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5. výročie otvorenia Divadla Púchov so štvorlístkom podujatí 
Pred piatimi rokmi – 20. 9. 2013 sme ot-
vorili Divadlo. Hoenningovo námestie po 
prvýkrát spustilo fontánu nesúcu meno jej 
patróna – baróna Hoenninga.  Čas plynul a 
my sme pre Vás odpremietali viac než tisícku 
filmov, odohrali asi 120 divadelných pred-
stavení, 70 koncertov, zorganizovali desiatky 
plesov, svadieb, firemných eventov, predná-
šok, konferencií, kurzov...      
Keď sme ho otvorili, stretávali sme sa s 
množstvom dojímavých reakcií našich hostí 
– Zdenka Studenková, Zuzka Fialová, Diana 
Móorová napríklad - sa pred svojím diva-
delným predstavením postavili na javisko, 
vypustili slzu dojatia a vyslovili obdobnú 
vetu: „Vy ste to naozaj postavili?“ Zahrať si 
na nových doskách, ktoré znamenajú svet, 
na Slovensku naozaj nie je bežné... A aj keď 
mnohých Púchovčanov stále trápi zadlže-
nosť alebo cena tejto budovy, my sme boli a 
sme z nej nesmierne šťastní. Pretože zachrá-
nila ďalší osud našich skvelých a početných 
divadelných a folklórnych súborov. Aj keď 
aktuálne nám je pri tom širokom spektre 
činností - naozaj tesná a malá...
Na štvordňové tiché a skromné „oslavy“ sme 
sa však vošli všetci, ktorí chceli byť pri tejto 
symbolickej spomienke. Približne 400 ná-
vštevníkov štvrtkového (20. 9.) energického 
koncertu Celeste Buckingham a King Shao-
lin, 320 plných kresiel a prístavkov na skve-
lom piatkovom divadelnom predstavení 
Kristíny Greppelovej, Anikó Vargovej, Marka 
Igondu a Martina Mňahončáka Ešte raz ale 
lepšie (21. 9.), 250 návštevníkov v kine na 
komediálnej novinke Po čom muži túžia (22. 
a 23. 9.), či 150 detí a rodičov na bábkovo-či-
nohernej rozprávke Môj macík v nedeľu (23. 
9). Rozdali sme teda viac než 1100 pamät-
ných kartičiek, ako poďakovanie za priazeň i 
malú spomienku do dlane na tieto pamätné 
dni nášho malého výročia. 
Pripájam k nemu ešte jednu veľkú vďaku 
všetkým našim kolegom, či už zamestnan-
com, spolupracovníkom alebo členom 
jednotlivých našich súborov. Ďakujeme za 
skvelú prácu, ktorú odvádzate!  
Hovorí sa, že divadlo je veľmi intímny a kardi-
nálny záznam okamihu. Nikde totiž nezane-
cháva takú stopu ako práve v srdci a v duši. 
Naše púchovské divadlo takto „zaznamená-
va“ už päť rokov. A presne to mu prajeme aj 
naďalej, aby ste sa  doň často a radi vracali 
– na ktorékoľvek z podujatí. Alebo inak - ak 
budete mať kedykoľvek ťažký deň alebo 
budete unavení, smutní, len otvorte dvere 
a vojdite. Táto budova má naozaj obrovskú 
silu, je v nej naakumulovaných veľa pekných 
zážitkov a dobrej energie (ak pravdaže, prá-
ve nie je po mestskom zastupiteľstve, naprí-
klad :-), vždy nejaká krása visí na stenách či 
v priestore vo vestibule na poschodí, takže 
som si istá, že keď vstúpite, pocítite, ako lieči, 
ako sa v nej dá oddychovať a pookriať. Veľmi 
pekne Vám ďakujeme za priazeň a spoluprá-
cu a tešíme sa na ďalšiu.

Mika Vargová, manažérka kultúry

Celeste Buckhingham a King Shaolin.

Celeste Buckhingham.

Marko Igonda 
a Ján Mňahončák
v predstavení 
„Ešte raz a lepšie.“

Mika Vargová. Nedeľné predstavenie pre deti „Môj macík“.
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V  mene primátora mesta Rastisla-
va Heneka delegáciu bieloruského 
veľvyslanca ráno o 10. hodine na 
mestskej radnici privítala poslan-
kyňa Irena Kováčiková. Za sloven-
skú stranu za rokovacím stolom 
okrem nej sedeli manželka primá-
tora Katarína Heneková, prezident 
Združenia podnikateľov regiónu 
Púchov Vladimír Taraba a predsta-
vitelia Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka - rektor univerzity 

Veľvyslanec Bieloruskej republiky navštívil Púchov

Jozef Habánik a dekanka Fakulty 
priemyselných technológií Darina 
Ondrušová. Predmetom stretnutia 
bolo nadviazanie kontaktov pred-
staviteľov púchovskej samosprávy, 
Fakulty priemyselných technológií 
a združenia podnikateľov s veľvysla-
nectvom Bieloruska a získanie infor-
mácii o možnostiach spolupráce s 
Bieloruskom. 
O 11. hodine sa návšteva presunula 
do Župného domu, kde ich čakala 

prehliadka exponátov Archeologic-
kého múzea púchovskej kultúry. 
Historický výklad zabezpečila dob-
rovoľná pracovníčka múzea Stanisla-
va Flimmelová. Delegácia bielorus-
kého veľvyslanca potom odišla na 
prehliadku Fakulty priemyselných 
technológií a na obed. Po skončení 
návštevy v Púchove veľvyslanec Igor 
Leščeňa so sprievodom odišiel na 
návštevu mesta Považská Bystrica.

-sf-

Poslanec Európskeho parlamentu v Púchove
Veľké množstvo ľudí zaujíma momen-
tálna situácia v Európskej únii. Ľudia 
vnímajú problémy, ktoré sa vyskytujú 
v EÚ v posledných rokoch. Slovensko 
nie je výnimkou a naši občania takisto 
vidia krízu, ktorá momentálne posti-
huje tento európsky projekt. Ten však 
prináša množstvo výhod, ktoré môžu 
využívať všetky členské krajiny EÚ. Či 
už to je štúdium v zahraničí, program 
ERASMUS pre vysokoškolákov, ne-
obmedzené a slobodné cestovanie v 
únii a takisto práca, ktorá je pre našich 
občanov v zahraničí ponúkaná. Pre 

mňa, ako mladého človeka pohľad na 
Európsku úniu smeruje najmä k spo-
mínaným výhodám ako zahraničné 
štúdium a slobodné cestovanie vrám-
ci krajín EÚ. Táto téma sa týka aj mno-
hých ďalších študentov. 
Preto som prostredníctvom Rady mlá-
deže Trenčianskeho kraja usporiadal 
diskusiu s poslancom Európskeho 
parlamentu Ing. Ivanom Štefancom 
PhD. MBA, ktorý veľmi ochotne pri-
jal moje pozvanie a prišiel medzi nás 
na púchovské gymnázium. Diskusia, 
ktorú sme spolu viedli priniesla množ-

stvo odpovedí na otázky týkajúce sa 
brexitu, nálady nastavenej v iných 
krajinách EÚ, výhodách a nevýhodách 
únie, ktoré vidia mladí ľudia atď. Po 
týchto otázkach nasledovali otázky 
študentov, ktorí mali o jeho odpovede 
veľký záujem a opýtali sa hneď niekoľ-
kokrát. Europoslanec I. Štefanec na 
všetky odpovedal, čo našich študen-
tov potešilo.
Je veľkým zážitkom hľadať odpovede 
na rôzne otázky, ktoré sa týkajú tak 
veľkej inštitúcie ako je Európska únia, 
práve od poslanca, ktorý o jej chode 
dennodenne rozhoduje v Európskom 
parlamente. Som veľmi vďačný, že 
poslanec I. Štefanec prišiel medzi 
nás aj napriek jeho vyťaženosti a bol 
ochotný rozprávať sa s mladými ľuď-
mi. Je dôležité, aby sa mladí zaujímali 
o spoločenské témy, o ich budúcnosti 
a budúcnosti Slovenskej republiky a 
takisto o Európsku úniu, ktorá má na 
náš život veľký vplyv. 
Verím, že si naši žiaci odniesli z tejto 
diskusie čo najviac a už teraz sa teším, 
ako budeme môcť pre našich žiakov 
zorganizovať ďalšie besedy, pretože 
ako povedali, do budúcna by určite 
niečo podobné znovu privítali.

Šimon Gabčo, organizátor diskusie

Kontrola plnenia uznesení z 
predchádzajúceho zasadnutia 
MsZ Púchov
Správa hlavnej kontrolórky z 
kontroly dotácií poskytnutých 
mestom Púchov v roku 2017
Správa hl. kontrolórky z kontroly 
dodržiavania postupov verej. 
obstarávania v zmysle zákona 
o verej. obstarávaní na vybratej 
vzorke zákaziek realiz. v 1. polro-
ku 2018 odd. výstavby a ŽP
Správa hl. kontrolórky z kontroly 
vysielania Púchovskej televízie v 
súvislosti so stratou licencie pre 
vysielanie
Plnenie rozpočtu Mesta Púchov 
k 30. 6. 2018 a monitorovacia 
správa programového rozpočtu 
k 30. 6. 2018
Úprava rozpočtu Mesta Púchov 
- september 2018
Dodatok č. 1 z roku 2018 k VZN 
č. 4/2017 o prideľovaní nájom-
ných bytov vo vlastníctve Mesta 
Púchov
Operatívny plán zimnej údržby 
Mesta Púchov na roky 2018 - 
2019
Zásady z roku 2018, ktorými 
sa určuje postup pri výpožičke 
monitorovacieho zariadenia 
občanom mesta Púchov
Informácia o investičných 
akciách Mesta Púchov
Správy o činnosti mestských 
spoločností, MsP a MsÚ
Dotácie
Predaj, kúpa
Nájom
Rôzne
Diskusia, interpelácie

26. 9. 2018 (streda) o 9.00  h. 
Divadlo Púchov, Hoenningovo nám. 2002

Pozvánka na MsZ Púchov

PROGRAM ROKOVANIA
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Miroslav Kubičár a kauza mestských nájomných bytov
Púchovské noviny v poslednej dobe čelia obvineniam, že rozširujú klamstvá a zatajujú fakty  
v kauze mestských nájomných bytov. Okrem bývalého primátora Mariána Michalca túto kauzu 
využíva vo svojej volebnej kampani aj jeho bývalý zástupca Miroslav Kubičár. Oslovili sme ho, 
nech vysvetlí svoje stanoviská publikované na internete.

Otázky, ktoré Púchovské noviny 
zaslali poslancovi M. Kubičárovi:
Dňa 27. 6. 2018 ste napísali: „Úrad-
níckym, necitlivým postupom vedenia 
mesta sa aktuálne ocitlo šesť rodín v 
nezávideniahodnej situácii, keď dostali 
od primátora výzvu na vysťahovanie 
bytu do konca augusta. A v podobnej 
situácii sa môžu v krátkom čase ocitnúť 
desiatky ďalších rodín. Možné riešenie 
v podobe rokovania so ŠFRB o úhrade 
zostatku úveru je už na stole.“
1. Keby ste vy boli na mieste primáto-
ra R. Heneka, podpísali by ste opako-
vané pridelenie bytu aj v prípade, že 
nie sú splnené zákonné podmienky a 
bytová komisia to neodporučila?

2. Aké riešenie ste mali na mysli v po-
slednej vete? Veď aj po úhrade zostat-
ku úveru ŠFRB by byty naďalej patrili 
do kategórie sociálneho bývania a na 
situácii nájomníkov, ktorí nespĺňajú 
kritéria (vlastnia iný byt alebo majú 
príjem presahujúci stanovenú hrani-
cu), by to nič podstatné nezmenilo. 

3. Keby aj tieto byty neboli zaťažené 
podmienkami úveru ŠFRB a štátnej 
dotácie, bolo by podľa vás etické pre-
dávať byty vybraným nájomníkom za 
štátom regulovanú nízku cenu, na čo 
by sa im poskladali svojimi peniazmi 
ostatní občania mesta?

Dňa 28. 6. 2018 ste oznámili, že idete 
kandidovať na post primátora a jeden 
z dôvodov, ktorý vás k tomu viedol, je 
vraj „strata súdnosti v bytovej politike“. 
4. Ktoré rozhodnutie vedenia mesta 
tým myslíte? V čom je nesúdny návrh 
bytovej komisie (pripravený pracov-
níkmi MsÚ) neprideliť opakovane byt 
nájomníkom, ktorí nespĺňajú podm-
ienky určené zákonom a VZN?

Dňa 9. 7. 2018 ste napísali o poslan-
coch, ktorí nesúhlasili so škandali-
záciou situácie okolo nájomníkov, 
primátorovi a mestskom úrade: „títo 
poslanci dokážu ignorovať desiatky 
občanov, ktorí sa dostali, postupne do-
stávajú a dostanú pre neetický a nepro-
fesionálny výkon mesta, primátora a 
úradu, do katastrofálnej situácie...“
5. Ktorý skutok poslancov, primátora 
alebo úradu považujete za neetický a 
prečo?

Dňa 10. 7. 2018 ste napísali, že vaše 
„stretnutie s generálnym riaditeľom 
Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. 
Jurajom Kurňavkom naznačilo možné 
riešenia zo situácie, v ktorej sa ocitli oby-
vatelia nájomných bytov. Vôbec nejde o 
politiku či politikárčenie. Na mysli treba 
mať príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v zložitej 
situácii. Riešenie sa môže zrodiť len na 
mestskom úrade a v poslaneckom zbo-
re. Riešenie, ktoré ľuďom zažehná hroz-
bu straty strechy nad hlavou a mesto 
nezaťaží finančne, existuje. Teraz treba 
hľadať len dobrú vôľu.“
6. Aké riešenie, ktoré by nezaťažilo 
mesto finančne, ste mali na mysli? Ak 
k  riešeniu situácie nájomníkov stačí 
len dobrá vôľa, ako člen poslanecké-
ho zboru aké zákonné riešenie navr-
hujete?

Dňa 15. 7. 2018 ste napísali: „Mesto, ak 
chce byť skutočným a etickým vlastní-
kom mestských nájomných bytov, by 
malo byty stavať z vlastného rozpočtu. 
Tým spoluúčasť štátu vo forme úveru 
alebo dotácie nevylučujem, len zdôraz-
ňujem, že v prípade úveru, by mal byť 
úver splácaný z prostriedkov mesta. 
Vtedy môže mesto skutočne vlastniť 
mestské nájomné byty.
A tu sa dostávame na koreň problému, 
ktorý nám v Púchove aktuálne nastal. 
Je zbytočné v dnešnej situácii hľadať 
vinníka. Problém nájomných bytov v 
Púchove nastal už na úplnom začiatku, 
pri stanovení nájomného a štátom sta-
novených podmienkach na výšku prí-
jmu. Som presvedčený, že ak má mesto 
záujem na budovaní mestského fondu 
nájomných bytov, musí tieto byty splá-
cať z vlastných prostriedkov. Nájomné 
pre obyvateľa by malo byť stanovené 
tak, aby pokrývalo potreby obnovy da-
nej budovy, jej modernizácie a nie splát-
ky voči úveru.
Prečo takto uvažujem? Predstavte si, 
že 29 rokov bývate v nájomnom byte, 
ktorého splátky za úver sú rozpočítané 
na 30 rokov. Jeden rok pred splatením 
úveru sa Váš príjem zvýši tak, že presa-
huje zákonom stanovený 4-násobok 
životného minima. Podľa súčasných 
podmienok musíte byt opustiť. Na Vaše 
miesto príde nový nájomník, ktorý bude 
spĺňať podmienky na pridelenie bytu 
a bude riadne 1 rok platiť nájomné. Po 
roku požiada o odkúpenie takéhoto 

bytu za zostatkovú hodnotu. Zdá sa 
Vám to správne?...
Byty na Moyzesovej ulici nikdy v skutoč-
nosti nespĺňali podmienku nájomných 
a  tobôž sociálnych bytov. Mesto bolo 
po roku 1989 v zložitej situácii. Stred 
mesta bol zbúraný, investori sa nehrnu-
li. Púchov len využil možnosť výstavby 
bytov s podporou štátu. Predtým sa celé 
roky byty stavali ako štátne alebo druž-
stevné, neskôr mali byty dotáciu štátu 
takmer v hodnote jednej tretiny bytu 
(v takom byte bývam aj ja, hneď oproti, 
na Mudroňovej ulici). Žiaľ, tieto byty na 
Moyzesovej ulici majú nálepku nájom-
ných bytov. Ale určite nie sociálnych! 
Veď sú vo výnimočne exkluzívnej časti 
mesta, na pešej zóne, a niektoré majú 
rozlohu aj viac ako 85 m².“
7. Vy navrhujete, aby mesto zaplatilo 
výstavbu bytov a dalo ich do prená-
jmu vybraným občanom - aj takým, 
čo časom môžu mať aj vlastný byt 
alebo príjem presahujúci zákonom 
stanovený sociálny limit. Nájomníci 
by 20-30 rokov platili len prevádzku 
a obnovu bytov a potom si ich mohli 
odkúpiť za zvýhodnenú cenu zostat-
kovej hodnoty bytu. Mesto a štát by 
za nájomníkov zaplatili z peňazí da-
ňových poplatníkov veľký finančný 
rozdiel medzi tržnou a regulovanou 
cenou bytu. Vybraní ľudia by boli 
zvýhodnení na úkor ostatných, aj keď 
na to nie sú sociálne odkázaní. Tento 
postup sa vám zdá spravodlivý a etic-
ký? Mnohí občania by nesúhlasili ani s 
„rozdávaním“ bytov sociálne odkáza-
ným, ale „rozdávať“ byty ľuďom, ktorí 
majú svoj vlastný byt alebo vysoký 
príjem, je určite pre väčšinu občanov 
neprijateľné. Pochopil som váš návrh 
správne?

