát len reagujú na 
náš pohodlný a konzumný spôsob 
života. Som rada, že festival Eko-
topfilm - Envirofilm, na ktorého prí-

prave mesto Púchov veľmi aktívne 
spolupracovalo, tieto témy poctivo 
reflektuje.“ 

Filmový festival Ekotopfilm – En-
virofilm odštartuje v utorok ráno  
17. septembra 2019 v Divadle Pú-
chov programom pre vopred prihlá-
sené základné a stredné školy. V 
rámci Junior festivalu sa deti po-
mocou filmového plátna a sprievod-
ných aktivít naučia ako chrániť život-
nému prostredie. Festival pokračuje 
večerným programom pre širokú ve-
rejnosť v Kine Púchov. Filmový pro-
gram od 16:00 do 21:30 prináša 
široké spektrum tém. Nenechajte si 
ujsť jedinečné zábery vlčej svorky v 
nehostinnej tundre, naučte sa pred-
chádzať vzniku odpadov, vyriešte 
dilemu udržateľného stravovania, 

predstavte si život bez hmyzu alebo 
sa inšpirujte príbehom odhodlanej 
aktivistky, novodobej Johanky z 
Arku. Program je doplnený o disku-
siu Odpady boli, sú a budú, ale čo 
s nimi?, kde sa návštevníci o 18:00 
dozvedia viac o situácii s odpadmi v 
Púchove. V rámci sprievodných akti-
vít budú pre návštevníkov festivalu 
pripravené tematické stanovištia 
zamerané na problematiku odpadu, 
ďalej tvorivé dielne pod vedením 
Centra voľného času Včielka, stánok 
bezobalového obchodu EKO komôr-
ka, stánok s čapovanou drogériou 
Bublinka a stanovište so zastúpením 
žiakov ZŠ Mládežnícka.

Vstup na festival je voľný.
Viac informácií o programe nájdete 

 na: www.ekotopfilm.sk/puchov

Príďte sa poučiť, 
zabaviť 

i diskutovať.

Na festivale nájdete 
aj stánok tzv. bezobalového 

obchodu „EKO komôrka“ 
a stánok s čapovanou 

drogériou. 

17. septembra 2019
v Divadle Púchov

Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného 
pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň 
tichým svedkom zániku. Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm prináša v utorok 17. septembra 2019 
do Kina Púchov dokumentárne filmy, ktoré vás motivujú k zmene. Nebude chýbať sprievodná diskusia 
venovaná problematike odpadov, inšpiratívni rečníci, či Junior festival pre základné a stredné školy. 
Vstup na festival je voľný.
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Makyta oslavuje 80. výročie svojej 
existencie
Predchodkyňou púchovského zá-
vodu Makyta bola „Prvá slovenská 
továreň na výrobu odevov“ českého 
podnikateľa Arnošta Rolného, ktorá 
začala výrobu so 150 zamestnancami 
v Žiline začiatkom septembra 1939.  
V roku 1941 už firma zamestnávala 
tristo ľudí a mala vlastnú obchodnú 
sieť deviatich predajní, ktorá sa o štyri 
roky rozrástla na 120 predajní. 

Tesne pred vypuknutím 2. svetovej 
vojny predstavitelia mesta Púchov 
ponúkli firme Arnošta Rolného po-
zemky na výstavbu nového závodu. V 
Púchove sa v roku 1942 začalo stavať a 
v roku 1944 sa žilinská odevná prevá-
dzka presťahovala do Púchova. Vznikli 
dve samostatné spoločnosti: výrobná 
„Prvá slovenská továreň na odevy Rol-
ný“ a obchodná spoločnosť „Rolný“. 
Podľa vzoru Tomáša Baťu bola založe-
ná Rolného škola práce, kde vyrastala 
generácia nových mladých odborní-
kov krajčírov i budovateľov odevného 
priemyslu na Slovensku.

Znárodnenie fabriky 
a rozšírenie výroby
Koncom júla 1948 bol závod zná-
rodnený a začlenený do odevných 
podnikov so sídlom v Trenčíne. Už v 
roku 1949 však došlo k opätovnému 
odčleneniu, a tak v Púchove mohol 
vzniknúť samostatný podnik Makyta, 
odevné závody, s pobočnými závodmi 
v Žiline a Sučanoch. V roku 1950, po 
otvorení novej výrobnej haly, bola po 
prvýkrát v histórii firmy usporiadaná 
módna prehliadka detskej, dievčen-
skej a dámskej konfekcie.

V roku 1958 sa začleňuje do podniku 
bývalý závod Zornica Bytča a v roku 
1960 nový závod v Námestove. V roku 
1965 vybudovali v Námestove vlastné 
výrobné priestory, v ktorých pracovalo 
viac ako 1.000 zamestnancov. V Žiline 
sa v roku 1977 sústredila výroba z vi-
acerých prevádzok do novootvorené-
ho závodu, kde našlo prácu 854 ľudí.

Tranformácia na nové podmienky 
po roku 1989
V roku 1989 zamestnával celý národ-
ný podnik 5.500 ľudí, z toho 80 per-
cent tvorili ženy. V tom istom roku 
bol podnik premenovaný na štátny 

podnik. Ročne vyrobil viac ako 3,5 mi-
lióna kusov odevov, z toho na export 
išlo takmer polovica produkcie. Šaty z 
Makyty si obliekali ženy v ZSSR, NDR, 
MĽR, NSR, Anglicku, Fínsku, Dánsku, 
Nórsku, Kanade, USA a ďalších štátoch.
Nové dejiny začala Makyta písať v 
roku 1994 svojou transformáciou na 
akciovú spoločnosť. Hlavnou náplňou 
spoločnosti je odevná výroba. Maky-
ta, a. s., sa stala najväčším výrobcom 
dámskeho vrchného ošatenia na Slo-
vensku. Orientácia na západné trhy 
dokázala v roku 1989 vďaka lacnejšej 
pracovnej sile nahradiť stratu trhov 
bývalého socialistického bloku. 

Nová orientácia však priniesla požia-
davky na vyššiu kvalitu a zmenu vý-
robnej štruktúry. Vládny útlm výroby 
protichemického ošatenia v 90-tych 
rokoch nahradila výroba textilných 
komponentov pre automobilový 
priemysel, išlo o rýchle dodávky pre 
značky Volkswagen, Audi, Peugeot, 
ktoré pomohli preklenúť neľahké roky 
poznačené globalizáciou. 

Vývoj v posledných rokoch 
a perspektíva do budúcnosti
V roku 2001 tak mala Makyta 3200 
zamestnancov a ročné tržby 43 mili-
ónov eur. Stúpajúca životná úroveň a 
mzdy znamenali zníženú konkuren-

cieschopnosť oproti pracovnej sile z 
Ázie. V roku 2004 sa zrušili štyridsať 
rokov staré dovozné kvóty na textil 
do západnej Európy z členských kra-
jín Svetovej obchodnej organizácie 
vrátane Číny a Indie. K tomu sa pri-
pojila globálna kríza. Makyta však 
neprerušila svoju výrobu a v súčas-
nosti zamestnáva v Púchove 300 a v 
Námestove 70 zamestnancov. 

Hlavným výrobným programom 
spoločnosti Makyta je dnes odevná 
konfekcia – výroba pre renomované 
značky Armani, Prada, Versace, Va-
lentino formou práce v mzde. Maky-
ta šije pre známe značky celú paletu 
odevov – plášte, kostýmy, šaty, blúz-
ky – z rôznych materiálov. Exkluzív-
ne značky požadujú vysokú kvalitu 
v malých sériách. Kým Makyta pred 
vadsiatimi rokmi šila v priemere z 
jedného druhu 1200 kusov, dnes je 
to 75. 
Napriek mnohým komplikáciám 
odevná výroba v podniku Makyta 
pretrvala dodnes. Podľa generál-
neho riaditeľa Mariána Vidomana 
svetové značky oceňujú dlhú histó-
riu fabriky, precíznosť vyhotovenia, 
flexibilitu dodávok a európsku mo-
rálku.

Zdroj: makyta.sk

V septembri 2019 uplynie 80 rokov od spustenia výroby v prvej slovenskej fabrike na výrobu odevov.

Propagačná fotografia dielní Makyty zo 70-tych rokov minulého storočia, foto:  J. Ábel.

Predajňa Makyty na pohľadnici zo 60-tych rokov minulého storočia, 
foto: J. Hajduch
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Posledný víkend v mesiaci jún sa nie-
sol v znamení veľkej radosti a búrli-
vých osláv. Radosti detí – žiakov zo 
začiatku dvojmesačných prázdnin a 
nositelia mena Peter a Pavol z osláv 
svojich menín. Škoda, že medzi tými-
to oslávencami chýbal jeden veľmi 
dobrý a čestný človek – lekár MUDr. 
Pavol Ušiak! Aj to je jeden z dôvodov, 
prečo som sa rozhodol predstavi-
teľov nášho mesta a poslancov MsZ 
požiadať, resp. poprosiť, aby sa ne-
bohý pán doktor Ušiak stal čestným 
občanom mesta Púchov. Jednak 
preto, že v doterajšej galérií takto 
ocenených chýba zástupca spome-
dzi lekárov či pracovníkov zdravot-
níctva. No predovšetkým preto, že to 
vyplýva z jeho života a výkonu jeho 
povolania.

MUDr. Pavol Ušiak sa narodil ako pr-
vorodený zo štyroch detí – bratov v 
Briestennom, miestnej časti obce 
Pružina. Štúdium ukončil na Lekár-
skej fakulte v Martine v októbri 1972 
v odbore všeobecné lekárstvo. Po 
úspešnej 1. a 2. atestácii v rokoch 
1974 – 1978 ako lekár pôsobil v ná-
pravno-výchovnom zariadení Ilava 
ako náčelník zdravotného oddele-
nia. Keď vedenie väznice prišlo s po-
žiadavkou, aby vstúpil do komunis-
tickej strany, ponuku odmietol, a to 
napriek prísľubu zvýšenia armádnej 
hodnosti a platu. To bol dôvod jeho 
odchodu za závodného lekára LR 
Crystal Lednické Rovne. 

Určite si zaslúži...
Jeho lekárska odbornosť, svedomi-
tosť, vykonávanej práce i osobnost-
né danosti viedli k inštalovaniu do 
funkcie riaditeľa pobočky Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne Považskej 
Bystrica, ktorú de facto zakladal, vy-
budoval a úspešne riadil do konca 
roku 1995. Medzitým získal aj základ-
ný kurz akupunktúry vo Vojenskej le-
kárskej akadémii Hradec Králové. Od 
roku 1996 sa stal závodným lekárom 
v a. s. Makyta Púchov, kde pôsobil 
prakticky až do svojej predčasnej 
smrti v januári 2011.

Ako lekár sa významne angažoval za 
zachovanie funkčnosti Nemocnice 
Zdravie Púchov, kde zriadil a organi-
zoval lekársku pohotovostnú službu. 
Tieto aktivity vykonával aj po zvole-
ní za poslanca mestského zastupi-
teľstva v roku 1998, zároveň sa stal 
predsedom zdravotnej a sociálnej 
komisie. Do povedomia občanov – 
pacientov či kolegov – sa „zapísal“ 
predovšetkým svojou úprimnou po-
vahou, emotívnosťou a ochotou po-
máhať ľuďom v každej situácii, keď to 
bolo potrebné. Aj preto všetci tí, kto-
rých som v rámci mojej „miniankety“ 
oslovil, jednoznačne reagovali, že si 
za to ocenenie „čestný občan mesta“ 
isto zaslúži.

