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Futbalisti MŠK Púchov stále 
bez víťazstva

Chartista Ľudovít Didi sa 
nepodvolil okupantom

Peter Stupavský: Robí mi
radosť, že mnohí absolventi...

   >>  str. 18

V hasičskej súťaži o pohár primátorky 
triumf mužov z Hoštinej a žien z Kvašova
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Kočkovské Kockoviny 2019

Nedeľné augustové popoludnie plné 
diskohudby, hier a súťaží s púchov-
skými divadlami a skautmi a s občer-
stvením bolo pripravené pre deti a ich 
rodičov v areáli pri Váhu v Horných 
Kočkovciach pod názvom Kockoviny. 
Bonusom bolo vylosovanie detskej a 

rodičovskej ceny a divadlo O slniečko-
vej a dažďovej víle. Akcia sa uskutoč-
nila v rámci programu Púchovského 
kultúrneho leta a spoluorganizátorom 
podujatia bol VMČ č. 7.

Cyril Crkoň

Večer v záhrade - susedia susedom
Sobotný večer 17. 8. 2019 ožila Mar- 
czibányiho záhrada prvým podujatím 
z plánovanej série susedských stretnu-
tí –  pre rodiny s deťmi. Podujatie zorga-
nizoval Výbor mestskej časti  č. 4 - stred 
mesta Púchov, nielen pre stred mesta, 
no pre všetkých obyvateľov, ktorí mali 
chuť prísť, s vďakou, že sa mu preň 
podarilo získať srdce viacerých svo-
jich priateľov - dobrovoľných hasičov,  
skautov, „hvezdárov“.

Ústrednou myšlienkou bolo: stretnúť 
sa, utužiť susedské vzťahy, pomáhať, 
robiť veci spolu... Témou: voda a sln-
ko, dva NAJ letné atribúty. Na ôsmich 
stanovištiach mali deti s rodičmi (s prí-
jemnou muzikou v uchu) za úlohu: 
1. pomôcť niektorému stromu v zá-
hrade - napiť sa, 

2. pomôcť hasičom - spojiť, poskladať, 
čo treba, trafiť sa vodou na cieľ, 
3. poskladať farebnú lodičku a položiť 
ju na vodnú hladinu tak, aby plávala, 
aby niečo vydržala, 
4. nakresliť vodu/slnko na chodník,
5. pozrieť si slnko ďalekohľadom alebo 
odpovedať na otázky o ňom + nakres-
liť čo-to slnečné, 
6. urobiť veľké bubliny z vody (špa-
gátu, kameňa a ďalších potrebných 
ingrediencií), 
7. pochytať rybičky a dať ich, kam tre-
ba - do vody,
8. odpovedať správne na záludné i 
veselé otázky uja Petra pre deti i pre 
rodičov.

Za to všetko získať veľa radosti + slad-
kosti + ceny z tomboly...

Vám, čo ste prišli, veľmi pekne ďakuje-
me za Vašu prekvapivú, početnú účasť, 
za výbornú atmosféru, za pomoc na-
šej záhrade...Deti jej stromčeky krásne 
popolievali. A záverečná pomoc hasi-
čov bola neuveriteľnou atrakciou! 
Prevažnú väčšinu všetkého potrebné-
ho sme si zabezpečili svojpomocne, za 
lavičky, stoly a podobnú pomoc ďaku-
jeme PTSM Púchov, za maličké hračky 
milému zariadeniu „Veci za úsmev“, za 
ceny do tomboly pre dospelých Milo-

šovi Svobodovi. Veľmi pekne ďakujem 
vybraným členom výboru, ktorí ako-
koľvek prispeli k zdaru podujatia – fi-
nančne, organizačne -  so zapojením 
nielen seba, no i svojich rodín a pria-
teľov. Je to dnes vzácne – ľudí spájať, 
nie rozdeľovať. 
SUSEDIA SUSEDOM, zdá sa, budú mať 
čo ponúknuť aj nabudúce. Vymyslíme, 
dáme vám vedieť.  

Mika Vargová a VMČ č. 4
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Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
Zrušenie MsBP Servis, s. r. o. zlúčením s materskou 
spoločnosťou Mestský bytový podnik, s. r. o., odvola-
nie a menovanie konateľa MsBP Servis, s. r. o.
Zrušenie Záujmového združenia právnických osôb 
Dom kultúry Púchov
Úprava rozpočtu Mesta Púchov - august 2019
Predaj, kúpa
Rôzne  
Interpelácie

28. augusta 2019 (streda) o 10.00 hod.
vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Púchov, 

Štefánikova 821/21, Púchov

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MsZ PÚCHOV

PROGRAM ROKOVANIA

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Z práce PTSM Púchov
Mestská organizácia PTSM, s. r. o. za-
bezpečuje okrem zberu a separácie 
odpadov aj komplexnú údržbu mest-
ských komunikácií a starostlivosť o 
mestskú zeleň. V  uplynulých týžd-
ňoch okrem riešenia žiadostí obča-
nov v „Odkaze pre starostu“ upravili 
druhú časť parkoviska pri Základnej 
umeleckej škole v Púchove, vyčistili 
cestu na Potôčkoch, vyspravili diery 

na ceste na Samotách. Okrem toho 
postavili nový plot na futbalovom 
štadióne, vyčistili rigoly v Nosiciach 
a zabezpečili inštaláciu nových sepa-
račných nádob pri Strednej odbornej 
škole obchodu a služieb. K polopod-
zemným stojiskám na Námestí slo-
body pribudli obdobné stojiská na 
separovaný zber komunálneho od-
padu na Sedlišti.                                    -sf-

Mestský úrad mení úradné hodiny, 
chce vyhovieť požiadavkam občanov

„Upravené úradné hodiny umožnia 
vybaviť občanom svoje záležitosti 
v porovnaní so súčasným stavom 
vo väčšom časovom rozsahu v po-
poludňajších hodinách, teda v čase 
kedy občania už sú doma z práce 
a môžu si stihnúť vybaviť potreb-
nú agendu na mestskom úrade bez 
toho, aby si na to brali dovolenku 
alebo pracovné voľno,“ hovorí pred-
nostka Mestského úradu Púchov Ive-
ta Brindzová. 

„Štvrtok je vyčlenený ako nestránko-
vý deň, počas ktorého bude budova 
mestského úradu pre verejnosť za-
tvorená, s výnimkou činnosti poda-
teľne. V prípade potreby bude možné 
vybaviť aj občiansky pohreb. Na tie- 
to účely bude vstup ma mestský úrad 

Od septembra 2019 bude Mestský úrad v Púchove fungovať s pozmenenými úradnými hodinami. Ob-
čania si tak budú môcť potrebné veci vybavit aj v neskorších popoludňajších hodinách. Štvrtok ostane 
vyčlenený ako nestránkový deň.

ÚRADNÉ HODINY MsÚ Púchov

pondelok:  07:30 - 15:30 
utorok:  07:30 - 15:30 
streda:  07:00 - 17:00
štvrtok:  nestránkový deň
piatok:   07:30 - 14:00

Štefánikova 821/2, 020 18  Púchov
e-mail: msu@puchov.sk
tel.: +421 42 465 08 31

občanom umožnený a to prostred-
níctvom zvončeka pri vstupných 
dverách do budovy, kde na prízemí 
bude prítomná informátorka. Úrad-
né hodiny Mestského úradu Púchov 
pre pracoviská: podateľňa, poklad-
ňa a matrika sú upravené - skrátené 
o 15 minút, nakoľko je na týchto pra-
coviskách potrebné vykonať dennú 
uzávierku pokladní, čo si vyžaduje 
istý časový úsek bez prítomnosti 
stránok,“ vysvetľuje a uzatvára pred-
nostka MsÚ Púchov. 

Nové úradné hodiny MsÚ Púchov, po-
kladne, podateľne a matriky, ktoré sú 
reakciou na požiadavky občanov, za-
čínajú v praxi platiť od  2. septembra. 
Sú uvedené v tabuľkách napravo.

-msu-tm-

ÚRADNÉ HODINY MsÚ Púchov
pokladňa, podateľňa, matrika
pondelok:  07:30 - 15:15 
utorok:  07:30 - 15:15 
streda:  07:00 - 16:45
štvrtok:  nestránkový deň
piatok:   07:30 - 13:45

Podnik technických služieb mesta oznamuje, že z dôvodu dlhodobej PN budú zberný dvor a pokladňa otvorené do 9. septembra 2019 nasledovne:
PONDELOK - PIATOK:   8:00 - 10:00, 10:30 - 14:00           SOBOTA:   8:00 - 12:00               Nedeľa a sviatky zatvorené 
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Multižánrový Festival Končiny 2019
Festival Končiny je multižánrový hu-
dobný festival, ktorý sa konal v peknom 
prostredí Strážovských vrchov nad ob-
cou Mojtín. Na svoje si tu prišli milovníci 
hudobných žánrov od klasického rocku 
cez elektroniku, psychedelickú hudbu 
až po folk, punk či indie. Názov Konči-
ny odkazuje na objavovanie nových 
hudobných končín i na lokalitu, kde sa 
podujatie koná - takmer na konci sveta. 
Festival sme navštívili v piatok 2. 8. 2019 
a prinášame fotografie z koncertov 
poľskej skupiny Gallileous, ukrajinskej 
Love‘n‘Joy a speváčky Katarzie.

Foto: S. Flimmel

Priestor pre peších pri železničnom podjazde je hotový
Od 6. augusta začalo mesto Púchov s obnovou a roz-
šírením priestoru z miestnej komunikácie pre peších, 
ktorý vedie od železničného podjazdu v Horných 
Kočkovciach smerom na Kolonku. Kvôli stavebným 
prácam bola uzavretá jedna výjazdová vetva križo-
vatky ulíc Spojová a Trenčianska. „Rekonštrukciou 
priestoru zo stávajúcej komunikácie pre peších a 
jeho rozšírenia chceme zaistiť väčšiu bezpečnosť 
chodcov, najmä detí, ktoré dochádzajú z Kolonky 
do ZŠ s MŠ Slovanská,“ vysvetlila vedúca oddelenia 
dopravy a služieb Mestského úradu v Púchove Alena 
Vavrová.
„Zmluvne dohodnutý termín odovzdania stave-
niska je do dvoch mesiacov od prevzatia stavby, 
ale podľa postupu realizovaných prác to bude 

oveľa skôr,“ uviedla ešte počas rekonštrukcie  
A. Vavrová.
Skoršie avizovaný termín ukončenia stavebných 
prác v priestore pre peších pri železničnom pod-
jazde smerom na Kolonku sa podarilo dodržať. 
Od 21. 8. (po šestnástich dňoch od začatia prác) si 
môžu chodci prechádzajúci z Kolonky do Horných 
Kočkoviec a naopak užívať väčší pocit bezpečia a 
komfortu. Vybudovaný priestor pre peších ocenia 
od začiatku školského roku aj žiaci, ktorí denne do-
chádzajú z Kolonky do ZŠ s MŠ Slovanská.
Vysúťažená celková cena stavebných prác je  
15 600 eur. Realizátorskou firmou bola Dosa Slova-
kia z Bytče.                                                           -msu-tm-

Riadková inzercia

Štefánikova 821/2, 020 18  Púchov
e-mail: msu@puchov.sk
tel.: +421 42 465 08 31

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

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám si prácu ako upratovačka na 1 až 2 
hod. denne. Tel. 0944 341 880.

RÔZNE
• Práve prebieha zápis do kurzov AJ v jazykovej 
škole Lama School. Viac info na lamaschool.sk, 
0949 374 254, alebo rehak.veronika@gmail.com
• Hľadám pomocnú silu pre čiastočne imobilnú 
ženu (45 rokov a  pacient SM). Opatrovateľský 
kurz nie je nutný. Tel. 0902 719 983
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• METROVÝ TEXTIL – vchod pri pódiu. Napriek 
oprave fasády máme otvorené. Vyrobíme vám 
bytový textil na mieru.                     viac na strane 23
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Čo vám robí najväčšiu radosť v práci 
učiteľa a prečo ste sa rozhodli uchá-
dzať o funkciu riaditeľa školy?
Práca s  deťmi je mojím potešením 
a  obohatením, ich čisté zmýšľanie 
a úprimnosť sú pre mňa inšpirujúce. 
Čo je pre mňa dôležité a čo mi robí 
radosť je, že mnohí absolventi sa 
venujú hudbe aj po skončení našej 
školy a hudba sa stane podstatnou 
súčasťou ich života. Vždy ma poteší, 
keď po rokoch stretnem bývalého 
žiaka a on mi povie: „Venujem sa 
hudbe ďalej, dali ste mi dobrý zá-
klad do života“.

Rozhodnutie uchádzať sa o funkciu 
riaditeľa školy vyplynulo z celého 
môjho doterajšieho pôsobenia v 
ZUŠ. Pre mňa je dôležité, aby naša 
škola poskytovala moderné a  kva-
litné vzdelanie, bola nositeľkou 

a  šíriteľkou kultúry, pôsobila ako 
neoddeliteľná súčasť mesta Púchov 
a jeho kultúrno-spoločenského ži-
vota. Základná umelecká škola v 
Púchove mi prirástla k srdcu. Ľudia, s 
ktorými som doteraz spolupracoval 
v škole, tvorili vždy dobrý kolektív. 
Učiteľský zbor aktuálne tvorí 27 hu-
dobných pedagógov, 4 výtvarníčky 
a 1 tanečná pedagogička. 

S akými plánmi nastupujete do no-
vej funkcie? Ktoré aktuálne problé-
my školy považujete za prioritné?
Za najdôležitejší cieľ v  spolupráci 
so všetkými zamestnancami školy 
považujem možnosť poskytnúť kaž-
dému žiakovi rozvíjať svoje nadanie 
v niektorom zo študijných zameraní 
školy v súčinnosti s využitím naj-
novších poznatkov a technológií 
v  oblasti umeleckého vzdelávania. 

Mojím plánom je spolupráca s  MŠ, 
ZŠ, SŠ, okolitými obcami a  mestom 
pri tvorbe projektov zameraných na 
kultúrne tradície regiónu.
Problémy vidím najmä v mate- 
riálnej oblasti. Dlhodobo nám chý-
bajú  vhodné priestory pre prezen-
táciu činností našich žiakov - chýba 
nám dôstojná koncertná sála a tiež 
priestor na organizovanie výstav vý-
tvarných prác našich žiakov. Máme 
možnosť vystavovať v  mestskom 
divadle, ale umelecká škola by mala 
mať vlastnú výstavnú miestnosť. 
Určite by pomohla realizácia vypra-
covaného projektu rekonštrukcie 
podkrovia ZUŠ. Zatiaľ na realizáciu 
projektu chýbajú peniaze.
Problém máme s kanalizáciou a 
odpadovou vodou. Aj keď sa v ne-
dávnej minulosti opravila izolácia 
obvodových múrov budovy školy, 
pri väčších dažďoch nám stále vlhnú 
múry a podlaha v suteréne. 