8. Prečo uvažujete s možnosťou, že 
byty na Mudroňovej a Moyzesovej 
ulici by mestské zastupiteľstvo chcelo 
predávať za zostatkovú cenu? Veď o 
takejto možnosti okrem nájomníkov, 
bývalého primátora M. Michalca a vás 
asi nikto neuvažuje. A podľa zmluvy 
s Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja o dotácii na 
výstavbu bytov to mesto ani nesmie 
urobiť.

9. Prečo o nájomných bytoch urče-
ných na sociálne bývanie na Moyzeso-
vej ulici píšete, že nikdy v skutočnosti 
nespĺňali podmienku nájomných by-
tov alebo ľutujete, že majú nálepku 
nájomných bytov? Ako by sa podľa 
vás mali volať byty, ktoré ľudia užívajú 
na základe nájomnej zmluvy? Veď 
ani R. Fico sa nehanbí, že býva v ná-
jomnom byte v  luxusnom komplexe 
Bonaparte?

10. Vy ste si nikdy neprečítali zákon 
č. 443/2010 Z. z., keď neviete, že byty 
na Mudroňovej a Moyzesovej ulici sú 
určené na sociálne bývanie? Alebo 
len zavádzate občanov a hráte sa so 
slovíčkami, keď využívate skutočnosť, 
že zákon nehovorí o „sociálnych by-
toch“ ale o „sociálnom bývaní“? Prečo 
sa podľa vás byt zákonom určený na 
sociálne bývanie nemôže nazývať so-
ciálny byt?

11. Viete, že sociálne bývanie je záko-
nom určené pre byty bežného štan-
dardu s  podlahovou plochou do 80 
m² a výnimočne aj pre byty do 88 m² 
(na bývanie osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím)? 
Foto na titulke: Facebook M. Kubičára

Jedeň deň pred ohlásením svojej kandidatúry na primátora mesta začal 
M. Kubičár „bojovať“ za záujmy nájomníkov mestských bytov prostred-
níctvom facebookových statusov.
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Odpoveď poslanca M. Kubičára
Vážení Púchovčania. Šéfredaktorom 
Púchovských novín som bol vyzvaný 
k reakcii na jeho 11 otázok k situácii s 
nájomnými bytmi na Moyzesovej ulici. 
Oznámenie o pripravovanom článku 
„o aktivitách bývalého viceprimátora 
Miroslava Kubičára súvisiacich s touto 
kauzou“ zverejnil na konci trojstrano-
vého článku o bytoch aj v Púchovských 
novinách č.32 na strane 7. V tomto 
predvolebnom období považujem ak-
tivity S. Flimmela za rovnako politické 
ako je jednostranné a politické celé jeho 
pôsobenie v Púchovských novinách. K 
danej téme som sa vyjadril prostredníc-
tvom sociálnych sietí viackrát a rovna-
ko som tak osobne urobil aj na posled-
ných zastupiteľstvách. 
Dnešný stav s nájomnými bytmi v Pú-
chove je predovšetkým komplexným 
problémom. Nemá jednoduché rie-
šenie. Pri jeho riešení nie je cieľ hľadať 
víťazov a porazených, vinníkov a tých 
bez viny. Jedná sa predovšetkým o ľudí, 
o ich rodiny, o občanov tohto mesta, 
ktorí si zaslúžia slušné, korektné, citlivé 
jednanie. Nie vyhýbanie sa občanom, 
vyostrovanie problému a hľadanie 
údajných klamstiev a klamárov, roz-
deľovanie na dobrých a zlých. To je sta-
rý nízky recept: vlastnú neochotu riešiť 
problém zakrývať hľadaním nejakého 
nepriateľa, ľudí rozdeľovať tak, aby 
sa odviedla pozornosť. V tejto veci nie 
je možné robiť závery rýchlo a jedno-
značne, tobôž nie na základe emócií a 
útržkovitých informácií. 
Byty na Moyzesovej ulici sa začali sta-
vať po roku 2000 a užívateľom boli 
odovzdané v roku 2003. V zmluvách 
sa hovorí o nájomných bytoch, nikde 
sa nespomína sociálne bývanie. Mes-
to bolo po roku 1989 v zložitej situácii. 
Stred mesta bol zbúraný, investori sa 
nehrnuli. Púchov v tom čase len využil 

možnosť výstavby bytov s podporou 
štátu. A  s  takouto podporou štátu po-
stavil bytovky na ruinách pôvodnej 
Moyzesovej ulice. Dnes je to najna-
vštevovanejšia časť mesta. Nikto vtedy 
netušil, že vznikne v roku 2010 zákon, 
ktorý sa bude vzťahovať na už existujú-
ce byty a nazve ich sociálnym bývaním, 
nikto vtedy nepredvídal, že dosiahnu-
tím plnoletosti dieťaťa a  jeho prvým 
zárobkom sa rodičia ocitnú v situácii, že 
budú musieť, pre prekročenie zárobko-
vého limitu, svoj domov, v ktorom pre-
žili kus života a vychovali deti, opustiť. 
Dnes sa nájde celá hromada paragra-
fových mudrlantov, ktorí rozumujú nad 
tým, čo sa mohlo urobiť, čo sa malo 
urobiť, čo by bolo, keby... Pri dnešnom 
riešení sa na začiatku malo myslieť pre-
dovšetkým na ľudí, na tých, ktorí tam 
bývajú, i na tých ostatných, na všetkých 
občanov mesta Púchov. Nie na MM a 
„celé bývalé vedenie mesta“, ako na „ich 
problém“. Lebo ako občan chcem mes-
tu a mestskému úradu predovšetkým 
dôverovať v tom, že postupuje vždy 
správne a ľudsky. A o tom dnes nie som 
presvedčený. Dôkazom toho je naprí-
klad rozpad bytovej komisie, v  ktorej 
sa členstva vzdali všetci traja poslanci. 
Dôkazom je i bránenie a  zabránenie 
konaniu mimoriadneho zastupiteľstva 
k otázke bytov. No a posledný dôkaz ne-
potrebuje žiaden komentár: uznesenie 
od poslanca Laka odobrené mestským 
právnikom a hlavnou kontrolórkou, 
ktoré pre nevykonateľnosť nepodpísal 
ani primátor ani jeho zástupca. 
Nebudem teraz odpovedať jednotlivo 
na 11 otázok šéfredaktora PN. Jeho 
konfrontačné snahy, profesionalitu a 
súdnosť nech posúdia občania a čita-
telia. Verím, že po voľbách budem môcť 
k najprijateľnejšiemu riešeniu aktívne 
prispieť.                              Miroslav Kubičár

Politici sú všade na svete rovnakí. 
Ak nechcú odpovedať na neprí-
jemné otázky, tak odpovedajú 
na otázky, na ktoré sa ich nikto 
nepýta. Zvyčajne tiež pourážajú 
novinára, ktorý má tú drzosť ne-
príjemné otázky politikovi položiť. 
Jedna strana politickej inzercie v 
Púchovských novinách stojí 240 
eur. M. Kubičár dostal ponuku za-
darmo vysvetliť ako si predstavuje 
riešenie kauzy okolo nájomných 
bytov, na ktorej sa už tretí mesiac 
politicky priživuje. Riešenie vraj 
pozná, ale do komunálnych volieb 
ho nechce prezradiť.

Poslanec M. Kubičár na polože-
né otázky neodpovedá, pretože 
nemá žiadne argumenty. Jediný 
nový argument, ktorý použil vo 
svojej odpovedi, je zavádzajúci a 
ľahko vyvrátiteľný. Vraj v pôvod-
ných nájomných zmluvách mest-
ských bytov sa nikde nespomína 
sociálne bývanie a nikto netušil, že 
sa takto mestské byty nazvú záko-
nom v roku 2010. Slová sú dôležité, 
ale realita je dôležitejšia. Zákon č. 
443/2010 Z. z. síce zaviedol nové 
pomenovanie bytov postavených 
z verejných prostriedkov, ale na 
dovtedajšej skutočnosti nič pod-
statné nezmenil. Sociálne kritériá o 
výške príjmu domácnosti pre tieto 
byty boli určené už pri ich výstavbe 
a odovzdaní do užívania. Mesto sa 
už pred 15 rokmi zaviazalo byty so 
štátnou dotáciou nepredávať a ná-
jomné zmluvy mohlo uzatvárať s 
nájomníkmi maximálne na 3 roky.

Mestské byty, či sa budú nazývať 
len „nájomné“ alebo „byty určené 
na sociálne bývania“, budú vždy 
bytmi sociálnymi. Sociálne byty 
sú byty, v ktorých majú bývať chu-
dobnejší občania, ktorí si bývanie 
nevedia zaobstarať za vlastné peni-
aze a ktorým musia na ich bývanie 
finančne prispievať ostatní bohatší 
spoluobčania. Ak to tak v Púchove 
doteraz nebolo, nie je to vina dneš-
ného primátora mesta, ale bývalé-
ho vedenia, v ktorom bol aj M. Ku-
bičár. Ak niekto niekedy v Púchove 
kšeftoval s mestskými bytmi, určite 
to nebol primátor R. Henek. Zaují-
mavý je tiež fakt, že prvým bodom 
volebného programu M. Kubičára, 
ktorým sa uchádza o post primáto-
ra, je „zastavíme nezmyselné súd-
ne spory, ktoré sú výhodné len pre 
právnikov“. Prečo asi?

Najrozsiahlejší príspevok M. Kubi-
čára k bytovej politike mesta má 
podnadpis „Ako sa vymaniť zo 
sociálnej bytovej pasce?“. V  člán-
ku tvrdí, že nájomníci mestských 
bytov, ktorým sa všetci skladáme 
na ich bývanie (majú nižšie ná-
jomné ako trhové), sú v sociálnej 
pasci. Vraj: kde pôjdu bývať, keď 
im mesto neodsúhlasí nájomnú 
zmluvu na ďalšie trojročné obdo-
bie? Tri rodiny zo siedmich, ktoré 
sa mali v tomto roku vysťahovať, 
už byt uvoľnili a odišli bývať do 
svojho vlastného bytu. Ostatné 
rodiny, ktorých príjem nespĺňa 
sociálne kritériá určené zákonom 
a nájomnou zmluvou, bývajú v 
bytoch už štyri mesiace bez plat-
nej nájomnej zmluvy. V skutočnej 
sociálnej pasci je predovšetkým 
74 púchovských rodín, ktoré tie-
to možnosti nemajú a dlhé roky 
čakajú, kým sa im uvoľní mestský 
byt. Nemajú vlastný byt a nemajú 
dostatočný príjem. Musia bývať u 
príbuzných alebo v nájomných by-
toch s  nedotovaným komerčným 
nájomným.

Keď som posielal poslancovi M. 
Kubičárovi svoje otázky, tušil som, 
že na ne nebude vedieť odpove-
dať. Preto som mu hneď ponúkol 
priestor v novinách na osprave-
dlnenie za svoje zavádzajúce a 
osočujúce tvrdenia. On namiesto 
ospravedlnenia pridal k svojim 
ničím nepodloženým obvineniam 
vedenia mesta zo straty súdnosti, 
neprofesionality, necitlivosti a ne-
etičnosti ešte ďalšiu urážku. Vraj tí, 
ktorí sa odvolávajú na zákon, VZN 
a nájomné zmluvy, sú „paragrafo-
ví mudrlanti“. Ako potom nazvať 
jeho, čo opakovane mudruje o 
nájomných bytoch určených na 
sociálne bývanie a poúča druhých 
o etike, a pritom nepozná ani zá-
kladné pojmy a právne predpisy?

Slavomír Flimmel

Poslanec M. Kubičár často a rád moralizuje a poučuje druhých. 
Keď má vysvetliť svoje riešenie problému, radšej mlčí.

Komentár šéfredaktora
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Mestská polícia

Na oddelenie mestskej polície prišiel muž z Púcho-
va, ktorý oznámil, že pri divadle na Štefánikovej ulici 
v Púchove našiel finančnú hotovosť približne 300 eur.
Na oddelení nechal svoje telefónne číslo s tým, že ak 
by niekto peniaze hľadal, nech sa mu ozve. Mestskí 
policajti muža upozornili, že v prípade nájdenia pe-
ňazí je povinný ich odovzdať. Muž to však odmietol.  

O necelú hodinu sa však muž na oddelenie vrátil 
s tým, že chce odovzdať nájdenú hotovosť 260 eur. 
Povedal, že sa nakoniec rozhodol pre odovzdanie 
peňazí, nakoľko nechce mať problémy s prípadným 

poškodeným, ktorým môže byť aj problémová oso-
ba. Nálezca vyslovil pochybnosť o uložení peňazí na 
oddelení mestskej polície Púchov a prejavil obavy o 
poctivom naložení s nájdenou vecou. Na oddelení 
ho informovali, že pokiaľ nedôveruje mestskej polí-
cii, môže peniaze odovzdať na Obvodnom oddelení 
Policajného zboru v Púchove. Napokon sa rozhodol 
peniaze odovzdať na oddelení mestskej polície, o 
čom bol následne spísaný záznam o nájdení veci a 
peniaze v zapečatenej obálke boli uložené v kancelá-
rii vedenia mestskej polície Púchov.                       (r)

Obišiel bez pokuty
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici obrancov mie-
ru, kde mal pri bytovom dome sedieť na trávniku 
neznámy muž pod vplyvom alkoholu. Hliadka na 
mieste našla muža z Dohnian, ktorý sa dopustil 
priestupku proti verejnému poriadku. Mestskí 
policajti vyriešili priestupok napomenutím. 

Stačilo napomenutie
Pre rušenie nočného pokoja privolali dvakrát 

policajnú hliadku do Nosíc, kde malo dochádzať 
k rušeniu nočného pokoja v areáli hasičskej sta-
nice. V prvom prípade sa ho krátko pred treťou 
hodinou nadránom dopustil muž z Milochova, v 
druhom prípade krátko po tretej hodine sa rov-
nakého priestupku dopustil muž z Nosíc. V oboch 
prípadoch hliadka vyriešila priestupok napome-
nutím.

Zranená žena
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na Ná-

mestí slobody, kde podľa telefonického oznáme-
nia mala na zemi ležať žena. Hliadka na mieste 
našla ženu z Púchova, ktorá spadla a poranila si 
hlavu. Zranenej žene privolali zdravotných zá-
chranárov, ktorí sa o ženu postarali. 

Otravovala susedku...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie ženy z Pribinovej ulice. Sťažovala sa 
na susedu bývajúcu o poschodia vyššie, ktorú jej 
mala klopať na dvere a pýtať od nej alpu. Mestskí 
policajti zistili, že ide o psychicky chorú osobu. 
Upozornili ju na nevhodné správanie a možnosť 
postihu.

Nezmestila sa do kože...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie podľa ktorého po bytovke na Rastisla-
vovej ulici chodí neznáma opitá žena, ktorá obťa-
žuje obyvateľov a vzbudzuje verejné pohoršenie. 
Hliadka po príchode na miesto našla evidentne 
opitú ženu z Ilavy, ktorá stála pred budovou s ot-
vorenou 1,5-litrovou fľaškou piva. Mestskí policaj-
ti ženu previezli do miesta prechodného bydliska 
v Púchove, priestupok vyriešili napomenutím.   

Hral legálne...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonickú 

sťažnosť, podľa ktorej mal na Štefánikovej ulici pri 
obchodnom dome hrať neznámy muž na harmo-
niku, čím obťažoval ľudí. Hliadka mestskej polície 
na mieste zistila, že muž z Lučenca mal od mesta 
povolenie platné až do konca septembra. 

Strážil bankomat?
Krátko po piatej hodine ráno prijali na oddelenie 

mestskej polície oznámenie, podľa ktorého mal 
pri bankomate peňažného ústavu v Púchove le-
žať neznámy opitý muž. Oznamovateľke sa ho ne-
podarilo prebrať a ponáhľala sa do práce. Hliadka 
na mieste našla spiaceho neznámeho muža, ktorý 
bol evidentne pod vplyvom alkoholu. Po jeho zo-
budení a zistení totožnosti mestskí policajti zistili, 
že ide o muža z obce Zubák. Priestupok prespá-
vania na verejnom priestranstve vyriešila hliadka 
napomenutím.  

Rozbité okno
Na oddelenie mestskej polície nahlásil muž z 

Púchove, že mu v noci neznámy páchateľ rozbil 
okno na garáži. Priestupok na majetku nechce 
oznámiť z dôvodu malej škody na rozbitom okne. 
Hliadka MsP na mieste zhotovila fotodokumentá-
ciu. Po príchode na oddelenie MsP preverila mes-
tský kamerový systém na Nábreží slobody, ale s 
negatívnym výsledkom. 