Aj to ma utvrdilo v tom, aby som 
tento môj zámer prezentoval ve-
deniu radnice a poslancom mest-
ského zastupiteľstva predostrel v 

pevnej viere, že táto myšlienka, resp. 
žiadosť o udelenie daného ocenenia 
bola kladne vybavená. Zosnulý pán 

MUDr. Pavol Ušiak si to určite zaslúži!

František Macho
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streda: 18. 9. 2019 
Astronomický krúžok o 16:30
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľné-
ho času Včielka. Podkrovie ŽD.

pondelok: 23. 9. 2019 
Do Pohody: večerná talkshow o 19:00
Večerná talkshow DO POHODY je späť! Do 
večernej talkshow nepríde len jeden hosť, 
ale rovno traja. Privítame populárnu skupi-
nu S HUDBOU VESMÍRNOU, ktorá dnes val-
cuje nielen na slovenskej hudobnej scéne, 
ale aj na internete, kde si získavajú obľubu 
ich fanúšikov aj ich netradičné klipy. Tešíme 
sa na vás. Čitáreň ŽD.

streda: 25. 9. 2019 
Astronomický krúžok o 16:30 hod.
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľné-
ho času Včielka. Podkrovie ŽD.

streda: 25. 9. 2019 
DoSlova: beseda a čítačka s Mirkou Ábelovou o 18:30 
V cykle literárnych večerov „DoSlova“ priví-
tame tentoraz slovenskú poetku, rozhlaso-
vú redaktorku, občasnú textárku a herečku 
Mirku Ábelovú. V roku 2010 získala Cenu 
Rudolfa Fabryho a v roku 2012 vyhrala súťaž 
Básne Asseco Solutions, na Rádiu_FM mo-
deruje poetickú desaťminútovku Nedeľná 
chvíľka poézie_FM a je hovorkyňou enviro-
mentálnej organizácie Greenpeace Slovensko.  Súčasťou besedy o jej tvorbe a 
živote bude aj čítanie z jej kníh. Vstupné: dobrovoľné. Čitáreň ŽD.

piatok: 27. 9. 2019 
Koncert v parku: Genius Locci Trio o 20:00 
Pozývame vás jesenný koncert v parku pri 
Župnom dome. Tentokrát u nás privítame 
svojrázny hudobný projekt Genius Locci 
Trio. Pre tých, ktorí sa s touto mladou kape-
lou ešte nestretli, Genius Locci je hudobný 
projekt sestier Kery a Ely Kisových a spri-
aznených hudobníkov, nesúci sa v žánroch 
indie folk, dream pop a spievaný v angličti-
ne. Vstupné: 3 €

sobota: 28. 9. 2019 
Punkchov Graffiti JAM vol. 1 od 9:00 do 22:00
Pozývame Vás na prvý ročník tohto eventu, ktorý si na mušku zoberie plot z be-
tónovych platní oproti ZŠ Gorazdova. Počas celej soboty budú tvoriť diela cca 
na 300 metrov dlhej stene v blízkom centre mesta slovenský graffiti a streeta 
art umelci. Kultúrne podujatie spája graffiti, street art umelcov a širokú verej-
nosť z rôznych častí Slovenska. Počas podujatia má verejnosť možnosť vidieť 
umelcov pri tvorbe ich diel. Večer vás bude čakať koncert v parku pri Župnom 
dome. Vstupné: dobrovoľné.

September
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda:  4. 9., 19.30 h

FREE SOLO
Oscar pre najlepší celovečerný dokument 2019. Alex Honnold si v živote nekladie malé ciele. 
Špičkový americký športovec udivuje svet odvážnymi balansovaním na hrane života a smrti, keď 
zdoláva zložité strmé vrcholy sám a bez akéhokoľvek istenia. Yosemitský gigant El Capitan ale 
predstavuje výzvu, pred ktorou aj chladnokrvný a zdanlivo emócií zbavený lezec zapochybuje. 
Oscarom ovenčený dokumentárny thriller unikátnym spôsobom kombinuje závrat a eufóriu.
MN 12 rokov – USA  – Fórumfilm -  100´-  titulky   – športový, dokument. Vstupné 4 €. 

Piatok: 6. 9., 19.30 h   Sobota: 7. 9., 17.30 h

ANNA
Očarujúca Anna je hlavnou hrdinkou strhujúceho akčného thrilleru, plného prekvapivých dejo-
vých zvratov a vášnivých vzťahov. Kedysi predávala v Rusku na trhu matriošky a teraz pracuje ako 
top modelka v Paríži - teda aspoň tak to vyzerá na prvý pohľad. V skutočnosti je chladnokrvnou 
a mimoriadne nebezpečnou tajnou agentku, ktorá má vďaka tvrdému výcviku schopnosť vy- 
viaznuť živá z akejkoľvek prestrelky či súboja.  Nikto však netuší,  že Anna okrem pokynov vede-
nia sleduje aj svoj vlastný plán, vďaka čomu sa zrazu ocitne v strete záujmov dvoch svetových 
veľmocí. Pohybuje sa stále na tenšom a tenšom ľade – medzi špinavou ulicou a nablýskanými 
prehliadkovými mólami, medzi KGB a CIA, medzi dvoma milencami na opačnej strane barikády 
aj medzi lojalitou k svojim mentorom a túžbou splniť si vlastné sny.  Dokáže nakoniec uniknúť?
MN 15 rokov  – USA  – Fórumfilm  –  119´ –  titulky  – akčný. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa: 8. 9., 17.30 h   Streda: 11. 9., 19.30 h 

AFRIKA NA PIONIERI   
Prvý slovenský motorkársky „road movie“ o ceste piatich Slovákov naprieč africkým kontinentom. 
“Všetko to začalo nevinným výletom, keď sme po strednej škole vyrazili na pionieroch prvýkrát na 
cestu okolo Slovenska. Každým rokom sme toho chceli vidieť viac a tak sme si pomaly plnili sny. 
Po deviatich rokoch sa nám na pionieroch podarilo prejsť naprieč celým africkým kontinentom 
a z našej doposiaľ najnáročnejšej cesty natočiť celovečerný film.Zažite s nami nekonečný pocit slo-
body, ale aj náročné a nebezpečné situácie, v ktorých sme sa častokrát ocitli. Zamrznutou Európou 
Vás prenesieme až do Afriky, kde na nás čakalo 45-stupňové peklo v Sudáne, nekonečné púšte 
s prázdnymi nádržami, tlačenie motoriek do vysokých hôr v Etiópii, nádherné pláže Mozambiku, 
ale aj nebezpečný boj so zákernou maláriou. 5 cestovateľov, 5 mesiacov na cestách, 15 tisíc kilome-
trov na jedných z najhorších jednostopových motorových dopravných prostriedkoch.“
MN 15 rokov  – Slovensko  – Magicbox –  100´ –  originál   –  road movie Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 13. 9., 17.30 h    Nedeľa: 15. 9., 15.30 h  

HODINÁROV UČEŇ    
„A budeš mať dobré srdce, ktorého láska dokáže zvíťaziť nad ľudskou zlobou i nad smrťou.“Nad 
kolískou malého Urbana stoja dvaja dobrí duchovia osudu Rodovít a Rodovoj a  ich sestra, zlá 
sudička Zlotica. Kým Rodovít s Rodovojom želajú Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje chu-
dobu a nekonečné strasti. Čie proroctvo bude silnejšie?
MP  – ČR/SR –  Bontonfilm  –  102´ –  slovenský dabing  –  hraná rozprávka . Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Piatok  13.    19.30 h     Sobota 14.    17.30 h

TO KAPITOLA 2  
V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias sa do mesta Derry vracia zlo a členovia 
Klubu núl budú musieť opäť spojiť svoje sily na mieste, kde to všetko začalo. Od hrôzostrašných 
udalostí ubehlo 27 rokov. Členovia Klubu núl sa rozišli a žijú si vlastné životy. Mike ako jediný ostal 
v rodnom meste a je nútený zvolať ostatných členov klubu späť do Derry, kde budú spoločne 
opäť čeliť zlu. Všetci sú poznamenaní hrôzostrašnými zážitkami z minulosti, každý z nich bude 
musieť preto opäť prekonať svoj najsilnejší strach a čeliť klaunovi, ktorý je teraz nebezpečnejší 
ako kedykoľvek predtým. 
SÚŤAŽ!  VYHRAJ KNIHU  s titulom „TO KAPITOLA 2“!  Všetky vstupenky sú zlosovateľné!  Na vstu-
penku napíšte svoje  meno, priezvisko, číslo telefónu a po odpremietaní  vhoďte do urny pri po-
kladni kina. Výhercov uverejníme na FB 16. 9. 2019.
MN 15 rokov  –  USA –  Continentalfilm  - 165´-  titulky  –  horor. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Kompletný program na kino.puchov.sk

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Streda: 18. 9.        tanečná sála       17.00 h

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Pokračujte i v novom školskom roku u nás. Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdra-
votný stav. Je vhodný napríklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva 
možnosť uvoľniť a rozhýbať telo. Jedenkrát v týždni jednu hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčí-
ková. So sebou si prineste kurzový poplatok za 7 lekcií do 30. 10. (24,50 €). 
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Utorok: 24. 9.  kinosála         16.00 h

KLUB ŽIEN:  VÍTAME VÁS...
Cieľom Klubu žien je organizované stretnutie za účelom  poskytovanie podpory okolitého pro-
stredia, možnosť vzájomného zdieľania si nadobudnutých  skúseností, vzájomnej pomoci, rady, 
námety v oblasti  „ženského sveta“ a samozrejme i rôzne besedy, prednášky...
Prvé oficiálne stretnutie pri šálke kávy. S radosťou privítame i nové členky! Viac na prvom po-
prázdninovom stretnutí v novom školskom roku. Tešíme sa na vás. So sebou je nutné priniesť 
členský poplatok za I. polrok 9 €.

Utorok: 24. 9.       zasadacia miestnosť      18.00 h

KURZ: AKO BYŤ SÁM SEBE LIEČITEĽOM TELA, MYSLE, 
VZŤAHOV, AJ SVOJICH DETÍ 
V treťom ročníku kurzu, ktorý bude zameraný na techniky vychádzajúce z Astrológie deviatich 
planét vás povedieme k  SEBASPOZNANIU, SEBADIAGNOSTIKOVANIU a   k následnému SE-
BAUZDRAVENIU. Spoločne sa naučíme: ako sa oslobodiť z telesných aj duševných chorôb prírod-
ne a prirodzene, od chemických liekov a zbytočných operácií, od negatívnych emócií a čo robiť, 
aby bolo vaše telo zdravé, štíhle, vitálne, aby bola vaša myseľ konštruktívna, tvorivá, aby boli vaše 
vzťahy šťastné, harmonické, aby boli vaše deti zdravé, šťastné. Lektor kurzu: Jarmila Rosinová, 
terapeutka.12 lekcii po dve vyučovacie hodiny, kurzový poplatok lekcia/6 €. Do kurzu je nutné 
prihlásiť sa do 20.9. na email: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, info 0908 718 662.

Utorok: 24. 9.       kinosála        18.15 h

PILATES
Prvé organizačné stretnutie pre nové záujemkyne. Pilates - cvičebný program - zbaví vás tuko-
vých vankúšikov, pomôže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela a naučí vás správnemu dýcha-
niu. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662. 

Streda: 25. 9.       kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: MIA A BIELY LEV
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
Púchov v spoluprácii s Púchovskou kultúrou, s.r.o.  pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 
€  do kina v Púchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č.t. 0949 225 189. Info i na osobitných 
plagátoch v informačnej tabuli Denného centra.