Mohli by ste prezradiť aj niečo z 
vášho súkromného života? Z čoho sa 
tešíte vo voľnom čase? Akú hudbu a 
ktoré filmy máte najobľúbenejšie?
Mám dvoch dospelých synov a jed-
ného trojročného vnúčika. Vo voľ-
nom čase rád chodím do prírody 
- ako turista alebo cyklista. Zbieram 
huby a chodím na ryby. Veľa voľné-
ho času venujem pôsobeniu v  cim-
balovej hudbe, v  ktorej hrám od 
roku 1984.
Nemám vyhranený hudobný vkus, 
akonáhle ma nejaká hudba osloví, 
nerozmýšľam o tom, čo to je. Zo slo-
venskej populárnej hudby mám rád 
staré Prúdy, spevákov Paľa Hamme-
la, Janka Lehotského, Mira Žbirku, 
Mariku Gombitovú, Paľa Haberu a 
skupinu No name.
Televíziu pozerám veľmi málo. Mám 
rád prírodopisné filmy a komédie. 
K najobľúbenejším filmom patria fil-
my s Tomom Hanksom.

Máte svoje obľúbené životné krédo?
Životné krédo nemám. Verím v dob-
ro. Verím tiež, že čo človek dá, to sa 
mu vráti. 

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Peter Stupavský: Robí mi radosť, že mnohí absolventi 
sa venujú hudbe aj po skončení našej školy

Odkiaľ pochádzate, kde ste študova-
li a kde bývate? Ako ste sa dostali k 
hudbe ako svojej profesii?
Pochádzam z Považskej Bystrice, kde 
som sa pred takmer 56 rokmi naro-
dil a kde som väčšinu života aj býval. 
Nie som z hudobníckej rodiny, ale 
obaja rodičia mali radi hudbu, najmä 
ľudovú. Mama bola dobrá speváčka 
a ona bola mojou prvou učiteľkou 
hudby. 
K hre na hudobné nástroje som sa 
dostal ako žiak základnej školy, keď 
som začal chodiť na Ľudovú školu 
umenia (predchodca dnešnej zá-
kladnej umeleckej školy) v Považskej 
Bystrici. Hral som na akordeón u p. 
učiteľky Lichnerovej. Bol som úspeš-
ný v rôznych hudobných súťažiach, 
vyhral som aj celoslovenské kolá v 
hre na akordeóne, a tak vznikla my-
šlienka, že by som hudbu mohol štu-
dovať aj na konzervatóriu. 
Podarilo sa mi dostať na Konzerva-
tórium v Žiline a po 6-ročnom štúdiu 
som získal absolutórium v  odbore 
hra na akordeóne. Kvalifikáciu som 
si rozšíril štúdiom hudobnej peda-
gogiky na Univerzite Mateja Bela v 
Banskej Bystrici (1999 - 2003). 

Aké boli vaše doterajšie pracovné 
zaradenia?
Hneď po absolvovaní konzervatória 
v roku 1984 som chcel učiť na škole 
v Považskej Bystrici, ale nemali voľné 
miesto. Začal som teda učiť v Ľudo-
vej škole umenia v Púchove, čomu 
som rád. Púchov som si zamiloval, 
prirástlo mi k srdcu mesto, ľudia aj 
škola. Už nikdy som nechcel učiť 
inde, aj keď som do zamestnania 
musel dochádzať. 
Počas základnej vojenskej služby 
som pôsobil a hral na dychovom hu-
dobnom nástroji vo Vojenskej hudbe 
v Topoľčanoch. Dnes to beriem ako 
rozšírenie môjho hudobného obzo-
ru, pretože odvtedy nemám problém 
odučiť žiaka aj na dychovom nástroji.
V roku 1992, keď bola riaditeľkou 
školy pani Mgr. Helena Blašková, 
som sa stal zástupcom riaditeľa ZUŠ 
a túto funkciu som zastával nepretr-
žite 27 rokov až do vymenovania na 
post riaditeľa školy.

Od 1. júla 2019 má Základná umelecká škola v Púchove nového riaditeľa. Je ním Mgr. Peter 
Stupavský, učiteľ hry na akordeóne a dlhoročný zástupca riaditeľa tejto školy. Navštívili 
sme ho a požiadali o rozhovor.
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Polícia informuje

Požiar hotela v Belušských Slatinách hasilo 30 hasičov
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Diaľniční policajti z Trenčína ešte na diaľnici D1 za-
stavili a skontrolovali vozidlo Audi A3, ktorého vodič 
jazdil neosvetlený. Pri riešení uvedeného doprav-
ného priestupku bol vodič vyzvaný k predloženiu 
dokladov potrebných k vedeniu vozidla a dychovej 
skúške. Jednalo sa o 26-ročného Denisa, 
občana Moldavska. Denis nafúkal 0,20  
mg/l, čo predstavuje  0,42 promile alko-
holu. Nakoľko sa nejednalo o občana s 
trvalým pobytom na Slovensku, ale šlo 
o cudzinca, bolo uprednostnené bloko-
vé konanie. Denisovi bola za spáchanie 
dopravného priestupku uložená pokuta 
650 eur.

Denis sa však nepoučil a policajti ho 
po pár mesiacoch opäť zastavili a to na 
miestnej komunikácii  v Púchove. Policaj-
ti Obvodného oddelenia vodiča Audi A3 
v dopoludňajších hodinách pri cestnej 
kontrole podrobili dychovej skúške. Ten-
to krát sa Denis dopustil trestného činu 
ohrozovania pod vplyvom návykovej lát-
ky. Nafúkal 0,74 mg/l, čo predstavuje 1,54 
promile.

Vodiča policajti následne v zmysle záko-
na obmedzili na osobnej slobode a po le-
kárskom vyšetrení bol Denis umiestnený 
do policajnej cely. Nežiadal vyrozumieť 
moldavského konzulárneho pracovní-

ka. Po vytriezvení ho neminulo obvinenie z prečinu 
ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Za uve-
dený skutok zákon ukladá trest odňatia slobody až 
na jeden rok. O jeho treste bude rozhodovať Okresný 
súd v Považskej Bystrici.                KR PZ Trenčín

Dňa 7. augusta krátko po jednej hodine v noci bol 
ohlásený požiar väčšieho neobývaného objektu, v 
katastri obce Beluša - časť Belušské Slatiny, v okrese 
Púchov.Na zásah boli postupne vyslaní osemnásti 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Púcho-
va, Považskej Bystrice, Dubnice nad Váhom, Trenčína 
a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline so siedmimi ks 
zásahovej techniky.

Po príchode hasičov na ohlásené miesto bolo 
prieskumom zistené, že ide o požiar opusteného ob-
jektu bývalého hotela, ktorý bol celý zasiahnutý pla-
meňom. Profesionálni hasiči zasahujúci v dýchacích 

prístrojoch nasadili za účelom lokalizácie požiaru a 
ochladzovaní okolitého prírodného prostredia spo-
lu deväť hasebných prúdov. Počas hasebných prác 
príslušníci HaZZ postupne rozoberali konštrukciu 
objektu a pomocou termovíznej kamery priebežne 
vyhľadávali a likvidovali skryté lokálne ohniská.

Pri zásahu profesionálnym hasičom asistovalo aj 
dvanásť členov Dobrovoľných hasičských zborov z 
obcí Beluša, Beluša - Hloža a Mojtín so štyrmi ks ha-
sičskej techniky. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina 
vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. 

KR HaZZ Trenčín

Rozsiahly požiar opusteného hotela v Belušských Slatinách lkvidovalo 30 profesionálnych a dobrovoľných hasi-
čov.                FOTO: KR HaZZ Trenčín 

Nepoučiteľného Moldavca chytili druhýkrát v Púchove 
POLÍCIA INFORMUJE

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Púchovskom okrese klesla v júli medzimesačne o 
jednu desatinu percenta na úroveň 2,82 percenta. 
Púchovský okres bol zároveň jediným v Trenčian-
skom kraji, kde v júli priemerná evidovaná miera 
nezamestnanosti klesla. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove 
evidoval koncom júla rovných 800 uchádzačov 
o zamestnanie, z nich bolo 459 žien a 52 uchád-
začov so zdravotným postihnutím. Z celkového 
počtu uchádzačov o zamestnanie bolo 88 absol-
ventov škôl – 75 absolventov vysokých a 13 ab-
solventov stredných škôl. 

Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 
bolo v evidencii púchovského úradu práce 256 
mladších ako 30 rokov, čo je alarmujúcich 32 per-
cent uchádzačov. Uchádzačov o zamestnane star-
ších ako 55 rokov eviduje púchovský úrad práce 
140. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
v Trenčianskom kraji stúpla v júli na úroveň 3,14 
%. Najvyššia miera nezamestnanosti bola v júli 
v Trenčianskom kraji v okrese Prievidza, kde do-
siahla úroveň 4,52 percenta. Nasledovali okresy 
Považská Bystrica (3,89 %), Bánovce nad Bebra-
vou (3,22 percenta), Partizánske (3,06 percenta), 
Púchov (2,82 percenta), Myjava (2,64 percenta), 
Nové Mesto nad Váhom (2,62 percenta), Ilava 
(2,28 percenta) a Trenčín (2,11 percenta).

Na Slovensku sa miera evidovanej nezamestna-
nosti v júli medzimesačne nezmenila, zostala na 
úrovni 4,97 precenta. Najvyššia bola v okrese Ri-
mavská Sobota (15,34 percenta), najnižšia v okre-
se Nitra (1,99 percenta).              (r)

Každý tretí nezamestnaný v 
okrese je mladší ako 30 rokov

Policajti Trenčianskeho kraja v rámci opatrení v 
cestnej premávke počas letnej turistickej sezóny 
v roku 2019 dňa 18. augusta  v čase od 12.00 hod. 
do 16.00 hod. v teritóriu Trenčianskeho kraja vy-
konali celokrajskú osobitnú kontrolu zameranú 
na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej pre-
mávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami, 
cyklistami a chodcami, eliminovanie dopravno-
-bezpečnostných rizík najmä na železničných pri-
ecestiach bez závor a v ich tesnej blízkosti, najmä 
v časoch prejazdu vlakových súprav a vlakov.

Počas celokrajskej osobitnej kontroly policajti 
celkom zistili  97 priestupkov. Z tohto počtu  80 
priestupkov  bolo vybavených v blokovom ko-
naní na sumu 2940 eur, 10 priestupkov bolo vy-
bavených napomenutím a 7 priestupkov bolo 
oznámených na dopravný inšpektorát. Bol zistený 
1 vodič nemotorového vozidla pod vplyvom alko-
holu a iných návykových látok.  

Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 821 
dopravných nehôd. Zomrelo pri ich 17 ľudí, čo je 
o šesť menej ako v rovnakom období minulého 
roku. Na slovenských cestách sa v tomto roku sta-
lo 8345 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 138 
ľudí, čo je o jedného viac, ako v rovnakom období 
roku 2018. 

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Košic-
kého samosprávneho kraja, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo už 24 ľudí. Najmenej obetí - 
12, majú cesty Prešovského kraja.             (r)

Na cestách kraja zomrelo 
tento rok už 17 ľudí
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Pavel Melišík, poslanec MsZ:
Po jarných mačacích „radovánkach“ 
sa násobne zvýšil počet túlavých ma-
čiatok aj v časti Za cintorínom, medzi 
rodinnými domami, či pri penzióne. 
Roztomilé a ešte prítulné mačiat-
ka samozrejme neunikli pozornosti 
prázdninujúcich detí, ktoré okamžite 
začali s prikrmovaním, maznaním a 
hrami. Samozrejme bez uvedome-
nia si možných zdravotných rizík, 
pretože ak mačky nemajú majiteľa, 
nemá sa o ich zdravotný stav kto 
starať. Ale ak je mačka zaočkovaná 
proti parazitom a mačacím choro-
bám, je to veľmi užitočné zviera, aj 
keď je túlavé. Túlavé mačky sa živia 
množstvom hlodavcov v okolitej prí-
rode a pri kontajneroch a preto je ich 
prítomnosť na sídliskách, či v okolí 
rodinných domov potrebná, no ich 
počet je potrebné regulovať. Jedi-
ným správnym riešením stabilizácie 
ich počtu je systematická kastrácia a 
práve na to zabúdajú tí, ktorí vyhad-
zujú na ulicu už „nežiadúcich“ domá-
cich miláčikov. 

V našej časti máme dobrovoľníkov, 
ktorým osud takýchto zvierat nie 
je ľahostajný. Podujali sa na odchyt 
mláďat aj mačiek a chcú im dať dru-
hú šancu na život. Útulky v okolí 
sú bohužiaľ preplnené. Problém s 
premnoženými mačkami nie je len 
lokálne Pod Lachovcom, či v našom 
meste, alebo na Slovensku. Cieľom 
tohto článku je hlavne upozorniť na 
otvorený a obchádzaný problém a 

Premnožené túlavé mačky

na to, že jeho riešenie je primárne 
v zodpovednom prístupe majiteľov 
mačiek. Ale tie túlavé mačky ako 
sekundárny produkt sú už aj problé-
mom samosprávy. Prvé rámcové ná-
vrhy ďalšieho postupu sme na spo-
ločnom rokovaní s dobrovoľníčkami 
načrtli na pracovnom stretnutí na 
oddelení VaŽP MsÚ dňa 16. 8. 2019. 

Daniel Lako, poslanec MsZ:
O probléme premnožených túla-

Nové Nosice – zvyšujeme bezpečnosť
Za posledné mesiace sa nám po-
darilo v mestskej časti Nové Nosice 
za pomoci oddelenia dopravy MsÚ 
v Púchove a pracovníkov Podniku 
technických služieb mesta Púchov 
doplniť dopravné značenie na Novo-
nosickej a Záhradnej ulici, zrealizovať 
nové bezpečné zábradlie pri križo-
vatke Novonosická a Trenčianska 
ulica. Vyčistenie a úprava oporného 
múru – výjazd na Trenčiansku ulicu 
po odbočku na cintorín. Boli to veľmi 
potrebné veci, ktoré zvýšia bezpeč-
nosť v miestnej časti Púchova - Nové 
Nosice. Tiež boli čiastočne opravené 
kanalizačné vpuste pri Pizzérii a ob-
chode, ktoré tiež zvýšia bezpečný 

prejazd vozidlami a cyklistami po 
miestnej komunikácii.

Do budúcnosti je pripravené osade-
nie merača rýchlosti v strednej časti 
Novonosickej ulice a príprava na naj-
bližšej dopravnej komisii osadenie 
zrkadla – výjazd na ul. Novonosická 
z bočnej cesty smerom od novej by-
tovej výstavby. Chcel by som touto 
cestou všetkým zúčastneným pra-
covníkom, ktorí sa podieľali na týchto 
prácach verejne poďakovať za dobre 
vykonanú prácu a dielo, ktoré je pre 
občanov nášho mesta.

