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Mária Didiová: 
Ničoho neľutujem

Na Sedlišti pribudnú 
kontajnery na bioodpad a kovy

Petícia za destskú pohotovosť  
potrebuje 10 000 podpisov

Púchovčania vyhrali tretíkrát v rade
všetky body si priviezli zo Žiliny    >>  str. 19
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Príď sa zabaviť 
na 21. ročník 
PÚCHOVSKÉHO
JARMOKU 
a vychutnať si
DNI MESTA

20. - 21. 9.
piatok, sobota
pešia zóna, Nám. slobody, Dvory

  Piatok 20. 9. 2019
od 9:00   Detský jarmok ľudových remesiel

 Sobota 21. 9. 2019
10:00 - 10:15  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE: fanfáry, príhovory, požehnanie,  
   vypúšťanie balónov
10:15 - 10:45  FS VÁH
10:45 - 11:00  Púchovský silák APOLLONS  
   (cesta pred Kočkovskou pekárňou)
11:00 - 11:45 JANKO A MARIENKA, rozprávka (Divadlo pod balkónom, BB)
12:00 - 12:15  DFS PÚCHOVČEK a DĽH LACHOVČEK a FS HOLÍŠAN 
12:30 - 12:55 ZUŠ Púchov
12:55 - 13:25 ZUŠ Hlinsko
13:25 - 13:45  CVČ Včielka
14:00 - 14:45  MALÝ HUEMAJ, divadelná rozprávka (Divadlo JAJA, BA)
15:00 - 16:00  OCEŇOVANIE úspešných reprezentantov mesta Púchov 
   primátorkou mesta 
   VYHODNOTENIE súťaže Do práce na bicykli 
16:00 - 17:00  MÝTNE – tombola (malé pódium)
18:00 - 19:15 KONCERT SKUPINY LOJZO 
19:30 - 20:00  MARIBONDO&VIVAS dance group - bubenícko tanečná show

 

MESTO PÚCHOV

Organizátor podujatia:

Sprievodný program: 
15:15 - 15:45 BODKOVANÉ ČÍTANIE – prezentácia novej detskej knižky HLÚPE KURA 
   (Marczibányiho záhrada)

atrakcie pre deti

vozenie na koníkovi a poníkovi

sokoliari chodúliari

rozprávkové postavičky
Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie info nájdete na webe mesta Púchov: www.puchov.sk/ochrana-osobnych-udajov.html
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Petícia za obnovu detskej potohovosti 
potrebuje 10 000 podpisov

Petíciu za obnovenie ambulantnej poho-
tovostnej služby v Púchove mesto spus-
tilo v pondelok 9. septembra. Snaží sa tak 
o legislatívnu zmenu zákona o zdravotnej 
starostlivosti, ktorý mu v súčasne platnom 
znení znemožňuje obnovenie fungovania 
detskej pohotovosti aspoň v obmedzenom 
režime.

A to napriek tomu, že mesto samé, aj keď mu to kompetenčne 
neprináleží, sa postaralo o nájdenie schodného riešenia, ktoré 
spočíva v zabezpečení detskej pohotovosti v spolupráci s považ-
skobystrickou nemocnicou. Podľa spomínaného zákona sú však 
Púchov a Považská Bystrica dve rozdielne spádové územia, čo je 
jadrom celého legislatívneho problému.  
 
Zavedeniu znovuobnovenia detskej pohotovosti v Púchove mo-
mentálne bráni uvádzaný platný zákon o zdravotnej starostlivos-
ti. Preto je petícia zameraná na zmenu tohto zákona, čo v koneč-
nom dôsledku môže byť receptom aj pre iné mestá na Slovensku, 
kde sa boria s podobným problémom.

Aby sa však ministerstvo zdravotníctva bolo povinné petíciou 
zaoberať, musí sa podariť zozbierať desať tisíc podpisov. "To je 
hranica, ktorá ministerstvu zavádza povinnosť petíciu prero-
kovať s jej organizátormi, teda petičným výborom, čo zvyšuje 
šancu na úspech" vysvetľuje primátorka mesta Púchov Kata-
rína Heneková, ktorá je zároveň aj členkou petičného výboru.  

Preto je veľmi dôležité, aby petíciu podpísalo čo najviac ľudí. 
Podpísať ju môžu nielen občania mesta Púchov a púchovského 
okresu, ale aj občania z celého Slovenska. Petíciu je možné pod-
písať buď na papierový petičný hárok, alebo ju môžete poporiť aj 
online na stránke www.peticie.com. 

Pohodlnou možnosťou je podporiť pe-
tíciu prostredníctvom tohto QR kódu. 
Stačí, ak si ho nasnímate fotoapartátom 
na mobile - v zápätí sa na displeji ukáže 
okienko s odkazom petície na webe. Po 
kliknutí naň sa načíta príslušná stránka, 
v jej dolnej časti uvidíte text v modrom 
poli "Podpísať túto petíciu".

Petičné hárky nájdete na Mestskom úrade Púchov pri vstu-
pe na informáciách. Ďalej sú k dispozícii na všetkých zá-
kladných školách v meste, takisto v materských školách,  
aj v NsP Zdravie vo vstupe na informáciách a takisto v det-
ských ambulanciách. Boli rozdistribuované aj starostom do 
jednotlivých obcí okresu. Púchovčania sa môžu obrátiť aj na 
príslušného poslanca vo svojom obvode, ktorí  majú petičné 
hárky takisto k dispozícii. Petíciu za obnovu detskej pohoto-
vosti budete môcť podpísať aj na PÚCHOVSKOM JARMOKU. 

Petícia je zverejnená aj na stránke mesta: 
www.puchov.sk/peticia                        
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Desiatka dobrovoľných hasičských 
zborov z Trenčianskeho kraja si v 
prvý septembrový týždeň prevzala 
z rúk trenčianskeho župana Jarosla-
va Bašku život zachraňujúci prístroj. 

V minulom roku sa Trenčianska župa 
stala priekopníkom v rozširovaní vyba-
venia dobrovoľných hasičských zbo-
rov na svojom území. V každom okre-
se Trenčianskeho kraja sa majiteľom 
nového defibrilátora stal vybraný zbor, 
spolu ich predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jaroslav Baška 
v roku 2018 odovzdal deväť. V tomto 
roku k nim pribudla ďalšia desiatka.  
„S Krajským výborom Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany SR v Trenčíne máme 
podpísané Memorandum o partner-
stve a spolupráci, preto sme premýšľali, 
akým spôsobom vieme ešte pomôcť 
dobrovoľným hasičom pri výkone ich 
práce. Počnúc minulým rokom sme 
sa rozhodli, že každoročne vyčleníme 
financie na zaobstaranie 9-10 defibri-
látorov, ktoré odovzdáme vybraným 
dobrovoľným hasičským zborom v kraji. 
Máme 9 okresov, takže každý z nich do-
stane minimálne jeden takýto prístroj,“ 
uviedol Jaroslav Baška s tým, že výber 
za jednotlivé okresy robí Krajský vý-
bor DPO SR v Trenčíne pozostávajúci 

Nové defibrilátory dostala 
ďalšia desiatka DHZ v kraji 

z okresných predsedov. Tohtoročná 
novinka v podobe náhradných elek-
tród bola súčasťou darčeka nad rá-
mec základnej výbavy.

Odovzdávanie sa uskutočnilo v pries-
toroch pred Kultúrnym domom v 
Beluši. „To najcennejšie, čo máme, je 
ľudský život. A keď sa stane udalosť, 
pri ktorej je veľmi potrebná rýchla zá-
chranná pomoc, je blízkosť defibriláto-
ra a jeho použitie na oživenie človeka 
naozaj neoceniteľné. Všetko sa dá na-
hradiť, zhorený či zatopený dom, ale 
prebrať ľudskú bytosť k životu je niečo 
úžasné,“ zhodnotil význam darčeka 
starosta domácej obce Ján Prekop, 
ktorej dobrovoľní hasiči obdržali je-
den z desiatky nových defibrilátorov.

Z nových život zachraňujúcich prístro-
jov sa tešia dobrovoľní hasiči z Beluše 
(okres Púchov), Ivanoviec (okres Tren-
čín), Mikušoviec (okres Ilava), Uhrovca 
(okres Bánovce nad Bebravou), Hôrky 
nad Váhom (okres Nové Mesto nad 
Váhom), Vrboviec (okres Myjava), 
Veľkých Uheriec (okres Partizánske), 
Nitrianskeho Rudna (okres Prievidza), 
Domaniže a Ďurďového (okres Považ-
ská Bystrica). 

 (B. Jánošková) 

Jubilejný desiaty ročník súťaže De-
dina roka spoznal svojho víťaza. 
Prestížny titul si vyslúžila samo-
správa Papradno (okres Považská 
Bystrica), a to za zachovávanie 
prírodného dedičstva a dedičstva 
predkov.

Celkom 23 obcí bolo v tomto roku 
prihlásených do jubilejného ročníka 
súťaže, ktorá každé dva roky hľadá 
príkladnú dedinu roka. Hodnotiaca 
komisia vybrala nového víťaza na zá-
klade komplexného naplnenia toh-
toročných princípov a požiadaviek 
súťaže. Návštevy prihlásených obcí 
členmi Národnej hodnotiacej komisie 
prebehli v lete. Ku kritériám, ktoré si 
komisia všímala, patrilo hospodárenie 
obcí, vytváranie podmienok pre roz-
voj podnikania či využívanie prírod-
ných zdrojov. Okrem toho sa zamerala 
na starostlivosť o hmotné a nehmot-
né dedičstvo, využívanie možností 
cestovného ruchu, ale aj na aktivity 
starostlivosti o životné prostredie a 
krajinu. Obec Papradno presvedčila 
členov komisie významom, aký prikla-
dá zachovaniu prírodného dedičstva 
a dedičstva predkov. „Pestrosť biodi-
verzity a zachovaná mozaiková krajina 
lesov, lúk a pasienkov, je nielen dôvo-
dom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich 
ochranu,“ skonštatovala Iveta Kureko-
vá zo Slovenskej agentúry životného 
prostredia. Agentúra patrí spolu s 
Ministerstvom životného prostredia 
SR, Spolkom pre obnovu dediny a 
Združením miest a obcí Slovenska k 
vyhlasovateľom súťaže.    

Podľa slov starostu stojí za ziskom oce-
nenia nielen spolupatričnosť a lokal-
patriotizmus obyvateľov obce, ale aj 
ich celková hrdosť či zdravá konkuren-
cia. Víťazstvo v súťaži bolo súhrou vý-
bornej spolupráce folklórnej skupiny 
Podžiaran, Koliby či miestnych podni-
kateľov. „Chcel by som poďakovať Zu-
zane Burdejovej a Lenke Jandúšikovej 
za prípravu scenára, ktorého sme sa v 

Dedina roka 2019 je z Trenčianskeho 
kraja, stala sa ňou obec Papradno 

priebehu súťaže držali. Moje poďako-
vanie patrí tiež všetkým dobrovoľným 
zložkám, ktoré v obci fungujú, či už sú 
to hasiči, turisti, dôchodcovia alebo 
športovci. Nesmiem zabudnúť ani na 
miestnych podnikateľov, či už remesel-
níkov alebo živnostníkov. O poriadok a 
čistotu obce sa zas postarali obyvatelia 
Papradna,“ zhodnotil starosta víťaznej 
obce Roman Španihel. 
 
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa usku-
točnilo počas 2. ročníka sprievodné-
ho podujatia Radvanského jarmoku 
v Banskej Bystrici pod názvom Slo-
venský deň kroja 2019, no samotný 
slávnostný ceremoniál odovzdávania 
cien pre víťaza i ostatné ocenené de-
diny bude v obci na prelome mesia-
cov október a november.    

Okrem zisku titulu Dedina roka 2019 
sa obec Papradno automaticky stáva 
zástupcom Slovenska v 16. ročníku 
súťaže o Európsku cenu obnovy de-
diny. „Na zastupovanie sa pripravíme 
tak, aby sme nesklamali, vzorne repre-
zentovali Slovensko a  dokázali, že ude-
lenie titulu Dedina roka 2019 Papradnu 
malo zmysel a opodstatnenie,“ uzavrel 
Roman Španihel. Ku gratulantom sa 
pripája aj trenčiansky župan. „Staros-
tovi obce Papradno i jeho obyvateľom 
gratulujem k zisku ocenenia a ďakujem 
im za vzornú reprezentáciu nášho kraja 
v tejto celonárodnej súťaži,“ odkázal ví-
ťazovi Jaroslav Baška a poprial dedine 
veľa šťastia v európskej súťaži, ktorá 
sa uskutoční v roku 2020.    
  
Trenčiansky kraj v súťaži reprezento-
valo až 5 obcí, pričom každá z nich si 
vyslúžila ocenenie poroty. Obec Lúky 
z okresu Púchov získala cenu Dedina 
ako hospodár, Bolešov (okres Ilava) 
sa stal víťazom kategórie Dedina ako 
pospolitosť. Mimoriadne ocenenia 
putovali do Pobedima (okres Nové 
Mesto nad Váhom) a Dohnian (okres 
Púchov).  

(B. Jánošková)

Viac informácií získate na webovom sídle 

Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

www.tsk.sk 
alebo na Facebooku

www.facebook.com/trencianskazupa/
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Rekonštrukcia križovatky pri Starých pumpách
Dňa 9. 9. 2019 Púchovské novi-
ny zverejnili na webovej stránke 
príspevok poslanca MsZ Ing. Pavla 
Melišíka, v ktorom navrhuje jedno-
prechodový variant riešenia pre-
chodu pre chodcov na križovatke 
pri Starých pumpách:
V týchto dňoch je v stavebnom ko-
naní pripravovaný na realizáciu tzv. 
dvojpriechodový variant projektu 
priechodov pre chodcov v tejto križo-
vatke. Toto riešenie, aby sa obyvate-
lia bytových domov č. 1651 a 1652, 
okolitých rodinných domov a náhod-
ní chodci dostali na chodník vedúci 
pozdĺž plota areálu Makyty spočíva v 
tom, že musia prejsť prvým priecho-
dom cez ulicu Janka Kráľa na stredový 
ostrovček, tam obídu po chodníku cca 
štvrtinu obvodu ostrovčeka a ďalším 
priechodom cez Komenského ulicu sa 
dostanú z  ostrovčeka na chodník pri 
plote. Chcem zvýrazniť pri tomto dvoj-
priechodovom variante aj negatívne 
dopady na životné prostredie - musí-
me vyrezať jediný strom a zaasfaltu-
jeme cca 60 m² zelene na stredovom 
ostrovčeku. Ešte ako člen dopravnej 
komisie v roku 2016 som tento návrh 
označil ako komplikovaný a navrhol 
som jednoduchšie riešenie s  jedným 
priechodom. Môj návrh je pre chodcov 
bezpečnejší, je v súlade s platnou STN 
a oproti rozpočtovým nákladom 36 
tisíc eur je aj lacnejší o cca 18 tisíc eur. 
Napriek týmto faktom, odporučeniu 
dopravnej komisie z roku 2017, klad-
nému stanovisku Žilinskej univerzity a 
uzneseniam MsZ z rokov 2018 a 2019 
sa mi do dnešného dňa tento variant 
nepodarilo presadiť.

Dňa 4. 9. 2019 dostali poslanci do 
schránok otvorený list pána Ing. S. Ž., 
ktorým nás upozorňuje na zdĺhavé 
a neústretové kroky MsÚ týkajúce sa 
porušovania jeho vlastníckych práv 
k pozemkom, ktoré sú práve súčas-

ťou križovatky pri Starých pumpách. 
S  vysokou pravdepodobnosťou spor 
medzi majiteľom a mestom skončí na 
súde a jednou z možností je aj zablo-
kovanie časti križovatky, čo radikálne 
zmení jej charakter a môže mať ne-
gatívne dopady aj na prebiehajúce 
stavebné konanie. Toto je v priloženej 
vizualizácii zohľadnené ako jedna 
z možností a do budúcna aj v prípa-
de, že budeme musieť pozemok pod 
cestným telesom vrátiť majiteľovi, 
navrhnutý chodník a jeden priechod 
sú mimo sporného územia, sú na 
mestskom pozemku a budú stále plne 
funkčné. Pri jednopriechodovom vari-
ante nie sú žiadne negatívne zásahy 
do životného prostredia. Len sa výraz-
ne zlepší vizuál - možno v budúcnosti 
už len takejto - križovatky ulíc Janka 
Kráľa a Komenského.