Streda: 25. 9.        tanečná sála       18.05 h

ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČNÍČKY
Brušný tanec je skvelá alternatíva pohybu. Ak nie ste ten správny typ pre fitnes, aerobic, posilňo-
vanie, beh a podobné športové aktivity, skúste prirodzenejší ženský pohyb v podobe brušného 
tanca, ktorý vám rozhýbe celé telo.Nepotrebujete tanečného partnera, špeciálnu kondíciu, či plo-
ché bruško. Ani pár kíl navyše nie je prekážkou. Brušný tanec je vďaka svojim priaznivým účinkom 
na telo i dušu stále obľúbenejším a žiadanejším aj u nás. Vyskúšajte!1x v týždni 1 hodinu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková. So sebou si prineste kurzový poplatok za 6 lekcií do 30. 10. (21 €). 
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Streda: 25. 9.       veľká sála        19.00 h

KURZ  SPOLOČENSKÉHO TANCA
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pre manželské a partnerské dvojice,  pozývame Vás 
na prvé stretnutie. 10 lekcii po 2 vyučovacie hodiny, kurzový poplatok 65 €/1 osoba. Do kurzu je 
nutné prihlásiť sa do 20.9. Prihlášky, informácie emailom: kino.kurzy@puchovska kultura.s, alebo 
tel. 0908 718 662.

Štvrtok: 26. 9.       učebňa č.1       od 16.15 h

Otvorenie kurzu:  ANGLICKÝ JAZYK I.,II.,II.,IV.,V.,VI.
Prvé organizačné stretnutie záujemcov o kurz angličtiny. Pozvánku na otvorenie jednotlivých 
kurzov s konkrétnymi informáciami  vám po prihlásení pošleme emailom po 20. 9. 2019. 

Info aj na www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY, 
tel. 0908 718 662.
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Streda: 4. 9.  
Frankfurtská s párom
1. Prírrodný bravčový rezeň, belehradský 
šalát
2. Cigánske kuracie prsia

Štvrtok: 5. 9. 
Fazuľová na kyslo s údeným mäsom
1. Pečené morčacie stehno, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Košická hovädzia roštenka, slovenská 
ryža

Piatok: 6. 9.
Kelová so zemiakmi 
1. Záhorácky bravčový rezeň s kyslou 
kapustou, varené zemiaky
2. Kuracie stehno na paprike, cestovina

RAWITA - vegetariánske 
a vegánske bistro
Utorok: 3. 9.
Zeleninový vývar (1,95 €)                                                                                                  
Hlivový paprikáš s celozr. cestovinami (4,55 €)

Streda: 4. 9.
Brokolicová (1,95 €)                                                                                                  
Burger (5,95 €)

Štvrtok: 5. 9.
Gazpacho (1,95 €)                                                                                                  
Šošovica Beluga s pečen. zeleninou (4,55 €)

Piatok: 6. 9.
Hrášková (1,95 €)                                                                                                  
Kelová fašírka s letnou remuládou a zemia-
kovou kašou (4,95 €) 

   

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 3. 9.
Paradajková so syrom 
1. Zabíjačkový tanier 
2. Zeleninové rizoto
3. Morčacie prsia na gril. zelenine, ryža 
Dezert: Orechový koláč

Streda: 4. 9.
Hovädzí vývar s drobnou zeleninou
1. Divinový guláš, karlov. knedľa (6,50 €)
2. Lievance s jahodovou penou
3. Kur. rezeň s masl. karotkou, hranolky 
Dezert: Pomarančové rezy

Štvrtok: 5. 9.
Brokolicová s krutónmi
1. Hovädzie námornícke mäso, tarhoňa
2. Zeleninové lasagne 
3. Morčacie na kari s kokos. ml., jaz. ryža 
Dezert: Mliečny rez

Piatok: 6. 9. 
Zemianska
1. Brav. segedínsky guláš, parená knedľa 
2. Grilovaný filet zo pstruha, mrkvovo-ze-
miakové pyré 
3. Kurací plátok zapekaný s cuketou a 
syrom, americké zemiaky, uh. šalát 
Dezert: Punčové rezy

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 3. 9.  
Hrachová s údeným kolienkom, chlieb 
1. Hov. plátok na slanine, ryža, čalamáda  
2. Pečený zeleninový karbonátok, var. 
zemiaky, jogurt. dresing
3. Vypráž. syr so šunkou, zemiaky, tatárska 

Streda: 4. 9. 
Kuracia s mäsom a cestovinou, chlieb 

1. Vypr. Gordon kurací, zem. šalát s cibuľou 
2. Špagety s bravčovým  mäsom a syrom  
3. Vypráž. syr so šunkou, zemiaky, tatárska 

Štvrtok: 5. 9. 
Zemiaková s paprikou, chlieb
1. Br. pečeň na cibuľke, dus. ryža, st. uhorka 
2. Diabolská pochúťka, op. chlieb vo vajci
3. Vypráž. syr so šunkou, zemiaky, tatárska 

Piatok: 6. 9.
Zeleninový boršč, chlieb
1. Br. guláš s fazuľou a lečom, kys. knedľa 
2. Pečené buchty s lekvárom
3. Vypráž. syr so šunkou, zemiaky, tatárska 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 3. 9.
Šošovicová na kyslo, chlieb 
1. Caprese cestovinový šalát s domácim 
bazalkovým pestom 
2. Vyprážaný kurací rezeň plnený bryndzou 
a slaninou, zemiakové pyré, uhorkový šalát 
3. India: Bravčové mäso s chilli a cesnakom, 
vajíčková ryža 

Streda: 4. 9. 
Hubová s mrveničkou 
1. Makovo-višňové pirohy s makom, 
maslom a cukrom 
2. Burger s hov. mäsom, hranolky, tatárska
3. India: Kuracie TIKKA MASALA, chlieb 
NAAN, miešaný šalát A7

Štvrtok: 5. 9.  
Kapustová s klobáskou, chlieb 
1. Špenátové halušky s nivovou omáčkou 
2. Sedliacka krkovička, pučené zemiaky s 
jarnou cibuľkou
3. India: Kuracie THAICHI, zeleninové 
cesnakovo-pikantné rezance

Piatok: 6. 9.  
Zeleninová s cestovinou 
1. Tagliatele s bylinkovým pestom a kúska-
mi grilovaného lososa 
2. Grilované kuracie krídelká v BBQ omáč-
ke, americké zemiaky, Coleslaw šalát 
3. India: Grilované bravčové rebrá, KHIM-
CHI šalát, pikantná omáčka 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 3. 9.                               
Gulášová, chlieb
Hovädzí vývar „Rissi-Bissi“
1. Kuracia kapsa so špenátom a syrom, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa
3. Gril. hermelín na list. šaláte, brusnicová 
omáčka, pečivo 
4. Pizza Al Tonno (rajč. om., tuniak, cibuľa, syr)

Streda: 4. 9.                      
Kulajda, chlieb
Slepačí  vývar so špenátovými haluškami
1. Hyd. rezančeky na smot.-šampiň. omáč-
ke, varená cestovina 
2. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
karlovarská knedľa 
3. Rezance s makom 
4. Pizza Toscana (pomodoro, šunka, artičo-
ky, olivy, kukurica, syr)
 
Štvrtok: 5. 9. 
Minestrone so syrom, chlieb 
Zverinový vývar, pečeňové halušky 
1. Morčací steak s fazuľovými luskami na
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb 
3. Hubové rizoto so zeleninou, st. uhorka 
4. Pizza Siciliana (pomodoro, niva, údený 
syr, šampiňóny, kukurica, syr) 
 
Piatok: 6. 9.     
Hrachová s párkom, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a  rezancami 
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka
2. Bravčový perkelt, varená cestovina fusilli 
3. Fliačky s kapustou 
4. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slanina vajíčko, kukurica, syr)

             

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 3. 9. 
Peruánska fazuľová 
1. Pečená brav. krkovička, kapusta, knedľa
2. Námornícke hovädzie mäso

www.naritieniacatechnika.skwww.nari-nabytok.sk

0918 360 910, Dohňany 424 

ŽALÚZIE SIEŤKY MARKÍZY PODLAHY DVERE OKNÁ

LAMINÁT / DREVO / VINYL

Interiérové štúdio / Nábytok na mieru

Se

ptembrová akcia
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Vyšla nová kniha o odboji a partizánskom 
hnutí v okresoch Púchov, Pov. Bystrica a Ilava
z materiálov Púchovčana Vladimíra Fraňa 
Výpravná publikácia s názvom 
„Okamihy vzdoru v okresoch Po-
važská Bystrica, Púchov a Ilava“ 
vyšla ako súčasť pripomenutia si 
75. výročia vypuknutia Slovenské-
ho národného povstania. Zachytá-
va odboj a partizánske hnutie na 
území troch susediacich okresov 
tak, ako ich zaznamenal a zozbieral  
priamy účastník SNP a vojnový ve-
terán, už zosnulý Vladimír Fraňo z 
Púchova.

Z jeho materiálov ich do ucelenej 
knižnej podoby zostavil novinár a 
publicista pôsobiaci na ministerstve 
obrany, rodák z Považskej Bystrice 
Pavol Vitko. Pri práci na knihe už spo-
lupracoval s jeho troma deťmi: Vladi-
mírom, Ľubicou a Tatianou. Jednou 
zo spolupracovníčok pri príprave 
publikácie OKAMIHY VZDORU bola 
aj členka púchovskej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov Irena Kováčiková.  

Slávnostné uvedenie knihy OKAMI-
HY VZDORU do života sa uskutočnilo 
v rámci spomienkovej ekumenickej 
bohoslužby v evanjelickom kostole v 
Považskej Bystrici. Realizáciu a vyda-
nie knihy podporilo aj mesto Púchov. 
Výtlačky mesto pošle do mestskej kniž-
nice a takisto do všetkých základných 
škôl v meste, kde budú môcť slúžiť ako 
edukačná pomôcka v rámci hodín de-
jepisu. Knihu vydalaVojenská podpor-
ná nadácia (www.vojenskanadacia.sk).
Podrobnejšie sa novej knihe budeme 
venovať  v ďalšom vydaní Púchovskýc 
novín.                                              -msu-tm- 
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Zbožnosť moderného človeka - to 
zrejme nie je uniformný jav. Moderný 
človek má mnoho tvárí a takisto jeho 
zbožnosť. Napriek mnohorakosti sa 
predsa dajú uviesť niektoré spoločné 
črty - bez nároku, žeby sa hodili na kaž-
dého, kto sa pokladá za moderného, a 
pritom zbožného.

Charakteristickým znakom moderné-
ho myslenia je racionalita. Moderný 
človek je ten, kto nielen prijíma výsled-
ky, ku ktorým sa dospelo na základe 
racionálnych metód, ale sám má a 
uplatňuje schopnosť racionálneho kri-
tického myslenia. Preto sa s pojmom 
moderný človek nezhoduje prijímanie 
poverčivých predstáv a pestovanie po-
verčivých praktík. Časť takto poníma-
ných moderných ľudí sú ľudia veriaci a 
zbožní. Je možné, že ľudia, ktorí nie sú 
veriaci, nebudú ochotní pripustiť kom-
bináciu modernosti a viery v jednom 
človeku.

Tak, ako je moderný veriaci človek 
racionálnou bytosťou pri pohľade na 
prírodu a vesmír, ale zároveň verí, že 
Stvoriteľom toho všetkého je Boh, 
tak je aj jeho postoj k problematike 
životného prostredia na jednej strane 

Zbožnosť moderného človeka a jeho vzťah k životnému prostrediu
racionálny, ale na druhej strane moti-
vovaný zodpovednosťou voči Bohu, v 
ktorého verí. Moderný veriaci človek, 
ako každý iný racionálne mysliaci člo-
vek, si uvedomuje veľmi citlivú a jem-
nú vyváženosť životného prostredia, 
v ktorom žije. Vie, že je to síce stabil-
né prostredie, ak sa doň deštruktívne 
nezasahuje, ale vie aj akým labilným 
sa stáva, keď sa vážne naruší niektorá 
zložka tohto prostredia. 