Emil Filo, poslanec MsZ

K problému premnoženia túlavých mačiek v Púchove nám napísali svoje stanovisko dvaja 
poslanci mestského zastupiteľstva z obvodu Pod Lachovcom.

vých mačiek som rovnako zmýšľajúci 
ako členka nášho občianskeho výbo-
ru pani Zuzana Obertová Gábelová, 
ktorá žiada mesto o pomoc pri kast-
rácii pouličných mačiek. Ja sám mám 
doma už tri kedysi túlavé mačky. Tak-
že viem, že problém voľne žijúcich 
mačiek v Púchove je už dlhšie zrelý 
na riešenie. Pani primátorke som do 
volebného programu doporučil rie-
šenie tohto problému formou povin-
nej registrácie a veterinárnej eviden-

cie chovov mačiek a psov na území 
mesta ako aj o povinnej kastrácii, 
pokiaľ to nie je registrovaný chov. 
Má to vo svojom programe. Poznám 
pani, ktorá má mačky a  jedna má 
dvakrát do roka mačiatka. Kde kon-
čia? Samozrejme na ulici. Ak toto 
nezastavíme na celom území mes-
ta, môže nastať problém so šírením 
nebezpečných chorôb. Po dohode s 
pani primátorkou navrhujem nasle-
dovné kroky: 

Založíme Občianske združenie kto-
rého hlavnou náplňou bude sta-
rostlivosť o  mačky a  psov. Z mojej 
poslaneckej odmeny zafinancujem 
kastráciu mačiek v  našom obvode 
mesta a  budem hľadať ďalšie zdro-
je. Ak to bude málo, doplatím. Suma 
1.000,- eur by mala stačiť na vyrie-
šenie akútneho stavu. Dohodneme 
s veterinárnym lekárom systém a 
spôsob, ktorý by bol pre samotnú 
kastráciu vhodný. S náčelníkom 
mestskej polície dohodneme súčin-
nosť pri odchyte túlavých mačiek, 
ak to bude potrebné. Naše nové OZ 
si zapožičia alebo kúpi odchytové 
klietky pre mačky. Ďalej musíme 
zabezpečiť papierové obojky pre 
mačky, ktoré majú domov a ktoré sú 
kastrované, aby sme ich po prípad-
nom odchyte ihneď pustili. Obojky 
dočasne dajú mačkám majitelia a 
napíšu na obojok kontakt na maji-
teľa v prípade, ak by vznikla potreba 
komunikácie.

Foto: Pixabay
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V areáli púchovského gymnázia v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) panuje 
počas mesiaca august čulý pracovný 
ruch. Na bývalom dvore školy postup-
ne rastie nové multifunkčné ihrisko, 
ktoré študenti gymnázia budú môcť 
využívať už od nového školského roka 
2019/2020.

Gymnázium v Púchove je v poradí 
dvanástou župnou strednou školou, 
kde Trenčiansky samosprávny kraj zo 
svojho rozpočtu vybuduje multifunkč-
né ihrisko. Investícia do športoviska s 

Gymnázium s novým 
multifunkčným ihriskom

rozmermi 18 x 30 metrov predstavuje 
sumu približne 147 tis. eur. V súčas-
nosti už je položená hracia plocha, 
pracovať sa začne na inštalácii manti-
nelov a osvetlenia.

Ďalšie multifunkčné ihrisko aktu-
álne vzniká aj na Gymnáziu Janka 
Jesenského v Bánovciach nad Be-
bravou.  V pláne je aj realizácia štr-
násteho ihriska a to na Obchodnej 
akadémií v Prievidzi. Výstavba a mo-
dernizácia športovej infraštruktúry 
v kraji je dlhodobým cieľom Tren-
čianskej župy.                            (M. Plánek)

Počas dvoch júlových dní, 23. a 24. 
júla 2019, si z rúk ministerky vnútra 
Slovenskej republiky Denisy Sakovej 
prevzali kľúče od nových vozidiel Ive-
co Daily dobrovoľní hasiči z okresov 
Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, 
Trenčín, Považská Bystrica a Púchov.  

Z nových hasičských vozidiel sa v 
tomto týždni tešili dobrovoľní hasiči 
celkom zo šiestich okresov Trenčian-
skeho kraja. V utorok si autá s profesi-
onálnym vybavením prevzali zbory z 
okresov Bánovce nad Bebravou, Ilava 
a Myjava, v stredu boli kľúče odovzda-
né členom DHZ z okresov Trenčín, Po-
važská Bystrica a Púchov. Nákup tejto 
techniky bol možný vďaka projektu 
Zvýšenie odborných a intervenčných 
kapacít na regionálnej a lokálnej 
úrovni z dielne rezortu vnútra a život-
ného prostredia, ktorý počíta s po-

Nové vozidlá si prevzalo 36 
dobrovoľných hasičských zborov 
zo šiestich okresov kraja

stupným odovzdaním vozidiel Iveco 
Daily celkom 365 zborom na celom 
Slovensku.  
Odovzdávania novej techniky čle-
nom dobrovoľných hasičských zbo-
rov sa po boku ministerky vnútra 
Slovenskej republiky (SR) Denisy 
Sakovej, prezidenta Hasičského a 
záchranného zboru SR Alexandra 
Nejedlého a generálneho sekretára 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 
Vendelína Horvátha zúčastnil aj tren-
čiansky župan Jaroslav Baška. „Je to 
dar, ktorí si dobrovoľní hasiči určite 
zaslúžia. Chcem im preto zaželať, 
aby novú techniku využili vždy v pro-
spech záchrany života, ochrany zdra-
via a majetku dotknutých občanov. 
Veľká vďaka za tieto nové vozidlá čle-
nom DHZ patrí Ministerstvu vnútra 
SR,“ uviedol predseda TSK. 

(B. Jánošková, Ľ. Bobák)   

Od Slovenského národného povsta-
nia (SNP) uplynie 29. augusta 2019 
presne 75 rokov. Krajské oslavy sa pri 
tejto príležitosti uskutočnia v sobotu 
31. augusta 2019 na Jankovom vŕšku. 
Ich súčasťou budú aj ukážky historic-
kých bojov z druhej svetovej vojny, vy-
stúpenie vojenskej hudby či pochod 
Nesmrteľného pluku. Po pietnom akte 
kladenia vencov bude podujatie ofi- 
ciálne otvorené slávnostnými prího-
vormi vzácnych hostí. Tešiť sa môžete 
aj na Dychovú hudbu Hradišťanka, 

Výročie SNP si počas posledného 
augustového dňa pripomenieme 
na Jankovom vŕšku

mažoretky Akord, Folklórny súbor 
Urpín, či sólistov donského kozácke-
ho chóru Volnij Don. Na záver bude 
zapálená vatra a oslavy ukončí ohňo-
stroj. 
Príďte si pripomenúť hrdinské činy 
členov domáceho odboja, ktorí sa 
zaslúžili o obranu našej vlasti pred 
nemeckými okupačnými jednotkami. 
Na presun na Jankov Vŕšok môžete 
využiť aj kyvadlovú dopravu z Báno-
viec nad Bebravou, a to o 14.00, 15.00 
a 16.00 h.                                                 (tsk)
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Klub slovenských turistov Púchov
v spolupráci s Mestom Púchov

pripravuje

dňa 1.9.2019

44. ročník
 turistického pochodu

Púchovský okruh za zdravím 
- Memoriál MUDr. VADOVIČA

Prezentácia a štart od 7:00 - 10:00 hod. na Námestí slobody. Cieľ je v mieste štartu.

www.kstpuchov.sk
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Chartista Ľudovít Didi sa nepodvolil 
sovietskym okupantom

V noci z 20. na 21. augusta 1968 
vtrhli na územie Československa 
státisíce vojakov Sovietskej armády, 
aby našu vlasť okupovali a nanútili 
nám neslobodný režim na viac ako 
20 rokov. Púchovský rodák, učiteľ a 
rómsky spisovateľ Mgr. Ing.  Ľudo-
vít Didi si na toto smutné obdobie 
spomína vo svojej knihe Príbehy 
svätené vetrom:
„Nad krajinou sa zatemnilo, armády, 
vojská, hory zbraní, hneď zahorúca za-
čali s ľuďmi účtovať, z večera na ráno 
som bol čerstvý zločinec so všetkým, 
čo to prinášalo. Priateľ z východu sa 
rozčertil, vytasil pušku, potom kanón 
a poďho k nám, oslobodiť nás po dru-
hý raz. Mnohí pustili do gatí, začali sa 
okupantovi podlizovať, udávať, ničiť 
druhých, no ja som k nim nepatril, od-
súdil som inváziu ako takú, preto ma 
musel stihnúť trest. Zakázali mi vyko-
návať učiteľské povolanie, mňa i ženu 
vyhodili na ulicu, ostali sme na holom, 
vyhodili nás z roboty, a druhú, ani tú 
robotnícku, nám nedali. Môj zákaz 
povolania trval plných šestnásť rokov. 
Žena skríkla: Krátko sme žili ako ľudia 
a znovu nás čaká hlad. Začalo sa po-
stupné rozpredávanie vecí: prvé išlo 
auto, potom kusy nábytku, jedno po 
druhom, usilovali sa nás vyhladovať, 
zničiť, rok nám ani robotu nedali, ži, 
ako chceš, hoci aj zgegni. Dostali nás 
do ohromnej izolácie, v autobuse sa 
každý bál čo i prisadnúť si ku mne, na-
sadili na nás tajného, ktorý podával 
správy na ŠtB, volávali ma na výslu-
chy, kde skúmali moje písmo, chceli 
ma nachytať, hodiť do lochu, bol som 
zradca, zločinec bez práva, bez akej-
koľvek možnosti obrany, a tak sme sa 
dostali tam, kde sme už raz boli, znovu 
prišiel hlad. Prijali ma na prácu v ob-
chode, ale trvalo to krátko, iba do naj-
bližšieho kádrovania, hneď som letel, 
znovu som bol na ulici, ba i ten, čo ma 
do tej roboty zobral, mal z toho zle...“

Charta 77 protestovala proti 
porušovaniu ľudských 
a občianskych práv
Charta 77 bola najvýznamnejšia ob-
čianska iniciatíva v okupovanej Čes-
koslovenskej socialistickej republike, 
ktorá si dovolila oponovať vládnu-
cej komunistickej strane. Sama sa 

definovala ako voľné, neformálne, 
otvorené spoločenstvo ľudí rôznych 
presvedčení, viery a profesií, ktorých 
spája vôľa jednotlivo i spoločne sa 
zasadzovať o rešpektovanie občian-
skych a ľudských práv. Vo svojom pr-
vom vyhlásení z januára roku 1977 
kritizovala neslobodné pomery, kto-
ré u nás zaviedli sovietski okupanti 
s pomocou domácich kolaborantov:
„Desítkám tisíc našich občanů je zne-
možněno pracovat v jejich oboru jen 
proto, že zastávají názory odlišné 
od názorů oficiálních. Jsou přitom 
často objektem nejrozmanitější dis-
kriminace a šikanování ze strany 
úřadů i společenských organizací; 
zbaveni jakékoli možnosti bránit se, 
stávají se prakticky obětí apartheidu. 
Statisícům dalších občanů je odpí-
rána „svoboda od strachu“, protože 
jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, 
že projeví-li své názory, ztratí pra-
covní a jiné možnosti... Bezpočet ob-
čanů musí žít ve strachu, že kdyby se 
projevili v souladu se svým přesvěd-
čením, mohli by být bud‘ sami nebo 
jejich děti zbaveni práva na vzdělání... 

Svoboda veřejného projevu je po-
tlačena centrálním řízením všech 
sdělovacích prostředků i publikač-
ních a kulturních zařízení. Žádný 
politický, filozofický i vědecký názor 
nebo umělecky projev jen trochu se 
vymykající úzkému rámci oficiál-
ní ideologie či estetiky nemůže být 
zveřejněn; je znemožněna veřejná 
kritika krizových společenských jevů; 
je vyloučena možnost veřejné obra-
ny proti nepravdivým a urážlivým 
nařčením oficiální propagandy... 
Svoboda náboženského vyznání ... je 
systematicky omezována mocenskou 
svévolí; oklešťováním činnosti du-
chovních, nad nimiž trvale visí hrozba 
odepření nebo ztráty státního souhla-
su s výkonem jejich funkce; existenč-
ním i jiným postihem osob, které své 
náboženské vyznání slovem i skutkem 
projevují; potlačováním výuky nábo-
ženství a pod.“

Signatári Charty 77 zo Slovenska
Medzi prvými 242 signatármi Charty 
77 boli len traja Slováci - spisovateľ 
Dominik Tatarka, filozof Miroslav 

Kusý a historik Ján Mlynárik. Podpi-
sy aj napriek represiám v ďalších ro-
koch pribúdali. Do konca roka 1989 
Chartu podpísalo 1889 signatárov, 
z nich však len 36 zo Slovenska. 
Málokto na Slovensku pozná mená 
Ľudovít Didi a Mária Didiová, mená 
odvážnych ľudí pochádzajúcich z 
nášho regiónu, ktorí sa k Charte 77 
pridali v júni 1980. V  tom čase už 
bolo zrejmé, že väčšina obyvateľov 
Československa je zastrašená komu-
nistickou mocou, ktorá policajne sle-
dovala, vypočúvala a väznila svojich 
kritikov. Šiesti predstavitelia Charty 
77 na čele s Václavom Havlom sede-
li od roku 1979 vo väzení odsúdení 
na viacročné tresty odňatia slobody. 
Napriek tomu manželia Ľudovít a 
Mária Didioví našli odvahu a osobne 
vyhľadali v Prahe matku speváčky 
Marty Kubišovej, aby mohli pridať 
svoj podpis pod Chartu 77.

Ľudovít Didi v knihe Príbehy sväte-
né vetrom opisuje ťažkosti, ktoré s 
manželkou Máriou vtedy prežívali:
„Potom nám robotu dali, denne sme 

Pri príležitosti výročia invázie sovietskych vojsk do Československa 21. augusta 1968 prinášame príbeh 
manželov Ľudovíta a Márie Didiových - odvážnych ľudí, ktorí sa nebáli postaviť na odpor totalitnej moci.

