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V meste pribudli nové parkovacie miesta
Akcia rozšírenia parkovacích 
plôch bola vysúťažená fir-
mou DOSA s.r.o. pre realizá-
ciu v roku 2018. Z časových 
dôvodov a pre nepriaznivé 
poveternostné podmienky 
bola časť nezrealizovaných 
stavebných prác prenesená 
aj s financiami, do rozpočtu 
mesta a následnú realizáciu  
v roku 2019. 
Po doriešení technických 
úprav vyvolaných riešením 
ochrany zelene sa v uplynu-
lých dňoch práce ukončili, 
v  súčasnosti sa konajú pre-
berania zhotoveného diela. 
Zrealizované boli dielčie roz-
šírenia parkovacích plôch s 
uvedeným rozpočtovým plá-
nom:

Za cintorínom (20 tis. eur)
Obrancov mieru (12 tis. eur)
Pribinova ul. (12 tis. eur)
Rastislavova ul. (9 tis. eur)
Nám. slobody (8 tis. eur)

Zdroj: MsÚ Púchov
Foto: S. Flimmel

Námestie SlobodyNámestie Slobody

Obrancov mieruObrancov mieru

Ul. Za cintorínomUl. Pribinova Ul. Pribinova

Ul. Rastislavova Ul. Za cintorínom
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Primátorka ocenila najúspešnejších žiakov púchovských škôl
Už tradičné slávnostné oceňovanie 
žiakov púchovských základných škôl, 
umeleckej školy a centra voľného 
času, ktorí v tomto končiacom sa 
školskom roku úspešne reprezen-
tovali svoje školy a mesto Púchov v 
krajských, celoštátnych i medzinárod-
ných súťažiach, sa uskutočnilo v piatok  
21. júna 2019 v koncertnej sieni Malé-
ho župného domu. O hudobný pro-
gram sa postarali žiaci Základnej ume-
leckej školy v Púchove.
Primátorka mesta Katarína Heneková 
odovzdala 85-tim najúspešnejším žia-
kom diplomy za vzornú reprezentáciu 
mesta Púchov v oblasti vedomostnej, 
spoločenskej, kultúrnej, umeleckej a 
športovej. „Som nesmierne hrdá na 
svoje mesto a na vás, ktorí ho tak 
skvelo reprezentujete. Chcela by 
som, aby ste si pri každom dosiahnu-
tom úspechu vždy uvedomili, že za 
ním je nielen váš talent a usilovnosť, 
ale takisto aj práca a starostlivosť 
ľudí okolo vás, vašich pedagógov, 
trénerov, rodičov či starých rodičov,“ 
poďakovala primátorka prítomným 
školákom i všetkým ostatným, ktorí ta-
lentovaným deťom vytvárajú zázemie 
a rozvíjajú ich schopnosti. A zároveň 
im popriala veľa ďalších úspechov a 
krásne prázdniny. 

Zoznam ocenených žiakov:
ZŠ MLÁDEŽNÍCKA 
1. VILIAM KOZÁNEK 
2. NAĎA KOZÁNKOVÁ  
3. LUCIA ODVÁHOVÁ  
4. KATARÍNA LAZOVANOVÁ 
5. LEISHA TAURANI 
6. LEA ONDREJČÍKOVÁ 
7. BARBORA SVITKOVÁ 
8. SAMUEL BRADÁČ  
9. KARIN MOKRIČKOVÁ  
10. ANDREJ POBEŽAL  
11. ELIŠKA VALENTÍNYOVÁ  
12. JAKUB HENEK  
13. KLÁRA CABÚKOVÁ  
14. BARBORA MORAVČÍKOVÁ 
15. NINA CHOVANCOVÁ  
16. JÁN MOZSI  
17. RASTISLAV HENEK  
18. ADRIÁN RUSŇÁK  
19. SIMONA HUDECOVÁ 
20. MICHAELA KRŠKOVÁ
ZŠ s MŠ SLOVANSKÁ
21. PATRIK ZDRAŽIL 
22. SAMUEL KUDLEJ 
23. NINA ROSINOVÁ 
24. VERONIKA ĎUROVCOVÁ 
25. MÁRIA KRÁĽOVÁ 
26. EMA PAVLAČKOVÁ 
27. ANETA KRÍDLOVÁ
ZŠ GORAZDOVA
28. TIMEA ZIGOVÁ  

29. REBEKA KOVÁČOVÁ  
30. OLÍVIA KADLECOVÁ  
31. SANDRINE LEZZANI  
32. SARAH NGUYEN  
33. LUKÁŠ GALKO  
34. NATÁLIA POJEZDALOVÁ 
35. SEBASTIÁN ROČIAK  
36. ĽUBOMÍR TALDA 
37. SAMUEL KLINOVSKÝ  
38. ADAM KYČINA  
39. JAKUB VAVREK  
40. ADAM SMATANA
ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
41. TOMÁŠ GUBICZA  
42. TEREZKA ŠULÍKOVÁ 
43. NATÁLKA ZUGOVÁ  
44. TOMÁŠ ŽEMLA  
45. MICHAL MYNÁŘ 
46. ALŽBETKA BLAHOVÁ  
47. NATÁLKA ČVIRIKOVÁ 
48. ADAM STOPKA 
49. ROMAN BEDNÁRIK 
50. TOBIÁŠ PEKAR
CZŠ sv. MARGITY
51. JÁN JANÍČEK  
52. ADAM JANÍK  
53. MARTIN JANÍČEK 
54. TOMÁŠ VIDO  
55. TERÉZIA BAŠOVÁ 
56. MÁRIA ANNA ŠPAČKOVÁ 
57. ADRIÁN PUTALA 
58. SIMONA BABČANOVÁ 

59. KRISTÍNA PALIESKOVÁ 
60. JANA MÁRIA GABČOVÁ  
61. BARBORA JUHANIAKOVÁ  
62. MATEJ JANOŠKO 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
63. TERÉZIA FUJERÍKOVÁ  
64. VALÉRIA ŠATKOVÁ 
65. VILIAM KOZÁNEK  
66. KARIN RILJAKOVÁ 
67. GABRIELA PAGANÍKOVÁ  
68. MATIÁŠ GUZMA 
69. MÁRIA ANNA ŠPAČKOVÁ 
70. EMA MICHALCOVÁ  
71. ADELA ČVIRIKOVÁ  
72. MICHAELA ŠURIOVÁ  
73. KRISTÍNA POTÁČOVÁ  
74. NELA BUČKOVÁ  
75. KLÁRA ORAVÍKOVÁ  
76. JAROSLAV TVAROŽEK  
77. VIKTÓRIA ANGELOVÁ  
78. ŠARLOTKA MARMANOVÁ 
79. ROMANA RAČKOVÁ 
80. DANIEL HAJSKÝ 
81. JANKA MÁRIA GABČOVÁ  
82. MATEJ JURAŠÍK
CVČ VČIELKA 
83. ANETKA PŠENKOVÁ 
84. VERONIKA KUCHTOVÁ 
85. LUCIA BELÁSOVÁ

Zdroj: www.puchov.sk
Foto ocenených žiakov jednotlivých 

škôl nájdete na strane 7.

Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
Kontrola plnenia otvorených uznesení a uznesení z ostatných dvoch zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva Púchov 
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Púchov na 2. polrok 2019 
Správa z kontroly hospodárenia Základnej školy J. A. Komenského na vybratej 
vzorke dokladov roka 2018
Správa z kontroly hospodárenia mestskej spoločnosti Púchov servis s. r. o. 
na vybratej vzorke dokladov roka 2018
Návrh – VZN č. 5/2019 o určení výšky mesač. príspevku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a na štúdium v ZUŠ, výšku me-
sač. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škol. klubu detí a CVČ, 
výšku mesač. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 
náklady a podmienok úhrady v ŠJ, ktoré sú v zriaď. pôsobnosti mesta Púchov
Návrh – VZN č. 6/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 
v meste Púchov
Návrh – VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v meste Púchov
Návrh - VZN č. 8/2019 o určení školského obvodu základných škôl
Návrh - VZN č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole
Návrh – Schválenie zmeny kategorizácie z hospodárskeho lesa na les osobitného 
určenia – Lesopark 
Úprava rozpočtu mesta Púchov - jún 2019
Informácia o investičných akciách mesta Púchov
Predaj, kúpa
Nájom
Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ
Rôzne  
Interpelácie

Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva Púchov 
26. 6. 2018 (streda) o 9.00  h  // Divadlo Púchov, Hoenningovo nám. 2

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.

3.
4.

5.

6.
   

   
7.
   
8.

   9.
 10.

 11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

okno, predzáhradku  
alebo terasu 
v meste Púchov 

a jeho mestských častiach

Fotografie LETNEJ výzdoby 
môžete zasielať od 1. 7. do 30. 9. 2019 
na: sutaz@puchov.sk

Fotografie JESENNO-ZIMNEJ výzdoby 
môžete zasielať od 1. 10. do 31. 12. 2019 
na: sutaz@puchov.sk

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

O NAJKRAJŠÍ
              BALKÓNSÚŤAŽ

   Organizátor:
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V utorok 18. júna primátorka vyces-
tovala do Liptovského Jána, kde zasa-
dala Rada ZMOS (Združenia miest a 
obcí Slovenska), ktorá sa venovala zá-
verom nedávneho 30. snemu ZMOS. 
Rokovanie Rady ZMOS bude pokra-
čovať 1. júla 2019.  

Každý mesiac sa môžu púchovskí 
seniori zabaváť na pravidelnom hu-
dobno-tanečnom podujatí Čaj pre 
seniorov. Posledné pred prázdni-
novou dvojmesačnou prestávkou sa 
uskutočnilo vo štvrtok 20. júna v 
Divadle Púchov. Hudobnými hosťami 

boli žiaci Základnej umeleckej školy v 
Púchove a po nich  Martin Jakubec s 
Božankou, ktorí priniesli za priehrštie 
stredozemných melódií. Posedenie, 
ktoré má pod záštitou primátorka 
mesta, tentokrát aj osobne navštívila.   

Oceňovanie najúspešnejších žiakov 
púchovských základných škôl, ume-

leckej školy a centra voľného času je 
pravidelné podujatie, počas ktorého 
primátorka odmení tých najlepších 
školákov, ktorým sa podarilo bodovať 
na rôznych vedomostných, umelec-
kých, či športových súťažiach a tým 
reprezentovať mesto Púchov. Diplo-
my za vzornú reprezentáciu mesta si  
z rúk primátorky v piatok 21. júna 
prevzalo celkom 85 školákov. Viac 
info a foto na stranách 3 a 7.

A takisto v piatok K. Heneková pri-
vítala v Župnom dome na krátkej 
návšteve maturantov púchovské-

ho gymnázia z roku 1959, ktorí sa 
stretli po šesťdesiatich rokoch. Vtedy 
osemnásťroční chlapci a dievčatá, 
dnes 77-roční seniori si takto chceli 
pripomenúť nielen svoj maturitný 
deň, ale i celé gymnaziálne štúdiá 
a študentnský život, ktorý sa odo-
hrával okrem budovy gymnázia aj 
v priľahľom parku, ba aj v terajšom 

Župnom dome. A práve táto skutoč-
nosť bola dôvodom oficiálnej pros-
by bývalých maturantov o návštevu 
jeho priestorov. Primátorka Púchova 
sa tak mohla stretnúť napríklad s bý-
valými Púchovčanmi, akými sú Jozef 
Ciller - medzinárodne uznávaný scé-
nograf, kostýmový výtvarník a peda-
goóg na VŠMÚ, či Ján Hoffman - špe-
cialista v odbore lesné semenárstvo a 
genetika.

Počas víkendu sa púchovská primá-
torka K. Heneková v Bratislave zúčast-
nila na základe pozvania Slovenskej 
federácie karate a bojových umení na 
Majstrovstvách sveta v karate a ko-
budo, ktoré sa uskutočnili od 20. do 
23. júna 2019 na zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu v Bratislave. Na maj-
strovstvách sveta mali svoje zastúpe-
nie aj Púchovčania, rovnako tak pú-

Rada ZMOS v Liptovskom Jáne.

chovskú stopu nájdeme aj v orgánoch 
samotnej slovenskej federácie. 

-msu-tm-

Maturanti púchovského gymnázia sa stretli po 60-tich rokoch...

Čaj pre seniorov s Martinom 
Jakubcom a Božankou.

Šestnásť  rokov obetavej služby vo farnosti Púchov 
Od prvého júla odchádza z farnosti v 
Púchove farár a dekan Mons. Michal 
Keblušek. Do Púchova prišiel v roku 
2003, kedy naňho hneď čakali rekon-
štrukčné  práce  na prístavbe starej 
fary. V roku 2004 a 2005 monsignor 
pokračuje v organizačnom zabezpe-
čení týchto stavebných prác. 
V roku 2005 sa podujal na realizáciu 
kompletnej výmeny pôvodných oki-
en a neskôr i všetkých dvier farského 
kostola.  V rovnakom roku dekan Mi-
chal Keblušek rozbieha prípravné prá-
ce na stavbe kostola v Streženiciach, 
ktoré sú filiálkou púchovskej farnosti. 
O dva roky nato je stavba streženické-
ho kostola zavŕšená a po slávnostnej 
posviacke začína slúžiť veriacim, ktorí 
dovtedy navštevovali bohoslužby 
v miestnom kultúrnom dome. Ešte 
v predchádzajúcom roku (2006) sa 
otvorenia a slávnostnej posviacky 

dočkala aj nová budova cirkevnej zá-
kladnej školy.
V roku 2007 sa vďaka interesu de-
kana Kebluška dočkali postavenia a 
posvätenia novej kaplnky aj veriaci  
v areáli Kúpeľov Nimnica. 
V roku 2008 a 2009 prichádza na rad 
kompletná rekonštrukcia samotnej ve- 
že Farského kostola Všetkých svätých 
v Púchove, ktorá bola už v havarijnom 
stave - s trhlinami v stenách a naruše- 
nou statikou kvôli nesprávnemu ukot-
veniu zvonov.  
A v tomto duchu by sa mohlo ďalej 
pokračovať vo vyratúvaní konkrét-
nych výsledkov pôsobenia dekana 
- od zriadenia knižnice v priestoroch 
fary, cez úpravu farského dvora až po 
napríklad zintenzívnenie spoločných 
ekumenických pobožností s evan-
jelikmi. Napokon jeho úsilím v mi-
nulom roku začala stavba cirkevnej 

materskej škôlky, pre ktorú sa toľko 
obetoval. 
„Chcela by som v mene všetkých 
Púchovčanov vysloviť dekanovi Mi-
chalovi Kebluškovi úprimné poďako-
vanie za šestnásťročnú obetavú služ-
bu, ktorú v Púchove odviedol nielen 
v prospech veriacich, ale všetkých 
Púchovčanov. Poďakovanie patrí aj 
kaplánovi Michalovi Melišovi za jeho 
citlivý prístup a účasť pri ťažkých 
životných situáciách. Na budúcom 
pôsobisku im obom želám veľa zdra-
via, Božieho požehnania, veľa sily a 
odhodlania pri plnení si povinností,“ 
uviedla primátorka Púchova, ktorá sa  
s nimi bola osobne rozlúčiť.
Z púchovskej fary odchádza k 1. júlu 
2019 aj kaplán Michal Meliš, ktorý tu 
pôsobil od roku 2017. Jeho ďalším 
pôsobiskom bude farnosť   Žilina – So-
linky.  