Moderný veriaci človek, ako každý iný 
zodpovedný človek, so znepokojením 
sleduje aké nebezpečné zásahy do ži-
votného prostredia sa už uskutočnili 
a ako v dôsledku toho trpí príroda a 
pochopiteľne aj zdravie človeka. Ne-
musíme teraz rozvádzať, v čom všet-
kom spočíva znečistenie prostredia 
a devastácia prírody.  Situácia, ktorá 

sa nezlepšuje, ale naopak zhoršuje, 
volá na poplach. Jednoduchá racio-
nálna úvaha nás núti hovoriť o zod-
povednosti za súčasnú generáciu, o 
zodpovednosti za budúce generácie, 
o zodpovednosti za prírodu, pôdu, 
zvieratá, rastlinstvo, za všetko ostatné. 
Znepokojenie a pocit zodpovednosti v 
tejto veci má moderný veriaci človek 
spoločný so všetkými ostatnými mo-
dernými ľuďmi. Slovo „zodpovednosť“ 
súvisí so slovom „odpovedať“. Byť vo-
laný na zodpovednosť na otázky Toho, 
ktorému sme zodpovední.

Nositeľ Nobelovej ceny zoológ Konrad 
Lorenz v knižočke „8 smrteľných hrie-
chov“ napísal: „Keď civilizované ľud-
stvo v slepom vandalizme ničí živú 
prírodu, ktorá ho obklopuje a živí, 
ohrozuje samo seba ekologickým zrui-
novaním. Svoju chybu si začne zrejme 
uvedomovať až keď ju pocíti ekono-
micky, ale to už bude akiste neskoro. 
Najmenej zo všetkého si všíma to, ako 
veľmi poškodzuje tento barbarský pro-
ces jeho myseľ. Všeobecne a rýchlo sa 
šíriace odcudzenie civilizovaného člo-
veka od živej prírody má veľký podiel 
viny na jeho vzrastajúcom estetickom 
a etickom úpadku.“

Môže tu človek ostať pasívny? Môže tu 
moderný veriaci človek ostať pasívny? 
Jeho poverením je rozumne užívať a 
chrániť prírodu. Každý veriaci človek, 
ktorý má postavenie, v ktorom môže 
hoci len trocha vplývať na rozhodnutia 
týkajúce sa životného prostredia, je v 
dôsledku svojej zodpovednosti pred 
Bohom povinný pôsobiť tým smerom, 
ktorý je priaznivý pre zachovanie zdra-
vého životného prostredia. Sú rozličné 
aktivity v záujme zachovania životné-
ho prostredia, na ktorých sa veriaci člo-
vek môže a má zúčastniť.

Ničenie životného prostredia tesne 
súvisí s enormnými konzumnými ná-
rokmi a ich neprestajným stúpaním. 
Stále stúpanie konzumných nárokov 
súvisí so strácaním zmyslu pre duchov-
né hodnoty. Pre moderného veriaceho 
kresťana by malo byť jasné, na ktorej 
strane je jeho miesto, keď ide o sta-
noviská, podporu, opatrenia a životný 
štýl smerujúci k ozdraveniu životného 
prostredia. Zodpovednosť pred Bo-
hom, zodpovednosť za stvorený svet, 
ktorý mu bol zverený, zodpovednosť 
za život, mu to jednoznačne ukazujú.

Ladislav Sivák, Beluša

Dňa 11. júla 2019 sa pod záštitou ri-
aditeľa Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Považská Bystrica Ing. Jána 
Haranta, MBA konalo v priestoroch 
úradu  pracovné stretnutie zástupcov 
chránených dielní v pôsobnosti Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny Považ-
ská Bystrica, primátorov miest a sta-
rostov obcí regiónu Považská Bystrica 
a Púchov so zástupcami Regionálneho 
centra sociálnej ekonomiky a úradu 
práce so zameraním na poskytnutie 
informácií súvisiacich s implementá-
ciou zákona o sociálnej ekonomike a 
sociálnych podnikoch. Na stretnutí sa 
zúčastnilo takmer 30 zástupcov za-
mestnávateľov. 
 
Úrad práce pozval na stretnutie koor-
dinátora Regionálneho centra soci-
álnej  ekonomiky pre Nitriansky kraj  
Mgr. Artura Bekmatova PhD., ktorý 
poskytol zúčastneným obsahovo vý-
stižné prezentácie k témam, týkajúcim 
sa sociálneho podnikania, zákona č.  
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a 
sociálnych podnikoch v znení neskor-
ších predpisov, činnosti Regionálnych 
centier sociálnej ekonomiky, porovna-
niu chránených dielní vs. sociálnych 
podnikov a sociálnym podnikom v 

Sociálne podniky v podmienkach chránených dielní a obcí
podmienkach obcí. 
Región Považskej Bystrice a Púchova 
bude v blízkej budúcnosti zastrešovať 
Regionálne centrum sociálnej ekono-
miky pre Trenčiansky kraj so sídlom 
v Trenčíne, ktoré sa však v tejto dobe 
formuje a jeho činnosť bude aktívna 
pravdepodobne od septembra tohto 
roku.

V súčasnosti sa informácie o vznikajú-
cich sociálnych podnikoch dostávajú 
do povedomia občanov hlavne pro-
stredníctvom médií.  Cieľom tohto 
stretnutia, ktoré úrad práce zorgani-
zoval bolo, aby sa prostredníctvom 
koordinátorov novovzniknutých regi-
onálnych centier sociálnej ekonomiky 
zabezpečila informovanosť zamest-
návateľských subjektov o sociálnych 
podnikoch jednak v podmienkach 
miest a obcí, v ktorých by mohli vznik-
núť sociálne podniky,  ale aj v podm-
ienkach chránených dielní, ktoré by 
mohli zriadiť integračné podniky so 
zamestnávaním znevýhodnených, 
značne znevýhodnených alebo zrani-
teľných skupín obyvateľstva.

Úrad práce bude poskytovať inte-
gračným podnikom kompenzačné 

príspevky, ktoré sú osobitným typom 
príspevkov a sú súčasťou aktívnych 
opatrení na trhu práce, samozrejme, 
pokiaľ budú splnené  hmotnoprávne 
podmienky pre ich poskytnutie zo 
strany zamestnávateľov.

Pre úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny je prioritou, aby sme pomáhali  
uchádzačom o zamestnanie a znevý-
hodneným uchádzačom o zamestna-
nie zaradiť sa do pracovného procesu 
aj prostredníctvom nástrojov aktívnej 
politiky trhu práce. 

Okrem vytvárania pracovných miest v 
rámci národných projektov operačné-
ho programu Ľudské zdroje na progra-
mové obdobie rokov 2014 – 2020, je 
jednou z možností  aj zamestnávanie 
znevýhodnených skupín uchádzačov 
o zamestnanie  v  integračných pod-
nikoch, ktoré sú typovo vymedzeným  
registrovaným sociálnym podnikom. 
Ich pozitívnym sociálnym vplyvom je 
hlavne podpora zamestnanosti práve 
prostredníctvom zamestnávania zne-
výhodnených osôb alebo zraniteľných 
osôb, ktoré sú často vystavené  riziku 
trvalého vylúčenia z trhu práce, ale pri-
tom majú istý pracovný potenciál.

Novovznikajúcim sociálnym podni-
kom, ak sa ich zamestnávatelia roz-
hodnú vytvoriť,  budú koordinátori  
Centra sociálnej ekonomiky poskyto-
vať nevyhnutnú pomoc od spracova-
nia  žiadosti, projektu až po vydanie 
štatútu registrovaného sociálneho 
podniku Ministerstvom práce, sociál-
nych vecí a rodiny. 

Záujemcom o sociálne podnikanie 
poskytnú relevantné informácie aj za-
mestnanci oddelenia aktívnych opat-
rení trhu práce a Európskeho sociálne-
ho fondu Úradu práce, sociálnych veci 
a rodiny Považská Bystrica.        
 

Emília Dubcová, 
vedúca oddelenia AOTP a ESF
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Karate v Púchove 2019
Po prázdninách sa rozbieha jesenná časť sezóny 
pretekárov súťažiacich za CVČ ZŠ Gorazdova Pú-
chov. Po úspešnej účasti na Majstrovstvách sveta v 
karate a kobudo WUKF 2019 v Bratislave, kde získali 
dve zlaté a štyri bronzové medaily, sa budú snažiť 
potvrdiť svoju úroveň na Slovenskom pohári SFKBU 
a na Majstrovstvách Slovenska.

Septembrový termín je však dôležitý z iného dô-
vodu. Vzhľadom na začiatok školského roku je naj-
vhodnejší čas pre záujemcov o karate a boj s okinav-
skými zbraňami prihlásiť sa do CVČ a začať spolu s 
ostatnými nováčikmi trénovať. V  klube trénujú od 
najmladších osemročných žiakov, cez dorastencov, 
juniorov aj dospelí a seniori. Vo všetkých kategóri-
ách sa zaraďujú po boku najlepších slovenských re-
prezentantov. Preto prihlásiť sa môže každý, kto má 
o tradičné karate záujem.

Na Okinave v minulosti bolo sústredené karate v 
mestách Naha, Šuri a Tomari. Podľa nich sa aj nazý-
vali skupiny systémov boja bezo zbraní, pričom náš 
systém patrí do skupiny škôl karate nazývaných Na-
ha-Te. Po japonskej okupácii Okinavy pred stároči-
ami, zákaz nosiť zbraň a japonský útlak spôsobil, že 
mnohé okinavské rodiny posielali synov študovať 
do Číny, medzi iným aj Wu Šu (známejšie ako kung 
fu). Tak aj Kanryo Higashiona v 19. storočí študoval 
hlavne u majstra Ryu Ru ko, a po návrate na Okina-
vu v roku 1887 začal učiť troch významných žiakov 
Chojuna Myijagiho, Seiko Higu (obaja škola Goju 
ryu) a Yuhatsu Kyodu (Toon ryu). Okrem karate sa 
učili bojovať s predmetmi každodennej potreby a 
tak vzniklo kobudo. 

V Púchove trénujeme okinavskú vetvu Goju ryu 
pokračujúcu v systému Seiko Higu, ktorá je na 
Okinave znám ako Shodokan Goju Ryu a kobu-
do systému Ruy Ryu. Niektorí z učiteľov, ktorí nás 
každoročne chodia učiť na Slovensko a umožňujú 

nám trénovať aj s nimi na Okinave, trénovali ešte 
pod Seiko Higa senseiom. 

Okrem seminára majstra Gušiho, ktorý prebehol 
v júni, Púchovčania júli zorganizovali sústredenie 
pre svojich pretekárov na Čertove a niektorí prete-
kári z Púchova absolvovali cez prázdniny aj sústre-
denia slovenskej reprezentácie, alebo sústredenie 
s inými spriatelenými klubmi. Okrem karate sa však 
karatisti venujú aj iným kondičným aktivitám. Ten-
to rok absolvovali niekoľko cyklotúr, vysokohor-
ských túr medzi nimi aj výstup na Slavkovský štít. 

To čo je pre budúcnosť púchovského karate dôle-
žité, okrem kvalitných trénerov, je dobrá partia, 
kde často trénujú celé rodiny. Všetkých spája zá-
ujem o okinavské karate. Pokiaľ niekto má o toto 
bojové umenie záujem, teraz je najvhodnejší čas 
prihlásiť sa. Je to možné buď v telocvični ZŠ Go-
razdova v pondelok, stredu a piatok o 18:15 ale-
bo telefonicky u F. Komoru - 0905 622 409 alebo  
u Lukáša Čvirika - 0948 030 933.