Za oddelenie výstavby, investícií, 
životného prostredia a stavebného 
úradu Mestského úradu v Púchove 
nám poskytli stanovisko k tomuto 
problému zo spracovanej projek-
tovej dokumentácie Ing. Miroslav 
Svorada a Ing. arch. Daniela Šicová:
Technická dokumentácia potrebná 
k riešeniu úpravy križovatky ulíc Ko-
menského a Janka Kráľa, ktorá rieši 
doplnenie chodníkov a prechodov 
pre chodcov bola zabezpečená na 
základe viacerých žiadostí podaných 
na Mesto Púchov v priebehu rokov 
2017 - 2019 obyvateľmi tejto lokality. 
Dôsledne sa jej venovalo oddelenie 
dopravy a služieb mestského úradu. 
Problematika bola prerokovaná na 
viacerých zasadania komisie dopra-
vy, kde sú zastúpení odborníci v ob-
lasti dopravy mesta. Spracovaná bola 
oprávnenou osobou s podrobným 
položkovým rozpočtom a predbež-
ne bola odsúhlasená zástupcom do-
pravného inšpektorátu, ktorý jedno-
značne túto variantu odporučil ako 

vhodnejšiu z dôvodu bezpečnosti 
chodcov, ich pohybu, možnosti roz-
hľadu a reakcie. 

Návrh poslanca Ing. P.  Melišíka na 
riešenie prechodu pre chodcov nie 
je podložený projektom, ktorý by vy-
pracovala oprávnená osoba s dodr-
žaním všetkých noriem a predpisov. 
Má len svoju skicu, ku ktorej získal 
stanovisko zo Žilinskej univerzity. 
Poslancov návrh nemá spracovaný 
rozpočet, ktorý by zahŕňal všetky po-
žadované doplnkové stavby – osvet-
lenie prechodu a odvodnenie pred-
metného územia. Pri jeho variante 
bude potrebné zatrubnenie rigolu, 
čo sú náklady, ktoré treba okrem ná-
kladov na chodník zohľadniť. Na tieto 
skutočnosti upozorňuje aj stanovisko 
zo Žilinskej univerzity k návrhu po-
slanca Ing. P. Melišíka, v ktorom sa 
píše: "Z dodaných materiálov však nie 
je možné jednoznačne posúdiť vhod-
nosť tohto návrhu".
Nami navrhované riešenie nezasa-
huje do súkromných pozemkov tak, 
ako by sa to mohlo zdať z nákresu 
poslanca Ing. P. Melišíka. Zároveň 
spĺňa podmienky všetkých platných 
noriem o projektovaní miestnych ko-
munikácií, križovatiek na pozemných 
komunikáciách a zemných prácach. 
Pripravované riešenie spĺňa tiež pod-
mienky predpisov a vzorových listov 
pre cestné stavby, z ktorých vyplýva 
aj povinnosť nasvietenia prechodov 
pre chodcov. Projektová dokumentá-
cia rieši navyše odvodnenie navrho-
vaných stavebných objektov.

Vzhľadom na technicky kompliko-
vané územie a na spor mesta s ma-
jiteľom susedného pozemku, bude 
možno v budúcnosti potrebné pri vý-
jazde z Ulice J. Kráľa na Komenského 
ulicu zrušiť jednosmernú premávku a 
situáciu riešiť obojsmernou premáv-
ku. Aj vtedy naše riešenie zabezpečí 
optimálnejší a bezpečnejší prechod 

v smere do mesta a k ZŠ Gorazdova. 
Máme viackrát potvrdené doprav-
ným inšpektorátom aj komisiou do-
pravy, že je náš návrh jednoznačne 
vhodnejší. V súčasnosti oddelenie 
investícií, výstavby a životného pro-
stredia mestského úradu zabezpe-
čuje doklady k povoleniu dopravnej 
stavby a procesu verejného obstará-
vania dodávateľa stavby s možnos-
ťou realizácie do konca roka 2019.

Požiadali sme tiež o vyjadrenie 
právnika mesta JUDr. Antona 
Školeka, ktorý k článku poslanca 
Ing. P. Melišíka uviedol:
Vlastník pozemku Ing. S. Ž. vo svo-
jom liste poslancom MZ v Púchove 
uviedol, že jednal so mnou ako s 
právnym zástupcom mesta, preto 
ma veľmi prekvapuje, že p. poslanec 
Ing. P. Melišík napísal do Púchov-
ských novín článok bez toho, aby 
zistil aj právne stanovisko mesta. 
Môj právny názor je vo veci jedno-
značný: mesto Púchov užíva časť 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. S. Ž. 
v súlade s právnym poriadkom SR, 
teda neporušuje vlastnícke práva 
vlastníka pozemku. Nie je pravdou 
tvrdenie p. poslanca Ing. P. Melišíka, 
že mesto Púchov musí pozemky vrá-
tiť, lebo ich ani nikdy nenadobudlo. 
Pokiaľ by sa bol p. poslanec informo-
val, s týmto právnym stanoviskom 
by som ho bez problémov obozná-
mil a nemusel púchovskú verejnosť 
mylne informovať, že mesto Púchov 
porušuje vlastnícke práva Ing. S. Ž. 
Na záver uvediem iba, že je pravdou 
čo uvádza v liste Ing. S. Ž., že v čl. 20 
ods. 1 Ústavy SR je zakotvené prá-
vo vlastniť majetok a jeho ochrana 
má pre všetkých vlastníkov rovnaký 
zákonný obsah, avšak neuviedol, 
že podľa čl. 20 ods. 4 je ho možné 
obmedziť na základe zákona, v ne-
vyhnutnej miere a vo verejnom zá-
ujme.

Spracoval Slavomír Flimmel
Navrhované riešenie MsÚ Púchov.
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Mestská polícia

Polícia informuje

Vodič z Púchova nafúkal takmer 3,5 promile

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne 
upozorňuje motoristickú verejnosť, že v súčasnom 
období môžu očakávať zvýšený výskyt zveri na ces-
tách a tým aj zvýšené riziko vzniku dopravnej neho-
dy spôsobenej stretom so zverou. Najmä v období 
ruje stráca zver svoju ostražitosť a je preto obzvlášť 
dôležité, aby svoju ostražitosť zvýšili vodiči motoro-
vých vozidiel. 

Výskyt zveri možno očakávať najmä na cestách 
vedúcich cez súvislé lesné porasty, na cestách vedú-
cich medzi poľami a lesnými porastmi a na cestách 
vedúcich okolo vodných tokov. K zrážke so zverou 

môže dôjsť v ktorúkoľvek dennú dobu, ale obzvlášť 
opatrní by vodiči mali byť najmä za svitania a za sú-
mraku.

Veľakrát najmä vysoká zver oslnená svetlami vozi-
dla zostáva strnulo stáť na vozovke a neuteká. Opač-
ný prípad je jej zmätené pobehovanie po ceste, kedy 
je ťažké predpokladať ďalší smer jej pohybu. V prípa-
de, že uvidíte prechádzať cez cestu len jednu lesnú 
zver, je vhodné spomaliť čo najviac, pretože je veľmi 
pravdepodobné, že sa niekde pri ceste nachádza aj 
zvyšok stáda.  

KR PZ Trenčín

Pozor na zver, upozorňuje motoristov polícia

Dopravné nehody na cestách Púchovského okresu 
si vyžiadali dve ťažké a jedno ľahké zranenie

Zbili ho do bezvdomia
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme-

nie, že na Ulici F. Urbánka leží zranený mladý muž 
a krváca z obočia a tváre. Po príchode hliadky 
mestskej polície sa neznámy muž nachádzal v 
bezvedomí, z ktorého sa po chvíli prebral a uvie-
dol, že ho napadli neznámi mladí muži. Udreli ho 
do hlavy a keď spadol na zem, tak ho niekoľkokrát 
kopli do hlavy, ale nič nechce oznamovať a ošet-
renie odmieta. Keďže zranený mal otvorenú ranu, 
bola na miesto privolaná rýchla zdravotná pomoc. 
Zranený muž bol ošetrený a prevezený do považ-
skobystrickej nemocnice na zašitie rany a ďalšie 
vyšetrenie. Zranený muž uviedol svoje meno. Me-
novaný bol poučený o možnosti oznámenia veci 
po ošetrení. Počas ošetrenia zraneného,  hliadka 
MsP vykonala kontrolu ulíc v okolí napadnutia, 
páchateľov nenašli. 

Neporiadok po dreve...
Na oddelenie mestskej polície oznámili, že na 

konci Viesky je odstavná plocha, kde pília drevo a 
nechávajú neporiadok. Ďalej oznamovateľ popro-
sil, či by hliadka MsP občas skontrolovala uvede-
né miesto, kde parkujú vodiči nákladnej dopravy 
a nechávajú po sebe neporiadok. Mestskí policajti 
telefonicky vyrozumeli prepravcu dreva, ktorý má 
pravdepodobne odstavnú plochu ako medzisklad 
na drevo, aby na mieste udržiaval poriadok. 

Bitku riešia ako priestupok
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie od muža z Púchova, podľa ktorého ho 
pred pohostinstvom na Mudroňovej ulici napadli 
tri neznáme osoby. Na miesto bola privolaná hli-
adka Obvodného oddelenia Policajného zboru v 
Púchove, za ktorej prítomnosti sa podarilo sto-
tožniť podozrivé osoby. Oznamovateľ nemal vidi-
teľné  zranenie vyžadujúce  si lekárske ošetrenie. 
Prípad sarieši ako podozrenie z priestupku proti 
občianskemu spolunažívaniu.

Zatiaľ po dobrom...
Hliadka mestskej polície dohovárala púchovské-

mu bezdomovcovi, na ktorého si sťažovali viacerí 
obyvatelia mesta, že vykonáva osobnú potrebu 
na verejných priestranstvách, znečisťuje verejné 
priestranstvo a prespáva na verejných priestran-
stvách. Muž sedel na lavičke pri Divadle, kde bol 
upozornený, že v prípade zistenia priestupku, mu 
bude uložená bloková pokuta.

Ukradol skrutky...
Hliadka mestskej polície počas kontrolnej čin-

nosti zistila, že na Hoenningovom námestí nezná-
my páchateľ odskrutkoval asi desať antikorových 
skrutiek z kovovej lavičky, čím spôsobil jej zne-
funkčnenie. O prípade informovala hliadka riadi-
teľa Podniku technických služieb mesta Púchov, 
ktorý zabezpečil kúpu skrutiek a opravu lavičky. 

Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky čelí 61-ročný Púchovčan Peter. Policajti 
Oddelenia železničnej polície Petra na vozidle Opel 
Vectra zastavili krátko popoludní na ceste z Nosíc do 
Púchova. 

Pri cestnej kontrole policajti vodiča vyzvali k podro-
beniu sa dychovej skúške na zistenie prítomnosti 
alkoholu. Policajti neverili vlastným očiam, keď im 
alkotest ukázal hodnotu 1,57 mg/l, čo predstavuje  
3,27 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška 
po dvadsiatich minútach ukázala ešte vyššiu hod-
notu a to neuveriteľných 3,44 promile v popolud-
ňajších hodinách. Policajti Púchovčanovi následne 
obmedzili osobnú slobodu a po lekárskom vyšetrení 
ho umiestnili  do policajnej cely.  Petra  po vytriez-
vení poverený príslušník Okresného dopravného 

inšpektorátu z Považskej Bystrice obvinil z prečinu 
ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Sudca 
Okresného súdu v Považskej Bystrici rozhodne o jeho 
treste. Za uvedený skutok vodičovi hrozí až jeden rok 
odňatia slobody.

V prípade, ak pri dychovej skúške bude vodičovi 
nameraná hodnota do jedno promile, dopúšťa sa 
závažného priestupku proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, za ktorý hrozí pokuta od 150 eur 
do 800 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá 
až do troch rokov.

V prípade ak vodič nafúka nad jedno promile, do-
púšťa sa trestného činu ohrozovania pod vplyvom 
návykovej látky. Za tento skutok hrozí nezodpoved-
ným vodičom až na jeden rok.

KR PZ Trenčín

Policajti zistili vodičovi z Púchova za volantom v dychu takmer 3,5 promile alkoholu. Obvinili ho z prečinu ohro-
zovania pod vplyvom návykovej látky.                    Ilustračné foto: KR PZ Trenčín 

Na cestách Púchovského okresu sa v 36. kalendár-
nom týždni stali tri dopravné nehody. Vyžiadali si dve 
ťažké a jedno ľahké zranenie. Alarmujúce je, že pri 
jednej nehode asistoval alkohol. 

Ešte 26. augusta sa stala dopravná nehoda na Uli-
ci 1. mája. Vodička viedla osobné vozidlo a zastavila 
na miestnej komunikácii. Za vodičkou sediaci spo-
lujazdec otvoril dvere, do ktorých narazil cyklista 
prechádzajúci vedľa automobilu. Cyklista spadol na 
cestu a utrpel ťažké zranenia. Skúška na alkohol bola 
negatívna.   

V rovnaký deň sa stala dopravná nehoda na ces-
te II/507 v Lednických Rovniach. Vodič motocyklu 

Kawasaki sa nevenoval dostatočne riadeniu, začal 
náhle brzdiť po tom, ako uvidel vchádzať z miestnej 
komunikácie do križovatky osobný automobil. Jeho 
vodička zastavila v križovatke. Motocyklista prešiel 
mimo cesty, kde havaroval. Utrpel ľahké zranenie, 
skúška na alkohol bola negatívna.  

Tretia nehoda sa stala v Lazoch pod Makytou cestou 
na Kohútku. Cyklista jazdil z Kohútky smerom do Laz-
zov pod Makytou, pričom v ostrej zákrute nezvládol 
riadenie, prešiel do protismeru a zrazil sa s protiidú-
cim motorovým vozidlom. Cyklista utrpel po páde 
ťažké zranenie, navyše mu v dychu namerali viac ako 
0,4 promile alkoholu.             KR PZ Trenčín 
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Seniori navštívili šaštínsku baziliku Sedembolestnej
Klub kresťanských seniorov 
v Púchove navštívil 12. sep-
tembra (presne na sviatok 
mena Márie) národnú Bazi-
liku Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne - Strážach. 

Súčasťou púte bola predo-
všetkým svätá omša, ktorú 
koncelebroval bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef 
Haľko. Vo svojej kázni vyzdvihol 
predovšetkým životnú skú- 
senosť seniorov, ich vernosť a 
pochopenie pre mladých ľudí. 
(celú kázeň si možno vypo-
čuť na jeho webovej stránke:  
www.jozefhalko.sk)

Na fotografii členovia Klubu 
kresťanských seniorov v Púcho-
ve spolu s predsedom Združe-
nia kresťanských seniorov na 
Slovensku Jozefom Mikloškom 
(v prvom rade, prvý sprava).