Nájdené peniaze napokon odovzdal na oddelení

   Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
okrese Púchov stúpla v auguste medzimesačne o 
0,13 percenta na úroveň 2,81 percenta. Po Myjav-
skom okrese stúpla v auguste nezamestnanosť v 
Púchovskom okrese najviac v celom Trenčianskom 
samosprávnom kraji. 
   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove evi-
doval v okrese Púchov v auguste 798 uchádzačov o 
zamestnanie. Z celkového počtu nezamestnaných 
bolo 467 žien a 63 občanov so zdravotným postih-
nutím. V evidencii úradu práce bolo v Púchovskom 
okrese 57 absolventov škôl, z nich 46 absolventov 
vysokých škôl a 11 absolventov stredných škôl. 
   Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bolo 
v Púchovskom okrese 216 mladších ako 30 rokov, čo 
je stále viac ako 27 percent. Starších ako 55 rokov evi-
doval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove 
152 uchádzačov o zamestnanie.   

   Miera nezamestnanosti klesla v auguste v Trenčian-
skom kraji na úroveň 3,18 percenta. Nezamestnanosť 
klesla vo všetkých okresoch kraja s výnimkou okre-
sov Myjava, Púchov a Nové Mesto nad Váhom.   
   Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Trenčian-
skom kraji v auguste v okrese Prievidza, kde dosiahla 
úroveň 4,63 percenta. Nasledovali okresy Považská 
Bystrica (3,72 percenta), Bánovce nad Bebravou (3,41 
percenta), Partizánske (3,15 percenta), Myjava (2,94 
percenta), Púchov (2,81 percenta), Nové Mesto nad 
Váhom (2,54 percenta), Ilava (2,26 percenta) a Tren-
čín (2,26 percenta). 
   Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 
v auguste na Slovensku o 0,05 percenta na úroveň 
5,42 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská So-
bota (17,25 percenta), najnižšia v okrese Hlohovec 
(2,10 percenta). 

(r)

Priemerná miera nezamestnanosti stúpla v 
okrese Púchov na úroveň 2,81 percenta

Považskobystrickí kriminalisti na základe opera-
tívnych informácií zadržali v piatok 14. septembra v 
obedňajších hodinách bezprostredne po spáchaní 
krádeže vlámaním do bytu na Lánskej ulici v Považ-
skej Bystrici troch občanov Gruzínska (50,31,31). Z 
bytu mali odcudziť peniaze, rôzne športové a spo-
ločenské oblečenie, alkohol, päť kilogramov mäsa 
a iné veci v celkovej hodnote cca 1000 eur. Po tom, 
ako vykonali krádež s ukradnutými vecami nastúpili 
do motorového vozidla zn. Peugeot s poľským evi-
denčným číslom, ktoré 
bolo zaparkované asi 200 
metrov od domu, v kto-
rom vykonali spomínanú 
krádež.

Následnou prehliad-
kou vozidla  boli zaistené 
ukradnuté veci z bytu, 
ako aj náradie použité pri 
vlámaní, na ktorom v sú-
časnosti prebieha znalec-
ké skúmanie v súvislosti s 
podozrením na viaceré 
spáchané krádeže na 
rôznych miestach na Slo-
vensku. Nie je vylúčené, 
že objekty krádeží si vy-
hliadli aj v Púchovskom 

okrese. Na trojicu mužov v automobile s poľskou po-
znávacou značkou upozornili štátni policajti aj mest-
ských policajtov v Púchove. 

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Považskej 
Bystrice  vzniesol voči trom Gruzíncom obvinenie zo 
zločinu krádeže a prečinu porušovania domovej slo-
body   a následne spracoval na všetkých troch  pod-
net na vzatie do väzby. V prípade dokázania viny hro-
zí obvineným trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.

 KR PZ Trenčín

Gruzínskych zlodejov chytili u susedov, na 
svedomí môžu mať aj vlámania v okolí

POLÍCIA INFORMUJE
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Aktuálne spod Lachovca
Pri pohľade na toto motoro-
vé vozidlo s trenčianskou ŠPZ 
už dlhšiu dobu „parkujúce“ za 
Cintorínom oproti bytovému 
domu č. 1249 ma napadá len 
jedna myšlienka, že parkovisko 
nie je vrakovisko, preto by bolo 
žiadúce, aby majiteľ tohto evi-
dentne vraku konal a auto čo 
najskôr odpratal tam kam patrí 
a nezaberal v tejto lokalite par-
kovacie miesto domácim, resp. 
návštevníkom cintorína. Rie-
šením sa už zaoberá mestská 
polícia, majiteľka je momentál-
ne v zahraničí, prisľúbila že po 
návrate dá vrak odpratať.

V týchto dňoch prebieha na 
objekte CSS Chmelinec realizá-
cia rozsiahlej a organizačne ur-
čite náročnej investičnej akcie 
výmeny starých okien za nové 
plastové, energeticky úspor-
nejšie. Akciu financuje a zabez-
pečuje TSK. Dodávateľ prác si 
zdá sa s poriadkom na stave-
nisku (mestský pozemok) ťažkú 
hlavu nerobí a tento - nazvime 
to slušne – neporiadok tam je 
dlhodobo, po skončení zmeny 
aj cez víkendy a bol tam aj cez 
jarmočnú sobotu a bez akých-
koľvek zábran obmedzujúcich 
vstup na stavenisko....čo na to 
povedia realizátor a stavebný 
dozor?

Ing. Pavel Melišík,
poslanec MsZ 

a predseda VMČ č. 1

Od októbra bude mať sociálny obchod, ktorý 
je zriadený v budove SOV na Námestí slobo-
dy otvorené vždy vo štvrtok v čase od15.30 
do 17.00 hod. Redakciu Púchovských novín o 
tom informovala Lenka Jamborková, ktorá sa 
o prevádzku obchodíka pomenovaného „Veci 
za úsmev“ spolu s ďalšími dobrovoľníkmi stará. 
„Do obchodíku si môže prísť zobrať veci kto-
koľvek. Funguje to na takej vzájomnej pomo-
ci: ľudia donesú veci, ktoré už nepoužívajú, ale 
sú ešte dobré a zároveň si aj oni môžu vybrať.“ 
Keďže prinesených vecí (najmä oblečenia a hra-
čiek) sa medzičasom nazdromaždilo viac, než 
vládzu skladové kapacity obchodu uniesť, po-
súvajú ich ďalej. „Napríklad aj do NsP  Ilava na 
doliečovacie oddelenie, do Senior parku v Pú-
chove a tiež sa veľa posunulo či už oblečenia 
alebo hračiek do krízového centra pre ženy v 
Považskej Bystrici. V  spolupráci s pánom fa-
rárom z Lednice sa veci dávajú aj do charity v 
Žiline. Začiatkom roka sme tiež zabalili niekoľ-
ko krabíc do Bosny a Hercegoviny, kde robila 
slovenská armáda v spolupráci s Červeným 
krížom zbierku oblečenia,“ vysvetľuje Jambor-
ková.  
Obchod využívajú nielen Púchovčania, ale aj  
ľudia z okolitých dedín. „Veľmi nás vždy poteší, 
keď niekomu urobí veľkú radosť, že si tam na-
šiel niečo pre seba alebo pre svojich blízkych, 
vtedy si vždy povieme - má to zmysel.“ 
Prevádzka „obchodu“ je na báze dobrovoľníc-
tva: „Preto vďaka za každého dobrovoľníka, 
ktorý tam trávi svoj voľný čas nielen počas  
otváracích hodín. A pritom si  niekedy od niek-
torých návštevníkov na svoju adresu dobro-
voľníci vypočujú všeličo,“ odhaľuje i nepríjem-
né skúsenosti. Zároveň ďakuje aj ľuďom, ktorí 
prinášajú do ochodu na Námestí slobody svoje, 
už nepotrebné veci a  pripomína:  „Veci by mali 
nosiť ľudia čisté, oprané, nezapáchajúce, pre-
tože potom vzniká veľký odpad a komplikuje 
to prevádzku obchodíka,“ uzatvára L. Jambor-
ková.                                                                              -tm-

POZOR! Zmena otváracích 
hodín sociálneho obchodu
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Európsky týždeň mobility 2018 na Sedlišti
Cieľom tejto akcie je povzbudiť sa-
mosprávy, aby zaviedli a podporo-
vali opatrenia udržateľnej mestskej 
mobility, aby vyzvali svojich obyva-
teľov využívať pre  prepravu  multi-
modálnu dopravu (peši, bicyklom či  
hromadnou dopravou) -  alternatívy 
osobných motorových vozidiel. Téma 
EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 
2018 je „Kombinuj a choď “. Pri pro-
pagácii tejto témy sa dôraz kladie na 
dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie 

náklady pre jednotlivca i spoločnosť, 
ako v prípade použitia súkromného 
vozidla. 
Slovenská agentúra životného pro-
stredia (SAŽP), rezortná inštitúcia 
Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, na Slovensku 
koordinuje program kampane Eu-
rópsky týždeň mobility na národnej 
úrovni. Mesto Púchov je tiež zapojené 
v projekte ETM. Priebežne plní pod-
mienky, ktoré postupne môžu skva-

litňovať život obyvateľov, ktorí použí-
vajú iné dopravné prostriedky, ako sú 
automobily. V meste boli obnovené 
autobusové zastávky, boli upravené 
bezbariérové vstupy na prechody 
pre chodcov, bol rozšírený kamerový 
systém, pripravuje sa nákup nových 
autobusov a pod. Novinka je, že žiaci 
na kurzy korčuľovania a plávania sa 
môžu prepravovať autobusovou do-
pravu ADP Púchov, zlepšil sa tiež sys-
tém zliav pre niektoré skupiny oby-
vateľov, ktorí využívajú autobusovú 
dopravu a pod.
Pri príležitosti ETM 2018 bola ZŠ Mlá-
dežnícka zapojená aktivitou pre žia-
kov 4. ročníka Najpomalší zvíťazí. Žiaci 
súťažili v jazde na bicykli vo vymedze-
ných dráhach, ktoré mali absolvovať 
za čo najkratší čas. Víťazom súťaže sa 
stal Adrián Pecho 2. miesto Skorka 
Martin a 3. miesto Juraj Cabúk. Projekt 
ETM podporili aj MŠ Chmelinec a MŠ 
Mládežnícka vlastnou aktivitou, ktorá 
bola zameraná na rozvoj zručností na 
kolobežke. Touto cestou ďakujem ve-
deniu všetkých zúčastnených subjek-
tou za pomoc pri prezentácii projektu 
ETM 2018.              Mgr. Miroslav Bučko

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra.



spravodajstvo 9

25. september - sv. Kleopas; bl. Vla-
dislav, kňaz a rehoľník
• Eufrozina - grécke meno s význa-
mom „veselá, dobrá, priateľská“
• Fruzína - maďarská podoba mena 
Eufrozina
• Jesika - pochádza z anglického 
mena Jessica, to zasa z hebrejského  
Yiskah, čo znamená „Boh sa pozerá“
• Vladislav, Vladislava - mená slo-
vanského pôvodu s významom 
„slávny vládca“
• Vladivoj - slovanského pôvodu s 
významom „vládca vojska“
26. september - sv. Kozma a 
Damián, mučeníci
• Edita - má anglický pôvod a v pre-
klade znamená „bohatá, šťastná“
• Damián, Damiána - starogrécke 
meno s významom „krotiteľ“
• Kozmas - grécke meno s význa-
mom „svet, poriadok“
27. september - sv. Vincent de 
Paul, kňaz
• Cyprián - má latinský pôvod a v 
preklade znamená „muž z ostrova 
Cypru“
• Mirabela - latinské meno s význa-
mom „zázračná, krásna“
28. september - sv. Václav, muče-
ník; sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, 
mučeníci
• Chariton, Kariton - grécke meno s 
významom „štedrý“
• Václav, Václava - má slovanský pô-
vod a jeho význam je „viac slávny“
29. september - sv. Michal, Gabriel 
a Rafael, archanjeli
• Michael, Michaela, Michal, Micha-
la - majú hebrejský pôvod a v pre-
klade znamenajú „ako Boh“, Bohu 
podobný“
30. september - sv. Hieronym, 
kňaz a učiteľ Cirkvi
• Hieronym - grécke meno s význa-
mom „sväté meno“
• Jarolím, Jarolíma - český variant 
mena Hieronym
• Jeremiáš - má hebrejský pôvod 
(Jirmejáhú) a v preklade znamená 
„Bohom povýšený“
• Ráchel, Ráchela - hebrejské meno 
s významom „ovca“, prenesene „tr-
pezlivá“
• Una - latinské meno s významom 
„jediná“
1. okóber - sv. Teréria z Lisieux pan-
na a učiteľka Cirkvi
• Arnold, Arnolda - meno nemec-
kého pôvodu s významom „vládca 
orol“
• Belina - pravdepodobne z mena 
Belinda, ktoré je anglicko-nemec-
kého pôvodu s významom „štít, 
ochrana“
• Remig - má latinský pôvod a v pre-
klade znamená „vesliar, lodiar“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán
 a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninámV Streženiciach hodovali
Štátny sviatok 15. 9. 2018 pripadol na sobotu  a občania obce oslavo-
vali vysvätenie kostola Sedembolestnej Panny Márie a s tým bol pri-
pravený program Streženických hodov na tento víkend. 

Všetci si užívali krásne slnečné dni, 
ktoré mnohí využili na návštevu Pú-
chovského jarmoku, ktorý slávil 25. 
výročie, ale ani Streženice sa nene-
chali zahanbiť. V spolupráci všetkých 
zložiek v obci bol pre občanov pri-
pravený bohatý program na sobotu 

aj nedeľu. V sobotu FK Streženice 
pripravilo futbalový program spoje-
ný s oslavami 25. výročia založenia 
Starých pánov, kedy pri zrode všet-
kého bol Pavol Pivko. Krásne plake-
ty s reklamnými predmetmi obce a 
klubu si prevzali všetci zakladatelia 

a aj terajší hráči starých pánov. A už 
tradične spevácka skupina Štepnic-
ká skala pripravila na sobotu večer 
hodovú zábavu, kde finančné pro-
striedky zo zábavy, ako vždy putujú 
na obnovu krojov, hudobných ná-
strojov a prípravu nového cédečka. 

Nedeľa ráno patrila svätej omši 
v kostole Sedembolestnej Panny 
Márie, po ktorej Poľovné združenie 
Dúbrava Streženice pozýva všet-
kých občanov do kultúrneho domu 
na chutný guláš z diviny. Popolud-
nie plné spevu, hudby, zábavy pri-
pravilo Zväz žien Streženice, Spe-
vácka skupina Štepnická skala, OZ 
Maximum 4 Streženice, Kynologický 
klub Streženice, FK Streženice starí 
páni a DHZ Streženice. Popoludnie 
odštartovala, ako inak, Štepnická 
skala, odzneli streženické piesne, ale 
aj piesne z pripravovaného nového 
cédečka. Dvestovka ľudí si spievala 
s nimi a na konci zaznel obrovský 
aplauz. A to už aj za rohom si spie-
vali hafkáči z Kynologického klubu 
Streženice pod vedením pána Fedo-
ra, aby ukázali, ako krásne vedia naši 
štvornohí priatelia byť nápomocní a 
ako vedia poslúchať. 

Vyvrcholenie prišlo na záver, kedy 
na plochu multifunkčného ihriska 
vbehli ženy Zväzu žien a Starí páni, 
aby si zmerali sily. Nad očakávanie 
dostali muži na frak, čo sa neobišlo 
bez vtipných momentov, smiechu a 
radosti detí. Dobrovoľní hasiči boli v 
kurze. Nová technika lákala deti aj 
dospelých. Vyskúšať si hasiť mohli 
aj tí najmenší až po najväčších. Na 
záver starosta obce a poslanci obec-
ného zastupiteľstva ďakujú za spo-
ločnú prípravu a aj realizáciu hodov, 
čoho si veľmi vážime a naši občania 
tiež.

Ing. Juraj Hrišo, starosta obce

Aktívne komunity si podelia až 200-tisíc eur. Uzávierka je 19. októbra
Nadácia VÚB, ktorá sa dlhodobo 
stavia na stranu iniciatívnych ľudí 
po celom Slovensku, opätovne 
vyhlasuje program Komunitné 
granty. Jeho štvrtý ročník priná-
ša významné zmeny, vďaka čomu 
pocítia obyvatelia regiónov vý-
razne silnejšiu podporu. 

Nadácia VÚB rozdelí medzi 32 
najlepších projektov - víťazov 
online hlasovania až 200 000 eur, 
pričom program rozširuje svoj 
dosah aj na komunitné projek-
ty zamerané na prácu s aktívny-
mi seniormi a  komunitami pri 
školách. K ešte efektívnejšiemu 

hodnoteniu prijatých žiadostí 
prispeje aj nový partner progra-
mu, ktorý bude sledovať pred-
ložené projekty z hľadiska názo-
rov širokej verejnosti zbieraných 
prostredníctvom unikátneho ná-
stroja Pocitové mapy. Uzávierka 
prihlášok je 19. októbra.             -r-
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Púchov, rovnako ako iné slovenské mestá, 
dlhodobo zápasí so živelným parkovaním, 
ktoré komplikuje život našim ľuďom. Preto je 
namieste otázka, dokedy budú Púchovčania 
doplácať parkovacími kapacitami na ľudí 
bez trvalého pobytu? Existujúce parkovacie 
automaty v obytných zónach, ani parkovacie 
karty totiž nijako nechránia Púchovčanov 
pred stále sa zvyšujúcim prílivom “cudzích” 
vodičov. Naše parkovacie miesta tak každý 
večer okupujú autá z rôznych kútov Slovenska.