František Komora
CVČ pri ZŠ Gorazdova

Svetový rekordman Pavol Ďurdík získal ďalšie trofeje
Púchovčan Pavol Ďurdík získal nedávno ďalšie 
trofeje za dva svetové rekordy, a to v zhasínaní 
sviečok jedným úderom (zhasol jedným úderom 
neuveriteľných 15 sviečok) a v zhasínaní sviečok 
jedným úderom s kilogramovou činkou (zhasol 
štyri sviečky).                       -r-
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Súťaž v boxe v Lednických Rovniach si pozrel aj Janko Zachara
Prvý ročník boxerskej súťaže - Lednické Rovne

Jakub Mudrák na Svetových hrách mládeže deviaty
Reprezentatnti Cyklotrialového klubu Záriečie úspešní na medzinárodnom fóre

Najlepší súčasný jazdec Cyklotrialového klubu Zá-
riečie Jakub Mudrák cestoval na Svetové hry mláde-
že do rodiska pápeža Jána Pavla II., malého mestečka 
Wadowice, kde sa najvýznamnejšie podujatie usku-
točnilo 9. -11. augusta 2019.

Jakub štartoval prvý rok v kategórii Minime, kde sa 
musel popasovať s mnohými, o rok staršími súpermi. 
Navyše je to kategória, v ktorej sa prejavuje viac, ako 
v nižších kategóriách, rozdiel vo fyzickej vyspelosti 
jazdcov.  Jakubovi nepomohla ani výborná technická 
vyspelosť dorovnať rozdiel v nejakých chýbajúcich 
centimetríkoch vzrastu.

Navyše,  týždeň pred spomínaným svetovým podu-
jatím mala slovenská trialová reprezentácia Trialovú 
akadémiu v Lučenci. Na poslednom tréningu Jakub 
nešťastne pri výskoku na betónovú skruž spadol, pri-
čom na betóne mu vznikli tržné rany na nose a ús-
tach a Jakub skončil v rukách chirurga. Táto nehoda 
ho poznačila jednak fyzicky,  ale aj psychicky,  a tak 
sme do poslednej chvíle nevedeli, či bude schopný 
postaviť sa na štart na najvyššom podujatí svetového 
rangu tejto sezóny.

Na svetových hrách bolo zastúpených 16 štátov v 
šiestich kategóriách. Organizátori postavili päť sekcií 

z umelých prekážok 
priamo na námestí, 
ktoré museli jazdci 
absolvovať dva razy. V 
piatok sa uskutočnila 
súťaž národov, kde z 
každej kategórie  jeden 
jazdec získaval body 
pre svoju krajinu - v 
Minime náš Jakub. Slo-
venská reprezentácia 
skončila na peknom 
šiestom mieste.

V sobotu bolo semifi-
nále všetkých kategórii. 
V Jakubovej  štartovalo 
32 najlepších jazdcov 
sveta, z ktorých do fi-
nále mohlo postúpiť 
najlepších dvanásť 

pretekárov. Prekážky boli veľmi náročné, napriek 
tomu sa Jakubovi podarilo dostať medzi najlepšiu 
dvanástku z deviateho miesta. 

V nedeľu sa jazdilo finále za veľmi horúceho poča-
sia na sekciách podstatne vyššej náročnosti,  ako v 
semifinále. Jakub predviedol veľmi peknú jazdu, sta-
čilo to na deviate miesto, pričom okrem hendikepu 
nedávneho úrazu sa musel vysporiadať s nespravod-
livým bodovaním niektorých rozhodcov.

Jeho klubová spolujazdkyňa, Kristína Sýkorová, od-
štartovala uplynulý víkend na Svetovom pohári vo 
Val di Sole v Taliansku. Bol to prvý pretek  svetového 
významu po ročnej pauze, ktorú mala kvôli operácií 
kolena. Skončila na trinástom mieste. V septembri 
Kristínu  čaká  pretek C1 v Nemecku, v októbri ab-
solvuje v Toskánsku s týždňovým odstupom svetový 
pohár a majstrovstvá Európy. Vyvrcholením sezóny 
budú  MS v Číne začiatkom novembra. 

Anna Šidlíková

Jakub Mudrák sa v Poľsku musel vysporiadať nielen s fyzicky vyspelejšími súpermi vo vyššej vekovej kategórii, ale 
aj s nepríjemným zranením.           FOTO: Cyklotrialový klub Záriečie

Vyznávači boxerského športu z 
Lednických Rovní, Považskej Bys-
trice, Bratislavy, Trnavy, Trenčína, 
Dubnice nad Váhom a Nového 
Mesta nad Váhom sa stretli minu-
lý víkend v Lednických Rovniach 
na prvom ročníku súťaže, ktorú 
usporiadal domáci BOX klub 
Lednické Rovne. 

Medzi účastníkmi turnaja ne-
chýbala ani Nikola Ďuríková, kto-
rá sa v týchto dňoch zúčastňuje 
na majstrovstvách Európy a Po-
važskobystričan Adam Chlebina 
– dvojnásobný majster Sloven-
ska. 

Medzi hosťami premiérového 
ročníka nechýbali ani osobnosti 
slovenského a svetového boxu. 

Púchovská primátorka Katarína 
Heneková privítala olympijského 
šampióna a legendu boxu Janka 
Zacharu, ale aj Ernesta Pavloviča 
a Dušana Bučeka. Poďakovanie 
za podporu boxu v obci patrí aj 
starostovi obce Lednické Rovne 
Mariánovi Horečnému.  

V jednotlivých vekových a 
hmotnostných kategóriách sa 
víťazne predstavili Marika Ga-
brišová, Dominika Gabrišová, 
Erik Dvorský, Erik Sekely (všetci 
Lednické Rovne), Lukáš Balážik, 
Andrej Habáň, Adam Chlebina 
(všetci Považská Bystrica), Nikola 
Ďuríková (Bratislava), Táňa Med-
ňáková (Trenčín) a Nikolas Bohu-
nický (Trnava).                              (r) 
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Futbal - 2. liga muži

Púchovčania sa dočkali, prvé víťazstvo si vezú z východu Slovenska
Dohrávka 4. kola: 

MŠK Púchov - B. Bystrica 1:2 (0:2)
V dohrávanom stretnutí štvrtého kola druhej futba-

lovej ligy privítali Púchovčania na domácom trávniku 
Banskobystričanov. Stretnutie sa v pôvodnom termí-
ne neodohralo pre žalúdočné ťažkosti hostí. V prvom 
polčase sa pod Lachovcom hral iba podpriemerný 
futbal, ktorý nemohol nadchnúť asi sedem stoviek 
divákov. Hneď v úvode stretnutia mieril domáci Kr-
čula z priameho kopu do oblakov, na druhej strane 
hosťujúci Polievka poslal loptu hlavou vedľa domá-
cej tyče. Banskobystričania sa spoliehali na pozornú 
obranu, cez ktorú sa Púchovčania nevedeli kombi-
načne presadiť. Hostia vyrážali do protiútokov, no 
v koncovke neboli dôrazní. Päť minút pred koncom 
udrelo z jasného neba. Centrovaná lopta sa odrazila k 
hosťujúcemu Tóthovi, ktorému nerobilo problém po-
slať loptu za Strelčíkov chrbát – 0:1. Dve minúty pred 
koncom nariadil arbiter priamy kop proti Púchovča-
nom, z čoho zostali prekvapení aj hostia. Prikryl ho 
však zahral excelentne a z takmer 20 metrov vymie- 
tol pavučinky v hornom rohu púchovskej bránky 

– 0:2. Do druhého polčasu nastúpili Púchovčania s 
odhodlaním zvrátiť výsledok stretnutia. Už v 49. min-
úte skončila lopta z Pišojovej kopačky na brvne. Po-
tom sa v domácej bránke zaskvel Strelčík, keď si po-
radil so sólovým únikom hosťujúceho útočníka. Štvrť 
hodinu pred koncom domáci jasali, Lackov center si 
zrazil do vlastnej bránky Gaško – 1:2. O dve minúty 
nevyužil chybu hosťujúceho brankára Lacko, keď ne-
dorazil do siete loptu, ktorá brankárovi vypadla z rúk. 
Banskobystričania sústredili všetky sily na ubránenie 
tesného vedenia a aj so značnou dávkou šťastia sa 
im to podarilo.    

Góly: 74. vlastný Gaško - 39. Tóth, 42. Prikryl.
Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Lacko, Pi-

šoja, Ozimý, Mugove, Michlík, Machara (83. D. Pilný), 
Krčula (83. Kopiš), J. Pilát (58. Martinko), Martinček, 
tréner Vladimír Cifranič

Zostava Banskej Bystrice: Nôta – Tóth, Gaško, 

V dohrávke 4. kola boli Púchovčania (v červeno-bielom) favorizovaným Banskobystričanom viac ako vyrovna-
ným súperom. Body si však napokon odviezli hostia.        FOTO: Slavomír Flimmel

Váhom – Podbrezová 3:1, Petržalka – Slovan Bratisla-
va B 3:0, Žilina B – Šamorín 3:1 
1. Dubnica 7 7 0 0 19:6 21
2. B. Bystrica 7 6 0 1 20:7 18
3. Poprad 7 5 0 2 12:6 15
4. Skalica 7 4 2 1 9:8 14
5. Petržalka 7 4 1 2 16:11 13
6. Ružomberok B 7 4 0 3 15:12 12
7. Žilina B 7 4 0 3 15:15 12
8. Komárno 7 3 2 2 8:9 11
9. L. Mikuláš 7 3 1 3 6:10 10
10. Bardejov 7 2 2 3 9:9 8
11. Podbrezová 7 2 0 5 8:13 6
12. MŠK Púchov 7 1 2 4 6:9 5
13. Šamorín 7 1 2 4 6:17 5
14. Košice 7 1 1 5 7:11 4
15. Trebišov 7 0 3 4 9:14 3
16. Slovan B 7 1 0 6 4:12 3
Program 8. kola: MŠK Púchov – Bardejov (7. 9. o 
16.00), Podbrezová – Petržalka, Ružomberok B – Žili-
na B, Košice – Šamorín, L. Mikuláš – Komárno, Poprad 
– Dubnica, Skalica – B. Bystrica, Slovan B – Trebišov

Starší (87. Kupčík), Dolný (84. Hrudkay), Snitka, Po-
lievka (77. Vaščák), Prikryl, Migaľa, Savič, Willwéber, 
tréner Stanislav Varga

7. kolo: 

Trebišov – MŠK Púchov 0:1 (0:1)
Gól: 37. Krčula
Prvého trojbodového zásahu sa futbalisti MŠK Pú-

chov dočkali v siedmom kole, keď dokázali poraziť 
Trebišov najtesnejším rozdielom. Púchovčania ko-
nečne prelomili smolu a po góle Patrika Krčulu v 37. 
minúte si vezú na Považie všetky body. Prvé víťazstvo 
by malo byť tou najlepšou pozvánkou na ôsme kolo, 
kedy Púchovčania doma privítajú Bardejov.  

ŽK: Begala, Cicman, Novák – Ozimý, Lacko, Michlík, 
rozhodovali Nemček, Čajka, Poracký, 247 divákov. 

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Ozimý, Lac-
ko, Michlík, Krčula (41. Kopiš), Munyorove (78. Holiš), 
Pilát, Pišoja, Machara, Martinček (70. Martinko)

Ostatné výsledky 7. kola: Bardejov – Ružomberok 
B 2:0, Liptovský Mikuláš – Košice 1:0, Komárno – Ska-
lica 1:1, Banská Bystrica – Poprad 2:0, Dubnica nad 
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6. liga muži

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

3. liga muži

4. liga muži

7. liga muži - JUH

7. liga muži - SEVER

V sobotu 
31. augusta 
sa na cintorí-
ne v Horných 
Kočkovciach 
konala rozlúč-
ka s Jozefom 
Č u h á r o m , 
ktorý zomrel 
vo veku 78 
rokov. Smú-
tiacej rodine 
a priateľom 
zosnulého sa 

prihovorila poslankyňa Irena Kováčiková:
„Moja smútočná rozlúčka je spomienkou na zos-

nulého pána Jozefa Čuhára, aj pripomienkou vecí, 
ktoré robil v prospech nášho mesta a poďakovaním 
za jeho celoživotnú lásku k športu, hlavne hokeju a 
hádzanej.