Ján Paliesek

Vstupné: 2€

SEZÓNA 
2019/2020

MESTO 
PODPORUJÚCE 
ŠPORT

PARTNERI A SPONZORI

21.9.2019 SOBOTA
15:30  hod.

FC STK
ŠAMORÍN
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Na Sedlišti pribudnú hnedé kontajnery 
na bioodpad a červené na kovy

ČERVENÉ kontajnery na KOVY 
V rámci stojísk, kde budú umiestnené červené koše na kovy, dôjde k zmene 
systému zberu. Doteraz sa kovy, nápojové kartóny (obaly z mlieka, džúsov) a 
plasty zbierali do žltých kontajnerov. Na Sedlišti sa však budú KOVY zbierať 
zvlášť do červených separačných kontajnerov: 

Patria sem: 
• tenkostenný hliník (viečko od jogurtu), alobal, plechovky (STLAČENÉ), obaly 
od sprejov (lak na vlasy, osviežovač...)
• iné kovy, kovové výrobky a súčiastky, konzervy
• hliníkové obaly od kahancov

Nepatria sem:
• kovové obaly kombinované s iným materiálom (ako napríklad tuba od pas-
ty, alu-papierový obal od syra, masla, instantných polievok, holiaci strojček) 
sú takzvaným ZMESOVÝM ODPADOM, ktorý treba vhadzovať do klasických 
kontajnerov
• mäkké kovové vrecúška (obal od zemiakových lupienkov, kávy)
• kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (farby, benzín a le-
pidlá) – zaneste do ZBERNÉHO DVORA Podniku technických služieb mesta 
(Ulica športovcov 890)
• nadrozmerný kovový odpad (patrí do ZBERNÉHO DVORA)
• injekčné striekačky – zaneste do LEKÁRNE

Tipy a zaujímavosti:
• väčšina kovov je recyklovateľná donekonečna
• je dôležité uprednostňovať iné kovy pred hliníkom, pretože jeho ťažba a 
spracovanie sú toxické a ekologicky veľmi zaťažujúce, ako mäkký kov sa ľah-
ko oddeľuje/uvoľňuje a tým pádom sa ľahko dostane aj do tela
• na výrobu nového rámu bicykla postačí vyseparovať 670 plechoviek

HNEDÉ kontajnery na BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
V Púchove sa bioodpad v súčasnosti vyhadzuje do klasického kontajnera 
na zmesový odpad, prípadne do domácich kompostérov. POZOR! Na kon-
tajnerových stojiskách s hnedými kontajnermi na bioodpad takisto dôjde  
k zmene systému zberu. Na predmetných lokalitách sa bude bioodpad zbie-
rať zvlášť, podľa nasledujúcich pokynov.

Patria sem: 
• zvyšky, šupky, odrezky a ohryzky od zeleniny a ovocia
• škrupinky od vajíčok
• sypané čaje (aj vylúhováné), papierové čajové vrecúška (bez spiniek a po-
plastovaných častí)
• kávová usadenina
• hlina, zvyšky rastlín, tráva, lístie, seno
• nahnilé ovocie a zelenina, ale NEplesnivé (resp. len vo veľmi malom množ-
stve)
• podrvené orechové škrupinky, kôstky

Nepatria sem:
•  mäso, ryby, kosti a mliečne výrobky (maslo, mlieko, kefír, syr,..) - ZMESOVÝ 
ODPAD 
• olej, masť, tuky a mastné potraviny - KÔŠ NA OLEJE, ZMESOVÝ ODPAD
• trus mäsožravých zvierat, psie a mačacie výkaly - ZMESOVÝ ODPAD 
• sklo, plast, kov, textil, papier - DO PRÍSLUŠNÝCH NÁDOB NA TRIEDENÝ  
ODPAD 
• uhynuté zvieratá - KAFILÉRIA
• nylonové čajové vrecúška či lepené čajové vrecúška (pri lepení sa používa 
tenká vrstva polypropylénu) - ZMESOVÝ ODPAD 
• lieky - nevyužité darovať do NEMOCNICE, po spotrebe do LEKÁRNE

Tipy a zaujímavosti:
• bioodpad musí byť čistý, to znamená bez akýchkoľvek prímesí plastov, vre-
ciek, zvyškov obalov - ak tomu tak nie je, skončí na skládke odpadov, pretože 
bioodpad sa NEDOTRIEĎUJE!
• až 45 % odpadu z domácností tvorí bioodpad
• triedením bioodpadu prispievame v značnej miere k ochrane životného 
prostredia - ak je totiž bioodpad ukladaný na skládku, dochádza tam k anae-
róbnym podmienkam a následne k hnilobným procesom, pri ktorých sa 
uvoľňujú do ovzdušia škodlivé plyny ako metán, jeden z najagresívnejších 
skleníkových plynov

Veronika Hantáková, MsÚ Púchov, zdroj: www.incien.sk

Mesto Púchov spolu s Podnikom technických služieb mesta spúšťa pilotný projekt separácie biologic-
ky rozložiteľného odpadu a kovov v mestskej časti Sedlište. Na tomto najväčšom sídlisku v meste pri-
budnú nové nádoby na separovaný zber bioodpadu a kovov na pätnástich existujúcich kontajnero-
vých stojiskách. Dohromady tak bude rozmiestnených tridsať kontajnerov, každý o objeme 240 litrov. 
Usmernenie ako správne separovať biologický odpad a kovy nájdete v nasledujúcich riadkoch.
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Komu mesto vyrubuje úroky
z omeškania a za aké platby?
Mesto Púchov vyrubuje úrok z omeš-
kania za oneskorenú úhradu dane z 
nehnuteľností a poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné od-
pady. „Táto povinnosť nám vyplýva 
z daňového poriadku, v zmysle 
paragrafu 156 Zákona č. 563/2009  
Z. z. o správe daní,“ vysvetľuje ve- 
dúca ekonomického oddelenia MsÚ 
Púchov Lucia Pružinská. Mesto si 
teda takýmto spôsobom len plní 
povinnosť, ktorá mu vyplýva a je za-
definovaná nasledujúcim spôsobom 
v zákone: „Úrok z omeškania správ-
ca dane vyrubí podľa odseku 2, ak 
daňový subjekt nezaplatí alebo ne-
odvedie v ustanovenej lehote alebo 
v ustanovenej výške alebo v lehote 
alebo vo výške určenej v rozhodnutí 
správcu dane.“

Prečo mesto vyrubuje úroky 
z omeškania niekoľko rokov 
dozadu, napríklad aj za rok 2015?
Pre ilustráciu, v prípade stanovenia 
výšky úrokov z omeškania, ide v prí-
pade mesta Púchov o sumy pri fyzic-

Mesto zo zákona musí vyrubovať úroky z omeškania za oneskorené 
platby na daniach z nehnuteľnosti a poplatku za odpad

kých osobách prevažne od troch do 
päťdesiatich eur. Úroky z omeškania 
do výšky troch eur mesto zo zákona 
nevyrubuje. „Túto povinnosť musí-
me vykonať najneskôr do piatich 
rokov od povinnosti zaplatiť daň. 

Vzhľadom na to, že pred rokom 
2015 úrok z omeškania nebol (s vý-
nimkou dane z nehnuteľností práv-
nických osôb) vyrubovaný, čo bolo 
v rozpore so zákonom, postupne 
túto povinnosť od roku 2015 dobie-
hame. Ale keďže je s tým spojená aj 

vyššia prácnosť, nie je možné tak 
urobiť počas jedného roka,“ uvádza 
L. Pružinská.

Ideálne je platiť poplatky načas 
a vzniknuté zmeny nahlasovať 
mestu okamžite
Najlepšou cestou, ako sa vyhnúť po-
platkom za meškajúce platby je, platiť 
načas. Administratívne disproporcie 
môžu nastať napríklad aj vtedy, ak 
samospráva nedisponuje aktuálnymi 
údajmi, na základe ktorých poplatky 
a dane vyrubuje. Preto by občania 
mali mať na pamäti povinnosť oka-
mžite nahlasovať vzniknuté zmeny 
údajov. „Zmeny pri dani z nehnu-
teľností alebo dani za psa je možné 
nahlasovať, respektíve podávať 
daňové priznanie v priebehu celého 
roka, najneskôr však do 31. januára 
nasledujúceho roka. Toto neplatí pri 
dedičských konaniach a dražbách, 
kedy je potrebné podať priznanie 
ihneď,“ hovorí vedúca ekonomického 
oddelenia Lucia Pružinská.
Naopak, zmeny týkajúce sa platieb za 
komunálny odpad alebo drobný sta-
vebný odpad nie je potrebné nahla-

sovať, mesto ich automaticky čerpá 
z evidencie obyvateľstva. „Výnimka 
existuje pri možnosti získania úľavy 
z poplatku. Vtedy je možné o ňu po-
žiadať v prípade ZŤP a práce mimo 
bydliska v priebehu celého roka. 
Ostatné žiadosti a potvrdenia o ná-
všteve školy a podobne, je potrebné 
predložiť do 31. januára nasledujúce-
ho roka.“

Ako a kde môžu občania nahlaso-
vať zmeny dotýkajúce sa poplatku 
za odpad a dane z nehnuteľnosti? 
Zmeny sa nahlasujú a daňové prizna-
nia podávajú na Mestskom úrade 
Púchov, číslo dverí 2 (dane) a číslo 
13 (poplatok za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad), prípad-
ne do podateľne mestského úradu. 
„V prípade akýchkoľvek ďalších 
zmien budeme tieto komunikovať 
prostredníctvom webstránky mes-
ta, Facebooku mesta a takisto cez 
týždenník Púchovské noviny. Všet-
ky tieto informačné kanály budeme 
využívať aj na upozornenie blížia-
cich sa termínov platieb,“ dodáva  
L. Pružinská.                               -msu-tm-

v meste Púchov a jeho mestských častiach

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

Fotografie JESENNO-ZIMNEJ výzdoby môžete 
zasielať od 30. 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:
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Zdravotne postihnutí sa vedia zabaviť
V sobotu 14. septembra 2019 sa v 
areáli futbalového štadióna v Dol-
ných Kočkovciach konalo stretnutie 
členov a priateľov Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu zdravot-
ne postihnutých Púchov. Predseda 
organizácie Ján Petro, ktorý akciu 
zorganizoval, privítal čestných hostí 
na čele s primátorkou Púchova Ka-
tarínu Henekovú s manželom, pred-
sedu TSK Jaroslava Bašku a starostov 
Dolných Kočkoviec a Košeckého 
Podhradia Martina Dolinského a 
Rastislava Čepáka. Hostia vystúpi-
li s  krátkymi príhovormi, v ktorých 
pozdravili všetkých prítomných 
a popriali im v ich aktivitách veľa 
úspechov. Nasledovalo pohostenie 
gulášom z diviny a tradičná tanečná 
zábava. "Táto septembrová akcia je 
už tradíciou našej organizácie. Je 
to rozlúčka s letom. Ľudia sa radi 
stretávajú, tak sa snažíme celo-
ročne pripravovať rôzne podujatia. 
Je nás momentálne 336 členov a 
každý si v našej celoročnej ponuke 
môže vybrať to svoje", povedal o 
vydarenom podujatí predseda orga-
nizácie Ján Petro.

-sf-

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

MESTO PÚCHOV
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Signatárka Charty 77 Mária Didiová, 
rodená Ďurišová-Valková, sa narodila v 
roku 1932 v Pružine. Ako 23-ročná kraj-
čírka zamestnaná v Makyte Púchov sa 
zoznámila so svojím budúcim manže-
lom Ľudovítom Didim. Ten pochádzal 
z Púchova, ale ako 15-ročný odišiel do 
Bratislavy, kde popri zamestnaní získal 
maturitu. Neskôr odišiel na vysoko-
školské štúdiá do Prahy, kde ho však 
pre jeho politické názory po dvoch 
rokoch zo školy vyhodili. Počas dvoj-
ročnej základnej vojenskej služby cho-
dieval do Púchova za svojou rodinou a 
zoznámil sa tu so svojou celoživotnou 
partnerkou Máriou. 

Láska Slovenky a Róma
Láska medzi Máriou a Ľudovítom však 
narazila na rasové predsudky vtedajšej 
spoločnosti a aj najbližšej rodiny. Pani 
Mária Didiová si na udalosti spred 64 
rokov spomína: "Keď sa naši dozvedeli, 
že je rómskeho pôvodu, tak môj brat 
išiel do Makyty, kde som robila, a vyba-
vil, aby so mnou na hodinu rozviazali 
pracovný pomer. Vybavil auto, mňa do 
neho nasadili a odviezli domov. Rodi-
čia si to nechceli nechať vysvetliť, v na-
šej dedine boli vtedy Rómovia považo-
vaní za podradný národ. Odišla som z 
domu, nezobrala som si ani občiansky 
preukaz. Povedala som len mladšej se-
stre, že idem do Púchova. Odišla som z 
domu a keď som sa s Ľudovítom stret-
la v Púchove, už ma nepustil. Vybavil, 
že pôjdem bývať k jeho mame, ktorá 
žila v Novom Meste nad Váhom."

Na otázku, čo ju zaujalo na mladom 
rómskom chlapcovi, dnes 87-ročná 
Mária Didiová odpovedala: "My sme 
boli obidvaja knihomoli, padli sme si 
do nôty. Radi sme čítali, doslova hltali 
knihy od francúzskych a ruských spi-
sovateľov ako boli Zola, Balzac, Tolstoj." 
Radi sa prechádzali a rozprávali o kni-
hách, ktoré sa im páčili a ktoré práve 
čítali. Okrem toho obdivovala svojho 
partnera ako výborného rozprávača a 
zábavného človeka. "Vedel nekonečne 
rozprávať, mal svoj osobitý štýl rozprá-
vania, skrátka vedel človeka zaujať", 
spomína Mária Didiová.

V Novom Meste nad Váhom si našla 
prácu šičky a v roku 1956 sa im naro-
dil syn Ľudovít. Po prvom synovi pri-
šla na svet dcéra Mária (*1958) a ďalší 

Mária Didiová: Ničoho neľutujem

syn Radko (*1959). Neskôr celá rodina 
odišla do obce Cabaj-Čápor, miest-
na časť Hruščov, kde obaja manželia 
získali prácu v miestnej škole. Manžel 
popri práci diaľkovo vyštudoval pe-
dagogiku v Nitre. Po ukončení vyso-

koškolského štúdia Ľudovít Didi získal 
prácu vedúceho Osobitnej školy vo 
Vrábľoch, kde sa rodina presťahovala.

Okupácia Československa a podpis 
Charty 77
V auguste 1968 obsadili Českoslo-
vensko armády piatich socialistických 
štátov na čele s Brežnevovým Ruskom. 
Po počiatočnom občianskom vzdore, 
demonštráciách a štrajkov, hladov-
kách študentov a upálení Jána Palacha 
prišiel august 1969. Vtedy už demon-
štrácie proti ruským okupantom potla-
čili naše vlastné ozbrojené sily a začalo 
obdobie tzv. normalizácie. Znamenalo 
to hlavne lámanie charakterov ľudí, 
"preverovanie" a "čistky" vedúcich pra-
covníkov na všetkých úrovniach a vo 
všetkých rezortoch. 

Tak došlo aj na vedúceho osobitnej 
školy Ľudovíta Didiho. On bol však hr-
dým človekom a nedokázal sa podria-
diť novej kolaborantskej vrchnosti tak, 
ako väčšina jeho spoluobčanov. Nedo-
kázal nazývať vojenské prepadnutie a 

okupáciu Československa "bratskou 
pomocou", ako sa na previerkach vyža-
dovalo. Prišiel nielen o vedúcu funkciu, 
ale aj o prácu učiteľa a služobný byt. 
Spolu s ním prišla o prácu aj manželka 
Mária. „Stali sme sa robotníkmi vo fab-
rike. Manžel po roku a pol v škodlivom 
prostredí fabriky dostal žalúdočné vre-
dy a lekári mu museli odstrániť väčšiu 
časť žalúdka. Ja som vydržala ešte päť 
rokov,“ hovorí Mária Didiová.