Pavol Crkoň: 
Parkovacie miesta 
v našom meste musia 
patriť predovšetkým 
Púchovčanom!

Spravodlivosť musí byť aj v parkovacej politike, 
preto na parkovanie musí mať primárne nárok 
ten, čo v meste platí dane, teda v našom prípade 
Púchovčan s trvalým pobytom. Práve o takúto 
elementárnu spravodlivosť a zvýhodnenie domácich 
vodičov sa budeme usilovať v rámci Projektu rezident-
ského parkovania. 

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

PÚCHOV MÁ PEŇAZÍ DOSŤ, 
LEN ĽUDIA TO NECÍTIA

Rezidentské parkovanie, jednoducho povedané, zvýhod-
ní pri parkovaní tých, ktorí majú trvalé bydlisko 
v Púchove, vrátane všetkých jeho prímestských časti. 
Takíto “rezidenti” dostanú jednu rezidentskú parko-
vaciu kartu na byt zdarma. Tá bude viazaná na auto 
a bude neprenosná. Rezidentské parkovanie je vlastne 
spôsob ochrany domácich rezidentov v lokalitách, kam 
chodia parkovať „cudzí“ vodiči. Tí obsadzujú akúkoľvek 

táva neoznačených a dostupných pre nerezidentov. 
V čase medzi 7:00 a 18:00 hod. budú všetky parkoviská 
v obytných zónach zdarma a pre všetkých. Týmto krokom 
okrem iného podporíme aj vyššiu návštevnosť pre našich 
malých podnikateľov. Veľké parkovisko pri Rožáku bude 
cez deň od 7:00 do 18:00 hod. spoplatnené, ale až po 

dvoch hodinách. Prvé dve hodiny budú teda zdarma pre 
všetkých. V nočných hodinách bude toto veľké parko-
visko zdarma, aby sme umožnili parkovanie ľudom, 
ktorí nemajú nárok na rezidentskú kartu a nebudú môcť 
parkovať v obytných zónach.

Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú 
môcť v obytných rezidentských zónach parkovať aj tí, 
ktorí v meste síce žijú, ale nemajú tu trvalý pobyt. Pre 
nich budú určené abonentské karty za poplatok. Tie 
budú cenovo nastavené tak, aby “cezpoľných” motivo-
vali buď sa prihlásiť do Púchova na trvalý pobyt, alebo 
parkovať na parkoviskách svojich zamestnávateľov, 
alebo pricestovať do nášho mesta za prácou inak 
ako autom. Zavedením rezidentského parkovania 
v Púchove sa zároveň zrušia existujúce parkovacie au-
tomaty aj parkovacie karty za poplatok.

Náš Projekt rezidentského parkovania sa opiera 
o pozitívne skúsenosti tých miest, kde už regulované 
parkovanie zaviedli a výrazne tak znížili počty “cudzích” 
vozidiel, ktoré často aj celodenne parkovali pred doma-
mi domácich. 

O takúto ochranu parkovacích práv domácich sa budem 
cielene usilovať. Som totiž presvedčený, že parkovacie 
miesta v našom meste musia patriť predovšetkým 
Púchovčanom! 

Pavol Crkoň
kandidát na primátora

P
REZIDENTSKÉ
PARKOVANIE

Vyhradené pre 
Púchovčanov s platnou 

rezidentskou kartou

voľnú plochu, pričom 
domáci majú potom 
veľký problém parkovať 
v mieste, kde žijú a bývajú.

Zo skúseností obyvateľov 
vyplýva, že hlavným 
problémom parkova-
nia je nočné státie a to 
v celom meste, vrátane 
sídlisk.

V praxi bude rezi-
dentské parkovanie 
v Púchove znamenať, že 
v čase od 18:00 do 7:00 
hod. nasledujúceho 
dňa bude približne  
90 percent parkovacích 
miest rezidentských, 
zvyšných 10 percent os-

Pavol Crkoň: Doprava v meste musí byť bezpečnejšia 
- 3 jednoduché opatrenia pre zlepšenie

1. TLAČIDLOVÝ SEMAFOR 

V Púchove je niekoľko kritických úse-
kov ciest s nadmernou hustotou premávky 
a vysokou frekvenciou chodcov zároveň. Práve tam 
je povinnosťou mesta zvyšovať bezpečnosť chod-
cov inteligentnými technológiami. Napríklad 
na ul. 1. mája pri Alexandra Šport hoteli, kde je 
veľká koncentrácia najmä detí navštevujúcich 
športoviská, alebo na Vsetínskej ceste, kde 
hustá premávka bráni obyvateľom z Hrabovky 
bezpečne sa dostať do mesta. Tam, aj na iných 
podobne nebezpečných miestach, nainštalujeme 
jedno z najjednoduchších a najefektívnejších 
bezpečnostných riešení - tlačidlový semafor. 

Ten východiskovo funguje v režime “zelená pre 
automobily”. Po stlačení tlačidla sa však rozsvieti 
červená pre autá a zelená pre chodcov. Po chvíli 
sa zase semafor opäť vráti do pôvodného stavu. 
Navyše, čas červeného svetla pre vodiča a zeleného 
svetla pre chodcov, bude semafor zobrazovať na 
prehľadnom displeji. Jednoduché a účinné. 

2. INTELIGENTNÝ SEMAFOR ZNIŽUJÚCI 
RÝCHLOSŤ

Predstavte si chytrý semafor, ktorý dokáže 
prichádzajúce vozidlo zamerať radarom do vzdiale-
nosti asi 300 metrov. Na tom by nebolo nič zvláštne, 

napokon tak fungujú aj disple-
jové radary, ktoré dobre poznáme 
z vjazdov do mnohých slovenských 
miest a obcí. Tento inteligentný 
semafor je však dômyselnou 
a omnoho účinnejšou náhra-
dou práve voči týmto disple-
jovým informačným radarom, 
pri ktorých sa mnohí vodiči 
len pousmejú a pokračujú 
v pirátskej jazde.

Funguje tak, že pokiaľ vodič jazdí 
predpísanou rýchlosťou, semafor 

hodinách kvôli nemocnici, alebo v Starých Nosi-
ciach, na Riečnej ulici v Hrabovke či na ulici Pod 
Zábrehom. Samozrejme úsekov vhodných pre jeho 
osadenie je v meste viacero. 

nereaguje a svieti zelená. V prípade nedodržania 
predpísanej rýchlosti sa však prepne do oranžovej 
a červenej. Keď vozidlo spomalí na predpísanú 
rýchlosť, svetelná signalizácia prepne na zelenú 
a vozidlo prechádza. Ak však nespomalí, červená 
na semafore ho prinúti zastaviť. V budúcnosti 
sa sám vodič snaží predchádzať zastaveniu na se-
mafore tým, že v prípade rýchlejšej jazdy cielene 
spomalí na predpísanú rýchlosť.

Aj v Púchove máme nezodpovedných cest-
ných pirátov, pred ktorými musíme našich 
ľudí chrániť. Napríklad takýmito inteli-
gentnými semaformi. Na ul. J. Kráľa, kde je 
veľká premávka hlavne v dopoludňajších 

3. VYVÝŠENÝ PRIECHOD PRE CHODCOV 

Okolie škôl je najkritickejším miestom 
z hľadiska bezpečnosti premávky v meste. Aj na 
križovatke pri škole Komenského je zvýšený počet 
deti, ktoré ju navštevujú. Práve tam preto zvýšime 
oba priechody pre chodcov na nadúrovňové. 
Takto zvýšené priechody budú zároveň slúžiť ako 
spomaľovače a umožnia tak chodcom ale hlavne 
našim deťom bezpečnejšie prejsť cez cestu. 

Pavol Crkoň
kandidát na primátora
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Jubilejný 20. ročník výstavy stred-
ných škôl Stredoškolák – Hrdina 
remesla 2018 bude od štvrtka 4. 
októbra do piatku 5. októbra 2018 v 
priestoroch výstaviska Expo Center, 
a. s, v Trenčíne hostiť žiakov základ-
ných a stredných škôl, zástupcov re-
gionálnych firiem i širokú verejnosť.

Dlhoročná tradícia „Stredoškoláka“ 
už dvadsať rokov ponúka stredným 
odborným školám, gymnáziám či 
iným vzdelávacím inštitúciám a fir-
mám v regióne výbornú príležitosť 
prezentovať svoju činnosť žiakom zá-
kladných škôl. Tí sa zas vďaka výstave 
majú možnosť dozvedieť dôležité 
informácie o možnostiach ich ďal-
šieho študijného a kariérneho rastu. 
Okrem prezentácie stredných škôl je 
tento rok pre návštevníkov priprave-
ný aj veľtrh pracovných príležitostí 
či bohatý sprievodný program plný 

kultúrnych vystúpení, odborných 
seminárov a súťaží. Výstava bude 
zameraná na prezentáciu rôznych 
vzdelávacích oblastí, na výstave sa 
budú spolu so strednými školami 
prezentovať aj zamestnávatelia po-
skytujúci žiakom škôl štúdium systé-
mom duálneho vzdelávania. Počas 
výstavy bude pre žiakov základných 
škôl pripravený sprievodný program 
zameraný na preverenie ich manuál-
nych zručností. Najšikovnejší z nich 
budú odmenení zaujímavými cena-
mi. Súčasne s výstavou prebehne 
aj veľtrh pracovných príležitostí a 
vzdelávania s názvom JOB FORUM. 
Ako novinku bude tento rok Cent-
rum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Trenčíne 
poskytovať služby tzv. mobilného 
kariérneho centra, ktorého úlohou 
bude ponúkať pomoc pri voľbe ďal-
šieho štúdia, povolania či zamestna-

nia. Tak ako počas predchádzajúcich 
ročníkov odovzdá Krajské centrum 
voľného času v Trenčíne trom naj-
lepším gymnáziám a trom najlepším 
stredným odborným školám vecné 
ceny v rámci súťaže o Pohár predse-
du Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Rovnako sa budú vyhlasovať aj 
výsledky výstavných súťaží v kategó-
riách Top exponát, Najlepší umelecký 

Blíži sa 20. ročník populárnej výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla                   

exponát, Najlepší technický exponát 
a Cena publika. Výstavu Stredoško-
lák – Hrdina remesla 2018 tradične 
organizuje Expo Center, a. s., Trenčín 
s podporou Trenčianskeho samo-
správneho kraja, Krajským centrom 
voľného času v Trenčíne a Centrom 
pedagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie v Trenčíne.

 (Matej Plánek)

Vzorový Hokejový región Trenčín bude 
vychovávať budúce hokejové hviezdy!
Vrátiť mládež na športoviská a vy-
chovať novú hokejovú generáciu. S 
týmto jasným cieľom začína misiu 
Slovenský zväz ľadového hokeja 
(SZĽH). Pilotným regiónom, ktorý 
bude vzorom pre ďalšie regióny na 
Slovensku, je Trenčiansky kraj. 

Slovenský hokej majú rozbehnúť roz-
vojové projekty s mládežou, kolískou 
pre nadaných športovcov pred vstu-
pom do veľkého hokejového sveta 
bude Regionálna stredoškolská hoke-
jová akadémia, ktorá vznikne v rámci 
Športového gymnázia v Trenčíne. 
Oživiť tradíciu trenčianskeho hokeja a 
prinavrátiť mestu Trenčín pozíciu ho-
kejovej mekky sa rozhodli slovenskí 
hokejisti spolu s Trenčianskou župou 
a podpisom memoranda o spolupráci 
v októbri minulého roka sa zaviazali 
vychovávať vzdelaných mladých ľudí, 
ktorí sú schopní uplatniť sa v športo-
vom, ale aj bežnom živote.
„V trenčianskom regióne sme našli 
najväčšiu podporu v našej snahe vrá-

tiť deti na športoviská a vytvoriť im 
priestor na pohyb, športovú prípra-
vu aj kvalitné vzdelanie. Misiu – slo-
venský hokej začíname rozvojovými 
projektmi, ktoré riešia komplexnú 
zmenu prístupu k vzdelávaniu špor-
tovo nadaných detí. Samotná misia 
zahŕňa projekt Centier športu pri zá-
kladných školách a prácu tzv. amba-
sádorov športových aktivít, školský 
korčuliarsky program, vzdelávaciu 
platformu pre trénerov a projekt 
Regionálnej stredoškolskej hokejo-
vej akadémie, ktorý sa rozbieha pod 
patronátom Trenčianskeho kraja,” 
vysvetlil prezident SZĽH Martin Kohút. 

Do školského korčuliarskeho progra-
mu sa v tomto školskom roku zapojí 
16 základných škôl z mesta Trenčín 
a okresné mestá Partizánske, Nové 
Mesto nad Váhom či Považská Bys-
trica. V ďalšej fáze by sa k nim mali 
pridať aj mestá Púchov, Prievidza, Bá-
novce nad Bebravou a Dubnica nad 
Váhom. Rodiny talentovaných detí 

by s ich športo-
vou prípravou, 
ktorá je finančne 
náročná, nemali 
mať žiadne mi-
moriadne vý-
davky. Hokejovú 
výbavu deťom 
zabezpečí SZĽH 
a priestor na 
trénovanie a do-
pravu konkrétne 
mesto.             (lk)

Kraj stále hľadá výnimočné osobnosti, ostávajú ešte  dva týždne! 
Trenčianska župa sa významné životné dielo obyvateľov kraja rozhodla 
oceniť najvyšším ocenením kraja. Nominovať ich môže široká verejnosť 
ešte do konca septembra! Návrh môže verejnosť zaslať písomne na ad-
resu TSK, e-mailom na adresu veronika.rezakova@tsk.sk alebo osobne  
na podateľni župného úradu.                                                                                     (tsk)
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29. 9. (sobota)   
NA CESTE: Gruzínsko a Arménsko o 19:00 
Chcete vedieť, aké je to putovať po kaukaz-
ských horách, keď cesta pred vami hovorí 
„no way“ a navigačka ukazuje, že idete 
správne? Či prečo jedného z nás vykázali 
z mešity alebo ako nás dostali holuby? Už 
teraz sa tešia, ako vám o všetkom porozprá-
vajú Majka & Maťko. 

3. 10., 17. 10., 24. 10. (vždy v stredu) 
Astronomický krúžok o 16:30
Stretnutie mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka.

5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10.  (vždy v piatok) 
Výtvarný ateliér o 16:00
Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. 

7. 10. (nedeľa)   
EkoFashion 2018 o 14:00 
Prečo recyklovať oblečenie? Prečo zamerať 
pozornosť na ekologickú stránku nášho 
ošatenia? Chceš sa dozvedieť viac? Poprí-
pade posunúť svoje módne kúsky niekomu 
inému alebo si sám doplniť šatník módnymi 
kúskami? Zavítaj na pilotný projekt EkoFa-
shion do Župného domu!
Podujatie EkoFashion je zamerané na výmenu oblečenia, kabeliek, topánok a do-
plnkov. Prineste vytriedené oblečenie do spoločného obehu a za odmenu si môže-
te odniesť čokoľvek, čo nájdete, čo potrebujete, čo sa vám zapáči.
ZBER OBLEČENIA: do 29. 9. v  knižnej kaviarni Podivný barón počas otváracích 
hodín (Župný dom, Nábrežie slobody 552/1, Púchov), od 30. 9. do 5. 10. zber oble-
čenia v LAMA School, vždy od pondelka do piatku od 15:00  do 19:00 (Štefánikova 
823/25, Púchov). Na akciu už nebude možné priniesť oblečenie.

13. 10. (sobota)   
Podivný Unique Djembe workshop + jam ssesion o 16:00 
Radi vás naučíme techniku hrania, povi-
eme vám niečo o pôvode djeme kutúry, 
naučíme sa africké rytmy a priblížime vám 
prepojenie celého tela a mysle s djembe a 
najmä vám ukážeme prečo bubnovanie tak 
milujeme. Tešíme sa na spoločnú vibráciu.

11. 10. (štvrtok)   
Kreatívny workshop: Zvieratká z ponožiek o 17:00 
Jednoduché, veselé, krásne a bez použitia 
ihly – aj také hračky sa dajú vyrobiť. A zvlád-
ne to naozaj každý, aj tí najmenší. Stačí len 
trochu fantázie a farebné ponožky. Ak sa 
vám doma povaľujú nejaké ponožky, ktoré 
nenosíte, už viete čo s nimi. Vytvorte si milé 
zvieratká a podarujte ich niekomu.

17. 10. (streda)   
Prírodný aranžmán k „Dušičkám“ 17:00 
Blíži sa čas spomienok a preto si tentokrát spolu vytvoríme aranžmán práve 
pre niekoho, kto nám bol blízky. Pôjde o čisto prírodné aranžmány. 

