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Novoročný príhovor primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej

Vážení spoluobčania, milí Púchovčania,  

býva už tradíciou, že na prelome kalendárnych ro-
kov sa primátor prihovorí občanom mesta s pria-
ním a vinšovaním všetkého dobrého. 
Dovoľte mi preto venovať vám pár slov, v krátkos-
ti sa obzrieť za rokom 2018 a predstaviť plány do 
budúceho roku.  

Keďže som primátorkou mesta zatiaľ len jeden 
mesiac, nestihla som za toto obdobie zrealizovať 
žiadne zázraky a nové investície. Na mestskom 
zastupiteľstve bol schválený rozpočet pre mesto 
na rok 2019, čo znamená dobrý základ pre ďalšiu 
prácu mestského úradu. Celé toto moje, zatiaľ me-
sačné, pôsobenie vo funkcii je spojené s aktívnou 
činnosťou riešenia organizácie práce a prípravy 
úpravy noriem súvisiacich s činnosťou mestského 
úradu a mestského zastupiteľstva. 

Hodnotiť obdobie roka 2018 mne neprináleží, 
pretože pýšiť sa prácou môjho predchodcu, posla-
neckého zboru a ľudí, ktorí celý rok zodpovedne 
plnili svoje povinnosti, nie je mojím cieľom. Všetky 
významné akcie, investície a činnosti mestského 
úradu, mestských spoločností budú predmetom 
záverečnej správy mesta Púchov, ktorá bude 
súčasťou programu zasadnutia mestského zastu-
piteľstva vo februári 2019 a, samozrejme, bude 
zverejnená aj v Púchovských novinách. 

Veľká časť zrealizovaných investícií a mestských 
akcií bola súčasťou Odpočtu, ktorý bývalý primá-
tor zverejnil, a ktorý vám bol v tlačenej podobe vo 
forme novín doručený do vašich poštových schrá-
nok. Som presvedčená, že výsledky jeho práce ako 
aj jeho ľudský prístup pri riešení problémov ste 
ohodnotili pozitívne a možno aj preto ste v komu-

nálnych voľbách dali svoj hlas mne. Ďakujem za 
dôveru a budem sa snažiť konať tak, aby som 
vás nesklamala a po ukončení funkčného ob-
dobia mohla s čistým štítom a srdcom pred vás 
predstúpiť. 

Aj keď mi neprináleží hodnotiť výsledky roka 
2018, nedá sa však aj takouto formou opätovne 
poďakovať bývalému primátorovi Rastislavovi 
Henekovi, poslancom mestského zastupiteľstva, 
zamestnancom mestského úradu i mestskej 
polície, konateľom mestských spoločností, všet-
kým zamestnancom mestských spoločností a 
rozpočtových i príspevkových organizácií, ma-
terských a základných škôl, základnej umeleckej 
školy, centra voľného času, dobrovoľným hasič-
ským zborom a všetkým externým pracovníkom 
za ich prácu v roku 2018. Som presvedčená, že aj 
v novom roku 2019 budeme spolupracovať tak, 
aby výsledky našej spoločnej práce boli odzrka-
dlené v spokojnosti obyvateľov nášho krásneho 
mesta.

Vážení spoluobčania, milí Púchovčania,
rok 2019 bude pre mňa výzvou, či sa mi podarí 
postupne začať realizovať moje predvolebné ci-
ele. Viem, že za rok sa to všetko nedá zvládnuť, 
ale som presvedčená, že v spolupráci s poslan-
cami a spolupracovníkmi z mestského úradu 
a mestských spoločnosti máme predpoklady 
vytvoriť tím, ktorý bude toto mesto posúvať do-
predu a postupne napĺňať stanovené plány. 

Medzi prvými mojimi „akciami“ je čo najskôr ot-
voriť viac samosprávu verejnosti a verejnosť sa-
mospráve, a to nielen úpravou webovej stránky 
mesta, ale aj „otvorením“ sa mesta na sociálnych 
sieťach, zavedením sms notifikácie, zavedením 

wifi – free zón v meste. Plánujem každú stredu 
realizovať stretnutia s občanmi na mestskom 
úrade, ako aj realizovať pravidelné výjazdy do 
mestských častí a na niektoré stretnutia výborov 
mestských častí. 

Verím, že opatrenia s týmto súvisiace nám po-
môžu priblížiť občanom činnosť mesta navo-
nok, upozorniť na rôzne havarijné situácie, ale aj 
oboznámiť ich s realizovanými investíciami (ich 
začiatkom a ukončením), a tým im dať zároveň 
možnosť byť súčasťou otvorenej a transparent-
nej samosprávy. V rámci otvorenej samosprávy 
plánujem úzko spolupracovať aj s mládežou, 
ktorá sa čoraz viac snaží zapájať do verejného 
života, ale aj so seniormi prostredníctvom vy-
tvorenia „Rady starších“ a takisto s podnikateľmi 
v meste.    

Moje prvé kroky smerujú aj k oprave a rekon-
štrukcii cesty pred budovou divadla. Momen-
tálne plánujeme tiež pomoc a súčinnosť pri 
zriadení útulku pre psíkov, samozrejme tak, aby 
obyvatelia mesta neboli týmto negatívne zasi-
ahnutí. Je nádherné sledovať koľko mladých ľudí 
– dobrovoľníkov chce v tejto veci pomáhať. Som 
presvedčená, že spoločne nájdeme viac projek-
tov, kde bude možná užšia spolupráca verejnos-
ti a mesta a výsledkom budú nové a pozitívne 
zmeny v meste. Nezabúdam ani problematiku 
tak citlivej témy v Púchove akou sú nájomné 
byty, pričom mojou snahou je v roku 2019 sa 
opäť posunúť ďalej a pripraviť projekt na reálnu 
výstavbu nájomných bytov v meste.      

Verím, že aj v roku 2019 bude v meste prekvi-
tať šport a Púchov si zachová svoje popredné 
miesta v rebríčkoch. Je radosť sledovať ako sa 
darí futbalu, hokeju, volejbalu, mažoretkám, ale 
aj ostatným – florbalistom, bedmintonistom, 
plavcom, karatistom, fitnes reprezentantom, ha-
sičom, tenistom, stolným tenistom a ďalším. 
Rok 2019 bude určite plný aj kultúrnych podu-
jatí, ktoré pre Púchovčanov a nielen pre nich, 
pripravia zamestnanci Púchovskej kultúry a som 
presvedčená, že sa budete mať na čo tešiť.  

Spoluprácu a zároveň pomoc pre seniorov a 
zdravotne postihnutých ľudí vo finančnej núdzi 
už beriem ako samozrejmosť aj pre ďalšie obdo-
bie, a budem sa snažiť, aby sme spolu s ostat-
nými kolegami našli ďalšie benefity, ktoré im 
pomôžu uľahčiť a spríjemniť život v meste. Už 
legendárny Čaj pre seniorov určite zostane v po-
nuke a budeme stále pracovať na možnostiach 
rozšírenia jeho pôsobnosti. 

Milí spoluobčania, 
dovoľte mi zaželať vám pokojné prežitie tých-
to sviatočných dní a v novom roku hlavne veľa 
zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, porozu-
menia a Božieho požehnania.  

Katarína Heneková 
primátorka mesta Púchov 
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Nový rok privítali spoločne, 
chorú Knechtovú nahradila 
kapela Peter Bič Project
Spoločné vítanie nového roka sa 
uskutočnilo v Púchove tradične na pe-
šej zóne 1. januára 2019. Program za-
čal o 18.30 novoročným divadielkom 
pre deti „Zimný kožuch zajka Fajka“ 
v podaní bábkového divadla KaSia z 
Bratislavy.
O hodinu nato zaznel krátky príhovor 
primátorky Kataríny Henekovej a slo-

venská hymna. A približne o ďalšiu 
hodinu nato pôvodne ohlásenú inter-
pretku Katarínu Knechtovú nahradila 
vychytená košická kapela Peter Bič 
Project. A aj keď išlo o náhlu zmenu  
kvôli chorobe interpretky (Divadlo Pú-
chov o nej informovalo cez Facebook 
deň pred podujatím),  väčšina disku-
tujúcich ju ocenila s nadšením.         -r-

Colníci zlikvidovali alhokol, cigarety a rôzne falzifikáty 

Likvidáciu takéhoto tovaru vykonáva 
Colný úrad Trenčín pravidelne jeden-
krát ročne, podľa množstva predmet-
ného tovaru. Podľa povahy tovaru sa 
volil spôsob jeho likvidácie. V spaľovni 
skončilo viac ako 1.000 kusov falzifiká-
tov značkových tovarov. Išlo najmä o 
textilný tovar, obuv a hračky. Likvido-
vali sa aj „rubikove kocky“, či uteráky 
„Burberry“ alebo mopy na dlážku „Bur-
berry“. Rovnako skončili aj cigarety a 
tabak, konkrétne 67 spotrebiteľských 
balení cigariet, 714 spotrebiteľských 
balení tabaku a ďalších 272 kg tabako-
vých výrobkov. Cigarety a tabak neboli 
označené kontrolnou známkou v súla-

de s predpismi alebo držiteľ nevedel 
preukázať ich pôvod a spôsob nado-
budnutia. 
Takmer 250 litrov alkoholu skončilo 
v čističke odpadových vôd. V tomto 
prípade colníci najskôr likvidované 
spotrebiteľské balenia liehu zliali do 
väčších barelov a následne vyliali do 
prítokového žľabu, kde sa zmiešali s 
odpadovou vodou, ktorá sa prečerpá-
va do čističky odpadových vôd a po 
prechode technologickou linkou bol 
alkohol mikrobiologicky rozložený. 
Likvidované množstvo nemalo nega-
tívny vplyv na životné prostredie ani 
na technológiu používanú v čističke. 
Aj v tomto prípade bol pôvod a spô-
sob nadobudnutia liehu nepreuká-
zaný. 
Pri alkohole a tabaku, ktorý sa stal 
majetkom štátu pri výkone daňového 
dozoru, je jediný možný zákonný spô-
sob jeho ďalšieho nakladania likvidá-
cia. Pri tovare, ktorý podlieha ochrane 
práv duševného vlastníctva, zákon 
pripúšťa i iné spôsoby jeho použitia, 
avšak je nutné splniť ďalšie súvisiace 
zákonné povinnosti a podmienky. Za 
predpokladu splnenia hygienických, 

bezpečnostných a ostatných ochran-
ných opatrení je napríklad možné 
takýto tovar i darovať zdravotníckym 
zariadeniam alebo neziskovým orga-
nizáciám a podobným zariadeniam 
na humanitárne účely. V týchto kon-
krétnych prípadoch však tento postup 
nebolo možné uplatniť. 
Finančná správa je orgánom štátnej 

správy v oblasti daní, poplatkov a col-
níctva. Úlohou FS je výber daní a cla s 
cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho 
rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní 
a ciel a efektívny boj proti daňovými 
podvodom priniesol v uplynulých 
rokoch do štátnej pokladnice viac o 
približne 3,7 miliardy eur. 

Zdroj: www.financnasprava.sk

Trenčianski colníci koncom minulého roku zabezpečovali likvidáciu tovaru, ktorý prepadol v prospech štátu. 
Išlo o alkohol, cigarety a tabakové výrobky a drobný tovar vykazujúci znaky falzifikátov. 

Foto: M. Hamšík a FB



PÚCHOVSKÉ NOVINY4 spravodajstvo

Zmeny v odpadovej legislatíve v roku 2019
Koľko vyseparujeme, toľko budeme platiť za odpad
V roku 2016 vstúpil do platnosti nový 
zákon o odpadoch (zákon č. 79/20115 
Z. z.). Táto právna úprava zlúčila dva 
predchádzajúce zákony: zákon o od-
padoch a zákon o obaloch do jednej 
právnej normy. Asi najvýznamnejším 
prínosom nového zákona pre mestá 
a  obce bolo zavedenie financovania 
triedeného zberu vyhradených výrob-
kov prostredníctvom takzvanej rozší-
renej zodpovednosti výrobcov. 

Medzi vyhradené výrobky patria oba-
ly a  neobalové materiály, elektrood-
pad, použité batérie a  akumulátory, 
pneumatiky a staré vozidlá. Rozšírená 
zodpovednosť výrobcov znamená, 
že výrobcovia sú povinní postarať sa 
o  svoje výrobky počas celého ich ži-
votného cyklu, teda aj po skončení ich 
životnosti, kedy sa stávajú odpadom. 
Ide o významný ekonomický nástroj, 
kedy sa bremeno financovania trie-
deného zberu prenáša z obcí a miest 
na samotných výrobcov. Zároveň je 
cieľom znížiť množstvo odpadu zne-
škodňovaného na skládkach odpa-
dov a  zvýšiť podiel zhodnocovaných 
odpadov. Z  pohľadu obcí je teda lo-
gická snaha, aby sa zo zmesového ko-
munálneho odpadu (ZKO) vytriedilo 
čo najviac využiteľných zložiek. 

Mestá sú povinné mať zavedený tri-
edený zber pre papier, plasty, sklo, 
viacvrstvové kombinované materiály 
(tetrapacky) a kovové obaly. Ide teda 
o  obalové a  neobalové výrobky, na 
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpoved-
nosť výrobcov a  teda ich zber nie je 
financovaný z rozpočtov miest a obcí, 
ale prostredníctvom organizácií 
zodpovednosti výrobcov a  výnosov 
z  predaja vytriedených zložiek. Na-
opak, ZKO je financovaný z rozpočtu 
miest prostredníctvom poplatku za 
komunálne odpady. Čím viac zložiek 
zostáva v zmesovom odpade (najmä 

ťažkého skla, kovov, objemných kar-
tónových krabíc), tým viac mesto 
platí za zvoz a uloženie tohto odpa-
du na skládke odpadov. A teda logic-
ky aj viac vypýta od občanov na po-
platkoch. Ak napr. vytriedime jednu 
tonu hliníkových plechoviek, výnos 
z  predaja predstavuje 650 eur. Ale 
ak rovnaké množstvo vyvezieme na 
skládku, za zber a uloženie zaplatíme 
137 eur. Ekonomická strata predsta-
vuje 787 eur a to len z jednej tony ta-
kéhoto odpadu. Podobne je to aj pri 
ostatných zložkách. To však platilo 
v roku 2018. Od 1. 1. 2019 vstupuje 
do platnosti nový zákon o  poplat-
koch za uloženie odpadov na sklád-
ky odpadov. Je to ďalší ekonomický 
nástroj s  cieľom zníženia množstva 
skládkovaných odpadov. 
Filozofia tohto zákona je jasná. Eko-
nomické znevýhodnenie skládkova-
nia alebo inak povedané zvýšenie 
motivácie k triedeniu komunálneho 

odpadu. Tento zákon razantne zvyšu-
je poplatok za skládkovanie odpadov 
v závislosti od množstva vytriedených 
odpadov v  predchádzajúcom roku. 
Kým sa výška poplatku v  roku 2018 
pohybovala pri ZKO vo výške 5,04 
eura za tonu odpadu, od roku 2019 
tomu bude inak. O  tom, aký vysoký 
poplatok budú každoročne občania 
platiť, bude teda závisieť od úrovne 
triedenia. Obciam a  mestám s  vy-
triedeným odpadom do 10 percent 
stúpne v  roku 2019 poplatok z  5,04 
eura na 17 eur, v roku 2020 na 26 eur 
a v ďalších rokoch na 33 eur za tonu 
odpadu uloženého na skládku. Jed-
notlivé sadzby v  závislosti od množ-
stva vytriedených odpadov udáva 
príloha č. 1 k Nariadeniu vlády č. 
330/2018 Z. z. Čím bude menšia úro-
veň triedenia, tým bude vyššia sadz-
ba za uloženie odpadov na skládku.

Úroveň triedenia komunálnych odpa-
dov za predchádzajúci rok musí obec 
zverejniť do 28. februára príslušného 
kalendárneho roka na svojom webo-
vom sídle, príp.  na svojej úradnej 
tabuli a poskytnúť tento údaj prevá-
dzkovateľovi príslušnej skládky odpa-
dov za účelom zaradenia do prísluš-
nej sadzby. Aby zmien nebolo málo, 
od 1. 1. 2019 vstupuje do platnosti aj 
novela samotného zákona o  odpa-
doch pod číslom 312/2018 Z. z.

Okrem iných zmien sú obce a mestá 
od roku 2019 povinné zaviesť a vy-
konávať triedený zber komunálnych 
odpadov pre papier, plasty, sklo, kovy 

a viacvrstvové kombinované materiá-
ly na báze lepenky najmenej v rozsahu 
cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 
3 a k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
(od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 musia 
obce a mestá triediť najmenej 40 per-
cent komunálneho odpadu, od 1. 7. 
2020 do 30. 6. 2021najmenej 50 per-
cent a od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2021až 60 
percent z celkového objemu komu-
nálneho odpadu).