Chartista Ľudovít Didi s manželkou Máriou a deťmi.
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museli cestovať viac ako šesťdesiat 
kilometrov. Bola to špinavá robota, 
ktorú nikto nechcel, robili sme pri 
stroji, boli tam výpary, chemikálie, 
emulzie, všetko, čo škodí zdraviu, ale 
nemali sme na výber. Začali sme robiť, 
makať na úkol, platilo sa a od kusa. 
Ak sme chceli žiť, boli iba dve cesty: 
robiť, vydržať, alebo umrieť od hla-
du, a keď nie je iné východisko, všet-
ko je dobré. Robili sme na tri zmeny, 
najmä nočné boli ťažké a namáhavé. 
Studený kus kovu vložiť do mašiny, 
šliapnuť, roztočilo sa opracovávanie, 
z jednej strany, z druhej strany, šup 
do debny a zase odznova, kus do hr-
dla mašiny, šliapnuť, rozbeh mašiny, 
opracovanie z jednej strany, potom z 
druhej, šliapnuť, tisíce šliapnutí počas 
zmeny, pri ukladaní sa liala emulzia, 
zápach sadal do hrdla a ďalej, stále si 
sa strachoval, aby mašina vydržala, 
aby nebol prestoj, lebo prestoj zna-
menal únik peňazí, pritom sa normy 
zvyšovali, musel si odviesť viac práce 
za menej peňazí, taká je fabrika. Ľudia 
čakali, že to vydržíme iba pár dní, ale 
dokázali sme to, ba stali sme sa v diel-
ni najlepšími, také boli naše výkony. 

Koniec okupácie a ocenenie 
chartistu z Púchova
Po Novembri 1989 nová vláda do-
hodla odsun sovietskych okupač-
ných vojsk. Do 21. júna 1991 opus-
tilo Československo všetkých 73.500 
sovietskych vojakov a 39.000 ich ro-
dinných príslušníkov, 1.220 tankov, 
2.500 bojových vozidiel pechoty, 105 
lietadiel a 175 vrtuľníkov. Dodnes 
však nebol potrestaný nikto z  kola-
borantov okupačnej moci. Mnohí z 
nich sa v novom demokratickom re-
žime rýchlo premenili na úspešných 
privatizérov a podnikateľov. 
Na odvážnych chartistov sa takmer 
úplne zabudlo. Ľudovít Didi sa as-
poň dožil rehabilitácie ako učiteľ 
(1990) a inžinier (1992). V roku 2007 
spolu s  manželkou Máriou dostali 
od Ústavu pamäti národa preukazy 
„účastníkov protikomunistického 
odboja“ (č.77 a č.78). Dožil sa tiež 
vydania svojich troch kníh - „Príbehy 
svätené vetrom“ (2004), „Cigánkina 
veštba“ (2008) a „Čierny Róm a biela 
láska“ (2011). Až po smrti mu vyšla 
posledná kniha „Róm Tardek a jeho 
osud“ (2013). V roku 2014 dostal in 

Po zmene sme museli očistiť stroj, 
umyť sa a kráčať k autobusu. Telo bolo 
ochabnuté a slabé, cítili sme v no-
hách prebdenú noc plnú roboty. Len 
čo sme sadli na autobus, klesli nám 
viečka, zavreli sa nám oči, potom sme 
prestúpili na iný autobus, ktorý nás vi-
ezol domov, hlava nám padla, akoby 
ju bol niekto potlačil medzi plecia, a už 
sme spali, únava vykonala svoje, svet 
sa pre nás stratil, spali sme spánkom 
spravodlivých a unavených, nevedeli 
sme o živote. Keď sa autobus zasta-
vil, vysadli sme ako opití, zmámení, 
prepletali sme nohami, vliekli sa do-
mov ako slimáky, všetka sila ostala 
tam vo fabrike, zobrala ju noc a stroj, 
taký bol vtedy náš život. Po dvoch ro-
koch som od mašiny vypadol, vhupol 
do čiastočnej invalidity, nič to, že som 
prišiel o väčšinu žalúdka. Manželka 
tam vydržala šesť rokov. 
Nežnou revolúciou sa pomery zmenili, 
ja a manželka sme do víťazstva slobo-
dy tiež niečo dali, máme v demokracii 
svoj vklad, svoje pevné miesto, trpeli 
sme, strádali sme, prešli sme peklom 
hladu, a predsa sme tu celí, Boh nás 
uchoval, Boh nás zachránil.“

memoriam Cenu mesta Vráble za li-
terárnu tvorbu a celoživotný občian-
sky postoj a ocenenie Roma spirit. 

V Púchove, rodnom meste Ľudovíta 
Didiho, jeho meno takmer nikto ne-
pozná. Nepoznáme ho ako disiden-
ta, nepoznáme ho ako spisovateľa. 
A vraj dnešná mládež nemá vhodné 
vzory... Chlapec, ktorý ani nepoznal 
vlastného otca, chudobný Róm, kto-
rý túžil po vzdelaní a stal sa učiteľom 
a spisovateľom, takým vzorom môže 
byť. Učiteľ Ľudovít Didi, ktorý doká-
zal obetovať svoje milované povo-
lanie a spokojný hmotný život kvôli 
boju za slobodnejšiu a spravodlivej-
šiu spoločnosť, si zaslúži našu vďaku 
a ocenenie. Ak mesto Púchov dote-
raz nevyznamenalo svojho rodáka 
Ľudovíta Didiho, tohtoročné oslavy 
30. výročia Novembra 1989 budú 
vhodnou príležitosťou. Nesmieme 
dovoliť, aby sa zabúdalo na ľudí, ktorí 
dokázali byť hrdými a slobodnými 
občanmi v dobe, keď sme sa my 
ostatní zo strachu alebo pre osobný 
prospech klaňali okupačnej totalit-
nej moci.                Slavomír Flimmel

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

NÁRODNÝ PARK POLONINY

Cena: 178 €

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

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

21. september 2019 (sobota)

Cena: 26 €

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

Turistika!

KRÁSY LIPTOVA II.

Cena: 23 €

14. september 2019 (sobota) 

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

TRADIČNÉ SALAMANDROVÉ DNI
V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Bohatý kultúrny program, prehliadka svetoznámej 
kalvárie, prehliadka Štôlne Bartolomej a oveľa viac!

7. september 2019 (sobota)

Cena: 23 €

TOP kultúrna akcia!

TOP zájazd!

4-dňový zájazd

Oddychovka!

SLOVENSKÝ RAJ

AKTUÁLNA PONUKA ZÁJAZDOV

Chartistka Mária Didiová so svojimi synmi v r. 2019. 
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Piatok 30. 8., 19.30 h Sobota 31. 8., 17.30 h 

CEZ PRSTY
Drsne romantická komédia scenáristu Petra Kolečka o vzťahoch, mužoch, ženách, plážovom volej-
bale a tikajúcich biologických hodinách.
MN 12 rokov – ČR – Bontonfilm – 101´ – český jazyk – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 31. 8.,15.30 h Nedeľa 1. 9., 15.30 h  

PLAYMOBIL VO FILME
 Príbeh, ktorý má čo ponúknuť veľkým aj malým, deťom, aj ich rodičom, nepochybne chytí aj tých, 
ktorí sa doteraz nestihli zoznámiť s Playmobilom, hoci sa s ním už stopercentne hrali.
MP – USA – Bontonfilm - 90 ´- slovenský dabing – animovaný, rodinný. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda  4.    19.30 h

FREE SOLO
Oscarom ovenčený dokumentárny thriller o americkom športovcovi, extrémnom lezcovi.
MN 12 rokov – USA – Fórumfilm - 100´-  titulky – športový, dokument. Vstupné 4 €. 

KOMPLETNÝ PROGRAM NA www.kino.puchov.sk. 

WWW. KINO.PUCHOV.SK

LETO V PARKU 2019
Koncert v parku: Vec & Škrupo
piatok 30. 8. o 20:00
V závere leta vystúpi v parku pri Župnom 
dome slovenský raper Branislav Kováč, 
známy najmä pod umeleckým menom Vec 
spoločne so Škrupom. Viete si predstaviť 
krajší záver leta a prázdnin? Vstupné: 5 €

Hudobný večer: Experimental
sobota 31. 8. o 19:00
LETO V PARKU pri Župnom dome vyvrcholí 
večerom plným hudby v réžii DJ STEFF (am-
bient, funky, deep house). Terasa kaviarne 
Podivný barón. Vstupné dobrovoľné.

a u g u s t
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898 
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

experimental

ľ

ŽDruhý augustový víkend sa v europar-
ku pri Župnom dome uskutočnil dru-
hý ročník Najkreatívnejšieho pikniku 
v parku. Podobne ako pred rokom, aj 
tentokrát prevládalo horúce letné po-
časie, ktoré na podujatie prilákalo vrá-
tane pestrého kultúrneho programu 
viac ako 300 ľudí. 

Stredovek za Župákom
Prvé podujatie s príznačným názvom 
Stredovek za Župákom už od rána 
pripravovali nadšenci histórie, ktorí si 
pre malých a veľkých pripravili nielen 
ukážky a  prednášky o  stredovekých 
palných zbraniach a  zbroji. Súčasťou 
historických atrakcií boli aj ukážky stre-
dovekej kuchyne či stredovekých hier. 
Nechýbali dokonca ani ukážky pôvod-
ného kováčskeho remesla či hrnčiar-
stva, do ktorých sa s chuťou zapájali aj 
rodičia s  malými deťmi pod vedením 
skúsených majstrov. 

Najkreatívnejší piknik v parku prilákal opäť stovky ľudí
Remeselníci, divadlo, koncert 
a pohoda
Poobede začali v parku pribúdať pre-
dávajúci rôznych kreatívnych hand 
made výrobkov. Poniektorí z  nich si 
dokonca pripravili malé kreatívne diel-
ne, do ktorých ochotne zapájali zveda-
vých návštevníkov. Nemohla chýbať 
ani Burza platní. Ak už niekto naozaj 
pociťoval prirodzenú únavu z teplého 
letného počasia, mohol sa občerstviť 
v  neďalekej kaviarničke a  relaxovať 
v tieni starých stromov v našom nád-
hernom parku. Príjemnú atmosféru 
dotvorilo aj Divadlo na hojdačke z ne-
ďalekej Žiliny detským predstavením 
Posledný dinosaurus, z ktorého sa teši-
li hlavne najmenší návštevníci. Osobit-
ným zážitkom však bolo inšpiratívne 
vystúpenie hudobného projektu Pa-
per Moon Trio. Talentované hudobníč-
ky predstavili divákom rôzne hudobné 
interpretácie pôvodných piesní najmä 

z prvej polovice 20. storočia. Pri pohľa-
de na nich sa mnohí z nás preniesli do 
éry swingu a galantnej módy.

Návštevníkov dážď neodradil
Neoddeliteľnou súčasťou podujatia 
bolo aj večerné letné kino, ktoré však 
organizátori z dôvodu dažďových pre-
hánok presunuli do podkrovia Župné-
ho domu. Náhla zmena počasia, ktorá 

prišla v podvečerných hodinách, prilá-
kala na oscarovú animovanú rozpráv-
ku Zootropolis: Mesto zvierat desiatky 
detí, ale aj dospelých. 

OZ Podivný barón
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kôrkou, varené zemiaky, uhorkový šalát 
3. Tagliatelle s les. hubami a parmezánom 
4. Fazuľový šalát s ananásom, pórom a ma-
jonézou, gril. kuracie medailóniky, bageta

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 27. 8. 
Peruánska fazuľová
1. Pečená bravčová krkovička, kapusta, 
knedľa
2. Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa

Streda: 28. 8.
Polievka: Frankfurtská s párkom
1. Prírodný bravčový rezeň, belehradské 
zemiaky
2. Cigánske vykostené kuracie stehno, 
zemiaková kaša

Štvrtok: 29. 8. 
Zatvorené - štátny sviatok (výročie SNP)

Piatok: 30. 8.
Cvikľová na kyslo s kôprom
1. Vyprážané filé, zemiakový šalát s 
majonézou
2. Francúzske zemiaky s údeninou, uhorka
  
   

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 27. 8.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami      
1. Hovädzí hamburger, zemiakové hranolky     
2. Šopský šalát
3. Morčací steak so sušenou paradajkou a 
syrom, dusená ryža, uhorkový šalát     
Dezert: Tvarohový koláč so želatínou

Streda: 28. 8.
Kalerábový krém so slaninkou    
1. Divinový steak na šípkach, opekané 
(6,50 €)
2. Zapekané palacinky s tvarohom       
3. Kuracie prsia s hruškou a nivou, dusená 
ryža
Dezert: Dobošové rezy 

Štvrtok: 29. 8.
Zatvorené - štátny sviatok (výročie SNP)

Piatok: 30. 8.
Hrachová s údeným mäsom   
1. Kuracie stehno plnené dubákovou pln-
kou, dusená ryža s hrozienkami, kompót
2. Penne s tuniakom a suš. paradajkami
3. Brav. pliecko na cesnaku, pučené zemia-
ky, kapustový šalát s mrkvou
Dezert: Maková kocka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 27. 8.  
Cesnaková so syrom a krutónmi, chlieb 
1. Kurací gyros, hranolky, cesnakový 
dresing, kapustové obloženie 

2. Zemiakovo- cuketová baba, zákys  
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky

Streda: 28. 8.
Hovädzia s ryžou a hráškom, chlieb 
1. Vypr. bravčový rezeň v pivnom cestíčku, 
varené zemiaky, st. uhorka
2. Penne s nivovou omáčkou 
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky

Štvrtok: 29. 8. 
Zatvorené - štátny sviatok (výročie SNP)

Piatok: 30. 8.
Zatvorené 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 27. 8.
Slepačí vývar s mäsom, zelen. a rezancami 
1. Bryndzové halušky so slaninkou, acido-
filné mlieko
2. Bravčová panenka v slanine, hubová 
omáčka, ryža, zemiakové hranolky 
3. India: Kurací DAL, chlieb NAAN, miešaný 
zeleninový šalát 
 
Streda: 28. 8. 
Krúpová so zeleninou
1. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
2. Pečené morčacie prsia s medom a 
pomarančom, ryža
3. India: Bravčové TAKATAK, chlieb NAAN, 
miešaný zeleninový šalát A1,7 

Štvrtok: 28. 8.
Tekvicová krémová so slaninkou, chlebové 
krutóny 
1. Filet lososa s gril. zeleninou, pečené 
„baby“ zemiaky s rozmarínom, bylinkovo-
-jogurtový dresing (6,90 €)
2. Kurací plátok zapečený s paradajkou a 
syrom, prírodná om., ryža, am. zemiaky   
3. India: Bravčové mäso MANCHURIAN, 
zeleninová ryža (6,90 €)

Piatok: 29. 8. 
Zeleninová s krupicovými knedličkami 
1. Šúľance s maslom, makom a cukrom 
2. Sviečková na smotane, varená knedľa  
3. India: Kuracia KATHI rolka, miešaný 
zeleninový šalát 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 27. 8.
Boršč, chlieb
Hovädzí vývar s haluškami  
1. Kurací rezník v syrovom cestíčku, pučené 
zemiaky, čalamáda  
2. Znojmo steak, steamed rice, cabbage, 
veg. linning   