Novými duchovnými, ktorí budú 
sprevádzať púchovských veriacich, 
sú farár Stanislav Stolárik z Lednic-
kých Rovní a kaplán Pavol Ďurana  
z Pruského.                                                  -r-

Mons. Michal Keblušek
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Vyhodnotenie akcie Do práce na bicykli
Do práce na bicykli (DPNB) je národ-
ná kampaň, ktorej hlavným cieľom je 
podporiť rozvoj nemotorovej, predo-
všetkým cyklistickej dopravy v mes-
tách, vyzvať samosprávy na Sloven-
sku, aby vytvárali kvalitné podmienky 
pre ekologické druhy dopravy v mes-
te, motivovať zamestnávateľov, aby 
budovali vo svojich sídlach vhodné 
podmienky pre zamestnancov, ktorí 
dochádzajú do práce na bicykli a mo-
tivovať zamestnancov, aby viac použí-
vali túto formu alternatívnej dopravy 
pri každodennom cestovaní do práce.
Kampane na podporu cyklistickej do-

pravy prebiehali vo viacerých mes-
tách. Počas nich sa zistilo, že keď ur-
čitá časť obyvateľov začala častejšie 
používať bicykel, zároveň tým vzrást-
la aj priemerná rýchlosť osobných 
automobilov. Zvýšením podielu cyk-
listickej dopravy pribudlo na uliciach 
viac voľného miesta, a v konečnom 
dôsledku to ocenili všetci užívatelia 
verejného priestoru, vrátane mo-
toristov. Procesy zmien, myslenia a 
konania ľudí vo vyspelejšej časti Eu-
rópy a nastúpený trend už viac rokov 
smerujú k trvalo udržateľnému roz-
voju miest. 

Ako dopadlo DPNB v Púchove?
V meste Púchov sa do kampane 
zapojilo 111 cyklistov v 32 tímoch. 
Najazdili v  2248 jazdách celkovo 
10100 km, čo bolo 91 km na jed-
ného účastníka. Najviac jázd (166) 
najazdili Dudáci z Continental Mata-
dor Rubber, s. r. o. (J. Vrba, P. Vanko, 
M. Pastorek, M. Koyš). V počte na-
jazdených kilometrov boli najlepší  
cyklisti z tímu BreakFasterS z Con-
tinental Matador Truck Tires, s. r. o.  

(Ľ. Gašpárek, R. Baranec, V. Kováčik, P. 
Hachran). Najlepšou spoločnosťou, 
ktorá sa zapojila v Púchove do kampa-
ne Do práce na bicykli bola Continen-
tal Matador Rubber s ôsmimi tímami, 
33 účastníkmi, 912 jazdami a 3686 
kilometrami. Najviac jázd najazdil Jiří 
Vrba (50) a najviac kilometrov prešiel 
Ľubomír Gašpárek (571 km).

Zdroj: koordinátor M. Bučko 
a dopracenabicykli.eu

Aktuálne spod Lachovca - optická sieť
Aj keď jednej pani z Podjavorinskej 
ulice sa to nezdá, ale práce na op-
tickej sieti v našej mestskej časti 
naozaj finišujú. „Obdobie dažďov“ 
na prelome mesiacov máj - jún čias-
točne pribrzdilo z technologických 
dôvodov dokončovacie stavebné 
práce. Dnes už môžeme konštato-
vať, že technologická časť optickej 
siete (polygón 5 - Pod Lachovcom, 
celkom 6,15 km  výkopov a 11,6 km 
zafúknutých zväzkov optických vlá- 
kien) je realizovaná a „živá“ a ope-
rátori Orange a Slovak Telekom po-
stupne v rámci svojich kapacitných 
možností budú pripájať na túto sieť 
koncových užívateľov. Realizátor tej-
to líniovej stavby - firma SUPTel v mi-
nulom týždni odvážala výkopovú suť, 
upravovala povrchy výkopov v tráv-
nikoch, pokladala do rýh na chodní-
koch a cestách podkladový „suchý“ 
betón, pokračovala v asfaltovaní a 
v spolupráci s PTSM zametala chod-
níky. Vo štvrtok 20. 6. sa uskutočnila 
plánovaná obhliadka ukončených 
terénnych úprav za účasti pracovní-
kov MsÚ a realizátora, o. i. aj Za cin-
torínom, kde bolo konštatované, že 
uvedené plochy možno považovať 
za odovzdané. Na asfaltovanie väč-

ších plôch (Vodárenská, chodníky 
na Sládkovičovej ulici...) má realizá-
tor ponuky a rokuje o termíne rea-
lizácie. Podľa vyjadrenia zástupcu 
SUPTelu chcú práce v našej mestskej 
časti ukončiť do konca júna. Obča-
nom sa chceme spolu s realizátorom 
poďakovať za trpezlivosť a pocho-
penie dočasných obmedzení počas 
sedemmesačného obdobia realizá-
cie a veríme, že protiváhou za to im 
budú výhody, ktoré táto moderná 
sieť budúcnosti so sebou prináša.

Pavel Melišík, poslanec MsZ

Lišiaci z Považia to dokázali
Prebehli sme naprieč Slovenskom! 
Zdolali sme 524 kilometrov počas 
troch dní a dvoch nocí. Počas nášho 
behu sme zažili rôzne situácie. Sln-
ko nás pálilo, pod Tatrami nás zase 
chladil príjemný dážď. Spali sme len 
málo, no napriek tomu sme zo seba 
vydali maximum. Šli sme cez bolesť 
a slzy. Hlavou nám prešlo mnoho 
myšlienok, prečo to vlastne robíme, 
veď bolo by lepšie sedieť niekde v 
tieni a oddychovať. Ale nevzdali sme 
sa! Ukázali sme našu bojovnosť a v 
tohtoročnom najdlhšom štafetovom 
behu Slovenska „The Slovakia Run 
2019“ sme v našej kategórii obsadili 
4. miesto a celkovo 6. miesto s časom 
45 hodín 31 minút a 33 sekúnd. Naša 
priemerná rýchlosť bola 11.51 km/h 
a tempo 5:14 min/km.

To, že sme obsadili zemiakovú po-
zíciu nám nevadí. Cieľom pre nás 
bolo dobehnúť a pomôcť. Vďaka 
všetkým, ktorí našu myšlienku behu 
podporili, sme dosiahli najväčšie ví-
ťazstvo, ktorým je úsmev na Šimon-
kovej tvári a slzy radosti jeho rodi-
čov.  Aj spolu s vami, sme dokázali 
vyzbierať dostatok finančných pro-
striedkov pre nákup hydraulického 
lôžka na kúpanie. Pre mnohých je 
to len nepodstatná vec, no pre rodi-
nu Malobických z Beluše je to veľká 
pomoc. 
Sme radi, že sa našlo toľko ľudí, ktorí 
nás podporili. Je nádherné vidieť, že 
aj v dnešnej rýchlej dobe sa vieme 
spojiť a podporiť tých, ktorí to po-
trebujú.

Lišiaci z Považia
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Mestská polícia

Montáž výhybky v Milochove 
obmedzí železničnú dopravu

Púchovskí policajti zadržali drogového dílera, 
ktorý mal pri sebe 232 dávok pervitínu 

Púchovskí policajti zadržali tri osoby podozrivé z 
drogovej trestnej činnosti. Tridsaťsedemročný Mari-
án z okresu Púchov si zadovážil pre vlastnú potrebu a 
aj za účelom ďalšej distribúcie 17,858 gramov kryšta-

lickej látky s obsahom minimálne 10 miligramov ab-
solútneho metamfetamínu, ktorého množstvo zod-
povedá najmenej 232 jednotlivým dávkam drogy. 
Marián drogy predával ďalším užívateľom. Policajti 
drogy našli a zaistili  aj u 41-ročného Miroslava. Ten 
policajtom dobrovoľne vydal injekčnú striekačku 
s kryštalickou látkou. Expertíza potvrdila, že ide o 
metamfetamín, množstvo ktorého predstavuje mini-
málne 10 dávok drogy (pervitín). Policajti našli drogy 
aj u 20-ročného Miroslava zo Žiliny. Aj ten si drogy za-
dovážil od 37-ročného Mariána.  Mladík pri sebe pre-

chovával marihuanu. Zaistené množstvo predstavuje 
najmenej 47 zvyčajne jednorazových dávok drogy.

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Považ-
skej Bystrice  obvinil zo  zločinu nedovolenej výro-
by omamných a psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, z  ich držania a obchodovania s nimi 
37-ročného Mariána z okresu Púchov a 20-ročného 
Miroslava zo Žiliny. Za uvedený zločin zákon ukladá 
trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Miroslava 
z okresu Púchov vyšetrovateľ obvinil z prečinu nedo-
volenej výroby omamných a psychotropných látok a 
v jeho prípade mu hrozí trest odňatia slobody až na 
päť rokov.                 KR PZ Trenčín 

Drogovému dílerovi z Púchovského okresu hrozí až desaťročné väzenie.                FOTO: KR PZ Trenčín

Železnice Slovenskej republiky pokračujú v úse-
ku Považská Bystrica – Púchov v modernizácii pri 
zriadení výhybne Milochov. Výluka, súvisiaca s 
vložením výhybky a s tým súvisiacimi prácami sa 
začne v dňoch 29. – 30. júna a potrvá do 8. júla. 
Práce pre Železnice Slovenskej republiky vykoná-
vajú externé dodávateľské firmy. Vlakové spojenia
v úseku Považská Bystrica – Púchov budú nahra-
dené autobusovou dopravou. 

Železnice Slovenskej republiky prosia cestu-
júcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s 
obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým 
môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a 
zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sle-
dovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v 
železničných staniciach.        (ŽSR) 

Mimoriadne tragický záver mala piatková hasičská 
zábava v Horovciach. V sobotu nadránom krátko 
pred štvrtou hodinou vyvrcholila streľbou, pri ktorej 
vyhasol život mladého človeka a ďalší dvaja mladíci 
skončili so strelnými zraneniami v kritickom stave v 
trenčianskej a považskobystrickej nemocnici. 

Strelcom mal byť 35-ročný muž z Dulova, ktorý po 
predchádzajúcom konflikte usmrtil mladíka výst-

relom do hrude, ďalších dvoch trafil do hlavy a do
brucha. Strelec sa dal vzápätí na útek, asi osem hodín 
po ňom pátrala asi stovka policajtov aj s policajným 
vrtuľníkom. 

Podľa informácií z Krajského riaditeľstva Policajné-
ho zboru v Trenčíne, muža zadržali okolo poludnia. 
Nájsť ho mali v lesnom poraste, pri zadržaní neutrpel 
žiadne zranenie.                      (r)

POLÍCIA INFORMUJE

Tragédia v Horovciach - po streľbe na hasičskej 
diskotéke jeden mŕtvy a dvaja ťažko zranení

Moyzesova bez vody
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, že na pešej zóne pri výkopových prá-
cach došlo k prerazeniu vodovodnej prípojky na 
studenú vodu a celá Moyzesova ulica je bez stu-
denej vody. Po príchode na miesto hliadka zistila, 
že vo výkope bol prerazený prívod studenej vody  
k Moyzesovej ulici. 

Zodpovedný majster kontaktoval vodárenskú 
spoločnosť a informoval o havárií. Pracovníci 
vodárenskej spoločnosti odstavili prívod vody o 
9.45 hod., aby zabránili ďalšiemu úniku vody. Pra-
covníci spoločnosť, ktorá realizovala výkop, obna-
žili pomocou techniky poškodenú časť potrubia 
a pracovník vodárenskej spoločnosti haváriu na 
potrubí odstránil a sprístupnil tak prívod vody 
občanom a prevádzkam na Moyzesovej ulici. 

 Hliadka priebežne stav havárie monitorovala v 
záujme bezpečnosti na pešej zóne a vzhľadom na 
pohyb ťažkej techniky na mieste udalosti. Havária 
bola odstránená o 12.10 hodine.  

Bum, bum, bum...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého v bývalom železnič-
nom depe dochádza neznesiteľným búchaním na 
kov už druhý deň k rušeniu obyvateľov Púchova 
bývajúcich v susedstve. Hliadka MsP po príchode 
na miesto zistila, že objekt je riadne ohradený a 
vstupná brána je uzamknutá. Po niekoľkých min-
útach ku bráne prišiel pracovník SBS, ktorý bránu 
otvoril a hliadke vysvetlil, že v objekte pracuje 
firma, ktorá tam robí prieskumné vŕtacie práce s
vŕtacou súpravou. 

Príslušníci mestskej polície vyzvali vedúceho 
vŕtačov z banskobystrickej spoločnosti, aby pred-
ložil povolenie na vykonávanie práce cez deň 
pracovného pokoja. Muž informoval, že takéto 
potvrdenie nemá. Následne pracovníci vŕtacej 
súpravy ukončili prácu. Priestupok bol vyriešený 
napomenutím.

Rozbitá hlava
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Komenského ulici 
leží na zemi staršia pani, ktorá má rozbitú hlavu. 
Hliadka na mieste zistila, že ide o ženu s tržnou 
ranou na temene, informovala, že spadla sama 
a spôsobila si zranenie. Hliadka mestskej polície 
privolala zdravotných záchranárov, ktorí ženu od-
viezli na ďalšie ošetrenie do považskobystrickej 
nemocnice. 

výs-

trelom

drogovej trestnej činnosti. Tridsaťsedemročný Marián
z okresu Púchov si zadovážil pre vlastnú potrebu a
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Primátorka ocenila najúspešnejších žiakov púchovských škôl

ZŠ J. A. Komenského

ZŠ  s MŠ Slovanská

ZŠ  Mládežnícka

CZŠ  sv. Margity

Foto: S. Flimmel

CVČ Včielka

ZŠ Gorazdova

Základná umelecká škola
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PRERAĎTE 
NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ
OPTICKÝ MAGIO INTERNET A TV UŽ AJ 
U VÁS DOMA V PÚCHOVE

Bližšie informácie vám poskytneme v Telekom Centre Púchov, Moyzesova 1 744, na www.telekom.sk/puchov, 
na�tel. čísle 0903 801 890, na Zákazníckej linke 0800 123 456 alebo vás náš osobný�predajca navštívi priamo doma.

Uvedené služby sú poskytované na optickej technológii. Konkrétny rozsah poskytovanej služby závisí od zvoleného programu služby a�podmienkou je uzavretie zmluvy. Dostupnosť technológií 
si môžete overiť na www.telekom.sk/dostupnost. Služba Magio GO je služba televízie poskytovanej prostredníctvom internetu; je možné ju využívať samostatne alebo ako doplnkovú službu 
k�Magio Televízii. Službu Magio GO je možné využívať bezplatne len ako doplnkovú službu k�službe Magio Televízia, inak je spoplatnená v�zmysle podmienok služby. Všetky podmienky nájdete na 
www.telekom.sk alebo na 0800 123 456.

MAGIO INTERNET
PRIPOJTE SA K NOVÝM ZÁŽITKOM
Surfujte neobmedzene na všetkých svojich zariadeniach. 
Vďaka Magio internetu s rýchlosťou až do 300 Mb/s si 
obľúbený  lm stiahnete za pár minút, online videá pozriete 
bez sekania a webstránky sa načítajú super rýchlo. 

S Magio Televíziou vás čaká viac ako 120 kanálov. 
Užite si exkluzívne športové stanice Digi Sport alebo 
rozprávkový svet s�Ťuki TV. Navyše s bezplatnou 
službou Magio GO môžete sledovať televíziu kdekoľvek 
a�kedykoľvek v�rámci pokrytia.

MAGIO TELEVÍZIA
PREPNITE NA SKVELÚ ZÁBAVU
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Disident a účastník protikomunis-
tického odboja Ľudovít Didi (*16. 1. 
1931 Púchov – †15. 9. 2013 Vráble) bol 
učiteľom a spisovateľom. Narodil sa v 
rómskej rodine v Púchove ako neman-
želské dieťa. Vyrastal u starých rodičov 
z matkinej strany v sedemčlennej rodi-
ne, starý otec Ondrej Didi bol známy 
rómsky hudobník. Na svoje chudobné 
detstvo spomína: „Dedko hral na hus- 
liach a ja som falošne spieval. Ale predsa 
nám ľudia vždy niečo dali. Keď nemali 
peniaze, tak jedlo.“ 

Školské roky
Ľudovú a meštiansku školu navšte-
voval v Púchove. Vďaka vlastnej usi-
lovnosti a kňazovi, ktorý ho inšpiroval 
a podporoval, prijali Ľ. Didiho na Uči-
teľský ústav v Bánovciach nad Bebra-
vou. Keďže však rodina nemala peni-
aze na internát, do školy nenastúpil. 
Ako 15-ročný odišiel z domova. Na 
toto obdobie si spomína v roku 2005: 
„Jedného dňa som nasadol na náklad-
né auto a odviezol som sa do Bratisla-
vy. Išiel som na hlavnú stanicu, bol som 
hladný, tak som si pýtal jedlo. Videli to 
žandári a zobrali ma k veliteľovi. Vraj 
ako si to predstavujem, kde chcem bý-
vať, čo chcem robiť? Vysvetlil som mu, 
že si hľadám nejakú robotu. Veliteľ mi 
umožnil, aby som dva týždne prespával 
na žandárskej stanici. Za ten čas som 
našiel jedného Bulhara, ktorý mal dvoch 
synov, päťkárov. Za to, že som ich učil, mi 
poskytol izbu a stravu.“ Popritom vypo-
máhal v reštauráciách, čím si zarobil 
na maturitný kurz, ktorý organizovalo 
združenie YMCA.