Cieľom zberu odpadov z  obalov 
a  neobalových výrobkov, ktoré sú 
súčasťou komunálneho odpadu je do-
siahnuť pre ustanovené obdobia uve-
dené úrovne triedenia komunálneho 
odpadu z celkového potenciálu vzni-
ku odpadov z  obalov a  neobalových 
výrobkov v  komunálnom odpade. 
Potenciál vzniku týchto odpadov má 
každoročne zverejniť ministerstvo na 
svojej webovej stránke. Za neplnenie 
týchto povinností hrozia sankcie od 
príslušných orgánov štátnej správy 
odpadového hospodárstva vo výške 
od 800 do 80 000 eur.

Čo dodať na záver? O tom, koľko bu-
deme platiť za odpady závisí od nás 
samotných občanov. Správajme sa 
ako dobrí hospodári. Nevyhadzujme a 
hlavne neplaťme za niečo, za čo môžu 
zaplatiť nám. Zvýšením množstva vy-
triedených zložiek klesne množstvo 
zmesového odpadu a tým aj náklady 
na zber a uloženie týchto odpadov na 
skládku.

 Ing. Ladislav Halas, PTSM Púchov
Foto: Archív PN
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Kto má nárok na zníženie alebo 
oslobodenie od poplatku za odpad?

ZNÍŽENIE POPLATKU za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad
Poplatník, ktorý je držiteľom preukazu 
ZŤP alebo ZŤP/S platí poplatok vo výš-
ke 20,44 eura na kalendárny rok. 
Poplatník si môže uplatniť zníženie 
poplatku do 31. januára príslušného 
zdaňovacieho  obdobia.

Ak má poplatník už uplatnené zníže-
nie poplatku v predchádzajúcom zda-
ňovacom období a nedošlo k zmene, 
preukaz je platný, opätovne nemusí 
žiadať o jeho zníženie. Ak je občan 
uznaný za občana ZŤP v priebehu 
kalendárneho roka, môže požiadať 
o zníženie na obdobie od dátumu 
právoplatnosti rozhodnutia o vydaní 
preukazu.

Potrebné doklady na zníženie poplat-
ku za odpad:
a) žiadosť,
b) fotokópia rozhodnutia o priznaní 
preukazu ZŤP,
c) fotokópia preukazu ZŤP.

OSLOBODENIE OD POPLATKU za 
komunálny odpad a drobný sta-
vebný odpad
Nárok na odpustenie poplatku má 
poplatník, ktorý sa v zdaňovacom 
období zdržiaval alebo zdržuje viac 
ako 90 dní v zahraničí.  

Potrebné doklady na oslobodenie 
od poplatku za odpad:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v 
ktorom zamestnávateľ potvrdí, že 
poplatník v zdaňovacom období vy-
konáva prácu v zahraničí alebo
b) pracovná zmluva (v prípade uza-
vretia pracovnej zmluvy na dobu 
neurčitú, je poplatník povinný pred-
ložiť potvrdenie od zamestnávateľa 
o trvaní pracovného pomeru k 1. 1. 
príslušného zdaňovacieho obdobia) 
alebo
c) potvrdenie o činnosti vykonávanej 
v zahraničí alebo
d) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o 
výkone práce poplatníka v zahraničí  
alebo

e) potvrdenie od agentúry, ktorá 
sprostredkovala prácu v zahraničí 
alebo
f) doklad vecne príslušného úradu o 
pobyte v zahraničí (úrad prihlasova-
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s výnimkou českého jazyka je povin-
ný doložiť preklad (nevyžaduje sa 
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Zdroj: Mesto Púchov
Ilustr. foto: pixabay 

Mesto Púchov upozorňuje na možnosť nasledovných úľav a zníženia poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
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So  zberom  vianočných stromčekov začalo mesto Púchov v pondelok 
7. januára, prostredníctvom pracovníkov Podniku technických služieb 
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Vykladať ich treba na viditeľné miesto k  zberným nádobám na zme- 
sový komunálny odpad, odkiaľ budú stromčeky priebežne odvážané 
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Zdroj: PTSM Púchov

Začal zber vianočných stromčekov
Na konci minulého roku odišiel na vlastnú 
žiadosť z funkcie vedúceho Právno-organi-
začného oddelenia Mestského úradu Pú-
chov Mgr. Bc. Radoslav Machan. 
Od 1.  januára 2019 je poverená zastupo-
vaním vedúceho Právno-organizačného 
oddelenia MsÚ Ing. Zuzana Brindzová, PhD. 
(na foto) a to až do doby, kým bude nový 
vedúci oddelenia vybratý riadnym výbero-
vým konaním.                                                    -red-

Personálna zmena na MsÚ Púchov
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Mestská polícia

Chorobnosť v okrese Púchov rapídne 
stúpla, bola druhá najvyššia v kraji

ZDRAVIE

Policajti zachránili pred utopením ženu v aute
POLÍCIA INFORMUJE

Púchovskí policajti František Hija a Zuzana Zlato-
šová boli ešte pred Vianocami vyslaní na preverenie 
oznámenia, že v Udiči malo v skorých ranných hodi-
nách  dôjsť k dopravnej nehode. 

Podľa dostupných informácii bolo počuť ranu a ná-
sledné trúbenie, avšak vozidlo nebolo nikde vidno. 
Policajti po príchode na miesto zistili, že v potoku sa 
nachádza vozidlo v potoku, ktoré bolo prevrátené na 
strechu. Takmer celá strecha vozidla bola ponorená 
vo vode. 

Okamžite pribehli k vozidlu a v aute zbadali mladú 
ženu. Bola hlavou dole vo vode, pripútaná bezpeč-
nostným pásom a nemohla sa z vozidla dostať von. 
Mladá žena už bola vyčerpaná, očividne podchlade-
ná a už  nevládala držať hlavu nad vodou. 

Policajti keď videli, že je vážne ohrozený život a 
zdravie mladej ženy, okamžite konali. Podarilo sa im 
otvoriť zadné dvere a odrezali bezpečnostný pás. 
Mladú ženu vyslobodili z vozidla a vytiahli zo stude-
nej  vody. Následne ju dostali do tepla, poskytli jej 
prvú pomoc a privolali  zdravotných záchranárov. 

Zdravotníci 20-ročnú Petru ošetrili a previezli do po-
važskobystrickej nemocnice.                KR PZ Trenčín

Od utopenia sa v automobile, ktoré spadlo do potoka,  zachránili mladú ženu púchovskí policajti.
 FOTO: KR PZ Trenčín  

Po prudkom poklese chorobnosti na akútne respi-
račné ochorenia v poslednom týždni minulého roku 
došlo v prvom tohtoročnom týždni v Púchovskom 
okrese k enormnému vzrastu chorobnosti. Kým v 52. 
kalendárnom týždni sa chorobnosť na akútne respi-
račné ochorenia znížila na úroveň 959 ochorení na 
100.000 obyvateľov, v minulom týždni chorobnosť 
stúpla na úroveň 1923 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
minulý týždeň v okrese Púchov druhá najvyššia v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. Najnižšia cho-
robnosť na akútne respiračné ochorenia bola minulý 

týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Považská Bys-
trica, kde dosiahla úroveň 757 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Najvyššia chorobnosť – 1964 ochorení 
na 100.000 obyvateľov, bola minulý týždeň v Trenči-
anskom kraji v okrese Trenčín. Chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia stúpla v minulom týždni v Tren-
čianskom kraji o 28,5 percenta.

Z celkového počtu ochorení nahlásili lekári v Tren-
čianskom kraji 180 ochorení chrípkového charakte-
ru, chorobnosť na chrípku klesla minulý týždeň o 8,5 
percenta.  Chrípka v minulom týždni najviac trápila 
deti do päť rokov. 

(r)   

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla v novembri v okrese Púchov o 0,05 percen-
ta na úroveň 2,60 percenta. Nezamestnanosť v 
Púchovskom okrese bola piata najnižšia v Trenči-
anskom samosprávnom kraji. 

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pú-
chove evidovali v okrese v novembri 743 uchád-
začov o zamestnanie, z nich bolo 414 žien a 51 
osôb so zdravotným postihnutím. Medzi uchád-
začmi o zamestnanie bolo aj 51 absolventov škôl, 
z nich bolo 24 absolventov vysokých škôl a 27 ab-
solventov stredných škôl. 

Až 204 uchádzačov o zamestnanie v Púchov-
skom okrese bolo mladších ako 30 rokov, starších 
ako 55 rokov bolo 157 uchádzačov o zamestna-
nie. 

Priemerná miera nezamestnanosti v Trenčian-
skom kraji klesla v novembri na úroveň 2,93 %. 
Najvyššia miera nezamestnanosti bola v novem-
bri v Trenčianskom kraji v okrese Prievidza, kde 
klesla na úroveň 4,35 percenta. Nasledovali okre-
sy Považská Bystrica (3,44 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (3,12 percenta), Partizánske (3,03 per-
centa), Púchov (2,60 percenta), Nové Mesto nad 
Váhom (2,35 percenta), Myjava (2,30 percenta) a 
Ilava (2,28 percenta). Miera nezamestnanosti v 
okrese Trenčín klesla v novembri na úroveň 1,83 
percenta, čo bolo najmenej na Slovensku. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla na Slovensku v novembri na úroveň 5,09 
percenta. Najvyššia nezamestnanosť na Sloven-
sku bola v novembri v okrese Rimavská Sobota, 
kde dosiahla úroveň 16,31 percenta.              (r)

Nezamestnanosť mierne klesla

V kostole „pod parou“
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie podľa ktorého mali piati ľudia pri 
rímskokatolíckom kostole robiť neporiadok. Na 
mieste bolo zistené, že pred kostolom debatujú 
traja mladíci s ľuďmi vychádzajúcimi z kostola po 
svätej omši. Viedli slovný spor o to, či je možné 
vchádzať do kostola v podnapitom stave. Mla-
díci v podnapitom stave mali vojsť do kostola a 
natáčať si na mobilný telefón záver omše, čo sa 
nepáčilo niektorým starším veriacim. Po vyslove-
ní názorov aj hliadke MsP odišli mladíci preč. 

Niekto sa vyzúril na škole
Hliadku mestskej polície privolali do areálu Zá-

kladnej školy Slovanská, kde mal byť neporiadok 
a poprevracané odpadové nádoby. Hliadka na 
mieste za prítomnosti školníka vyhotovila foto-
dokumentáciu rozbitého betónového smetného 
koša a miesto vytrhnutej parapety na budove 
materskej školy. Parapeta nebola poškodená a 
školník ju už mal v dielni. O prípade informovali 
aj riaditeľku školy.  

Topánka sa našla
Krátko pred treťou hodinou ráno spozorovala 

hliadka mestskej polície na Ulici 1.mája dvoch 
mužov, ktorí utekali po ceste smerom ku kruhovej 
križovatke pri Rožáku. Jednému z mužov chýbala 
jedna topánka. Hliadka ho dostihla až pri odbočke 
na Ulicu obrancov mieru. Polobosý muž pod vply-
vom alkoholu uviedol, že zablúdil a že ho naháňa 
neznámy muž, pričom stratil topánku. Vzápätí 
prišiel ku automobilu aj muž, ktorý ho mal pre-
nasledovať. Obaja pripustili, že medzi nimi došlo 
ku konfliktu. Odmietli podať oznámenie, policajti
následne našli stratenú topánku a oboch mužov 
odviezla do ubytovacieho zariadenia, kde bývali.   
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Pred Cirkevnou základnou školou 
sv. Margity sa v adventnom čase 
znova rozsvietili lampáše. Boli v  ru-
kách detí, ktoré vstávali ešte za tmy, 
aby ako pastieri očakávali príchod 
Pána Ježiša na zem. Počas piatich 
dní (5., 12., 18., 19. a 20. decembra) 
sa v adventnom období skoro ráno 
zúčastňovali rorátnych svätých omší 
v púchovskom katolíckom kostole. 
Sú to spevy a ranné sväté omše, cez 
ktoré sa pripravujeme na narodenie 
nášho Pána. V minulosti na roráty 
chodievali celé rodiny. Ľudia vstávali 
za tmy a zababušení do teplého ob-
lečenia, často brodiac sa snehom, išli 
do kostola. So sebou si niesli lampáše 
so sviečkami, pretože vnútro kostola 
smelo osvetľovať len také svetlo. 
Počiatočnú únavu púchovských detí 
zo skorého vstávania určite vystrie-
dala radosť zo sebazaprenia, ale aj zo 
vzájomného spoločenstva. Po omši 
nasledovali „rorátne“ raňajky v škole, 
ktoré chutili lepšie s kamarátmi.

Lenka Dašková

Milé sestry, milí bratia,
skončil sa ďalší rok nášho života a my sa pozeráme 
späť do minulosti. Spomíname na to, čo sme prežili, 
na udalosti radostné, smutné a hodnotíme... Dôle-
žitejšie než udalosti však bolo to, akí sme boli. Ako 
sme sa správali, čo sme hovorili, mysleli a cítili. Dnes 
na začiatku nového roka vnímame, ako čas rýchlo 
plynie. Dospelým možno ešte rýchlejšie, lebo sú po-
norení do víru života a do jeho denných povinností. 
Dá sa s tým niečo urobiť? Samozrejme, čas nemož-
no zastaviť. Ide však o to, že čas nášho života máme 
začať vnímať inak, pozerať sa na život ako na dar. 
Vnímať maličkosti a okamihy každého dňa. Apoštol 
Pavol nám prináša tieto biblické slová: „Dávajte si 
teda dobrý pozor, ako si počínate, nie ako nemúdri, 
ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.“ 
(Efezským, 5 kapitola, 15 a 16 verš.)  Žiť múdro, s vie-
rou v Pána Boha a s láskou k blížnym. V zmysle bib-
lických slov – využívať čas. V doslovnom biblickom 
preklade je napísané, že máme vykupovať čas. Čo to 
znamená?
V staroveku to bolo slovo, ktoré znamenalo nádej 
a slobodu. Vykúpiť bolo možné človeka, ktorý sa 
zadlžil, alebo žil v otroctve u svojho pána. Neskôr 
vykúpenie znamenalo snahu zachrániť, získať, dať 
niekomu novú existenciu a tak šancu na nový život. 
Pre prvých kresťanov v novozmluvnej dobe, ale i 
pre nás má slovo vykúpiť nový rozmer. Priniesol ho 
Boží Syn - Pán Ježiš Kristus. On nás vykúpil od moci 
hriechu a  večnej smrti. Vykúpil nás nie striebrom, ani 
zlatom, ale svojou krvou na golgotskom kríži. 
Na začiatku roka 2019 stojíme pred otázkou, ako my 
sami naložíme s časom. Žime tak, aby sme mohli na 
minulosť spomínať s vďačnosťou. Možno si povie-
me, že to nie je celkom dobrý nápad. Naša minulo-
sť je poznačená hriechom voči Bohu a blížnym. To 
nás má viesť k životu v pokore, vyznaniu a prosbe o 
odpustenie. Minulosť zmeniť nemôžeme, zanechá-
vame ju v Božích rukách a kráčame vpred novým 
dňom. 
Využívame čas, ten okamih, ktorý nám dal Boh. 
Využívame ho na vieru, na dobré skutky a pomoc 
blížnym. Každú chvíľu myslieť, cítiť a konať ako ve-
riaci človek. Sused susedovi, manžel manželke, dieťa 
rodičom, priatelia priateľom... Aby nám čas života 
neunikol, keď nás niekedy opojí svet so svojimi láka-
dlami. Lebo to mohol byť čas, keď nás potrebovala 
vlastná žena, muž, naše dieťa, rodičia, spoločnosť, 
cirkev. 
Kto pozná Boha a v srdci verí v Neho, ten bude ve-
dieť, komu pomôcť, koho potešiť, komu poradiť. 
Vtedy, pri konkrétnej pomoci človeka človeku sa 
čas akoby na chvíľu zastaví. Ten okamih je pre nás 
darom z nebies. Nielen nás Boh požehná k dobré-
mu, ale i my sami sa staneme požehnaním pre iných. 
Takáto je Božia vôľa, byť nielen poslucháčmi Božieho 
slova, ale aj činiteľmi Božieho slova. 
Bratia a sestry, nevieme, čo nám nový rok prinesie. 
Možno to budú radostné chvíle, možno prídu ťažké 
okamihy. Jedno viem s istotou: začať s Pánom Bo-
hom a dúfať v Neho. 
Náš život je výnimočný dar, lebo je vykúpený Pánom 
Ježišom.
Želám vám veľa zdravia, pokoja, lásky a hojnosť  
Božieho požehnania.