3. Dukátové buchtičky s vanilk. krémom   
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, ananás, 
syr)  

Streda: 28. 8.
Frankfurtská s párkom, chlieb   
Slepačí vývar s mäskom a rezancami   
1. Kurací rezeň „černohor“, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka  
2. Námornícke hov. mäso, varené vajíčko, 
hrášok, dusená ryža   
3. Špenátové fusilli s cesnakom, parmezán   
4. Pizza Slovakia (pomodoro, klobása, 
slanina, baran. rohy, cibuľa, cesnak)

Štvrtok: 29. 8.
Zatvorené - štátny sviatok (výročie SNP)

Piatok: 30. 8.
Držková polievka, chlieb 
Slepačí vývar s fridátovými rezancami    
1. Morčací filet s baby karotkou, dusená 
ryža, zel. obloha   
2. Mini karbonátky so syrom v paradajko-
vej omáčke, zem. pyré, čalamáda  
3. Špagety „Bolognese“, parmezán   
4. Pizza Vegetariana (pomodoro, olivy, pa-
radajky, cibuľa, šampiňóny, kukurica, syr)                              

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 27. 8. 
Hrachová s párkom
Zeleninová s bylinkovými haluškami
1. Vyprážaný kurací rezeň v syrovo-šunko-
vom cestíčku, zem. pyré, zeleninový šalát 
2. Bravčové soté na hubách, tarhoňa/dus. 
ryža (výber), kyslá uhorka 
3. Kapustné fliačky z hlávkovej kapusty a s 
oravskou slaninou 
4. Fazuľový šalát s ananásom, pórom a ma-
jonézou, gril. kuracie medailóniky, bageta 

Streda: 28. 8.
Držková
Paradajková so syrom 
1. Hovädzie varené zadné s kôprovou 
omáčkou, kysnuté knedle
2. Rizoto s kuracím mäsom, baby karotkou 
a brokolicou, grécky šalát 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom a jahodami 
4. Fazuľový šalát s ananásom, pórom a ma-
jonézou, gril. kuracie medailóniky, bageta 

Štvrtok: 29. 8.
Zatvorené - štátny sviatok (výročie SNP)

Piatok: 30. 8. 
Hovädzia s pečeňovými haluškami 
Cesnaková kráľovská 
1. Bravčové karé so slivkovou omáčkou, 
pečené zemiaky s tymianom 
2. Aljašská treska s bylinkovo-syrovou 

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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19. ročník dožinkových slávnostní v Lednici 
a 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Nedeľa 18. augusta 2019 bola výni-
močná nielen pre Ledničanov, ale aj 
široké okolie. V obci sa uskutočnil už 
19. ročník tradičných dožinkových 
slávností spojený so 760. výročím pr-
vej písomnej zbierky o obci, lepšie po-
vedané, vtedy kráľovskom mestečku.

Od rána to v Lednici pripomínalo akési 
veľké mravenisko. Zdobili sa nielen fur-
manské vozy, ale aj ulice a brány pred 
domami. Slniečko nezastieral žiadny 
mrak a tak všetko nasvedčovalo tomu, 
že táto výnimočná udalosť prebehne 
tak, ako sa patrí. Onedlho sa podľa plá-
nu začala slávnostná furmánka obcou. 
Pred obecným úradom čakal ustaros-
tený, ale spokojný starosta Kamil Ka-
ras a zoradení pozvaní vzácni hostia: 
polanec NR a starosta obce Dohňany 
Ing. Milan Panáček, primátorka mesta 
Púchov JUDr. Katarína Heneková, sta-
rosta obce Mestečko Ján Hlinka, sta-
rosta Dolná Breznica Ing. Lukáš Pekar, 
starosta Hornej Breznice Tibor Mičko a 
mnohí iní. 

Tak ako po iné roky sa starosta obce 
Lednica s pozvanými hosťami pripo-
jil do slávnostného sprievodu. Prvou 
zástavkou sprievodu bývalo požeh-
nanie chleba v miestnom kostole. 
Tento rok však sprievod neodbočil do 
kostola, ale oproti do gazdovského 
dvora, pretože z nejakých dôvodov 
miestny pán farár nemohol chlebík 
požehnať. Starosta to, ale vyriešil tak, 
že na gazdovskom dvore pod holým 
nebom (pridŕžajúc sa starej múdrosti, 
že poctivá práca je hotová modlitba), 
doniesli dožinkový veniec gazdovi 
ako kedysi.

Na gazdovskom dvore členovia FSk 
Ledničanka privítala hostí čerstvo na-
pečeným chlebíkom a soľou. Potom 
krátkou ukážkou sprezentovali, ako 
ťažko sa museli ľudia narobiť, kým sa 
chlieb náš každodenný dostal na stôl. 
Jednou ukážkou bolo aj mlátenie obi-
lia cepmi. Nečakane jeden z účinkujú-
cich vyzval hostí: „Poďte si to skúsiť!“ A 
hneď sa cepy ocitli v rukách primátor-
ky z Púchova. Katka, ako ju mnohí zná-
mi familiárne nazývajú, sa nenechala 
odradiť. Zdvihla cepy a akoby to robila 
celý život, mlátila obilie jedna radosť. 

Treba pripomenúť, že pri mlátení treba 
mať veľkú zručnosť. 

Potom sa v miestnom amfiteátri za-
čala slávnosť. Predstavili sa postupne 
súbory: FSk a DFSk Ledničanka z Led-
nice, FSk Javorník z Lúk, FSk Limbora 

z Prečína, FS Urpín z Banskej Bystrice 
a napokon všetkých bavila humorná 
hudobná skupina Ščamba. Po boha-
tej tombole začala ľudová veselica so 
skupinou Song.

Horúce slniečko pomaly zapadlo za 

Lednický hrad. Ťažko opísať pocity, 
ktoré som počas slávnosti prežíval. 
Uvedomil som si, že za prenádher-
ným podujatím a rozžiarenými ús-
mevmi nielen detí sa skrývala nesku-
točná a obetavá práca všetkých ľudí, 
ktorí podujatie organizovali.

Vďaka vám, Ledničania. Dokiaľ budú 
znieť nádherné ľudové piesne a bu-
deme si ctiť odkaz našich predkov, 
nemusíme sa báť o budúcnosť na-
šich detí.

Štefan Kaštýľsky, spisovateľ 
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Chcete prebudiť
váš internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

Viac info na 
www.swan.sk

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

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

už od

9,99 € 
mesačne

INTERNET 
TO.doma

www.naritieniacatechnika.skwww.nari-nabytok.sk

0918 360 910, Dohňany 424 

ŽALÚZIE SIEŤKY MARKÍZY PODLAHY DVERE OKNÁ

-15%

LAMINÁT / DREVO / VINYL

Interiérové štúdio / Nábytok na mieru

Augustová akcia

Nebytový priestor bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo 
v odôvodnených prípadoch komisia- obecné zastupiteľstvo vyberie nájomcu podľa ponúkaného 
účelu nájmu, činnosti nájomcu pre potreby občanov obce Záriečie. Obec Záriečie si vyhradzuje  
právo  zmeniť podmienky prenájmu, odmietnuť  všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť. 
V prípade, že sa o konkrétny nebytová priestor uchádza len jeden záujemca, tento môže byť 
prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou. 
Vyhodnotenie cenových ponúk bude zverejnené na internetovej stránke obce a úradnej tabuli 
do 7 dní od ukončenia výberu.

Obec Záriečie so sídlom Záriečie č. 190, 020 52  v zmysle §9a zákona č. 138/1991 zb. 
o majetku obcí v platnom znení vyhlasuje 

ZÁMER NA PRENÁJOM OBECNÉHO MAJETKU – NEBYTOVÝCH PRIESTOROV,
S VÝZVOU NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK

Popis prenajímaných priestorov: 
Nebytové priestory na prízemí Viacúčelovej budovy súp. č. 190, Záriečie 020 52, o výmere 
124,93 m2 podlahovej plochy plus príslušenstvo (chodba, WC muži a WC ženy), 
počet miest na sedenie 40

Doba prenájmu: 
dohodou
Výška nájomného:
Cenová ponuka sa vzťahuje na prenajímané priestory vcelku. Nájomca  si bude uhrádzať všetky 
náklady spojené s predmetom nájmu (náklady na - elektrickú energiu, vodné, a odvoz TKO)
Iné podmienky:
Nájomné je splatné mesiac vopred. 
Výpovedná doba je 6 mesiacov od doručenie písomnej výpovede.
Náklady na stavebné úpravy potrebné pre začatie prevádzky, uhrádza prenajímateľ v plnom 
rozsahu. V prípade schválenia nenávratného finančného príspevku z Fondov európskej únie 
môže byť prevádzka prerušená podľa podmienok.
Podmienky predloženia cenovej ponuky: 
1. Cenová ponuka musí byť doručená na Obecný úrad v Záriečí do 30. augusta 2019 do 12 hod. 
    v zapečatenej obálke s označením „Prenájom nebytových priestorov – neotvárať“
2. Cenová ponuka musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia – ak je žiadateľom 
    právnická osoba - presné označenie firmy – obchodné meno, sídlo, IČO
3. Presné označenie priestorov, ktoré si chce prenajať v zmysle zverejneného návrhu na prenájom
4. Navrhovanú výšku nájomného za  m2 a rok 
5. Popis účelu využitia priestoru.
6. Navrhovanú dĺžku prenájmu
7. Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Doplňujúce informácie poskytne Obecný úrad Záriečie, tel. č. 0905 850 827.

Účel využitia priestorov: 
Poskytovanie služieb obyvateľstvu
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Česko-slovenská výstava enkaustickej tvorby „Setkání“
Som taký večný „snílek“... So snami 
rozletenými na všetky svetové stra-
ny. A množstvo snov sa mi splnilo 
a plní. Jasné, že sa človek musí o to 
aj trošku pričiniť sám. Ale ani vo sne 
by ma nenapadlo, že raz sa moja 
tvorba dostane do Prahy, hlavného 
mesta Českej republiky. A keby len 
to, ale hneď do jednej z národných 
kultúrnych pamiatok, do Novomest-
skej radnice, do priestorov, kde sa 
písali dejiny českého národa. Jej 
história začala rýchlo po založení 
Nového mesta pražského Karlom IV. 
už v roku 1419 a v priebehu storočí 
bola svedkom mnohých dejinných 
udalostí. Tu bola zahájená husitská 
revolúcia a odohrala sa prvá a ne-
skôr aj druhá pražská defenestrácia. 
V týchto priestoroch prinútili v roku 
1609 Rudolfa II. k vydaniu Majestátu 
zaručujúceho náboženské slobody, 
neskôr sa radnica stala sídlom trest-
ného súdu a po roku 1859 zemského 
súdu. Poslanie radnice sa behom sto-
ročí menilo a jej priestory boli využí-
vané aj ako väzenie. Na odsúdenie tu 
napríklad čakal v rokoch 1694 - 1695 
vodca chodských rebelov Jan Slad-
ký - Kozina a v týchto priestoroch 

prebiehal proces s legendárnym 
lúpežníkom Václavom Babinským z 
roku 1839. Na nádvorí sa konali i po-
pravy. Posledné ešte za nacistickej 
okupácie. Posledným väzňom bola 
Milada Horáková...

A v týchto historických priestoroch 
sme mali stretnutie. Lektorky en-
kaustiky, tradičnej a tisícky rokov sta-
rej techniky maľovania voskom, zo 
všetkých kútov bývalého Českoslo-
venska. Zúčastnilo sa nás dvadsaťje-
den. Priniesli sme svoje diela, mnohé 
sme sa poznali iba vďaka internetu. 
Boli to spontánne stretnutia, plné ví-
taní, objatí, úsmevov i slzičiek. A pri 
spoločnej večeri po vernisáži každá 
z nás otvorila svoje srdiečko a pove-
dala pár slov o sebe, prečo sa vlastne 
tejto technike venuje, čo jej priniesla 
a prináša a ako vidí svoju budúcnosť 
ďalej. Po rozpačitých slovách pri pr-
vých stretnutiach v predchádzajúci 
deň pri inštalácii obrazov nezostal 
ani náznak a veselá debata sa viedla 
do neskorých nočných hodín. Veľká 
vďaka patrí organizátorkám. Teším 
sa, že som mohla byť súčasťou toh-
to stretnutia, teším sa, že môžem 

Foto: S. Flimmel

ľuďom okolo seba prinášať niečo 
nové, teším sa z každej účastníčky 
mojich kurzov. A návšteva viacerých 
galérií v Prahe, vidieť na vlastné oči 
diela Salvatora Dalího, Alfonsa Mu-
chu, či Warhola, prechádzky hor-
úcou nočnou Prahou, plnou turistov 

rôznej farby pleti zo všetkých strán 
sveta v svojich typických oblečeni-
ach, skupinka tancujúcich salsu na 
brehu Vltavy, či odraz mesiaca v jej 
vlnách... to už všetko bol iba nád-
herný bonus navyše.

Anna Jakubíková

MESTO PÚCHOV

OSLAVY 75. výročia SNP
a Dňa Ústavy Slovenskej republiky

 29. 8. 2019   
 Europark pri Župnom dome 

Mesto Púchov
v spolupráci so Základnou organizáciou 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Púchov 

Vás srdečne pozývajú na 

PROGRAM od 10.00 h: 
Hymna
Pietny akt kladenia vencov pri pamätnej doske
Príhovor, báseň
Príhovor zástupcu ZO SZPB Púchov
Záverečné poďakovanie

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov
prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok
ASISTENTKU UČITEĽA v školskom roku 2019/2020

Požiadavky: pedagogické vzdelanie (minimálne stredoškolské), bezúhonno-
sť, zdravotná spôsobilosť.
Mzda: Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy 5. alebo 6. 
podľa získaného vzdelania. 
Nástup: od 1. 9. 2019
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača 
na použitie os. údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 
o ochrane os. údajov posielajte čím skôr na adresu školy: Základná škola, Go-
razdova 1174/2, 020 01 Púchov alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Kontakt: 042/4631 339, 0907 779 217.
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Muži Hoštinej a ženy Kvašova sa stali víťazmi 53. 
ročníka súťaže dobrovoľných hasičských zborov O 
putovný pohár primátorky Púchova. Medzi doras-
tencami na tradičnej asfaltovej trati triumfovali dob-
rovoľní hasiči z Hlože, kategóriu dorasteniek ovládli 
dievčatá z Kotešovej.

Ako informoval veliteľ dobrovoľného hasičského 
zboru Púchov Michal Koukal, v Púchove sa v nedeľu 
predstavilo celkom 22 družstiev, z toho dve domáce. 
Muži Púchova štartovali ako prví, starí páni Púchova 
nastúpili na štart na úplný záver a predviedli ukáž-
kový výkon, keď svojich mladších kolegov z Púchova 
porazili o jednu stotinu sekundy. 

Súťaž mala v ideálnom slnečnom počasí dobrú úro-
veň, svedčí o tom aj fakt, že útok nedokončili iba dve 
družstvá. Súťaž spolu s predsedom DZH Púchov ot-
vorila primátorka Púchova Katarína Heneková spolu 

s poslankyňou Miladou Vargovou a zástupcom dob-
rovoľnej požiarnej ochrany Michalom Jurdíkom. 