Hokeju dával svoju dušu. Už ako mladý študent 
Gymnázia v Bytči hrával hokej v Žiline. K športu sa 
snažil priviesť svojich zverencov – žiakov učilišťa v 
Gumárňach 1. mája v Púchove, kde pracoval ako vý-
chovný pracovník na internáte. Pod jeho trénerskym 
vedením hrávali mladší dorastenci a mladší a starší 
žiaci Majstrovskú ligu stredoslovenského kraja a II. 
slovenskú národnú ligu. Aj s mladými hádzanármi 

sa zúčastňoval rôznych stupňov súťaží v hádzanej. 
Vychoval veľa mladých ľudí, ktorí naňho dodnes 
spomínajú a vážia si ho. Od hráčov vyžadoval po-
ctivú prácu, dokázal v nich prebudiť potrebnú cti-
žiadostivosť, silu dostať zo seba maximum v rámci 
intenzívnych tréningov a súťažných zápasov. Vždy 
mal pred sebou vytýčený cieľ. Hokeju dával všetko 
a bol rád, že sa mu tieto investície vrátili v podobe 
mnohých víťazstiev. 

Popri trénerskej práci bol od r. 1973 členom výbo-
ru hokejového oddielu Telovýchovnej jednoty Gu-
márne 1. mája Púchov. Keď v roku 1972 odštartovali 
zemné práce na výstavbe krytého zimného štadió-
na, bol jeden z mnohých, ktorý myšlienku nahradiť 
ľadovú plochu krytým zimným štadiónom pomáhal 
realizovať. 

V dobe otvorenia zimného štadióna bol už tréne-
rom mužstva mužov hokejového oddielu TJ Gumár-
ne Púchov. Tešilo ho, že sa hráčsky káder výraznej-
šie stabilizoval, že hráči pristupujú k príprave veľmi 
zodpovedne a že sa pre hokej v Púchove postupne 
vytvárajú veľmi dobré podmienky. Ako o sebe po-
vedal v jednom z článkov v novinách: „Chceme 
hrať dobrý hokej a aj výsledkami uspokojiť našich 
početných priaznivcov.“ Bolo to jedno z najkrajších 
víťazstiev, ktoré dosiahol vynikajúci kolektív pod 
jeho vedením. Vstup do krajskej súťaže – krajského 
majstrovstva bol impozantný, kolektív sa hneď od 

začiatku ujal vedenia v súťaži bez straty bodu. S vý-
borným skóre sa stal majstrom stredoslovenského 
kraja v ročníku 1973 – 1974.

Aj v čase, keď si už užíval zaslúžený dôchodok, 
neustále sledoval a zaujímal sa o dianie v meste, v 
hokejovom oddiely, ale aj v iných športoch. Mal ra-
dosť z každého dobrého výsledku. Stretávali sme ho 
vždy dobre naladeného na zápasoch, kde si rád po-
debatoval s priateľmi, s trénermi a hráčmi, aby ich 
povzbudil a dodal optimizmu do ďalšieho zápasu. 

Už viac neprejde chodbami zimného štadióna, 
nevstúpi do šatne, kde podlaha je popísaná čierny-
mi šmuhami od tenisiek, stopami po korčuliach, na 
ľade vidieť stopy po skončenom tréningu alebo zá-
pasu a kdesi na konci chodby doznieva krik hráčov. 
To bol jeho svet. Pohyb, psychické a fyzické vypätie, 
pevná vôľa, náročnosť, zdolávanie súperov, množ-
stvo energie, cieľavedomosť, chuť prekonať sám 
seba. To bol jeho športový svet. 

Posielame mu posledné slová vďaky a hlboko sa 
klaniame jeho zanieteniu pre šport, ktorým vysoko 
prekračoval hranice priemeru. Lúčim sa s pánom Jo-
zefom Čuhárom v mene primátorky mesta Púchov 
JUDr. Kataríny Henekovej, v mene všetkých športov-
cov, vedenia Mestského športového klubu, Hokejo-
vého a hádzanárskeho oddielu, ako aj nás všetkých, 
ktorí sme mu prišli prejaviť úctu a poďakovať sa. Ďa-
kujeme Vám pán Jozef Čuhár.“

5. kolo: 
Mikušovce – Košecké Podhradie 4:0, Lysá pod Maky-
tou – Dohňany 1:1, Tuchyňa – Papradno 1:0, Bolešov 
– Visolaje 1:1, Streženice – Šebešťanová 4:0, Udiča 

3. kolo: 
Tŕstie – Pružina 2:5, Dolná Breznica – Fan Club Púchov 
1:2, Vrchteplá – Bodiná 3:2, Praznov – Orlové 2:2
1. Pružina 3 2 1 0 12:6 7
2. Orlové 3 2 1 0 6:3 7
3. FC Púchov 3 2 0 1 6:7 6
4. Vrchteplá 3 1 1 1 5:5 4
5. Bodiná 3 1 0 2 13:6 3
6. Praznov 3 0 3 0 6:6 3
7. Tŕstie 3 1 0 2 7:8 3
8. D. Breznica 3 0 0 3 1:15 0

3. kolo: 
Nová Dubnica – Kameničany 7:0, Kolačín – Lednica 
3:1, Horovce – Dulov 2:0, Červený Kameň – Prejta 2:2
1. N. Dubnica 3 3 0 0 18:0 9
2. Horovce 3 2 1 0 6:0 7
3. Kolačín 2 1 1 0 9:2 4
4. Prejta 3 0 3 0 4:4 3
5. Lednica 2 1 0 1 4:7 3
6. Č. Kameň 3 0 2 1 2:6 2
7. Kameničany 3 0 1 2 0:11 1
8. Dulov 3 0 0 3 0:13 0

– Jasenica 2:1, Dolné Kočkovce – Sverepec 1:0
1. D. Kočkovce 5 4 0 1 10:6 12
2. Šebešťanová 5 3 1 1 12:8 10
3. Jasenica 5 3 0 2 12:11 9
4. Papradno 4 2 2 0 12:4 8
5. Dohňany 5 1 4 0 8:6 7
6. Sverepec 5 2 1 2 3:4 7
7. Udiča 4 2 1 1 7:9 7
8. Streženice 4 2 0 2 9:7 6
9. Visolaje 4 1 2 1 6:7 5
10. Tuchyňa 4 1 1 2 9:9 4
11. Mikušovce 4 1 1 2 10:12 4
12. Bolešov 5 1 1 3 7:10 4
13. K. Podhradie 5 1 0 4 8:15 3
14. Lysá 5 0 2 3 3:8 2

5. liga muži
5. kolo: 
Kanianka – Brvnište 0:0, Handlová – Trenčianska 
Turná 8:1, Podmanín – Chocholná-Velčice 1:4, Hor-
ná Poruba – Ladce 2:1, Veľké Uherce – Dežerice 2:1, 
Plevník-Drienové – Uhrovec 0:3, Košeca – Pruské 1:0, 
Podolie – Zemianske Kostoľany 3:2
1. Handlová 5 4 0 1 19:5 12
2. Veľké Uherce 5 4 0 1 12:5 12
3. Brvnište 5 3 1 1 10:5 10
4. Uhrovec 5 3 1 1 9:4 10
5. Košeca 5 3 1 1 4:5 10
6. Kanianka 5 2 2 1 6:3 8
7. Dežerice 5 2 2 1 8:7 8
8. Ladce 5 2 1 2 7:6 7
9. Chocholná 5 2 0 3 10:9 6
10. Z. Kostoľany 5 2 0 3 8:7 6
11. Plevník 5 2 0 3 9:9 6
12. Podmanín 5 2 0 3 7:11 6
13. H. Poruba 5 1 2 2 9:13 5
14. Pruské 5 1 1 3 3:7 4
15. Podolie 5 1 1 3 6:15 4
16. Tr. Turná 5 0 0 5 3:19 0

5. kolo:
Partizánske – Vrbové 2:1, Častkovce – Trenčianske 
Stankovce 2:1, Dolné Vestenice – Kvašov 1:0, Bánovce 
nad Bebravou – Lehota pod Vtáčnikom 0:1, Domani-
ža – Trebatice 3:1, Športové kluby Blava – Prievidza 
5:1, Hlohovec – Prečín 1:2, Gbely – Boleráz 3:1
1. Častkovce 5 4 1 0 14:4 13
2. ŠK Blava 5 4 1 0 11:3 13
3. Partizánske 5 4 0 1 13:7 12
4. Vrbové 5 3 1 1 15:7 10
5. Boleráz 5 3 1 1 12:7 10
6. D. Vestenice 5 3 0 2 12:9 9
7. Gbely 5 2 2 1 15:10 8
8. Lehota 5 2 2 1 9:7 8
9. Bánovce 5 2 1 2 12:9 7
10. Domaniža 5 2 1 2 10:8 7

11. Tr. Stankovce 5 2 0 3 9:7 6
12. Prievidza 5 1 0 4 5:13 3
13. Kvašov 5 1 0 4 3:11 3
14. Prečín 5 1 0 4 6:16 3
15. Trebatice 5 1 0 4 4:17 3
16. Hlohovec 5 0 0 5 7:22 0

4. kolo: 
Nitra B – Marcelová 1:2, Nové Mesto nad Váhom – 
Šaľa 1:0, Považská Bystrica – Myjava 1:2, Nové Zámky 
– Veľké Ludince 2:1, Gabčíkovo – Zlaté Moravce/Vrá-
ble B 3:1, Beluša – Galanta 2:2, Trnava B – Kalná nad 
Hronom 2:1, Malženice – Lednické Rovne 1:2
1. Myjava 4 4 0 0 6:1 12
2. L. Rovne 4 3 1 0 8:5 10
3. Malženice 4 3 0 1 12:3 9
4. Gabčíkovo 4 2 1 1 8:4 7
5. Marcelová 4 2 1 1 3:2 7
6. Šaľa 4 2 0 2 3:2 6
7. Zl. Moravce B 4 2 0 2 4:6 6
8. P. Bystrica 4 1 2 1 4:4 5
9. Nové Zámky 4 1 2 1 6:12 5
10. Nitra B 4 1 1 2 6:6 4
11. Beluša 4 1 1 2 4:5 4
12. Nové Mesto 4 1 1 2 2:3 4
13. Trnava B 4 1 1 2 3:6 4
14. V. Ludince 4 1 0 3 4:6 3
15. Kalná 4 0 2 2 3:6 2
16. Galanta 4 0 1 3 3:8 1

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk
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2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