Sept./Október
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Piatok 28. 9., 17.30 h  Nedeľa 30. 9., 17.30 h  

SRDCOVÍ REBELI                                                                                                                                                                                                                                         
Čo sa stane, keď flákač a syn bohatého lekára dostane na zodpovednosť vážne chorého tínedže-
ra, ktorý sa môžno nedožije svojich 16 rokov? Jednoducho začnú žiť obaja naplno, akoby každý 
deň bol ten posledný. V jednom momente sa tak stretnú dva úplne rozdielne svety, svet klubov, 
večierkov, alkoholu a krásnych žien so svetom nemocnice, liekov a operačných sál. S tým druhým 
svetom si ale Lenny veľmi starosti nerobí a začne sa o Dávida starať tak, ako jednoducho vie... 
Komédia natočená podľa skutočného príbehu, ktorá vás chytí za srdce.
MN 12 rokov –  GER.  –  Bontonfilm  –  104´  –  český dabing  –  komédia, dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 28.     19.30 h,     Streda  3.10.  19.30 h  

PIVNICA                                                                                                                                                                                                                                         
Dlhoročné manželstvo Milana a Táni je v troskách, spája ich už len jediná dcéra Lenka. Keď sa však 
šestnásťročná tínedžerka nevráti domov z párty, ich život sa obráti naruby. Oboch rodičov pohltí 
bezmocnosť, strach a pocit viny. Kamaráti, spolužiaci, susedia, nikto im nevie pomôcť. Milan už 
neverí ani policajnému pátraniu, ktoré nikam nevedie a rozhodne sa odhaliť pravdu sám. Čoho 
všetkého je schopný zúfalý rodič, keď mu zmizne dieťa?
MN 15 rokov –  Slovensko-Česko-Rusko   –  Itafilm   -  114´-  originálna verzia  – dráma. Vstup-
né 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota  29.  15.30 h,     Nedeľa 30.  15.30 h  

PIADINÔŽKA                                                                                                                                                                                                                                            
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý 
šikovný Yeti nájde niečo, o čom si myslel, že neexistuje - človeka „piadinôžku“. Chýr o piadinôžke 
sa veľmi rýchlo rozšíri do kmeňa Yetiov.  Vyvolá senzáciu nad tým, čo ešte môže byť tam vonku vo 
veľkom svete za ich zasneženou dedinkou. 
MP–  USA –  Continentalfilm   - 96´  -  slovenský  dabing  –  animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota  29.  17.30 h,     Nedeľa 30.  19.30 h  

HELL FEST:PARK HRÔZY                                                                                                 
Partia kamarátov si ide užiť do zábavného parku hrôzy. Uprostred strašidelných atrakcií ich ale 
začne terorizovať a prenasledovať skutočná hrozba. Maskovaný zabijak. Ako sa dovoláte pomoci 
na mieste, kde si všetci myslia, že šialenec, ktorý sa vás pokúša zabiť a likviduje vašich kamarátov, 
je súčasťou show? Sériový zabijak v maske si totiž z lunaparku hrôzy urobil dokonalé maskovanie 
a svoje vlastné smrtonosné ihrisko. Panoptikum strašidiel kropí skutočná krv, na veľavážené pub-
likum čaká naozajstný des a smrť...
MN 15 rokov  – USA –  Bontonfilm -  100´-  titulky – horor. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda  3.   17.30 h    

POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT                                                                                                  
Známy slovenský dokumentarista po dlhých rokoch tvorivej (ne)absencie dokončil nový film. Ma-
rek Kuboš sa v tomto umeleckom hybride pokúsil o netradičnú sebareflexiu – ako umelca, syna, 
ale tiež obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel 
predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením na 
poli autorského dokumentu. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými, slovenskými filmármi, ale 
aj  ľuďmi z jeho skorších filmov, sa snaží nájsť na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede.                                                                       
MN 15  rokov – Slovensko  – ASFK –  72 ´ – slovensky  –  dokumentárny film. Vstupné 4 €, 
člen FK vstupné 3 €.

Piatok 5 .   17.30 h     Nedeľa 7.  15.30 h

HASTRMAN                                                                                                 
Príbeh jednej lásky, jednej vášne a jednej krajiny. Barón sa vracia so svojím sluhom (Jiří Lábus) z 
ciest po svete, aby obnovil rybníky na svojom panstve. Ako moderný a osvietený človek sa vymy-
ká štandardnému dedinskému životu. Stredom jeho záujmu sa stane nespútaná a výnimočná 
richtárova dcéra Katynka rebelujúca proti autoritám vášnivým uctievaním prírody a pohanských 
rituálov. Čím viac sa Katynka hastrmanovi približuje, tým viac v ňom narastajú pochybnosti, či ako 
človek v koži zvieraťa a zviera v človeku tentokrát obstojí. 
MN 12 rokov – ČR –  CinemArt - 100´-  česká verzia –  romantický thriller. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

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

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

Štvrtok, 27. 9.   veľká sála   15.00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará HS Rytmus z Oslian (Marián a Danulka Maňovci známi z TV Šláger). 
Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 4.9. v pokladni (od 10.00 h). Dĺžka podujatia: 180 minút.

Štvrtok, 4. 10.   veľká sála   19.00 h

JURAJ HNILICA  „Potichu tour“
Akustický koncert Juraja Hnilicu a jeho kapely v rámci „Potichu tour 2018“. Spevák, ktorého ne-
prehliadnuteľnou črtou je úsmev a optimizmus, vydal svoj druhý radový album s názvom „Sl-
nečný“. Predpredaj: 8 € kreslá, 7 € (balkóny a prístavky), v deň podujatia: 12 €.  Dĺžka: 60 minút.

Štvrtok, 11. 10.   veľká sála   17.00 h

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2018
Výstava prác od 10.00 do 18.00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17.00 hod.

Utorok, 16. 10.   veľká sála   17.00 h

PACI PAC DEŤOM
Hudobné predstavenie pre deti. Paci a Pac s pomocníkmi a zvieratkami zahrajú najobľúbenejšie 
pesničky a zaznejú aj novinky z aktuálneho cédečka Paci Pac Deťom. Vstupné: 8 € kreslá, 7 € (bal-
kóny a prístavky). Dĺžka podujatia: 60 minút.

Streda, 17. 10.   veľká sála   19.00 h

SILNÉ REČI
Stand-up comedy show v podaní komikov: Jakub Gulik, Michael Szatmary, Simona, Gabo Žifčák. 
Vstupné: 10 € (kreslá), 9 € (balkóny a prístavky). Dĺžka podujatia: 90 minút.

Streda 26. 9.  kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: SKOROSESTRY 
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
PÚCHOV pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 €  do kina v Púchove.

Streda 26.     tanečná sála      15.30 h

OTVORENIE KURZU MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec 
bavil, môže byť členom tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancova-
nie“ pre deti. 1x týždenne 1 hodina, kurzovné:  20 €/1 polrok. 

Streda 26.      tanečná sála     17.00 h

ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČNÍČKY
Ak nie ste ten správny typ pre fitnes, aerobic, posilňovanie, beh a podobné športové aktivity, 
skúste prirodzenejší ženský pohyb v podobe brušného tanca, ktorý vám rozhýbe celé telo. Vy-
skúšajte! 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. So sebou si prineste kurzový 
poplatok za 12 lekcií (31,50 €). Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Streda 26.     kinosála     18.00 h

KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pre manželské a partnerské dvojice,  pozývame Vás 
na prvé stretnutie. 10 lekcií po 2 vyučovacie hodiny, kurzový poplatok 60 €/1 osoba. Prihlášky a 
informácie: www.kino.puchov.sk v sekcii kurzy alebo tel. 0908 718 662.

Štvrtok 27.     kinosála     17.00 h   Štvrtok 27.     zasadacia miestnosť     18.00 h

PILATES    AL-ANON

KURZY A KLUBY

PREDAJ  VSTUPENIEK DO KINA A NA PREDSTAVENIA od 9. 9. 2018:
PONDELOK, UTOROK: ZATVORENÉ  STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK: 16.00 - 20.00 h
SOBOTA, NEDEĽA: hodinu pred premietaním
• Pokladňa (tel. 285 24 04) je otvorená VŽDY hodinu pred premietaním alebo kult. podujatím. 
• Rezervácia a kúpa vstupeniek aj na: www.kino.puchov.sk, www.kultura.puchov.sk.

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



denné menu PÚCHOVSKÉ NOVINY14
3. Rizoto s krabími tyčinkami, karotkou a 
kukuricou, mrkvový šalát

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 25. 9.
Fazuľová so zeleninou a údeným
Kačací vývar, rezance, mäso, zelenina    
1. Koložvárska kapusta, varené zemiaky
2. Vypráž. brav. rezeň, zemiak. pyré, šalát
3. Teľacie dusené pliecko, pohánkové Soba 
rezance, hríbová omáčka
4. Pečená kačica (polovica 1000 g), červená 
kapusta, lokša 

Streda: 26. 9.
Kukuricová krémová s bazalkovým olejom 
Kačací vývar, rezance, mäso, zelenina
1. Zemiak.-krúpna baba s úden., zakysanka
2. Kur. čínske rezníky, zem. kaša, čalamáda
3. Teľacie dusené pliecko, pohánkové Soba 
rezance, hríbová omáčka
4. Pečená kačica, červená kapusta, lokša 

Štvrtok: 27. 9.
Poľovnícka s hubami
Kačací vývar, rezance, mäso, zelenina
1. Granatiersky pochod, opekaná oravská 
slanina, kyslá uhorka 
2. Dusený hov. krk, chrenová om., knedľa
3. Teľacie dusené pliecko, pohánkové Soba 
rezance, hríbová omáčka
4. Pečená kačica, červená kapusta, lokša 

Piatok: 28. 9.
Špenátová s vareným vajíčkom
Kačací vývar, rezance, mäso, zelenina
1. Zapek. palacinky s tvarohom, jahoda
2. Vypráž. oštiepok, peč. zemiaky, tatárska
3. Teľacie dusené pliecko, pohánkové Soba 
rezance, hríbová omáčka
4. Pečená kačica, červená kapusta, lokša 
       

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 25. 9.
Slepačí vývar s pečeň. haluškami 
1. Morčacie soté so šunkou a
šampiňónmi, dusená ryža, obloha
2. Hovädzí plátok na zelenine,
tarhoňa, zeleninové obloženie 
3. Cestoviny s domácim pestom
Dezert: Kávové rezy

Streda: 26. 9.
Špenátová s vajíčkom
1. Kuracie prsia s broskyňou a syrom,
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Jelenie ragú so zeleninou, pučené zemia-
ky so smotanou, zeleninové obloženie 
3. Dukátové buchtičky s vanilk. krémom
Dezert: Viedenský zákusok

Štvrtok: 27. 9.
Pórová so strúhaním 
Morčacie prsia s paradajkovo-olivovou 
plnkou, dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčový perkelt, maslové halušky
3. Šalát s rukolou a mozzarellou 
Dezert: Čokoládové trojuholníky

Piatok: 28. 9.
Tekvicová s krutónmi 
1. Kuracie prsia na maslovej karotke, ryža 
2. Hovädzia roštenka na dubákovej omáč-
ke, zemiakové hranolky, obloha
3. Vyprážané rybie filé, zemiakové pyré
Dezert: Banánové rezy pod snehom

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 25. 9.
Hráškový krém
1. Bravčové výpečky, kapusta, knedľa
2. Kuracie tarhoňové rizoto s cuketou, 
zeleninový šalát

Streda: 26. 9.
Frankfurtská s párkom 
1. Obrátený hov. rezeň, zem. kaša, uhorka
2. Boloňské bravčové špagety so syrom

Štvrtok: 27. 9.
Fazuľová na kyslo s údeným mäsom
1. Francúzske kuracie stehno na víne, 
dusená ryža
2. Čevabčiči, zemiaky, horčica+cibuľa

Piatok: 28. 9.
Rascová s vajcom
1. Kurací závitok so slaninkou a bryndzou, 
zemiaky
 2. Hovädzie na šampiňónoch, tarhoňa 

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 25. 9.
Cesnačka so šunkou a syrom, krutóny 
1. Zeleninový šalát s kúskami vyprážaného 
camembertu, dresing
2. Kuracie prsia zapečené s hruškou a 
nivou, ½ ryža, ½ americké zemiaky 
3. India: Bravčová PATIALA, španielský 
chlieb Naan, zeleninový šalát

Streda: 26. 9.
Zemiaková nakyslo s vajíčkom, chlieb 

1. Jablková žemľovka s tvar. a škoricou 
2. Mletý rezeň, zem. pyré, čalamáda ň
3. India: Rybí filet OYSTARS s chilli, kukuri-
cová ryža, zeleninový šalát

Štvrtok: 27. 9.
Hŕstková, chlieb
1. Pastiersky syr, var. zemiaky, tatárska
2. Králičie stehno nadivoko, masl. halušky 
3. India: Morčacie KASTURIY, ALOO zemia-
kový chlieb PARATHA, zeleninový šalát 

Piatok: 28. 9. 
Tekvicová Hokaido, chlebové krutóny  
1. Zemiaková baba s krúpkami a údeným 
mäskom, kyslé mlieko
2. Grilovaný filet z lososa, baby zemiaky, 
grilovaná zelenina, dresing 
3. India:  Kuracie krídielka  LOLLIPOP a 
cesnaková zelenina, sladká chilli omáčka  

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 25. 9.
Zeleninová jarná, chlieb 
1. Segedínsky guláš, knedľa 
2. Zelenin. rizoto z tarhone, červ. repa

Streda: 26. 9. 
Paradajková s cestovinou, chlieb
1. Vypráž. kuracie stehno, var. zemiaky s 
maslom, kyslá uhorka
2. Zapek. cestovina so zeleninou, čalamáda

Štvrtok: 27. 9. 
Cícerová so syrovými haluškami, chlieb  
1. Bravčová  diabolská pochúťka v zemiak. 
placke 
2. Kapustné fliačky so slaninkou   

Piatok: 28. 9. 
Strúčková na kyslo, chlieb
1. Morčacie prsia so syrovou omáčkou, ryža 
s kukuricou
2. Parené buchty s lekvárom a makom

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 25. 9.
Šošovicová na kyslo, chlieb   
Hovädzí vývar so zeleninou a cestovinou  
1. Morčací steak na masle, ryža, obloha   
2. Sviečková na smotane, domáca knedľa
3. Granatiersky pochod, kyslá uhorka   
4. Pizza Panceta e Pecora

Streda: 26. 9.
Špenátová krémová, chlebové krutóny
Slepačí vývar s mäskom a zeleninkou   
1. Kurací „Černohor“, zem. pyré, kys. uhorka  
2. Bravčový Stroganov, maslové halušky  
3. Zelen. rizoto, strúhaný syr, kyslá uhorka  
4. Pizza Lucifero 

Štvrtok: 27. 9.
Držková, chlieb  
Hovädzí vývar Risi-Bisi  
1. Marinovaný kurací steak, lah.  kukur., ryža  
2. Jelenie ragú, maslové halušky (5,90 €)                                    
3. Gril. hermelín na list. šaláte, brus. omáčka   
4. Pizza Quatro Stagioni 

Piatok: 28. 9.
Frankfurtská s párkom, chlieb   
Slepačí vývar, pečeňové halušky
1. Kuracia rolka na prírodno (šunka, syr, suš. 
paradajka), ryža, zeleninové obloženie  
2. Kurací gyros v tortile, hranolky, zelenino-
vé obloženie, tzatziki omáčka  
3. Špagety „Aglio Olio“, parmezán   
4. Pizza Quatro Formaggi

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 25. 9.
Richtárska hovädzia
Zelerová krémová
1. Diabolská pochúťka, 3 ks chlieb vo vajci, 
kapustový šalát  
2. Pečené kuracie stehno na čili a mede, 
dus. ryža, mix kompót
3. Jablková žemľovka s tvarohom
4. List. šalát so cherry paradajkami, cibuľou, 
anglic. roastbeefom, toast (celý týždeň)

Streda: 26. 9.
Hrachová sedliacka s údeninou
Zeleninová s pohánkou
1. Kuracia kapsa (šunka, syr, šampiň.), ryža   
2. Čevapčiči s cibuľ. a horčicou, op. zemiaky 
3. Cviklové rizoto s nivou, ½ grécky šalát   

Štvrtok: 27. 9.
Cesnaková s korbáčikom a krutónkami 
Držková z hlivy ustricovej
1. Bravčová panenka na slivkovo-vínovej 
omáčke s pečenými zemiakmi
2. Kur. steak s tekvic. om., maslové  halušky 
3. Granatiersky pochod s kyslou uhorkou  

Piatok: 28. 9.
Kapustová tukožrútska
Kuracia karí s ananásom
1. Brav. krkovička na zel. korení, ryža, hran.
2. Pastiersky syr/vegetariánsky (výber) so 
zemiakmi a tatár. omáčkou 
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Rozmarínek pokrstil svoje prvé „srdénko“ 