V  roku 1951 začal študovať na Vyso-
kej škole politických a hospodárskych 
vied v  Prahe, odkiaľ ho po dvoch ro-
koch štúdia pre jeho politické názory 
vylúčili. V  rokoch 1959 – 1963 ab-
solvoval štúdium na Pedagogickom 
inštitúte v Nitre, skončil ako učiteľ so 
zameraním na literatúru a dejepis. Po 
úspešnom ukončení školy pôsobil na 
rôznych miestach v malotriednych 
školách. V rokoch 1966 – 1974 bol ve-
dúcim vychovávateľom v  Osobitnej 
škole vo Vrábľoch.

Zákaz učiť
V  roku 1968 sa na jednej schôdzi vy-
jadril, že „Brežnev musí byť idiot, keď 
nariadil vstup vojsk Varšavskej zmluvy 
do Československa“. V normalizačných 
čistkách po roku 1969 ho pre jeho 
postoje vyhodili zo školstva, podobne 
ako mnohých ďalších učiteľov. Odbor 
školstva Okresného národného výbo-

Ľudovít Didi: Čím viac ma kopali, tým viac som rástol

ru v Nitre ako dôvod vo výpovedi uvie-
dol, že „V krízovom období v r. 1968/69 
ste verejne zastávali nesprávne protiso-
cialistické a protisovietske názory na si-
tuáciu v našom štáte. Z týchto dôvodov 
nie je u Vás záruka, že povediete výchovu 
zverenej mládeže v duchu požiadaviek 
na ideovo-politickú výchovu socialistic-
kého človeka.“ 
Vyhodenie z práce Ľudovíta Didiho 
veľmi zasiahlo, pretože prácu učiteľa 
chápal ako svoje životné poslanie.  
V tomto období bol už ženatý a mali tri 
deti. Po roku bez práce sa mu podarilo 

nájsť zamestnanie - začal pracovať ako 
robotník vo fabrike na výrobu textil-
ných strojov. Bola to zdraviu škodlivá 
práca s jedovatým odpadom, Ľ. Didi 
dostal žalúdočné vredy a prišiel o dve 
tretiny žalúdka. Ako sám uviedol v 
roku 2005: „Predali sme auto a všetko, 
čo sa dalo, lebo znova k nám zavítal 
hlad. Volali ma na ŠtB do Nitry, prezerali 
poštu, vo Vrábľoch ma sledoval tajný. 
Syn sa až na tretíkrát dostal na štúdium, 
aj druhý syn a dcéra išli najskôr za učňov, 
až okľukou sa dostali do školy.“

Chartista
Manželia Didiovci napriek represáliám 
a šikanovaniu, ktorému boli vystave-
ní, sa svojich názorov a občianskych 
postojov nevzdali. V nespravodlivom 
položení videli aj iných, ktorí boli rov-
nako postihnutí totalitným režimom 
a chceli svoj názor vyjadriť verejne. 
Ľ. Didi hodnotil vtedajších komunistic-
kých vládcov v rozhovore z roku 2005: 
„Nebolo milosrdenstva u nich. Videl 
som tú nespravodlivosť. Nestačilo im, že 
pobrali majetky, museli človeka zničiť. 

Celá tá ideológia bola zameraná proti 
človeku.“ 

V roku 1980 Ľudovít a Mária vycesto-
vali do Prahy, vyhľadali matku Marty 
Kubišovej a obaja podpísali Chartu 77. 
Protirežimné vyhlásenie malo pred 
nimi odvahu podpísať len 13 sloven-
ských disidentov a Ľudovít Didi bol 
jediným rómskym signatárom zo Slo-
venska. Po podpise čakali rodinu ďalšie 
postihy a problémy. Nežná revolúcia 
1989 Ľ. Didiho zastihla už ako polovič-
ného invalidného dôchodcu.

Rehabilitácia
V roku 1990 Okresný národný výbor v 
Nitre Ľ. Didiho rehabilitoval. Mohol sa 
vrátiť k svojmu pôvodnému povolaniu 
pedagóga. Stal sa riaditeľom Detského 
domova v Koliňanoch, kde pôsobil do 
roku 1998 a pomohol tu vybudovať 
telocvičňu a knižnicu. V roku 1992 mu 
Vysoká škola ekonomická v Prahe na 
základe politickej rehabilitácie prizna-
la titul inžiniera (Ing.). V roku 2005 mu 
udelilo verejné uznanie mesto Vráble. 
Proces jeho politickej rehabilitácie sa 
zavŕšil v roku 2007, keď Ústav pamäti 
národa Ľudovítovi Didimu a jeho man-
želke priznal status „účastníka protiko-
munistického odboja“.

Spisovateľ
Ľudovít Didi väčšinu svojho života žil 
a tvoril vo Vrábľoch. Písať knihy začal 
až na dôchodku v roku 2001. Stal sa 
prvým rómskym spisovateľom romá-
nov v  slovenskej literatúre. „Všetko,  
o čom píšem, som prežil. Nič som ne-
chcel prikrášľovať,“ odpovedal na otáz-
ku o autentickosti jeho literárneho 

diela. Postupne napísal a vydal štyri 
knihy: Príbehy svätené vetrom (2004), 
Cigánkina veštba (2008), Čierny Róm 
a biela láska (2011), Róm Tardek a 
jeho osud (2013). Posledné dve knihy 
vydala aj Slovenská knižnica pre nevi-
diacich Mateja Hrebendu v Levoči ako 
zvukový záznam na CD.

Literárny vedec Ondrej Sliacky hodnotí 
literárne dielo Ľ. Didiho: „Dielo 73-roč-
ného debutanta, je zvrchovaným tvo-
rivým činom, ktorý jedinečným spôso- 
bom vypovedá o  autentickom svete 

rómskeho etnika, o jeho biede a utr-
pení, o láske a smrti, o cigánskej duši. 
Strhujúca výpoveď o osudoch Róma 
Ondráša a jeho rozvetvenej rodiny, 
situovaná do 30. až 50. rokov 20. sto-
ročia vychádza z  autobiografických 
motívov autorovho detstva a je svoj-
ráznym, insitným variantom rómske-
ho magického realizmu.“

Rodina
S manželkou Máriou sa zoznámil pred 
podnikom Makyta, kde Mária pracova-
la ako šička. Ona šla domov po pracov-
nej smene a on bol na vychádzke ako 
vojak povinnej vojenskej služby. Keďže 
bola „gadžovka“, rodina bola proti ich 
vzťahu. Až po 15-tich rokoch sa pome-
rila s vlastnou rodinou. Ľudovít a Mária 
Didiovci prežili spolu päťdesiatsedem 
rokov svojho života. Mali tri deti - jeden 
syn bol advokátom, druhý pracoval 
ako rušňovodič a dcéra sa starala ako 
profesionálna matka o  deti v  pestún-
skej starostlivosti.

Spracoval Slavomír Flimmel

Signatár Charty 77, učiteľ a rómsky spisovateľ Ľudovít Didi pochádzal z Púchova.

Foto: Pavol Janík
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Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných ťažkostí

Dodržiavajte pitný režim, 
aj keď necítite smäd
Dospelý človek by mal počas dňa vypiť 
najmenej tri litre vody. V horúčavách 
obmedzte nápoje s obsahom cukru, 
chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je oby-
čajná voda. Pite pravidelne, v menších 
dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápo-
je. Potreba pitia rastie nielen v závislosti 
od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej 
aktivity a zdravotného stavu. Najmä u 
detí dbajte na to, aby pili pred, počas i 
po fyzickej námahe. Vodu pite aj vtedy, 
keď smäd necítite.

Pre deti je na uhasenie smädu najlep-
šia čistá pitná voda, môžete ju striedať 
s neperlivými minerálnymi vodami a 
nesladenými ovocnými či bylinkovými 
čajmi. Množstvo vody, ktoré detský or-
ganizmus potrebuje, závisí aj od veku a 
hmotnosti. U novorodenca sa pohybu-
je od 60 do 100 ml na kilogram hmot-
nosti, u batoľaťa 120 ml/kg, u dieťaťa  
v predškolskom veku je to 100 ml/kg, 
v školskom veku 70 ml/kg, neskôr  sa 
odporúča za 24 hodín vypiť cca 50 ml 
na kilogram hmotnosti

Mimoriadne dôležité je dodržiavanie 
pitného režimu pre seniorov. Ich orga-
nizmus obsahuje menej tekutín, orgá-
ny pracujú pomalšie a nedokážu vylu-
čovať tekutiny spoločne s odpadovými 
látkami. Dennú dávku - približne 1,5 až 
2 litre tekutín - by si mali rovnomerne 
rozložiť počas celého dňa. Najvhodnej-

šia je čistá pitná voda, pri výbere mi-
nerálnych vôd venujte zvýšenú pozor-
nosť obsahu sodíka. Starší ľudia veľmi 
často trpia na vysoký krvný tlak a ob-
sah sodíka vo vode by im mohol stav 
zhoršiť. Vo vyššom veku je dôležitý aj 
príjem vitamínov, ktoré môže senior 
dostať priamo v nápoji. Mimoriadne 
vhodné sú nesladené ovocné šťavy 
alebo džúsy bez chemických prísad, 
ktoré  je dobré zriediť vodou.

Pred úpalom si hlavu chráňte 
vhodnou pokrývkou
V horúčavách nepodceňte riziko 
úpalu. Vzniká intenzívnym priamym 
slnečným žiarením na nechránenú 
hlavu a zátylok. Prejavuje sa zvýšenou 

telesnou teplotou, bolesťami hlavy, 
povrchným a zrýchleným dýchaním, 
rýchlym pulzom a nevoľnosťou. Ro-
dičia by mali pravidelne kontrolovať, 
či majú deti pokrývku hlavy, kvalitné 
slnečné okuliare a natrieť im pokož-
ku ochranným krémom s vysokým 
ochranným faktorom proti UV žiareniu. 
Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec 
nemali vystavovať slnečnému žiareniu.
Letné oblečenie by malo byť ľahké, 
vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svet-
lých farieb. Syntetické materiály nie 
sú vhodné, pretože neumožňujú od-
parovanie potu. Pozor na zvýšenú fy-
zickú námahu – robievajte si častejšie 
prestávky v tieni a v čase medzi 11. až 
15. hodinou sa na slnku nezdržiavajte.

Ochlaďte sa zdravo s klimatizáciou
Znášať horúčavy pomáha klimati-
zácia, dôležité je, aby bola správne 
nastavená a udržiavaná v čistote. 
Udržiavanie konštantnej teploty v 
interiéri - bez ohľadu na vonkajšiu, 
môže uškodiť najmä deťom a senio- 
rom. Nevhodne nastavená klimati-
zácia spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, 
prechladnutie, oslabenie imunity i 
celkovo organizmu, angínové bo-
lesti, pocit upchatého nosa, bolesti 
dutín, chrbtice, či svalov. Ak máte 
chladný prúd vzduchu nasmerova-
ný  do tváre, vysušuje vám kožu, oči 
a prispieva k opakovaným zápalom 
očí, uší, prinosových dutín, aj k boles-
tiam zubov a trojklaného nervu.

Pamätajte si, že pri prechode z chlad-
ného do horúceho prostredia môže 
prísť k tzv. teplotnému šoku, ktorý 
dokáže celkovo oslabiť organizmus. 
Klimatizáciu si nastavte tak, aby roz-
diel teplôt medzi vonkajším a vnú- 
torným prostredím nebol vyšší ako 5 
maximálne 7 stupňov Celzia. Klima-
tizačnú jednotku, filtre a vzduchové 
prieduchy udržujte v čistote, inak sa 
môžu stať zdrojom plesní a baktérií. 
Celý klimatizačný systém si dajte raz 
ročne skontrolovať v servise. Súčas-
ťou bežnej údržby je aj pravidelná 
dezinfekcia výparníka klimatizačnej 
jednotky

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay.com

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej 
teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá  
prevencie proti následkom horúčav.

Próza Mgr. Zdenky Panáčkovej z CZŠ sv. Margity úspešná v literárnej súťaži
Dňa 24. mája 2019 sa uskutočnilo 
slávnostné vyhodnotenie súťaže 17. 
ročníka literárnej súťaže celosloven-
ského charakteru „O cenu Dominika 
Tatarku“, ktorej centrum je Plevník 
- Drienové, rodisko spisovateľa. Cie- 
ľom súťaže je motivácia mládeže a 
dospelých vo vzťahu k literatúre a 
vytvorenie priestoru na prezentáciu 
a tvorivú konfrontáciu vlastnej tvor-
by. Do súťaže sa okrem prozaických 
prác mohli prvýkrát prihlásiť aj po-
etické práce. V 1. kategórii súťažili 
žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ, 3. - 5. ročníka 
osemročných gymnázií, v 2. kategórii 
študenti stredných škôl, 6. - 8. ročníka 
gymnázií a dospelí. Téma prác bola 
voľná, rôznorodá.

Poroty zhodnotili 161 literárnych 
prác - 61 prác v prvej a sto prác v dru-

hej kategórii. Do 2. kategórie svoju 
prácu poslala aj naša kolegyňa z cir-
kevnej školy Mgr. Zdenka Panáčko-
vá, ktorá má literárne sklony a občas 
si zasúťaží. A to úspešne. Odborná 
porota v zložení spisovateľ Rudolf 
Dobiáš, spisovateľka Vierka Procház-
ková a Mgr. Jozef Šujak z Gymnázia 
Považská Bystrica jej udelili 2. mies-
to za prózu „Spomínam... z lásky k 
vám“. Atmosféra v kultúrnom dome, 
kde oceňovanie prebiehalo, bola 
sviatočná. Spev, piesne, dychová 
hudba podčiarkovali tieto milé chví-
le. Pán starosta Miroslav Kremeň sa 
v úvode prihovoril súťažiacim, hos-
ťom a porote.
„Páčilo sa mi, že žiaci a mladí ľudia 
majú záujem o tvorbu, že potrebujú 
svoje myšlienky a postrehy zo života 
takto vyjadriť. Potešilo ma, že som sa 

mohla porozprávať aj s pánom spiso-
vateľom Rudolfom Dobiášom a s pani 
Boženkou Dobrovičovou, ktorá tiež 
vydala povesti a tvorí. Sám Dominik 
Tatarka môže byť svojim životom in-
špiráciou pre dnešných mladých ľudí. 
Hoci pochádzal z chudobnej rodiny, 
bol nadaný a chcel v živote niečo do-
kázať. Dostal sa na Karlovu univerzitu 
aj na parížsku Sorbonnu. Medzitým 
však začala druhá svetová vojna a 
musel sa vrátiť. Napriek tomu mal istý 
rozhľad, lebo žil aj v zahraničí. Tak ako 
aj naši dnešní mladí ľudia, študenti“, 
popísala svoje dojmy zo slávnost-
ného vyhodnotenia súťaže Zdenka 
Panáčková. 
Úspešnej autorke gratulujeme a 
prajeme veľa ďalších tvorivých ná-
padov.

Katarína Huťová, CZŠ sv. Margity
Zdenka Panáčková
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Festival Končiny s kapelami z celej Európy

Už po druhý rok sa prvý augustový ví-
kend (2. - 3. 8. 2019) premenia maleb-
né lúky nad rázovitou obcou Mojtín 
na dejisko hudobného festivalu 
Končiny. Jedinečné prírodné odľahlé 
prostredie v nadmorskej výške až 630  
m. n. m., okrem slovenských kapiel 
tento rok prilákalo aj šesticu zaujíma-
vých zahraničných mien. 