1. liga starší žiaci U14

Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

3. kolo: FC Vion Zlaté Moravce – MŠK Púchov 3:2 
(1:1), Pagačovič 2, Balaj – Brezina, Vápeník, Dubnica 
nad Váhom – Senec 8:0, Myjava – Petržalka 1:2, Ska-
lica – Partizánske 5:2, Inter Bratislava – Lokomotíva 
Trnava 2:1, Piešťany – Domino 1:0, Gabčíkovo – Ko-
márno 0:7, Šamorín – Karlova Ves Bratislava – odlo-
žené na 11. 9.
4. kolo: MŠK Púchov – ŠK 1923 Gabčíkovo 4:1 
(2:1), Vápeník 2, Haviar, Šeroň – Takács, Senec – Kar-
lova Ves Bratislava 0:4, Domino – Zlaté Moravce/Vrá-
ble 2:2, Skalica – Petržalka 0:2, Dubnica nad Váhom 
– Myjava 2:0, Komárno – Šamorín 4:1, Lokomotíva Tr-
nava – Piešťany 0:2, Partizánske – Inter Bratislava 2:1
1. Komárno 4 4 0 0 18:5 12
2. Petržalka 4 4 0 0 13:3 12
3. Dubnica 4 3 0 1 14:3 9
4. Piešťany 4 3 0 1 6:2 9
5. Inter 3 2 1 0 7:4 7
6. Zl. Moravce 4 2 1 1 12:11 7
7. Skalica 4 2 0 2 8:8 6
8. Domino 4 1 2 1 7:6 5
9. Šamorín 3 1 1 1 6:6 4
10. Karlova Ves 2 1 0 1 6:4 3
11. MŠK Púchov 4 1 0 3 7:9 3
12. Myjava 4 1 0 3 6:9 3
13. Partizánske  3 1 0 2 4:10 3
14. Gabčíkovo 3 0 1 2 3:13 1
15. Trnava 4 0 0 4 5:10 0
16. Senec 4 0 0 4 2:21 0

4. liga starší žiaci - JUH

4. liga mladší žiaci
1. kolo: Domaniža – Fan Club Púchov 2:1, Horná 
Poruba – Lysá pod Makytou 2:5, Udiča – Beluša 5:4, 
Kolačín – Ilava 1:6
1. Ilava 1 1 0 0 6:1 3
2. Lysá 1 1 0 0 5:2 3
3. Udiča 1 1 0 0 5:4 3
4. Domaniža 1 1 0 0 2:1 3
5. Beluša 1 0 0 1 4:5 0
6. FC Púchov 1 0 0 1 1:2 0
7. H. Poruba 1 0 0 1 2:5 0
8. Kolačín 1 0 0 1 1:6 0

3. kolo: Vion Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov 
4:2 (2:0), Čaládi, Belmenen, Homola, Hudec – Šeroň, 
Kľúčik, Dubnica nad Váhom – Senec 3:0, Myjava – Pe-
tržalka 1:2, Skalica – Partizánske 7:0, Inter Bratislava 
– Lokomotíva Trnava 2:1, Piešťany – Domino 2:1, Ga-
bčíkovo – Komárno 0:1, Šamorín – Karlova Ves – od-
ložené na 11. 9.
4. kolo: MŠK Púchov – ŠK 1923 Gabčíkovo 2:3 
(2:0), Lacko, Mozsi – Pápai, Méri, Csomor, Senec 
– Karlova Ves Bratislava 3:2, Domino – Zlaté Moravce/
Vráble 0:1, Dubnica nad Váhom – Myjava 1:5, Komár-
no – Šamorín 2:1, Lokomotíva Trnava – Piešťany 4:1, 
Partizánske – Inter Bratislava 1:2
1. Inter 4 4 0 0 8:3 12
2. Petržalka 4 3 0 1 16:6 9
3 Skalica 4 3 0 1 15:7 9
4. Zl. Moravce 4 3 0 1 13:5 9
5. Piešťany 3 3 0 0 9:4 9
6. Komárno 4 3 0 1 7:5 9
7. Myjava 4 2 1 1 11:5 7
8. Dubnica 4 2 0 2 7:9 6
9. Senec 4 2 0 2 9:14 6
10. Trnava 3 1 1 1 8:5 4
11. Gabčíkovo 3 1 1 1 4:4 4
12. Šamorín 3 0 1 2 2:8 1
13. MŠK Púchov 4 0 0 4 7:14 0
14. Domino 4 0 0 4 2:9 0
15. Karlova Ves 2 0 0 2 2:10 0
16. Partizánske 4 0 0 4 1:13 0

1. liga starší žiaci U15
2. kolo: MŠK Púchov – FK Senica 2:1 (2:1), Baláž 2 
– Kasza, Trenčín – Slovan Bratislava 2:6, Domino – Tr-
nava 0:1, Karlova Ves Bratislava – Inter Bratislava 0:0, 
Skalica – Dunajská Streda 2:8, Levice – Zlaté Morav-
ce/Vráble 3:1, Dubnica nad Váhom – Petržalka 0:6, 
Prievidza – Nitra 2:7
1. D. Streda 2 2 0 0 14:2 6

2. Petržalka 2 2 0 0 9:1 6
3. Nitra 2 2 0 0 9:2 6
4. Slovan 2 2 0 0 9:3 6
5. MŠK Púchov 2 1 1 0 3:2 4
6. Trenčín 2 1 0 1 11:6 3
7. Senica 2 1 0 1 4:2 3
8. Trnava 2 1 0 1 3:3 3
9. Skalica 2 1 0 1 5:10 3
10. Levice 2 1 0 1 3:10 3
11. Inter 2 0 2 0 1:1 2
12. Karlova Ves 2 0 1 1 0:2 1
13. Domino 2 0 0 2 1:4 0
14. Zl. Moravce 2 0 0 2 2:6 0
15. Dubnica 2 0 0 2 0:9 0
16. Prievidza 2 0 0 2 2:13 0

2. kolo: 
MŠK Púchov – FK Senec 0:2 (0:0), Bohunický, Ftá-
ček, Domino – Trnava 0:1, Trenčín – Slovan Bratislava 
1:0, Karlova Ves Bratislava – Inter Bratislava 0:1, Skali-
ca – Dunajská Streda 1:4, Levice – Zlaté Moravce/Vrá-
ble 0:4, Dubnica nad Váhom – Petržalka 2:4, Prievidza 
– Nitra 2:6
1. Trenčín 2 2 0 0 18:0 6
2. D. Streda 2 2 0 0 16:1 6
3. Trnava 2 2 0 0 15:1 6
4. Nitra 2 2 0 0 12:2 6
5. Inter 2 2 0 0 8:0 6
6. Petržalka 2 2 0 0 7:4 6
7. Senica 2 2 0 0 5:2 6
8. Zl. Moravce 2 1 0 1 6:3 3
9. Slovan 2 0 1 1 0:1 1
10. Domino 2 0 1 1 0:1 1
11. Dubnica 2 0 0 2 4:7 0
12. Karlova Ves 2 0 0 2 0:7 0
13. MŠK Púchov 2 0 0 2 0:9 0
14. Prievidza 2 0 0 2 2:18 0
15. Skalica 2 0 0 2 2:18 0
16. Levice 2 0 0 2 0:21 0

Skupina A
1. kolo: Dubnica B – Horná Poruba 8:0, Ilava – Košeca 
15:0, Beluša – Ladce 0:1
6. kolo: Dubnica – Horná Poruba 5:1, Ilava – Košeca 
13:1, Beluša – Ladce 4:2
1. Ilava 2 2 0 0 28:1 6
2. Dubnica B 2 2 0 0 13:1 6
3. Beluša 2 1 0 1 4:3 3
4. Ladce 2 1 0 1 3:4 3
5. H. Poruba 2 0 0 2 1:13 0
6. Košeca 2 0 0 2 1:28 0
Skupina B
1. kolo: Pruské – Kvašov 1:5, Bolešov – Tuchyňa 5:0, 
Horovce – Lednické Rovne – odložené na 2. 9.
6. kolo: Pruské – Kvašov 0:3, Bolešov – Tuchyňa 7:1, 
Horovce – Lednické Rovne – odložené na 2. 9.
1. Bolešov 2 2 0 0 12:1 6
2. Kvašov 2 2 0 0 8:1 6
3. Pruské 2 0 0 2 1:8 0
4. Tuchyňa 2 0 0 2 1:12 0
Horovce a Lednické Rovne ešte nehrali
Skupina C
1. kolo: Visolaje – Dolná Mariková 6:1, Brvnište – Še-
bešťanová 9:1, Fan Club Púchov – Jasenica 12:0
6. kolo: Visolaje – Dolná Mariková 3:2, Brvnište - Še-
bešťanová 5:3, Fan Club Púchov – Jasenica 11:0
1. FC Púchov 2 2 0 0 23:0 6
2. Brvnište 2 2 0 0 14:4 6
3. Visolaje 2 2 0 0 9:3 6
4. D. Mariková 2 0 0 2 3:9 0
5. Šebešťanová 2 0 0 2 4:14 0
6. Jasenica 2 0 0 2 0:23 0
Skupina D
1. kolo: Sverepec – Domaniža 2:1, Prečín – Podmanín 
4:0
6. kolo: Sverepec – Domaniža 1:6, Prečín – Podmanín 
3:0
1. Prečín 2 2 0 0 7:0 6
2. Domaniža 2 1 0 1 7:3 3
3. Sverepec 2 1 0 1 3:7 3
4. Podmanín 2 0 0 2 0:7 0

Prípravka

4. liga starší žiaci - SEVER
3. kolo: Domaniža – Papradno 5:3, Plevník-Drienové 
– Jasenica 4:7, Podmanín – Pružina 6:0, Streženice 
– Dolná Mariková – odložené na 20. 10., Prečín mal 
voľno
1. Jasenica 3 3 0 0 16:8 9
2. Papradno 3 2 0 1 18:7 6
3. Domaniža 3 2 0 1 10:8 6
4. Podmanín 3 1 1 1 11:11 4
5. Streženice 2 1 0 1 18:6 3
6. D. Mariková 2 0 1 1 4:8 1
7. Plevník 1 0 0 1 4:7 0
8. Pružina 2 0 0 2 0:13 0
9. Prečín 1 0 0 1 1:14 0

6. liga dorast

3. kolo: Bolešov – Ilava 1:7, Lazy pod Makytou – Led-
nica 0:3, Kolačín – Nová Dubnica 6:3, Horovce – K. 
Podhradie a Košeca – Ladce – odložené 
1. Ilava 1 1 0 0 7:1 3
2. Kolačín 1 1 0 0 6:3 3
3. Lednica 1 1 0 0 3:0 3
4. N. Dubnca 1 0 0 1 3:6 0
5. Lazy 1 0 0 1 0:3 0
6. Bolešov 1 0 0 1 1:7 0
Horovce, K. Podhradie, Košeca a Ladce ešte nehrali

5. kolo: 
Horná Poruba – Dohňany 12:0, Streženice – Pružina 
1:3, Dolné Kočkovce – Sverepec 3:1, Pruské – Hradčan 
Lednica 4:5, Udiča a Brvnište mali voľno
1. H. Poruba 4 4 0 0 25:3 12
2. Pružina 4 3 0 1 18:6 9
3. Udiča 3 3 0 0 11:2 9
4. Lednica 3 3 0 0 13:6 9
5. Brvnište 4 2 0 2 14:11 6
6. Sverepec 4 2 0 2 6:4 6
7. Kvašov 3 1 1 1 3:4 4
8. Plevník 3 1 0 2 12:14 3
9. Streženice 4 1 0 3 7:12 3
10. Dohňany 4 1 0 3 2:21 3
11. D. Kočkovce 5 1 0 4 5:25 3
12. Pruské 5 0 1 4 6:14 1
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám stavebný pozemok 770 m² v Horných 
Kočkovciach. IS na pozemku. Cena dohodou. Tel. 
0905 229 359.
• Predám nebytový priestor vo výmere 120 m², 
v garážových priestoroch, v centre Púchova, me-
dzi Billou a  evanjelickým kostolom. Cena doho-
dou. Tel. 0905 383 014.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do dlhodobého prenájmu 4–izb. byt na Ná-
mestí slobody, komplet zariadený, voľný ihneď. 
Tel. 0915 384 104.  
• Prenajmem 3-izb. byt v Púchove. Tel. 0944 307 
732.
• Dám do prenájmu 3-izb. zariadený byt s balkó-
nom na druhom poschodí v centre Púchova. Tel. 
0905 603 220.