Informácie o politickom dianí získa-
vali zo zahraničných rádiových vy-
sielačiek Hlas Ameriky a Slobodná 
Európa, ktoré počúvali takmer každý 
deň. Tu sa aj dozvedeli ako možno 
podpísať Chartu 77. Navštívili mat-
ku vtedy zakázanej speváčky Marty 
Kubišovej v predajni Supraphon v 

Prahe. Ona im sprostredkovala kon-
takt na pražských disidentov a obaja 
manželia podpísali Chartu 77. Nasle-
dovalo prenasledovanie zo strany 
štátnej bezpečnosti, ktoré bolo tak 
neznesiteľné, že rodina Didiovcov 
požiadala o vysťahovanie do Spoje-
ných štátov amerických. Prišla však 
zamietavá odpoveď - vraj to nie je v 
záujme socialistického štátu.

Inšpirácia spisovateľa Ľudovíta 
Didiho
Politický prevrat v roku 1989 a koniec 
socializmu zastihol manželov Didiov-
cov už na dôchodku. Napriek dôchod-
kovému veku a zlému zdravotnému 
stavu Ľudovít Didi po občianskej re-
habilitácii sa vrátil do práce v školstve. 
Pracoval až do roku 1998 ako riaditeľ 
Detského domu v Koliňanoch. Na po-
slednú etapu ich manželského života 
si pani Mária Didiová spomína: "Keď 
manžel prišiel do dôchodku, tak sa len 
ponevieral po byte. Čo s takým člove-
kom? Bol chorý, nič ho netešilo, ne-
vedel čo so sebou. Keď prišli vnúčatá, 
zabával ich rozprávaním príbehov. Tak 
som mu poradila, aby svoje spomien-
ky a príbehy zapísal." 

Ako 67-ročný dôchodca začal Ľudovít 
Didi nahrávať na diktafón spomienky 
na svoj zaujímavý život, ktoré neskôr 
prepísal na písacom stroji. Tak vznikla 
jeho prvá kniha "Príbehy svätené ve-
trom" vydaná v roku 2004. Venoval ju 
svojej celoživotnej láske - Márii, s kto-
rou prežil celý svoj život. V úvode knihy 
napísal krátke venovanie: "Mojej man-
želke, bez ktorej by táto knižka nikdy 
nevznikla". Nasledovali vydania ďalších 
troch kníh, z ktorých posledná "Róm 
Tardek a jeho osud" (2013) vyšla až po 
spisovateľovej smrti. Časť zvukových 
nahrávok a strojopisných záznamov 
ešte čaká na svoje spracovanie a zve-
rejnenie.

Na záver stretnutia s Máriou Didiovou 
sme sa opýtali, či neoľutovala svoje 
niekdajšie rozhodnutie vzoprieť sa 
svojej rodine a aj celej spoločnosti, keď 
sa vydala za Róma a spolu s ním zdieľa-
la neľahký život disidentov, vydeden-
cov žijúcich na okraji spoločnosti. Pani 
Mária rozhodným hlasom odpoveda-
la: "Nie, ničoho neľutujem".

Slavomír Flimmel

O signatárovi Charty 77 spisovateľovi Mgr. Ing. Ľudovítovi Didiovi (1931 - 2013) Púchovské 
noviny už písali viackrát. Navštívili sme jeho manželku a synov na chalupe v Pružine a získali 
ďalšie informácie o ich spoločnom živote.
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streda: 18. 9. 2019 
Astronomický krúžok o 16:30
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľné-
ho času Včielka. Podkrovie ŽD.

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

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

streda: 25. 9. 2019 
DoSlova: beseda a čítačka s Mirkou Ábelovou o 18:30 
V cykle literárnych večerov „DoSlova“ priví-
tame tentoraz slovenskú poetku, rozhlasovú 
redaktorku, občasnú textárku a herečku Mir-
ku Ábelovú. V roku 2010 získala Cenu Rudol-
fa Fabryho a v roku 2012 vyhrala súťaž Básne 
Asseco Solutions, na Rádiu_FM moderuje 
poetickú desaťminútovku Nedeľná chvíľka 
poézie_FM a je hovorkyňou enviromentál-
nej organizácie Greenpeace Slovensko.  Súčasťou besedy o jej tvorbe a živote 
bude aj čítanie z jej kníh. Vstupné: dobrovoľné. Čitáreň ŽD. Organizátor P. barón.

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

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

September
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda: 18. 9., 19.30 h       Piatok: 27. 9., 17.30 h  

SKUTOK SA STAL   
Dokumentárny film ponúkne pohľad a mapovanie slovenskej minulosti cez konkrétny príklad 
najväčšej spoločenskej kauzy 90-tych rokov cez príbeh troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Ró-
berta Remiáša a Petra Tótha. Skutok sa stal je silným dokumentárnym odkazom, ktorý prinesie 
slovenským divákom aj nové a dôležité súvislosti a odhalenia. Film pojednáva aj o tom, ako to 
bolo naozaj s únosom prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a kauzou Technopol. A o 
tom, čo s tým má Marián Kočner.
MN  12 rokov –  Slovensko  –  Fórumfilm  - 82´-  originálna znenie – dokument. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Piatok: 20. 9., 17.30 h                  Nedeľa: 22. 9., 15.30 h         Sobota: 28. 9., 15.30 h  

ANGRY BIRDS VO FILME 2   
Red, Bomb a Chuck sa vracajú v pokračovaní populárnej rozprávky. Okrem vtáčieho Píplandu a 
sveta ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov existuje aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia 
predstavujú pre všetkých novú hrozbu. Ak sa chcú zachrániť, musia sa odvekí súperi spojiť a spo-
lupracovať. Z najhorších nepriateľov je tak ešte horší tím...
MP  –  USA  –  Itafilm  -  96´-  slovenský dabing  –  animovaná  komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. Každý divák dostane DARČEK: pexeso filmo-
vej rozprávky Ovečka Shaun vo filme! 

Piatok: 20. 9., 19.30 h   Sobota: 21. 9., 17.30 h  

RAMBO: POSLEDNÁ KRV   
Ešte raz, naposledy a osudovo prichádza do kín John Rambo v podaní Sylvestra Stalloneho. Pia-
tym dielom Rambo: Posledná krv uzavrie takmer štyridsať rokov dlhý príbeh legendárnej akčnej 
postavy. Po neľútostných bojoch v džungli a púšti sa dej zavŕši tam, kde sa v snímke Prvá krv 
začal. Doma v Amerike. Nakoniec ho aj tu doženie minulosť. Rambo bude nútený oprášiť svoje 
schopnosti a vydať sa na cestu krvavej pomsty. 
MN 15 rokov  – USA   – Bontonfilm –  100´ –  titulky  –  akčný, thliller. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 21. 9., 19.30 h   Streda: 25. 9., 19.30 h 

AD ASTRA
Brad Pitt putuje na vonkajší okraj slnečnej sústavy, aby zastavil hrozbu pre život na Zemi. Obja-
vuje tam tajomstvá, ktoré spochybňujú povahu ľudskej existencie a naše miesto vo vesmíre. 22. 
storočia. Umelá inteligencia je integrovaná do všetkých priemyselných odvetví, Mesiac a Mars sú 
kolonizované, ľuďmi osídlené satelity obiehajú okolo Neptúnu, najvzdialenejšej planéty slnečnej 
sústavy. Na Zemi sa stavia nová babylónska veža. Je to anténa, ktorej koniec dosahuje až do ves-
mírneho priestoru a ktorá má slúžiť k vyhľadávaniu inteligentného mimozemského života... 
MN 12 rokov  – USA   – Cinemart –  124´ –  titulky  –  sci-fi, thriller. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Štvrtok: 26. 9., 19.30 h  Vstupné 3,50

CINEVISION FILM TOUR 2019 
ZA DVERAMI
Za dverami je psychologický thriller, ktorý dá svojim špecifickým spôsobom spracovania divákovi 
možnosť nahliadnuť do mysle chorého človeka - schizofrenika Lea.   
MN 15 rokov – SR  – CineVision -  15´-  slovensky – psychologický, thriller, experimentálny.

TOTO NIE JE O NÁS
Rok 1933. V prvorepublikovej a stále multinacionálnej Bratislave silnie vplyv slovenských nacio-
nalistov. Tí využívajú napätú situáciu v Slovenskom národnom divadle, aby si aj takýmto spôso-
bom upevňovali svoju politickú moc a rozširovali propagandu. Zapálení a zmanipulovaní študen-
ti sa búria, demonštrujú, vyvolávajú nepokoje namierené najmä proti Čechom a Maďarom. Nie sú 
však jediní, ktorí podľahli ideológii prehnaného národniarstva.   
MN 15 rokov – SR  – CineVision -  13´-  slovensky – historický, dráma.

RÍBEZĽÁK
Ríbezľák je poetická komédia, ktorá rozpráva príbeh starého spisovateľa Ondreja a jeho manželky 
Katky. Je to nežný príbeh o láske, nádeji, ale hlavne o silných putách, ktoré nás spájajú s našimi 
najdrahšími a robia z nás tých, ktorými sme dnes. Hrajú Martin Huba, Emília Vášáryová, Martina 
Kapráliková, Michaela Piesyková, Ludwig Bagin. 
MN 15 rokov – SR  – CineVision -  18,5´-  slovensky   – poetický, komédia, dráma.

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

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

Utorok: 24. 9.  kinosála         16.00 h

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

Utorok: 24. 9.       zasadacia miestnosť      18.00 h

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

Utorok: 24. 9.       kinosála        18.15 h

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

Streda: 25. 9.       kinosála        10.00 h

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

Streda: 25. 9.        tanečná sála       18.05 h

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

Streda: 25. 9.       veľká sála        19.00 h

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

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

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

Info aj na www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY, 
tel. 0908 718 662.
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Piatok: 20. 9.  
Kôprová kyslá so zemiakmi 
1. Kurací perkelt, maslové halušky
2. Pečený pstruh na masle, pažítkové ze- 
miaky, mrkvovo-jablkový šalát 
3. Hovädzí plátok na zelenine, tekvicové 
pyré
Dezert: Dobošové rezy

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 17. 9.
Šošovicová na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kuracie ,,Chilli con Carne“ (fazuľka, 
kukurička), dusená ryža
2. Hovädzie varené na šípkovej omáčke, 
domáca knedľa
3. Koložvárska kapusta, varené zemiaky 
     
Streda: 18. 9.
Sedliacka s krúpami, chlieb   
Hovädzí vývar ,,Rissi-Bissi“
1. Morčací steak na anglickej zelenine, 
dusená ryža  
2. Hovädzia roštenka na slaninke, dusená 
ryža, hranolky  
3. Vyprážaný pastiersky syr, varené zemia-
ky, kyslá uhorka  

Štvrtok: 19. 9.
Hubová polievka so zeleninou, chlieb   
Slepačí vývar, špenátové halušky, zelenina  
1. Kuracia rolka (šunka, syr, sušené paradaj-
ky), dusená ryža, zel. obloha 
2. Jelenie stehno na dubákovej omáčke, 
karlovarská knedľa (5,90 €) 
3. Dukátové buchty, vanilkový krém 

Piatok: 20. 9.
Kalerábový krém, chlebové krutóny
Hovädzí vývar so zeleninkou a cestovinou   
1. Hydinová diabolská zmes, chlieb vo vajci 
2. Bravčový steak vrchár, dusená ryža   
 3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 17. 9.
Karfiolový krém, chlebové krutóny 
1. Zeleninovo-syrový karbonátok, varené 
zemiaky, domáci cesnakový dresing 
2. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
pečeňová plnka, ovocný kompót
3. India: Bravčové mäso v cesnakovo-pi-
kantnej omáčke, zeleninová ryža 

Streda: 18. 9. 
Cesnačka so syrom a šunkou, chlebové 
krutóny 
1. Bryndzové pirohy s kyslou smotanou a 
slaninkou
2. Vyprážaný bravčový rezník, hráškovo-ze-
miakové pyré, rajčinovo-cibuľkový šalát
3. India: Kuracie HYDERALADI MASALA, 
cesnakový chlieb NAAN, miešaný zeleni-
nový šalát 

Štvrtok: 19. 9.  
Hovädzí vývar s rezancami, zeleninou a 
domácimi pečeňovými haluškami 
1. Miešaný zeleninový šalát s kúskami vy-
prážaného Camembertu, dresing, bagetka 
2. Hovädzie Chilli con carne, dusená ryža 
3. India: Kuracie mäso v SCHEWAN omáč-
ke, vajíčkové rezance

Piatok: 20. 9.  
Fazuľová so zeleninou 
1. Zapekané zemiaky Quattro formaggi, 
červená repa 
2. Vypráž. kur. rezeň plnený schwarz-
waldskou šunkou a suš. rajčinou, pučené 
zemiaky s pórom, šalát z čín. kapusty a 
kukurice
3. India: Kuracie LOLLIPOPS, cesnakovo-
-pikantná restová ryža 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok:17. 9.
Jemný tekvicový krém s cestovinou
1. Morčacie prsia v slaninke na grilovanej 
zelenine s batatovo-smotanovým pyré
2. Dusená pečeň na cibuľke s čerst. majorá-
nom, hrášková ryža a mieš. kyslý mix
3. Kapustové strapačky s bravčovým 
údeným kolenom a mladou cibuľkou                                                        
4. Miešaný zeleninovo-listový šalát s jemne 
pálivými rezancami z hovädzej roštenky, 
grilovaná bagetka 

Streda: 18. 9.                                                                                                                                            
Hustá fazuľová                                                                                                                          
1. Konfitované kačacie stehienko na 
červenej kapuste s jablkami, grilovaný 
žemľový koláč

2. Grilovaný hermelín, korenené brus-
nice a pažítkové zemiaky s maslom                                                         
3. Čokoládové palacinky zapekané s 
vanilkovým krémom, brusnicová šľahačka                                                                
4. Miešaný zeleninovo-listový šalát s jemne 
pálivými rezancami z hovädzej roštenky, 
grilovaná bagetka 

Štvrtok: 19. 9.                                                                                                                                               
Zemiakovo-cesnaková polievka s chlebo-
vým krutónom  
1. Obrátený hyd. rezeň s jemnou horčico-
vou omáčkou, dusená ryža, červená repa
2. Bravčové dusené mäso s kôprovou 
omáčkou a varenou knedľou
3. Zapekaná brokolica so zeleninou, syrom 
a zemiakmi, paradajkové ragú s bazalkou                                  
4. Miešaný zeleninovo-listový šalát s jemne 
pálivými rezancami z hovädzej roštenky, 
grilovaná bagetka 

Piatok: 20. 9.                                                              
Zeleninová polievka s mrveničkou                                                                                                         
1. Kuracia roládka s bylinkovou omáčkou, 
maslová baby karotka s medom a zemia-
kovo-smotanové pyré
2. Vyprážaná tilápia s citrónom a zemiako-
vým šalátom s majonézou
3. Široké domáce rezance so sladkým 
maslom, tvarohom a ovocím
4. Miešaný zeleninovo-listový šalát s jemne 
pálivými rezancami z hovädzej roštenky, 
grilovaná bagetka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok:  17. 9. 
Kalerábová s ryžou, chlieb
1. Bravčová roláda cigánska, zemiaková 
kaša, paprikový šalát 
2. Alsaské rezance (špenát, syr, slanina, ol. 
olej) 
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky

Streda: 18. 9.
Gulášová s mäsom a zemiakmi, chlieb 
1. Kur. plátok na šampiňónoch, dusená 
slovenská ryža, zeleninové obloženie
2. Zemiakové placky so syrom a feferón-
kami
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky

Štvrtok: 19. 9.  
Zeleninová vývarová s rezancami, chlieb 
1.  Vypr. bravčový rezeň, zemiakový šalát  
s majonézou
2. Zeleninové rizoto, sterilizovaná kukurica  
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky 

Piatok: 20. 9.
Brokolicová jemná, chlieb
1. Segedínsky guláš, kys. knedľa 
2. Ryžový nákyp s jablkami a hrozienkami 
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok:  17. 9.
Hrášková s opekaným chlebom
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa
2. Mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, 
uhorka