Až zo Slovinska, z malého mestečka 
Kisovec príde kapela KOALA VOICE 
hrajúca svieži mix žánrov indiepop, 
rock, disco a punk. Ako stredoškoláci 
sa stali hudobnou senzáciou v Slo-
vinsku, aby následne mohli preraziť 
v Európe nomináciou na MTV Euro-
pe Music Awards, či vystúpeniami 
na mnohých zvučných zahraničných 
festivaloch. Britský magazín DIY ich 
dokonca vyhlásil za jeden z najväč-
ších objavov prestížneho festivalu 
Eurosonic 2016. 

Že aj ukrajinská hudobná scéna má 
čo ponúknuť, dokáže kyjevská ka-
pela LOVE´N´JOY. Trojica mladých 
hudobníkov vyzerá a hrá akoby ces-
tovali časom a prišli priamo z Wood-
stocku. V ich tvorbe cítiť psychadéliu, 
britský pop, zmysel pre optimizmus 
a pozitivizmus. Inšpiráciu pritom na-
chádzajú v kapelách Led Zeppelin, 
Oasis či The Verve. Po európskom tur-
né sa práve Končiny stanú miestom 
ich slovenskej premiéry. 

Ďalšou psychadelickou rockovou 
kapelou zo zahraničia sú poľskí  

GALLILEOUS, ktorých hudobní 
kritici považujú aj za priekopníkov 
doom metalu. Pomalšie rytmy, pod-
ladené gitary, ale aj rýchlejšie a vý-
bušné metalové piesne dostávajú 
do varu fanúšikov po celej Európe. 
Sami o sebe tvrdia, že znejú tak tro-
chu ako reinterpretácia Pink Floyd 
od Black Sabbath, čo už samo o sebe 
znie ako zaujímavá kombinácia. 

Originálna a kreatívna elektropopo-
vá smršť príde na Mojtín z Rakúska, 
v podobe tvorivého dua MICKEY. 
Vo svojej „survival pop“ hudbe vy-
užívajú mobilné nahrávky piana 
kombinované s beatom z laptopu 
ročníka 2009. 

Asi najdlhšiu cestu na Mojtín však 
bude merať duo WAHL z južného 
Londýna. Ich hudbu popísal hudob-
ný magazín Clash ako samostatný 
hudobný vesmír, kde skľučujúci 
DIY pop mieša pomalé melódie so 
súmračnou náladou. Mladú skupinu 
minulý rok odpremiérovalo BBC a  
s novým EP sa v lete predstavia aj na 
Končinách. 

Šesticu zahraničných interpretov 
uzatvára jeden z najväčších head-
linerov festivalu, českí priekopníci 
neskrotnej elektroniky MIDI LIDI. 
Kapela hrá elektronickú hudbu v 
svojráznom štýlovom mixe, ktorá je 
sprevádzaná často vtipnými, až ab-
surdnými textami. Skupina má na 
konte i niekoľko úspešných filmo-

vých, či divadelných soundtrackov. 
Sú držiteľmi Českého lva a majú aj 
niekoľko nominácií na cenu Anděl. 
Midi Lidi sú taktiež známi tým, že radi 
a často koncertujú, pričom odohrali 
už mnoho koncertov po celej Euró-
pe. Každý ich koncert je unikátom 
s vlastným konceptom, štylizáciou 
a dramatickou linkou, meniacou sa 
na neodolateľnú paródiu pop music 
– spolu s mimoriadnym tanečným 
prejavom speváka Petra Mareka. 

Ak chcete zažiť spojenie prírodného 
prostredia s kvalitnou hudbou a to 
všetko bez davov ľudí v komornom 
a priateľskom prostredí, poznačte si 
v kalendároch termín 2 – 3. 8. 2019. 
Na Mojtíne vtedy objavíte nové slo-
venské, ukrajinské, slovinské, poľské, 

rakúske či české (nielen) hudobné 
Končiny. 

Neviete sa dočkať, však? Tak sa po-
ponáhľajte kúpiť si lístok za pred-
predajovú cenu 17 €. Na mieste 
za vstup zaplatíte 20 €. Oveľa viac 
informácií o programe a festivale 
sa dozviete na internetovej stránke  
festivalkonciny.sk alebo na Face-
booku a Instagrame festivalu. 

Festival organizuje občianske zdru-
ženie MŔTVA KOSŤ v spolupráci s 
Lama School a s umelecko - literár-
nou kaviarňou Podivný barón. Pro-
jekt je neziskový a organizátori ho 
robia vo svojom voľnom čase bez 
nároku na akúkoľvek odmenu. 

OZ Mŕtva kosť

Hudobný festival Končiny konajúci sa v ikonickom prírodnom prostredí Strážovských  
vrchov neďaleko Púchova, privíta tento rok aj niekoľko zaujímavých zahraničných mien.

Chiki liki tu-a koncertovala v Europarku
Chiki liki tu-a je známa hudob-
ná skupina z Prešova. Vo svojich 
skladbách sa necháva inšpirovať 
veľkým množstvom hudobných štý-
lov. Počas 22 rokov svojej existencie 
odohrala viac ako 1.200 koncertov 
v 15 európskych krajinách, napr. v 
Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Ír-
sku, Belgicku a Holandsku. Kapela je 
známa množstvom vedľajších kon-
certných projektov, v ktorých paro-
duje rozličné hudobné štýly, v rámci 
pôvodnej skupiny potom osobnosti 
česko-slovenskej popkultúry. Pozor-
nosť širšej verejnosti na seba pritiah-

la hlavne úspešným recesistickým 
hitom „Láska moja de si“ z reper-
toáru svojho koncertného count-
ry projektu Hudci prérie. Chiki liki 
tu-a tvoria hráči: Martin Višňovský 
(vokál, basa), Ľuboslav Petruška (gi-
tara) a Tomáš Višňovský (bicie). Ka-
pela za roky svojej existencie nah-
rala a vydala albumy: Kysak (2002), 
Choďte sa do hry pred vlastným 
vchodom (2003), Dvojkilometrový 
jeleň (2005), Slzy tvý mámy, Šedivý 
a spol. (2015), 3x4 = 13 (2016).

chikiliki.sk, foto: S. Flimmel

Podivný barón zorganizoval v piatok 21. júna v púchovskom Europarku koncert skupiny Chiki liki tu-a.
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Streda: 26. 6., 19.30 h  

ŠŤASTNÝ LAZARO 
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá hlúpy. Žije v odľahlej 
časti Talianska v izolovanej komunite roľníkov, ktorí už pred desiatkami rokov stratili kontakt so 
zvyškom sveta a bez nároku na mzdu, vzdelanie alebo slušné životné podmienky tvrdo pracujú 
pre  svoju premúdrelú pani. Bez  možnosti porovnania však žijú svojím spôsobom šťastne. Keď 
skupinu zotročených dedinčanov zhodou náhod objaví polícia, roľníci zisťujú, v akom klamstve 
roky žili a s vidinou splnených snov sa vydávajú do mesta. Magický film Alice Rohrwacher skladá 
pôsobivú poctu klasickej kinematografii, z festivalu v Cannes si odviezol cenu za najlepší scenár.
MN 12 rokov –  Taliansko  –  ASFK  - 125´ -  titulky –  dráma. Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €.

Piatok: 28. 6., 17.30 h       Sobota: 29. 6., 17.30 h  

AJ SLNKO JE HVIEZDA
Natasha je dievča, ktorá neverí na osud ani na sny a spolieha sa iba na vedu a fakty. Až do magické-
ho okamihu, kedy osud zasiahne a ona uprostred horúceho dňa na rušnej newyorskej ulici narazí 
na Daniela, nevyliečiteľného romantika. Medzi dvoma úplne neznámymi mladými ľuďmi okamži-
te preskočí iskra, ale hviezdy im nie sú veľmi naklonené. Natashi a jej rodine totiž zostáva dvanásť 
hodín do núteného odchodu z USA.  Daniel to však nevzdáva, lebo už pri prvom pohľade na ňu 
mu bolo jasné, že osud im dvom nachystal niečo naozaj zvláštne a výnimočné. Teraz mu zostáva 
jediné – presvedčiť o tom aj Natashu...
MN 12 rokov  – USA   – Fórumfilm –  93´ –  titulky  –  romantický. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 28. 6., 19.30 h      Sobota: 29. 6., 19.30 h  

ANABELLE 3: NÁVRAT DOMOV
Príbeh o zlovestnej bábike zo sveta filmov „V zajatí démonov“ prichádza vo svojom treťom pokra-
čovaní.Tentokrát sú démonológovia Ed a Lorraine Warrenovci pevne odhodlaní zabrániť ďalšiemu 
nešťastiu a zlom posadnutú bábiku si prinášajú do svojho domu. V uzamknutej izbe, plnej artefak-
tov, ju s požehnaním kňaza bezpečne uložia za posvätené sklo vitríny. Čaká ich však nekonečná 
noc hrôzy, lebo Annabelle prebudí zákerných duchov v miestnosti, ktorí si vyhliadli novú obeť 
– desaťročnú Judi, dcéru Warrenovcov, a jej kamarátky.
MN 15 rokov –  USA –  Continentalfilm –  minutáž dodatočne –  titulky  –  horor. Vstupné 5 €.  
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa: 30. 6., 15.30 h

VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY
Tri príhody nezvyčajných zvieratiek na jednej farme.Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá 
a zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné: lišiak, ktorý je mamou pre trojicu kuriatok; zajac, ktorý 
sa hrá na bociana či kačka, ktorá chce byť Santa Clausom. Keď si myslíte, že život na vidieku je pre-
chádzka ružovou záhradou, zamyslite sa znova! Film sa premieta spolu s krátkym predfilmom ŠAR-
KAN Martina Smatanu. 
MP  –  Fr.,Belg.  –  ASFK  –  83´  –  slovenský dabing  –  animovaný film. Vstupné 4 €, člen FK 
vstupné 3 €.

Streda: 3. 7., 17.30 h – 3 D!      Nedeľa: 7. 7., 17.30 h  

SPIDER-MAN: ĎALEKO OD DOMOVA 
Po udalostiach z Avengers: Endgame sa Spider-Man stretáva s celkom novou zodpovednosťou. 
Vo svete, ktorý sa navždy zmenil, však naňho číhajú aj nové hrozby. Peter sa s priateľmi vyberie 
oddýchnuť si na prázdniny do Európy, no Nick Fury sa ho snaží presvedčiť, aby sa pridal k novému 
superhrdinovi menom Mysterio v boji proti záhadným Elementálom. To je však úplný opak toho, 
čo chce Spider-Man.
MN 12 rokov – USA – Itafilm  -  119´-  slovenský dabing   – akčná, fantasy komédia. Vstupné 
3 D – 6 €, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 5 €. 2 D – 5 €, študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Piatok: 5. 7., 19.30 h        Nedeľa: 7. 7., 20.00 h  

YESTERDAY    
Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si však ich pesničky pamätá  len jeden človek na svete. 
Dve legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárnych komédií Ri-
chard Curtis, spojili svoje sily a natočili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske.
MP  – USA, VB   – CinemART  –  117´ –  titulky  – komédia, hudobný. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Piatok: 28. 6.   kancelária divadla (bočný vchod)        11.00 – 16.00 h 

BYŤ ŠIKOVNÝM SA V PÚCHOVE OPLATÍ alebo 
ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU
V prípade, že sa ti tento polrok podarilo vytiahnuť svoje vysvedčenie na samé jednotky, NEPRE-
MEŠKAJ ďalšiu príležitosť vyhrať krásne ceny v mestskej súťaži LETO NA JEDNOTKU.
PRÍĎ sa v piatok 28. júna od 11.00 do 16.00 aj so svojím vysvedčením zaregistrovať do niektorej  
z kancelárií Divadla Púchov, dostaneš zmrzlinu a pozvánku na nedeľné (30.  6. o 18.30) žrebova-
nie o niektorú z 34 hodnotných cien. NEVÁHAJ a príď sa registrovať! 
POZOR: Je to súťaž púchovských škôl a Púchovčanov. Čiže: žiakov a študentov púchovských škôl 
alebo Púchovčanov (trvalé bydlisko v PU), ktorí študujú na iných školách.

Nedeľa: 30. 6.  pešia zóna     18:30 h

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KULTÚRNEHO LETA: 
OLD SCHOOL BROTHERS
Vyhodnotenie IV. ročníka súťaže „ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ alebo Byť šikovným 
v Púchove sa oplatí! Žrebovanie cien primátorkou mesta i sponzormi súťaže, blahoželanie víťa-
zom, plus vystúpenia: detí zo skupiny moderného tanca Smajlík, tanečníkov z klubu Salsa Cubana 
i tanečnej show OLD SCHOOL BROTHERS. Tanečníci z profesionálnej skupiny (víťazi Slovensko má 
talent) vytvárajú dokonalú show, vhodnú aj pre toho najnáročnejšieho diváka.  

Utorok: 25. 6.       hlavný vchod divadla          16.00 h

KLUB ŽIEN: POTULKY PRÍRODOU...
Prichádza leto a s ním príjemné potulky prírodou. Okolie nášho mesta je plné zelene a láka nás na 
prechádzku. Kde to bude? Nápadov je viac a cieľ si určíme na začiatku stretnutia pred divadlom.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na: www.kultura.puchov.sk
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U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 25. 6.
Rascová s vajíčkom
1. Koložvarská kapusta
2. Bravčové soté v zemiakovej placke, 
strúhaný syr
3. India: Kuracie mäsko v pikantnej cesna-
kovej omáčke, zeleninová ryža

Streda: 26. 6. 
Hrachová s bylinkovými haluškami 
1. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
2. Marin. kuracie prsia v sweet chilli omáč-
ke, pečené baby zemiaky, Coleslaw šalát
3. India: Bravčový LABAB DAR, chlieb 
NAAN, zeleninový šalát 

Štvrtok: 27. 6.  
Domáci slepačí vývar s mäskom, zeleninou 
a rezancami 
1. Domáce lekvárové perky s makom, 
maslom a cukrom 
2. Dusené hovädzie líčka s koreň. zeleni-
nou, omáčka Demi Glace, zemiakové pyré 
3. India: Kuracie mäsko MANCHORIAN, 
zeleninové špagety

Piatok: 28. 6.  
Minestrone 
1. Zapekané zemiaky so zeleninou  a 
syrom, červená repa 
2. Kurací rezník v sezame, pučené zemiaky 
s jarnou cibuľkou, uhorkový šalát 
3. India: Rybací filet AMRITSARI so zeleni-
nou ALLO KOLCHA 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Aj napriek tomu, že rekonštruujeme 
kuchyňu, budeme pre vás variť!
Denne od 12:00 h si môžete dať:

Menu za 4,90 €
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou  
1. Zeleninový šalát s kuracím mäsom  
2. Spaghetti aglio olio 
3. Kurací plátok so sušenou paradajkou, 
dusená ryža
4. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska omáčka   

Menu za 5,90 €
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou  
1. Grilovaná bravčová panenka „Vešalica“  
s hranolkami 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 25. 6. 
Morčací vývar
Hubová so zemiakmi a mrveničkou
1. Bravčová panenka v syrovom cestíčku, 
zemiakové pyré, paradajkový šalát
2. Čertovské kuracie soté s kukuricou, 
dusená ryža
3. Plnené cuketové lode, varené zemiaky, 
jogurtový dresing 
4. Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou, pórom, bageta

Streda: 26. 6. 
Paradajková s cícerom
Kuracia s rezancami
1. Hovädzie medailónky s oravskou slani-
nou, pečené zemiaky, cesnakový dresing 
2. Rizoto s morčacím mäsom, suš. paradaj-
kami a kaparami
3. Parené buchty s čokoládou a smotanou  
4. Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou, pórom, bageta                                                                      
             
Štvrtok: 27. 6. 
Z hlávkovej kapusty s klobásou
Karotková s tekvicou a pomarančom
1. Brav. krkovička s rascou a cesnakom, 
dus. kapusta, kys. knedle/var. zem. (výber) 
2. Vyprážané kuracie stehná dolné, zemia-
ková kaša, uhorkový šalát
3. Zapekané cestoviny s karfiolom a úde-
ným syrom, mrkvový šalát 
4. Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou, pórom, bageta