AUTO-MOTO
• Predám auto RENAULT MEGANE za symbolickú 
cenu. Tel. 0905 774 283. 

PREDAJ RÔZNE
• Predám mäkké drevo narezané na špalky. Tel. 
0903 287 021. Predám predný rám na Jeep Chreo-
ke a vodnú pumpu. Tel. 0903 287 021.

SLUŽBY
• Ponúkam lesné práce, pestovnú činnosť. Tel. 
0903 948 047.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytového jadra. Tel. 
0904 628 324.
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, neby-
tových priestorov, panelákových schodíšť, maľby, 
nátery, stierky, omietky, sadrokartóny. Tel. 0911 
689 723. 
• Tesárske a pokrývačské práce, krovy, altánky, 
prístrešky. Tel. 0918 427 134.
• Prerábky bytových jadier, domov a kúpeľní. Tel. 
0940 731 972.
• Maľby, stierky a omietky. Tel. 0902 238 168.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše 
staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské 
linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

SPOMIENKA
Dňa 15. 9. 2019 uplynie 
dvanásť rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
milovaná mama, babka 
a prababka Emília 
PASTORKOVÁ z Hor-
ných Kočkoviec. 

Spomína syn Zdenko, 
dcéra Milka a ostatná 

                                  rodina.

SPOMIENKA
Dňa 17. 8. 2019 uplynu-
lo 15 rokov čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
otec dedko a pradedko 
Andrej PASTOREK 
z Horných Kočkoviec. 

Spomína syn Zdenko, 
dcéra Milka a ostatná 

rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4. 9. 2019 si pripo-
menieme 2. smutné vý-
ročie úmrtia našej drahej 
manželky, mamičky, ba-
bičky a prababičky Evy 
KNAPKOVEJ z Púchova. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku 
spolu s nami. 

S láskou a úctou v modlitbách spomína manžel 
Peter, dcéry Ivetka, Mirka a Peťka s rodinami 

a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 3. 9. 2019 si pri-
pomíname 4. výročie, 
čo nás navždy opus-
tila Anna LUHOVÁ z 
Horných Kočkoviec. 
Kto ste ju pozna-
li, spomeňte si na 
ňu spolu s nami. 

S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 5. septembra si pri-
pomíname 20. výročie 
úmrtia nášho drahého 
Jána PASTORKA. 
Kto ste ho poznali ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou spomína 
manželka 

   a celá milujúca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 10. 9. 2019 uplynie 
7 rokov, čo nás navždy 
opustil otec, dedko a 
pradedko 
Jožko JANÍČEK. 
Kto ste ho poznali, spo-
meňte si na neho spolu 
s nami. 

Spomínajú dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Keby sa tak vrátil čas, zno-
vu Ťa objať a počuť tvoj 
hlas. Že čas rany hojí, to 
je klam, čím ďalej ubieha, 
tým viac chýbaš nám. 
Dňa 29. 8. uplynulo 27 
rokov od tragickej smrti 
nášho drahého Paľka 
KUCEJA z Horných Koč-
koviec. 
My, ktorí sme ho radi mali, nosíme ho stále vo 
svojom srdci. 

Matka a súrodenci s rodinami. 

SPOMIENKA
Prinášame biele ruže, 
majú biele lupienky, my 
sme do nich vložili všetky 
naše spomienky. 
Dňa 30. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 6 rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
dedko Stanislav 
GAŠPAREK zo Streženíc. 

S láskou spomína celá rodina. 

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
0903 42 42 42 (NONSTOP v prípade úmrtia)

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky v 
srdci zostávajú tí, čo Ťa 
mali radi, stále spomí-
najú. 
Dňa 5. 9. 2019 uplynie 
10 rokov čo nás navždy 
opustil nás drahý man-
žel, otec, švagor, dedko 
Ing. Ladislav FATURA 
z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku . 

S láskou a úctou spomína manželka Vilma 
a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 3. 9. 2019 uplynie 
desať rokov, čo nás na-
vždy opustil manžel, 
otec a dedko Janko 
TONHAUZER. 
Kto ste ho poznali a 
mali radi, venujte mu s 
nami tichú spomienku. 

Spomína manželka a deti s rodinami. 



• Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Považská 
Bystrica upozorňuje motoristickú verejnosť, že 
v časovom rozmedzí pravdepodobne od polo-
vice budúceho týždňa (od 4. 9. prípadne 5. 9. 
2019) až do 31. mája 2020 budú na ceste II/517 
v úseku „Orlovský most“ čiastočné uzávierky 
striedavo v obidvoch dopravných smeroch v 
súvislosti s prácami na rekonštrukcii vozovky aj 
samotného mosta. Doprava bude presmerova-
ná do dvoch protismerných jazdných pruhov a 
bude usmerňovaná a prenosným dopravným 
značením a dopravnými zariadeniami, prípadne 
riadená príslušníkmi PZ a osobami spôsobilými 
a poučenými na riadenie cestnej premávky.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považ-
skej Bystrici žiada motoristov, aby pri plánovaní 
ciest, v rámci ktorých využívajú tento úsek cesty 
II/517 - Orlovský most obojsmerne, zohľadnili 
vyššie uvedené dopravné obmedzenia, zvýšili 
opatrnosť a pozornosť, sledovali prenosné do-
pravné značenie a zariadenia, príp. ak je to mož-
né v čase dopravných obmedzení využili inú tra-
su, ktorou je mesto Považská Bystrica prepojené 
s okolitými regiónmi.
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ravskej ulici. Majiteľ nech sa hlási v inzertnej kan-
celárii v Divadle Púchov. 
• Našli sa kľúče v Marczibányiho záhrade. Majiteľ 
nech sa hlási v  inzertnej kancelárii Púchovských 
novín v divadle.
• Našla sa detská preukážka. Bola nájdená na la-
vičke na Dvoroch. Majiteľ nech sa hlási v inzertnej 
kancelárii v Divadle Púchov.

OZNAMY
• Základná organizácia Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých (ZO SZZP) v Púchove ozna-
muje, že 14. 9. organizuje posedenie pri guláši na 
ihrisku v Dolných Kočkovciach, poplatok 3 €, zači-
atok 14.00 hod. 
• ZO SZZO v Púchove oznamuje, že 21. 9. organizu-
je zájazd na term. kúpalisko v Dun. Strede, popla-
tok 18,50  €, odchod 6.00 hod. za starým DK. 
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do 
nášho klubu ZO JDS Púchov. Členovia sa stretá-
vajú každú nedeľu v nepárny týždeň v klubovni 
nad plavárňou MŠK Púchov od 15:00 - 18:00 hod. 
Tešíme sa na vás.
• ZO SZZO v Púchove oznamuje, že 19. 10. orga-
nizuje zájazd na husacie hody do Chorvátskeho 
Grobu. Poplatok na os. je 28 € (1/4 husy, kapusa, 
lokše + cesta), odchod o 10:30 hod. od starého DK.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Reštaurácia Čierny Havran hľadá  na TPP alebo 
brigádne servírku. Mzda: 3,70 €/hod. Benefity: 
strava, pitný režim, odmeny. Tel. 0918 855 760. 
• Hľadáme milú, komunikatívnu a  zodpovednú 
predavačku do butiku s  dámskou módou, ktorú 
baví práca s  ľuďmi. Vítaná je aj vitálna dôchod-
kyňa, prípad. inv. dôch. môže byť aj brigádne. 
Bližšie info na tel. 0907 661 974.
• Prijmem závozníka na rozvoz piva, len PU a blíz-
ke okolie. Mzda: 800 € netto. Tel. 0948 109 209.

RÔZNE
• Hľadám pomocnú silu pre čiastočné imobilnú 
ženu (45 rokov a pacient SM).  Opatrovateľský kurz 
nie je nutný. Tel. 0902 719 983.
• METROVÝ TEXTIL – vchod pri pódiu. Napriek 
oprave fasády máme otvorené. Vyrobíme vám by-
tový textil na mieru.         
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937.
• NÁBOR KRAV MAGA Púchov od septembra 
2019. Reálna sebaobrana. Tréningy pre zači-
atočníkov aj pokročilých. T. č. 0903 231 207, 
Lionel.

STRATY - NÁLEZY
• Našiel sa hudobný nástroj vo vnútrobloku na Mo-

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

Kontakt: 0911 290 983  

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

NÁRODNÝ PARK POLONINY

Cena: 178 €

26.-29. september 2019 (štvrtok-nedeľa)

Nedotknutá príroda, Karpatské bukové pralesy 
(Stužica, Hávešová), Warholove Medzilaborce, 
Sninský kameň, Kaštieľ Humenné, drevené 
kostolíky Unesco a oveľa viac!

21. september 2019 (sobota)

Cena: 26 €

Celodenná turistika v národnom parku - 
Prielom hornádu a Veľký Kyseľ - lávky, 
rebríky, vodopády, stupačky.

Turistika!

KRÁSY LIPTOVA II.

Cena: 23 €

14. september 2019 (sobota) 

Lanovka na Malinô Brdo, ľahká turistika 
na Vlkolínec (Unesco), prehliadka hradu 
Liptovský hrádok, kúpanie v termáloch 
Aquaparku Bešeňová so skupin. zľavou.

NEW YORK A WASHINGTON +
FANTÓM OPERY
Svetoznáme múzeá, Times Square, Ostrov Sochy
Slobody, State Island, Roosevelt Island, Empire 
State Building, Central Park a oveľa viac!

7.-14. október 2019 SEVERNÁ AMERIKA 

Cena: 1 550 €

Posledné 2 miesta!

TOP zájazd!

4-dňový zájazd

Oddychovka!

SLOVENSKÝ RAJ

AKTUÁLNA PONUKA ZÁJAZDOV

8-dňový poznávací zájazd

PRIAMY LET !

(muzikál na Brodwayi)

(v cene spiatočná letenka vrátane poplatkov, 
hotel. ubyt., raňajky, prehliadky so sprievodcami) 

OZNAM
V dňoch od 20. 9. 2019 (piatok) do 21. 9. 2019 (sobota) bude úplná uzá-
vierka miestnej komunikácie Námestie slobody a Ulice Dvory z dôvodu 
konania 21. ročníka Púchovského jarmoku. 
Obchádzka bude vedená po Moravskej ulici.

Letné kúpalisko ukončilo prevádzku 2. septembra 2019. 
Krytá plaváreň bude pre verejnosť opäť otvorená 
od 3. septembra 2019.
Pondelok - piatok  17.30 - 20.30
Sobota:   14.00 - 20.30
Nedeľa:   14.00 - 20.30
Zľavnené plávanie za vstupné 1 euro od pondelka do piatka v čase od 
10.00 do 12.00. 
Raňajšie plávanie vždy utorok, streda, štvrtok od 7.00 do 8.00.  



inzercia

v meste Púchov a jeho mestských častiach

Fotografie LETNEJ výzdoby môžete zasielať 
od 1. 7. do 1. 9. 2019 na adresu: 
sutaz@puchov.sk

Fotografie JESENNO-ZIMNEJ výzdoby môžete 
zasielať od 1. 9. do 31. 12. 2019 na: 
sutaz@puchov.sk

Súťažíte o poukazy na nákup záhradkárskeho 
materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 
100, 75 a 50 eur, ďalší výherca získa špeciálnu 
cenu primátorky mesta Púchov.

okno, predzáhradku alebo terasu 

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ BALKÓN
Organizátor:

MESTO PÚCHOV

Chcete prebudiť
váš internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

Viac info na 
www.swan.sk

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

KONTAKT
042 / 29 01 111, puchov@swan.sk

už od

9,99 € 
mesačne

INTERNET 
TO.doma