Streda: 18. 9.
Minestrone
1. Kurací stehenný steak, hokaido omáčka 
so šampiňónmi, maslové halušky
2. Bravčové znojemské pliecko, dusená 
ryža

Štvrtok:19. 9.
Demikát
1. Černohorský bravčový rezeň, zemiaky, 
tatarská omáčka
2. Hovädzie „Chilli con carne“, dusená ryža

Piatok: 20. 9.
Čínska s rezancami 
1. Morčací rezeň, baby karotka s medom a 
slaninkou, ryža/americké zemiaky
2. Boloňské bravčové špagety so syrom

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok:  17. 9.
Zeleninová so špenátovými haluškami 
1. Bravčové Bratislavské pliecko, zem. pyré
2. Papardelle carbonara
3. Kuracie soté so šampiňónmi, dusená 
ryža
Dezert: Kocka s medovou kôrou 

Streda: 18. 9. 
Kurací vývar s celestínskymi rezancami 
1. Divinové ragú na zelenine, pučené 
zemiaky so slaninkou 
2. Parené buchty s čučoriekami
3. Morčacia roláda na šalviovom rizote 
Dezert: Kokosové rezy

Štvrtok: 19. 9.  
Hŕstková
1. Kurací vyprážaný rezeň, zemiakový šalát 
s majonézou
2. Krémové rizoto s kuriatkami 
3. Bravčový steak na trojfarebnom korení, 
bylinková ryža, zeleninový šalát 
Dezert: Mandarínkové rezy

OKRASNÝ
KAMEŇAKCIA -10%
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„Dze vršek, dze jamka, dze jaká rovnianka"
Keď som sa dozvedel, že obec Lúky 
sa zapojila do celoslovenskej súťa-
že o najkrajšiu obec roku 2019, ako 
rodák z Púchovskej doliny som netr-
pezlivo čakal, ako to dopadne. Bez-
prostredne po vyhlásení výsledkov 
mi starosta obce Ján Behro zatele-
fonoval: „Štefan máme titul v súťaži 
Dedina roka 2019" a pokračoval: 
„Hlavnú cenu sme nezískali, ale oce-
nenie DEDINA AKO HOSPODÁR ma 
teší o to väčšmi, veď naše úsilie, ktoré 
sme spoločne vynaložili na záchranu 
našej malebnej obce a prinavrátenie 
jej zašlej slávy, nevyšlo nazmar. Ťažko 
mi je opísať pocit pri preberaní tohto 
významného ocenenia. Zmocnilo sa 
ma obrovské nadšenie z toho, ako 
ďaleko sa dá zájsť, keď sa chce. Toto 
nám dalo ďalšiu silu pokračovať. A 
ja sľubujem, že sa ešte pokúsime aj 
o prvenstvo. Chcem tiež zablahože-
lať svojim kolegom a priateľom k ich 
úspechu v súťaži, obci Dohňany, Bole-
šovu a samozrejme hlavnému víťazo-
vi - obci Papradno. Ďakujem všetkým, 
ktorí mi pomáhali s prezentáciou. 
Najväčšia vďaka však patrí poslan-
com OZ, zamestnancom obce a všet-
kým občanom. Máme byť na čo hrdí.“

Potešilo ma to a nasledujúci deň 
som mu išiel osobne zablahoželať. 
Netušil som, že tam objavím hoto-
vý poklad. „Už keď si prišiel, pozri si 
našu výstavu o kopaniciach," pozval 
ma starosta na výstavu. Tá je inšta-
lovaná v prízemí obecného úradu a 
hneď ako som vošiel do výstavných 

priestorov, zmocnil sa ma príjemný 
pocit zašlej slávy dávnych čias osad-
níkov. Výstavu pripravila a zrealizova-
la miestna občianka a členka miest-
nej folklórnej skupiny Javorník Mária 
Štefániková, st. Pani Mária si takto 
splnila svoj sen zachovať spomienky 
a život osadníkov z obce Lúky. Život 
na kopaniciach bol veľmi ťažký a nie 
každý si zvykol na takýto spôsob 
života. Osadníci sa venovali chovu 
dobytka a poľnohospodárstvu. Po-
stupne som prechádzal osadami a z 
fotografií bolo jasne vidieť akú archi-
tektúru vdýchli miestni stavitelia do 
svojich obydlí. Chalupy harmonicky 
zapadali do panenskej prírody a v 
tvárach osadníkov je vidieť celý živo-
topis. Jasne sa dá vyčítať odhodlanie, 
ťažká práca, ale aj spokojnosť a láska 
a úcta k životu. 

Predstavme si jednotlivé osady:
Osada Bariny-Svinné - po tejto 
osade zostala len murovaná studňa.  
Osada Brehy.
Osada Korenákovci, ktorá dostala 
svoj názov podľa rodu, ktorý vlastnil 
pozemok. 
Osada Kurejovci - táto vznikla zo sta-
rého bačoviska, ktoré sa volalo Banát.  
Osada Martinkovci - nachádza sa 
na brehu Lúckeho potoka a susedí s 
Lýskym chotárom. Jedným z posled-
ných osadníkov bol Juraj Martinko, 
ktorému sa stala osudná veľká ná-
dielka snehu. Krov na chalupe nevy-
držal ťarchu snehu preboril sa a Juraj 
tragicky zahynul. 
Samota Bátkovce volá sa podľa pr-
vých obyvateľov manželov Bátkovcov. 
Nachádza sa pod osadou Zadiel, tu 
boli postavené dve drevenice. 

Osada Zadiel sa nachádza na roz-
hraní Lazovského a Vydrnského cho-
tára a názov pravdepodobne získala 
podľa pozemku, na ktorom si man-
želia Húževkovci postavili chalupu. 
Pán Štefan Húževka sa venoval ko-
váčstvu, výrobe metiel, kolovratkov 
a dokázal opravovať aj staré hodiny.  
Osada Niva. 

O tom, že na kopaniciach vyrastali aj 
talentovaní ľudia, svedčí že pán Pa-
vol Matuščín bol nielen dobrý špor-
tovec, ale pre lásku k športu aj poét, 
veď pre futbalistov z Lúk zložil futba-
lovú hymnu Óhijo:
ÓHIJO, ÓHIJO,  
JOKOHAMA, JOKOHAMA, TÓKYJO, 
ČUNGA TUNGA, ČUNGA TUNGA,  
MANDARÍN,  
KILIMANDŽARO, KILIMANDŽÁRO, 
MŇAU, MŇAU, MŇAU.
Spievali si ju viaceré generácie futba-
listov z Lúk. 

Nebudem viacej opisovať prekrásnu 
výstavu spomienok na časy kopaníc, 
ale chcem poďakovať pani Márii Šte-
fánikovej za pekný a hodnotný záži-
tok. Už názov výstavy je autentický: 
„Dze vršek, dze jamka, dze jaká rov-
nianka". A ja pridám: „dze jaká spo- 
mienka".

Štefan Kaštýľsky, spisovateľ 

Krytá plaváreň je pre verejnosť opäť otvorená 
od 3. septembra 2019.

Zľavnené plávanie za vstupné 1 euro 
od pondelka do piatka od 10.00 do 12.00. 
Raňajšie plávanie: ut, st, št od 7.00 do 8.00.

Pondelok - piatok  17.30 - 20.30
Sobota:   14.00 - 20.30
Nedeľa:   14.00 - 20.30
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Ronald Sůra bol len krôčik od medaily
Len tí najlepší z najlepších sa zúčastnili v lu-
xemburskom meste Hamm majstrovstviev 
Európy v klasickom tlaku na lavičke (bench 
press). 

V kategórii dospelých Slovensko reprezentovali 
štyria muži, medzi ktorými bol aj člen športové-
ho klubu AMONREI PÚCHOV Ronald Sůra (Rony). 
Celkovo 245 pretekárov bojovalo o najcennejšie 
medaile z ME. Pretekári v rámci súťaže majú tri 
pokusy, aby dokázali svoju športovú výkonnosť. 
Rony súťažil v kategórii M3 do 83 kilogramov 
(muži, 60 a viac rokov). Po prvom pokuse bol 
na medailovej pozícii, ale v konečnom účtovaní 
skončil „krôčik od medaily“ - na štvrtom mieste 
s výkonom 125 kilogramov. Krásny úspech, gra-
tulujeme!

Rony je typ športovca, ktorý vie svojím príkla-
dom ukázať mladým ľuďom, ale aj strednej a 
staršej generácii, že aj v pokročilejšom veku sa 
dá výkonnostne, ba až na reprezentačnej úrovni 
vykonávať takmer každý šport. Je veľmi cieľave-
domý, poctivý v tréningovom procese, nič ne-
nechá na náhodu a pre úspech urobí všetko. Je 
na neho vždy spoľahnutie. Výkonnostne má na 
to, aby sa v budúcnosti stal medailistom na ME 
a MS. Rok 2019 je pre Ronyho v disciplíne tlak na 
lavičke najúspešnejším. Dvakrát zvíťazil na M SR, 
vytvoril päť národných rekordov a na ME získal 
už spomínané štvrté miesto.

Okrem pretekára Ronalda Sůru cestovali do Luxem-
burgu: vedúci výpravy a tréner Marián Prekop, asis-
tent a zároveň aj šofér Roman Dorociak, foto a videá 
mal na starosti Jozef Valach ml. Do tréningového 
procesu sa výrazne zapojil aj druhý tréner Roman 
Hvizdák s cieľom maximálne pomôcť Ronymu v prí-
prave na ME. Náhla choroba mu však neumožnila 
účasť na ME a tak ho narýchlo zastúpil J. Valach ml. 
Spolu s nami cestovali aj ďalší traja reprezentanti a 
dcéra jedného z nich. Cestou naspäť sme viezli do-

mov tri strieborné medaily a dve štvrté miesta. Cel-
kovo hodnotím účasť na ME pozitívne aj z hľadiska 
získania medzinárodných skúseností pre sprievodný 
tím (tréner, asistencia, foto...) a samotného pretekára.

Sponzorsky prispeli: Miloš Radosa, Alexander Brežný 
- AB stavebniny, Ivan Valenta, Allianz, Miloš Kryštof, 
Mikona, Veteška VS Mont, Dušan Ondrišík, Rudolf 
Barborík. 

Marián Prekop

Večerná talkshow v Púchove:  Po letnej prestávke sa do kaviarne Podivný barón v Župnom dome opäť vracia večerná talkshow DO POHODY a prichádza  
s niekoľkými zmenami. Okrem novej grafiky došlo aj k zmene termínov. Kým doteraz boli diváci zvyknutí na sobotné večery, od septembra budú termíny  
nastavené voľne. Najbližšia talkshow bude už v pondelok 23. 9. o 19:00 hod.  Prvýkrát neprivítame len jedného hosťa, ale rovno troch, pretože do čitár- 
ne Župného domu zavíta populárna skupina S HUDBOU VESMÍRNOU, ktorú môžete okrem ich klipov a koncertov poznať aj z obrazoviek RTVS, 
kde pôsobia ako moderátori folklórnej show ZEM SPIEVA. O tomto všetkom sa bude moderátor Šimon Gabčo rozprácať s herečkou Dominikou 
Morávkovou, ktorú môžete poznať napríklad z filmu ŠPINA alebo bratislavského divadla Astorka, Danielom Kisom, ktorý je medzi fanúšikmi zná-
my skôr ako Sorizzo a Marekom Kolenom, ktorý pôsobí v Slovenskom národnom divadle ako herec. Táto trojica zavíta do najbližšej večernej talkshow  
DO POHODY, ktorú si môžete prísť vychutnať už v pondelok 23. 9. o 19:00 do čitárne Župného domu.
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NAVŠTÍVTE STÁNKY ALEXANDRA 
COMPLEX NA JARMOKU

Pred kaviarňou El Greco na Moyzesovej ulici 
budú rozvoniavať obľúbené pleskavice 
v  pizza chlebe a  gyros v  tortille. Určite si 
dajte, ale ešte si nechajte miesto, pretože 
o pár metrov ďalej, v stánku Hunty Fish na 
návštevníkov jarmoku čakajú špeciality 
domácej kuchyne – bryndzové halušky, 
zemiakové placky, divinový guláš a  chutné 
hovädzie hamburgery. Nevynechajte ani 
stánok rehabilitačného centra Medella, kde 
sa dozviete všetko o tom, ako žiť bez bolestí. 
No a  potulky po jarmoku odporúčame 
ukončiť pred Alexandra Hotelom na 
Dvoroch, kde ponúkneme zadarmo 
ochutnávku nášho cateringu a okrem toho  
grilované prasiatko, pečenú klobásu, 
huspeninu, domáce čučoriedkové koláče, 
dobrú kávu a  samozrejme pivo a  kvalitný 

burčiak. Ten nebude chýbať v  žiadnom 
z našich stánkov.
Za každý nákup v  stánkoch Alexandra 
Complex dostanete jeden tombolový 
lístok. Žrebovanie tomboly o  hodnotné 
ceny a  hlavnú cenu – wellness pobyt 
pre 2 osoby v  luxusnom hoteli – začína 
o  17.00 h v  chill out zóne pred Alexandra 
Hotelom. V tejto časti bude mnoho atrakcií 
pre deti a príjemné sedenie. Postaráme sa 

o to, aby ste vy mohli konečne oddychovať 
a  vychutnávať si atmosféru, kým deti budú 
bezpečne šantiť, skákať na niekoľkých 
nafukovacích atrakciách, behať s balónmi či 
tancovať. 
A  máme ešte jednu veľkú novinku! Pretože 
nám záleží na priestore, kde žijeme a na tom, 
aby ste sa s  nami na Púchovskom jarmoku 
mali dobre, rozhodli sme sa ísť cestou 
nulového odpadu (zero waste). Všetky 
poháre, taniere, príbory a obaly v našich 
stánkoch budú KOMPOSTOVATEĽNÉ! 
Vyzerajú ako plastové, slúžia rovnako ako 
plastové, ale rozložia sa za pár týždňov 
a  pokojne si nimi potom môžete trebárs 
pohnojiť kvety.                      Tešíme sa na vás!

Alexandra Complex sa už tradične zúčastňuje 
Púchovského jarmoku a chýbať nebude ani na XXI. 
ročníku. V troch stánkoch sme pre návštevníkov 
pripravili niekoľko noviniek. Na čo sa môžete tešiť?
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Prvá extraligová výhra dorastu sa zrodila v Martine
HOKEJ

EXTRALIGA DORAST

LIGA KADETOV

6. HT
1. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 3:2 (1:1, 1:0, 

1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
8. HT
1. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 5:12 (0:6, 4:4, 
1:2), 4. Pobežal (Palan), 8. Lazkov (Pobežal), 8. Pobe-
žal (Lazkov), 12. Lazkov (Mikovič), 15. Lazkov (Pobe-
žal), 18. Palan (Lazkov), 21. Palan (Pobežal), 34. Palan, 
34. Palan (Pobežal), 36. Lazkov (Pobežal), 47. Pobežal 
(Behan), 50. Pobežal (Hazala, Lazkov)
Žilina – Ružomberom 8:4, Altis Orava – Považská Bys-
trica 7:4
1. MŠK Púchov  1 1 0 0 12:5 2
2. Žilina  1 1 0 0 8:4 2
3. Orava 1 1 0 0 7:4 2
4. P. Bystrica  1 0 0 1 4:7 0
5. Ružomberok  1 0 0 1 4:8 0
6. Martin  1 0 0 1 5:12 0
7. HT
1. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 3:8 (0:3, 2:3, 
1:2), 28. Koncový, 32. Baroš (Luhový), 53. Plevák (Sei-
ler), Považská Bystrica – Dolný Kubín 5:3
1. Martin  1 1 0 0 8:3 2
2. P. Bystrica  1 1 0 0 5:3 2
3. D. Kubín  1 0 0 1 3:5 0
4. MŠK Púchov  1 0 0 1 3:8 0

1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI

KTO S KÝM NA ĽADE
2. liga muži
1. kolo: MŠK Púchov – Bratislavský hokejový 

klub (21. 9. o 17.30)
Extraliga dorast
3. kolo: MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves (21. 

9. o 14.00)
4. kolo: MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves (22. 

9. o 10.00)
Kadeti
2. kolo: HC Topoľčany – MŠK Púchov (21. 9. o 

17.00)
1. liga starší žiaci
8. HT
2. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov (21. 9. o 

9.00)
7. HT
2. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina (21. 9. o 

9.00)
1. liga mladší žiaci
6. HT
2. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov (21. 9. o 

11.30)
5. HT
2. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina (21. 9. o 

11.30)

1. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 4:3 pp (2:0, 
0:1, 1:2, 1:0), 21. Grbál, 49. Kuriš (Urban, Pobežal), 
51. Rusnák (Pobežal, Urban), Michalovce – Slovan 
Bratislava 1:6, Košice – Skalica 4:2, Nitra – Banská 
Bystrica 4:2, Trnava – Trenčín 5:2, Žilina – Liptovský 
Mikuláš 7:2, Spišská Nová Ves – Poprad 0:3
2. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 3:6 (0:2, 1:1, 
2:3), 6. Grbál (Urban, Pobežal), 15. Urban, 37. Urban 
(Kuriš), 51. Pobežal (Urban), 53. Urban (Pobežal), 55. 
Polchotin (Pobežal), Michalovce – Slovan Bratislava 
1:8, Košice – Skalica 2:1, Nitra – Banská Bystrica 7:3, 
Trnava – Trenčín 5:2, Žilina – L. Mikuláš 2:3 pp
1. Nitra  4 3 1 0 0 22:10 11
2. Slovan  4 2 0 1 1 19:13 7
3. Trnava  2 2 0 0 0 10:4 6
4. Trenčín  4 2 0 0 2 14:10 6
5. Košice  2 1 1 0 0 6:3 5
6. Žilina  2 1 0 1 0 9:5 4
7. Poprad  1 1 0 0 0 3:0 3
8. Martin  2 0 1 0 1 7:9 2
9. L. Mikuláš  2 0 1 0 1 5:9 2
10. Skalica  2 0 0 1 1 3:6 1
11. MŠK Púchov  4 1 0 1 2 9:17 1
12. Sp. N. Ves  1 0 0 0 1 0:3 0
13. B. Bystrica  2 0 0 0 2 5:11 0
14. Michalovce  2 0 0 0 2 2:14 0

Od 8. do 16. septembra sa v ruskom meste Saratov 
konali IX. majstrovstvá sveta v hasičskom športe do-

rastencov a dorasteniek a zároveň XV. majstrovstvá 
sveta  žien a mužov v hasičskom športe. Slovenská 

republika mala svoje zastúpenie v každej ka-
tegórií a Dobrovoľný hasičský zbor Nosice je 
hrdý, že práve naša najmladšia členka Terezka 
Srogončíková (na snímke) nás reprezentovala 
v kategórií stredné dorastenky. Pretekári sú-
ťažili v štyroch disciplínach – výstup do ha-
sičskej veže, beh na 100 metrov cez prekážky, 
požiarna štafeta a napokon kráľovská disciplí-
na požiarny útok. Časy z výstupu na hasičskú 
vežu a z behu na 100 metrov cez prekážky sa 
započítavajú jednotlivcom, ale zároveň aj do 
celkového hodnotenia družstva. 

Počas prvého súťažného dňa sa konal vý-
stup do hasičskej veže, kde Terezka dosiahla 
čas v prvom pokuse 8,85 sekundy a v druhom 
pokuse 8,83 sekundy. V celkovom poradí sa 
umiestnila na 10. mieste, keď za víťazkou Vasi-
linou Komutovou z Ruskej federácie zaostala 
o 1,49 sekundy. Vo výstupe na hasičskú vežu 
v  kategórií žien slovenská reprezentantka Lí-
via Jankaninová zabehla slovenský rekord  s 
časom 8,02 sekundy. 

Druhý deň šampionátu patril behu na 100 
metrov cez prekážky. Krásne slnečné, i keď 
zrána chladné  počasie pretekárom prialo a 
Terezka v prvom pokuse dosiahla čas 19,43 

sekundy, ktorý si v druhom pokuse vylepšila a dosi-
ahla čas 18,81 sekundy, ktorý ju v tejto kategórií  die-
včatá 15 - 16 rokov zaradil na 11. miesto. Terezka ve-
kom patrí do kategórie mladších dorasteniek 13 – 14 
rokov, ale keďže v požiarnej štafete mala bežať úsek 
– hasičský domček, musela všetky disciplíny absolvo-
vať v kategórií stredných dorasteniek. Zároveň však 
môžeme povedať, že je to škoda, pretože vo svojej 
kategórii by obsadila 3. miesto a bežala by finálový
rozbeh štyroch najlepších a mohla by skončiť najhor-
šie na 4. mieste vo svete. Terezka si túto cestu v stred-
ných dorastenkách vybrala dobrovoľne po dohode s 
reprezentačným trénerom a bola pyšná a spokojná, 
že v nasledujúci deň zabehla práve tento svoj úsek 
bez chybičky. Dievčatá obsadili v štafete 5. miesto s 
výsledným časom 68,96 sekundy.

Posledný súťažný deň bol venovaný požiarnym 
útokom, kde je Slovenská republika známa vo svete 
svojou šikovnosťou a výbornými časmi, čo sa napo-
kon aj potvrdilo, pretože Slovensko získalo dve strie-
borné a jednu bronzovú medailu. 

Dorastenky obsadili v tejto disciplíne 2. miesto s vý-
sledným časom 23,28 sekundy, dorastenci 3. miesto 
s výsledným časom 20,66 sekundy a muži 2. mies-
to s výsledným časom 26,34 sekundy. V celkovom 
hodnotení všetkých disciplín  obsadili dorastenky 4. 
miesto a dorastenci 5. miesto. 

Peter Rosina, veliteľ DHZ Nosice

T. Srogončíková reprezentovala na majstrovstvách sveta
Hasičský šport

1. kolo: MŠK Púchov - MHK Dubnica nad Váhom 
10:1 (1:0, 4:0), 5:1), 9. Lazkov (Hudík), 27. Kováčik 
(Hudík), 29. Kolinko (Halušková, Lezzani), 33. Lazkov 
(Škultéty), 34. Kováčik (Kľučka), 41. Lazkov (Haluško-

1:1), Žilina – Ružomberok 22:1, Altis Orava – MŠK 
Považská Bystrica 9:3, Dolný Kubín – Dubnica nad 
Váhom 10:3
 5. HT
1. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 5:9, Ružombe-
rok – Žilina 7:10, Dolný Kubín – Dubnica nad Váhom 
4:4

vá, Vojtech), 43. Vojtech (Halušková, Pišoja), 48. Ko-
hutiar (Lezzani, Kolinko), 56. Lazkov, 58. Halušková 
(Škultéty), Partizánske - Trenčín 2:6, Nitra - Topoľčany 
7:0, Považská Bystrica - Levice 3:1



šport 19
šport    19

Futbal - 2. liga muži

Púchovčania vyhrali tretíkrát v rade, 
všetky body si priviezli zo Žiliny 

2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17

Kam na futbal

Púchovčania (v červenom) si v Žiline pripísali tretiu výhru v súťaži, z toho druhú na ihrisku súperov. Fortunaligovú 
rezervu Žiliny zdolali 2:1.                            Ilustračná snímka:  Slavomír Flimmel 

2. liga muži 
10. kolo: MŠK Púchov – ŠTK 1914 Šamorín (21. 

9. o 15.30)
2. liga starší dorast
7. kolo: KFC Komárno – MŠK Púchov (22. 9. o 

10.00)
2. liga mladší dorast
7. kolo: KFC Komárno – MŠK Púchov (22. 9. o 

12.30)
1. liga starší žiaci
U15
4. kolo: MŠK Púchov – FC Vion Zlaté Moravce/

Vráble (19. 9. o 14.00)
U14
4. kolo: MŠK Púchov – FC Vion Zlaté Moravce/

Vráble (19. 9. o 16.00)
1. liga mladší žiaci
U13
4. kolo: FC Vion Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Pú-

chov (22. 9. o 10.00)
U12
4. kolo: FC Vion Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Pú-

chov (22. 9. o 11.30)

6. kolo: MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Bratisla-
va 3:3 (1:3), Brezina, Ocelík, Živčic – Plett, Závodský, 
Bartek, Senec – Komárno 0:5, Domino – Šamorín 0:1, 
Lokomotíva Trnava – Gabčíkovo 4:0, Petržalka – Pieš-
ťany 6:0, Dubnica – Inter Bratislava 4:1, Partizánske 
– Zlaté Moravce/Vráble 0:2, Myjava – Skalica 1:0
1. Komárno 5 5 0 0 23:5 15
2. Petržalka 5 5 0 0 19:3 15
3. Dubnica 6 5 0 1 19:4 15
4. Zl. Moravce 6 4 1 1 15:11 13
5. Piešťany 6 4 0 2 9:8 12
6. Šamorín 6 3 2 1 10:6 11
7. Myjava 6 3 0 3 11:9 9
8. Karlova Ves 5 2 2 1 15:8 8
9. Inter 5 2 1 2 9:10 7
10. Domino 6 1 3 2 8:8 6
11. Skalica 6 2 0 4 8:10 6
12. Partizánske 6 2 0 4 6:16 6
13. MŠK Púchov 6 1 1 4 10:15 4
14. Trnava 6 1 0 5 9:11 3
15. Gabčíkovo 6 0 2 4 5:24 2
16. Senec 6 0 0 6 2:30 0

9. kolo: 

MŠK Žilina B – MŠK Púchov 1:2 (1:1)
Góly: 33. Farský – 41. Krčula, 75. Holiš
ŽK: Myslovič – Pavlovič, rozhodovali: Čiernik – Sú-

keníková, Béreš, 350 divákov
Rezerva fortunaligovej Žiliny začal ofenzívne a 

pritlačila Púchovčanov pred vlastné pokutové úze-
mie. Najväčšiu šancu mal v 7.minúte domáci Balaj, 
jeho sólový nájazd však Strelčík v Púchovskej bránke 
zneškodnil ešte pred pokutovým územím. Púchovča-
nia pohrozili v 12. minúte, Lackov center z ľavej stra-
ny však domáci brankár vyrazil pred dvojicu nabie-
hajúcich Púchovčanov. Domáca prevaha bola jalová, 
centrované lopty spoľahlivo likvidovala púchovská 
obrana. 

Sporadické útoky hostí končili rovnako na domá-
cich zadákoch, výnimkou bola 28.minúta, kedy sa Kr-
čula pekne uvoľnil v rohu pokutového územia, jeho 
strela však letela nad. Po polhodine domáci pridali 
na obrátkach a v 33.minúte vytlačil Strelčík s náma-
hou prízemnú strelu Balaja na roh. Po jeho zahraní sa 
odrazená lopta dostala k Farskému, ktorý nádhernou 
strelou z 20 metrov nedal Strelčíkovi šancu – 1:0. Pú-
chovčania po góle pridali na aktivite a ich napádanie 
robilo domácim problémy. V 41. minúte vybojoval 
loptu v strede ihriska Michlík, peknou prihrávkou na-
šiel Krčulu, ktorý sa rutinérsky pohral s brankárom a 
z uhla poslal loptu oblúčikom do opustenej domácej 
bránky – 1:1. 

V druhom polčase boli Púchovčania domácim viac 
ako vyrovnaným súperom, častejšie sa dostávali pred 
pokutové územie, strelecky sa však presadiť nedoká-
zali. Naopak, v 73.minúte sa zaskvel Strelčík po prí-
zemnej strele Balaja. Lekciu z efektivity a futbalovú 
modernu predviedli Púchovčania štvrť hodinu pred 
koncom. Pilát krásnym pasom našiel v pokutovom 
území striedajúceho Holiša, ten si ešte krajšie spraco-
val loptu a povedľa domáceho brankára ju poslal do 

siete – 1:2. A keďže Púchovčania bez väčších problé-
mov odolali aj záverečnému domácemu tlaku, vezú 
si zo Žiliny všetky body a víťaznú šnúru natiahli na 
tri stretnutia. Absolutórium si zaslúži celé mužstvo za 
výkon, rovnako ako početná skupina púchovských 
priaznivcov, ktorých bolo počuť po celý zápas. 

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Riška, Ozimý, Lacko, Michlík, Krčula (79. Vl-

ček), Munyorove (60. Holiš), Pilát, Pavlovič, Machara, 
Martinček (90. Martinko), tréner Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky 9. kola: 
Komárno – Košice 0:0, Banská Bystrica – Liptovský 

Mikuláš 2:1, Dubnica nad Váhom – Skalica 2:1, Bar-
dejov – Slovan Bratislava B 2:0, Podbrezová – Trebi-
šov 3:0, Petržalka – Poprad 1:3, Šamorín – Ružombe-
rok B 0:1  
1. Dubnica 9 8 0 1 23:10 24
2. B. Bystrica 9 7 0 2 23:11 21
3. Poprad 9 7 0 2 18:9 21
4. Skalica 9 5 2 2 13:11 17
5. Žilina B 9 5 0 4 20:18 15
6. Ružomberok B 9 5 0 4 17:16 15
7. Petržalka 9 4 1 4 17:16 13
8. L. Mikuláš 9 4 1 4 11:13 13
9. Podbrezová 9 4 0 5 13:13 12
10. Komárno 9 3 3 3 9:13 12
11. MŠK Púchov 9 3 2 4 11:10 11
12. Bardejov 9 3 2 4 11:12 11
13. Košice 9 1 3 5 8:12 6
14. Slovan B  9 2 0 7 6:15 6
15. Šamorín 9 1 3 5 7:19 6
16. Trebišov 9 0 3 6 10:19 3

Program 10. kola: 
MŠK Púchov – Šamorín (21. 9. O 15.30), Košice – 

Ružomberok B, Podbrezová – Bardejov, Poprad – Tre-
bišov, Skalica – Petržalka, Slovan Bratislava B – Žilina 
B, Liptovský Mikuláš – Dubnica nad Váhom, Komárno 
– Banská Bystrica 

6. kolo: MŠK Púchov – Karlova Ves Bratislava 1:2 (1:2), 
Kaštan, vlastný (Obšivan) – Kovács, Senec – Komár-
no 5:2, Domino – Šamorín 1:2, Lokomotíva Trnava 
– Gabčíkovo 6:0, Petržalka – Piešťany 3:0, Dubnica 
nad Váhom – Inter Bratislava 2:0, Partizánske – Zlaté 
Moravce/Vráble 1:0, Myjava – Skalica 2:0
1. Trnava 6 4 1 1 21:7 13
2. Myjava 6 4 1 1 17:5 13
3. Petržalka 5 4 0 1 19:6 12
4. Skalica 6 4 0 2 18:11 12
5. Inter 5 4 0 1 8:5 12
6. Piešťany 6 4 0 2 11:11 12
7. Zl. Moravce 6 3 0 3 14:9 9
8. Dubnica 6 3 0 3 11:12 9
9. Komárno 5 3 0 2 9:10 9
10. Senec 6 3 0 3 14:20 9
11. Šamorín 6 2 1 3 7:13 7
12. Karlova Ves 5 2 0 3 10:15 6
13. Gabčíkovo 6 1 1 4 5:20 4
14. Domino 6 1 0 5 8:11 3
15. MŠK Púchov 6 1 0 5 11:16 3
16. Partizánske 6 1 0 5 2:14 3

Foto aj na titulke: Ján Mintál (www.mskzilina.sk)
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6. liga muži

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

3. liga muži

4. liga muži

7. liga muži - JUH

7. liga muži - SEVER

5. liga muži

Delegačná listina ObFZ na 22. septembra
6. liga muži – 8. kolo o 15.30
Košecké Podhradie – Jasenica (Pastorek), Šebešťa-

nová – Sverepec (R), Visolaje – Dolné Kočkovce (Škro-
vánek), Papradno – Udiča (Zvak, Danihel), Dohňany 
– Streženice (Gašparíková, Kodajová), Mikušovce 
– Bolešov (Kováčik), Lysá pod Makytou – Tuchyňa (R)

7. liga muži SEVER – 6. kolo o 15.30
Pružina – Bodiná (B. Mihálik), Fan Club Púchov – Or-

lové (Petrušek), Tŕstie – Praznov (Ďuriš), Dolná Brezni-
ca – Vrchteplá (Kováč)

7. liga muži JUH – 6. kolo o 15.30
Nová Dubnica – Červený Kameň (v sobotu – Ková-

čik), Kameničany – Dulov (R), Lednica – Prejta (Kapi-
la), Kolačín – Horovce (R)

6. liga dorast – 8. kolo o 12.45
Pružina – Sverepec (B. Mihálik, Ďuriš), Kvašov – Dol-

né Kočkovce (v Dulove – Kapila, Kováč), Bvrnište – 
Udiča (v Papradne – Danihel), Dohňany – Streženice 

(Kodajová), Pruské – Plevník-Drienové (v Horovciach 
– Kováčik, Pastorek), dohrávka 6. kola: Lednica – Sve-
repec (Kováč, Kapila)

4. liga starší žiaci SEVER – 6. kolo o 10.30
Pružina – Jasenica (Ďuriš), Dolná Mariková – Prečín 

(R), Domaniža – Streženice (B. Mihálik), Podmanín 
– Plevník-Drienové (o 13.00 – R)

4. liga starší žiaci JUH – 6. kolo o 10.30
Ladce – Nová Dubnica (Hikel), Košecké Podhradie 

– Ilava (Mazáň), Lednica – Bolešov (Kováč), Košeca 
– Kolačín (Škrovánek), Lazy pod Makytou – Horovce 
(R), dohrávka 3. kola: Košeca – Ladce (19. 9. o 16.00 
– Škrovánek)

4. liga mladší žiaci – 4. kolo o 10.30
Domaniža – Udiča (v sobotu – Danihel), Horná Po-

ruba – Kolačín (Kodajová), Lysá pod Makytou – Bel-
uša (o 13.00 – Hriadel), Fan Club Púchov – Ilava (o 
13.00 – Petrušek)

Prípravky MIX U11 – 4. a 9. kolo, 21. 9. o 10.00 
a 11.00

Skupina A
Košeca – Ladce (Škrovánek), Ilava – Horná Poruba 

(o 10.30 a 11.30 – Hikel), Beluša – Dubnica nad Vá-
hom B (o 12.00 a 13.00 – R)

Skupina B
Kvašov – Tuchyňa (v Dulove – R), Pruské – Lednické 

Rovne (Kapila), Bolešov – Horovce (Petrušek)
Skupina C
Jasenica – Dolná Mariková (B. Mihálik), Visolaje – 

Brvnište (R), Fan Club Púchov – Šebešťanová (o 14.00 
a 15.00 – Ďuriš)

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

-Drienové (Zvak), Prečín – Praznov (v nedeľu – Ja-
nek)

7. kolo:
Handlová – Uhrovec 6:2, Zemianske Kostoľany – Tren-
čianska Turná 2:3, Horná Poruba – Chocholná-Velčice 
0:0, Kanianka – Podmanín 0:0, Veľké Uherce – Ladce 
3:0, Plevník-Drienové – Brvnište 0:0, Košeca – Dežeri-
ce 2:4, Podolie – Pruské 1:3
1. Handlová 7 5 0 2 27:11 15
2. V. Uherce 7 5 0 2 15:10 15
3. Brvnište 7 4 2 1 15:5 14
4. Dežerice 7 4 2 1 17:10 14
5. Uhrovec 7 4 1 2 14:10 13
6. Kanianka 7 2 4 1 7:4 10
7. Chocholná 7 3 1 3 11:9 10
8. Pruské 7 3 1 3 10:10 10
9. Košeca 7 3 1 3 6:12 10
10. Ladce 7 2 2 3 8:10 8
11. Podmanín 7 2 2 3 8:12 8
12. Plevník 7 2 1 4 10:14 7
13. H. Poruba 7 1 4 2 10:14 7
14. Podolie 7 2 1 4 11:19 7
15. Z. Kostoľany 7 2 0 5 10:11 6
16. Tr. Turná 7 1 0 6 7:25 3

7. kolo:
Hlohovec – Kvašov 1:1 (0:1)
Góly: Izakovič – Valašík
Zostava Kvašova: Kováč – Bušík, Kresánek, Strap-
ko, Kadlec, Amrich, Mikuška (85. Kostič), Petrovič, 
Bretschneider (80. Gorelka), Kováč, Valašík (69. Mar-
man), tréner Ľuboš Žiaček 
Ostatné výsledky 7. kola: 
Dolné Vestenice – Trenčianske Stankovce 1:2, Bánov-
ce nad Bebravou – Prievidza 2:0, Domaniža – Vrbové 
2:4, Častkovce – Partizánske 5:2, Športové kluby Bra-
tislava – Trebatice 2:1, Gbely – Lehota pod Vtáčnikom 
0:1, Boleráz – Prečín 3:0

1. Častkovce 7 6 1 0 22:6 19
2. Vrbové 7 5 1 1 21:10 16
3. ŠK Blava 7 5 1 1 14:8 16
4. Boleráz 7 4 1 2 16:9 13
5. Partizánske 7 4 1 2 17:14 13
6. Tr. Stankovce 7 4 0 3 15:9 12
7. D. Vestenice 7 4 0 3 14:11 12
8. Lehota 7 3 3 1 11:8 12
9. Gbely 7 3 2 2 21:13 11
10. Bánovce 7 3 2 2 15:10 11
11. Domaniža 7 2 2 3 14:14 8
12. Kvašov 7 1 2 4 5:13 5
13. Prievidza 7 1 0 6 5:16 3
14. Prečín 7 1 0 6 8:25 3
15. Trebatice 7 1 0 6 5:22 3
16. Hlohovec 7 0 2 5 9:24 2

5. kolo: Praznov – Fan Club Púchov 5:0 (1:0), Galát 3, 
Gardian, Šaradín, Dolná Breznica – Pružina 1:4 (1:2), 
Karas, Masaryk 3, Kolek, Vrchteplá – Tŕstie 4:1, Orlové 
– Bodiná 1:1
1. Pružina 5 3 2 0 18:9 11
2. Praznov 5 2 3 0 20:6 9
3. Orlové 5 2 3 0 9:6 9
4. FC Púchov 5 3 0 2 10:12 9
5. Vrchteplá 5 2 1 2 9:10 7
6. Tŕstie 5 2 0 3 12:15 6
7. Bodiná 5 1 1 3 14:16 4
8. D. Breznica 5 0 0 5 5:23 0

7. kolo:
Lednické Rovne – Gabčíkovo 1:3 (0:0)
Góly: Buček – Matič, Udovčič, Gányovics
Zostava Lednických Rovní: Bačík – Kollár, Vajdík (58. 
Hložný), Chmelík, Pišta (82. Dubnička), Lipták, Náther, 
Svorada, Červený (61. Remšík), Poláček, Buček, tréner 
Stanislav Detko
Nové Mesto nad Váhom – Beluša 0:0
Zostava Beluše: Ciesar – Janček, Jánošík, Holíček, 
Schiszler, Cisár, Ďuriš (90. Čačko), Gorelka, Mišutka, 
Bielik (68. Hrubo), Bartoš (46. Oravec), tréner Dušan 
Kramlík
Ostatné výsledky 7. kola: 
Myjava – Malženice 2:1, Šaľa – Nitra B 2:2, Marcelová 
– Veľké Ludince 3:0, Galanta – Spartak Trnava B 2:0, 
Zlaté Moravce/Vráble B – Považská Bystrica 0:3, Kalná 
nad Hronom – Nové Zámky – odložené na 16. 9. 
1. Myjava 7 5 0 2 8:4 15
2. Gabčíkovo 7 4 2 1 14:7 14
3. P. Bystrica 7 4 2 1 9:4 14
4. Marcelová 7 4 1 2 8:4 13
5. L. Rovne 7 4 1 2 11:12 13
6. Malženice 7 4 0 3 17:6 12
7. Nitra B 7 3 2 2 11:9 11
8. Zl. Moravce B 7 3 1 3 9:11 10
9. Šaľa 7 3 1 3 8:7 10
10. N. Zámky 6 2 2 2 8:14 8
11. Beluša 7 1 4 2 6:7 7
12. Trnava B 7 2 1 4 6:11 7
13. V. Ludince 7 2 0 5 9:12 6
14. Nové Mesto 7 1 3 3 4:8 6
15. Galanta 7 1 2 4 6:10 5
16. Kalná 6 0 2 4 4:12 2

7. kolo: 
Streženice – Papradno 0:2 (0:2)
Góly: Galko, Jeleník
Lysá pod Makytou – Košecké Podhradie 1:0 (0:0)
Gól: Kováč
Tuchyňa – Mikušovce 3:1 (1:0)
Góly: Štefula 3 – Cyprian
Bolešov – Dohňany 7:0 (2:0)

Góly: Mačina 2, jeden z PK, Burdej 2, Prna, Veselý, Šat-
ka
Udiča – Visolaje 0:1 (0:1)
Gól: Bulejčík
Dolné Kočkovce – Šebešťanová 3:0 (2:0)
Góly: Zápotoka 2, Kováčik
Sverepec – Jasenica 1:0 (1:0)
Gól: Pajger
1. D. Kočkovce 7 6 0 1 17:6 18
2. Papradno 7 4 2 1 17:5 14
3. Tuchyňa 7 4 1 2 16:10 13
4. Šebešťanová 7 4 1 2 16:11 13
5. Sverepec 7 4 1 2 6:5 13
6. Visolaje 7 3 2 2 16:11 11
7. Streženice 6 3 0 3 12:10 9
8. Jasenica 7 3 0 4 12:16 9
9. Bolešov 7 2 1 4 14:13 7
10. Udiča 6 2 1 3 7:14 7
11. Dohňany 7 1 4 2 8:16 7
12. Lysá 7 1 3 3 5:9 6
13. Mikušovce 7 1 2 4 13:24 5
14. K. Podhradie 7 1 0 6 9:18 3

5. kolo: Kolačín – Kameničany 8:0, Horovce – Nová 
Dubnica 0:2 (0:0), Tóth, Brix, Červený Kameň – Led-
nica 4:1 (1:0), Gažo 2, jeden z PK, Sondor, Jakúbek 
– Ilavský, Prejta – Dulov 3:1
1. N. Dubnica 5 5 0 0 30:1 15
2. Kolačín 5 3 1 1 21:13 10
3. Prejta 5 2 3 0 12:4 9
4. Horovce 5 2 1 2 8:5 7
5. Lednica 5 2 0 3 9:16 6
6. Č. Kameň 5 1 2 2 7:10 5
7. Dulov 5 1 0 4 4:17 3
8. Kameničany 5 0 1 4 0:24 1
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1. liga mladší žiaci U13

1. liga starší žiaci U14

Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

4. liga starší žiaci - JUH

4. liga mladší žiaci

1. liga starší žiaci U15

Prípravka

4. liga starší žiaci - SEVER

6. liga dorast

3. kolo: 
MŠK Púchov – FC Petržalka 4:8 (3:4), Janek, Kuci-
ak, Ročiak, Veteška – Szabo, Sagan, Hlavatý, Meszár, 
Dovičovič, Brnula, Palaj, Gajdoš, Trenčín – Trnava 
0:1, Karlova Ves Bratislava – Senica 5:2, Dubnica nad 
Váhom – Zlaté Moravce/Vráble 0:5, Levice – Slovan 
Bratislava 1:2, Skalica – Nitra 4:5, Prievidza – Inter Bra-
tislava 3:2
1. Trnava 3 3 0 0 26:0 9
2. Petržalka 3 3 0 0 20:7 9
3. Zl. Moravce 3 2 0 1 12:5 6
4. Karlova Ves 3 2 0 1 12:6 6
5. Prievidza 3 2 0 1 11:6 6
6. Slovan 3 2 0 1 7:4 6
7. Nitra 3 2 0 1 9:11 6
8. Inter 3 1 1 1 7:7 4
9. D. Streda 2 1 0 1 16:8 3
10. Trenčín 3 1 0 2 9:6 3
11. Senica 3 1 0 2 5:8 3
12. Dubnica 3 1 0 2 3:14 3
13. Domino 2 1 0 1 2:13 3
14. MŠK Púchov 3 0 1 2 6:11 1
15. Levice 3 0 0 3 2:14 0
16. Skalica 3 0 0 3 6:33 0

Dohrávky 3. kola: 
Trnava – Trenčín 1:3, Nitra – Skalica 5:1
1. D. Streda 3 3 0 0 21:2 9
2. Slovan 3 3 0 0 21:3 9
3. Nitra 3 3 0 0 14:3 9
4. Petržalka 3 3 0 0 13:2 9
5. Trenčín 3 2 0 1 14:7 6
6. Inter 3 1 2 0 3:1 5
7. Karlova ves 3 1 1 1 2:2 4
8. MŠK Púchov 3 1 1 1 4:6 4
9. Zl. Moravce 3 1 0 2 7:6 3
10. Senica 3 1 0 2 4:4 3
11. Trnava 3 1 0 2 4:6 3
12. Skalica 3 1 0 2 6:15 3
13. Levice 3 1 0 2 3:22 3
14. Domino 3 0 0 3 1:11 0
15. Prievidza 3 0 0 3 2:15 0
16. Dubnica 3 0 0 3 0:14 0

Dohrávky 3. kola: 
Trnava – Trenčín 1:3, Nitra – Skalica 14:0
1. Nitra 3 3 0 0 26:2 9
2. Trenčín 3 3 0 0 21:1 9
3. D. Streda 3 3 0 0 21:2 9
4. Petržalka 3 3 0 0 17:5 9
5. Senica 3 2 1 0 7:4 7
6. Trnava 3 2 0 1 16:4 6
7. Inter 3 2 0 1 10:3 6
8. Slovan 3 1 1 1 12:1 4
9. Zl. Moravce 3 1 1 1 8:5 4
10. Prievidza 3 1 0 2 5:20 3
11. Dubnica 3 0 1 2 6:9 1
12. Domino 3 0 1 2 1:6 1
13. Karlova Ves 3 0 1 2 2:9 1
14. MŠK Púchov 3 0 0 3 1:19 0
15. Skalica 3 0 0 3 2:32 0
16. Levice 3 0 0 3 0:33 0

1. liga mladší žiaci U12
3. kolo: 
MŠK Púchov – FC Petržalka 6:20 (0:16), Bielik 2, Sa-

tinová, Trník, Daňo, Strýček – Ladáni 5, Gubančok 3, 
Ljama Yll 3, Schmuck 2, Ciganik 2, Slovák, Melia, Pro-
kopec, Foltýn, Vavroušek, Trenčín – Trnava 11:5, Kar-
lova Ves Bratislava – Senica 4:9, Dubnica nad Váhom 
– Zlaté Moravce/Vráble 8:7, Levice – Slovan Bratislava 
0:44, Prievidza – Inter Bratislava 3:4
1. Nitra 3 3 0 0 74:14 9
2. Petržalka 3 3 0 0 70:10 9
3. Trenčín 3 3 0 0 59:17 9
4. Senica 3 3 0 0 43:17 9
5. Slovan 3 2 0 1 87:13 6
6. D. Streda 2 2 0 0 30:8 6
7. Trnava 3 2 0 1 35:20 6
8. Inter 2 2 0 0 19:12 6
9. Zl. Moravce 3 1 0 2 21:34 3
10. Dubnica 3 1 0 2 14:49 3
11. Kalrova Ves 2 0 0 2 8:33 0
12. MŠK Púchov 3 0 0 3 24:53 0
13. Skalica 3 0 0 3 12:50 0
14. Domino 2 0 0 2 9:47 0
15. Prievidza 3 0 0 3 11:50 0
16. Levice 3 0 0 3 4:93 0 Skupina A