Piatok: 28. 6.      
Kalerábová s morčacím mäsom a zeleným 
pestom
Syrový krém s tortilou 
1. Pstruh na masle s bylinkami , baby zemi-
aky s pažítkou, zeleninové obloženie 
2. Marinované kuracie prsia, dusená ryža, 
čili dresing
3. Domáca zemiaková baba s krúpami a 
mäsom, zakysanka 
4. Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou, pórom, bageta 

   

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 25. 6. 
Krúpková so zeleninou a klobáskou
1. Zapekané kuracie prsia so šunkou a enci-
ánom, zemiaky s cibuľkou, sladká omáčka a 
šalát z čínskej kapusty
2. Bravčový seged. guláš špeciál, knedle
3. Tarhoňové rizoto so zeleninou a šampi-
ňónmi posypané syrom
4. Jarný šalát s mozzarellou, olivami, cherry 
paradajkami a čerstvou bazalkou

Streda: 26. 6. 
Hrachová s opraženou žemľou
1. Hovädzie rezance z roštenky na čínsky 
spôsob, chrumkavá zelenina a dusená ryža
2. Vyprážaný sekaný rezeň so syrom, štu-
chané zemiaky s cibuľkou, kyslá uhorka
3. Domáce lievance so sladkým tvarohom a 
čerstvým ovocím, čerstvá mäta
4. Jarný šalát s mozzarellou, olivami, cherry 
paradajkami a čerstvou bazalkou

Štvrtok: 27. 6. 
Špenátová s Créme Fraiche
1. Brav. steak s oštiepkom na cukr. hrášku s 
peč. zemiakom v šupke, slaninkový jus
2. Sviečková na smotane s kysnutou kne-
dľou a brusnicami
3. Plnené šampiňóny s gorgonzolou na 
listovom šaláte, pečené zemiaky
4. Jarný šalát s mozzarellou, olivami, cherry 
paradajkami a čerstvou bazalkou

Piatok: 28. 6.      
Kalerábová zjemnená smotanou, parfumo-
vaná tymianom
1. Gril. kur. prsia s marhuľovou omáčkou s 
dus. ryžou a praženou petržlenkou
2. Rybacie karbonátky so zeleninou , karot-
kovo-zemiakové pyré, uhorkový šalátik
3. Zeleninová štrúdľa z gril. zeleniny so 
syrom na paradajkovej omáčke s rukolou
4. Jarný šalát s mozzarellou, olivami, cherry 
paradajkami a čerstvou bazalkou

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 25. 6. 
Frankfurtská s párkom
1. Hovädzie varené s chrenovou omáčkou, 
domáca knedľa
2. Špagety Aglio olio e Peperoncino 
3. Morčací grilovaný filet na listovom šaláte 
s cherry paradajkami
Dezert: podľa dennej ponuky
  
Streda: 26. 6. 
Minestrone
1. Divinový steak s Demi glace, batátové 
pyré, miešaný šalát 
2. Lievance s jahodovou penou
3. Kuracie prsia s paradajkou a mozarellou, 
dusená ryža, uhorkový šalát
Dezert: podľa dennej ponuky
 
Štvrtok: 27. 6. 
Špenátová s vajcom
1. Brav. krkovička na kapust. strapačkách
2. Šalát listový s mozarellou a cherry para-
dajkami 
 3. Vykostené kuracie stehno grilované, 
pučené zemiaky
Dezert: podľa dennej ponuky 

Piatok: 28. 6.   
Hovädzí vývar so šunkovým zvitkom 
1. Kurací špíz, varené zemiaky, rajč. šalát
2. Šalát listový s gril. kúskami lososa 
3. Bravčový záhoracky závitok, bylinková 
ryža, zeleninový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 25. 6.
Zemiaková zapražená s párkom, chlieb
1. Hov. plátok na slanine, dus. ryža, kapus-
tový šalát
2. Sójové rizoto s hubami, syr
3. Pr. br. plátok, zem. hranolky, zel. obloha 

Streda: 26. 6. 
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami, 
chlieb 
1. Br. vypr. Gordon bleu, zem. kaša, st. 
uhorka 
2. Penne s nivovou omáčkou
3. Prír. br. plátok, zem. hranolky, zel. obloha 

Štvrtok: 27. 6.  
Paradajková so syrom, chlieb
1. Segedínsky br. guláš, kysnutá knedľa 
2. Rybací peč. karbonátok, pučené zemiaky 
s cibuľkou 
3. Pr. br. plátok, zem. hranolky, zel. obloha 

Piatok: 28. 6.   
Kapustová so zemiakmi, chlieb
1. Morč. roláda, dus. špenát, var. zem. 
2. Parené buchty s kakaom a maslom 
3. Prír. br. plátok, zem. hranolky, zel. obloha 

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 25. 6.
Zeleninová
1. Hov. šťavnatá pečienka, slovenská ryža
2. Vyprážaný súkenníkcky rezeň, pučené 
zemiaky s cibuľkou, uhorka

Streda: 26. 6. 
Frankturtská s párkom
1. Morčací plátok s rajčinami a mozzare-
llou, ryža
2. Pečené brav. rebrá s medom, pečený 
zemiak v šupke, cesnakový dip

Štvrtok: 27. 6. 
Gulášová
1. Hamburgské brav. pliecko, halušky
2. Kur. prsný steak, anglická zelenina/ryža

Piatok: 28. 6.      
Cvikľová nakyslo s kôprom
1. Kur. stehenný cigánsky rezeň, zem. kaša
2. Brav. mäso po sečuánsky, ryža

Hľadáme vodičov na kamión a na sólo
vozidlo do 12 ton. Jazdí sa celá EÚ.

Kontakt: 0907 787 463
Plat cca 1 500 EUR v čistom - podľa dĺžky trás 
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Z práce PTSM Púchov

Mestská organizácia PTSM, s. r. o. zabezpečuje okrem zberu a separácie odpadov 
aj komplexnú údržbu mestských komunikácií a starostlivosť o mestskú zeleň. 
Pred tohtoročnou akciou Cesta Rozpralesom, ktorú tento rok organizuje OZ 
Mŕtva kosť 7. júla, pracovníci PTSM upravili a okrášlili prostredie amfiteátra na 
Lachovci. Orezali konáre stromov, vyzbierali smeti, pokosili trávu, vyhrabali listy 
a konáriky medzi lavičkami, polámané lavičky vymenili a natreli, spriechodnili 
schody, vyčistili ohnisko a osadili vrecia na odpad.                                      Zdroj: PTSM

Ďalšie úspechy púchovských sudokárov a logikárov

Majstrovstvá Českej republiky v riešení sudoku 
V dňoch 8. - 9. júna 2019 sa v priestoroch Ústavu 
matematiky a štatistiky Prírodovedeckej fakulty Ma-
sarykovej univerzity v Brne uskutočnili 14. Majstrov-
stvá Českej republiky v riešení sudoku, ktoré orga-
nizovala Hráčska asociácia logických hier a sudoku 
ČR. Okrem domácich riešiteľov sa majstrovstiev zú-
častnilo aj šesť účastníkov zo Slovenska. Medzi nimi 
už tradične nechýbala 17-ročná slovenská reprezen-
tantka Natália Chanová, žiačka II. A. triedy púchov-
ského gymnázia. V juniorských majstrovstvách ČR  
v kategórii do 18. rokov s prehľadom obhájila mi-
nuloročné prvé miesto. V hlavnej kategórii jednot-
livcov obsadila v silnej konkurencií desiate miesto. 
Darilo sa jej aj v súťaži družstiev, kde vo finále získala 
plný počet bodov a spolu s Matúšom Demigerom 
zo Zlatých Moraviec, Petrom Horňákom z Bratisla-
vy a Jánom Zvěrinom z Mimoně (ČR) získala prvé 
miesto a titul majstra ČR v súťaži družstiev v riešení 
sudoku. Vo vloženej súťaži v riešení logických úloh 
jednotlivcov obsadila pekné deviate miesto. 

Majstrovstvá Slovenska v riešení sudoku 
a logických úloh
Hneď o týždeň sa 15. - 16. júna 2019 uskutočnili v 
Žiline 13. Majstrovstvá Slovenska v riešení sudoku a 
logických úloh. V silnej konkurencii sa nestratili ani 
zástupcovia púchovského krúžku „Gumkáči“. V so-
botňajšom riešení sudoku jednotlivcov podal vyni-
kajúci výkon Štefan Gašpar, ktorý v hlavnej kategórii 
získal striebornú medailu. Hneď za ním, na treťom 
mieste, skončila Natália Chanová, ktorá ziskom 
bronzovej medaile v hlavnej kategórii dosiahla svoj 
životný úspech. Natália vyhrala aj kategóriu do 18. 
rokov, pričom druhé miesto obsadila ďalšia Pú-
chovčanka Bianka Húževková a na treťom mieste 
skončila Michaela Bernátová z P. Bystrice (tiež žiačka 
púchovského gymnázia). Bianka obsadila v hlavnej 
kategórii pekné desiate miesto. Natália si svojimi 

celoročnými výkonmi vybojovala nomináciu do 
„A“ družstva na majstrovstvá sveta. V poobedňaj-
ších hodinách pokračovali majstrovstvá SR súťažou 
družstiev. V nich púchovské družstvo neobhájilo mi-
nuloročný titul a obsadilo tretie miesto.

V nedeľu sa uskutočnili 19. majstrovstvá Sloven-
ska riešením logických úloh. V hlavnej kategórii sa 
znova najlepšie umiestnil Štefan Gašpar, keď ob-
sadil výborné tretie miesto, ktoré mu zabezpečilo 

nomináciu do „A“ družstva na MS. Natália Chanová 
dosiahla svoje najlepšie umiestnenie, keď obsadila 
piate miesto v hlavnej kategórii a získala nomináciu 
do „B“ družstva na majstrovstvá sveta. Z ďalších pú-
chovských účastníkov sa Peter Gašpar umiestnil na 
jedenástom mieste. Majstrovstvá sveta v sudoku a 
logických úlohách (WSC a WPC 2019) sa uskutočnia 
29. 9. - 6. 10. 2019 v nemeckom Kirchheime a všetci 
budeme obidvom našim reprezentantom držať pal-
ce.                                                                          Jozef Chano

V priebehu posledných dvoch víkendov sa konali dve mimoriadne dôležité akcie týkajúce sa priaznivcov  
riešenia sudoku a logických úloh.



Ronald Sůra, športovec a tiež obľúbený učiteľ na púchovskom gymnáziu, dosiahol pre novozaložený športový klub 
AMONREI PÚCHOV opäť skvelé výsledky. Z tohtoročných jarných majstrovských súťaží priniesol do Púchova dva  
majstrovské tituly a vytvoril päť slovenských národných rekordov v tlaku na lavičke. 
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3. kolo hasičskej ligy v 60-kach a výstupe na hasičskú vežu 
V sobotu dňa 15. 6. 2019 sa v areáli ZŠ Gorazdova 
v Púchove za slnečného počasia uskutočnili det-
ské hasičské súťaže.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach a to v behu na 60 m 
cez prekážky, ktorá je zaradená do Stredoslovenskej 
hasičskej ligy v 60-kach a druhá disciplína bola vý-
stup na hasičskú vežu, ktorá je taktiež zaradená do 
dvojboja Stredoslovenskej hasičskej ligy. V behu na 
60 m cez prekážky sa súťažilo v kategóriách príprav-
ka chlapci a dievčatá, mladší chlapci a dievčatá a 
starší chlapci a dievčatá. Domáci pretekári z DHZ Pú-
chov, mali skoro vo všetkých kategóriách zastúpe-
nie (až na kategóriu staršie dievčatá). 

V prípravke chlapcov sa umiestnil na výbornom  
3. mieste Jakub Maliník a za ním na 4. mieste skončil 
Vladko Moravčík. V prípravke dievčat súťažila Viktó-
ria Mišúnová, ktorá bojovala, avšak vo výslednom 
poradí sa umiestnila na 5. mieste. V kategórii mladší 
chlapci sme mali zastúpených dvoch pretekárov: 
Alexander Ridzik a Adam Krajčovič. Alexandrovi 
Ridzikovi sa podarilo odbehnúť výborne pokusy, 
kde v druhom pokuse odbehol svoj osobný rekord, 
ktorým sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste v ka-
tegórii. Adamovi Krajčovičovi nevyšiel prvý pokus, 
ale nevzdal sa a druhým pokusom sa umiestnil na 
8. mieste. V kategórii mladšie dievčatá reprezento-
vala DHZ Púchov pretekárka Simonka Sečkárová. Si-
monke vyšli oba pokusy a v druhom pokuse taktiež 
odbehla tohtoročný svoj osobný rekord, ktorým si 
zaistila vynikajúce 1. miesto v kategórii. V kategórii 
starších chlapcov súťažil za DHZ Púchov Tomáš Ku-

cej, ktorý i napriek veľkej konkurencii sa snažil zabo-
jovať a vo výslednom hodnotení získal 7. miesto.
Počas disciplíny 60 m cez prekážky sa konala aj súťaž 
výstup na hasičskú vežu. V tejto disciplíne sa súťažilo 
v kategóriách prípravka dievčatá a chlapci, mladší, 
strední, starší dorastenci a dorastenky a kategória 
ženy. Táto disciplína je veľmi zaujímavá pre hasičskú 
mládež. Každý pretekár mal tri pokusy na odbehnu-
tie najlepšieho času vo výstupe do prvého okna na 
hasičskej veži. Domácim pretekárom sa celkom da-
rilo a v kategórii prípravka chlapci obsadil 1. miesto 
Alexander Ridzik, 3. miesto Adam Krajčovič. V kate-

górii prípravka dievčatá naša pretekárka Simonka 
Sečkárová obsadila 1. miesto. V kategórii mladších 
chlapcov si vylepšil umiestnenie zo 60-tok Tomáš 
Kucej, ktorý obsadil 1. miesto. 

Gratulácia patrí pretekárom za výborne výsledky a 
hlavne trénerom Jozefovi Ridzikovi a Michalovi Kou-
kalovi. Za zorganizovanie súťaže patrí poďakovanie 
organizátorom DHZ Púchov, riaditeľke ZŠ Gorazdo-
va Mgr. Viere Flimmelovej, mestu Púchov a sponzo-
rovi Safirs s. r. o.

Michal Koukal, foto: Slavomír Flimmel

Púchovčan prekonal až 5 slovenských národných rekordov 
a je nominovaný na majstrovstvá Európy! 

Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke 
Všetky kategórie súťažiacich sa stretli 16. 3. 2019  
v Zlatníkoch (pri Bánovciach nad Bebravou), pričom 
pretekári v rámci pravidiel mohli použiť aj podporný 
dres za účelom zvýšenia výkonu. V kategórii masters 
M3 do 83 kg (60 a viac rokov) súťažil aj Ronald Sůra. 
Začal impozantne a hneď prvým pokusom 120 
kg prekonal o 10 kg doterajší slovenský národný 
rekord. Svojim súperom dal jasne najavo, že je vý-
borne pripravený a druhým pokusom o hmotnosti 
činky 127,5 kg vylepšil slovenský národný rekord  
o 17,5 kg! V treťom pokuse chcel pokoriť aj 135 kg, 
ale pre tentokrát to nevyšlo. Napriek tomu sa stal 
jedným z najúspešnejších pretekárov na šampionáte.

Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke – tzv. „RAW“ verzia 
V Senci 6. 4. 2019 si zmerali sily športovci taktiež  
v klasickom tlaku na lavičke, avšak bez podporných 
dresov a s prísnym technickým prevedením so stop 
tlakom s činkou položenou na hrudníku minimálne 
na jednu sekundu. Aj v tejto, technicky výrazne ná-
ročnejšej súťaži, vytvoril Ronald Sůra ďalšie tri sloven-
ské národné rekordy a celkový výkon v tlaku 130 kg.

Nominácia na majstrovstvá Európy 
Rony, ako ho väčšina priateľov volá, si nielen týmto, 
ale aj stabilnými výkonmi na minulých súťažiach do-
slova vyžiadal nomináciu na majstrovská Európy, čo 
neušlo pozornosti ani reprezentačnému trénerovi. 
Nominačná komisia SAFKST (Slovenská asociácia 

fitnes, kulturistiky a silového trojboja) schválila jeho 
nomináciu na ME v tlaku na lavičke, ktoré sa konajú 
7 - 10. 8. 2019 v Luxembursku v meste Hamm. 