Dekádu existujúca folklórna skupina 
Rozmarínek si k svojim guľatým na-
rodeninám nadelila vlastné prvé cé-
dečko s názvom „Ze srdénka“. „Hneď 
sme vedeli, ze CD bude obsahovat 
klasické piesne, typické najmä pre 
Záriečie, ako sú trávnice, pasácke, 
svadobné a veselovské. Sú to staré 
piesne, ktoré nás naučili manzelia 
Elena a Štefan Chovancovci zo Zá-

riečia a my sme ich chceli uchovať, 
preto vzniklo CD len čisto z týchto 
piesní,“ hovorí vedúca Rozmarínka 
Jana Siekliková. „Pri realizáii cédeč-
ka nám pomohol Trenčiansky sa-
mospravny kraj, mesto Púchov a Pú-
chovská kultúra boli zasa ústretoví 
pri pomoci s jeho propagáciou na 
Púchovskom jarmoku. Jednotlivé 
piesne sme nahrávali v Bratislave, 
v štúdiu u pána Richarda Čanaky-
ho, grafiku a samotný obal spraco-

val Radoslav Janíček, nafotila nás 
Kristína Kľučková. Podporovali nás 
aj naše rodiny, ktoré to s nami in-
tenzívne prežíivali. Veľkú pomocnú 
ruku pri realizácii nám podala a sme 
šťastné, že našu ponuku prijala, Ľu-
dová hudba GÝMEŠ z Púchova, za čo 
im patrí obrovska vďaka,“ vyratúva  
J. Siekliková.
Čestnej úlohy krstného otca premié-
rového CD ženskej Folklórnej skupiny 
Rozmarínek zo Záriečia sa na Púchov-
skom jarmoku s neskrývaným nad-
šením zhostil spisovateľ a záriečsky 
rodák Štefan Gardoň Kaštýľsky: „Pre-
tože dlhé roky nebývam v rodnej 
obci, ani som nepostrehol, že nejaký 
Rozmarínek existuje. Po prvýkrát 
som sa s Rozmarínkom stretol vla-
ni na dožinkoch v Lednici. Keď som 
počul spievať tieto mladé Záriečan-
ky, vyhŕkli mi slzy, naskočila husia 
koža, stiahlo hrdlo. V momente sa 
mi oživili všetky spomienky na det-
stvo,“ približuje prvé vzájomné stret-
nutie. 
Krstný otec vypravil prvé cédečko 
Rozmarínka do sveta pomocou vet-
vičky rozmarínu, ktorý je podľa neho 
symbolom lásky a vernosti: „A práve 
tieto mladé ženy naspievali toto CD 
z lásky, vernosti k tradíciám, ale 
hlavne zo srdca. Preto som poprial 
CD, nech šíri lásku a vernosť do ce-

lého sveta tak, ako znie jeho názov 
-  Ze srdénka.“ 
Voľba krstného otca bola podľa ve- 
dúcej súboru jasnou voľbou hneď 
od začiatku: „Je rodákom od nás, 
je to človek, ktory napísal a aj píše 
krásne knihy a je úžasné, že si ich 
aj sám ilustruje. Je to človek, kto-
rého máme rady a ktorý nám vždy 
pomôže. Je to náš oddaný fanúšik. 
A tá najdôlezitejsia vec, ktoú s ním 
máme spoločnú je, že tak ako nám, 
tak aj jemu bije srdce pre folklór. 
Sme šťasné, že naše pozvanie byť 

Na jarmokoch sa odjakživa diali veci. Neprišiel len ten, kto nemohol alebo nevládal. Nuž, ak ste 
si to náhodou vo virvare jubilejného 20. ročníka toho púchovského nevšimli, súčasťou jarmoč-
ného programu bol aj krst prvého cédečka ženskej Folklórnej skupiny Rozmarínek zo Záriečia.  

krstným otcom prijal a hrdo môže-
me povedať, že už je jeden z nás,“ 
nešetrí nadšením i chválou Jana Sie-
kliková.
Ženská folklórna spevácka skupina 
Rozmarínek vznikala pred rokmi po-
stupne a pozvoľne. Najskôr sa partia 
mladých žien stretala len tak - pre 
radosť. Posedeli si, porozprávali sa a 
pre dobrú náladu aj zaspievali. Ako 
sami hovoria, ani len netušili, že spo-
ločné stretnutia mamičiek s malými 
deťmi dajú napokon základ k vzniku 
folkórnej skupiny. Lenže na dedine sa 
nič neutají, a tak jedného dňa dostali 
ponuku zo svojimi piesňami verejne 
vystúpiť. A to už začalo ísť do tuhého. 
Bolo treba vymyslieť skupine názov. 
Na ľubozvučne znejúcom Rozmarín-
ku, s ktorým prišla Monika Šidlíková, 
sa zhodli veľmi rýchlo. A odvtedy to 
„fičí“. Takmer každú sobotu znie ich 
spev na svadbách, kde odčepčujú 
nevestu. Aj v rámci letných festivalo-
vých podujatí či rôznych kultúrnych 
a spoločenských akcií v blízkom i  
vzdialenejšom okolí je už Rozmarí-
nek zavedenou značkou. „Aj keď nie 
sme mnohopočetná skupina, je nás 
len šesť žien, pasujeme si vekovo, 
názorovo, povahovo a aj preto nám 
to spolu spieva už desiaty rok,“ pre-
zrádza vedúca skupiny. 
„Tešíme sa, že folklór žije a my sa ho 
budeme snažiť uchovať a zanechať 
pre ďalšie generácie,“ uzatvára J. Sie-
kliková.            

 T. Moravcová

Š. Gardoň Kaštýľsky: Keď som počul prvýkrát spievať tieto mladé Záriečanky, vyhŕkli mi slzy  

Folklórna skupina Rozmarínek (zľava): 
 Jana Siekliková, Martina Hajská, Monika Šidlíková, Andrea Hoštáková, 

Ľubomíra Hošmanová, Anna Fujeríková. Foto:  K. Kľučková. 

Štefan Gardoň Kaštýľsky krstí cédečko 
FS Rozmarínek. Foto: S. Flimmel.
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Pohár primátora vo volejbale žien získala Slávia EU

Zišli sa družstvá, ktoré by mali hrať 
o popredné umiestnenia v 1. lige a 
hra na ihrisku tomu zodpovedala. V 
prvom zápase sa stretla COP Volley 
Nitra s domácim 1. VK Púchov, v dru-
hom nastúpili proti sebe hráčky Slá-
vie EU Bratislava a ŠK Dinama Brati-
slava. Počas turnaja sa stretli všetky 
družstvá systémom každý s každým 
na tri hrané sety. V domácom tíme 
oproti minulej sezóne chýbali niek-
toré hráčky ale prišli dve nové a jed-
na sa vrátila po materskej dovolen-
ke. Zo zdravotných dôvodov a pre 
pracovné povinnosti mal domáci 
tréner Ján Pazdernatý k dispozícii 
len deväť hráčok.

Hneď prvé stretnutie naznačilo 
vysokú úroveň turnaja, Púchov 
sa pustil smelo a bez rešpektu no 
minuloročného extraligistu z Nit-
ry. Hráčky razantne útočili najmä 
z okrajov siete a viaceré hráčky v 
poli vychytali veľa lôpt. Družstvá sa 
striedali vo vedení, koncovku zvládli 
domáce a vyhrali 25:23. Druhý set 
získali nitranky 21:25 a o víťazstve v 
prospech Púchova rozhodol tretí set 
v pomere 25:22. Proti Slávii EU opäť 
Púchov viedol 1:0 na sety, ale súper 
točil na 1:2, po setoch 25:17, 20:25 a 
17:25. V treťom stretnutí sa prejavi-
la únava, súperi mali k dispozícii po 
12 hráčok, kým v domácom tíme sa 

striedalo len deväť hráčok, Dinamo 
vyhralo 3:0. Kvalita všetkých stret-
nutí bola na nadštandartne vysokej 
úrovni, z 18 setov sa až 12 rozhodo-
valo v samotnej koncovke, silové 
smeče boli dopĺňané technickými 
údermi a všetky hráčky veľmi obeta-
vo bojovali v poli, kde sa vychytalo 
veľa ťažkých lôpt. Výsledkom toho 
boli dlhé výmeny na oboch stra-
nách siete.

Z víťazstva sa  nakoniec tešilo druž-
stvo Slávie EU Bratislava s pomerom 
setov 7:2, na druhom mieste bola o 
skóre dvanásť lôpt COP Volley Nitra 
(skóre setov 4:5), s rovnakým skó-
re setov ale horším pomerom lôpt 
bolo na treťom mieste ŠK DINAMO 

Bratislava a na štvrtom mieste skočil 
domáci 1. VK Púchov s pomerom se-
tov 3:6. Za najlepšie hráčky turnaja 
boli vyhlásené: Michaela Szabová 
(Dinamo Ba), Michaela Bezáková 
(Nitra), Alexandra Vanderková (Slá-
via EU) a Mária Viedenská (Púchov). 
Súťaž 1.ligy žien štartuje domácim 
dvojstretnutím 13. októra 2018 Pú-
chov – VK N. Mesto n./V. „B“ v telo-
cvični gymnázia o 11.00 a 13.00 h. 

Zostava 1. VK Púchov:
Kováčiková Katarína, Glóriková, Ga-
špárková Martina, Kováčiková Kristí-
na, Gašpárková Petra, Viedenská, li-
bero Zágorová, striedali Kostelanská, 
Kolláriková, tréner Ján Pazdernatý.

Michal Suchánek

V sobotu 22. 9. 2018 v telocvični Gymnázia Púchov vyvrcholila príprava družstva žien na 
majstrovskú súťaž 21. ročník Turnaja o Pohár primátora mesta Púchov vo volejbale žien.

CHLADNIČKY SI MÔŽETE OBJEDNAŤ cez objednávkový formulár, ktorý nájdete na:
MESTSKOM ÚRADE V PÚCHOVE (informátor), PÚCHOV SERVIS, s. r. o. (sekretariát - 042/46 51710)

a na webstránke Púchovských novín www.puchovskenoviny.sk
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HOKEJ

Púchovčania strieľali v Bratislave slepými, odišli bez bodu
2. liga muži
2. kolo: 
HC Osmos Bratislava B – MŠK Púchov 3:2 (0:0, 

0:1, 3:1), 35. Kutsevych (Švantner), 54. Kutsevych 
(Panáček, Okuliar)

Strely na bránku: 32/60, presilovky: 3/1 – 4/0, rozho-
dovali Moller, Synek, Olle, 21 divákov

Pred prázdnym hľadiskom odohrali Púchovčania 
nešťastný zápas. Hoci na súperovu bránky vyslali 
dvojnásobný počet striel, napokon odchádzali z Bra-
tislavy bez bodu. Na súperovu bránku vyslali strelu v 
priemere každú minútu. Po bezgólovej prvej tretine 
sa hokejisti MŠK Púchov ujali v druhej tretine vedenie 
gólom Kutsevytcha v 35.minúte po asistencii Švant-
nera. Podobne, ako v prvých dvoch zápasoch, i ten-
tokrát nezvládli Púchovčania záverečnú dvadsaťmin-
útovku. Už po necelých dvoch minútach poslednej 
tretiny vyrovnal domáci Hančiak a o ďalšiu minútu a 
pol poslal Bratislavčanov do vedenia Hajduk – 2:1. V 
54. minúte síce Kutsevych vyrovnal po asistenciách 
Panáčka a Okuliara, no posledné slovo patrilo domá-
cemu Hajdukovi, ktorý necelých päť minút pred kon-
com strhol víťazstvo na stranu Osmosu – 3:2. 

Zostava MŠK Púchov: Baštuga – Okuliar, Kvocera, 
Haluška, Augustín, Húska, Fančovič – Zúbek, Pšurný, 
Prus, Furo, Košút, Švantner, Panáček, Kutsevych, Mi-
čuda, Zemko, tréner: Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 2. kola: Dolný Kubín – Partizán-
ske 7:3, Levice – Brezno 7:5, Prievidza – Dynamax Nit-
ra 4:6, Senica mala voľno
1. Osmos BA B 3 3 0 0 0 26:7 9
2. D. Kubín  3 2 0 0 1 18:9 6
3. Levice  3 2 0 0 1 16:12 6
4. Dynamax NR  3 2 0 0 1 13:13 6
5. Prievidza  3 1 0 0 2 15:13 3
6. MŠK Púchov  3 1 0 0 2 9:14 3
7. Brezno  3 1 0 0 2 11:18 3
8. Partizánske  1 0 0 0 1 3:7 0
9. Senica  2 0 0 0 2 5:23 0
Extraliga dorast
7. kolo:
MŠK Púchov – MMHK Nitra 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), 18. 
Chykanstev, 31. Putala (Hajas, Chakantsev)
Michalovce – Poprad 1:5, Liptovský Mikuláš – Banská 
Bystrica 1:3, Košice – Martin 4:1, Spišská Nová Ves 
– Skalica 5:4, Trenčín – Žilina 4:0, Slovan Bratislava 
– Zvolen 4:2
8. kolo: MŠK Púchov – MMHK Nitra 2:3 (1:2, 0:1, 
1:0), 12. Urbánek (Zlocha), 46. Panciera (L. Urbánek, 
Putala)

Slovan Bratislava – Zvolen 6:4, Liptovský Mikuláš 
– Banská Bystrica 4:1, Košice – Martin 3:1, Michalovce 
– Poprad 1:4, Spišská Nová Ves – Skalica 6:1, Trenčín 
– Žilina 7:3 
1. Košice 10 8 0 0 2 0 42:10 26
2. Trenčín  9 8 1 0 0 0 41:10 26
3. Poprad  10 7 2 0 0 1 43:21 25
4. Slovan  9 6 1 0 1 1 33:18 21
5. MŠK Púchov  10 5 2 0 0 3 33:19 19
6. Sp. Nová Ves  10 6 0 0 1 3 38:28 19
7. L. Mikuláš  10 6 0 0 0 4 34:31 18
8. B. Bystrica  10 5 0 0 0 5 21:27 15
9. Nitra  10 3 1 0 0 6 24:31 11
10. Skalica  10 3 0 0 1 6 25:41 10
11. Michalovce  10 2 0 0 0 8 24:39 6
12. Žilina  9 1 0 0 2 6 14:37 5
13. Martin  10 1 0 0 0 9 21:41 3
14. Zvolen  9 0 0 0 0 9 9:49 0
Kadeti
3. kolo:  MŠK Púchov – MHA Martin 3:1 (1:0, 2:0, 
0:1), 1. Pobežal (Ondrašík), 32. Žemla (Pobežal, On-
drášik), 37. Pobežal (Veteška, Žemla)
Topoľčany – Trenčín 1:13, Levice – Žilina 2:11, Prievid-
za – Považská Bystrica 8:1
1. Trenčín 3 3 0 0 26:7 6
2. Prievidza  3 2 1 0 16:4 5
3. Žilina  3 2 0 1 18:6 4
4. MŠK Púchov  3 2 0 1 10:9 4
5. P. Bystrica  3 1 1 1 12:12 3
6. Martin  3 0 1 2 6:12 1
7. Topoľčany  3 0 1 2 4:21 1
8. Levice  3 0 0 3 4:25 0
I. liga starší žiaci
8. HT
4. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 3:7 (0:1, 1:3, 2:3), 
24. Kohutiar (R. Halušková), 27. Kováčik (Hajas, Laza-
rov), 40. Kováčik (Pišoja, Kohutiar), 46. Kľučka (Kohu-
tiar), 52. Kohutiar (Toman), 54. Pišoja
Zvolen – Martin 7:2, Liptovský Mikuláš – Žilina 0:5, 
Považská Bystrica – Ružomberok 14:1, Banská Byst-

rica – Lučenec 30:1
1. Žilina  4 3 1 0 27:12 7
2. B. Bystrica  4 3 0 1 40:7 6
3. Martin  4 3 0 1 30:13 6
4. Zvolen  4 3 0 1 22:11 6
5. MŠK Púchov  4 2 1 1 12:7 5
6. L. Mikuláš  4 2 0 2 30:10 4
7. Brezno  4 2 0 2 20:29 4
8. P. Bystrica  4 1 0 3 19:28 2
9. Ružomberok  4 0 0 4 6:25 0
10. Lučenec  4 0 0 4 17:81 0
7. HT
4. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 0:8 (0:2, 0:3, 0:3), 
1. Pobežal (Vrtiel), 14. Palan (Pobežal), 27. Pobežal, 
32. Pobežal, 35. Palan (Urban), 48. Mikovič, 51. Pobe-
žal, 59. Vrtiel (Pobežal)
Zvolen – Martin 6:1, Liptovský Mikuláš – Žilina 1:6, 
Považská Bystrica – Dolný Kubín 1:9, Banská Bystrica 
– Lučenec 17:1
1. B. Bystrica 4 4 0 0 48:8 8
2. MŠK Púchov  4 4 0 0 40:7 8
3. D. Kubín  4 3 0 1 30:8 6
4. Zvolen  4 3 0 1 20:17 6
5. Žilina  4 2 0 2 27:16 4
6. Brezno  4 2 0 2 10:25 4
7. P. Bystrica  4 1 0 3 12:28 2
8. L. Mikuláš  4 1 0 3 6:31 2
9. Martin  4 0 0 4 7:29 0
10. Lučenec  4 0 0 4 12:43 0
I. liga mladší žiaci
6. HT
4. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 10:8 (1:4, 1:2, 
8:2), Martin – Zvolen 5:5, Žilina – Liptovský Mikuláš 
9:1, Ružomberok – Považská Bystrica 2:20, Rimavská 
Sobota – Banská Bystrica 4:17
5. HT
4. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 6:2 (1:1, 4:0, 1:1), 
Martin – Zvolen 6:6, Žilina – Liptovský Mikuláš 14:1, 
Dolný Kubín – Považská Bystrica 9:5, Rimavská Sobo-
ta – Banská Bystrica 4:16

Dorastenci MŠK Púchov (v modrom) si počínajú v extralige nad očakávanie. Naplno bodovali aj minulý týždeň v 
dvojzápase v Žiline.               FOTO: Anka Urbanová
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Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