Výsledky:
Muži: 1. Hoštiná – 15,36 sekundy, 2. Lednické Rov-

ne – 15,43 s, 3. Lednica – 16,04 s, 4. Nedašova Lhota 
– 16,37 s, 5. Milochov – 19,23 s, 6. Púchov (starí páni) 
– 19,60 s, 7. Púchov – 19,61 s, 8. Pružina – 20,14 s, 
9. Hlinsko – 21,00 s, 10. Podvažie – 21,44 s, 11. Lúky 
– 22,40 s, 12. Dolné Kočkovce – 26,71 s, Horný Vadi-
čov a Visolaje útok nedokončili.

Ženy: 1. Kvašov – 18,45 s, 2. Vydrná – 21,86 s, 3. Ko-
tešová – 22,42 s, 4. Lednica – 23,41 s

Dorastenci: 1. Hloža – 17,47 s, 2. Horný Vadičov 
– 18,18 s

Dorastenky: 1. Kotešová – 21,31 s, 2. Hloža – 24,95 
s.

(r)

S l o v e n s k o - m o -
ravská hasičská liga 
pokračovala ďalšími 
dvomi kolami. V muž-
skej časti súťaže zvíťa-
zili v Podlužanoch a v 

Podhorí muži Brumova a urobili veľký krok k cel-
kovému prvenstvu a k obhajobe minuloročného 
prvenstva. Prvenstvo Brumova môže ohroziť asi 
už iba Stupné, ktoré má na Moravanov 15-bodo-
vú stratu. 

V ženskej kategórii sa vrátili po dvoch výpad-
koch na víťaznú vlnu žabky z Nosíc. Dokázali su-
verénnym spôsobom triumfovať v Podlužanoch a 
druhé skončili v Podhorí, keď nestačili iba na sen-
začné víťazky zo Streženíc, za ktorými zaostali o 
osem stotín sekundy. Tri kolá pred koncom majú 
Nosičanky v čele seriálu šesťbodový náskok pred 
Nedašovou Lhotou. 

Výsledky 11. kola - Podlužany
Muži: 1. Brumov – 13,58 sekundy, 2. Stupné 

– 13,74 s, 3. Lednické Rovne – 14,18 s, 4. Ihrište – 
14,27 s, 5. Podhorie – 14,35 s, 6. Zbora – 14,88 s, 7. 
Hoštiná – 14,94 s, 8. Ďurďové – 15,00 s, 9. Krásno 
– 15,07 s, 10. Nosice – 15,11 s, 11. Tŕstie – 15,42 s, 
12. Poruba – 16,05 s, 13. Hliník nad Váhom – 16,91 
s, 14. Podlužany – 17,06 s, 15. Visolaje – 17,69 s, 16. 
Valašské Příkazy – 18,19 s, 17. Ruskovce – 19,10 s, 
18. Francova Lhota – 24,12 s, 19. Lidečko – 24,43 s, 
20. Lehota pod Vtáčnikom – 24,49 s, Svinná útok 
nedokončila

Ženy: 1. Nosice-žabky – 15,77 s, 2. Streženice 
– 16,37 s, 3. Dežerice – 16,42 s, 4. Ihrište – 16,73, 5. 
Kvašov – 18,21 s, 6. Kocurany – 18,68 s, 7. Nedašo-
va Lhota – 18,96 s, 8. Dulov – 20,05 s

Výsledky 12. kola – Podhorie
Muži: 1. Brumov – 13,17 sekundy, 2. Podhorie 

– 13,63 s, 3. Stupné – 13,73 s, 4. Ďurďové – 14,00 
s, 5. Nedašova Lhota – 14,01 s a Visolaje – 14,01 s, 
7. Zbora – 14,09 s, 8. Lidečko – 14,13 s, 9. Francova 
Lhota – 14,35 s, 10. Nosice – 14,37 s, 11. Krásno 
– 14,39 s, 12. Hoštiná – 14,52 s, 13. Ihrište – 14,72 
s, 14. Podlužany – 14,98 s, 15. Hliník nad Váhom . 
15,20 s, 16. Ruskovce – 15,70 s, 17. Valašské Příkazy 
– 15,74 s, 18. Poruba – 15,96 s, 19. Svinná -  19,62 
s, 20. Tŕstie – 30,43 s, 21. Lehota pod Vtáčnikom 
– 37,33 s, Lednické Rovne útok nedokončili

Ženy: 1. Streženice – 16,15 s, 2. Nosice-žabky 
– 16,23 s, 3. Dulov – 16,43 s, 4. Kocurany – 17,22 s, 
5. Dežerice – 17,75 s, 6. Ihrište – 17,99 s, 8. Neda-
šova Lhota – 19,93 s

Priebežné poradie po 12. kole
Muži: 1. Brumov – 182 bodov, 2. Stupné – 167 

bodov, 3. Podhorie – 147 bodov, 4. Zbora – 127 
bodov, 5. Ďurďové – 107 bodov, 6. Visolaje – 90 
bodov, 7. Lednické Rovne – 75 bodov, 8. Franco-
va Lhota – 69 bodov, 9. Podlužany – 63 bodov, 
10. Hoštiná – 60 bodov, 11. Valašské Příkazy – 48 
bodov, 12. Poruba – 44 bodov, 13. Nedašova Lho-
ta – 39 bodov, 14. Tŕstie – 38 bodov, 15. Krásno 
– 38 bodov, 16. Ihrište – 37 bodov, 17. Svinná – 35 
bodov, 18. Nosice – 33 bodov, 19. Lidečko – 30 
bodov, 20. Hliník nad Váhom – 27 bodov, 21. Rus-
kovce – 24 bodov, 22. Lehota pod Vtáčnikom – 22 
bodov, 23. Dohňany – 3 body

Ženy: 1. Nosice-žabky – 66 bodov, 2. Nedašova 
Lhota – 60 bodov, 3. Ihrište – 54 bodov, 4. Dežeri-
ce – 51 bodov, 5. Streženice – 50 bodov, 6. Dulov 
– 42 bodov, 7. Kocurany – 37 bodov, 8. Kvašov 
– 31 bodov.              pok
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Nosičanky sa vrátili na 
prvú priečku SMHL

53. ročník hasičskej súťaže O putovný pohár primátorky mesta

V hasičskej súťaži v Púchove triumf 
mužov Hoštinej a žien Kvašova

V poradí 53. ročník hasičskej súťaže O pohár primátorky mesta Púchov otvorila primátorka Katarína Heneková. 
FOTO: Slavomír Flimmel
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Púchovskí futbalisti v kategórii U 14 sa predstavili v 
dňoch 3. 8 - 4. 8. 2019 na kvalitne obsadenom turna-
ji v Hradci Králové. V silnej konkurencii 30 družstiev 
obsadili 17. priečku. 

Najlepšie české družstvá doplnilo niekoľko sloven-
ských tímov. Chlapci z MŠK Púchov sa ocitli v zaují-
mavej skupine v spoločnosti družstiev FC Vysočina 
Jihlava, FC Slovan Liberec, Braník Praha, FC Spartak 
Trnava a SK Slávia Praha. 

Tradičného turnaja v Hradci Králové sa púchovskí 
žiaci zúčastňujú pravidelne a v rámci letnej prípravy 
odohrajú kvalitné stretnutia proti najlepším českým 
a slovenským družstvám. Tréner púchovskej U 14 Pa-
trik Mynář povedal o turnaji pár slov: „Turnaj v Hrad-
ci Králové bol na špičkovej úrovni, chlapci odohrali 
náročne zápasy proti vynikajúcim družstvám a roz-
hodne sa nestratili, keď v takmer každom zápase boli 
súperovi viac než vyrovnaným protivníkom. Turnaj 
splnil všetky naše očakávania a určite sa sem bude-
me každoročne radi vracať.“ 

Púchovčania obsadili v základnej skupine 3. mies-
to, keď nestačili na Sláviu Praha a Spartak Trnava: „V 
skupine sme porazili takých zvučných súperov, kon-
krétne prvoligové české družstvá Vysočina Jihlava a 
Slovan Liberec a taktiež sme odohrali vynikajúci zá-
pas so Sláviou Praha, ktorá je v tejto vekovej kategórii 
český majster a rozhodujúci gól sme smolne inkaso-
vali až v samom závere po rohovom kope.“

Výsledky v základnej skupine: 
MŠK Púchov – FC Vysočina Jihlava 1:0 (Baláž)
MŠK Púchov- FC Slovan Liberec 1:0 (Janček)
MŠK Púchov – Braník Praha 2:2 (Jánovský Janček)
MŠK Púchov – FC Spartak Trnava 0:3
MŠK Púchov – SK Slávia Praha 0:1
Druhý hrací deň sa Púchovčania predstavili v skupi-

ne o 13.-18. miesto, kde sa predstavili všetky družstvá, 
ktoré vo svojej skupine obsadili 3. miesto a doplnilo 
ich najlepšie družstvo zo 4. miesta: AS Trenčín, MFK 
Frýdek-Místek, FC Fastav Zlín, FK Mladá Boleslav a FC 
Slovan Liberec. Púchovčania dokázali poraziť Frýdek-

-Místek a v ostatných zápasoch ťahali za kratší koniec: 
„Napriek tomu, že sa nám podarilo vyhrať len jeden 
zápas, chlapci ukázali veľa pozitív a v budúcnosti je 
na čom stavať, herne sklamali len v zápase s Trenčí-
nom, inak im nie je čo vytknúť.“ Púchovčania obsadili 
celkové 17. miesto: „Celkové umiestnenie nie je zlé a 
hlavne nie je prvoradé, pred výsledky kladiem hernú 
tvár družstva a tá sa na tomto turnaji ukázala na vy-
sokej úrovni a taktiež nám turnaj ukázal slabiny, na 
ktorých budeme v tréningovom procese pracovať.“ 
Skonštatoval tréner Mynař.

Výsledky v skupine o 13. - 18. miesto:
MŠK Púchov – MFK Frýdek-Místek 3:2 (Janček, Tal-

da, Kušík)
MŠK Púchov – FK Mladá Boleslav 0:2
MŠK Púchov – AS Trenčín 0:3

MŠK Púchov – FC Fastav Zlín 0:1
MŠK Púchov´- FC Slovan Liberec 0:2
Žiacka 1. liga začína posledný augustový týždeň 

a trénerská dvojica Mynař – Loužecký verí, že je ich 
družstvo pripravené: „Na ligu sa všetci veľmi tešíme, 
chceme sa v nej prezentovať dobrou hrou a bez ži-
adneho tlaku, čo je cieľ pre každú kategóriu v klube, 
chlapci majú v Púchove vytvorené výborné podmi-
enky pre ich športový rast, pri každej kategórii sú 
dvaja tréneri a pri najmenších dokonca traja, čo je pre 
niektoré kluby nereálne. Podľa pravidiel slovenského 
futbalového zväzu je 1. žiacka liga dlhodobo uzavre-
tá súťaž a nikto z nej nemôže vypadnúť a ani žiadne 
družstvo z druhej ligy do nej nemôže postúpiť, čiže 
chlapci si môžu užívať futbal bez akéhokoľvek stre-
su.“                     MŠK Púchov

Púchovská futbalová mládež sa konkurencie nezľakla
Medzinárodný futbalový turnaj U14 - Hradec Králove

Púchovská hasičská mládež pokračuje v solídnych výkonoch 
Stredoslovenská liga mládeže v hasičskom športe

V nedeľu dňa 4. 8. 2019 sa mladí hasiči z Púchova 
zúčastnili 5. kola Stredoslovenskej hasičskej  ligy v 
behu na 60 m cez prekážky. V neprítomnosti  hlavné-
ho trénera ho zastupoval asistent trénera Ing. Michal 
Koukal. 

Po príhovore starostu obce Kolárovíc sa pristúpilo 
k súťaži. Ako prvá kategória začala prípravka, kde na-
stúpil z chlapcov Vladko Moravčík. Vladkova snaha s 
drobnými chybami stačila v hodnotení na 5. miesto a 
zmestil sa do hodnotenia. U dievčat v prípravke na-
stúpila Viktórka Mišunová, ktorej sa pokusy vydarili 
a umiestnila sa na výbornom 2. mieste. Nasledovala 
kategória mladšie dievčatá, kde sme mali skúsenú 
Simonku Sečkárovú. Simonka pri prvom pokuse sa 
s drobnými problémami potrápila, ale v druhom 
pokuse už zabojovala a umiestnila sa na skvelom 1. 
mieste. 

Po nich nastupovali mladší chlapci, kde sme mali 
troch pretekárov, ktorí bežali spolu so staršími chlap-
cami. Ako prvý nastúpil Max Chovanček, ktorému 
výborne vyšiel prvý pokus i s osobným rekordom, a 
to mu vynieslo pekné 4. miesto, ktoré je ešte hodno-
tené. Po Maxovi štartoval Adam Krajčovič povzbude-

ný jeho dedom, ktorý sa prišiel naňho pozrieť. Adam 
tiež zabehol pekný prvý pokus a dostal sa na 1. mies-
to, kde po ňom nastupoval Alexander Ridzik, ktorý 

zabehol obidva pokusy dobre, ale bonusové body ho 
nepustili ďalej a obsadil 2. miesto. 

DHZ Púchov
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Futbal - 2. liga muži

Futbalisti MŠK Púchov stále bez víťazstva
4. kolo:

MŠK Púchov – Banská Bystrica – stretnutie sa 
nehralo pre žalúdočné problémy hostí, odložené 
na 28. 8.

Ostatné výsledky 4. kola: Podbrezová – Liptovský 
Mikuláš 4:0, Košice – Bardejov 1:2, Poprad – Skalica 
1:2, Žilina B – Trebišov 3:2, Šamorín – Petržalka 2:1, 
Ružomberok B – Dubnica nad Váhom 2:4, Slovan Bra-
tislava B – Komárno 0:1 

5. kolo:

Dubnica – MŠK Púchov 1:0 (1:0)
V oblastnom derby druhej ligy boli domáci favori-

ti a do vedenia šli už po štyroch minútach, keď po-
kutový kop za Vlčekovu ruku v šestnástke premenil 
domáci Štefánek – 1:0. Púchovčania po góle ožili, Pi-
šoja mieril hlavou len do žrde. Po necelej polhodine 
museli odviezť do nemocnice púchovského brankára 
Pilného, ktorý sa zrazil s domácim Jancom. Strelčík v 
bránke MŠK sa niekoľkokrát vyznamenal, na druhej 
strane sa zaskvel domáci brankár po strele Martinče-
ka. V druhom polčase držali domáci výsledok a pod-
nikali rýchle protiútoky. Dubničania potom nastrelili 
ešte tyč, a keďže neuspel ani Janco, Dubničania zvíťa-
zili najtesnejším rozdielom.   