   Lenka Rišiaňová,  evanjelická farárka

Príhovor evanjelickej farárky L. RišiaňovejNa roráty chodievali skoro ráno s lampášmi v rukách

Základná umelecká škola v Púchove v 
spolupráci s rímsko-katolíckou farnos-
ťou zorganizovala v stredu 19. decem-
bra vianočný koncert. 
V priestoroch farského kostola Všet-
kých Svätých sa predstavili žiaci a uči-
telia základnej umeleckej školy, detská 
ľudová hudba Lachovček, detský spe-
vácky zbor Be Happy a spevácky zbor 
Harmony. Zaplnený kostol si vypočul 
skladby klasikov (L. v. Beethoven, G. F. 
Händel), ale aj vianočné piesne moder-
ných autorov.  Zbormajstrom tradične 
vydareného hudobného podujatia 
bola Mária Jašurdová, básne Milana 
Rúfusa recitovala Jana Marmanová. 

-sf-

Vianočný koncert ZUŠ v rímsko-katolíckom kostole
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viedli ako šikovní obchodníci a v praxi si vysk-
úšali svoje teoretické poznatky z finančnej gra-
motnosti. V rámci tohto dňa nás opäť navštívili 
malí škôlkari, ktorí spoločne s prvákmi vyrábali 
vianočné ozdoby a ochutnali samozrejme aj 
medovníčky.
Počas celého dňa na chodbách školy rozvoni-
avali vianočné koláčiky, palacinky ako aj punč. 
A keďže sa tieto vianočné aktivity páčili nielen 
žiakom, rodičom a učiteľom, môže sa z nich stať 
pekná tradícia.

Mgr. Katarína Sahajová

„Medový deň“ na ZŠ J. A. Komenského
V utorok 18. decembra 2018 sa na ZŠ J. A. Komen-
ského v Púchove konal deň otvorených dverí pod 
názvom „Medový deň“. Počas neho sa deti neučili 
tradične, ale spolu so svojimi triednymi učiteľ-
mi a spolužiakmi vytvárali najrôznejšie výrobky  
s vianočnou tematikou. 
Súčasťou Medového dňa, ako aj samotný názov 
napovedá, bola výstavka vlastnoručne vyrobe-
ných a vyzdobených medovníkov. Premiérovo sa 
na ZŠ J. A. Komenského konal aj vianočný trh, v 
rámci ktorého žiaci vystavovali a predávali vlast-
né výrobky: mydielka, náramky, košíky, vence, 
vianočné ozdoby a mnohé iné. Tu sa žiaci pred-

Exkurzia Amsterdam - Cambridge - Londýn
Posledný novembrový týždeň sa niesol v znamení 
cestovateľských zážitkov našich ôsmakov a devi-
atakov, ktorí sa zúčastnili poznávacej exkurzie v 
zahraničí. 
Prvou zastávkou bolo hlavné mesto Holandska 
- Amsterdam. Žiaci absolvovali pešiu prehliad-
ku mesta plnú historických pamiatok, múzeí a 
najznámejších atrakcií. Medzi ne patrili plávajúci 
kvetinový trh, ale aj bicykle, ktoré nás obklopovali 
na každom rohu a dotvárali atmosféru mesta. My 
sme zavítali do slávneho múzea voskových figurín 
(Madame Tussaud) a navštívili sme aj známu bru-
siareň diamantov (Coster Diamonds).
Po zaujímavej prehliadke Amsterdamu sme si 
jednu noc oddýchli vo Francúzsku v meste Dun-
kerque. Tým sa ale naša exkurzia ani zďaleka ne-
končila a na ďalší deň sme sa vydali do prístavu 
Calais, z ktorého sme sa trajektom preplavili až do 
Anglicka (prístavu Dover).
Našou ďalšou zastávkou bolo univerzitné mesto 
Cambridge s najznámejšou Cambridgeskou uni-
verzitou. Popri brehu rieky Cam sme sa vybrali na 
prehliadku mesta s množstvom historických bu-
dov, škôl, kaplniek a kostolov.
Po prehliadke mesta Cambridge naša cesta sme-
rovala do poslednej cieľovej destinácie, ktorou  
bol Londýn. Tu nás privítali hostiteľské rodiny a 
zabezpečili nám príjemný pobyt, počas ktorého sa 
žiaci zoznámili s ich zvykmi a kultúrou a zároveň 
si precvičili svoju jazykovú zdatnosť v angličtine.
V Londýne sme strávili nezabudnuteľné tri dni. 
Začali sme prehliadkou Kráľovského observatória 
- Greenwich, pokračovali návštevou Námorného 

múzea, pozreli sme si Tower Bridge, St. Paul´s Ca-
thedral a mnoho ďalších turistických miest a pa-
miatok. Ďalší deň naše kroky viedli do jedného z 
najväčších obývaných hradov sveta - Windsor a 
navštívili sme aj Prírodovedné múzeum s množ-
stvom zaujímavých exponátov. Posledný deň 
nás čakala pešia prehliadka do centra Londýna, 
ktoré už dýchalo predvianočnou atmosférou. 
Videli sme najznámejšie pamätihodnosti, medzi 
ktoré patria Westminsterské opátstvo, Bucking-
hamský palác, Trafalgarské námestie a mnohé 
iné dominanty mesta. Žiaci zažili vyhliadkovú 
jazdu na Londýnskom oku, z ktorého bolo vidieť 
celé mesto a vyskúšali si cestovanie metrom aj 

tradičným poschodovým autobusom. Prehliadku 
mesta sme ukončili nákupmi na najznámejších uli-
ciach Londýna - Oxford a Regent Street.Naši smelí 
cestovatelia si z poznávacieho výletu priniesli nielen 
množstvo fotografií a suvenírov, ale hlavne kopec 
zážitkov a skúseností, na ktoré budú ešte dlho spo-
mínať.
Veľká vďaka patrí pedagógom za prípravu a dozor 
počas exkurzie a aj cestovnej kancelárii GADTOURS 
za výbornú organizáciu počas celého poznávacieho 
zájazdu. Zároveň chceme pochváliť našich ôsmakov 
a deviatakov za ich disciplinované správanie.

Mgr. Natália Hrnková, ZŠ Mládežnícka

S mládežou sa pracovať oplatí
Atmosféra Vianoc je pre každého z nás neopakovateľná a čarovná. Veriaci z far-
nosti Horné Kočkovce sa 30. decembra pokochali nádherným programom, ktorý 
pre nich pripravili členovia folklórnych súborov. Vianočnými koledami a hudbou 
naše srdcia potešil folklórny súbor Holíšan, spevom a hudbou folklórny súbor Pú-
chovček pod vedením pána Sadloňa, žiačka ZUŠ Terezka Krajčiová hrou na harmo-
nike, malá dychová hudba Medňanka pod vedením pána Krajčiho a známa rodina 
Špačková, ktorá štvorhlasne zaspievala dve koledy. Počas tohoto vianočného kon-
certu zaznela aj pieseň Láska si pýta dvoch od Kollárovcov, ktorú museli účinkujúci 
po dlhotrvajúcom potlesku opakovať. Pán farár Miroslav Bilčík poďakoval všetkým 
účinkujúcim za krásny umelecký zážitok a spríjemnenie sviatočného nedeľného 
popoludia. Svoj príspevok ukončím jeho vetou, ktorú povedal na záver: S mláde-
žou sa pracovať oplatí. 

Helena Dunková
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Tradícia jedinej školy sklárskeho zamerania na Slovensku 
ostane aj naďalej zachovaná, pokračovať bude v Púchove

Začiatky jedinej sklárskej školy na 
Slovensku sa  datujú od roku 1949, 
pričom vznik sklárskej školy v Lednic-
kých Rovniach je úzko spätý nielen s 
históriou obce, ale najmä so spoločno-
sťou RONA. Tá sa za viac ako 125 rokov 
stala jedným zo svetových lídrov v 
spracovaní skla. V súčasnosti Stredná 
odborná škola (SOŠ) sklárska Lednické 
Rovne čelí nedostatočnému záujmu 
študentov. „Za posledných 5 rokov 
klesol počet žiakov študujúcich na 
SOŠ sklárskej v Lednických Rovni-
ach takmer o polovicu. Trenčianska 
župa, ako zriaďovateľ školy, začala 
ihneď hľadať možnosti, ako túto uni-

kátnu sklársku školu na Slovensku 
zachrániť. Riešenie sme našli v podo-
be vzniku Spojenej školy, I. Krasku, v 
Púchove, ktorá bude mať dve organi-
začné zložky, a to Strednú odbornú 
školu a Strednú odbornú školu sklár-
sku. Takýmto spôsobom zachránime 
sklárske remeslo v kraji, a zároveň 

ponúkneme študentom z celého 
Slovenska možnosť študovať sklár-
ske odbory pre významné sklárske 
spoločnosti, akými sú RONA či Ve-
tropack Nemšová,“ vysvetlil tren-
čiansky župan Jaroslav Baška.

Zachovať tradíciu sklárskej školy a na-
ďalej rozvíjať sklárske remeslo v regi-
óne Považia prisľúbila v stredu 19. de-
cembra 2018 podpisom Memoranda 
o spolupráci pätica zainteresovaných 
strán. Zástupcovia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, SOŠ sklárskej 
Lednické Rovne, SOŠ Púchov, spoloč-
nosti RONA, a. s., Lednické Rovne a 
spoločnosti Vetropack Nemšová, s. r. 
o., sa stretli v sídle spoločnosti RONA 
v Lednických Rovniach, aby svojim 
podpisom vyhlásili spoločný záujem 
podporovať a rozvíjať teoretické ve-
domosti a praktické zručnosti žiakov 
spomínaných stredných škôl. „Od 
podpisu memoranda si sľubujeme 
najmä skvalitnenie odborného vz-
delávania našich študentov. Počas 
vykonávania práce v spoločnosti 
prichádzajú do styku s pracovným 
vybavením, materiálmi či technoló-
giami, vďaka čomu sú v budúcnosti 
kvalitne pripravení pre trh práce. 
Presťahovaním školy do Púchova sa 
zmení len sídlo školy, odbornú prax 
budú žiaci naďalej bez zmeny vyko-
návať  vo firme RONA či Vetropack 
Nemšová,“ prezradila Anna Krupičko-
vá, poverená riadením SOŠ sklárska 
Lednické Rovne.

Vytvoriť adekvátne podmienky pre 
študentov budúcej Spojenej školy, I. 
Krasku, v Púchove, vrátane ubytova-
nia a stravovania či mimoškolských 
a športových aktivít študentov, bude 
stáť župnú pokladnicu viac ako 800 tis. 
eur. Ďalších približne 340 tis. eur plá-
nuje župa investovať do rekonštrukcie 
kuchyne a prestavby terajších učební 
na dielne. „Naša škola už v minulosti 
pripravovala odborníkov pre sklár-
sky priemysel, a to v čase, kedy exis-
tovala Stredná priemyselná škola 
chemická v Púchove. S prípravami na 
návrat sklárskeho remesla do Púcho-
va sme už začali. V súčasnosti pracu-
jeme na priestorovom zabezpečení, 
akým sú napríklad dielne pre študen-

tov. Snažíme sa pripraviť všetko tak, 
aby sme mohli na pôde školy privítať 
aj študentov z rôznych kútov Sloven-
ska,“ hovorí riaditeľka SOŠ I. Krasku  Pú-
chov Lenka Jancíková. 
V aktuálnom školskom roku má SOŠ 
sklárska v systéme duálneho vzdelá-
vania zapojených 12 študentov, ktorí 
študujú v odboroch maľba skla a ke-
ramiky, výroba dutého a lisovaného 
skla či obsluha sklárskych automatov. 
S nedostatkom kvalifikovanej pracov-
nej sily zápasia aj spoločnosti RONA 
Lednické Rovne a Vetropack Nemšová, 
ktoré by v budúcnosti radi prijali čo naj-
väčší počet absolventov Spojenej školy 
I. Krasku, v Púchove.

Zdroj: TSK, foto: sossklarska.sk

Od budúceho školského roku 2019/2020 bude novovzniknutá Spojená škola, I. Krasku, v Púchove v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vychovávať aj budúcich sklárskych majstrov, 
ktorí doteraz rozvíjali svoje zručnosti na SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach. Spolu so študentmi SOŠ Ivana 
Krasku v Púchove sa budú od 1. septembra 2019 vzdelávať pod jednou strechou.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne po-
stihnutých v Púchove usporiadala v piatok 28.  decembra 
v kultúrnom dome v Streženiciach predsilvestrovský ples. 
Akcie sa okrem púchovských členov zúčastnili už tradične 
aj členovia SZZP z okolitých obcí. Predseda ZO Ján Petro v 
úvodnej oficiálnej časti plesu privítal primátorku mesta Ka-
tarínu Henekovú, ktorá pozdravila prítomných členov SZZP 
a popriala im v novom roku veľa šťastia a radosti. Ján Petro 
vyslovil svoje prianie, aby dobrá spolupráca SZZP a vedenia 
mesta Púchov pokračovala aj v tomto volebnom období. Po 
úvodných pozdravoch sa hneď naplno rozbehla tanečná zá-
bava. A samozrejme nechýbalo ani občerstvenie a bohatá 
tombola.

-sf-

Koncoročný ples organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
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9., 16. 1. (vždy v stredu) 
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka.

11., 18., 25. 1. (vždy v piatok) 
Výtvarný ateliér o 17:00 h 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. Viac info v CVČ Včielka.

sobota 12. 1. 2019 
Posedenie pri živej hudbe „džem-
ka“ o 20:00 h
Ako začať nový rok, ak nie hudbou? Milov-
níci hudby máte opäť jedinečnú príležitosť 
„zadžemovať“ si v príjemnom prostredí ka-
viarne Podivný barón. 

nedeľa 13. 1. 2019 
Rozprávková nedeľa: 
Čítame deťom o 16:00 h 
Príďte si so svojimi deťmi užiť nedeľ-
né popoludnie s knihou a tentokrát aj  
s premietačkou Diax! Čakajú na vás púta-
vé detské príbehy určené najmä pre tých 
najmenších. Podujatie organizujeme v spo-
lupráci s Mestskou knižnicou V. Roya Púchov.

štvrtok 17. 1. 2019 
Kreatívny workshop: 
Mandaly na textile o 17:00 h
Príďte si vytvoriť svoju osobnú mandalu na 
plátno (tašku či tričko) za pomoci kružidla 
a nádherných farieb. Nezabúdame ani na 
detičky, pre nich budú pripravené vyfarbo-
vacie mandalky. 

štvrtok 24. 1. 2019 
NA CESTE: 6 dní Švajčiarskej 
jesene o 18:00 h
Vlakmi, lanovkami aj po svojich. Dni inten-
zívnych presunov, ale aj oddych v prírode. 
Sám s batohom a foťákom na okružnom 
výlete po Švajčiarsku. 

utorok 29. 1. 2019 
Filmový kvíz Československého 
filmu o 18:30 h
Príďte si preveriť svoje vedomosti z oblasti 
československého filmu! Zábava s priateľmi 
zaručená a možno práve vy vyhráte milé 
ceny.

streda 30. 1. 2019 
Vernisáž výstavy „Putovanie storočím“ o 17:00 h
Pozývame vás do podkrovia Župného domu na vernisáž výstavy venovanej 
histórii módy a súčasne 100. výročiu vzniku ČSR. Výstava potrvá do 14. februá-
ra 2019. Podujatie organizuje Stredná odborná škola Ivana Krasku v Púchove.

Január ́ 19
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda, 9. 1., 19.30 h

HOVORY S TGM   
Martin Huba ako T. G. Masaryk a Jan Budař ako Karel Čapek excelujú v príbehu jedného z naj-
slávnejších rozhovorov našej histórie. V  ten deň na jeseň v roku 1928 sú dva symboly česko-
slovenskej demokracie na vrchole, rovnako ako celé Československo. Ich kniha, ktorá vznikala 
celý rok, je konečne hotová. Karel Čapek preto vyhľadá v zámockej záhrade v Topoľčiankach 
prezidenta Masaryka a chce mu ponúknuť časť honoráru za knihu ich rozhovorov, ktorá vzniká  
k 10. výročiu mladej republiky. Prezident ale nie je v dobrej nálade, jeho dcéra mu totiž zakázala 
knihu vydať. Čapek nemôže nechať celú situáciu bez odozvy a necháva sa zatiahnuť do vzrušuj-
úcej a dramatickej debaty. Debaty o svete, o politike i politikoch, o Čechoch, i do osobnej debaty 
o láske, o ženách a zradách. 
MN 12 rokov – SR, ČR – Bontonfilm – 80´ – český jazyk – dráma, historický. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 11. 1., 17.30 h

MY A PEAK VOL. 2.0    
Krátky hudobno-fotografický dokufilm o ceste a výstupe na jeden himalájsky trekingový vrchol. 
Dĺžka filmu: 40 min. Vstupné 2 €. 