FUTBAL 3. LIGA MUŽI 2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

Skupina A
8. kolo: 
Karlova Ves Bratislava – Šamorín 3:3, Myjava – Gabčí-
kovo 4:1, Rača – Nové Zámky 2:2, Dubnica nad Váhom 
– Prievidza 6:0, Lokomotíva Trnava – Malacky 4:0
1. Dubnica 8 7 0 1 30:5 21
2. Myjava 8 5 2 1 31:9 17
3. Karlova Ves 8 4 1 3 22:17 13
4. Gabčíkovo 8 4 1 3 15:11 13
5. Šamorín 8 4 1 3 15:17 13
6. Trnava 8 3 2 3 23:18 11
7. Prievidza 8 2 2 4 7:14 8
8. Rača 8 2 1 5 9:30 7
9. Malacky 8 2 0 6 6:25 6
10. Nové Zámky 8 1 2 5 8:20 5
Skupina B
8. kolo: 
Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov 0:1 (0:0),Ha-
viar 
Ostatné výsledky 8. kola: Inter Bratislava – Považ-
ská Bystrica 4:0, Skalica – Piešťany 1:1, Komárno – To-
poľčany 10:1, Domino – Petržalka 1:2
1. Petržalka 8 8 0 0 30:7 24
2. Inter 8 5 2 1 33:9 17
3. Piešťany 8 5 1 2 24:14 16
4. Skalica 8 5 1 2 13:11 16
5. MŠK Púchov 8 4 1 3 26:12 13
6. Zl. Moravce 8 4 1 3 16:8 13
7. Domino 8 2 1 5 17:18 7
8. Komárno 8 1 1 6 17:22 4
9. P. Bystrica 8 1 0 7 4:23 3
10. Topoľčany 8 1 0 7 9:65 3

Skupina A
8. kolo: 
Karlova Ves Bratislava – Šamorín 0:0, Myjava – Gab-
číkovo 1:0, Inter Bratislava – Nové Zámky 3:2, Dub-
nica nad Váhom – Prievidza 4:1, Lokomotíva Trnava 
– Malacky 3:0
1. Trnava 8 6 1 1 28:6 19
2. Myjava 8 6 1 1 16:3 19
3. Dubnica 8 5 1 2 21:9 16
4. Gabčíkovo 8 5 1 2 10:7 16
5. Šamorín 8 2 3 3 7:7 9
6. Prievidza 8 2 2 4 14:12 8
7. Karlova Ves 8 2 2 4 13:15 8
8. Nové Zámky 8 2 1 5 6:25 7
9. Malacky 8 2 0 6 11:18 6
10. Rača 8 2 0 6 7:31 6
Skupina B
8. kolo: 
Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov 4:0 (1:0) 
Ostatné výsledky 8. kola: Inter Bratislava – Považ-
ská Bystrica 4:1, Skalica – Piešťany 5:1, Komárno – To-
poľčany 4:0, Domino – Petržalka 0:1
1. Zl. Moravce 8 7 0 1 28:2 21
2. Petržalka 8 7 0 1 30:5 21
3. Skalica 8 7 0 1 29:4 21
4. Inter 8 5 0 3 19:13 15
5. Domino 8 5 0 3 20:16 15
6. Piešťany 8 3 0 5 15:20 9
7. MŠK Púchov 8 2 1 5 11:25 7
8. Komárno 8 2 0 6 11:23 6
9. Topoľčany 8 1 0 7 3:22 3
10. P. Bystrica 8 0 1 7 3:39 1

8. kolo: 

FC Nitra B – MŠK Púchov 1:2 (0:1)
Púchovčania nastúpili na trávniku lídra tretej ligy 

bez roztrasených kolien a diváci sledovali zaujíma-
vý pohľadný futbal. Favorizovaní domáci sa ujali 
vedenia v 22. minúte gólom Daneka. Púchovčania 
podnikli niekoľko sľubných protiútokov, no do gó-
lového efektu ich dotiahnuť nedokázali. Do druhého 
polčasu nastúpila nitrianska juniorka hneď so štvo-
ricou nových hráčov. Hostia vycítili šancu na dobrý 
výsledok a vpredu boli čoraz nebezpečnejší. Aktivita 
Púchovčanov priniesla efekt v záverečnej desaťmin-
útovke, kedy najskôr v 79. minúte Brezničan vyrovnal 
a ten istý hráč sedem minút pred koncom zabezpečil 
Púchovčanom nečakané no zaslúžené víťazstvo. Na 
budúcu sobotu sa muži MŠK Púchov predstavia po 
takmer päťdesiatdňovej prestávke opäť vlastným di-
vákom, keď privítajú Trenčianske Teplice. 

Góly: 22. Danek – 79. Brezničan, 83. Brezničan
ŽK: Macho (Nitra B), rozhodovali Matulová, Juhás, 

Fodor, 100 divákov
Zostava Nitra B: Šípoš – Toma, Dubeň (46. Šútorík), 

Brodziansky, Danek, Steinhubel (46. Hambálek), Fáb-
ry (46. Koša), Vrábel, Guláš (46. Dojčinovič), Straňák, 
Macho

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Ozimý, Ko-
sorín (74. Kopiš), Pilát, Sibanda, Marman (63. Hran-
čík), Vanák, Michlík, Krčula (90. Turza), Brezničan 
   Ostatné výsledky 8. kola: Považská Bystrica – Led-
nické Rovne 2:0, Galanta – Nové Zámky 5:2, Veľké 
Ludince – Trnava B 2:3, Gabčíkovo – Zlaté Morav-
ce/Vráble B 2:0, stretnutia Beluša – Šaľa, Trenčianske 
Teplice – Kalná nad Hronom, Nové Mesto nad Váhom 
– Malženice odložili na 17. novembra.  
1. Nitra B 8 6 0 2 19:9 18
2. Gabčíkovo 7 5 1 1 12:6 16
3. Beluša 6 4 2 0 13:1 14
4. Galanta 8 4 2 2 16:14 14
5. Šaľa 7 4 1 2 10:6 13
6. Malženice 7 4 0 3 16:8 12
7. MŠK Púchov 7 3 2 2 7:7 11

Púchovčania zaskočili nitriansku juniorku
Prakvapujúce víťazstvo Púchovčanov na trávniku nitrianskej juniorky zariadil dvomi gólmi František Brezničan 

(na snímke druhý zľava).          Ilustračné FOTO: Milan Podmaník 

8. Trnava B 8 3 1 4 14:14 10
9. L. Rovne 8 2 3 3 10:9 9
10. T. Teplice 6 2 2 2 13:8 8
11. Kalná 7 2 2 3 6:8 8
12. P. Bystrica 7 2 2 3 7:11 8
13. Zl. Moravce 8 1 4 3 12:13 7
14. V. Ludince 8 1 3 4 10:16 6
15. Nové Mesto 6 1 3 2 1:7 6
16. Nové Zámky 8 0 0 8 2:31 0

Program 9. kola, 29. – 30. 9.: MŠK Púchov – Tren-
čianske Teplice (29. 9., 15.30), Nové Zámky – Veľké 
Uherce, Nové Mesto nad Váhom – Galanta, Kalná nad 
Hronom – Malženice, Trnava B – Gabčíkovo, Zlaté 
Moravce/Vráble B – Považská Bystrica, Šaľa – Nitra B, 
Lednické Rovne – Beluša

5. liga muži
 8. kolo:
Spartak Kvašov – TJ Nový život Veľké Uherce 3:1 
(1:0), 54. Bretschneider, 59. Bretschneider, 88. Mikuš-
ka – 15. Gajdoš (pk), Dolné Vestenice – Bošany 3:0, 
Brvnište – Zemianske Kostoľany 3:0, Veľká Hradná 
– Chocholná-Velčice 1:3, Uhrovec – Podolie 2:2, Pod-
manín – Cígeľ 3:0, Ladce – Kanianka 3:0, Trenčianska 
Turná – Plevník-Drienové 6:2
1. Kvašov 8 7 1 0 21:8 22
2. Uhrovec 8 5 3 0 24:9 18
3. Z. Kostoľany 8 6 0 2 20:6 18
4. Brvnište 8 5 3 0 16:7 18
5. Podmanín 8 5 2 1 22:8 17
6. D. Vestenice 8 5 0 3 22:11 15
7. Cígeľ 8 5 0 3 19:8 15
8. Chocholná 8 4 1 3 16:10 13
9. Ladce 8 3 2 3 13:15 11
10. Veľká Hradná 8 3 1 4 15:22 10
11. Podolie 8 2 3 3 9:15 9
12. V. Uherce 8 2 0 6 11:17 6
13. Tr. Turná 8 1 2 5 15:24 5
14. Plevník 8 0 2 6 8:26 2
15. Kanianka 8 0 1 7 5:19 1
16. Bošany 8 0 1 7 5:36 1
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4. kolo: 
FC Baník Prievidza – MŠK Púchov 1:3 (0:1), Hajno-
vič – Tuček, Porubčan, Mozsi, Dubnica nad Váhom 
– Dunajská Streda 1:5, Inter Bratislava – Zlaté Mo-
ravce/Vráble 5:1, Slovan Bratislava – Nitra 1:2, Levice 
– Senica 0:7, Trnava – Trenčín 0:0, Karlova Ves – Skali-
ca 1:1, Domino – Petržalka 0:3
1. D. Streda 4 4 0 0 17:2 12
2. Petržalka 4 4 0 0 15:1 12
3. Trnava 4 3 1 0 14:1 10
4. Nitra 4 3 1 0 14:2 10
5. Senica 4 3 1 0 14:2 10
6. Zl. Moravce 4 3 0 1 14:5 9
7. Trenčín 4 2 1 1 11:2 7
8. Slovan 4 2 0 2 12:6 6
9. Inter 4 1 1 2 7:10 4
10. MŠK Púchov 4 1 1 2 3:6 4
11. Skalica 3 1 0 2 3:8 3
12. Prievidza 4 1 0 3 5:19 3
13. Karlova Ves 3 0 0 3 3:9 0
14. Domino 4 0 0 4 0:16 0
15. Dubnica 4 0 0 4 1:22 0
16. Levice 4 0 0 4 0:22 0

1. liga starší žiaci U15

Delegačná listina ObFZ na 30. 9.
6. liga muži – 9. kolo o 15.30
Horná Poruba – Košecké Podhradie (R, Gago), 

Lysá pod Makytou – Tuchyňa (R, Jandušík), Udiča 
– Papradno (Milčík, Kapila), Bolešov - Košeca (Migát, 
Proč), Pruské – Dolná Mariková (Meluch, Petrušek, M. 
Pecuš), Dolné Kočkovce – Streženice (Koleno, Horeč-
ný), Jasenica – Mikušovce (R, Mrocek)

7. liga muži – 7. kolo o 15.30
Kolačín – Kameničany (Hriadel, Kováčik), Dulov 

– Šebešťanová (Mako, Ďuriš), Dohňany – Praznov 
(Galbavý, Kováč), Bodiná – Lednica (M. Mihálik, B. Mi-
hálik), Visolaje – Lazy pod Makytou (R. Juríček), Sve-
repec má voľno

8. liga muži – 7. kolo o 15.30
Červený Kameň – Fan Club Púchov (Pastorek), Dol-

ná Breznica – Nová Dubnica (Brundza), Prejta – Orlo-
vé (R), Tŕstie – Horovce (Zvak)

6. liga dorast – 7. kolo o 12,45

Nová Dubnica – Streženice (o 10.30 – Gago, Ko-
dajová), Horovce – Tuchyňa (Ďuriš, Kováč), Bolešov 
– Brvnište (Proč, Migát), Dolné Kočkovce – Jasenica 
(Horečný, Koleno), Pružina – Sverepec (Juríček, Gal-
bavý), Lednica má voľno

4. liga starší žiaci SEVER – 7. kolo o 10.30
Papradno – D. Mariková (Koleno), Domaniža – Jase-

nica (Brundza), Udiča – Dohňany (B. Mihálik), Podma-
nín – Prečín (v Praznove o 13.00 – B. Mihálik), Plevník-
-Drienové – Pružina (o 13.00 – M. Mihálik)

4. liga st, žiaci JUH – 7.kolo o 10.30
Nová Dubnica – Lazy pod Makytou (v sobotu o 

10.00 – Škrovánek, Kusovský), Kolačín – Košecké Pod-
hradie (Kováčik), Horovce – Horná Poruba (Meluch), 
Dolné Kočkovce – Lednica (Kapila), Ilava – Beluša 
(Petrušek)

4. liga ml. žiaci – 5. kolo o 10.30
Ladce – Fan Club Púchov (Hriadel), Lysá pod Maky-

tou – Streženice (o 13.30 – Jandušík)
Prípravky U11 – 29. 9. o 10.00
Skupina A: Kolačín – Dubnica nad Váhom (Ková-

čik), Ilava – Bolešov (Kodajová), H. Poruba – Košeca 
(Juríček)

Skupina B: Kvašov – Beluša (Kapila), Mikušovce 
– Lednické Rovne (Hriadel), Pruské – Horovce (Pas-
torek)

Skupina C: Sverepec – Plevník-Drienové (Meluch), 
Podmanín – Fan Club Púchov (v Praznove – Koleno), 
Praznov – Visolaje (Galbavý)

Skupina D: Dolná Mariková – Prečín (v nedeľu o 
10.00 a 11.00 – M. Mihálik), Udiča – Šebešťanová (Ho-
rečný), Domaniža – Brvnište (M. Mihálik)

Prípravky U10 - 29. 9. o 10.00
Skupina B
Považská Bystrica B – Ladce (Janek), Domaniža – Ila-

va (B. Mihálik)

1. liga starší žiaci U14

4. kolo: FC Baník Prievidza – MŠK Púchov 1:1 (0:1), 
Stacha, Dubnica nad Váhom – Dunajská Streda 0:5, 
Inter Bratislava - Zlaté Moravce/Vráble 5:2, Slovan 
Bratislava – Nitra 4:2, Levice – Senica 1:1, Trnava – 
Trenčín 0:6, Karlova Ves Bratislava – Skalica 5:2, SDM 
Domino – Petržalka 3:1
1. Slovan 4 4 0 0 19:5 12

2. D. Streda 4 4 0 0 13:1 12
3. Trenčín 4 3 0 1 29:6 9
4. Nitra 4 3 0 1 24:6 9
5. Domino 4 3 0 1 13:6 9
6. Petržalka 4 2 1 1 7:6 7
7. Trnava 4 2 0 2 18:9 6
8. Karlova Ves 3 2 0 1 8:2 6
9. Skalica 3 2 0 1 4:2 6
10. MŠK Púchov 4 1 2 1 5:5 5
11. Levice 4 1 1 2 5:15 4
12. Inter 4 1 0 3 7:13 3
13. Senica 4 0 1 3 4:12 1
14. Prievidza 4 0 1 3 2:14 1
15. Zl. Moravce 4 0 0 4 3:16 0
16. Dubnica 4 0 0 4 1:44 0
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Prípravky U11 MIX

Skupina A
4. kolo: 
Košec a – Ilava 1:12 (1:5), Fajler – Prekop 3, Striško 3, 
Bodzan 2, Ondrušík, Rendek, Holbus, Suchánek, Bo-
lešov – Kolačín 1:5 (1:2), Kňažek – Barcík 4, Prostinák
9. kolo: 
Košeca – Ilava 0:10 (0:4), Prekop 4, Rendek 2, Holbus 
2, Ondrášik, Striško, Bolešov – Kolačín 0:4 (0:3), Poči-
atek 2, Barcík, Kaštíl
1. Ilava 8 6 1 1 54:19 19
2. Kolačín 8 4 2 2 33:20 14
3. Dubnica B 4 3 1 0 23:5 10
4. Bolešov 8 3 0 5 19:31 9
5. H. Poruba 6 1 2 3 11:24 5
6. Košeca 6 0 0 6 8:49 0
Skupina B
4. kolo: 
Lednické Rovne – Kvašov 5:5 (2:2), Trenčan 4, Bělej 
– Ježo 3, Bajzík, Geregová, Beluša – Pruské 13:0 (5:0), 
M. Čamaj 4, Bielik 4, Zaťko 2, Halas 2, Ďurčo (vlastný), 
Horovce – Mikušovce – odložené na 26. 9.
9. kolo: 
Lednické Rovne – Kvašov 3:4 (3:2), Kozáček, Bělej, 
Trenčan – J. Ježo 3, Riečická, Beluša – Pruské 8:0 (4:0), 
Zaťko 3, Halas 2, Belobrad, Filo, Bielik, Horovce – Mi-
kušovce – odložené na 26. 9.
1. Beluša 8 6 0 2 43:14 18
2. Horovcde 6 5 0 1 26:5 15
3. Kvašov 8 4 1 3 14:15 13
4. Mikušovce 6 4 0 2 19:7 12
5. L. Rovne 8 1 1 6 16:39 4
6. Pruské 8 1 0 7 3:41 3
Skupina C
4. kolo: 
Fan Club Púchov – Sverepec 6:0 (2:0), Bednár 5, Sa-
pák, Plevník-Drienové – Praznov 4:1 (2:1), Tomaník 3, 
Kretík – L. Šurabová, Visolaje – Podmanín - odložené 
na 25. 9.
9. kolo: 
Fan Club Púchov – Sverepec 5:2 (3:1), Bednár 3, Kube-
na, K. Cabúková – Hoferica, Filípek, Plevník-Drienové 
– Praznov 7:1 (4:0), Tomaník 4, Slaninka 2, Uríková – L. 
Šurabová, Visolaje – Podmanín - odložené na 25. 9.
1. FC Púchov 8 8 0 0 61:8 24
2. Sverepec 8 6 0 2 19:17 18
3. Plevník 8 5 1 2 32:19 16
4. Podmanín 6 2 1 3 11:13 7
5. Visolaje 6 0 0 6 10:36 0
6. Praznov 8 0 0 8 4:44 0
Skupina D
4. kolo: 
Prečín – Domaniža 0:6 (0:4), N. Čelko 4, M. Špánik, D. 
Čelko, Brvnište – Udiča 5:0 (2:0), Nosáľ 3, Chovančík, 
Burdej, Šebešťanová – Dolná Mariková – odložené na 
26. 9.
9. kolo: 
Prečín – Domaniža 1:4 (0:0), Kostelanský – N. Čelko 2, 
D. Čelko 2, Brvnište – Udiča 6:3 (3:1), Nosáľ 2, Česák 2, 
Balej, Burdej – Cesnárik 2, Slávik, Šebešťanová – Dol-
ná Mariková – odložené na 26. 9.
1.Domaniža 8 8 0 0 72:5 24
2.Brvnište 8 4 2 2 23:16 14
3.Prečín 8 4 0 4 16:20 12
4.D. Mariková 6 2 0 4 15:26 6
5.Šebešťanová 6 1 2 3 11:29 5
6. Udiča 8 1 0 7 9:50 3