Ronald Sůra hodnotí svoje úspechy nasledovne: 
„Samozrejme, že sa teším, každý úspech mi dáva 
silu a motiváciu makať stále viac. Okrem mojej ro-
diny by som sa rád touto cestou poďakoval mojim 
trénerom: veľmi takticky a precízne ma na MSR 
v Senci pripravoval nový člen športového klubu 
AMONREI PÚCHOV Roman Dorociak a na MSR 
v Zlatníkoch som sa pripravoval pod vedením a 
s pomocou realizačného tímu Marián Prekop a 
Roman Hvizdák. Pre Romana bola úloha trénera 
na takýchto podujatiach nová skúsenosť, ktorej 
sa zhostil výborne. Všetkým spomínaným pánom 
som vďačný za podporu, motiváciu, odborné po-
radenstvo a čas, ktorý so mnou počas prípravy a 
na súťaži strávili. Verím, že aj vďaka nim podám 
na majstrovstvách Európy výkon, za ktorý sa náš 
športový klub a taktiež mesto nebude musieť  
hanbiť.“                                                                   

Marián Prekop

Roman Dorociak a Ronald Sůra
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1. VK Púchov – obzretie za uplynulou sezónou

Mladšie žiačky - trojkový minivolejbal - hrali dve 
družstvá A a B.  A-družstvo bolo tvorené prevažne z 
hráčok, ktoré už mali zápasové skúsenosti z prechá-
dzajúcej sezóny. A-družstvo postúpilo do finálovej 
skupiny Západ a bojovalo o postup na M-SR. Celko-
vé 4. miesto síce na postup nestačilo, ale aj tak je to 
vynikajúci výsledok z 18 družstiev v oblasti Západ. 
Družstvo má zápasovú bilanciu: z 18 zápasov je 11 
výhier a 7 prehier. B-družstvo s bilanciou 18 zápa-
sov, 10 výhier a 8 prehier, bolo zložené z úplne no-
vých hráčok a nestratilo sa v súťaži. Obsadilo celkovo 
11. miesto z 18 družstiev. Tréneri Elena Kasenčáková 
a Ján Pazdernatý, ocenili najmä výbornú dochádzku 
na tréningy, poctivý a vzorný prístup k cvičeniam, čo 
bolo ocenené pamätnou medailou pre tieto hráčky. 
Mladšie žiačky - štvorkový midivolejbal - druž-
stvo bolo zložené z vekovo mladších žiačok, ktoré už 
hrávali za staršie žiačky a z najlepších hráčok A-druž-
stva minivolejbalu. Hlavná myšlienka tohto družstva 
bola: pre najlepšie hráčky z mini dať šancu získavať 
skúsenosti z vyššej kategórie a tak sa viac zlepšovať. 
A môžeme povedať, že tento cieľ sa podarilo napl-
niť. Družstvo pod vedením trénera Michala Suchán-
ka odohralo 18 zápasov, z toho bolo 10 výhier a 8 
prehier, celkovo 10. miesto z 15 družstiev.
Staršie žiačky - štartovali v druhej triede starších 
žiačok oblasti Západ, polovica družstva boli nové 
hráčky, družstvo sa učilo hrať pre hráčky úplne nový 
herným systémom na jednu nahrávačku, čo bol 
veľký skok oproti minulosezónemu štvorkovému 
volejbalu. Podľa trénera Michala Suchánka to hráčky 
zvládli dobre a tiež sa individuálne zlepšili v technike 
odbíjania. Celkovo odohrali 20 zápasov, za 15 výhier 
a 5 prehier obsadili konečné 2. miesto. Dievčatá sa 
zaslúžene tešili zo strieborných medailí.
Kadetky - boli taktiež v súťaži oblasti Západ. Druž-
stvu chýbala kapitánka z minulej sezóny, ktorá 
prestúpila do Slávie UK, ďalšia hráčka zo základu 
bola dlhodobo zranená a tak sa úzky káder dievčat 
musel odnaučiť robiť lacné chyby, ktoré stáli druž-

stvo lepší výsledok. Tréner Miroslav Klučka bol 
spokojný s herným výkonom družstva až ku koncu 
sezóny, práca na tréningoch priniesla svoje ovocie  
v hernom prejave, celkovo to však stačilo na 6. mies-
to v oblasti Západ, s bilanciou 28 zápasov, z toho 6 
výhier a 22 prehier.
Ženy - pod vedením trénera Jána Pazdernatého 
hralo 1. ligu Západ. Bolo zložené z hráčok, vlastných 
odchovankýň, ktoré už nemôžu hrávať za mládež-
nícke kategórie. Družstvo tento rok posilnili aj dve 
hráčky z Pov. Bystrice. Najväčšie ťažkosti mali hráč-
ky s časovým zosúladením svojich pracovných ale-
bo študentských povinností s možnosťami účasti 
na tréningoch a zápasoch. V tomto družstve bol aj 
priestor, aby sa tu niečo priučili aj viaceré perspek-
tívne hráčky z kadetiek, ako sa hrá v seniorskej ka-
tegórii. Pre tieto mladé hráčky to boli cenné skúse-
nosti a veľká pomoc v zlepšovaní sa. Ženy odohrali 
celkom 40 stretnutí, 18 výhier a 22 prehier, čo stačilo 

na slušné piate miesto.
Slovenský pohár žiačok hrá vytvorené družstvo z 
hráčok kadetiek, ktoré sú vekovo žiačky a je doplne-
né najlepšími hráčkami z družstva starších žiačok. 
Oblastné kolo sa konalo minulý týždeň. Zo šiestich 
družstiev postupovali do finále SP prvé tri družstvá, 
vďaka jednej výhre a štyrom remízam a žiadnej pre-
hre sme obsadili 2. miesto, a tak po piatich rokoch 
máme opäť zastúpenie na finálovom turnaji mláde-
že - budúci týždeň v Mošovciach (21. - 23. 6.), kde 
bude 12 dievčenských družstiev.
Súčasťou vyhodnotenia sezóny bolo vyhlásenie aj 
najlepších hráčok jednotlivých družstiev, boli ude-
lené aj zvláštne ceny a bola vyhlásená aj najlep-
šia hráčka klubu. Špeciálne ceny: skokan sezóny 
družstva minivolejbalu (cena skokan je určená pre 
hráčku s najväčším medziročným výkonnostným 
rastom) získala Lucia Kršková, skokanom v starších 
žiačkach sa stala Katka Mišíková a v kadetkách Lívia 
Ďurkechová. Cenu pre najužitočnejšiu hráčku sezó-
ny v družstve minivolejbalu získala Nikola Hoštáko-
vá a v družstve žien bola ocenená Barbara Branso-
vá, ktorá odohrala 38 zo 40 stretnutí. Titul najlepšia 
hráčka družstva získala Lea Pečeňová /mini B, Moni-
ka Vričanová / mini A, Vanda Chovancová / midi, Zoj-
ka Červená / staršie žiačky, Natália Zugová / kadetky 
a Júlia Kafková / ženy. Najlepšou hráčkou klubu 1. VK 
Púchov v sezóne 2018/19 sa stala Martina Gašpár-
ková z družstva žien. 
V plánoch na sezónu 2019/2020 je cieľom udržať 
stav súčasných družstiev, čo bude závisieť najmä od 
reálneho počtu hráčok, ktoré budú k aktuálne dis-
pozícii. Chceli by sme otvoriť novú prípravku pre 3. 
- 6. ročník ZŠ, prekážkou je chýbajúci tréningový čas 
v telocvičniach a tiež hľadáme ďalšieho trénera pre 
toto družstvo. Finančne má klub vyrovnané všetky 
záväzky za minulú sezónu a nová je už zabezpečená 
predbežne na tej istej úrovni. Ďakujeme za podporu 
mestu Púchov, rodičom, partnerom a hlavne tré-
nerom a hráčkam za odvedenú prácu.

Michal Suchánek, foto: Slavomír Flimmel

Máme za sebou súťažnú sezónu 2018/2019, preto sa v sobotu 15. júna stretli v telocvični ZŠ Gorazdova ro-
dičia a hráčky s vedením 1. VK Púchov. V klube sme mali celkovo šesť družstiev, päť mládežníckych a jedno 
seniorské družstvo, spolu 59 hráčok a štyroch trénerov. Zhodnoťme si jednotlivé družstvá:
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Do druhej ligy vstúpi MŠK Púchov s novým trénerom a niekoľkými novými hráčmi

M. Šimáček: Púchovský futbal sa vrátil tam, kam patrí 
Futbalisti MŠK Púchov sa po dlhom čase vracajú 

medzi širšiu slovenskú futbalovú špičku. Postúpili do 
druhej ligy po tom, ako sa víťaz Tipos 3. ligy – KOVO 
Beluša vzdal práva účasti v druhej najvyššej sloven-
skej futbalovej súťaži. Púchovčania sa chopili šance a 
v budúcom súťažnom ročníku sa predstavia v konku-
rencii druholigových klubov. O zhodnotenie minulé-
ho ročníka, príprave a plánoch v novom súťažnom 
ročníku sme sa porozprávali s manažérom futbalové-
ho klubu MŠK Púchov Marekom Šimáčkom.  

- Ako z pohľadu vedenia klubu hodnotíte vy-
stúpenie mužov v MŠK v minulom ročníku súťa-
ží?

Tým, že sme postúpili do druhej futbalovej ligy 
hodnotíme sezónu ako úspešnú. Cieľ, ktorý sme si 
pred sezónou stanovili byť do tretieho miesta sme 
naplnili a postup je len odmena za vynaložené úsilie, 
ktoré sa v klube za posledné obdobie vyvinulo.

- Čo pre Púchov znamená postup do druhej naj-
vyššej futbalovej súťaže?

Pre futbal v meste je to návrat do súťaže, kde his-
toricky patrí. Druhá liga je zaujímavá súťaž, v ktorej 
budú pôsobiť také futbalové kluby ako napríklad FC 
Košice, Dukla Banská Bystrica, Artmedia Petržalka 

čiže družstvá, ktoré boli odjakživa baštami futbalu 
na Slovensku. Som teda veľmi rád, že si po dlhšom 
období budeme môcť zmerať sily s týmito družstva-
mi a verím, že pritiahneme na tribúny väčší počet 
divákov. 

- Druhá najvyššia slovenská súťaž so sebou pri-
náša aj vyššiu kvalitu. Plánujete posilniť mužstvo? 
Ak áno, na akých postoch budú potrebné posily?

Všetci v klube sú si vedomí, že 2. liga je náročná sú-
ťaž. Bude preto nevyhnuté popracovať aj na zložení 
kádra. V prvom rade by sme radi udržali pokope sú-
časný káder, ktorý sa postaral o postup a zároveň ho 
doplnili o troch - štyroch kvalitných hráčov tak aby 
sme boli schopní udržať krok v konkurencii druholi-
gových mužstiev. 

- Zostane aj pre druhú ligu trénerom Eduard Pa-

gáč, prípadne aké zmeny plánujete v realizačnom 
tíme?

Tréner Pagáč pri mužstve po sezóne končí. Za jeho 
odvedenú prácu pre klub mu patrí vďaka. Jeho ná-
stupca je v štádiu riešenia, ale som presvedčený, že 
na prvom tréningu 25. júna bude spolu s realizačným 
tímom hráčom predstavený. 

- Účasť v druhej lige prinesie nepomerne väčšie 
finančné nároky na chod mužstva. Bude Púchov
schopný zvládnuť vyššiu súťaž finančne?

Naša účasť v druhej lige nebude znamenať výraz-
ne zvýšenie nákladov na chod futbalového klubu. 
Určite budeme patriť v súťaži medzi ekonomicky 
skromnejšie tímy. Našou klubovou výhodou však je, 
že dohody dosiahnuté v rámci našich možností budú 
aj platiť, čo v dnešnom slovenskom športe nie je vždy 
pravidlom... 

- Počítate s financovaním klubu aj zo strany
sponzorov, alebo bude celá ťarcha na meste Pú-

chov? 
Rozpočet klubu je tvorený z mestských zdrojov, 

dotácii Slovenského futbalového zväzu, podpory 
od občianskych združení a sponzorov, ktorí klubu 
pomáhajú. Verím, že práve účasť v druhej lige nám 
napomôže získať ďalších partnerov do klubu. 

- Aký je momentálne program mužského druž-
stva, kedy sa začala (začne) príprava na nový roč-
ník?

Nakoľko sme končili súťaž neskôr ako druholigové 
mužstvá, chlapci dostali dva týždne voľna na oddych. 
Už 20. júla sa predstavíme v prvom majstrovskom zá-
pase druhej ligy na pôde Skalice. Ako som už spome-
nul, príprava na sezónu sa začne v utorok 25. júna. 
Absolvujeme iba štyri prípravné zápasy proti muž-
stvám ETO Gyor, Uherský Brod, Krásno nad Kysucou a 
generálkou na druhú ligu bude prípravný zápas proti 
českému Třincu. 

(pok)

Po víťazstve v Beluši mali Púchovčania našliapnuté k víťazstvu v súťaži. Séria nerozhodných výsledkov však odsu-
nuli futbalistov MŠK na konečné druhé miesto. Napriek tomu si v budúcej sezóne Púchovčania druhú ligu zahrajú.

 FOTO: Milan Podmaník

Gro kádra, ktorý si  vybojoval postup do druhej ligy, ba mal podľa manažéra zostať pokope. Ku mužstvu príde 
nový tréner a káder chcú posilniť o troch - štyroch hráčov. 

Tréner Eduard Pagáč na lavičke mužov MŠK Púchov  
končí. Odviedol dobrú prácu... 
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Študentská práca môže byť začiatkom bežeckej tradície
NULTÝ ROČNÍK BEHU PÚCHOVSKÁ TROJKILOMETROVKA

Slovensko-moravská hasičská ligy - 3. kolo, Lehota pod Vtáčnikom

Podhorania sa po víťazstve v Lehote pod Vtáčnikom vrátili do čela 
Muži Podhoria ovládli tretie kolo Slovensko-morav-

skej hasičskej ligy. Podhorania triumfovali v Lehote 
pod Vtáčnikom pred ďalším zástupcom Púchovské-
ho okresu – Zborou. O vyrovnanosti hasičských druž-

stiev sved-
čí aj fakt, 
že druhá 
priečka sa 
delila, keď 
rovnaký čas 
ako Zbora 
d o s i a h l i 

aj Stupňania. Podhorie sa po druhom víťazstve v 
sezóne vyšvihlo do čela celkového poradia Sloven-
sko-moravskej hasičskej ligy, druhé je Stupné, tretí 
obhajcovia celkového prvenstva z minulého roku 
– dobrovoľní hasiči z Brumova.

V ženskej časti súťaže zvíťazili v Lehote pod Vtáčni-
kom dievčatá Dežeríc, na staré dobré časy si druhým 
miestom aspoň čiastočne spomenuli Nosice – žabky. 
Nosičanky sa dostali na tretie miesto seriálu za Stre-
ženice a vedúcu Nedašovu Lhotu. 

Výsledky 3. kola – Lehota pod Vtáčnikom: 
Muži: 1. Podhorie – 13,53 sekundy, 2. Zbora a Stup-

né – obaja 14,13 s, 4. Brumov – 14,18 s, 5. Francova 
Lhota – 14,19 s, 6. Visolaje – 14,22 s, 7. Poruba – 14,60 
s, 8. Lednické Rovne – 14,97 s, 9. Hoštiná – 14,98 s, 
10. Valašské Příkazy – 15.00 s, 11. Tŕstie – 15,02 s, 12. Svinná – 15,33 s, 13. Podlužany – 15,55 s, 14. Krásno 

– 15,74 s, 15. Nedašo-
va Lhota – 15,83 s, 16. 
Lidečko – 16,05 s, 17. 
Ruskovce – 16,90 s, 
18. Hliník nad Váhom 
– 16,93 s, 19. Ďurďové 
– 17,06 s, 20. Nosice 
– 17,06 s, 21. Leho-
ta pod Vtáčnikom 
– 28,17 s, 22. Ihrište 
– diskvalifikované

Ženy: 1. Dežerice 
– 16,48 s, 2. Nosice-
-žabky – 16,71 s, 3. Ne-
dašova Lhota – 17,40 
s, 4. Dulov – 17,45 s, 
5. Ihrište – 17,68 s, 6. 
Kvašov – 20,68 s, 7. 
Streženice – 23,84 s, 8. 
Kocurany – 26,63 s

Priebežné poradie 

po treťom kole:
Muži: 1. Podhorie – 53 bodov, 2. Stupné – 50 bo-

dov, 3. Brumov – 45 bodov, 4. Zbora – 41 bodov, 5. 
Visolaje – 36 bodov, 6. Francova Lhota – 26 bodov, 
7. Lednické Rovne – 22 bodov, 8. Ďurďové – 21 bo-
dov, 9. Poruba – 16 bodov, 10. Svinná – 12 bodov, 11. 
Hoštiná – 10 bodov, 12. Valašské Příkazy – 9 bodov, 
13. Podlužany – 8 bodov, 14. Lidečko – 8 bodov, 15. 
Tŕstie – 8 bodov, 16. Krásno – 7 bodov, 17. Nosice – 7 
bodov, 18. Ihrište – 6 bodov, 19. Lehota pod Vtáčni-
kom – 6 bodov, 20. Ruskovce – 6 bodov, 21. Nedašo-
va Lhota – 5 bodov, 22. Hliník nad Váhom – 5 bodov, 
23. Dohňany – 1 bod. 

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 24 bodov, 2. Streženice 
– 16 bodov, 3. Nosice-žabky – 14 bodov, 4. Dežerice 
– 13 bodov, 5. Kvašov – 12 bodov, 6. Dulov – 12 bo-
dov, 7. Ihrište – 10 bodov, 8. Kocurany – 5 bodov.

O týždeň sa seriál Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy sťahuje do Púchovského okresu, kde počas ví-
kendu ponúkne hneď dvojitú porciu nadnárodnej 
súťaže. V sobotu sa hasiči predstavia vo Visolajoch, v 
nedeľu zavítajú do Ihrišťa.                           (pok)

Výborný výkon  podali v Lehote pod Vtáčnikom aj dobrovoľní hasiči zo Zbory, ktorí vystúpili hneď za Podhorie na 
strieborný stupienok.                FOTO: SMHL

Ženám Kvašova sa v Lehote pod Vtáčnikom nedarilo tak, ako v predchádzajúcom kole.

Peter Lacko v kategórii mužov a a Dominika Vavrin-
cová medzi ženami sa stali víťazmi nultého ročníka 
behu Púchovská trojkilometrovka. Pripravila ho sku-
pina druhákov (Filip Sebastián Makoš, Viliam Kmec, 
Dominik Velič, Adam Kučík, Tadeáš Šulík, Roman Faj-
na) Gymnázia Púchov ako svoju projektovú prácu. 
Trať behu viedla po trase cyklotrasy z Púchova do 
Nimnice, kde bol cieľ spojený s odovzdaním pohá-
rov. Tie boli tentokrát naplnené liečivou nimnickou 
vodou. 

Ako uviedol jeden z organizátorov pretekov Viliam 
Kmec, nultého ročníka sa síce zúčastnilo iba 15 ak-
tívnych pretekárov, no je presvedčený, že môže ísť 
o zrod novej tradície a beh by chceli pripraviť aj v 
budúcom roku. S projektom gymnazistom pomohli 

obec Nimnica poskytnutím amfiteátru, kde sa kona-
lo záverečné vyhodnotenie podujatia. Vďaka patrí aj 
púchovskému gym-
náziu (jeho riaditeľ 
bol aktívny účastník 
behu) a mestu Pú-
chov za organizač-
nú pomoc. 

Poradie
Muži: 
1. Peter Lacko, 2. 

Miroslav Škulec, 3. 
Jozef Kováč

Ženy: 
1. Dominika Va-

vrincová, 2. Anet Šlesárová, 3. Nina Cekulová.  
(r)
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Medzinárodný futbalový turnaj U13 - Budapešť, 13. - 14. júna

Púchovčania v elitnej osmičke na turnaji v Budapešti 
Púchovskí futbalisti v kategórii U-13 sa v dňoch 14. 

- 17. júna 2019 zúčastnili prestížneho medzinárodné-
ho turnaja v Budapešti, kde zavítali elitné družstvá z 
celej Európy. 

Na turnaji sa predstavili družstvá ako FC Liverpool, 
CFR Cluj, Dinamo Tbilisi alebo Wisla Krakow. Okrem 
Púchovčanov nechýbali v Maďarsku ani ďalšie druž-
stvá zo Slovenska: Spartak Trnava, Slovan Bratislava, 
FC Petržalka, FK Dubnica a Domino Bratislava.

Budapešť cup 2019 je pomerene mladý turnaj a v 
tomto roku sa odohral jeho 4. ročník. Kvalitu turnaja 
si pochvaľoval tréner MŠK Púchov U-13 Patrik Mynář: 
„Som veľmi šťastný, že sa nám podarilo dostať na 
takýto kvalitný turnaj. Mali sme dve možnosti, a to 
buď spojiť turnaj s dovolenkou pri mori a zúčastniť sa 
kvalitatívne slabšieho turnaja v Taliansku, či v Chor-
vátsku, alebo sa porovnať so špičkovými družstvami 
v Budapešti. Som nesmierne rád, že nám vyšla druhá 
alternatíva v Maďarsku a mohli sme vidieť na vlastné 
oči, kde sa nachádza špičkový európsky mládežnícky 
futbal.“

Púchovčania sa stretli v skupine s prvoligovým 
rumunským CFR Cluj, druholigovým srbským FK Be-
očín a s prvoligovým bulharským družstvom Beroe 
Stara Zagora a podarilo sa im vyhrať skupinu vďaka 
lepšiemu skóre. Zo základnej skupiny postupovalo 
len jedno družstvo, a tak sa o postup bojovalo do po-
sledných sekúnd: „Ak sme chceli postúpiť zo základ-
nej skupiny, proti FK Beočín sme potrebovali vyhrať o 
8 gólov. Bulharské družstvo už sa videlo v štvrťfinále
a nepripúšťalo si, že vyhráme o 8 gólov, no nakoniec 
sme ich dali až 10. Veľmi ma potešil prístup chlapcov, 
ich odhodlanie a chuť zvíťaziť, pretože za 40 minút 
(hrací čas 2 x 20) nie je jednoduché streliť 10 gólov ži-
adnemu súperovi. Samozrejme srbský tím nebol prí-
liš silný protivník, no len pre porovnanie, v ďalšej fáze 
turnaja ich Dubnica porazila len 3:1 a Pogón Kraków 
im podľahol 0:1. Za spomenutie stojí fakt, že medzi 8 
najlepších družstiev na turnaji sa dostali len dve slo-
venské MŠK Púchov a Spartak Trnava.“ 

Púchovčania napokon vypadli v štvrťfinále, kde ich
zdolal domáci tím Honvéd Budapešť. Tréner našej 
U-13 po zápase povedal: „Maďarský prvoligový tím 
bol kvalitný súper a zaslúžene nás zdolal. Aj keď sme 
mali dobré držanie lopty, čo ocenil aj domáci tréner, 
na úspešný výsledok proti jednému z najlepších ma-

ďarských družstiev v tejto vekovej kategórii to nesta-
čilo.“ 

Zápasy v základnej skupine:
MŠK Púchov – Beroe Stara Zagora 1:1, Baláž
MŠK Púchov – CFR Cluj 1:0, Baláž
MŠK Púchov – FK Beočín 10:0, Vavrík 5, Čmelo 2, Ba-

láž 1, Kušík 1, Jánovský 1 
Štvrťfinále: Honvéd Budapešť – MŠK Púchov 6:0
Púchovčania boli so svojim účinkovaním na tur-

naji spokojní a konečné delené 5. miesto berú ako 
úspech. „S turnajom sme nadmieru spokojní, 5. 
miesto je skvelé odohrali sme zápasy proti kvalitným 
družstvám a taktiež sme videli zápasy FC Liverpool, 
ktorý mal obrovskú smolu a nepostúpil zo skupiny, 
no určite bol spolu s víťazom turnaja Dinamo Tbilisi 
najlepší tím na turnaji. Celkovo som hrdý ako chlapci 

reprezentovali náš klub a ukázali obrovský potenci-
ál do budúcna.“ Tréner púchovského družstva Patrik 
Mynář ďalej dodal: „Chcel by som sa poďakovať všet-
kým rodičom, že nám umožnili zúčastniť sa tohto 
turnaja, počas ktorého nás neustále povzbudzovali, 
klubu MŠK Púchov a v neposlednom rade vedúcemu 
družstva Petrovi Sapákovi, ktorý celý výjazd zorgani-
zoval a hlavne vďaka nemu sme mohli byť súčasťou 
tohto turnaja.“

Celkové poradie: 
 1. Dinamo Tbilisi (Gruzínsko) 
 2. Omonia Nikózia (Cyprus)
 3. Honvéd Budapešť (Maďarsko)
 4. MTK Budapešť (Maďarsko)
 5.  MŠK Púchov, Spartak Trnava, Innsbruck (Rakúsko) 

a Katowice (Poľsko).                     (r)

Mladší žiaci U13 MŠK Púchov úspešne reprezentovali mesto i Slovensko na kvalitnom medzinárodnom turnaji v 
Budpaešti. 

Horný rad zľava: tréner Patrik Mynář, Peter Vričan, Simon Janíček, Timotej Vavrík, Marek Vrábel, Jakub Huňačka, 
Lukáš Sapák, Tadeáš Paliesek, Peter Bodzík, Peter Chovanec, vedúci Peter Sapák. Dolný rad zľava: Martin Zachar, 
Ľuboš Staňo, Alexej Kušík, Daniel Jánovský, Jakub Papučiar, Jakub Čmelo, Sebastián Baláž.      FOTO: MŠK Púchov

Oblastné futbalové súťaže

Do oblastných futbalových súťaži sa možno prihlásiť do stredy
Letná prestávke medzi futbalovými ročníkmi býva 

tradične krátka. Začiatok nového súťažného ročníka 
bude v oblastných súťažiach 2019/2020 3. a 4. augus-
ta. Predchádzať mu pochopiteľne bude aktív športo-
votechnickej komisie, ktorý bude súčasťou konfe-
rencie Oblastného futbalového zväzu v Domaniži v 
prvej júlovej dekáde. 

Prihlášky futbalových oddielov, klubov a telový-
chovných jednôt je možné podávať na nový súťažný 
ročník 2019/2020 od 4. 6. 2019. ŠTK akceptuje len 
prihlášky podané cez elektronickú podateľňu v ISSF 
najneskôr do 26. júna 2018 (streda - uzávierka prihlá-
šok o 23:59 hod.) a úhradu nenávratného štartovné-
ho vkladu je potrebné uhradiť bankovým prevodom, 
alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ 
Považská Bystrica SK80 5600 0000 0028 2598 2001 
PRIMA BANKA, VS 1012010 v zmysle

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé druž-
stvo zvlášť. Formulár adresára klubu - v prípade 
akýchkoľvek zmien - zverejnený na stránke www.ob-
fzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty treba doručiť na 
sekretariát ObFZ (osobne, poštou alebo mailom).

Dohoda zlúčeného družstva mládeže v kategórii 
(dorast, žiaci, prípravka) je povinnou súčasťou pri-
hlášky do súťaží ObFZ PB. Za zlúčené družstvo po-
dáva prihlášku ten klub, pod ktorého názvom bude 
spoločné družstvo v súťaži hrať. Pri úhrade štartov-
ného poplatku prevodom na účet ObFZ je potrebné 
uvádzať variabilný symbol 1012010 a do poznámky 
názov klubu kvôli identifikácii platby.

Štartovné pre súťaže mužov sú v súťažnom ročníku 
2019/2020 nasledovné: 6. liga muži – 135 eur, 7. liga 
muži – 100 eur, 8. liga muži – 70 eur. 

Disciplinárna komisia ObFZ oznamuje klubom, že 

hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 
2018/2019 napomínaný piatou žltou kartou, môže 
podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného roč-
níka písomne požiadať o určenie pokuty namiesto 
pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom roč-
níku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú poku-
tu zaplatí, disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu 
športu sa zmení na pokutu a hráč môže v 1. kole no-
vého súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potreb-
né doručiť na elektronickú adresu sekretar@obfzpb.
sk najneskôr do pondelka bezprostredne predchád-
zajúceho víkendu, v ktorom sa začne súťažný ročník 
2019/2020. Pokuta je stanovená vo výške 15,00 eur.  

DK oznamuje klubom, že výkon všetkých trestov 
uložených na časové obdobie menej ako 6 mesiacov 
a pri ktorých nebolo prerušenie výslovne uvedené, 
prerušuje od 20. 6. 2019 do 31. 7. 2019.        ObFZ PB
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Konečné tabuľky futbalových súťaží žiakov

U15
O umiestnenie
1. Senica 18 15 2 1 57:15 47
2. Petržalka 18 14 0 4 63:13 42
3. Zl. Moravce 18 10 3 5 32:17 33
4. Dubnica 18 9 2 7 28:18 29
5. MŠK Púchov 18 8 2 8 29:29 26
6. Karlova Ves 18 7 4 7 30:32 25
7. Prievidza 18 5 3 10 28:48 18
8. Skalica 18 4 4 10 20:44 16
9. Domino 18 3 5 10 18:41 14
10. Levice 18 1 3 14 16:64 6
O titul
1. Trenčín 10 8 2 0 20:4 26
2. Slovan 10 5 3 2 24:15 18
3. Trnava 10 5 2 3 21:15 17
4. D. Streda 10 4 1 5 19:20 13
5. Nitra 10 3 0 7 13:22 9
6. Inter 10 0 2 8 12:33 2
U14
O umiestnenie
1. Petržalka 18 14 2 2 59:11 44
2. Domino 18 11 4 3 50:24 37
3. Karlova Ves 18 10 5 3 42:16 35
4. Skalica 18 10 2 6 37:23 32
5. Senica 18 7 3 8 24:26 24
6. MŠK Púchov 18 6 6 6 33:30 24
7. Levice 18 6 6 6 32:33 24
8. Prievidza 18 5 5 8 23:38 20
9. Zl. Moravce 18 4 0 14 20:47 12
10. Dubnica 18 0 1 17 11:83 1
O titul
1. Trenčín 10 8 1 1 37:7 25
2. Slovan 10 8 1 1 35:9 25
3. Nitra 10 4 2 4 16:20 14
4. D. Streda 10 4 0 6 19:23 12
5. Trnava 10 4 0 6 6:26 12
6. Inter 10 0 0 10 6:34 0

1. liga starší žiaci

1. liga mladší žiaci
U13
O umiestnenie
1. Domino 14 10 3 1 44:16 33
2. Karlova Ves 14 9 1 4 52:22 28
3. Zl. Moravce 14 8 2 4 47:28 26
4. Senica 14 8 1 5 49:22 25
5. Inter 14 7 4 3 46:18 25
6. MŠK Púchov 14 5 0 9 38:39 15
7. Skalica 14 2 0 12 20:78 6
8. Levice 14 1 1 12 25:98 4
O titul
1. Trenčín 14 12 1 1 66:16 37
2. Slovan 14 10 3 1 53:19 33
3. Nitra 14 10 0 4 57:29 30
4. Trnava 14 5 3 6 42:36 18
5. Petržalka 14 5 1 8 28:56 16
6. Dubnica 14 3 2 9 24:48 11
7. D. Streda 14 2 4 8 21:43 10
8. Prievidza 14 1 2 11 20:64 5
U12
O umiestnenie
1. Karlova Ves 14 13 0 1 209:58 39
2. Inter 14 13 0 1 184:35 39
3. MŠK Púchov 14 8 1 5 119:111 25
4. Zl. Moravce 14 8 0 6 116:119 24
5. Domino 14 6 0 8 96:108 18
6. Senica 14 3 0 11 60:134 9
7. Skalica 14 2 1 11 60:177 7
8. Levice 14 2 0 12 61:163 6

3. liga starší žiaci 
1. Bánovce 22 20 1 1 180:15 61
2. L. Rovne 22 17 2 3 69:31 53
3. Kanianka 22 13 6 3 69:30 45
4. Holíč 22 12 2 8 60:43 38
5. Nováky 22 11 4 7 81:51 37
6. Častkovce 22 8 4 10 50:33 28
7. Melčice 22 8 4 10 67:58 28
8. Kúty 22 7 4 11 42:62 25
9. Hlohovec 22 6 3 13 39:91 21
10. Gbely 22 5 1 16 26:104 16
11. Topoľčany B 22 3 4 15 27:124 13
12. Nemšová 22 3 3 16 29:97 12
Beluša zo súťaže odstúpila.