Zostava Dubnice: Digaňa – Václav, Knižka, R. Šte-
fánek, Švec, Janco (90. Hundák), Čurik (73. Dávidík), 
Levai (76. Gašpar), Kuzma, Pleva, Vaculík.

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný (23. Strelčík) – Lacko, 

Brezničan, Pišoja, Ozimý, Mugove, Michlík, Krčula, Vl-
ček (62. D. Pilný), Machara (77. Martinko), Martinček.

Ostatné výsledky 5. kola: Bardejov – Žilina B 1:2, 
Liptovský Mikuláš – Poprad 0:2, Komárno – Podbre-
zová 1:0, Banská Bystrica – Slovan Bratislava B 3:0, 
Skalica – Košice 1:0, Petržalka – Ružomberok B 1:3, 
Trebišov – Šamorín 0:0

6. kolo: 

MŠK Púchov – FC Petržalka 1:1 (0:0)
Góly: 65. Kopiš – 62. Turčák
ŽK: Brezničan, Munyorove – Čerňanský, Almási, 730 

divákov, rozhodovali Čiernik, Špivák, Vass 
Púchovčanom nevyšiel ani tretí domáci pokus o 

prvé víťazstvo v druhej lige. Do cesty sa im postavi-
la favorizovaná Petržalka. Solídne naplnené hľadis-
ko videlo kvalitný futbal, ktorému v prvom polčase 
chýbali góly. V druhom polčase sa z gólu prví tešili 
hostia, keď ich poslal v 62. minúte do vedenia Turčák 
– 0:1. Púchovčania reagovali bleskovo, už o tri minúty 
strelil vyrovnávajúci gól Kopiš – 1:1. A keďže do kon-
ca sa už skóre nezmenilo, súperi si body podelili. 

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Ozimý, Lacko, 
Michlík, Kopiš (71. Martinko), Munyorove (76. D. Pil-
ný), Pilát, Pišoja, Machara, Martinček, Brezničan

Zostava FC Petržalka: Valach – Horník, Szocs, Ne-
mec, Kupec, Oravec, Richnák, Turčák, Gašparovič (90. 
Krisztin), Čerňanský (75. Nagy), Almási

Ostatné výsledky 6. kola: Podbrezová – Banská 
Bystrica 0:2, Slovan Bratislava B – Dubnica nad Vá-
hom 0:2, Košice – Žilina B 1:0, Poprad – Komárno 2:0, 
Skalica – Liptovský Mikuláš 1:1, Šamorín – Bardejov 
2:2, Ružomberok B – Trebišov 2:1
1. Dubnica 6 6 0 0 16:5 18
2. Poprad 6 5 0 1 12:4 15
3. Skalica 6 4 1 1 8:7 13
4. B. Bystrica 5 4 0 1 16:6 12
5. Ružomberok B 6 4 0 2 15:10 12
6. Petržalka 6 3 1 2 13:11 10
7. Komárno 6 3 1 2 7:8 10
8. Žilina B 6 3 0 3 12:14 9
9. L. Mikuláš 6 2 1 3 5:10 7
10. Podbrezová 6 2 0 4 7:10 6
11. Bardejov 6 1 2 3 5:9 5
12. Šamorín 6 1 2 3 5:14 5
13. Košice 6 1 1 4 7:10 4
14. Trebišov 6 0 3 3 9:13 3
15. Slovan B 6 1 0 5 4:9 3
16. MŠK Púchov 5 0 2 3 4:7 2

Hoci Púchovčania (v červenom) mali niekoľko gólových príležitostí, brankára Petržalky prekonali iba raz a na plný 
bodový zisk stále čakajú.                                 FOTO: Slavomír Flimmel

1. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 1:3 (0:1), 
Rak – Černák, Fandel, Udvorka, Dubnica nad Vá-
hom – Partizánske 4:0, Petržalka – Senec 6:2, Skalica 
– Domino 1:3, Piešťany – Komárno 1:2, Zlaté Moravce 
– Karlova Ves 4:2, Gabčíkovo – Šamorín 2:2, Myjava 
– Lokomotíva Trnava 4:3

2. kolo: MŠK Púchov – PFK Piešťany 0:2 (0:0), 
Strelec (PK), Hlbocký, Senec – Šamorín 0:3T, Komár-
no – Zlaté Moravce 5:3, Domino – Inter Bratislava 2:2, 
Lokomotíva Trnava – Skalica 1:2, Petržalka – Dubnica 
nad Váhom 3:0, Partizánske – Myjava 2:1
1. Petržalka 2 2 0 0 9:2 6
2. Komárno 2 2 0 0 7:4 6
3. Šamorín 2 1 1 0 5:2 4
4. Inter 2 1 1 0 5:3 4
5. Domino 2 1 1 0 5:3 4
6. Dubnica 2 1 0 1 4:3 3
7. Piešťany 2 1 0 1 3:2 3
8. Zl. Moravce 2 1 0 1 7:7 3
9. Myjava 2 1 0 1 5:5 3
10. Skalica 2 1 0 1 3:4 3
11. Partizánske 2 1 0 1 2:5 3
12. Gabčíkovo 1 0 1 0 2:2 1
13. Trnava 2 0 0 2 4:6 0
14. Karlova Ves 1 0 0 1 2:4 0
15. MŠK Púchov 2 0 0 2 1:5 0
16. Senec 2 0 0 2 2:9 0

2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

   1. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 1:1 (0:0), 
Kovár – Lacko, Slovan Bratislava – Domino 3:1, Trnava 
– Skalica 2:3, Dunajská Streda – Prievidza 6:0, Senica 
– Dubnica 3:0, Nitra – Karlova Ves Bratislava 2:0, Tren-
čín – Levice 9:0, Petržalka – Zlaté Moravce 3:1

1. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 7:0, Slo-
van Bratislava – Domino 0:0, Trnava – Skalica 14:1, 
Dunajská Streda – Prievidza 12:0, Senica – Dubnica 
3:2, Nitra – Karlova Ves Bratislava 6:0, Petržalka – Zla-
té Moravce 3:2, Trenčín – Levice 17:0

1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U14

1. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 1:3 (1:1), 
Haviar – Demjanovič, Čumoakov, Popelák, Dubni-
ca – Partizánske 1:0, Petržalka – Senec 9:1, Skalica 
– Domino 5:1, Piešťany – Komárno 3:1, Zlaté Moravce 
– Karlova Ves 7:0, Gabčíkovo – Šamorín 1:1, Myjava 
– Lokomotíva Trnava 2:2
2. kolo: MŠK Púchov – PFK Piešťany 2:4 (1:1), Bre-
zina, Porubčan – Tomaga 2, Chochula, Daňhel, Senec 
– Šamorín 5:0, Komárno – Zlaté Moravce 3:1, Domino 
– Inter Bratislava 0:1, Lokomotíva Trnava – Skalica 5:1, 
Petržalka – Dubnica 4:2, Partizánske – Myjava 0:3
1. Petržalka 2 2 0 0 13:3 6
2. Piešťany 2 2 0 0 7:3 6
3. Inter 2 2 0 0 4:1 6
4. Trnava 2 1 1 0 7:3 4
5. Myjava 2 1 1 0 5:2 4
6. Zl. Moravce 2 1 0 1 8:3 3
7. Skalica 2 1 0 1 6:6 3
8. Komárno 2 1 0 1 4:4 3
9. Dubnica 2 1 0 1 3:4 3
10. Senec 2 1 0 1 6:9 3
11. Gabčíkovo 1 0 1 0 1:1 1
12. Šamorín 2 0 1 1 1:6 1
13. MŠK Púchov 2 0 0 2 3:7 0
14. Partizánske 2 0 0 2 0:4 0
15. Domino 2 0 0 2 1:6 0
16. Karlova Ves 1 0 0 1 0:7 0
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3. liga muži

4. liga muži

6. liga muži

6. liga muži – 5. kolo o 16.00
Mikušovce – Košecké Podhradie (Ďuriš, R), Lysá 

pod Makytou – Dohňany (R, Kováč), Tuchyňa – Pa-
pradno (Gašparíková, Kodajová), Bolešov – Visola-
je (R, Kováčik), Streženice – Šebešťanová (Hriadel, 
Kapila), Udiča – Jasenica (Zvak, R), Dolné Kočkov-
ce – Sverepec (Škrovánek, Sklenár)

Dohrávka 2. kola – 29. 8. o 17.00
Dolné Kočkovce – Streženice (Brna, Pastorek, 

Gašparíková), Visolaje – Mikušovce (Gago, Hria-
del, Kodajová), Papradno – Dohňany (Koleno, B. 
Mihálik, Oselský)

Dohrávka 4. kola – 29. 8. o 17.00
Šebešťanová – Bolešov (Zvak, Kováč, Petrušek)
7. liga muži SEVER – 3. kolo o 16.00
Tŕstie – Pružina (Pastorek), Dolná Breznica – Fan 

Club Púchov (R), Vrchteplá – Bodiná (Koleno), 
Praznov – Orlové (B. Mihálik)

Dohrávka 1. kola – 29. 8. o 11.00
Nová Dubnica – Dulov (Kováčik, Sklenár)
7. liga muži JUH – 3. kolo o 16.00
Nová Dubnica – Kameničany (v sobotu – Skle-

nár), Kolačín – Lednica (Petrušek), Horovce – Du-
lov (R), Červený Kameň – Prejta (R)

6. liga dorast – 1. kolo, 29. 8. o 14.15
Brvnište – Lednica (v Papradne – B. Mihálik), 

Dohňany – Kvašov (Ďuriš, Lamžo), Pruské – Pru-
žina (v Horovciach – Hriadel, Kodajová), Plevník-
-Drienové – Dolné Kočkovce (Oselský, Koleno), 
Streženice – Udiča (Kováč, Petrušek)

6. liga dorast – 5. kolo o 13.15
Horná Poruba – Dohňany (v sobotu o 17.00 – Ka-

pila, Kodajová), Pruské – Lednica (v Horovciach 
– Ďuriš), Plevník-Drienové – Kvašov (Koleno), Stre-
ženice – Pružina (Kapila, Hriadel), Dolné Kočkovce 
– Sverepec (Sklenár, Škrovánek), Udiča a Brvnište 
majú voľno

4. liga starší žiaci SEVER – 3. kolo o 10.30
Domaniža – Papradno (B. Mihálik), Streženice 

– Dolná Mariková (Ďuriš), Plevník-Drienové – Ja-
senica (R), Dolné Kočkovce – Prečín (R), Podmanín 
– Pružina (o 13.00 – Janek)

4. liga starší žiaci JUH – 3. kolo o 10.30
Košeca – Ladce (Škrovánek), Lazy pod Makytou 

– Lednica (R), Horovce – Košecké Podhradie (Ko-
váč), Bolešov – Ilava (v piatok o 17.00 – Petrušek), 
Kolačín – Nová Dubnica (o 13.15 – Kováčik)

4. liga mladší žiaci – 1. kolo o 10.30
Domaniža – Fan Club Púchov (v sobotu – Kole-

no), Horná Poruba – Lysá (Kodajová), Udiča – Bel-
uša (R), Kolačín – Ilava (Pastorek)

Prípravky MIX U11 – 1. a 6. kolo, 31. 8. o 10.00 
a 11.00

Skupina A 
Dubnica B – Horná Poruba (v Hornej Porube 

– Kodajová), Ilava – Košeca (o 10.30 a 11.30 – Gaš-
paríková), Beluša – Ladce (o 12.00 a 13.00 – R)

Skupina B
Pruské – Kvašov (Kapila), Bolešov – Tuchyňa 

(Petrušek), Horovce – Lednické Rovne (o 15.00 a 
16.00 – Kováč)

Skupina C
Visolaje – Dolná Mariková (R), Brvnište – Šebeš-

ťanová (R), Fan Club Púchov – Jasenica (o 14.00 a 
15.00 – R)

Skupina D
Sverepec – Domaniža (Janek), Plevník-Drienové 

– Praznov (R), Prečín – Podmanín (v nedeľu – Ja-
nek)

3. kolo: Horná Poruba – Kvašov 3:0, Pruské – Brvnište 
0:3, Streženice – Sverepec 0:2, Udiča – Dolné Kočkov-
ce 4:0, Dohňany – Lednica – odložené na 5. 9:
4. kolo: Lednica – Dolné Kočkovce 5:0, Sverepec 
– Udiča 0:1, Pružina – Plevník-Drienové 10:1, Brvnište 
– Horná Poruba 2:7, Dohňany – Pruské 1:0
1. H. Poruba 3 3 0 0 13:3 9
2. Udiča 2 2 0 0 5:0 6
3. Brvnište 3 2 0 1 12:8 6
4. Sverepec 3 2 0 1 5:1 6
5. Pružina 2 1 0 1 11:4 3
6. Streženice 2 1 0 1 4:3 3
7. Dohňany 2 1 0 1 2:7 3
8. Kvašov 2 0 1 1 1:4 1
9. Pruské 3 0 1 2 1:5 1
10. Lednica 1 1 0 0 5:0 3
11. D. Kočkovce 3 0 0 3 1:13 0
12. Plevník 2 0 0 2 1:13 0

6. liga dorast

3. kolo: Častkovce – Kvašov 5:0, Partizánske – Tren-
čianske Stankovce 3:2, Dolné Vestenice – Prečín 5:1, 
Bánovce nad Bebravou – Boleráz 0:1, Trebatice – Vr-
bové 1:6, Domaniža – Prievidza 4:1, ŠK Blava – Lehota 
pod Vtáčnikom 3:1, Hlohovec – Gbely 1:6
4. kolo: Vrbové – Gbely 2:2, Lehota – D. Vestenice 
3:0, Prievidza – Častkovce 1:2, Boleráz – Hlohovec 6:1, 
Prečín – Bánovce 3:6, Kvašov – ŠK Blava 0:1, Tr. Stan-
kovce – Domaniža 2:0, Trebatice – Partizánske 1:4
1. Vrbové 4 3 1 0 14:5 10
2. Častkovce 4 3 1 0 12:3 10
3. Boleráz 4 3 1 0 11:4 10
4. ŠK Blava 4 3 1 0 6:2 10
5. Partizánske 4 3 0 1 11:6 9
6. Bánovce 4 2 1 1 12:8 7
7. Tr. Stankovce 4 2 0 2 8:5 6
8. D. Vestenice 4 2 0 2 11:9 6
9. Gbely 4 1 2 1 12:9 5
10. Lehota 4 1 2 1 8:7 5
11. Domaniža 4 1 1 2 7:7 4
12. Prievidza 4 1 0 3 4:8 3
13. Kvašov 4 1 0 3 3:10 3
14. Trebatice 4 1 0 3 1:14 3
15. Prečín 4 0 0 4 4:15 0
16. Hlohovec 4 0 0 4 6:20 0