Piatok, 11. 1., 19.30 h   Sobota, 12. 1., 17.30 h

PAŠERÁK  
Clint Eastwood stvárňuje Earla Stona, osamelého 80-ročného muža na mizine s krachujúcim 
biznisom, ktorý dostane ponuku robiť obyčajného šoféra. Znie to jednoducho, no Earl nevedom-
ky podpísal zmluvu na drogového kuriéra pre mexický kartel. 
MN 12 rokov – USA – Continentalfilm – 116 ´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 12. 1., 15.00 h   Nedeľa, 13. 1., 15.00 h

RALF BÚRA INTERNET 
Známy videoherný hromotĺk Raplh a jeho malá kamarátka Vanellope musia podstúpiť riskant-
né dobrodružstvo, aby našli náhradnú časť do Vanelopinej videohry. Opúšťajú bezpečie svojej 
videoherne a vydávajú sa do rozsiahleho a vzrušujúceho sveta internetu. Cestou stretávajú vše-
možných obyvateľov siete a  putujú jeho zákutiami od veselých otvorených detských hier po 
temné hlbiny Dark webu.  
MN 7 rokov – USA – Saturn – 112´ – slovenský dabing – animovaná rodinná komédia. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 16. 1., 19.30 h  

ZRODILA SA HVIEZDA  
V novom spracovaní romantickej drámy stvárni Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona 
Mainea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally (Lady Gaga). Táto už svoj veľký 
sen o hviezdnej kariére vzdala, pokým ju Jack neprinúti výjsť na pódium pred svetlá reflektorov. 
Ale keď Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup  
z veľkých pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými démonmi.
MN 15 rokov – USA – Continentalfilm – 136´ – titulky – dráma, hudobný. Vstupné 2 €.

Piatok, 18. 1., 17.30 h,   Sobota, 19. 1., 17.30 h

CENA ZA ŠŤASTIE  
Obyčajné ľudské šťastie môže mať mnoho podôb. Kde ho hľadať a čo mu obetovať? Film ukazuje 
príbehy ľudí, ktorí cestu k svojmu šťastiu niekde stratili a pokúšajú sa ju znovu nájsť. Vzťah, láska, 
moc, útek a vlastné deti, ktoré môžu prinášať nádej a radosť, ale oveľa častejšie nakoniec pykajú 
za naše chyby. Prepletenec rodičov, ktorých môžete stretnúť každý deň, ich detí a partnerov. 
MPN 12 rokov – ČR – Bontonfilm – 95´ – český jazyk – dráma, komédia. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 18. 1., 19.30 h   Nedeľa, 20. 1., 17.30 h 

ZLOŽKA 64  
Do rúk detektíva Carla a jeho asistenta Assada z kriminálneho Oddelenia Q sa dostáva ďalší ne-
vyriešený prípad súvisiaci s  tromi mumifikovanými telami sediacimi okolo jedálenského stola. 
Pátranie po majiteľovi apartmánu, kde sa múmie našli, ich privádza na opustený ostrov, nesláv-
ne známe miesto, kde sa vykonávali podivné lekárske experimenty, zneužívanie a prevýchova 
necudných dievčat. Mrazivý detektívny príbeh založený na skutočnej kapitole dánskych dejín je 
štvrtým severským trilerom natočeným podľa bestelleru Jussiho Adler-Olsena.
MN 15  rokov –  DK   – Continentalfilm –  119´ – titulky  –  triller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Štvrtok, 10. 1.                     vestibul divadla  18.00 h   

IGOR CVACHO - VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž výstavy maliara, grafika, ilustrátora, dizajnéra, vydavateľa, pesničkára. Jeho umelecká 
tvorba je charakteristická množstvom disciplín, v ktorých profesionálne pôsobí. Dominantnými 
sú voľná grafika a maľba, paralelne sa venuje ilustrovaniu knižiek, tvorbe ex libris a grafického 
dizajnu. Na vernisáži sa predstaví aj ako pesničkár. Vstup voľný. Výstava potrvá do 25. 2. 2019.

Sobota, 12. 1.   veľká sála               19:00 h

MESTSKÝ BÁL 
Mesto Púchov a Púchovská kultúra organizujú už 11. ročník mestského bálu. Účinkujú: Mária Čí-
rová, Starmania Original, ĽH Ivana Sadloňa, Tanečná škola Tep-Dance,  DJ Jerry. Moderuje: Slavo 
Jurko.

Streda, 16. 1.    veľká sála               15:00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dob-
rú náladu sa postará  ĽH Heligonica – populárna hudba TV šláger. Vstupné 3 €.  Predpredaj vstu-
peniek od 2. 1. 2019 v pokladni (od 16.00 h).  

Utorok, 22. 1.   veľká sála               17:00 h

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Výnimočný koncert sólistov, súborov a učiteľov ZUŠ Púchov. Hosť koncertu: speváčka Eva Halči-
nová (SK).Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3. 1. 2019 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk.  

Piatok, 25. 1.   veľká sála               19:00 h

MISTER DOLAR
Divadelný súbor Makyta srdečne pozýva na prvú reprízu novej komédie v štyroch dejstvách na 
námet Branislava Nušića. Réžia: Michal BABIAK. Účinkujú: Peter PANTÚČEK, Matej DROBNÝ, Ján 
KRUMP, Peter BEDNÁR, Jaroslava BOTOŠOVÁ, Martina DRÁBIKOVÁ, Magda BORÁKOVÁ, Alena HU-
DEKOVÁ, Miriam GAJDOŠÍKOVÁ, Petra POBEŽALOVÁ, Šimon GABČO, Katarína BIZOŇOVÁ, Mária 
BLAŠKOVÁ. 

Vstupné: 4 €  Predpredaj vstupeniek od 27.12.v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk

Utorok, 8. 1.       kinosála          16.00 h

KLUB ŽIEN:  SÚ PLASTY ŠKODLIVÉ? AKO SA ICH ZBAVIŤ?
Z plastov je vyrobené takmer všetko okolo nás. Bežne sa označujú ako „umelé hmoty“. Názov vy-
chádza z pocitu ľudí, že sa vyrobilo niečo čo sa v prírode prirodzene nenachádza. Žijeme v „dobe 
plastov“. Čo s tým? Dá sa ich zbaviť, a ako je to s ich škodlivosťou? Na tieto a mnohé ďalšie otázky 
budeme spoločne hľadať odpovede v prednáške s Ing. Andreou Feriancovou, PhD.

Utorok, 8. 1.   zasadacia miestnosť          16.00 h

TVORÍME PRE RADOSŤ S DANIELOU
Budeme sa kreatívne zabávať, tvoriť, modelovať, kresliť a všeličo iné. Vlastnoručne vyrobený vý-
robok si vždy dieťa odnesie so sebou! 5 lekcií po dve vyučovacie hodiny, kurzovné vrátane mate-
riálu 2,50/1 h, t. j. 25 €. Kurz je určený deťom vo veku od 4 do 10 rokov. Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Utorok, 8. 1.       kinosála          18.30 h

JOGA
Určite ste počuli o výhodách pravidelného cvičenia jogy. S jogou sa vám  podarí naštartovať me-
tabolizmus, spevniť telo, natiahnuť stuhnuté svaly a prebudiť imunitu. Okrem toho, zabudnete  
na každodenné starosti a naučíte sa vypnúť myseľ a relaxovať. 12 lekcií, 1 lekcia 3 €. Kapacita 
obmedzená! Do kurzu je nutné prihlásiť sa do 11. 1., prihlášky a info na tel. 0908 718 662, kino.
kurzy@puchovskakultura.sk.

Štvrtok, 10. 1.        zasadacia miestnosť      18.00 h

KLUB ZDRAVIA: PREŠIEL ROK...
Klub zdravia ponúka priestor pre širokú škálu aktivít: prednášky vyškolených lektorov, odborní-
kov, minikurzy prípravy zdravých jedál, príjemné spoločenské stretávanie jednotlivcov... Prostred-
níctvom dobrovoľných lektorov systematicky usmerňujeme a motivujeme ľudí k harmonickému 
životnému štýlu, ktorý je základom pre udržanie dlhodobého zdravia a vysokej kvality života. 
Pozývame všetkých priaznivcov Klubu zdravia na slávnostné ukončenie roku 2018 a zároveň pri-
vítanie nového roka, spojené s občerstvením. Tešíme sa na vás.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na: www.kino.puchov.sk
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... a Fénix opäť vzlietol
Toto môžeme bez zveličenia kon-
štatovať po zhliadnutí premiéry hry 
Mister Dolar v podaní Divadelného 
súboru Makyta Púchov. Veď celých je-
denásť rokov trvala bdelá kóma súbo-
ru po nepochopiteľnom predaji kul-
túrneho domu, keď nebolo kde cvičiť 
a pripravovať nové predstavenia. Až 
prišla chvíľa prebudenia -  možnosť 
využiť priestory nového divadla a 
pokračovať vo veľmi úspešnej tradí-
cii tohto súboru. Chvíľu trvalo, kým 
súbor striasol zo seba jedenásťročný 
prach a melanchóliu dávnych časov. 
Prvou hrou Život podľa Helen si re-
troaktívne pripomenuli slávne časy 
minulé. Zároveň však vyriekli záväzok 
pokračovať v „rehabilitácii“ súboru. 
Dôvodom záväzku boli aj  povzbud-
zujúce reakcie divákov. Mimocho-
dom, divákov, ktorí divadlo milujú, 
rozumejú mu a tešia sa, že opäť ožilo. 
Ešte v tom istom roku nacvičili hru Kto 

už dnes nemá maslo na hlave. Táto 
hra bola pre diváka oveľa viac zrozu-
miteľná a aj viac atraktívna, lebo po-
ukazovala na prešľapy spoločnosti,  
s ktorými sa stretáva aj bežný občan. 
Už táto hra, ktorá okrem premiéry 
mala ešte dve reprízy v samotnom 
Púchove a niekoľko vystúpení v 
blízkom okolí, naznačila potenciál 
súboru. Obe hry potvrdili, že kolektív 
je herecky pripravený, ale posunúť 
ho vyššie môže len profesionálny 
režisér, ktorý bude mať skúsenosti 
s amatérskym súborom a bude ro-
zumieť jeho problémom (pracovné 
povinnosti, práca na zmeny, cez so-
boty i nedele, starostlivosť o deti a 
rodinu). Nakoniec sa našiel v osobe 
Michala Babjaka, ktorý bol ochotný 
aj za týchto podmienok pracovať so 
súborom. Financie pomohol vykryť 
Mestský úrad Púchov, Divadlo Pú-
chov, Púchovská kultúra, finančné 

dary a príspevky od sponzorov - za čo 
všetkým patrí veľká vďaka.
• •    Michal Babjak predstavil súboru 
vlastnú úpravu a dramatizáciu textu 
hry srbského dramatika Branislava 
Nušića: Mister Dolar. Zavládlo nad-
šenie, ktoré krotila jedna zdanlivo 
neprekonateľná prekážka a tou bola 
podmienka: hru nacvičiť za nece-
lé dva mesiace od 15. 10. do 21. 12. 
2018, kedy môže režisér, vzhľadom 
na svoju pracovnú vyťaženosť so sú-
borom pracovať. Po dôkladnom zvá-
žení začala veľmi plodná, ale hektická 
spolupráca, ktorá vyústila do úspeš-
nej premiéry, po ktorej môžeme hru a 
výkony protagonistov hodnotiť. 
• •    V samotnom úvode zaujala mi-
nimalistická scéna, po ktorej okrajoch 
visiace závesy mali zakryť všetko, 
čo sa v klube deje. Ale len dovtedy, 
kým jednotlivé osoby nevošli do 
priezoru, kde boli odkryté ich nedu-

hy a charaktery, kde vychádzala na 
povrch faloš, pretvárka, hlboký úpa-
dok morálky a bezmedzná túžba po 
peniazoch za akúkoľvek cenu. Už 
kostýmy naznačili, v akej spoločnos-
ti sa bude dej odohrávať. Keď toto 
podfarbila veľmi citlivo, ale cielene 
vybratá hudba (Matej Drobný), zra-
zu si divák nestihol ani uvedomiť, do 
akého dynamického a miestami až 
strhujúceho deja bol vtiahnutý. Keď 
k tomu pridáme jednoduchú, ale ná-
paditú choreografiu (Petra Pobeža-
lová), ktorá sa musela prispôsobiť ta-
nečným schopnostiam účinkujúcich, 
akoby divák sám bol účastníkom bez-
uzdnej zábavy v klube. Bolo pôsobivé 
ako každá rekvizita mala svoje miesto 
pri dotváraní deja a bola účelne a kre-
atívne využívaná. Dojem z inscenácie 
umocnila skvele zvládnutá technika 
svetiel, ale aj presne načasované hu-
dobné predely. Každý divadelník vie, 
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že veľmi dôležitým článkom je osoba, 
ktorá sleduje text. A práve tu je úloha 
do budúcnosti: hľadať a nájsť takého-
to človeka, tiež hľadať osoby, ktoré 
by so súborom spolupracovali ako 
kostymérky a nájsť niekoho, kto by 
posilnil náročnú prácu technikov. To 
všetko pomôže stabilizácii i profesio-
nalite divadla. Veď doteraz si scénu vo 
všetkých troch hrách urobili  členovia 
súboru sami a to isté platí v prevažnej 
miere o kostýmoch a rekvizitách.
• •     V samotnej hre sa objavili traja 
nováčikovia, ktorí ukázali, že budú veľ-
kým prínosom pre súbor, do ktorého 
zapadli až s neobyčajnou ľahkosťou.  
V postave reportéra sa civilným prístu-
pom prezentoval Matej Drobný, 
ktorý skvele pomáhal Markovičovi 
uskutočňovať jeho diabolský plán. 
Okrem toho je Matej Drobný výborný 
muzikant a šikovný organizátor. Dcé-
ra predsedníčky klubu Ela v podaní 
Aleny Hudekovej dokonale vystihla 
ideály nielen svoje, ale celej spoloč-
nosti v klube: „veľká vila, komorná, 
cesty lietadlom, riviéra“. Ukázala, že v 
nej drieme veľký herecký potenciál. 
Tretí nováčik Šimon Gabčo, ako prvý 
pán, vniesol na javisko tempo a dy-
namiku, ale aj vlastnú filozofiu: „To sú 
kľúče od môjho sejfu a teda kľúče od 
mojej cti a úcty“. Tento mladý chlapec 
naznačil, že môže byť nasledovníkom 
Joža Vajdu, ktorý tiež vzišiel zo súboru 
Makyta. 
Katarína Bizoňová na javisku vždy 
pôsobí uvoľnene a nenútene. Má pri-
rodzený talent stvárňovať najmä ko-
mediálne postavy, čo sa jej v osobe pr-
vej dámy dokonale podarilo. Jej „hav, 
hav“ rozosmialo divákov, pretože tým  
vlastne verejne odhalila morálny po-
klesok pani radcovej pred celým klu-
bom. Veľmi dobre ju dopĺňala druhá 
dáma (Mária Blašková), ktorá herec-
ky rastie v každej hre. Dokázala, že aj  
v budúcnosti má súboru čo ponúk-
nuť. Protipólom  týchto dám je slečna 
Nina (Miriam Gajdošíková), ktorá sa 
zaslúžila o vyhodenie čašníka Jena zo 
zamestnania, aby sa neskôr bez výči-
tiek svedomia usilovala získať Jena za 

manžela. Aj v tejto postave potvrdila, 
že jej sedia razantné nesentimentál-
ne úlohy, v ktorých vie naplno uká-
zať svoj talent. V klube sa pripravuje 
oslava na počesť známej profesorky 
v podaní Magdy Borákovej, kto-
rá túto úlohu výborne predstavila 
v dvoch rovinách bez zbytočného 
pátosu a veľmi prirodzene. Po prvé, 
keď zo začiatku hovorí o etike, ktorej 
sa venuje už 30 rokov a po druhé, 
keď sa po niekoľkých pohárikoch 
bez výčitiek začlení do bezuzdnej 
zábavy, aby si len v niektorých svet-
lých chvíľach spomenula na morálku 
a etiku. Celú zábavu a organizáciu 
oslavy v klube má na starosti pred-
sedníčka klubu Martina Drábi-
ková, ktorá už neraz ukázala svoj 
nezameniteľný a nenapodobiteľný 
komediálny talent, ktorý určite do-
stala do vienka od sudičiek. Tie jej ho 
nadelili plným priehrštím. Ocenením 
jej postavy boli výbuchy smiechu 
v hľadisku nielen z dialógov, ale aj  
z hereckých kreácií. Svojráznymi 
postavami boli manželia pán radca 
a jeho manželka pani radcová, ktorí  
ukázali úplné dno morálky v klube. 
Naoko vystupujú ako dokonalý pár. 
Avšak len čo zostanú osamote, vidieť, 
že on je pod papučou a nevzbudzuje 
u manželky žiadny rešpekt  len pohŕ-
danie. Ona si neváha vybaviť vysne-
ný kožuch aj za cenu, že vlezie do po-
stele Jenovi - čašníkovi, o ktorom sa 
mylne domnieva, že je bohatý. Úlohu 
pani radcovej skvele stvárnila Jaro-
slava Botošová, ktorá bola nútená 
ukázať celú škálu svojho herectva. 
Jednoznačne potvrdila, že je jedným 
zo základných kameňov súboru. 
Peter Bednár s očividnou ľahkosťou 
zahral jej manžela, ktorý je zdanlivo 
pod papučou. Avšak len čo sa mu 
naskytne príležitosť, hneď flirtuje a 
hľadá nové dobrodružstvá (viď scéna 
s druhou dámou, nezasiahne ho ani 
nevera jeho ženy, ktorej bol priamym 
svedkom. Trápi ho jediné: „či bola 
jeho česť zachránená alebo poškvr-
nená“). Má bohaté herecké skúse-
nosti z televíznych seriálov Rodinné 

prípady, Doktori a momentálne aj  vo 
filme Fašiangy, ktorý bude mať one-
dlho premiéru. 
V spoločnosti, ktorej morálka je ne-
merateľná, diváka upúta postava Ma-
rušky - Jeanovej milej, ktorá kontrast-
ne vyčnieva spomedzi ostatných a  
stelesňuje túžbu po naozajstnej čistej 
láske. V rozhovore so svojím milým, 
ktorý sa sťažuje, že peniaze človeka 
zväzujú a zotročujú, mu so svojou 
bezprostrednosťou odporučí, aby pe-
niaze nechal ostatným a vrátil sa ku 
nej. Maruška v podaní Petry Pobeža-
lovej bola prirodzená, neafektovaná 
a presvedčivá. Pera zúročila svoje sk-
úsenosti z televízie, kde sme ju mohli 
vidieť trikrát v epizódach Súdna sieň, 
Nebezpečné známosti a už pred de-
siatimi rokmi v krimi seriáli. Kultúra je 
jej veľmi blízka, o čom svedčia akcie, 
ktoré organizuje v rámci kaviarne Po-
divný barón. Okrem toho je aj skvelá 
tanečníčka a choreografka.
• •     Ostáva pozrieť sa na výkony 
dvoch protagonistov, Markoviča a 
Jeana - čašníka. Markovič, v podaní 
Petra Pantúčka, je nielen unudený 
človek, on je doslovne zhnusený z po-
kryteckej morálky členov klubu, ktorí 
vlastne zovšeobecňujú morálku celej 
spoločnosti. Rafinovane im pripraví 
jednoduchý, ale vo svojej podstate 
diabolský plán, ktorý ich donúti od-
kryť svoje ideály a hodnoty morálky. 
Ak niekedy v minulosti hral P. Pant-
úček iba epizódne úlohy, tu mohlo 
naplno vyniknúť jeho herecké ume-
nie. Bravúrne ukázal mnohé podoby 
Markoviča: od unudeného človeka, 
bohéma, ktorému je úplne jedno, že 
ide prehrať peniaze, aby nakoniec 
vyhral a použil ich pre uskutočnenie 
svojho plánu. Filantropa, keď finan-
cuje kúpu krčmičky pre Marušku a 
Jeana, intrigánsku polohu pri doha- 
dzovaní sobášov, až po nemilosrdne 
urážajúci výsmech pri poklesku pani 
radcovej. Peter Pantúček všetky výz- 
vy zvládol veľmi šarmantne a svojím 
herectvom výrazne vtlačil pečať tejto 
hre. Jeho konanie najlepšie vystihuje 
veta: “Keď som aj položil na stôl kocku 

cukru, to neznamená, že som pozýval 
muchy, aby na ňu sadli.“ Nástrojom na 
uskutočnenie Markovičovho plánu je 
Jean-čašník, z ktorého obratne urobil 
miliardára. Bolo veľkou výzvou pre Je-
-ana - čašníka, ako sa vysporiada s po-
zíciou človeka na samom okraji, keď pri 
bujarej zábave obsluhuje hostí v klube, 
až po moment, keď sa dozvie, že je mi-
liardár a stáva sa stredobodom udalos-
tí. Stvárnenie postavy Jeana - čašníka 
alias Jovana Todoroviča - miliardára 
Jánom Krumpom možno nazvať iba 
hereckým koncertom. Ján Krump je na 
scéne tak prirodzený, že sa zdá, akoby 
ani nehral. Obdivuhodná je jeho mimi-
ka, ktorou dokonale vie vyjadriť stav 
vnútra. Postava Jeana v jeho podaní sa 
na nič nehrá, nič nepredstiera. Nestíha 
si ani uvedomiť, že je boháč. Nechce 
uveriť, ani keď ho o tom ostatní pre-
sviedčajú. Úplne prirodzene zoberie 
fakt, keď sa dozvie, že nie je bohatý. 
Jeho charakter, ktorý ostatní nestih-
li pokriviť, sa naplno odhalí vo chvíli 
šťastného stretnutia s Maruškou, ktorej 
bez náznaku ľútosti oznamuje: “Dievča 
moje, ja už nie som bohatý“.
• •   Po premiére hry Mister Dolar bol 
divácky ohlas udivujúci. Potlesk v sto-
ji nebral konca, čo bolo dostatočným 
ocenením úrovne inscenácie. Okamži-
té pocity divákov a ich vyjadrenia ako: 
výborné, to nemalo chybu, veď to sa 
vyrovnalo profesionálnemu divadlu... 
sú zaslúženým ocenením, ale zároveň 
zaväzujú. Latka je postavená vysoko. 
Divadelný súbor Makyta má herecky 
nato, aby spolupracoval s profesionál-
nymi režisérmi, scenáristami, výtvar-
níkmi či dramatikmi. K naplneniu tých-
to cieľov je však nevyhnutná finančná 
pomoc všetkých, ktorým záleží na ďal-
šom vývoji súboru. Veľkým povzbude-
ním boli emotívne a úprimne znejúce 
slová pani primátorky Kataríny Hene-
kovej, ktorá poďakovala za krásny via-
nočný darček pre všetkých účastníkov 
a vyslovila želanie dočkať sa ďalších 
úspešných premiér. Dúfajme, že sa tak 
stane.

Mgr. Vladimír Gabčo
autor je dlhoročný člen DS Makyta

Foto: FB
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Piatok: 11. 1.
Brokolicová s cestovinou
1. Morčací Gordon bleu, krokety/ryža
2. Koložvárska kapusta, varené zemiaky

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 8. 1.
Zemiaková s kôprom
1. Morčacie kúsky so syrovosmotanovou
omáčkou, zemiakové hranoly, obloha
2. Hovädzí stroganov zo sviečkovice, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie 
3. Zapekané špenátové palacinky,
plnené šunkou, paradajkou a šampiňónmi
Dezert: Čokoládová roláda

Streda: 9. 1.
Cesnaková číra so šunkou a krutónmi
1. Kuracie prsia plnené syrom a
suš. rajčinou, dus. ryža, obloha
2. Demänovský srnčí steak, pučené zemia-
ky s pórom (6,50 €)
3. Žemľovka s tvarohom a jablkami
Dezert: Mrkvové šatôčky

Štvrtok: 10. 1. 
Hŕstková 
1. Morčacie soté na dubákoch, dusená ryža,
zeleninové obloženie 
2. Bravčový steak na pikantnej slivkovej
omáčke, americké zemiaky, zel. obloženie 
3. Brokolicové karbonátky, zemiakové pyré, 
mrkvovo-jablkový šalát
Dezert: Mandarínkové rezy

Piatok: 11. 1.
Mrkvová s hráškom a syr. haluškami
1. Kyjevské kuracie prsia, opekané zemiaky,
zeleninové obloženie
2. Hovädzie ragú, slovenská ryža
3. Listový šalát s cherry paradajkami a gril. 
kúskami lososa, kôprový dresing
Dezert: Jahodové rezy

 Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 8. 1.
Hubová so zemiakmi, chlieb
1. Prírodná hovädzia pečienka, dusená 
ryža, uhorkový šalát
2. Špagety s bravč. mäsom sypané syrom 

Streda: 9. 1.
Hov. vývar s mäsom a cestovinou, chlieb 
1. Kuracie stehno a la kačica, dusená červe-
ná kapusta, knedľa
2. Sójové rizoto s kukuricou, paradajka 

Štvrtok: 10. 1.
Šošovicová na kyslo so zemiakmi, chlieb 
1. Čevabčiči, varené zemiaky, obloženie, 
tatárska
2. Volské oko, dusený listový špenát, opek. 
zemiaky          

Piatok: 11. 1.                                
Zeleninová so strúhaním, chlieb 
1. Bravčová partizánska krkovička, kapus-
tové halušky  
2. Tvarohové rezance zapekané  

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 8. 1.
Ostrá fazuľová s údeným mäsom
Zeleninová s cestovinou 
1. Steak z bravčového karé na brusnicovo-
-vínovej omáčke, pečené zemiaky 
2. Makaróny Perugia (kuracie prsia, špenát, 
parmezán, niva, šampiňóny) 
3. Sójové kocky  so zeleninou, dusená ryža 
so syrom 
4. Cézar šalát s restovaným kur. mäsom 
(kukurica, parmezán, dressing)

Streda: 9. 1.
Kuracia so širokými rezancami 
Paradajková so syrom 
1. Pečené kačacie prsia na dubákovej 
omáčke, zemiakové knedle
2. Chilli con carne (bravčové mäso), dusená 
ryža  

3. Palacinky s ovocím, šľahačkou a čoko-
ládou
4. Cézar šalát s restovaným kur. mäsom 
(kukurica, parmezán, dressing)

Štvrtok: 10. 1.
Hŕstková s párkom
Cviklová so smotanou 
1. Španielsky vtáčik, dus. ryža, kyslá uhorka 
2. Vyprážané kur. rezance na zeleninovom 
šaláte, varené zemiaky, jogurtový dressing 
3. Pečené zemiakové plátky s ricottou a 
kyslou smotanou, zakysanka 
4. Cézar šalát s restovaným kur. mäsom 
(kukurica, parmezán, dressing)

Piatok: 11. 1. 
Slepačia s mäsom a rezancami
Špenátová
1. Rybie filé na masle, varené zemiaky, 
anglická zelenina
2. Kurací steak na fazuľových luskoch, 
dusená ryža
3. Grilovaný encián, americké zemiaky, 
tatar. omáčka/brusnice (výber)  
4. Cézar šalát s restovaným kur. mäsom 
kukurica, parmezán, dressing)

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 8. 1.
Zeleninová s haluškami 
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou  
1. Kuracia rolka plnená (šunka, syr), hráš-
ková ryža   
2. Hovädzí tokáň na víne, varená cestovina
3. Zeleninové rizoto s dubákmi, kyslá 
uhorka
4. Pizza Panceta e Pecora  (pomodoro, 
slaninka, cibuľa, bryndza, syr)  

Streda: 9. 1.
Rascová s vajíčkom, chlieb
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninou  
1. Kuracie stehno pečené, ryža, kompót 
2. Hovädzí stroganov so šampiňónmi, 
maslové halušky
3. Penne „Al arrabiata“, parmezán   
4. Pizza Lucifero (pomodoro, saláma, šam-
piňóny, cibuľa, syr)  

Štvrtok: 10. 1.
Šošovicová na kyslo  
Slepačí vývar so zeleninou a cestovinou  
1. Kurací steak „Caprese“ (šunka, syr, rajči-
na), bylinková ryža 
2. Divinový guláš, chlieb (5,90 €)                                    
3. Fliačky s kapustou
4. Pizza Quattro Stagioni (pomodoro, šun-
ka, šampiňóny, artičoky, paradajky , syr)  

Piatok: 11. 1.
Tekvicová „Hokkaido“  
Cesnaková číra (šunka, syr)
1. Kuracie soté „Chilli con carne“, ryža
2. Hovädzia roštenka na dubákovej omáč-
ke, dusená ryža, zeleninová obloha 
3. Granadírsky pochod, kyslá uhorka 
4. Pizza Colosseum  (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajka, syr)  

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Od 7. 1. do 10. 1. 2019 bude kuchyňa 
v REŠTAURÁCII U JAKUBA zatvorená. 

Piatok: 11. 1. 
Cícerová so zeleninou 
1. Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
2. Bravčové bratislavské pliecko, knedľa

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 8. 1.
Rascová s vajcom
1. Kurací stehenný rezeň, špenátový príva-
rok, zemiaky
2. Hovädzie varené, rajčinová om., knedľa

Streda: 9. 1.
Karotková na kyslo
1.Trnavský bravčový závitok, ryža
2. Francúzske zemiaky s údeninou, červená 
repa

Štvrtok: 10. 1.
Fazuľová s rezancami
1. Košická hovädzia roštenka, tarhoňa
2. Diabolská brav. pochúťka, chlieb vo vajci

Týždeň pred vianočnými sviatkami 
(16. 12. 2018) sa stretli na ZŠ Goraz-
dova mladí hasiči z troch okresov (Pú-
chov, Považská Bystrica a Bytča), aby 
si zmerali sily vo viazaní uzlov pod 
názvom Vianočná uzlovačka. Mesto 
Púchov reprezentovali členovia DHZ 
Púchov, Považskú Bystricu DHZ Pru-
žina a Bytču traja zástupcovia - DHZ 
Bytča, DHZ Hliník nad Váhom a DHZ 
Kolárovice. Za účasti detí vedúcich 
družstiev, rodičov a po otvorení súťa-
že predsedom DHZ Púchov Jozefom 
Ridzikom sa v telocvični mohla začať 
súťaž. 
Súťaž pozostávala z troch kôl. Mla-
dí hasiči museli zvládnuť päť uzlov 
(skracovačku, tesársky uzol, lodnú 

Vianočná uzlovačka
slučku, plochú spojku a úväz na pr-
údnicu) v rýchlom slede na pripra-
vených stojanoch. Zároveň sa im 
počítali i výsledky do hodnotenia 
trojčlenných družstiev. Všetko bolo 
merané digitálnou časomierou. 
Na deťoch bolo vidieť veľké úsilie i 
nervozitu pri rýchlom rozhodovaní 
a rýchlu prácu rúk. Domáci pripra-
vili výborné podmienky pre túto 
súťaž, za čo boli na konci súťaže 
pochválení vedúcimi ostatných or-
ganizácií. 
Po ukončení súťaže boli deti za svo-
je výkony odmenené medailami 
a pohármi. Škoda, že Púchovský 
okres nepostavil viac družstiev, lebo 
uzľovanie je súčasťou hry Plameň. 

Kat. jednotlivci - chlapci: 
1. Tomáš Kucej (Púchov) 18.54
2. Alexander Ridzik (Púchov) 20,14 
3. Adam Krajčovič (Púchov) 22,69
Kat. jednotlivci - dievčatá: 
1. Simonka Sečkárová (Púchov) 18,99
2. Eliška Krajčiová (Kolárovice) 25,27
3. Janka Michalková (Hliník n. V.) 
28,74
Kat. družstvá - chlapci:
1. Púchov 1 (Kucej, Ridzik, Sečkárová) 
57,67 

2. Púchov 2 (Krajčovič, Chovanček, 
Roháč) 77,72 
3. Pružina (Kubiš, Jarina, Hrkota) 
88,87
Kat. družstvá - dievčatá:
1. miesto - Hliník n. Váhom (Helme-
šová, Michalková, Večeřová) 90,74
2. miesto - Kolárovice (Krajčiová, 
Hrabovská, Slipková) 96,56
 3. miesto - Bytča (Kurnociková, 
Škovranková, Hrehorová) 118,58 

Jozef Ridzik, DHZ Púchov
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Naše družstvo starších žiakov Volej-
balového oddielu 1970 MŠK Púchov, 
vstúpilo do sezóny 2018/2019 ako 
do sezóny pre mnohých poslednej. 
Posledným ročníkom v  tejto kate-
górii sú žiaci narodení v roku 2003, 
čo je väčšia časť družstva. Práve táto 
„partia“ v minulých rokoch úspešne 
reprezentovala VO 1970 MŠK Púchov, 
ZŠ Gorazdovu, ale i mesto Púchov na 
klubovej alebo školskej úrovni. 
Úspechy s týmto družstvom začali v 
sezóne 2015/2016, keď získalo v ka-
tegórii MINI titul Majstrov Slovenska 
v klubovom aj školskom volejbale. 
Potom v sezóne 2016/2017 družstvo 
získalo v kategórii MIDI titul Majstrov 
Slovenska opäť v  oboch kategóriách 
a v poslednej sezóne 2017/2018 prvé 
miesto v školskom MIDI a v kategórii 
starších žiakov. Momentálne sme v 
tabuľke o postup na Majstrovstvá SR 
vo volejbale starších žiakov na prvej 
priečke pred družstvom VŠK Tatran 
Banská Bystrica, pričom sme základ-
nou časťou a rovnako doposiaľ aj nad-
stavbovou prešli de facto bez prehry. 
Úspešné ťaženie sme v tomto roku 
zavŕšili obrovským úspechom, keď 

sme vyhrali prestížny 54. ročník Via-
nočného turnaja v Prešove, kde sa už 
tradične schádzajú najlepšie celky, 
ktoré nám budú súpermi aj na MSR. 
Víťazstvo sme venovali pani primá-
torke, ktorá ako pevne verím, bude 
volejbal, ale aj šport ako taký, podpo-
rovať rovnako, ako jej predchodca. 

Dúfam, že naše mesto Púchov bude 
opäť pojem naprieč širokým spekt-
rom či už individuálnych alebo kolek-
tívnych športov.
Som veľmi rád, že naši hráči boli 
ochotní obetovať za posledné roky 
veľa času, ktoré väčšina ich rovesníkov 
trávi za počítačom, prípadne flákaním 

sa. Tvrdou drinou sa dostali na výkon-
nostnú úroveň, ktorá im umožňuje 
dosahovať v tomto krásnom, ale ná-
ročnom športe najvyššie méty.

Ivan Štefko, ml., tréner
Volejbalový oddiel 1970 

MŠK Púchov

Ako mnohí priatelia Tenisového klubu 
Púchov vedia, klub organizuje pravi-
delne počas letnej sezóny memoriál 
Ing. Rudolfa Crkoňa a od predminu-
lého roku aj memoriál Hrehora Luho-
vého. Dňa 22. 12. 2018 zorganizoval 
výbor TK Púchov prvé vianočné po-
dujatie členov klubu a priateľov TK z 
radov tenistov Púchova. 
Aj keď to bolo organizačne pomerne 
náročné, podarilo sa nám osloviť všet-
ky vekové kategórie, o čom svedčí aj 
hojná účasť nielen deti, ale aj mláde-
že a seniorov. Podujatia sa zúčastnilo 
takmer 50 hráčov. Tí mladší účastníci 
si zahrali nielen o čokoládové, ale aj 

Netradičná vianočná akcia Tenisového klubu Púchov
skutočné medaile individuálne a v 
skupinkách pod vedením trénerov. Tí 
starší bojovali o tie isté ceny v štvor-
hrách. A keďže páry boli nakombi-
nované s ohľadom na výkonnosť 
účastníkov, bolo odohraných veľa 
vyrovnaných a chvíľami naozaj napí-
navých zápasov. 
Cieľom nebolo tentoraz víťaziť, no 
predovšetkým stretnúť sa v predvi-
anočnom čase a uzavrieť tenisovú 
sezónu TK Púchov v príjemnej špor-
tovej atmosfére. Potešila aj účasť ro-
dičov, bez ktorých podpory je ťažké 
si predstaviť fungovanie klubu. Na 
účastníkov čakal aj typický nápoj Vi-

anoc – vianočný punč, pre deti aj do-
spelých. Štartovné stanovil výbor klu-
bu vo viac menej symbolickej úrovni, 
aby sa mohlo podujatia zúčastniť čo 
najviac členov klubu. Deti mali vstup 
zdarma a dospelí členovia v symbo-
lickej výške. 
Nielen preto, že bol čas Vianoc, ale 
hlavne preto, že dávať je viac, ako mať 
alebo brať, využil som túto príležitosť 
na odovzdanie cenných tenisových 
trofejí deťom klubu. Tričko a šiltovka 
s podpismi svetových hráčov (okrem 
iného súčasnej svetovej jednotky 
Novaka Djokoviča, bývalej svetovej 
jednotky Rafaela Nadala a možno aj 

budúcej svetovej jednotky Saši Zve-
reva) putovali do rúk Ivana Luhového 
ml. za najviac víťazstiev za družstvá TK 
Púchov a Jakubovi Schulczovi, doras-
tencovi TK Púchov za pomoc družstvu 
mužov a predovšetkým za víťazný 
zápas proti favorizovanému deblu TK 
Rajec, ktorý rozhodol o udržaní sa v 
prvej triede mužov. Ocenená bola aj 
Olivka Ondričková za najlepšie výsled-
ky v dievčatách drobnými suvenírmi z 
Wimbledonu.
Moje prianie pre rok 2019 je, aby bolo 
čo najviac detí Púchova zapojených do 
športových aktivít a aj keď samozrej-
me preferujem moju celoživotnú lásku 
– tenis, šport je len jeden a všetky deti 
si zaslúžia rovnakú šancu nájsť si ten 
svoj. No priania sa nedajú splniť bez 
činov a preto mám aj niekoľko teniso-
vých predsavzatí pre rok 2019:
1. V spolupráci TK Púchov – mesto - 
sponzori z radov podnikateľov zlepšiť 
sociálne zázemie na kurtoch TK Pú-
chov.
2. A keďže sa tenisu venujem prakticky 
celý svoj život, chcel by som odovzdať 
svoje skúsenosti nielen ohľadom hry 
samotnej ale aj technicko-materiálnej 
časti deťom a rodičom; napriek pra-
covnému zaneprázdneniu plánujem 
dve hodiny týždenne fungovať ako 
dobrovoľný tréner-sparing partner 
a prispieť k tomu, aby ta iskra lásky k 
tenisu, ktorú mám v sebe preskočila aj 
na púchovské deti. 

Vladimír Kuchař, 
predseda TK Púchov

Úspechy starších žiakov VO 1970
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HOKEJ

Pred play-off muži MŠK druhýkrát zdolali Levičanov
2. liga muži
17. kolo:
MŠK Hviezda Dolný Kubín – MŠK Púchov 5:8 

(0:4, 2:1, 3:3), 1. Dolinajec (Pšurný, Zúbek), 9. Kvoce-
ra (Zúbek, Dolinajec), 12. Bajtala (Pšurný, Fančovič), 
14. Prus (Kvocera), 23. Zúbek (Dolinajec, Okuliar), 49. 
Pšurný (Zúbek, Dolinajec), 51. Romanov (Prus, Bajta-
la), 53. Kvocera (Pšurný, Zúbek)

Strely na bránku: 33/55, presilovky: 4/0 – 5/3, rozho-
dovali Peterka, Ševčík, Kubala, 260 divákov

V poslednom minuloročnom stretnutí na sklonku 
Vianoc rozhodli Púchovčania o trojbodovom zásahu 
na Orave už v prvej tretine, ktorú po góloch Dolinaj-
ca, Kvoceru, Bajtalu a Prusa vyhrali 4:0. V ostatných 
dvoch dejstvách si náskok v pohode udržiavali a na 
súperove góly dokázali odpovedať rovnako úspeš-
nou koncovkou. 

 Zostava MŠK Púchov: Kutej  - Okuliar, Kvocera, 
Fančovič, Kollárik, Haluška, Putala – Zúbek, Pšurný, 
Dolinajec – Prus, Romanov, Bajtala – Furo, Panáček, 
Švantner, tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 17. kola: 
Prievidza – Senica 6:2, Levice – Osmos Bratislava 

B 7:3, Partizánske – Brezno 4:1, Dynamax Nitra mal 
voľno

18. kolo: 
MŠK Púchov – HK Levice 6:4 (1:1, 2:2, 3:1), 12. Ro-

manov (Dolinajec, Prus), 33. Zúbek (Zemko, Kvocera), 
35. Prus (Dolinajec, Romanov), 43. Prus (Dolinajec, 
Putala), 51. Zúbek, 60. Zemko (Zúbek, Pšurný)

Strely na bránku: 30/36, presilovky: 3/1 – 4/2, rozho-
dovali Lokšík, Hodoň, Vondra, 230 divákov

Šláger základnej časti súťaže už nemohol zmeniť 
nič na celkovom poradí pred play-off v základných
skupinách. V prestížnom súboji si Púchovčania po-
radili s lídrom po dramatickom závere a sú jediným 
mužstvom v západnej skupine druhej ligy, ktoré 
Levičanov porazilo v oboch stretnutiach. V play-off
skupiny Západ sa Púchovčania stretnú s tretím Par-
tizánskym. 

Zostava MŠK Púchov: Kutej – Putala, Kvocera, 
Augustín, Pišoja, Haluška, Kollárik, Húska – Zúbek, 
Pšurný, Zemko – Furo, Panáček, Švantner – Prus, Ro-
manov, Dolinajec

Ostatné výsledky 17. kola: 
Senica – Partizánske 1:7, Dynamax Nitra – Dolný 

Kubín 7:5, Osmos Bratislava B – Prievidza 7:3, Brezno 
malo voľno
1. Levice  16 13 0 1 2 90:38 40
2. MŠK Púchov  16 11 1 0 4 88:48 35
3. Partizánske  16 10 0 1 5 74:49 31
4. Prievidza  16 9 0 1 6 67:65 28
5. Dynamax NR  16 8 1 0 7 72:71 23
6. D. Kubín  16 6 0 0 10 71:69 18
7. Osmos BA B  16 5 0 0 11 73:102 15
8. Brezno  16 4 1 1 10 58:90 15
9. Senica  16 2 1 0 13 45:106 8

Extraliga dorast
29. kolo: 
Spišská Nová Ves – MŠK Púchov 3:2 pp (predohra-
né 8. 12.)

Ostatné výsledky 29. kola: 
Slovan Bratislava – Košice 3:1, Michalovce – Banská 
Bystrica 2:4, Skalica – Zvolen 3:1, Nitra – Liptovský Mi-
kuláš 2:3, Trenčín – Martin 4:1, Žilina – Poprad 1:4 
30. kolo: Spišská Nová Ves – MŠK Púchov 1:3 (pre-
dohrané 9. 12.)
Ostatné výsledky 30. kola: 
Slovan Bratislava – Košice 4:2, Michalovce – Banská 
Bystrica 7:6 sn, Skalica – Zvolen 4:2, Nitra – Liptovský 
Mikuláš 4:0, Trenčín – Martin 3:0, Žilina – Poprad 4:8
31. kolo: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 7:0 (0:0, 3:0, 4:0), 25. 
Rusnák (Urbánek, Urban), 31. Januščák (Krajčovič, 
Pobežal), 39. Januščák (Rusnák, Pobežal), 44. Hajas 
(Urbánek), 48. Chykantsev (Ladecký), 52. Januščák 
(Pobežal, Rusnák), 55. Chykantsev (Urbánek)
Ostatné výsledky 30. kola: 
Banská Bystrica – Slovan Bratislava 4:1, Košice – Zvo-
len 8:0, Liptovský Mikuláš – Michalovce 1:3, Skalica 
– Martin 3:1, Nitra – Poprad 0:7, Spišská Nová Ves 
– Trenčín 4:2
32. kolo: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 5:0 (0:0, 2:0, 3:0), 22. 
Urban (Chykantsev), 24. Putala, 43. Kuric (Urbánek), 
49. Ladecký (Rusnák), 53. Januščák (Kuric)
Ostatné výsledky 32. kola: 
Banská Bystrica – Slovan Bratislava 3:2, Košice – Zvo-
len 12:1, Liptovský Mikuláš – Michalovce 4:5 pp, Ska-
lica – Martin 2:3 pp, Nitra – Poprad 1:2, Spišská Nová 
Ves – Žilina 5:0  
1. Slovan 37 29 1 0 1 6 171:83 90
2. Poprad  38 24 4 0 3 7 155:91 83
3. Košice  38 23 4 0 4 7 146:79 81
4. Trenčín  38 20 6 0 3 9 135:85 75
5. B. Bystrica  37 21 5 0 2 9 132:92 75
6. Púchov  37 19 4 0 4 10 118:79 69
7. Sp. N. Ves  38 20 2 0 4 12 126:98 68
8. Michalovce  38 14 4 0 3 17 119:136 53
9. Nitra  38 13 3 0 2 20 107:118 47
10. Skalica  38 12 2 0 3 21 95:157 43
11. Martin  38 12 1 0 3 22 100:136 41

(Pokračovanie na 23. strane)Takto sa dorastenci MŠK Púchov tešili v tejto sezóne po víťazstvách už 23-krát. 

Druholigoví muži MŠK Púchov sa v úvodnom kole play-off stretnú s hokejistami Iskry Partizánske. Prvý zápas je 
na programe už v sobotu.        ILUSTRAČNÉ FOTO: Miroslav Mikáč 

19.
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HOKEJ

Pred play-off muži MŠK druhýkrát zdolali Levičanov
12. L. Mikuláš  38 9 0 0 2 27 86:147 29
13. Žilina  38 7 2 0 4 25 91:164 29
14. Zvolen  37 3 0 0 0 34 67:183 9

Kadeti
14. kolo:
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 5:0 (2:0, 
1:0, 2:0), 5. Šmigura (Moravanský, Mišák), 8. Mora-
vanský (Svinčák), 26. Šmigura (Mišák, Moravanský), 
50. Šmigura (Krajčoviech, Moravanský), 59. Veteška 
(Žemla)
Ostatné výsledky 14. kola: 
Martin – Levice 7:0, Topoľčany – Prievidza 1:2, Žilina 
– Trenčín 0:3
Konečná tabuľka po základnej časti: 
1. Trenčín 14 13 0 1 102:21 26
2. MŠK Púchov  14 9 1 4 50:37 19
3. Prievidza  14 8 3 3 63:42 19
4. Martin  14 8 2 4 66:29 18
5. Žilina  14 7 2 5 59:33 16
6. P. Bystrica  14 3 1 10 36:75 7
7. Topoľčany  14 1 1 12 22:90 3
8. Levice  14 2 0 12 24:95 2
Kadeti – nadstavba o majstra
1. kolo: 
MŠK Púchov – HK ŠKP Poprad – stretnutie sa hra-
lo po uzávierke tohto čísla Púchovských novín (7. 
1.)
Ostatné výsledky 1. kola: Košice – Martin 5:2, Slo-
van Bratislava – Nitra 0:6, Prešov – Zvolen 2:5, Trnava 
– Prievidza 6:2, Trenčín – Liptovský Mikuláš 4:2
2. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš 
2:5 (0:4, 1:0, 1:1), 33. Pobežal, 44. Ondrášik (Žemla)
Ostatné výsledky 2. kola: Prešov – Martin 1:0, Koši-
ce – Zvolen 7:4, Trnava – Nitra 2:4, Slovan Bratislava 
– Prievidza 6:1, Trenčín – Poprad 4:0, Brezno – Banská 
Bystrica 2:2
 1. Nitra 2 2 0 0 10:2 4
2. Košice  2 2 0 0 12:6 4
3. Trenčín  2 2 0 0 8:2 4
4. Trnava  2 1 0 1 8:6 2
5. L. Mikuláš  2 1 0 1 7:6 2
6. Zvolen  2 1 0 1 9:9 2
7. Prešov  2 1 0 1 3:5 2
8. Brezno  1 0 1 0 2:2 1
8. B. Bystrica  1 0 1 0 2:2 1
10. MŠK Púchov  1 0 0 1 2:5 0
11. Martin  1 1 0 1 2:5 0
12. Prievidza  1 0 0 1 2:6 0
13. Poprad  1 0 0 1 0:4 0
14. Slovan  1 0 0 1 0:6 0

I. liga starší žiaci
8. HT
21. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Miku-
láš 5:0 (3:0, 2:0, 0:0), 6. Kováčik (Hudík), 13. Lazkov 
(Hudík, Kováčik), 15. Kohutiar, 25. Hudík, 29. Kováčik 
(Hajas)
Ostatné výsledky 21. kola: Žilina – Zvolen 8:3, Mar-
tin – Považská Bystrica 6:1, Ružomberok – Banská 
Bystrica 1:7, Lučenec – Brezno 1:8
22. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 7:0 (2:0, 3:0, 
2:0), 7. Lazkov, 17. Kohutier (Zajvald), 22. Škultéty 
(Lazkov), 28. Pišoja (Kováčik, Hudík), 37. Kováčik (Ha-
jas, Škultéty), 56. Hudík (Kováčik), 57. Mikovič
Ostatné výsledky 22. kola: Zvolen – Martin 5:5, Lip-
tovský Mikuláš – Žilina 3:7, Považská Bystrica – Ru-
žomberok 4:2, Banská Bystrica – Lučenec 20:0
1. MŠK Púchov  22 16 4 2 137:25 36
2. Žilina  22 17 1 4 162:59 35

3. Martin  22 15 3 4 178:50 33
4. B. Bystrica  22 15 2 5 154:48 32
5. Zvolen  21 14 2 5 140:48 30
6. L. Mikuláš  22 9 1 12 126:88 19
7. P. Bystrica  22 6 0 16 82:136 12
8. Ružomberok  22 5 1 16 69:125 11
9. Brezno  22 5 0 17 53:180 10
10. Lučenec  21 0 0 21 66:408 0
7. HT
21. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Miku-
láš 9:4 (2:1, 4:1, 3:2), 9. Pobežal (Hromada, Novotní-
ček), 19. Pobežal, 22. Pobežal, 24. Pobežal, 31. Brežný 
(Žondor, Pobežal), 40. Pobežal (Cebo, Palan), 54. Po-
bežal (Brežný), 57. Štrbáň, 60. Cebo (Brežný, Palan)
Ostatné výsledky 21. kola: Žilina – Zvolen 14:1, 
Martin – Považská Bystrica 6:4, Dolný Kubín – Banská 
Bystrica 1:1, Lučenec – Brezno 7:2
22. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 8:2 (4:2, 3:0, 
1:0), 2. Cebo (Palan, Vráblik), 4. Brežný (Vrtiel, Po-
bežal), 8. Štrbáň (Pobežal), 18. Brežný (Pobežal), 23. 
Pobežal (Novotníček), 29. Brežný (Pobežal), 39. Cebo 
(Štrbáň), 41. Pobežal (Brežný, Vrtiel)
Ostatné výsledky 22. kola: Zvolen – Martin 8:1, Lip-
tovský Mikuláš – Žilina 2:4, Považská Bystrica – Dolný 
Kubín 3:3, Banská Bystrica – Lučenec 9:4
1. B. Bystrica 22 18 1 3 167:63 37
2. MŠK Púchov  22 17 2 3 174:65 36
3. D. Kubín  22 16 3 3 143:40 35
4. Žilina  22 14 1 7 143:81 29
5. Zvolen  22 13 3 6 112:94 29
6. P. Bystrica  22 5 4 13 78:115 14
7. Martin  22 7 0 15 61:134 14
8. Brezno  22 5 2 15 57:142 12
9. Lučenec  22 4 0 18 76:183 8
10. L. Mikuláš  22 3 0 19 53:147 6

I. liga mladší žiaci
6. HT
21. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
4:5, Zvolen – Žilina 4:4, Považská Bystrica – Martin 
4:10, Banská Bystrica – Ružomberok 14:2, Brezno 
– Rimavská Sobota 9:2
22. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno – odložené na 
2. 3., Martin – Zvolen 10:4, Žilina – Liptovský Mikuláš 

11:2, Ružomberok – Považská Bystrica 0:5, Rimavská 
Sobota – Banská Bystrica 5:15
5. HT
21. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
8:4, Zvolen – Žilina 8:9, Považská Bystrica – Martin 
8:5, Banská Bystrica – Dolný Kubín 5:8, Brezno – Ri-
mavská Sobota 5:2
22. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno – odložené na 
2. 3., Martin – Zvolen 2:8, Žilina – Liptovský Mikuláš 
12:1, Dolný Kubín – Považská Bystrica 3:10, Rimavská 
Sobota – Banská Bystrica 3:14

Kto s kým na ľade
2. liga muži - Play-off
MŠK Púchov – Iskra Partizánske (12. 1. o 17.00)
Extraliga dorast
33. kolo, 12. 1.
MMKH Nitra – MŠK Púchov (15.45), Zvolen – Slovan 
Bratislava, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš, Mar-
tin – Košice, Poprad – Michalovce, Skalica – Spišská 
Nová Ves, Žilina – Trenčín  
34. kolo, 13. 1.
MMKH Nitra – MŠK Púchov (11.30), Zvolen – Slovan 
Bratislava, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš, Mar-
tin – Košice, Poprad – Michalovce, Skalica – Spišská 
Nová Ves, Žilina – Trenčín  
Kadeti
Skupina o majstra
3. kolo: MMHK Nitra – MŠK Púchov (12. 1. o 18.45)
4. kolo: Prievidza – MŠK Púchov (13. 1. o 13.30)
I. liga starší žiaci
8. HT
23. kolo: MŠK Púchov – HC O5 Banská Bystrica (12. 
1. o 9.00)
7. HT
23. kolo: MŠK Púchov – HC O5 Banská Bystrica (12. 
1. o 11.30)
I. liga mladší žiaci
6. HT
23. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov (12. 1. 
o 9.00)
5. HT
23. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov (12. 1. 
o 11.30)

(Dokončenie z 22. strany)

Extraligoví dorastenci MŠK Púchov vstúpili víťazne do nového roka. Na domácom ľade si dvakrát hladko poradili 
so Žilinou a poskočili na šiestu priečku tabuľky.           FOTO: archív 

18.

trojbodový zásah si priniesli aj z Dolného Kubína



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY20
šport 21

Halový futbalový turnaj O pohár predsedu ObFZ

Pohár do Prečína, Streženice stroskotali na víťazovi 
   Dvadsaťdva futbalových mužstiev z okresov Po-
važská Bystrica, Púchov a Ilava sa počas uplynulého 
víkendu stretlo na tradičnom halovom futbalovom 
turnaji O pohár predsedu Oblastného futbalového 
zväzu Považská Bystrica. Z celkového prvenstva sa 
tešili futbalisti štvrtoligového Prečína (na snímke 
vpravo) po finálovom víťazstve nad Udičou. Z pätice
družstiev z Púchovského okresu sa najďalej dostali 
Streženice, ktoré vo štvrťfinále stroskotali na neskor-
šom víťazovi turnaja. Žreb zviedol do prvej skupiny 
Dolné Kočkovce a Fan Club Púchov, Púchovčania 
neuhrali ani bod, Dolné Kočkovce zvíťazili iba s Pú-
chovom. 
   Streženičania skončili v základnej C-skupine druhý 
a postúpili do osemfinálovej skupiny. Tam im stačila
remíza s Tŕstím a lepšie skóre na postup z druhého 
miesta do štvrťfinále. Dohňany skončili v D-skupine
s jednou výhrou na treťom mieste, Lednicu v E-sku-
pine pripravilo pri rovnakom počte bodov o postup 
horšie skóre...

Skupina A
   Domaniža – D. Kočkovce 4:2, Augustín 2, Mačina, 
Sádecký – T. Frnka, M. Pilát, Pruské – Vrchteplá 3:0, 
Lukáč, Habšuda, Jáňa, Domaniža – FC Púchov 5:1, 
Čelko 2, Augustín, Sádecký, Michal Petrík – Remiš, D. 
Kočkovce – Pruské 0:1, Branický, FC Púchov – Vrch-
teplá 1:2, Burianec – Kurič, Mičo, Pruské – Domaniža 
2:2, Lukáč, Branický – Augustín, Svoboda, D. Kočkov-
ce – FC Púchov 3:1, Kvocera 3 – Kresánek, Vrchteplá 
– Domaniža 0:4, Miroslav Kvaššay, Lednický, Michal 
Petrík, Sádecký, FC Púchov – Pruské 0:4, Habšuda, 
Lukáč, Suchánek, Kuric, Vrchteplá – D. Kočkovce 4:1, 
Kuriš 2, Slaninka, Hudek – L. Garaj.
1. Domaniža 4 3 1 0 15:5 10
2. Pruské 4 3 1 0 10:2 10
3. Vrchteplá 4 2 0 2 6:9 6
4. D. Kočkovce 4 1 0 3 6:10 3
5. FC Púchov 4 0 0 4 3:14 0

Skupina B
   Trstie – Jasenica 3:1, T. Bušík 2, Hričo – Pavlík, Roz-
hodcovia – Prečín 0:5, Hybben 3, Rosina, R. Sviečka, 
Jasenica – Rozhodcovia 1:5, Kalaš – Jandušík 3, Ďuriš, 
Proč, Prečín – Papradno 6:0, Michalec 2, Hybben 2, 
R. Sviečka, M. Gajdošík, Rozhodcovia – Trstie 1:3, Jan-
dušík – T. Bušík, Letko, M. Bušík, Papradno – Jasenica 
1:1, Fujaček – Pavlík, Prečín – Trstie 5:0, Michalec 3, 

Hybben 2, Papradno – Rozhodcovia 3:0, Kozáčik 2, 
Jeleník, Jasenica – Prečín 1:3, Hlušek – Hybben, R. 
Sviečka, Michalec, Trstie – Papradno 0:0.
1. Prečín 4 4 0 0 19:1 12
2. Trstie 4 2 1 1 6:7 7
3. Papradno 4 1 2 1 4:7 5
4. Rozhodcovia 4 1 0 3 6:12 3
5. Jasenica 4 0 1 3 4:12 1

Skupina C
   N. Dubnica – Šebešťanová 3:0, Vojvodík 2, Adam-
čík, Podmanín – Streženice 1:2, P. Gardian – Loduha, 
Lamžo, Streženice – N. Dubnica 1:3, Trník – Vojvodík, 
Tóth, Stupinský,
Šebešťanová – Podmanín 1:1, Sloboda – Michal Gar-
dian, Podmanín – N. Dubnica 0:1, Rekem, Šebešťano-
vá – Streženice 1:1, Mičúch – Trník.
1. N. Dubnica 3 3 0 0 7:1 9
2. Streženice 3 1 1 1 4:5 4
2. Šebešťanová 3 0 2 1 2:5 2
4. Podmanín 3 0 1 2 2:4 1

Skupina D
   Dohňany – Bodiná 3:1, D. Štrbák 3 – Novák, Ladce 
– Udiča 0:0, Bodiná – Ladce 0:5, Kvasnica 2, Mokrička, 
P. Štrbák, Haluska, Udiča – Dohňany 2:0, Škrabák, M. 
Drblík, Udiča – Bodiná 2:1, M. Drblík, Kvasník – Dolin-
ka, Ladce – Dohňany 4:0, P. Martinka, P. Štrbák, Prav-
da, Kvasnica.
1. Ladce 3 2 1 0 9:0 7
2. Udiča 3 2 1 0 4:1 7
3. Dohňany 3 1 0 2 3:7 3
4. Bodiná 3 0 0 3 2:10 0

Skupina E
Dulov – Mikušovce 0:0, Lednica – Plevník 1:1, Bezák 
– Michal Buday, Plevník – Dulov 2:0, Vadovský, P. Ďur-
kech, Lednica – Mikušovce 2:4, Bezák, Kapusta – Gaš-
párek 2, L. Budjač 2, Mikušovce – Plevník 1:0, Cyprian, 
Dulov – Lednica 0:2, Ján Jaroš, Bezák.
1. Mikušovce 3 2 1 0 5:2 7
2. Plevník 3 1 1 1 3:2 4
3. Lednica 3 1 1 1 5:5 4
4. Dulov 3 0  1 2 0:4 1

Osemfinále

Skupina F
   Domaniža – Papradno 6:0, Sádecký 3, Čelko 2, Mači-
na, Mikušovce – Domaniža 0:0, 
Mikušovce – Papradno 4:2, Mallo 2, Sondor, Mojto 
– Pauk 2.
1. Domaniža 2 1 1 0 6:0 4
2. Mikušovce 2 1 1 0 4:2 4
3. Papradno 2 0 0 2 2:10 0

Skupina G
   Prečín – Vrchteplá 5:1, Hybben 2, Vrábel 2, vlastný 
– Kuriš, Udiča – Prečín 1:2, Škrabák – M. Gajdošík, R. 
Sviečka, Udiča – Vrchteplá 1:1, M. Drblík – Slaninka.
1. Prečín 2 2 0 0 7:2 6
2. Udiča 2 0 1 1 2:3 1
3. Vrchteplá 2 0 1 1 2:6 1

Skupina H
   N. Dubnica – Plevník 1:1, Karvaš – P. Ďurkech, Pruské 
- N. Dubnica 0:1, Gunár, Pruské – Plevník 3:1, Jáňa 2, 
Kuric – Michal Buday.
1. N. Dubnica 2 1 1 0 2:1 4
2. Pruské 2 1 0 1 3:2 3
3. Plevník 2 0 1 1 2:4 1          

Skupina I  
   Ladce – Streženice 2:0, Kvasnica, P. Štrbák, Trstie 
– Ladce 0:3, M. Štrbák, Haluska, P. Martinka, Trstie 
– Streženice 0:0.
1. Ladce 2 2 0 0 5:0 6
2. Streženice 2 0 1 1 0:2 1 
3. Trstie 2 0 1 1 0:3 1

Štvrťfinále
   Domaniža – Pruské 1:3, Čelko – Jáňa 2, Lukáč, Ladce 
– Udiča 0:3, T. Drblík, Škrabák, Pacek, Mikušovce – N. 
Dubnica 1:1, p. k. 4:5, Cyprian – Plánek, Streženice 
– Prečín 0:3, Hybben, Vrábel, R. Sviečka.

Semifinále
   Pruské – Udiča 1:3, Lukáč – T. Drblík 2, M. Drblík, N. 
Dubnica – Prečín 1:3, Rekem – R. Sviečka 2, Hybben.

O 3. miesto 
   Pruské – N. Dubnica 2:0, Habšuda 2. 

Finále
   Prečín – Udiča 4:0, Michalec 2, Hudek, R. Sviečka. 

Predseda Oblastného futbalového zväzu Ján Panák 
(vľavo) odovzdáva ocenenie najlepšiemu strelcovi tru-
naja Patrikovi Hybbenovi z Prečína. 
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Viac ako deväť desiatok hráčov a hráčok z 22 od-
dielov a klubov okresov Považská Bystrica, Púchov a 
Ilava sa v sobotu predstavilo v Považskej Bystrici na 
tradičných majstrovstvách oblasti dospelých v stol-
nom tenise. Hráčom a hráčkam z Púchovského okre-
su tento rok na majstrovstvách oblasti ruže nekvitli, 
odniesli si iba jednu delenú medailu. Postarala sa 
o ňu D. Janeková z Beluše, ktorá spolu s Považsko-
bystričankou Kucharíkovou vystúpili na bronzový 
stupienok v štvorhre žien. Medzi mužmi mali spo-
medzi hráčov z okresu Púchov najbližšie k medai-
lovému umiestneniu Belušania Ivan Hrevuš a Ľubo 
Hrevuš, ktorí v neúprosnom vyraďovacom systéme 
skončili vo štvrťfinále. Najúspešnejšou účastníčkou
majstrovstiev bola ženská reprezentantka, v morav-
skom Hluku hrajúca  Monika Uríková, ktorá získala 
všetky tri tituly. 

Dvojhra muži: 
1. Radek Zvoníček (Sedmerovec), 2. Peter Guláč 

(Medeko Považská Bystrica), 3. Marek krátky (Paprad-
no) a Vladimír Jankovský (Ladce)

Dvojhra ženy:
1. Monika Uríková (Hluk), 2. Ema Kulichová (TTC Po-

važská Bystrica), 3. Alexandra Dujsíková (TTC Považ-
ská Bystrica) a Martina Říčková (Papradno)

Štvorhra muži:
1. Jozef Rojkovič, Jozef Švikruha (JoLa Dubnica nad 

Váhom), 2. Martin Stráňovský, Radek Zvoníček (Sed-
merovec), 3. Alojz Kmecík, Milan Podmaník (Dolný 
Moštenec) a Peter Guláč, Marek Lipa (Medeko Považ-
ská Bystrica)

Štvorhra ženy:
1. Uríková, Říčková, 2. Dujsíková, Kulichová, 3. Do-

rotka Ďuranová (TTC Považská Bystrica), Romana 
Podmaníková (Dolný Moštenec) a V. Kucharíková 
(TTC Pov. Bystrica), D. Janeková (Beluša)

Zmiešaná štvorhra:

1. Daniel Lieskovský (TTC Považská Bystrica), Urí-
ková, 2. Kmecík, Podmaníková, 3. Juraj Baláž (Dolný 
Moštenec), Dujsíková a David Ďurana (TTC Považská 
Bystrica), Kulichová.                                                       (pok)    
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Vyrovnanej špičke šiestej ligy kraľuje po polovici Beluša
Stolný tenis

Kto s kým za stolmi
5. liga muži
11. kolo: 
Nová Dubnica B – Nová Dubnica C predohrané 
13:5, Prekop, Janiga po 4, Lászlová, Ihriský po 2, 1 štv. 
– Oravec, Kulina po 2, 1 štv., Dubnica – Dolný Moš-
tenec predohrané 10:8, Topák 3, Gereg, Slivka po 2, 
Eckert 1, 2 štv. – Kmecík 4, Bírošík 2, Baláž, Podmaník 
st. po 1, TTC Považská BystricaB – Sedmerovec B 
8:10, Wallenfelsová 3, Kulichová, Dujsíková, Čelko st. 
po 1, 2 štv. – Galko 4, M. Šelinga st. 3, M. Šelinga ml. 2, 
Štefanec 1, Nozdrovice A – Slovan Považská Bystri-
ca A predohrané 8:10, Zemanovič, Jur. Kalus, Didek 
po 2, Koštialik 1, 1 štv. – Zemančík 4, Kvaššay 3, Hlu-
bina 2, 1 štv., Ladce B – Medeko Považská Bystrica 
A 7:11, Hromek, Gajdošík po 2, Popelka, Pišta po 1, 1 
štv. – Guláč 4, Lipa 3, Belás 2, Lauš 1, 1 štv., Dohňany 
A – Pruské A 6:12, R. Baška 3, Junga, Hološko po 1, 1 
štv. – Joz. Šatka 4,Jakúbek 3, Burdej 2, Cibík, Beránek 
po 1, 1 štv.
1. D. Moštenec   11 9 1 1 135:63 30
2. Medeko PB   11 9 1 1 130:68 30
3. Pruské   11 8 2 1 134:64 29
4. Dubnica   11 7 1 3 121:77 26
5. Ladce B  11 7 0 4 116:82 25
6. Slovan PB   11 6 0 5 105:93 23
7. Sedmerovec B  11 6 0 5 113:85 23
8. N. Dubnica B  11 5 0 6 83:115 21
9. TTC PB B  11 2 1 8 75:123 16
10. Dohňany   11 2 1 8 80:118 16
11. Nozdrovice   11 1 1 9 62:136 14

4. liga muži
15. kolo – 12. 1. o 10.00
OZ Lysá pod Makytou – Slovan Dolné Kočkovce
5. liga muži
Piatok 11. 1.
Nová Dubnica C – Pruské, Dohňany – Medeko 

Považská Bystrica, Ladce B – Slovan Považská 
Bystrica, Nozdrovice – Sedmerovec B, Dolný Moš-
tenec – TTC Považská Bystrica B, Dubnica – Nová 
Dubnica B 

6. liga muži
Piatok 11. 1.
Červený Kameň – Pruské B, TTC Považská Byst-

rica C – Medeko Považská Bystrica B, Sedmerovec 
C – Slovan Považská Bystrica B, Dolná Mariková 
– Milochov, Dolné Kočkovce B – Zliechov, Pružina 
– Beluša

7. liga muži – JUH
Piatok 1. 11.
ZŠ Dubnica nad Váhom – Dolné Kočkovce C, 

JoLa Dubnica nad Váhom – Nozdrovice B, Horná 
Breznica – Sedmerovec D, Beluša B – Dohňany B

7. liga muži – SEVER
Piatok 11. 1.
Prečín – Púchov A, TTC Považská Bystrica D 

– Šebešťanová, Púchov B – Milochov B, Papradno 
– Udiča, Pružina B má voľno

12. N. Dubnica C  11 0 0 11 34:164 11
6. liga muži 
11. kolo: 
Beluša A – Červený Kameň predohrané 12:6, M. 
Konrád. Ľ. Hrevuš po 4, I. Hrevuš 2, 2 štv. – Ľ. Dohňan-
ský, Oboňa po 2, Rydlo, Bajzík po 1, Pružina A – Zlie-
chov predohrané 9:9, Sádecký 3, Krupa, Behro po 2, 
Topor 1, 1 štv. – J. Vicen 4, M. Vicen 3, D. Mišík st. 1, 1 
štv., Dolné Kočkovce B – Milochov A 15:3, Fedora, P. 
Majdán po 4, Michalec 3, Crkoň 2, 2 štv. – Kunovský 2, 
Gazdík 1, Dolná Mariková – Slovan Považská Byst-
rica B 9:9, Žiačik, Striženec po 3, Melicherík, Seko po 
1, 1 štv. – Hlubina 3, P. Gálik, Jurčík po 2, Tabaček 1, 1 
štv., Sedmerovec C – Medeko Považská Bystrica B 
8:10, A. Mišík 4, P. Barták 2, Mazán 1, 1 štv. – Filípek 
3, I. Melicherík, Ľ. Višenka, Herco po 2, 1 štv., TTC Po-
važská Bystrica C – Pruské B 0:18, Burdej, Černej, 
Beránek, Cibík po 4, 2 štv.
1. Beluša   11 9 0 2 131:67 29
2. Zliechov   11 8 1 2 125:73 28
3. D. Kočkovce B  11 7 2 2 119:79 27
4. D. Mariková   11 6 3 2 110:88 26
5. Pruské B  11 7 1 3 115:83 26
6. Slovan PB B  11 6 2 3 118:80 25
7. Medeko PB B  11 6 1 4 117:81 24
8. Milochov   11 4 0 7 80:118 19
9. Pružina   11 2 1 8 91:107 16
10. Sedmerovec C  11 2 1 8 84:114 16
11. Č. Kameň   11 2 0 9 72:126 15
12. TTC PB C  11 1 0 10 26:172 13

Stolný tenis - majstrovstvá oblasti dospelých 

Do Púchovského okresu putuje jediná medaila, do Beluše

Spomedzi hráčov z Púchovského okresu mali najbližšie k medailovému umiestneniu Belušania Ivan Hrevuš  
(vľavo), Ľubo Hrevuš.             FOTO: Milan Podmaník 
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SPOMIENKA
Čas plynie, smútok v 
srdci zostáva, tá strata v 
srdci bolieť neprestáva.  
Mama, to slovo je cennej-
šie ako hocijaké iné na 
svete. Spi sladko, snívaj 
svoj večný sen, v spo- 
mienkach sme pri Tebe 
každý deň. 
Dňa 9. 1. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás opustila 
naša drahá mama, babka Oľga KNOTEKOVÁ. 
S láskou a úctou spomína dcéra Erika s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
stále bolia, zabudnúť na 
Teba nedovolia. Žiarila 
z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do 
konca života. 
Dňa 5. 1. 2019 sme si 
pripomenuli 21. výročie 
úmrtia našej mamy a 
babky Kamily IŽVOLTOVEJ z Hor. Kočkoviec. 

S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Osud je krutý, nevráti, 
čo vzal. Zostali iba spo- 
mienky, v srdci žiaľ. Už 
niet návratu a ani nádeje, 
len cestička k hrobu nás 
k Tebe zavedie. Kytičku 
kvetov na hrob Ti môžem 
dať, spokojný spánok Ti 
priať a s láskou na Teba 
spomínať.
Dňa 3. 1. 2019 si pripomenieme druhé smut-
né výročie odvtedy, čo nás navždy opustil  
Matej HOŠMAN. 
S láskou spomína mama, dedko a babka Jurišoví.

 

SPOMIENKA
Zostali spomienky a 
odkaz jediný, tak veľmi 
chýbaš v kruhu rodiny. 
Dňa 20. 12. 2018 sme si 
pripomenuli 1. výročie 
úmrtia nášho manžela, 
otca a dedka Františka 
SOLÍKA. 

S láskou a úctou spomínajú manželka Eva, 
syn Tomáš a dcéra Marianna s rodinami. 

SPOMIENKA
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime. Ten, kto raz otca 
i matku stratí, vie, že nič na svete ich nenahradí.
Dňa 2. 1. 2019 sme si pripomenuli desiate výro- 
čie od úmrtia otca, dedka a pradedka  
Pavla DVORSKÉHO a 16. 2. si pripomenie-
me  tretie výročie od úmrtia mamy, babky 
a prababky Anny DVORSKEJ. 

Za tichú spomienku ďakujú 
dcéra a syn s rodinami. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme rodi-
ne, priateľom, susedom 
a  všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s naším milovaným  
Miroslavom ROSINOM, 
ktorý nás po dlhej ťažkej 
chorobe opustil dňa 5. 12. 
2018 vo veku 68 rokov. 
Ďakujeme za slová útechy 
a kvetinové dary. Naša vďaka patrí aj Mons. Keblúš-
kovi, p. Hakáčovi a MUDr. Andelovej za ich obetavú 
starostlivosť. Zároveň ďakujeme pohrebnej službe 
Advent. 

S láskou a zármutkom manželka Štefánia, 
deti Miroslav, Miroslava a Roman s rodinami.

SPOMIENKA
S tichou spomienkou  
k Tvojmu hrobu chodí-
me, pri plamienku svie-
čok sa za Teba modlíme. 
Dňa 2. 1. 2019 sme si 
pripomenuli smutné 
druhé výročie, čo nás 
navždy opustila naša 
milovaná dcéra Janka 
ŠTEFINOVÁ, rod. Hricková. 

S láskou a úctou spomínajú rodičia, 
brat s rodinou a deti. 

SPOMIENKA
Dňa 2. 1. 2019 sme si 
pripomenuli 5. výročie, 
čo nás navždy opustila 
Eva MAJTÍNKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venuj- 
te jej s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou 
spomínajú manžel Karol, dcéra a syn s rodinami, 

vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Kto Ťa poznal, ten po-
zná našu bolesť, ten 
vie, čo sme v Tebe 
stratili. V našom srd-
ci žiješ večne ďalej - 
spi sladko, veď sa opäť 
stretneme.
Dňa 9. 1. 2019 uplynie 
30 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička, manželka, dcéra, 
sestra, švagriná a známa Margita KOPINCOVÁ. 

S láskou spomína Tvoja rodina.

SPOMIENKA
Dňa 2. 1. 2019 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka a mama 
Elena KUTNAROVÁ, 
rod. Hvizdáková. 
S  láskou, vďakou 
a  úctou spomína man-
žel, syn Jaroslav s  rodi-
nou a dcéry Mirka a Danka s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 6. 1. 2019 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila drahá Helena 
OTRUBNÁ.

S láskou spomína 
manžel, syn a dcéra 

s rodinami. 

SPOMIENKA
Stále je ťažko a smutno 
nám všetkým. Nič už nie 
je také, aké bolo predtým. 
Mal si život, my Teba a Ty 
nás. Čas plynie ako tichej 
rieky prúd, kto Ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. Tak 
ako voda svojím tokom 
plynie, krásna spomien-
ka na Teba nikdy nepominie.
Dňa 9. 1. si pripomenieme smutné 2. výročie, čo 
nás navždy opustil môj otec Silvester MALO. 

S láskou spomína dcéra Ema, družka Iveta 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Karol SITÁR 
* 17. 12. 1968  
† 28. 12. 2017 
 
So žiaľom v srdci si pri-
pomíname nedožitých 
50. rokov Tvojho života 
a 1. výročie úmrtia. 
V našich spomienkach 
žiješ naďalej.



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

Kontakt: 0911 290 983  
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• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168. 
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu mate- 
riálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Rekonštrukcie kúpeľní. Tel. 0904 628 324.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 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.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Beauty studio Púchov hľadá manikérku, pedikér-
ku. Tel. 0902 794 133.
• Reštaurácia Čierny Havran hľadá pomocnú silu 
do kuchyne, brigádne alebo na TPP. Tel. 0918 
855 760.
• Prijmeme dôchodkyne na obsluhu WC a upratova-
nie žel. stanice v PB (min. mzda). Tel. 0918 531 503.

STRATY - NÁLEZY
• Stratila sa zlatá retiazka na ruku s príveskom 
(srdiečko) pri fitness centre alebo v okolí. Prosím 
poctivého nálezcu o vrátenie. Odmena 100 €. Tel. 
0902 728 826.
• Dňa 18. 12. (pondelok) sa našli náušnice zo žltého 
kovu. Majiteľ nech sa ozve na tel. č. 0902 460 175.

RÔZNE 
• Žiadam o pomoc pri upratovaní bytu po maľova-
ní. Platba dohodou. Záujemci, hláste sa na tel. 042/ 
46 33 558.
• Učím NJ a RJ. Tel. 0904 683 934.
• Opatrím deti a seniorov. Tel. 0904 683 934.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim komerčné priestory v PU/PB, prízemie, 
parkovanie. Tel. 0915 286 885.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám garáž v radovke pri Makyte. Bez elektriny. 
RK nevolať. Cena 9 700 €. Dohoda možná. Tel.: +421 
905 370 171.
• Predám prerobený 4-izbový byt v PU, 80 m². Cena 
dohodou. Tel. 0944 238 324.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Od 1. 1. 2019 dám do prenájmu podzemnú ga-
ráž na Moravskej ul. pod barom Regnum. Tel. 0903 
422 011.
• Hľadám jednu izbu v RD. Tel. 0904 683 934.
• Prenajmem pekný byt 2+1 s výhodnou polohou 
na Moyzesovej ulici. Záujemci píšte prosím SMS na 
0904 717 001.
• Dám do prenájmu nezariadený 4-izbový byt 86 m², 
1. poschodie na Štefánikovej ulici v Púchove. Cena 
330 € + DPH + energie. Kontakt: 0905 408 785.
• Dám do prenájmu zariadený 3-izbový byt so zaskle-
nou lodžiou v centre Púchova. Tel. 0905 603 220.
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvoroch, 
34 m². Tel. 0904 156 102.

PREDAJ RÔZNE
• Predám rohovú sedaciu súpravu – pravú. Tel. 0948 
519 017.

SLUŽBY
• Prenájom príves. vozíkov. Tel. 0908 792 955.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.

OZNAMY 
• Srdečne pozývame všetkých dôchodcov do klu-
bu ZO JDS Púchov každú nedeľu v nepárny týždeň 
v klubovni nad plavárňou MŠK od 15:00 - 18:00 h.
• ZO SZZP Púchov organizuje 2. 2. 2019 v DK Stre-
ženice Maškarný ples. Začiatok je plánovaný na 
15.00 hod. Srdečne Vás pozývame. Do tanca aj na 
počúvanie hrá Peter Holba. Vstupné 7 eur (večera, 
víno, káva) členovia, nečlenovia 8 eur. Masky sú 
vítané. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 25. 1. 2019  
u Jána Petra, Obr. mieru 1152/5, tel. 0948 093 551.
• ZO SZZP v Púchove oznamuje svojim členom, 
že sa bude konať týždenný regeneračný pobyt v 
Turčianskych Tepliciach, v termíne od 22. – 28. 7. 
2019. Ubytovanie v zrenovovanom hoteli Vyše-
hrad. Program: kúpalisko, masáže, opekačka, každý 
večer živá hudba. Doprava tam aj späť. Plná penzia. 
Poplatok na osobu je predbežne 183 € + doprava. 
Prihlásiť sa môžete u Jána Petra, Obrancov mieru 
1152/5, Púchov. Tel. 0949 103 709, 0948 093 551.

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 16:00 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 
po – pia: 16:00– 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

Túto stručnú vetu (obsahujúcu vyslovené či na pohľadniciach napísané že-
lanie) sme mohli počuť alebo si prečítať od nesmierneho množstva ľudí už 
od predvianočného obdobia. A to veľmi často aj v spojení s ďalším želaním: 
„...a veľa zdravia!“ Toto spojené želanie akosi prirodzene patrí k sebe.
Práve dobré zdravie je jedným z dôležitých predpokladov šťastného živo-
ta. Aby tomu tak naozaj bolo, výdatnou mierou sa tomu snažia napomá-
hať lekári a sestričky v ordináciách. V mojom prípade je to predovšetkým 
lekár prvého kontaktu  - obvodný a praktický lekár MUDr. Vladimír Kolník  
so zdravotnou sestrou Lýdiou Komíkovou a samozrejme aj lekári v odborných 
ambulanciách v ZDRAVÍ a aj v nemocniciach v mnohých mestách na Sloven-
sku. A to napriek známej ľudovej múdrosti, že „lekár lieči a Boh uzdravuje“.
Nech už je tomu tak či onak, jednoznačne všetci lekári, ktorí úprimne a vyu-
žívaním všetkých svojich odborných znalostí i svojím ľudským prístupom sa 
snažia čo najúčinnejšie napomáhať k navráteniu a udržiavaniu zdravia svojim 
pacientom alebo znižovaniu a odstraňovaniu často veľkých bolestí si právom 
zasluhujú moje: VEĽKÉ ĎAKUJEM! Myslím si, že v tomto nehovorím iba za 
seba a svoju manželku, ale za prevažnú časť zdravotne odkázaných ľudí v na-
šom meste i okrese. A aj preto v mene všetkých nás: Úprimná vďaka od vašich 
pacientov všetkým vám, ktorým zo srdca želáme šťastný nový rok!

Mgr. František Macho

Šťastný nový rok!
   ranné plávanie poobedné plávanie
Pondelok:          --  17.30 - 20.30
Utorok:  7.00 - 8.00 17.30 - 20.30
Streda:  7.00 - 8.00 17.30 - 20.30
Štvrtok:  7.00 - 8.00 17.30 - 20.30
Piatok:           --  17.30 - 20.30
Sobota:           --  14.00 - 20.30
Nedeľa:           --  14.00 - 20.30
Zľavnené plávanie za vstupné 1 euro od pondelka do piatka v čase  
od 10.00 do 12.00 hod. 

Otváracie hodiny sauny (v objekte krytej plavárne)
Pondelok:  15.30 - 20.30 (športovci MŠK)
Utorok:  15.30 - 20.30 (ženy)
Streda:   15.30 - 20.30 (muži)
Štvrtok:   15.30 - 20.30 (spoločná)
Piatok:   15.30 - 20.30 (spoločná)
Sobota:   zatvorená
Nedeľa:  15.30 - 20.30 (spoločná)

Otváracie hodiny krytej plavárne MŠK

Považskobystrický útulok, ktorý  sa stará aj o púchovské opustené psy a 
mačky momentálne potrebuje deky, menšie kusy čistých kobercov a kvalit-
né vodítka. Potešia aj piškóty, krmivo a konzervy pre mačky. Veci môžete pri-
niesť priamo do útulku (tel. kontakt 0911 290 983) alebo ich môžete zaniesť 
do kvetinárstva Pivonka v Púchove, ktoré sídli na Štefánikovej ulici.



inzercia

PO - PI:  9.00 - 18.00
SO: 9.00 - 12.00
NE: zatvorené

042/ 4710 651
predajna@odema.sk www.odema.sk

Akcia platí od 9.1.2019 do 26.1.2019 a len na nezľavnený tovar!!!
Akcia neplatí na pánske obleky, saká, nohavice a košele!!!

Ilustračné foto, 
chyby v tlači vyhradené.

VŠETKO 

-30%

VEĽKÝ ZIMNÝ 
VÝPREDAJ