3. liga starší mladší žiaci
1. Častkovce 22 21 0 1 212:20 63
2. Nováky 22 20 0 2 136:16 60
3. Bánovce 22 15 2 5 123:37 47
4. Holíč 22 14 1 7 61:32 43
5. Melčice 22 11 2 9 72:60 35
6. Nemšová 22 11 1 10 70:54 34
7. Hlohovec 22 9 2 11 46:83 29
8. Topoľčany B 22 7 1 14 49:97 22
9. Kúty 22 7 0 15 39:145 21

1. Loko. TT 30 19 9 2 54:23 66
2. Sereď 30 19 5 6 84:29 62
3. P. Bystrica 30 16 6 8 68:39 54
4. Trebatice 30 15 8 7 68:35 53
5. Piešťany 30 15 6 9 50:38 51
6. Komárno 30 13 6 11 46:42 45
7. N. Mesto 30 13 6 11 54:43 45
8. FK Nitra 30 12 5 13 66:65 41
9. Myjava 30 11 7 12 37:44 40
10. Nové Zámky 30 11 6 13 57:41 39
11. Štúrovo 30 11 5 14 47:60 38
12. Partizánske 30 10 6 14 37:57 36
13. Galanta 30 8 10 12 29:39 34
14. Moravany 30 6 7 17 39:61 25
15. Topoľčany 30 6 5 19 26:76 23
16. Šaľa 30 4 5 21 28:98 17

2. liga starší žiaci 

O titul
1. Slovan 14 13 0 1 254:66 39
2. Trnava 14 12 0 2 271:45 36
3. Trenčín 14 10 0 4 206:84 30
4. Nitra 14 9 0 5 211:105 27
5. Petržalka 14 6 0 8 130:150 18
6. D. Streda 14 4 0 10 126:220 12
7. Prievidza 14 2 0 12 114:282 6
8. Dubnica 14 0 0 14 67:427 0

2. liga mladší žiaci 
1. Loko. TT 30 27 1 2 156:15 82
2. Komárno 30 25 1 4 121:27 76
3. Partizánske 30 23 3 4 110:29 72
4. Piešťany 30 20 3 7 109:46 63
5. Nové Zámky 30 18 6 6 107:32 60
6. Galanta 30 14 10 6 80:35 52
7. FK Nitra 30 13 8 9 66:47 47
8. Štúrovo 30 13 4 13 65:63 43
9. P. Bystrica 30 12 4 14 58:74 40
10. Šaľa 30 13 1 16 86:77 40
11. Moravany 30 10 4 16 70:90 34
12. Topoľčany 30 8 3 19 55:102 27
13. Myjava 30 7 4 19 53:94 25
14. Trebatice 30 6 3 21 49:116 21
15. Nové Mesto 30 1 4 25 22:163 7
16. Sereď 30 0 1 29 15:212 1

10. Kanianka 22 6 1 15 35:74 19
11. Gbely 22 3 1 18 15:141 10
12. L. Rovne 22 2 1 19 22:121 7

Beluša zo súťaže odstúpila.

4. liga starší žiaci Sever 
1. TJ Plevník 18 15 0 3 116:15 45
2. Jasenica 18 12 2 4 91:26 38
3. Domaniža 18 12 2 4 148:26 38
4. D. Mariková 18 11 2 5 88:40 35
5. Papradno 18 11 1 6 101:49 34
6. Podmanín 18 9 1 8 100:51 28
7. Udiča 18 5 1 12 40:150 16
8. Pružina 18 4 3 11 65:75 15
9. Prečín 18 4 2 12 47:87 14
10. Dohňany 18 0 0 18 7:284 0

4. liga starší žiaci Juh
1. Beluša 22 19 1 2 188:24 58
2. Lednica 22 18 0 4 154:30 54
3. Lazy 22 17 1 4 108:27 52
4. Košeca 22 14 4 4 87:32 46
5. D. Kočkovce 22 12 1 9 78:44 37
6. Ilava 22 11 3 8 51:64 36
7. N. Dubnica 22 7 4 11 64:73 25
8. Kolačín 22 8 1 13 37:67 25
9. Bolešov 22 7 3 12 56:121 24
10. Horovce 22 7 1 14 34:89 22
11. K. Podhradie 22 1 1 20 16:147 4
12. H. Poruba 22 1 0 21 14:169 3

4. liga mladší žiaci
1. FC Púchov 12 8 2 2 30:14 26
2. Streženice 12 6 2 4 29:18 20
3. Lysá 12 4 2 6 27:33 14
4. Ladce 12 3 0 9 20:41 9

Prípravky - MIX U11
O 1. – 8. miesto
1. Dubnica B 14 10 2 2 107:14 32
2. Ilava 14 10 1 3 72:18 31
3. Domaniža 14 9 2 3 45:22 29
4. FC Púchov 14 8 1 5 42:33 25
5. Horovce 14 6 3 5 23:26 21
6. Plevník 14 2 5 7 22:71 11
7. Prečín 14 1 3 10 11:67 6
8. Beluša 14 1 1 12 12:83 4
O 9. – 16. miesto
1. Kolačín 14 14 0 0 72:11 42
2. Sverepec 14 8 1 5 36:28 25
3. Mikušovce 14 8 0 6 63:33 24
4. Šebešťanová 14 7 3 4 40:29 24
5. Kvašov 14 6 2 6 32:26 20
6. Brvnište 14 5 3 6 42:42 18
7. Podmanín 14 2 0 12 15:67 6
8. Bolešov 14 1 1 12 20:84 4
O 17. – 24. miesto
1. Visolaje 14 10 2 2 61:15 32
2. Praznov 14 10 1 3 32:20 31
3. H. Poruba 14 9 3 2 46:13 30
4. D. Mariková 14 7 2 5 48:37 23
5. Udiča 14 5 0 9 35:41 15
6. Košeca 14 3 2 9 22:41 11
7. Pruské 14 3 2 9 14:41 11
8. L. Rovne 14 3 0 11 17:67 9

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk
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SPOMIENKA
Dňa 23. 6. 2019 uplynu-
lo 26 rokov od úmrtia 
manžela, otca, starého 
otca Stanislava 
MARTIŠA z Púchova. 

S láskou a úctou 
spomínajú manželka, 

deti a vnúčatá. 

SPOMIENKA
Dňa 30. 6. 2019 si pripo-
menieme 10. výročie čo 
nás opustil náš manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Jozef BIELIK.
S láskou a v modlitbách 

spomínajú manželka, 
dcéry, synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Drahého človeka 
nám osud vzal a v srdci 
hlboký žiaľ zanechal. 
Dňa 16. 6. 2019 sme si 
pripomenuli 4. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, 
dedko, svokor, brat, 
švagor Pavol KURCIN  
z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
syn s rodinou, vnučky Majka a Viktorka, 

sestra s rodinou a švagriná Milka s rodinou. 

SPOMIENKA
Už niet domova, už niet kam ísť, 
len pri hrobe rodičov sa pomodliť. 
Dňa 28. 6. 2019 uply-
nie 10 rokov, čo nás 
opustila 
Zuzana 
MEDŇANSKÁ 
a 17.  4. 1997 odišiel  
Pavol 
MEDŇANSKÝ 
zo Streženíc. 

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Čas plynie spomienky ostávajú... 
Dňa 26. 7. 2019 uplynie 50 rokov čo nás navždy 
opustila naša drahá milovaná mama Ľudmila 
VRÁBLOVÁ a dňa 8. 11. 2018 uplynulo 40 ro-
kov, kedy nás opustil náš drahý milovaný otec  
Ján VRÁBEL z Púchova. 

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry a synovia s rodinami. 

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Kto v srdci žije, 
nezomiera! 
Dňa 25. 6. 2019 uply-
nie 15 rokov od úmrtia 
manžela, otca, dedka a 
švagra Petra 
PASTORKA z Púchova. 

Za spomienku ďakujú 
najbližší.

SPOMIENKA
Kto v srdci žije, 
nezomiera... 
Dňa 26. 6. 2019 uplynie 
12 rokov čo nás náhle 
opustila mama a babka 
Vincencia SLÁDEKOVÁ. 

S láskou spomínajú 
dcéra Eva, syn Ľubo, 

Betka, Marcelka 
              a ostatná rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško z nášho 
života, ale krásne spo- 
mienky a večná láska v 
nás stále ostávajú, pre-
tože ten, kto žije v našich 
srdciach, nikdy neumiera. 
Dňa 24. 6. 2019 sme 
si pripomenuli rok od 
chvíle, kedy odišiel náš 
drahý manžel, otec a starý otec Emil FEDOR.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami. 

24. jún - dátum včerajšieho dňa, počas ktorého si 
JÁNOVIA mohli osláviť sviatok menín. Nie všetci 
tohto mena však tak mohli urobiť... Medzi nich, 
žiaľ, patria aj výborní a úprimní ľudia, čestní ob-
čania mesta - Ing. Ján Štrbáň i pán Ján Coma, 
bývalý riaditeľ ZŠ na Slovanskej ul. v Púchove. 
Pri tejto príležitosti v mene obyvateľov mesta im 
chcem úprimne poďakovať za ich obetavú prácu 
v prospech nášho mesta i za ich osobnostné po-
stoje. A hlavne - nezabudnúť na nich. 
Česť ich pamiatke! 
Mgr. František Macho, pedagóg a býv. poslanec MsZ

SPOMIENKA
Dňa 25. 6. 2019 si pripomenieme 1. smutné 
výročie úmrtia nášho drahého otca Jozefa  
JAKUBÍKA a dňa 9. 6. 2019 sme si pripomenu-
li 21. výročie úmrtia našej drahej mamy Márie 
JAKUBÍKOVEJ, rod. Kotrisovej z Púchova. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
synovia a rodinní priatelia. 

SPOMIENKA
Dňa 29. 6. 2019 uplynie 
15 rokov, čo nás opustil 
otec, dedko, pradedko 
Emil PAGÁČ z Nosíc. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo- 
mienku. 

S láskou na neho 
  spomínajú syn a dcéry 
                         s rodinami. 

SPOMIENKA
Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok ostala dokorán... 
Ten, kto vás poznal, si  spomenie a ten, 
čo vás mal rád, nikdy nezabudne. 
Dňa 27. 6. a 29. 6. 2019 uplynie 20 rokov, čo nás 
navždy opustili mamička Anna LABAJOVÁ, rod. 
Zvonková a otec, dedko  František ZVONEK. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.
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SLUŽBY
• Prerábky bytových jadier, domov a kúpeľní. Tel. 
0940 731 972.
• Maľby, stierky a omietky. Tel. 0902 238 168.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše 
staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchyn-
ské linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruk-
túr. Tel. 0907 422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• Kúpim zabehnutú taxislužbu v Púchove, prípad-
ne okolí. Tel. 0911 457 234.

POĎAKOVANIE
• Úprimne sa chcem poďakovať majiteľovi čínske-
ho obchodu pri Plecháči za peňaženku, ktorú som 
si zabudla pri platení. Bola odovzdaná môjmu sy-
novi. 

PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt na Ulici Obrancov mieru. 
Tel. 0905 900 375.

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim dvojizbový byt s balkónom v Púchove. Tel. 
0904 296 268.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám v meste Púchov 2-izbový byt na dlhodo-
bý prenájom. Tel. 0907 161 084.
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• ADET, s. r. o., Pov. Bystrica prijme skladníka, vod. 
preukaz B, mzda 650 - 950 € brutto. Kontakt: 0905 
620 715.
• Práca v Púchove na pozície: Ochodného refe-
renta/-tku, podmienka NJ komunikatívne - plat 
od 550 €. Účtovníka/-níčku, plat od 650 €. Upra-
tovačku na dve hodiny týždenne - DVP. TRIPART, 
s. r. o. Tel. 0917 816 586, tripart@skpa.eu.
 
PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka, príp. uprato-
vačka. Tel. 0944 050 777.

STRATY - NÁLEZY
• Našiel sa USB s príveskom dreveného anjelika. 
Majiteľ nech sa hlási v inz. kancelárii PN v divadle. 
• Našiel sa zväzok kľúčov. Majiteľ si ich môže vy-
zdvihnúť v inzertnej kancelárii PN v divadle. 
• Našla sa čierna pánska peňaženka pri divadle. 
Majiteľ si ju môže prísť vyzdvihnúť do inzertnej 
kancelárie PN v divadle na Hoeningovom námestí. 

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

POHOTOVOSŤ PRE DETI, 
DORAST A DOSPELÝCH:

(POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST DO 30. 6. 2019) 

PO - PIA: 16.00 – 22.00
SO - NE: 7.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 
 SO - NE a sviatočné dni:  8:00 – 13:00

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

PUNKEVNÁ JASKYŇA s lodičkami, zámok 
AUSTERLITZ a degustácia vín

29. september - 6. október 2019

(Cena zahŕňa leteckú dopravu, letiskové
poplatky, hotelové ubytovanie, raňajky, 
sprievodcov, prehliadky)

Muzikál na Brodwayi, Ostrov 
Sochy Slobody, Long Island, 
Central park, Empire State 
Building, MET, plavba loďou
na State Island...

USA: NEW YORK A WASHINGTON
Severná Amerika

POSLEDNÉ MIESTA NA LETNÉ ZÁJAZDY!

POĽSKÝ DISNEYLAND ENERGYLANDIA

ČESKÝ RAJ a okolie

FRANCÚZSKA RIVIÉRA - AZÚROVÉ POBREŽIE
A PROVENSÁLSKO (Saint Tropez, Monte Carlo, 
Cannes...)

3-dňový zájazd

4-dňový zájazd11.-14. 
júl

8.-17.
august

10-dňový pobytovo-poznávací zájazd

8-dňový zájazd

Cena: 1500 €Cena: 765 €

Cena: 178 €

27. jún

29. jún 

Cena: 25 €

Cena: 19 € + vstupné do parku

ŠUMAVA
A JUŽNÉ ČECHY

Cena: 125 €5.-7. júl 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorý sa dňa 21. 6. 
2019 prišli naposledy 
rozlúčiť s našou dra-
hou zosnulou Tatianou 
SMATANÍKOVOU, rod. 
Jabloňovskou z Púchova. 
Ďakujeme za prejavenie 
sústrasti, kvetinové dary 
a taktiež ďakujeme pánovi kaplánovi Michalovi 
Melišovi a pohrebnej službe Advent za dôstojnú 
rozlúčku. 

Smútiaca rodina 

Od 1. 7. 2019 zaniká v Púchove detská pohovosť. Či natrvalo alebo len na prechodné obdo-
bie, ukáže čas. Prosím mamičky a rodičov, aby po 1. 7. 2019 (ak naozaj považujú za nutné 
využívať detskú pohotovosť) navštevovali v prípade potreby v čase od 16.00 do 22.00 a cez 
víkendy od 7.00 - do 22.00 ambulanciu pohotovostnej služby pre deti a dorast v nemocni-
ciach v Považskej Bystrici alebo v Dubnici alebo v Trenčíne.
Pri náhlých a ťažkých stavoch je potrebné si zavolať RZP na čísle 155. V tomto prípade 
ide najmä o nezvládnuteľné teploty bez efektu na liečbu, laryngitídy, astmatické záchvaty 
a opakované zvracanie viac ako 5-krát po sebe.
Problémy s úrazom, krvácanie, bolesti brucha patria na chirurgickú UPS.
Bolesti uší do Trenčína (fakultná nemocnica) na ORL oddelenie.
Zápal očí, cudzie teleso v oku na očné oddelenie do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
Tel. čísla NsP Považská Bystrica: 
042/4304111 (ústredňa), 042/4304118 (detská pohotovosť).

MUDr. Eva Cígerová
www.facebook.com/puchovofficial

www.facebook.com/puchovskenoviny



inzercia