3. kolo: Beluša – Košeca 2:6 (2:3), Koncová 2 – Vytlačil 
3, Fajler 2, Brtáň, Horná Poruba – Ladce 2:0 (2:0), M. 
Puček, A. Staňo, Dubnica nad Váhom B – Ilava 2:1
8. kolo: Beluša – Košeca 1:3 (0:1), Koncová – Holič, 
Bomboš, Brtáň, Horná Poruba – Ladce 1:0 (1:0), Zac-
ko, Dubnica nad Váhom B – Ilava 0:3
1. Ilava 6 5 0 1 48:6 15
2. Dubnica B 6 5 0 1 23:5 15
3. Košeca 6 4 0 2 16:34 12
4. H. Poruba 6 2 0 4 7:19 6
5. Ladce 6 1 0 5 3:15 3
6. Beluša 6 1 0 5 12:28 3
Skupina B
3. kolo: Bolešov – Kvašov 2:0 (0:0), Kňažek 2, Lednic-
ké Rovne – Tuchyňa 5:0 (3:0), Dubový 2, Ficek 2, Zla-
toš, Horovce – Pruské 11:0 (5:0), Smolka 4, Kováčik 3, 
Janíček 2, Karas, Veliky
8. kolo: Bolešov – Kvašov 1:2 (1:1), Kňažek – Chuda-
da, Staňo, Lednické Rovne – Tuchyňa 4:1 (2:0), Ren-
dek 2, Dubový 2 – Štefanec, Horovce – Pruské 12:0 
(5:0), Janíček 4, Kováčik 3, Veliký 2, Smolka 2, Ondrej
1. Horovce 6 6 0 0 58:1 18
2. Bolešov 6 5 0 1 27:6 15
3. Kvašov 4 3 0 1 10:4 9
4. L. Rovne 4 2 0 2 9:16 6
5. Tuchyňa 6 0 0 6 3:41 0
6. Pruské 6 0 0 6 4:43 0
Skupina C
3. kolo: Visolaje – Jasenica 8:0 (3:0), Martinka 5, Pal-
kech 2, Jakubík, Brvnište – Fan Club Púchov 1:5
8. kolo: Visolaje – Jasenica 6:0 (0:0), Palkech 3, Mar-
tinka 2, Kozák, Brvnište – Fan Club Púchov 2:5 (2:4), 
Kvaššay, Beník – Cabúk 2, M. Kubena, Pšenka, A. Ku-
bena
1. FC Púchov 6 6 0 0 48:6 18
2. Visolaje 6 4 0 2 26:18 12
3. Brvnište 6 2 1 3 22:21 7
4. D. Mariková 4 1 1 2 10:14 4
5. Šebešťanová 4 1 0 3 10:20 3
6. Jasenica 6 1 0 5 6:43 3
Skupina D
3. kolo: Sverepec – Podmanín 2:1, Plevník-Drienové 
– Prečín 8:0
8. kolo: Sverepec – Podmanín 3:1, Plevník-Drienové 
– Prečín 5:2
1. Plevník 6 5 0 1 28:11 15
2. Sverepec 6 4 0 2 11:10 12
3. Prečín 6 3 0 3 10:16 9
4. Praznov 4 2 0 2 11:7 6
5. Domaniža 4 2 0 2 15:12 6
6. Podmanín 6 0 0 6 3:22 0

5. kolo: Streženice – Podmanín 4:2 (1:2), Mikas 2, 
Medňanská (pk), Binka – Šaradín, Hradňanský, Doma-
niža – Pružina 18:0, Plevník-Drienové – Papradno 5:0, 
Prečín – Jasenica 1:5, Dolná Mariková mala voľno
1. Domaniža 5 4 0 1 32:8 12
2. Jasenica 4 4 0 0 21:9 12
3. Papradno 5 3 0 2 25:14 9
4. Plevník 4 3 0 1 21:10 9
5. Streženice 4 2 0 2 24:15 6
6. Podmanín 5 1 1 3 20:21 4

7. Prečín 4 1 0 3 15:30 3
8. D. Mariková 3 0 1 2 5:10 1
9. Pružina 4 0 0 4 3:49 0

3. kolo: 
Kolačín – Fan Club Púchov 1:0, Domaniža – Lysá pod 
Makytou 5:0, Ilava – Beluša 7:0, Udiča – Horná Poruba 
4:2
1. Domaniža 4 4 0 0 16:3 12
2. Ilava 3 3 0 0 17:3 9
3. Kolačín 3 2 0 1 5:7 6
4. Udiča 3 2 0 1 9:17 6
5. FC Púchov 3 1 0 2 12:3 3
6. Lysá 3 1 0 2 7:11 3
7. H. Poruba 3 0 0 3 5:13 0
8. Beluša 4 0 0 4 6:20 0

5. kolo: Kolačín – Hradčan Lednica 0:1 (0:1), Herák, 
Lazy pod Makytou – Ladce 9:1 (3:1), Eštok 3, Ježovic 
2, Martinko 2, Pončík, Štefina – Bielik, Bolešov – Ko-
šecké Podhradie 8:0, Ilava – Nové Dubnica, Horovce 
– Košeca -  odložené
1. Lednica 3 3 0 0 9:2 9
2. Ilava 2 2 0 0 17:1 6
3. Kolačín 3 2 0 1 19:5 6
4. Lazy 3 2 0 1 14:5 6
5. N. Dubnica 2 1 0 1 8:7 3
6. Bolešov 3 1 0 2 10:12 3
7. K. Podhradie 3 1 0 2 4:23 3
8. Horovce 2 0 0 2 4:8 0
9. Košeca 1 0 0 1 1:5 0
10. Ladce 2 0 0 2 1:19 0

7. kolo: Streženice – Brvnište 4:1 (1:1), Hrenák 2, T. 
Gažo, M. Gažo – Koban, Horná Poruba – Lednica 10:1 
(4:0), Dražkovec 3, Majchút 3, Taraba 2, Vrábel 2 – Ga-
jdoš, Plevník-Drienové – Dohňany 3:0, Udiča – Kvašov 
2:0, Dolné Kočkovce – Udiča 0:1, Sverepec a Pruské 
mali voľno
1. H. Poruba 6 6 0 0 47:4 18
2. Udiča 6 6 0 0 17:3 18
3. Pružina 6 4 0 2 20:8 12
4. Lednica 6 4 0 2 16:19 12
5. Brvnište 6 3 0 3 20:15 9
6. Plevník 6 3 0 3 23:20 9
7. Streženice 6 2 1 3 12:14 7
8. Sverepec 4 2 0 2 6:4 6
9. Kvašov 6 1 2 3 5:15 5
10. D. Kočkovce 6 1 0 5 5:26 3
11. Dohňany 6 1 0 5 3:26 3
12. Pruské 6 0 1 5 6:26 1
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám stav. pozemok 770 m² v Hor. Kočkovciach. 
IS na pozemku. Cena dohodou. Tel. 0905 229 359.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu 3-izb. zariadený byt s balkó-
nom na druhom poschodí v centre Púchova. Tel. 
0905 603 220.
• Od 1. 10. 2019 dám do prenájmu obchod v pa-
sáži v PU. V priestore sa nachádza vlastné WC. Tel. 
0918 367 411. 

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.
• Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie rodinného 
domu rozpredám za symbolickú cenu rôzne za- 
riadenia. Tel. 0905 745 447.

SLUŽBY
• Novootvorené nechtové štúdio vám ponúka 
kompletnú starostlivosť o vaše nechty a ruky 
– manikúra, modelácia, predlžovanie nechtov, 
spevnenie prírodných nechtov. Tel. 0905 826 896. 
• Ponúkam servis a  opravy nábytku, prerábky 
kuchyne, šatníkov, montáž spotrebičov, výmena 
prac. dosky a pod. Tel. 0949 307 428.
• 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.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám si brigádu na 2 až 3 hod. v poobedňaj-
ších hod. Tel. 0949 494 511.
• Hľadám si prácu (upratovanie, nakupovanie, 
stráženie detí, atď.) v doobedňajších hod. a to od 
10:30 do 12:30 hod. Tel. 0944 341 880.

RÔZNE
• Hľadám ženu na asistenciu do dom., mám sval. 
dystrofiu, som aktívna. Tel. 0910 811 020.
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

STRATY - NÁLEZY
• V piatok 6. 9. 2019 sa našiel zväzok kľúčov na Ul. 
Obrancov mieru pri bytovke 1086. Majiteľ si ich 
môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii. 
• Našla sa detská preukážka. Bola nájdená na la-
vičke na Dvoroch. Majiteľ nech sa hlási v inzertnej 
kancelárii v Divadle Púchov.
• Dňa 1. 9. 2019 som vytratila v Púchove z kočíka 
väčšiu červenú plyšovú chobotnicu. Veľmi prosím 
poctivého nálezcu aby sa ozval. Tel. 0949 495 556.
• Našiel sa hudobný nástroj vo vnútrobloku na Mo-
ravskej ulici. Majiteľ nech sa hlási v inzertnej kance-
lárii v Divadle Púchov. 
• Našli sa kľúče v  Marczibányiho záhrade. Majiteľ 
nech sa hlási v  inzertnej kancelárii Púchovských 
novín v divadle.

OZNAMY
• SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej OVS) č. 1/2019 na prenájom nebytových 
priestorov (kancelárske priestory) v školskom pra-
covisku hotel Študent Považská Bystrica. OVS bude 
prebiehať do 11. 10. 2019 do 12.00 h. Celé znenie 
bude zverejnené na www.tsk.sk a www.sosospu.sk.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že 21. 9. 2019 organi-
zuje zájazd na termálne kúpalisko v Dunajskej Stre-
de, poplatok 18,50 €, odchod o 6.00 z parkoviska 
za starým DK. Kontakt: 0948 093 55.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že 19. 10. 2019 or-
ganizuje zájazd na husacie hody do Chorvátskeho 
Grobu, poplatok 28 € (1/4 husy, kapusa, lokše + 
cesta), odchod o 10.30 z parkoviska za starým DK.
Kontakt: 0948 093 551.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že 26. 10. 2019 or-
ganizuje zájazd do Poľska (Nový Targ) - nákupy, 
poplatok 13 € (cesta, poistenie), tel. 0948 093 551.

VÝZVA
• V novembri 2019 uplynie 30 rokov od Nežnej 
revolúcie, kedy si občania Československa nená-
silnou formou vynútili pád komunistického režimu 
a prvé slobodné voľby po roku 1946. Púchovská 
kultúra, s. r. o. pripravuje výstavu fotografií a do-
bových dokumentov z konca roku 1989 a začiatku 
roku 1990 z nášho mesta. Ak máte doma fotografie 
alebo nejaké dokumenty z tohto obdobia, prosíme 
vás doneste ich do nášho inzertného oddelenia, 
ktoré sa nachádza v Divadle Púchov. Po oskenova-
ní vám ich, samozrejme, vrátime.

SPOMIENKA
Tie štyri roky sa zdajú 
ako jeden deň, Tvoj od-
chod je snáď iba sen. Ne-
čakane prišla tá smutná 
hodina, že Ťa stratila 
Tvoja rodina. Odišiel si 
ticho, žiadne rozlúčenie, 
ostalo nám len smutné 
spomínanie. Ťažké sú 
kroky k miestu, kde Ty navždy spíš a k nám sa už 
nikdy nevrátiš. Listy padajú na Tvoj hrob smutne 
a my sa modlíme ticho a vrúcne za Tvoju dušu, 
manžel, otec a dedko drahý. Nezabudli tí, čo Ťa 
radi mali. 
Dňa 18. 9. 2019 si pripomenieme štvrté výročie 
úmrtia Vladimíra LUHOVÉHO z Horných Koč-
koviec. 
S úctou spomína manželka,  dcéra, zať, vnučky 

a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
S tichou spomienkou  
k Tvojmu hrobu chodí-
me, pri plamienku svie-
čok sa za Teba modlíme. 
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba  
z našich sŕdc nikdy nevy-
mizne. 
Dňa 30. 8. 2019 uplynu-
lo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
mama a babka Janka CHOBOTOVÁ z Dolných 
Kočkoviec. 

S láskou a úctou spomína syn Rudolf s vnukmi. 

SPOMIENKA
Dňa 20. 9. 2019 si pri-
pomenieme štvrté 
smutné výročie úmrtia 
našej drahej mamy, 
babky a prababky 
Anny HALASOVEJ, 
rod. Luhovej zo Streže- 
níc. 

S láskou a úctou spomína dcéra Anna 
s rodinou a syn František. 

SPOMIENKA
Drahého človeka nám 
osud vzal, zostali len spo-
mienky a žiaľ. 
V mesiaci august 2019 
sme si pripomenuli prvé 
výročie úmrtia 
Mgr. Juraja TALAČA. 

S láskou spomínajú 
rodičia a bratia. 

SPOMIENKA
Kto zomrel neodchádza, 
ale ostáva v srdciach tých, 
ktorí ho milovali. 
Dňa 16. 9. 2019 si pripo-
míname 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
syn Jozef KALMAN. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú rodičia, 
manželka Zuzka s deťmi a sestra Erika s rodinou. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
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NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 
POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST: OD 1. JÚLA JE ZRUŠENÁ

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH:
PO - PIA: 16.00 – 22.00, SO - NE: 7.00 – 22.00

Tel. 042/46 05 319 
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ:   SO - NE:  8:00 – 14:00

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: 155

OZNAM
Mesto Púchov oznamuje, že v dňoch od 20. 9. 2019 (piatok)  

do 21. 9. 2019 (sobota) bude úplná uzávierka miestnej komunikácie 
Námestie slobody a Ulice Dvory z dôvodu konania 21. ročníka  

Púchovského jarmoku. Obchádzka bude vedená po Moravskej ulici.

0918 360 910

Vodeodolné laminátové podlahy

LIVYN - vynilové podlahy

ŠPECIÁLNA 
PONUKA

31/10/2019

CLASSIC
18,43 EUR/m2

14,74 EUR/m2

ELIGNA
23,48 EUR/m2

18,78 EUR/m2

BALANCE CLICK
29,82 EUR/m2

AMBIENT CLICK
29,82 EUR/m2

PULSE GLUE
29,44 EUR/m2

IMPRESSIVE
30,84 EUR/m2

24,67 EUR/m2

Interiérové štúdio / Dohňany 424
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Srdečne Vás pozývame
na uvedené osvetovo-vzdelávacie poduja�e,

ktoré sa uskutoční dňa

Trenčiansky samosprávny kraj
v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči
podporil projekt Včelárskeho ekologického spolku Slovenska

Výroba cukrovo-medového cesta
ako náhrady prirodzenej potravy

včely medonosnej

27. 9. 2019
o 15,00 hod. 
v CVČ Včielka

Púchov

2. hokejová liga muži 
MŠK Púchov - Bratislavský hokejový klub

21. 9. 2019 o 17:30 
Zimný štadión Púchov 
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ZĽAVA NA MULTIFOKÁLNE
SKLÁ ČESKEJ
VÝROBY

AKCIA SA VZŤAHUJE NA VYBRANÉ ŠOŠOVKY A PLATÍ DO 31.10.2019

ZĽAVA 40 % PLATÍ AJ NA ŠPECIÁLNE SKLÁ NA POČÍTAČ

Moravská 687/11 (pamätná fara pri OD Lachovec)
020 01 Púchov

mail: puchov@droptic.sk, mobil: 0915 378 744

Sme jednoducho

NAJLEPŠÍ !

OKULIARE NA ČÍTANIE 
A DO DIAĽKY V JEDNOM

40%