4. liga st. žiaci - JUH

4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga mladší žiaci

6. kolo: 
Jasenica – Prečín 4:1, Papradno – Dohňany 20:1, Do-
maniža – Udiča 5:2, Plevník-Drienové – Podmanín 
5:0, Dolná Mariková – Pružina 4:1
1. Jasenica 6 6 0 0 26:5 18
2. Papradno 6 4 1 1 39:11 13
3. Udiča 6 4 0 2 24:15 12
4. Plevník 5 3 0 2 18:5 9
5. D. Mariková 6 3 0 3 27:24 9
6. Domaniža 5 2 1 2 19:10 7
7. Podmanín 6 2 1 3 14:24 7
8. Prečín 6 1 2 3 17:18 5
9. Pružina 6 1 1 4 13:24 4
10. Dohňany 6 0 0 6 3:64 0

6. kolo: 
Košecké Podhradie – Ilava 2:2, Košeca – Dolné Koč-
kovce 2:0, Horná Poruba – Kolačín 0:2, Lazy – Bolešov 
7:0, Lednica – Horovce 10:0
1. Lazy 6 6 0 0 34:0 18
2. Lednica 6 5 0 1 49:5 15
3. Beluša 6 5 0 1 47:9 15
4. Košeca 6 5 0 1 19:7 15
5. D. Kočkovce 6 3 1 2 20:8 10
6. N. Dubnica 6 2 3 1 17:15 9
7. Ilava 6 1 3 2 8:14 6
8. Kolačín 6 2 0 4 6:24 6
9. Bolešov 6 1 2 3 11:27 5
10. H. Poruba 6 1 0 5 5:51 3
11. K. Podhradie 6 0 1 5 7:38 1
12. Horovce 6 0 0 6 1:26 0

4. kolo: 
Ladce – Lysá 2:3, Fan Club Púchov – Streženice 2:0
1. Lazy 4 2 2 0 14:7 8
2. FC Púchov 4 2 2 0 9:6 8
3. Streženice 4 1 2 1 4:4 5
4. Ladce 4 0 0 4 5:15 0

6. kolo:
Streženice – Pružina 3:2 (0:1), Pojezdal, Schmidt, Ho-
fierka – Kolek, Turza, Sverepec – Dolné Kočkovce 7:1
(3:0), Brigant 3, Papšo, Kuruc, Rychtárik, Biel – Ivaniš, 
Brvnište – Horovce 8:1 (3:1), Slámka 2, Lališ 2, Vystrčil, 
Jandúch, Cabadaj, Šamaj – Toman, Tuchyňa – Nová 
Dubnica 1:9 (1:4), Ivaniš – Husár 4, Jašík 2, Sliva, Ková-
čik, Kupecký, Jasenica a Bolešov mali voľno
1. N. Dubnica 5 4 1 0 23:9 13
2. Brvnište 5 4 0 1 21:6 12
3. Sverepec 5 3 1 1 28:14 10
4. Bolešov 4 3 0 1 16:9 9
5. Jasenica 5 3 0 2 14:11 9
6. Streženice 4 2 1 1 9:7 7
7. Pružina 5 2 0 3 13:10 6
8. D. Kočkovce 5 1 1 3 9:16 4
9. Tuchyňa 5 0 0 5 4:29 0
10. Horovce 5 0 0 5 4:30 0

8. liga muži

6. liga dorast

6. kolo: 
Fan Club  Púchov – Prejta 0:4 (0:0), Švajda 2, Koťan, 
Juríček, Nová Dubnica – Tŕstie 3:2 (0:0), Tóth, Stupin-
ský, Adamčík – Dolinka, Baninec, Horovce – Červený 
Kameň 4:2 (0:2), Štefanec 2, Cíbik 2 – Gažo 2, Vrchtep-
lá – Dolná Breznica 3:2 (2:0), Kuriš 3 – Cíbik, Brumek, 
Orlové malo voľno
1. N. Dubnica 6 6 0 0 38:5 18
2. Prejta 5 4 0 1 18:6 12
3. Vrchteplá 6 4 0 2 18:13 12

4. Tŕstie 5 2 1 2 8:7 7
5. FC Púchov 5 2 0 3 6:14 6
6. Horovce B 6 2 0 4 10:22 6
7. D. Breznica 5 1 1 3 9:13 4
8. Č. Kameň 5 1 0 4 11:24 3
9. Orlové 5 1 0 4 8:22 3

6. kolo:
Praznov – Dulov 1:3 (1:0), Tomana – Janíček, Bed-
nár, Hlavoň (vlastný), Sverepec – Visolaje 0:0, Lazy 
pod Makytou – Bodiná 6:1 (1:1), Mácsai 2, Repáč, 
Kmošena, Maslák, Palider – Kopáč, Hradčan Lednica 
– Dohňany 2:1 (0:1),  Jaroš – Štrbák, Behro (vlastný), 
Šebešťanová – Kolačín 5:1 (3:1), 
1. Kameničany 5 5 0 0 26:9 15
2. Šebešťanová 6 4 1 1 27:8 13
3. Lazy 6 3 2 1 20:9 11
4. Visolaje 5 3 1 1 15:6 10
5. Dulov 5 2 1 2 9:9 7
6. Sverepec 6 2 1 3 5:8 7
7. Dohňany 5 2 0 3 9:11 6
8. Kolačín 5 2 0 3 8:15 6
9. Lednica 6 2 0 4 6:25 6
10. Praznov 6 1 0 5 11:22 3
11. Bodiná 5 1 0 4 5:19 3

8. kolo

Streženice – Pruské 4:3 (1:1)
Góly: 44. Marián Loduha, 76. Erik Medňanský, 79. 
Lamžo, 90. Loduha – 31. Jáňa, 48. Habšuda, 86. Bra-
nický

Dolná Mariková – Bolešov 0:2 (0:2)
Góly: 17. Dávid Šatka, 27. Jakub Šatka

Košeca – Udiča 2:0 (2:0)
Góly: Bortel, Strapko

Papradno – Lysá pod Makytou 2:1 (1:1)
Góly: 35. Jakub Galko (pk), 70. Jakub Galko – 40. Hle-
dík

Tuchyňa – Horná Poruba 2:2 (1:1)
Góly: 6. Štefula, 25. Poliak (vlastný), 83. Štefula – 64. 
Ranuša

Košecké Podhradie – Jasenica 1:2 (0:1)
Góly: 73. Szucs (pk) – 28. Pavlík, 87. Pecník (pk)

Mikušovce – Dolné Kočkovce 2:1 (1:1)
Góly: 41. Patrik Ilavský, 55. Patrik Cyprian – 21. Miloš 
Pilát
1. Košeca 8 6 1 1 20:4 19
2. H. Poruba 8 5 1 2 27:13 16
3. Streženice 8 4 1 3 21:12 13
4. Papradno 8 4 1 3 12:21 13
5. Tuchyňa 8 3 3 2 15:12 12
6. Bolešov 8 3 3 2 11:11 12
7. Udiča 8 4 0 4 13:15 12
8. Jasenica 8 4 0 4 13:15 12
9. Mikušovce 8 3 2 3 15:12 11
10. K. Podhradie 8 2 3 3 10:15 9
11. Pruské 8 2 2 4 17:19 8
12. Lysá 8 2 2 4 14:21 8
13. D. Mariková 8 2 1 5 9:22 7
14. D. Kočkovce 8 1 2 5 12:17 5
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POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 15.30 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

po – pia: 15.30 – 22.00 / so – ne: 8.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt na Moravskej ulici v Púcho-
ve na 7. poschodí.  (vchod oproti mestskej tržnici). 
Cena 82 000 €. Viac informácií na tel. 0904 237 237. 

PREDAJ AUTO-MOTO
• Predám skúter TEEWAY 50 CCM. Tel. 0904 717 107.

PREDAJ RÔZNE
• Predám posilňovaciu vežu. Cena 120 €. Tel. 0904 
717 107.
• Predám dva sudy na kapustu 40 l a 12 l. Cena do-
hodou. Tel. 0944 143 387.
• Predám poschodovú detskú posteľ. Tel. 0903 
515 887.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2018. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač poži- 
čiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987 www.
tepovac-puchov.sk.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu mate-
riálu v rámci EÚ. Tel. 0915 863 036, 0915 624 215.

PRÁCU PONÚKA
• Spoločnosť GOMS, spol. s r. o. prijme do za-
mestnania pracovníkov na pozície: technológ 
kalkulant - min. stredná škola stroj. zamerania, 
nástupný plat od 700,- €/mes. (závisí od úrovne 
znalostí gumárenských technológií); zámočník 
- manuálne šikovný, zodpovedný, vedieť čítať 
stroj. dokumentáciu, nástupný plat od 3,50 €/
hod; zámočník-zvárač - prax v profesii zvárač 
nástupný plat od 4,50 €/hod. Skutočné mzdové 
ohodnotenie nezávisí od nástupného platu uve-
deného v inzercii. Mzdové ohodnotenie závisí 
od skúseností, znalostí, šikovnosti a ochoty ka-
ždého konkrétneho uchádzača. Len seriózni zá-
ujemci. Kontakt: 0908 787 135, goms@goms.sk.
• Domov sociálnych služieb Púchov-Nosice prijme 
do TPP kuchára/ku. Práca je v nepretržitom režime. 
Podmienkou záujemcu je výučný list kuchára. Plato-
vé podmienky: 580 €/HM (podľa praxe) + príplatky. 
Nástup od 1. 10. 2018 alebo dohodou. Viac info na 
tel. 042/46 41 433, e-mail: ludmila.marakova@css-
nosice.sk.

PRÁCU PONÚKA
• Reality Alpia: Rozširujeme svoj tím o realitného 
makléra. Možný aj trvalý pracovný pomer. PU, 
PB a okolie. Viac informácií na 0948  885 800.

STRATY - NÁLEZY
• Dňa 17. 9. medzi 9:00 – 10:00 hod. som stratil 
pánsku kapsičku na trase Tatrabanka – parkovisko 
(pred ZUŠ). Prosím poctivého nálezcu o vrátenie. 
Odmena istá. Tel. 0903 508 760.
• V sobotu (15. 9. 2018) som našla detskú trojkolku 
pri Mojmírovej ul. Rada ju vrátim dieťaťu, ktorému 
chýba. Tel. 0903 573 089.

POĎAKOVANIE
• Spoločenstvo Evanjelickej mládeže v Púchove 
sa chce týmto poďakovať všetkým, ktorí sa akou-
koľvek formou podieľali na realizácií projektu Leto 
2018 so SEM-om: Pánu Bohu, v ktorého veríme, od 
ktorého máme možnosti a schopnosti pracovať s 
deťmi, dorastom a mladými ľuďmi; mestu Púchov 
za finančnú podporu; Spoločenstvu evanjelickej 
mládeže – centrála Košice za finančnú podporu; 
rodičom detí, za individuálnu podporu; Evanjelic-
kému zboru v Púchove za finančnú podporu pre 
tábor staršieho dorastu; všetkým vedúcim a dob-
rovoľníkom, ktorí sa zúčastnili, niesli zodpovedno-
sť a pracovali s láskou bez nároku na mzdu alebo 
odmenu. 

OZNAMY 
ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a pria-
teľom, že dňa 24. 10. 2018 bude poriadať zájazd na 

SPOMIENKA
Dňa 26. 9. 2018 uplynie 
14 rokov, čo nás navždy 
opustila naša dcéra, se-
stra a mama 
Ing. Jana TURZOVÁ, 
rod. Hupková. 
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej s nami tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú rodičia, brat, sestra, 
manžel a deti s rodinami. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dobrý človek nikdy ne-
odchádza, navždy žije 
v srdciach tých, ktorí ho 
mali radi. 
Dňa 26. 9. 2018 si pri-
pomíname smutné 10. 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a 
pradedko Ján FILIAČ. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. 
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 27. 9. 2018 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko a švagor 
Dušan LIPTÁK.
Dňa 31. 10. 2018 si pri-
pomenie jeho nedoži-
tých 70 rokov. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
dcéry s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Bude to 26 liet, čo Ťa tu 
niet. Bolesť prestala, spo-
mienka zostala. 
Dňa 23. 9. 2018 sme si 
pripomenuli 26. výročie 
úmrtia otca, brata 
Pavla SYRNÉHO. 
Spomína brat Jozef s 
dcérami a zaťom a brat 
Milan s rodinou. 
Kto ste ho poznali, spomeňte si na neho v tichej 
modlitbe. 

POĎAKOVANIE
Dňa 8. 9. 2018 nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
otec, dedko, pradedko 
Mgr. Rudolf HLÚBIK. 
Ďakujeme všetkým, ktorí 
svojou prítomnosťou na 
pohrebe alebo osobnými 
či písomnými kondolen-
ciami prejavili účasť na 
našom žiali. Veríme, že spomienka na zosnulého 
zostane navždy vo vašich srdciach. 

Manželka Anna a dcéry Alena a Ivana s rodinami. 
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Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

nákupy do Poľska – Jablonka. Poplatok na osobu 
je 10 eur. Odchod bude o 6.00 hod. z parkoviska za 
starým kultúrnym domom. Kto má záujem, môže 
sa prihlásiť do 10. 10. 2018 na tel. 0949 103 709.
 
RÔZNE
• 41-ročný imobilný muž hľadá spoľahlivého opatro-
vateľa/asistenta (muža alebo ženu). Viac informácií 
osobne alebo na telefónnom čisle 0905 566 608.  
Zn.: Súrne. Môže byť aj bez opatrovateľského kurzu. 
Ďakujem, Roman Vrba.

Upozorňujeme občanov, že príjem inzercie do Púchovských novín a Púchovskej televízie je v in-
zertnej kancelárii, ktorá sídli v Divadle Púchov na Hoenningovom námestí č. 2002  (na prízemí 
budovy úplne vpravo).
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Cimeráková
Tel.: 0905 750 121, 042/285 2408, reklama@puchovskakultura.sk 

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

5. október
SND BRATISLAVA - ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

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

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

Posledné miesta!

20. október
ZÁMOK GÖDÖLLŐ, MEDVEDIA FARMA
A MESTO UMELCOV SZENTENDRE 
Zámok cisárovnej Sissi a ďalšie atrakcie v Maďarsku.
Cena: 28 €

27. október
PO STOPÁCH RODU ESTERHÁZY V RAKÚSKU

Cena: 27 €
Zámok Eisenstadt a hrad Forchtenstein.

Nový zájazd!

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

13. november
SND BRATISLAVA - OPERA NABUCCO

Cena vrátane dopravy a vstupného: od 27 €
HISTORICKÁ BUDOVA; Vstupenky I. až IV. kategórie

23. - 25. november
ADVENTNÝ SALZBURG, HALLSTATT
Adventná plavba s plavajúcimi sviečkami po jazere WOLFGANGSEE;
historická soľná baňa HALLEIN

(piatok - nedeľa)

30.11. - 2.12. ADVENTNÁ A MUZIKÁLOVÁ PRAHA(piatok - nedeľa)

Pripravujeme:

Posledné miesta!

TOP komédia!

Národné divadlo!

Harmonogram poskytovania kontajnerov pre RD na objemný odpad
24. - 30. 9. 2018
Záskalie - stred
Staré Nosice - na pôv. mieste (odbočka na ostrov)
Staré Nosice - na pôv. mieste (pod elektrárňou) 
J. Kráľa - pri starých pumpách

1. - 7. 10. 2018
J. Kráľa - pri nemocnici Zdravie
Zábreh - na konci ulice 
Pod Zábrehom - na konci ulice 
Vieska - pri nádobách na sep. odpad
Vieska - na pôvodnom mieste  (pri pálenici)

8. - 14. 10. 2018 
Horné Kočkovce - na pôv. mieste (Ul. Hurbanova)
Horné Kočkovce - na pôv. mieste (Ul. Kukučínova)
Horné Kočkovce - na pôv. mieste (Ul. Hečkova)
Horné Kočkovce - Ul. Železničná (parkovisko)
Horné Kočkovce - Vŕšok (pod býv. zber. surovin.)

15. - 21. 10. 2018
Hrabovka - dolný koniec
Hrabovka - pri Rivane
Ihrište - pod autobus. zástavkou
Hoštiná - pri požiarnej zbrojnici
Hoštiná - pri zástavke pri DK                   Zdroj: PTSM
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