2. kolo: Košecké Podhradie – Udiča 7:1, Sverepec 
– Bolešov 1:0, Jasenica – Tuchyňa 3:2, Šebešťanová 
– Lysá pod Makytou 2:0, Dolné Kočkovce – Streženi-
ce, Visolaje – Mikušovce a Papradno – Dohňany – od-
ložené na 29. 8. 
3. kolo: Dohňany – Košecké Podhradie 2:0 (1:0),  
Štrbák, Černoško, Mikušovce – Papradno 2:5, Lysá 
pod Makytou – Visolaje 1:2 (0:2), Hošták – Kujaník 2, 
Tuchyňa - Šebešťanová 2:2, Bolešov – Jasenica 4:1, 
Streženice – Sverepec 2:0 (0:0), Struhárňanský, Lod-
uha, Udiča – Dolné Kočkovce 4:1 (1:1), T. Drblík 3, P. 
Pacek – Kmošena
4. kolo: Jasenica – Streženice 5:3, Košecké Podhradie 

– Dolné Kočkovce 1:3, Sverepec – Udiča 0:0, Visola-
je – Tuchyňa 2:4, Papradno – Lysá pod Makytou 1:1, 
Dohňany  - Mikušovce 3:3, Šebešťanová – Bolešov 
– odložené na 29. 8. 
1. Jasenica 4 3 0 1 11:9 9
2. Papradno 3 2 1 0 11:3 7
3. Šebešťanová 3 2 1 0 8:3 7
4. Sverepec 4 2 1 1 3:3 7
5. D. Kočkovce 3 2 0 1 7:6 6
6. Dohňany 3 1 2 0 6:4 5
7. Tuchyňa 4 1 1 2 9:9 4
8. Visolaje 3 1 1 1 5:6 4
9. Udiča 3 1 1 1 5:8 4
10. Bolešov 3 1 0 2 5:5 3
11. Streženice 2 1 0 1 5:5 3
12. K. Podhradie 4 1 0 3 8:11 3
13. Lysá 4 0 1 3 2:7 1
14. Mikušovce 3 0 1 2 6:12 1

7. liga muži - JUH
1. kolo: Lednica – Kameničany 4:0 (2:0), Bezák 2, Ilav-
ský 2, Kolačín – Prejta 2:2, Horovce – Červený kameň 
4:0 (1:0), Kebis 3, Figur, Nová Dubnica – Dulov – od-
ložené na 29. 8.
2. kolo: Prejta – Horovce 0:0, Kameničany – Červe-
ný Kameň 0:0, Dulov – Kolačín 0:7, Lednica – Nová 
Dubnica 0:7
1. Kolačín 2 1 1 0 9:2 4
2. Horovce 2 1 1 0 4:0 4
3. N. Dubnica 1 1 0 0 7:0 3
4. Lednica 2 1 0 1 4:7 3
5. Prejta 2 0 2 0 2:2 2
6. Č. Kameň 2 0 1 1 0:4 1
7. Kameničany 2 0 1 1 0:4 1
8. Dulov 1 0 0 1 0:7 0

1. kolo: Fan Club Púchov – Pružina 1:4 (1:0), P. Pavlis 
– Kolek, Ondrúšek, Vrábel, Ďuriš, Tŕstie – Bodiná 3:0, 
Dolná Breznica – Orlové 0:3, Vrchteplá – Praznov 1:1
2. kolo: Pružina – Praznov 3:3, Orlové – Vrchteplá 2:1, 
Bodiná – D. Breznica 11:0, Fan Club Púchov – Tŕstie 
3:2
1. Orlové 2 2 0 0 4:1 6
2. Pružina 2 1 1 0 7:4 4
3. Bodiná 2 1 0 1 11:3 3
4. Tŕstie 2 1 0 1 5:3 3
5. FC Púchov 2 1 0 1 4:6 3
6. Praznov 2 0 2 0 4:4 2
7. Vrchteplá 2 0 1 1 2:3 1
8. D. Breznica 2 0 0 2 0:13 0

7. liga muži - SEVER

2. kolo: Nové Mesto – Kalná 1:1, P. Bystrica – Marcelo-
vá 1:0, Trnava B – L. Rovne 1:2, Nitra B – Veľké Ludince 
2:0, Gabčíkovo – Galanta 3:0, Zl. Moravce B – Šaľa 1:0, 
Beluša – Myjava 0:1, Malženice – Nové Zámky 8:1
3. kolo: Myjava – Nové Mesto1:0, N. Zámky – Gab-
číkovo 2:2, Kalná – P.  Bystrica 1:1, Šaľa – Beluša 2:0, 
Malženice – V. Ludince 2:0, L. Rovne – Nitra B 3:2, Mar-
celová – Trnava B 0:0, Galanta – Zl. Moravce B 1:2
4. kolo: Nitra B – Marcelová 1:2, N. Mesto – Šaľa 1:0, 
P. Bystrica – Myjava 1:2, N. Zámky – Veľké Ludince 2:1, 
Gabčíkovo – Zl. Moravce B 3:1, Beluša – Galanta 2:2
1. Myjava 4 4 0 0 6:1 12
2. Malženice 3 3 0 0 11:1 9
3. Gabčíkovo 4 2 1 1 8:4 7
4. L. Rovne 3 2 1 0 6:4 7
5. Marcelová 4 2 1 1 3:2 7
6. Šaľa 4 2 0 2 3:2 6
7. Zl. Moravce B 4 2 0 2 4:6 6
8. P. Bystrica 4 1 2 1 4:4 5
9. Nové Zámky 4 1 2 1 6:12 5
10. Nitra B 4 1 1 2 6:6 4
11. Beluša 4 1 1 2 4:5 4
12. Nové Mesto 4 1 1 2 2:3 4
13. V. Ludince 4 1 0 3 4:6 3
14. Kalná 3 0 2 1 2:4 2
15. Trnava B 3 0 1 2 1:5 1
16. Galanta 4 0 1 3 3:8 1
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SPOMIENKA
Dňa 26. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 2. smutné 
výročie úmrtia nášho 
syna Matúša MIŠÍKA  
z Púchova. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spom-
ienku spolu s nami. 

Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 23. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 1. smutné 
výročie úmrtia milova-
nej manželky, matky a 
babky Evy NOSÁĽOVEJ, 
rod. Šebovej. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 
             

S láskou spomína najbližšia rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky v 
srdci zostávajú Tí, čo Ťa 
mali radi, stále spomí-
najú. 
Dňa 19. 8. 2019 uplynu-
lo 20 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
mama, Blanka TRŠKOVÁ. 
S láskou spomínajú dcéra 
Elena a synovia Peter, Pavel a Vladimír s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 16. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 5. smut-
né výročie od úmr-
tia nášho drahého 
manžela, otca a ded-
ka Miroslav FOJTŮ. 
Kto ste ho poznali, ve- 
nujte mu  spolu s na- 
mi tichú spomienku. 
 S láskou a úctou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Skončil sa život začala 
spomienka, čas plynie, 
spomienky v srdci zostá-
vajú. 
Dňa 9. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 8. výročie 
od smrti mamy, babky, 
prababky Bernardíny 
KALIVODOVEJ z Udiče. 

V tichej spomienke spomína dcéra Hanka 
a vnúčatá s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 14. 8. 2019 sme si 
pripomenuli desiate 
výročie úmrtia nášho 
druha a otca Milana 
HOLICKÉHO z Nimni-
ce. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spom-
ienku. 

S láskou a úctou smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky v 
srdci zostávajú tí, čo Ťa 
mali radi, stále spomí-
najú. 
Dňa 18. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 25. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a dedka 
Ladislava MEŠU z Pú-
chova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku 
spolu s nami. 

S láskou a úctou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti čo 
vzal, zostali len spo-
mienky a  v  srdci žiaľ. 
Dňa 22. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 22. výro-
čie úmrtia nášho dra-
hého Vojtecha TRNÍKA 
zo Starých Nosíc. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku spolu s nami.

 S láskou a úctou spomína manželka
 a dvaja synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Odišiel si ako sen v na-
šich srdciach zostala 
spomienka len. 
Dňa 2. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 2. smutné 
výročie úmrtia nášho 
drahého brata Jána 
ROSINU. 
S láskou a úctou spomí-
na brat Miroslav s manželkou Lýdiou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku spolu s nami. 

SPOMIENKA
Že čas rany hojí, to je 
klam, čím ďalej ubieha, 
tým viac chýbaš nám. 
Dňa 21. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 1. smut-
né výročie úmrtia na-
šej drahej manželky, 
mamy a babky Margity 
ČAMBALÍKOVEJ z Pú-
chova. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 
spolu s nami. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
V  tichej spomienke sme 
si 21. 8. pripomenuli prvé 
výročie úmrtia nášho 
otca a starého otca 
Michala DOHŇANSKÉHO. 

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si dňa 31. 8. 2019 pripomína-
me 10. výročie, čo nás navždy opustila naša mi-
lovaná mama Justína POJEZDALOVÁ a 11. vý-
ročie od smrti nášho otca Antona POJEZDALA. 
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plame-
ni sviečok na Vás myslíme. Osud Vám nedoprial s 
nami dlhšie byť, v našich srdciach budete navždy žiť.

 S láskou a úctou spomínajú dcéry 
a syn s rodinami. 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a 
známym, ktorí sa dňa 
7. 8. 2019 prišli rozlúčiť 
s naším drahým zosnu-
lým manželom, otcom, 
starým otcom a bratom 
Jánom REKSOM z Do-
hnian. 
Ďakujeme za prejavenie sústrasti, kvetinové 
dary a zároveň ďakujeme pohrebnej službe 
Advent za dôstojnú rozlúčku. 

Manželka a synovia s rodinami. 

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

0903 42 42 42 
(NONSTOP v prípade úmrtia)



spomienky  I  inzercia 23

PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám stavebný pozemok 770 m² v Horných 
Kočkovciach. IS na pozemku. Cena dohodou. Tel. 
0905 229 359.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do dlhodobého prenájmu 4–izb. byt na Ná-
mestí slobody, komplet zariadený, voľný ihneď. 
Tel. 0915 384 104.  
• Prenajmem 3-izb. byt v Púchove. Tel. 0944 307 
732.

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

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

STRATY - NÁLEZY
• Našli sa kľúče v  Marczibányiho záhrade. Majiteľ 
nech sa hlási v inzertnej kancelárii PN v divadle.
• Našla sa detská preukážka. Bola nájdená na la-
vičke na Dvoroch. Majiteľ nech sa hlási v inzertnej 
kancelárii v Divadle.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale spomienky 
ostávajú. Odišiel si tíško, 
tak ti bolo súdené, už 
niet návratu, len cesta k 
hrobu nás k Tebe zavedie. 
Dňa 12. 8. 2019 sme si 
pripomenuli smutné 4. 
výročie od úmrtia milo-
vaného manžela, otca, 
svokra, dedka Ondreja JUNGU z Ihríšť. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.  
           S láskou a úctou smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Skončil život, začali spo-
mienky... 
Dňa 24. 8. 2019 uply-
nulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a dedko Miroslav 
MIČULKA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú 
spomienku. 

SPOMIENKA
Odišiel si tíško, v srdci 
bolesť zanechal, rýchlo, 
bez rozlúčky, nikto to 
nečakal. 
24. augusta 2019 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 
Štefan NOVOSAD. 

So smútkom v srdci spomínajú a za tichú 
spomienku ďakujú manželka, dcéra Jana, zať, 

nevesta, vnuk Štefan a Tim Christian 
a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 18. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 3. smutné 
výročie úmrtia našej 
drahej mamy, babky 
a prababky Jozefíny  
LUHOVEJ z Horných 
Kočkoviec. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku 
spolu s nami. 

S láskou a úctou synovia a dcéra s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 23. 8. 2019 uplynul 
rok čo nás navždy opus-
tila naša drahá mama, 
babka a  prababka  
Agnesa BABIŠOVÁ 
z Púchova. 
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej, prosím, tichú 
spomienku spolu s nami. 
S láskou a úctou spomína dcéra a syn s rodinami.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, pri-
ateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 
5. 8. 2019 naposledy 
rozlúčiť s našou drahou 
manželkou, mamou, 
babkou Júliou KOŇU-
CHOVOU, rod. Zjatiko-
vou z Púchova. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť 
náš hlboký žiaľ. Osobitne ďakujeme pohrebnej 
službe Universus za dôstojnú rozlúčku. 

S láskou a úctou manžel a deti. 

SPOMIENKA
Dňa 25. 8. 2019 sme si 
pripomenuli ôsme smut-
né výročie, kedy nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko 
Leonard BÍLIK z Púcho-
va. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku 
spolu so smútiacou rodinou. 

SPOMIENKA
Už nepočuť po dome 
otcov hlas, už nepríde 
medzi nás. Osud nám 
nevráti, čo nám navždy 
vzal, ostala spomienka, 
v srdci žiaľ. 
Dňa 23. augusta 2019 
sme si pripomenuli 30. 
výročie od smrti mi-
lovaného manžela, otca a starého otca Ivana 
HRIADELA. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, deti a vnučky. 

SPOMIENKA
Čas ubieha a nevráti to, čo vzal. 
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. 

Dňa 23. 8. 2019 sme si pripomenuli 10. a 11. výro-
čie, kedy nás opustili Jarka MIŠÚNOVÁ a Pavol 
MIŠÚN.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim drahým zosnulým  manželom, 
oteckom a dedkom Milanom ŠICOM. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a pro-
fesionálny prístup pohrebnej službe Advent a 
pracovníkom MsÚ za zabezpečenie dôstojnej 
rozlúčky. 

Smútiaca rodina 

SPOMIENKA
Dňa 1. 9. 2019 sme si 
pripomenuli smutné 10. 
výročie úmrtia našej dra-
hej mamičky a babičky 
Márie KLEMANOVEJ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej s nami tichú spo- 
mienku. 
S láskou spomínajú dcé-
ra Alena a syn Ľubomír s rodinami. 

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mala si rada život a všet-
kých nás. Chýba nám Tvo-
ja láska, úsmev a dobrota, 
spomínať budeme do 
konca života. 
Dňa 19. 8. 2019 sme si 
pripomenuli 1. smutné 
výročie úmrtia našej mi-
lovanej mamy a babky Dobroslavky ORLÍKOVEJ, 
rod. Žilinkovej z Púchova – Kolonky.  

S láskou spomína dcéra a syn s rodinami.
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ZMENÍME PLANETU ALEBO SEBA?

VSTUP VOĽNÝ

www.EKOTOPFILM.sk

PÚCHOV | KINO PÚCHOV

17. 9. 2019 | 16:00-21:30

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

Zmeníme planétu alebo seba?

VSTUP VOĽNÝ

   www.EKOTOPFILM.sk     

v meste Púchov a jeho mestských častiach

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

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

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

okno, predzáhradku alebo terasu 

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ BALKÓN
Organizátor:

MESTO PÚCHOV

MESTO PÚCHOV
Spoluorganizátor:


