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Určenie volebných okrskov a volebných miestností 
v nich pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
Oznam o zmene volebných miestností v dvoch volebných okrskoch
V meste Púchov je pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 vytvore-
ných 18 volebných okrskov. Občania oprávnení voliť dostanú do domácností 
oznámenia o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v 
termíne do 19. 2. 2019. Oproti predchádzajúcim voľbám došlo v dvoch voleb-
ných okrskoch k zmene volebných miestností. Sú to volebné okrsky č. 4 a 7. 

Volebný okrsok č. 4, ktorý bol v minulosti v miestnosti Stavebné bytové druž-
stvo, Ul. Námestie slobody 560/10, sa bude nachádzať v miestnosti Základná 
škola Mládežnícka, Ul. mládežnícka 1434/16. 

Volebný okrsok č. 7, ktorý bol v minulosti v miestnosti Požiarna zbrojnica, Ul. 
Požiarna 1245/6, sa bude nachádzať v miestnosti Základná škola Jána Amosa 
Komenského, Ul. Komenského 652/50.

Prvé zasadanie okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR 
2019
V zmysle § 18 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného prá-
va sa uskutočnilo dňa 13. 2. 2019 prvé zasadanie okrskových volebných komi-
sií pre Voľby prezidenta SR 2019 v divadelnej sále Divadla Púchov. 

Jednotliví členovia a zapisovatelia okrskových volebných komisii boli obozná-
mení s celkovými prípravami nastávajúcich volieb a podpísali sľub členov a 
zapisovateľov okrskových komisií. Následne sa vykonalo poučenia členov 
a zapisovateľov okrskových komisií pre voľby o ochrane osobných údajov. 
Najdôležitejšou časťou tohto prvého zasadnutia bola voľba predsedu a pod-
predsedu okrskovej komisie pre voľby a odovzdanie metodických pokynov.

Stranu pripravila Zuzana Brindzová, 
poverená zastupovaním ved. Právno-organizačného odd. MsÚ Púchov

spravodajstvo

Predseda Národnej rady Slovenskej republi-
ky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľ-
by do Európskeho parlamentu a určil deň ich 
konania na sobotu 25. mája 2019, voľby sa 
konajú od 7.00 h do 22.00 h.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na úze-
mí Slovenskej republiky má občan Slovenskej 
republiky, ktorý má na území Slovenskej re-
publiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného člen-
ského štátu Európskej únie, ktorý má na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v 
deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na úze-
mí Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej 
republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej re-
publiky trvalý pobyt a ani na území iného člen-
ského štátu Európskej únie, najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň ko-
nania volieb sa zdržiava na území Slovenskej re-
publiky. Voliť do Európskeho parlamentu v tých 
istých voľbách možno len v jednom členskom 
štáte Európskej únie.

Zápis občana iného členského štátu Európ-
skej únie do zoznamu voličov
Občana iného členského štátu Európskej únie, 
ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt, zapisuje do zoznamu voličov mesto, v 
ktorej má občan iného členského štátu Európ-
skej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a 
vyhlásenia. Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí 
predložiť najneskôr štyridsať dní predo dňom 
konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak 
právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky a v deň konania volieb nebude 
môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný, môže požiadať mesto svojho trva-
lého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 
Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlaso-
vací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiark-
ne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preu-
kazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do 
zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku.

V súlade s § 8 ods.1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného prá-
va a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určili 
dňa 28. 1. 2019 v meste Púchov pre voľby prezidenta SR konané dňa 16. marca 2019 
a 30. marca 2019 tieto volebné okrsky a volebné miestnosti v nich:

Voľby do europarlamentu 2019 budú v máji
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu:
1. osobne - najneskôr posledný pracovný deň 
pred konaním volieb (t. j. najneskôr 24. 5. 2019) 
v úradných hodinách mesta. Mesto vydá hlaso-
vací preukaz bezodkladne.

2. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola doručená mestu 
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom ko-
nania volieb (t. j. najneskôr 3. 5. 2019)

3. elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o 
vydanie hlasovacieho preukazu bola doruče-
ná mestu najneskôr 15 pracovných dní predo 
dňom konania volieb (t. j. najneskôr 3. 5. 2019).
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Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity má za úlohu navr-
hovať a koordinovať činnosti smerujú-
ce k riešeniu problémov rómskej men-
šiny a pomáha vláde SR uskutočňovať 
systémové riešenia na dosiahnutie 
rovnoprávneho postavenia obča-
nov patriacich k rómskej menšine  
v spoločnosti. Vládny splnomocnenec 
prišiel do Púchova na pozvanie pri-
mátorky Kataríny Henekovej. Spolu  
s riaditeľom odboru koncepcií a ana-
lýz svojho úradu Jurajom Kurucom za-
vítal najskôr na radnicu, kde sa okrem 
primátorky stretli aj s poslancom 
mestského zastupiteľstva Jánom  Riš-
kom a vedúcimi pracovníkmi mest-
ského úradu. 

Po krátkej diskusii o problémoch malej 
rómskej komunity žijúcej na Kolonke 
sa delegácia so sprievodom presunula 

do tejto mestskej časti. Tu sa k nim 
pripojil aj ďalší poslanec mestského 
zastupiteľstva Cyril Crkoň, ktorý sa 
dlhodobo venuje problémom oby-
vateľov Kolonky. Splnomocnenec 
Ábel Ravasz spolu s primátorkou 
navštívili rodinu pána Baláža - hovor-
cu obyvateľov bytovky, ktorí majú 
okrem iného aj niekoľkoročný pro-
blém s  dodávkou pitnej vody. Väč-
šinu bytov v bytovom dome vlastní 
nový súkromný majiteľ, ktorý by rád 
celú bytovku vysťahoval, aby budo-
vu mohol dať zrekonštruovať. Keďže 
ide zväčša o nemajetných spoluob-
čanov, ktorí nemajú kde odísť bývať, 
požiadali mesto o pomoc. Mesto Pú-
chov však nevlastní voľné nájomné 
byty. Podľa vyjadrenia primátorky 
K.  Henekovej mesto je pripravené 
pomôcť obyvateľom so zabezpeče-
ním pitnej vody, ale problém s ná-

V piatok 15.  februára zavítal do Púchova 
splnomocnenec vlády Slovenskej republi-
ky pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Prednostka MsÚ Púchov JUDr. Iveta Brindzová.

hradným bývaním mesto zatiaľ nevie 
vyriešiť. Keďže mesto nie je vlastní-
kom problematických bytov, v tomto 
prípade ani nemá zákonnú povinnosť 
náhradné ubytovanie zabezpečovať.

Po stretnutí s Rómami na Kolonke sa 
vládny splnomocnenec Á.  Ravasz 
vyjadril: „Treba si uvedomiť, že oby-
vatelia, aj majiteľ, aj mesto Púchov, 
aj štát majú svoje práva, ale aj svo-
je povinnosti. Toto je potrebné si 
vyjasniť. Moja úloha je úloha me-
diátora. Ľudia sa boja - aj z jednej 
strany, aj z druhej strany. Moja prí-
tomnosť má danú situáciu ukľud-
niť, uspokojiť ľudí, že nič razantné 
sa nebude diať. My sme poradný 
orgán, my môžeme len radiť. Mesto 
Púchov musí vytvoriť nielen pre Ró-
mov, ale aj pre ostatných ľudí, ka-
pacity na bývanie. Čo sa týka pitnej 
vody, je potrebná investícia - je tu 
možná aj štátna podpora, prípad-
ne peniaze z eurofondov... Čo ma 
veľmi teší, že mesto si našlo svojho 
človeka v tejto komunite - pána Ba-
láža staršieho, ktorý sa stará o to, 

aby sa miestni ľudia lepšie sprá-
vali.“ 

Splnomocnenec Á.  Ravasz prezra-
dil, že koncom prvého polroka jeho 
úrad príde s  projektom rómskych 
domovníkov. Púchovská komunita 
by tiež mohla mať takéhoto domov-
níka, ktorý sa postará o to, aby by-
tovka a jej okolie dobre vyzerali, aby 
neboli nedoplatky a aby sa nevytvá-
rali čierne skládky odpadu. Vyjadril 
spokojnosť, že mesto je aktívne v 
tejto oblasti. Na Slovensku je veľa 
omnoho väčších rómskych komunít 
a v chudobnejších obciach, ako je 
Púchov. Najdôležitejšie podľa neho 
je, aby sa ľudia navzájom seba ne-
báli. Tak sa nedá žiť. „Počuli sme od 
susedov, že spolunažívanie tu nie 
je vždy ľahké... Ale nevidím nič neš-
tandardné, to znamená, že riešenie 
tu nájdeme. Oveľa menšie dediny  
s oveľa väčšími rómskymi komuni-
tami si vedeli poradiť. Toto Púchov 
musí zvládnuť a my budeme pri-
tom pomáhať.“

Slavomír Flimmel

Splnomocnenec vlády navštívil Kolonku
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...

O záchrane „Magdalénky“ sa s primátorkou K. Henekovou a prednostkou
 I. Brindzovou rozprával správca farnosti M. Bilčík, K. Kmošenová a J. Riško. 

V pondelok 11. februára sa primá-
torka Púchova Katarína Heneková 
na pôde mestského úradu stretla so 
„silnými mužmi“ – viceprezidentom 
Slovenskej asociácie silných mužov 
(SASIM) Milanom Gabrhelom a ge-
nerálnym manažérom a sekretárom 
SASIM Pavlom Gugom, ktorí jej 
predostreli záujem opätovne ešte  
v tomto roku v meste usporiadať 
jedno zo súťažných kôl Slovenské-
ho pohára silných mužov.
„Púchovčania tieto podujatia už 
poznajú z minulosti, kedy sa stret-
li s výrazným diváckym záujmom. 
Preto sa spoločne so Slovenskou 
asociáciou silných mužov pokúsi-
me tento typ atraktívneho súťaž-
no-exhibičného podujatia opätov-
ne púchovskej verejnosti priniesť,“ 
reagovala po vzájomnom stretnutí 
Heneková. Slovenský pohár silných 
mužov by sa mal v Púchove usku-
točniť  podľa predbežných dohovo-
rov v mesiaci jún.

V utorok 12. februára primátor-
ka spolu s prednostkou mestského 
úradu na radnici privítala správcu 
rímsko-katolíckej farnosti v Hor-
ných Kočkovciach Miroslava Bilčíka, 

Katarínu Kmošenovú a poslanca 
púchovského mestského zastu-
piteľstva Jána Riška. Predmetom 
stretnutia bolo riešenie problema-
tiky spolupráce pri obnove a re-
konštrukcii malej Kaplnky Nane-
bovzatia Panny Márie, sv. Márie 
Magdalény a sv. Augustína pri 
železničnej stanici, ako aj prístupu 
k nej a zároveň k neďalekému hor-
nokočkovskému cintorínu. „Verím, 
že sa podarí naplniť predstavy o 
rekonštrukcii a obnove kaplnky 
a jej okolia a budú môcť tak byť 
splnené aj plánované spôsoby jej 
využitia pre občanov,“ okomento-
vala stretnutie primátorka K. Hene-
ková.

Streda 13. februára bola premié- 
rovo prvou, kedy novozvolená 
primátorka Púchova v tomto vo-
lebnom období absolvovala prvé 
stretnutia s občanmi v rámci pro-
jektu „Otvorená radnica“. Všet-
kých vopred nahlásených záujem-
cov o stretnutie primátorka prijala 
a vypočula si ich návrhy, podnety 
a sťažnosti. „Tieto stretnutia mi 
dávajú obraz o skutočných požia- 
davkách občanov, o ich staros- 

tiach a problémoch. Pokiaľ bude 
v mojich možnostiach pomôcť as-
poň niektorým z nich, bude účel 
týchto stretnutí naplnený,“ vyjadri-
la sa po premiérovej strede.

Najbližšie stretnutie s občanmi 
bude v stredu 20. februára. Násled-
ne každú stredu vždy so začiatkom 
o 15.00 hodine. Stretnutie je po-
trebné vopred nahlásiť asistentovi 
primátorky Mariánovi Ondričkovi 
na telefónnom čísle 0918 864 519 
alebo prostredníctvom e-mailu asi-
stent@puchov.sk, ktorý podľa pora-
dia určí konkrétny čas stretnutia.

V piatok 15. februára K. Heneková 
zavítala spolu s vedúcou oddelenia 
dopravy a služieb Alenou Vavro-
vou a vedúcim oddelenia výstavby 

Miroslavom Svoradom, ako aj ko-
nateľom Podniku technických slu-
žieb mesta Milošom Svobodom na 
stretnutie s občanmi v mestskej 
časti (MČ) Nosice, ktoré organizo-
val výbor tejto MČ. Od prítomných 
si vypočula nové podnety na vytvo-
renie najmä bezpečnejšieho života 
v tejto mestskej časti. Stretnutie tak 
nadväzovalo na minulotýždňové 
zasadnutie výboru taktiež v Nosi- 
ciach, kde hlavnou témou boli 
najmä otázky týkajúce sa odpa-
dového hospodárstva v tejto MČ. 
“Privítala som pozvanie poslancov 
pána Fila a Špačeka na tieto stret-
nutia, pretože mi dávajú spätnú 
väzbu od občanov na fungovanie 
mestského úradu i mestských spo-
ločností,” uzatvára primátorka.                                          
       MsÚ Púchov 

Od  13. februára 2019 je každá 
nasledujúca streda v čase od 
15.00 do 17.00 hod. vyčlene-
ná na osobné stretnutia pri-
mátorky Púchova s občanmi.    

Stretnutie je potrebné vopred na-

hlásiť asistentovi primátorky Mariá-

novi Ondričkovi na telefónnom čísle 

0918 864 519 alebo prostredníc-

tvom e-mailu asistent@puchov.sk, 

ktorý podľa poradia určí konkrétny 

čas stretnutia.

Otvorená radnica
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Predstavujeme poslancov mestského zastupiteľstva

Medzi poslancov, ktorí boli koncom 
minulého roku opätovne zvolení do 
mestského zastupiteľstva, patrí po-
slanec Mgr. Roman Špaček z Nosíc. 
Požiadali sme ho, aby nám prezradil 
o sebe niečo viac zo svojho súkrom-
ného života (napr. vzdelanie, rodin-
né pomery, pracovné zaradenie a 
pod.):
Som ženatý, otec štyroch detí. Vy-
študoval som na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici učiteľstvo pre 
prvý  stupeň základnej školy, ktoré 
som si doplnil učiteľstvom kateche-
tiky. V  roku 2002 som sa s  rodinou 
presťahoval do Nosíc, kde pôsobím 
ako poslanec za miestnu časť. Od 
roku 1992 sa nepretržite živím uči-
teľským chlebíkom. Mesto Púchov 
mi bolo blízke od mladosti. Vyštu-
doval som tu gymnázium a pôsobil 
od detstva vo futbalovom klube ako 
hráč ŠK Matador Púchov.

Ku ktorej oblasti komunálnej politi-
ky máte najbližšie? V ktorej komisii 
mestského zastupiteľstva pracujete?
Nerozhodoval som sa z pohľadu, čo 
je mne najbližšie, ale čím by som bol 
najosožnejší pre občanov, ktorých 
miestnu časť zastupujem. Keďže ne-
mám ekonomické či technické vz-
delanie, príliš som si nevyberal. Roz-
hodol som sa pre komisiu dopravy 
a komisiu grantov a dotácií. 

Roman Špaček: Chcem byť osožný občanom
Čo považujete za hlavné body 
vášho programu na najbližšie štyri 
roky?
1. Životné prostredie
Na decembrovej schôdzi mestské-
ho zastupiteľstva sme schválili pro-
gram odpadového hospodárstva. 
Z  dokumentu jasne vyplýva, že ak 
nebudeme viac separovať a  kom-
postovať, nielenže budeme za-
ostávať za niektorými krajinami 
Európskej únie, ale to aj finančne 
všetci pocítime. Na februárovom 
verejnom stretnutí s občanmi sme 
predložili návrhy riešenia, ktoré po 
dôkladnej propagácii a  príprave 
chceme v našej časti rozbehnúť.

2. Výstavba a rozvoj 
V  najbližšom čase sa miestna časť 
Nosice  zmodernizuje novou že-
lezničnou traťou a  nástupišťom. 
V  tomto trende by sme chceli 
pokračovať rozšírením cintorína, 
zrekonštruovaním domu smút-
ku, zastrešením pódia v  hasičskej 
zbrojnici a  renováciou kúrenia 
v budove starej školy a jej okolia.

3. Cesty a dopravná obslužnosť
Chceme dokončiť rekonštrukciu 
cesty, na ktorú už mestské zastu-
piteľstvo schválilo na jar minulého 
roku finančné prostriedky v  roz-
sahu 43 000 eur. Zmenou pro- 

jektu však budeme musieť túto 
pripravovanú rekonštrukciu ešte 
dofinancovať. Chceme zriadiť novú 
autobusovú zastávku so stabilným 
miestom, čakárňou a  prístupovým 
chodníkom. V predchádzajúcom vo-
lebnom období sme do našej miest-
nej časti investovali celkom 370 000 
eur. Dva projekty sú ešte nezrealizo-
vané. Osobne by som považoval za 
úspech, keby sme s takouto bilanciou  
končili aj v nastávajúcom období.

Ktorý problém nášho mesta považu-
jete za najdôležitejší?
Je to ťažká otázka. V pohľade na vec 
sa odlišujeme generačne, intelekto-
vo, duchovne. Zdá sa, že v tomto ob-
dobí bude hrať prím výstavba bytov.

Za ktorý konkrétny návrh sa plánujete 
zasadiť na rokovaniach zastupiteľstva 
v tomto roku?
Každý, ktorý vyhodnotím ako správ-
ny.                         Text, foto: S. Flimmel

Z práce technických služieb...
Podnik technických služieb mesta (PTSM) okrem zberu a separácie odpa-
dov zabezpečuje aj komplexnú údržbu mestských komunikácií. Po skončení 
zimného obdobia je potrebné na cestách opraviť množstvo výtlkov. S touto 
prácou začali pracovníci PTSM už minulý týždeň hneď ako sa prvýkrát vý-
razne oteplilo. Výtlky opravovali so studenou asfaltovou zmesou, napr. na 
uliciach Obrancov mieru, Komenského, J. Kráľa, Športovcov, Gorazdovej a na 
Námestí slobody.                                   -ptsm-
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Mestská polícia

ZDRAVIE

POLÍCIA INFORMUJE

Chorobnosť v okrese Púchov rapídne stúpla

Cesty Púchovského okresu sú stále bez 
obetí, v kraji už zomreli piati ľudia

Ustlali si v pivnici
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého v suteréne bytovky 
na Komenského ulici mal prespávať bezdomovec. 
Mestskí policajti našli na mieste hneď tri osoby, 
ktoré sa dopustili priestupku. Hliadka vyrieši-
la priestupky napomenutím a všetkých troch z 
miesta vykázala. 

Ďalší bezdomovec si ustlal v suteréne bytovky 
na Moyzesovej ulici v Púchove. Hliadka na mieste 
našla muža evidentne pod vplyvom alkoholu. Po-
licajti ho poučili, že sa dopustil priestupku, ktorý 
vyriešili napomenutím. Vzápätí muž v sprievode 
hliadky mestskej polície priestory opustil.  

Zatúlal sa...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie od obyvateľa Ulice J. Smreka, ktorý 
informoval, že má vo dvore rodinného domu cud-
zieho poľovníckeho psa. Hliadka po príchode na 
miesto zistila, že vo dvore bol írsky seter. Mestskí 
policajti čoskoro našli aj majiteľa psa, ktorému za 
priestupok proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta uložili desaťeurovú pokutu. Vzápätí si 
muž psa odviedol.

Rušili nočný pokoj
Hliadka mestskej polície riešila telefonické ozná-

menie, podľa ktorého dochádza po 23.00 hodine 
k rušeniu nočného pokoja pred jedným z barov 
na Moravskej ulici. Hliadka na mieste našla pred 
prevádzkou skupinu asi 12 podnapitých ľudí. 
Osoby, ktoré sa tam nachádzali, mestskí policaj-
ti upozornili, že je čas nočného pokoja a aby sa 
podľa toho správali, keďže v okolitých bytoch sa 
nachádzajú ľudia, ktorí ráno idú do práce a potre-
bujú sa vyspať, ako aj malé deti. Po upozornení 
hliadkou MsP sa osoby presunuli k múriku na Ná-
brežie slobody. K náprave došlo asi po desiatich 
minútach.

Manželka to zatiahla
Hliadka mestskej polície zasahovala v areáli 

zimného štadióna, kde mal opitý muž spadnúť 
na zem. Keďže muž po príchode hliadky nevládal 
chodiť, nevedel preukázať svoju totožnosť a vul-
gárne nadával, predviedla ho hliadka na odde-
lenie mestskej polície. Po zistení totožnosti si ho 
prišla vyzdvihnúť manželka. Opitý muž si odmie-
tol nasadnúť do jej vozidla. Do auta ho pomohli 
usadiť mestskí policajti. Priestupok proti verejné-
mu poriadku vyriešila hliadka pokutou vo výške 
30 eur, ktorú zaplatila manželka. 

„Hluchonemý“ predajca
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici športovcov, 
kde sa mal v bytovkách pohybovať neznámy 
muž, ktorý mal predstierať, že je hluchonemý a 
pritom ponúkal na predaj rôzny tovar a žiadal od 
obyvateľov bytovky peniaze. Hliadka na mieste 
našla muža, ktorý sa dopustil priestupku proti 
verejnému poriadku a vykonával neoprávnene 
zárobkovú činnosť. Hliadka vyriešila priestupok 
napomínaním, muža z priestorov vykázala.  

Pes skončil v koterci
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zákla-

de telefonického oznámenia v Horných Kočkovci-
ach na Kukučínovej ulici, kde sa voľne pohyboval 
írsky seter hnedej farby. Hliadka psa odchytila a 
previezla ho do kotercov za Podnikom technic-
kých služieb mesta Púchov, kde mu načítali čip, 
ktorý však nebol aktívny na portáli Komory veteri-
nárnych lekárov. Psa nakŕmili, napojili, priestupok 
je v riešení. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese v priemere o 
viac ako 800 prípadov na 100.000 obyvateľov. Cho-
robnosť stúpa na úroveň 2946 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Napriek výraznému vzostupu chorob-
nosti bola chorobnosť na akútne respiračné ochore-
nia v okrese Púchov pod celokrajským priemerom. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týž-
dni 10.996 akútnych respiračných ochorení. V porov-
naní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť 
o 25,78 percenta.  Najvyššia chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia bola v Trenčianskom kraji v 
okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úro-

veň 4024 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia 
- 2666 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese 
Partizánske.    

Z celkové počtu ochorení bolo 2249 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s minu-
lým týždňom stúpla o 53,43 percenta. Pre chrípku 
museli v Trenčianskom kraji prerušiť vyučovanie v 11 
základných a deviatich materských školách, ani jed-
na z nich nebola v Púchovskom okrese. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva odporu-
čil zákaz návštev v lôžkových zdravotníckych zaria-
deniach v okresoch Trenčín, Nové Mesto, Bánovce a 
Myjava. V Púchovskom okrese zatiaľ nie.                   (r) 

Cesty Púchovského okresu si v tomto roku nevyžia-
dali ešte žiadny ľudský život. Menej potešiteľná situ-
ácia je na cestách Trenčianskeho kraja. Na krajských 
cestách sa v siedmom kalendárnom týždni stalo 20 
dopravných nehôd, ktoré si vyžiadali jeden ľudský 
život. Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho 
kraja stalo 141 dopravných nehôd (medziročný ná-
rast o 14). Zomrelo pri nich päť ľudí, čo je o dvoch 
viac, ako v rovnakom období minulého roku. Ťažko 

sa zranili štyri osoby, čo je o štyri menej, ako v rovna-
kom období roku 2017.  

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 1360 
dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 25 ľudí, čo je 
o šesť viac, ako v rovnakom období minulého roku. 
Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Nitrianske-
ho kraja, kde prišlo o život šesť ľudí. Pri dopravných 
nehodách nezomrel tento rok nikto na cestách Brati-
slavského a Žilinského kraja.                                             (r)

Hliadka púchovskej mestskej polície zasahovala ve-
čer pri supermarkete, kde mal neznámy mladý muž 
vulgárne nadávať predavačkám odchádzajúcim zo 
zamestnania a kopať nohami do sklenených vcho-
dových dverí. Mladík nevedel preukázať svoju totož-
nosť, a tak ho chceli predviesť na oddelenie mestskej 
polície. 

Mladík začal v automobile mestskej polície klásť 
aktívny odpor, a tak proti nemu hliadka použila do-
nucovacie prostriedky. Aktívny odpor kládol mladík 
aj pri vystupovaní z automobilu, hliadka opäť pou-
žila donucovacie prostriedky a v obave z úteku mu 

nasadila aj putá. Počas predvedenia udrel mladík 
niekoľkokrát rukou do steny, ruku si poranil a na ste-
ne zostal krvavý fľak. Ponúknuté lekárske ošetrenie 
odmietol. 

Po sprevádzaní agresívneho mladíka na WC a pri 
jeho opätovnom pripútaní došlo k poraneniu rame-
na príslušníka mestskej polície, ktorého museli s vy-
kĺbeným ramenom neskôr previezť na ošetrenie do 
považskobystrickej nemocnice. Agresívneho mladí-
ka si pred oddelením mestskej polície vyzdvihli jeho 
spolubývajúci z ubytovne Sisi, prípad je však stále v 
riešení.                       (r) 

Agresívny mladík skončil s putami na rukách
Aj takto dokážu zaparkovať niektorí vodiči v Púchove...                    FOTO: MsP Púchov
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Nový systém odmeňovania zamest-
nancov pracujúcich vo verejnom 
sektore (platný od 1. januára 2019) 
zabezpečil, že fyzická, psychická i ča-
sovo náročná práca nízkopríjmových 
skupín zamestnancov je v súčasnosti 
lepšie ohodnotená ako tomu bolo v 
minulosti. 

„Medziročné zvýšenie miezd sa 
prejavilo aj v rozpočte Trenčian-
skeho samosprávneho kraja na 
rok 2019, kde sme pre tento účel 
vyčlenili sumu vyššiu približne o 5,6 
milióna eur, ako v roku predchád-
zajúcom. Verím, že lepšie platové 
ohodnotenie nielenže udrží súčas-

Kuchárky, cestári a zamestnanci stredných škôl majú od nového roka vyššie mzdy 

ných zamestnancov pracujúcich 
v našich organizáciách, ale prilá-
ka aj nových ľudí. Obetavú prácu 
týchto zamestnancov si naozaj vá-
žime, preto ma teší, že po novom je 
dôstojnejšie ohodnotená,“ uviedol 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Kým zamestnanci Správy ciest TSK 
si prilepšili v priemere o 17 percent, 
pracovníkom na úseku sociálnych 
služieb a školstva pribudlo na vý-
platnej páske v priemere 22 per-
cent, až o 30 percent vzrástli platy 
zamestnancom v oblasti kultúrnych 
služieb.  

(M. Plánek)

Od septembra začne písať novodobú históriu Spojená škola 
v Púchove, prihlášky na štúdium treba poslať do 10. apríla 

Za posledných päť rokov klesol po-
čet žiakov študujúcich na SOŠ sklár-
skej v Lednických Rovniach takmer 
o polovicu. Trenčianska župa, ako 
zriaďovateľ školy, začala ihneď hľa-
dať možnosti, ako túto unikátnu 
sklársku školu na Slovensku zachrá-
niť. „Riešenie sme našli v podobe 
vzniku Spojenej školy I. Krasku v 
Púchove, ktorá bude mať dve orga-
nizačné zložky, a to Strednú odbor-
nú školu a Strednú odbornú školu 
sklársku. Takýmto spôsobom za-
chránime sklárske remeslo v kraji, 
a zároveň ponúkneme študentom 
z celého Slovenska možnosť študo-
vať sklárske odbory pre význam-
né sklárske spoločnosti, akými 
sú RONA či Vetropack Nemšová,“ 
vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav 
Baška.

Vytvoriť adekvátne podmienky pre 
študentov budúcej Spojenej školy 
I. Krasku v Púchove, vrátane ubyto-

vania a stravovania či mimoškolských 
a športových aktivít študentov, bude 
stáť župnú pokladnicu viac ako 800 
tisíc eur. Ďalších približne 340 tisíc 
eur plánuje župa investovať do re-
konštrukcie kuchyne a prestavby te-
rajších učební na dielne. „Naša škola 
už v minulosti pripravovala odbor-
níkov pre sklársky priemysel, a to v 
čase, kedy existovala Stredná prie-
myselná škola chemická v Púchove. 
S prípravami na návrat sklárskeho 
remesla do Púchova sme už začali. 
V súčasnosti pracujeme na priesto-
rovom zabezpečení, akým sú naprí-
klad dielne pre študentov. Snažíme 
sa pripraviť všetko tak, aby sme 
mohli na pôde školy privítať aj štu-
dentov z rôznych kútov Slovenska,“ 
povedala riaditeľka SOŠ I. Krasku Len-
ka Jancíková.

Spojením dvoch škôl s bohatou 
históriou sa začnú písať nové, mo-
derné dejiny odborného vzdeláva-

nia v Púchove. Organizačná zlož-
ka Stredná odborná škola bude 
aj naďalej pripravovať budúcich 
odborníkov pre najdôležitejší pri-
emysel v púchovskom regióne, a 
to priemysel chemický, kreatívny, 
elektrotechnický, strojársky a lo-
gistika. Významnou devízou školy 
je spolupráca s najväčšími firmami 
v regióne. Študentom aj v nadchá-
dzajúcom školskom roku ponúka 
štúdium v odboroch ako mechanik  
mechatronik, operátor gumárskej 
a plastikárskej výroby, mechanik 

nastavovač, komerčný pracovník 
v doprave, styling a marketing, 
chemická informatika, grafik digi-
tálnych médií či mechanik počíta-
čových sietí. 

Žiaci, ktorí majú záujem stať sa od 
prvého septembra 2019 študent-
mi Spojenej školy v Púchove, môžu 
podať prihlášku na štúdium do 10. 
apríla 2019 priamo riaditeľovi svojej 
základnej školy.

(M. Plánek, V. Rezáková) 

Vďaka úprave platových taríf zamestnancov vo verejnej správe vzrástli od nového roka mzdy aj viac ako dvom 
tisíckam zamestnancov pracujúcich v zariadeniach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nízkopríjmové skupiny 
zamestnancov si v priemere prilepšili o 10 percent, v niektorých prípadoch dokonca až o 30 percent.

Od budúceho školského roku 2019/2020 bude novo-
vzniknutá Spojená škola Ivana Krasku v Púchove v zria- 
ďovateľskej pôsobnosti TSK vychovávať aj budúcich 
sklárskych majstrov, ktorí doteraz rozvíjali svoje zručnosti 
na SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach.

www.tsk.sk
Web TSK kraja patrí medzi absolútnu špičku v rámci webových stránok samospráv na Slovensku. Potvrdil to aj 
15. ročník udeľovania cien za rozvoj informatizácie slovenských samospráv s názvom Zlatý erb, na ktorom TSK 
prevzal ocenenie za prvé miesto v rámci krajov i cenu Grand prix za najvyššie hodnotenie od porotcov súťaže.
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Chorobnosť v okrese Púchov rapídne stúpla

Cesty Púchovského okresu sú stále bez 
obetí, v kraji už zomreli piati ľudia

Ustlali si v pivnici
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého v suteréne bytovky 
na Komenského ulici mal prespávať bezdomovec. 
Mestskí policajti našli na mieste hneď tri osoby, 
ktoré sa dopustili priestupku. Hliadka vyrieši-
la priestupky napomenutím a všetkých troch z 
miesta vykázala. 

Ďalší bezdomovec si ustlal v suteréne bytovky 
na Moyzesovej ulici v Púchove. Hliadka na mieste 
našla muža evidentne pod vplyvom alkoholu. Po-
licajti ho poučili, že sa dopustil priestupku, ktorý 
vyriešili napomenutím. Vzápätí muž v sprievode 
hliadky mestskej polície priestory opustil.  

Zatúlal sa...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie od obyvateľa Ulice J. Smreka, ktorý 
informoval, že má vo dvore rodinného domu cud-
zieho poľovníckeho psa. Hliadka po príchode na 
miesto zistila, že vo dvore bol írsky seter. Mestskí 
policajti čoskoro našli aj majiteľa psa, ktorému za 
priestupok proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta uložili desaťeurovú pokutu. Vzápätí si 
muž psa odviedol.

Rušili nočný pokoj
Hliadka mestskej polície riešila telefonické ozná-

menie, podľa ktorého dochádza po 23.00 hodine 
k rušeniu nočného pokoja pred jedným z barov 
na Moravskej ulici. Hliadka na mieste našla pred 
prevádzkou skupinu asi 12 podnapitých ľudí. 
Osoby, ktoré sa tam nachádzali, mestskí policaj-
ti upozornili, že je čas nočného pokoja a aby sa 
podľa toho správali, keďže v okolitých bytoch sa 
nachádzajú ľudia, ktorí ráno idú do práce a potre-
bujú sa vyspať, ako aj malé deti. Po upozornení 
hliadkou MsP sa osoby presunuli k múriku na Ná-
brežie slobody. K náprave došlo asi po desiatich 
minútach.

Manželka to zatiahla
Hliadka mestskej polície zasahovala v areáli 

zimného štadióna, kde mal opitý muž spadnúť 
na zem. Keďže muž po príchode hliadky nevládal 
chodiť, nevedel preukázať svoju totožnosť a vul-
gárne nadával, predviedla ho hliadka na odde-
lenie mestskej polície. Po zistení totožnosti si ho 
prišla vyzdvihnúť manželka. Opitý muž si odmie-
tol nasadnúť do jej vozidla. Do auta ho pomohli 
usadiť mestskí policajti. Priestupok proti verejné-
mu poriadku vyriešila hliadka pokutou vo výške 
30 eur, ktorú zaplatila manželka. 

„Hluchonemý“ predajca
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici športovcov, 
kde sa mal v bytovkách pohybovať neznámy 
muž, ktorý mal predstierať, že je hluchonemý a 
pritom ponúkal na predaj rôzny tovar a žiadal od 
obyvateľov bytovky peniaze. Hliadka na mieste 
našla muža, ktorý sa dopustil priestupku proti 
verejnému poriadku a vykonával neoprávnene 
zárobkovú činnosť. Hliadka vyriešila priestupok 
napomínaním, muža z priestorov vykázala.  

Pes skončil v koterci
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zákla-

de telefonického oznámenia v Horných Kočkovci-
ach na Kukučínovej ulici, kde sa voľne pohyboval 
írsky seter hnedej farby. Hliadka psa odchytila a 
previezla ho do kotercov za Podnikom technic-
kých služieb mesta Púchov, kde mu načítali čip, 
ktorý však nebol aktívny na portáli Komory veteri-
nárnych lekárov. Psa nakŕmili, napojili, priestupok 
je v riešení. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese v priemere o 
viac ako 800 prípadov na 100.000 obyvateľov. Cho-
robnosť stúpa na úroveň 2946 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Napriek výraznému vzostupu chorob-
nosti bola chorobnosť na akútne respiračné ochore-
nia v okrese Púchov pod celokrajským priemerom. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týž-
dni 10.996 akútnych respiračných ochorení. V porov-
naní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť 
o 25,78 percenta.  Najvyššia chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia bola v Trenčianskom kraji v 
okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úro-

veň 4024 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia 
- 2666 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese 
Partizánske.    

Z celkové počtu ochorení bolo 2249 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s minu-
lým týždňom stúpla o 53,43 percenta. Pre chrípku 
museli v Trenčianskom kraji prerušiť vyučovanie v 11 
základných a deviatich materských školách, ani jed-
na z nich nebola v Púchovskom okrese. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva odporu-
čil zákaz návštev v lôžkových zdravotníckych zaria-
deniach v okresoch Trenčín, Nové Mesto, Bánovce a 
Myjava. V Púchovskom okrese zatiaľ nie.                   (r) 

Cesty Púchovského okresu si v tomto roku nevyžia-
dali ešte žiadny ľudský život. Menej potešiteľná situ-
ácia je na cestách Trenčianskeho kraja. Na krajských 
cestách sa v siedmom kalendárnom týždni stalo 20 
dopravných nehôd, ktoré si vyžiadali jeden ľudský 
život. Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho 
kraja stalo 141 dopravných nehôd (medziročný ná-
rast o 14). Zomrelo pri nich päť ľudí, čo je o dvoch 
viac, ako v rovnakom období minulého roku. Ťažko 

sa zranili štyri osoby, čo je o štyri menej, ako v rovna-
kom období roku 2017.  

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 1360 
dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 25 ľudí, čo je 
o šesť viac, ako v rovnakom období minulého roku. 
Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Nitrianske-
ho kraja, kde prišlo o život šesť ľudí. Pri dopravných 
nehodách nezomrel tento rok nikto na cestách Brati-
slavského a Žilinského kraja.                                             (r)

Hliadka púchovskej mestskej polície zasahovala ve-
čer pri supermarkete, kde mal neznámy mladý muž 
vulgárne nadávať predavačkám odchádzajúcim zo 
zamestnania a kopať nohami do sklenených vcho-
dových dverí. Mladík nevedel preukázať svoju totož-
nosť, a tak ho chceli predviesť na oddelenie mestskej 
polície. 

Mladík začal v automobile mestskej polície klásť 
aktívny odpor, a tak proti nemu hliadka použila do-
nucovacie prostriedky. Aktívny odpor kládol mladík 
aj pri vystupovaní z automobilu, hliadka opäť pou-
žila donucovacie prostriedky a v obave z úteku mu 

nasadila aj putá. Počas predvedenia udrel mladík 
niekoľkokrát rukou do steny, ruku si poranil a na ste-
ne zostal krvavý fľak. Ponúknuté lekárske ošetrenie 
odmietol. 

Po sprevádzaní agresívneho mladíka na WC a pri 
jeho opätovnom pripútaní došlo k poraneniu rame-
na príslušníka mestskej polície, ktorého museli s vy-
kĺbeným ramenom neskôr previezť na ošetrenie do 
považskobystrickej nemocnice. Agresívneho mladí-
ka si pred oddelením mestskej polície vyzdvihli jeho 
spolubývajúci z ubytovne Sisi, prípad je však stále v 
riešení.                       (r) 

Agresívny mladík skončil s putami na rukách
Aj takto dokážu zaparkovať niektorí vodiči v Púchove...                    FOTO: MsP Púchov



školstvo8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Stredná odborná škola obchodu a 
služieb v Púchove profesionálne pri-
pravuje žiakov do života tak, aby sa 
uplatnili na domácom trhu práce a 
úspešne konkurovali i odborníkom v 
zahraničí. Dokazujú to na rôznych do-
mácich i medzinárodných súťažiach, 
odkiaľ si prinášajú nové skúsenosti  
a ocenenia. Už počas štúdia si môžu 
svoje schopnosti preveriť na zahranič-
ných stážach. Škola ponúka i možnosť 
duálneho vzdelávania, ale má i vlast-
né prevádzky, v ktorých prebieha od-
borná prax.

Deň otvorených dverí (DOD) bol príle-
žitosťou, keď mohli svoje schopnosti a 
zručnosti ukázať aj širokej verejnosti a 
najmä deviatakom, ktorí sú pred svo-
jím životným rozhodnutím. Tým po-
dali informácie o študijných odboroch 
- obchod a podnikanie v cestovnom 
ruchu, hotelová akadémia, kozmetik; 
o učebných odboroch – cukrár, čašník, 
servírka, kaderník, kuchár a o nadstav-
bových odboroch – vlasová kozmeti-
ka a spoločné stravovanie. 

Tento rok si pripravili žiaci a zamest-
nanci školy prezentáciu svojej práce 
na tému „Rok na škole – štyri ročné 
obdobia“. Škola počas roka žije bo-
hatým pracovným i tvorivým živo-
tom, z ktorého ukázali návštevníkom 
originálne gastronomické pochúťky, 
cukrárenské výrobky, slávnostné ta-
bule, miešané nápoje a rôzne voňa-
vé dobroty. V dvoch študentských 
reštauráciách mohli hostia ochutnať 
aj mexické menu či grilované špecia-
lity ako grilované kuracie prsia sous-
-vide, ale dobroty si pre návštevníkov 
DOD pripravila aj školská prevádzka 
hotela Študent so sídlom v Považskej 
Bystrici. Kozmetičky a kaderníčky pri-

Deň otvorených dverí na SOŠ obchodu a služieb

pravili líčenie a spoločenské účesy, 
ktoré predviedli modelky a modely 
na módnej prehliadke. Všetko sa to 
nieslo v tematike štyroch ročných 
období. V učebniach bolo možné 
obdivovať zručnosť a úspechy žiakov 
i pedagógov, ale i vyskúšať si vlastnú 
kreativitu v tvorivých dielničkách. 

Deň otvorených dverí sa stal nád-
herným stretnutím všetkých gene-
rácií ľudí, ktorí boli, sú alebo ešte len 
budú spojení s touto školou. Hlavne 
tí sa mohli presvedčiť, že SOŠ obcho-
du a služieb v Púchove je moderná 
škola s tvorivou atmosférou, škola, 
kde pracujú pedagógovia a majstri 
odborného výcviku, ktorí motivujú 
svojich žiakov pracovať na sebe, roz-
víjať sa a profesionálne využívať svo-
je zručnosti k požiadavkám dneška i 
modernej budúcnosti. 

A. Pavlacová, SOŠOS Púchov
Foto: S. Flimmel
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Centrum voľného času Včielka Púchov
v spolupráci s mestom Púchov

a podporou Regionálneho centra mládeže Trenčín

pozývajú púchovskú mládež a všetkých, 
ktorí s ňou pracujú, alebo sa chcú zapojiť na 

DISKUSNÉ FÓRUM na tému:
NASTAVME SI SPOLU 

MODERNÉ MESTO 
PRE MLADÝCH

diskusia sa uskutoční 

20. 2. (streda) 2019 o 17.00 hod.
v Župnom dome v Púchove

Kontakt: Alena Strýčková, email: cvc.vcielka@gmail.com, mobil: 0907963273

Mesto Púchov hľadá referenta kultúry, ZPOZ a správy 
Župného domu na oddelení školstva a sociálnych vecí

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 
- skúsenosti s prácou v oblasti kultúry,
- odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (zákon o obecnom zriadení  
č. 369/1990 Zb.),
- skúsenosti s propagáciou a marketingom,
- bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita a kreativita,
- organizačné a komunikačné zručnosti,
- zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie,
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technoló-
giami,
- znalosť cudzieho jazyka je výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov: 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu  
o vzdelaní,
- predloženie výpisu z registra trestov (nie staršieho ako 3 mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon práce,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žia-
dosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  
v znení neskorších predpisov. 

Základná zložka mzdy:
-  v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnan-
cov pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov: zaradenie do platovej triedy č. 5, zá-
kladná zložka platu – minimálne  629,00 eur, zvyšuje sa podľa počtu odpra-
covaných rokov, zvýšenie základnej zložky platu o 15 % podľa § 7 zákona č. 
553/2003 Z. z. + ďalšie odmeňovanie.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpo-
kladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Pú-
chov alebo poštou na adresu: 
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej 
obálke označenej nápisom ,,Neotvárať – VK na obsadenie funkcie refe-
renta kultúry, ZPOZ a Správy Župného domu na oddelení školstva a so-
ciálnych vecí do 15. marca 2019 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným 
uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania, 
najmenej sedem dní pred výberovým konaním.
Púchov, 15. 2. 2019

Po neskutočnom úspechu Petry 
Vlhovej vo švédskom Are prišiel na 
rad vydarený a radostný víkend aj 
pre milovníkov lyžovania a budú- 
cich následníkov našej majsterky 
sveta na Čertove - v stredisku Ski 
Čertov. Preplnené parkoviská s ešpé-
zetkami z celej SR či ČR, dokonca aj z 
Rakúska, krásne slnečné počasie s 
teplotou okolo nuly, množstvo ly-

žiarov všetkých vekových kategórií, 
prezentačná akcia známeho sloven-
ského výrobcu bylinkového likéru 
a neviazaná zábava a tanec na sva-
hu. To bola minulotýždňová sobota 
pre všetkých milovníkov lyžovania. 
Stredisko tu je pre vás s dobrými 
snehovými a cenovo dostupnými 
podmienkami aj v najbližších dňoch 
a týždňoch.                                P. Melišík

Čertovský víkend

PÚCHOV    

09769 09880 - lidl Zihadielko 4_A3_sirka_zlucene.indd   43 7.1.19   16:35
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Čaj pre seniorov - ako ďalej?
Ešte počas obdobia primátorovania 
Mgr. Rastislava Heneka vznikla a 
zrealizovala sa myšlienka každome-
sačného podujatia pre seniorov v 
našom meste. Na „Čaji pre seniorov“ 
sa dôchodcovia môžu vzájomne 
stretávať pri skromnom občerstvení 
a hudobnej produkcii skupín zná-
mych z vysielania televíznej stanice 
Šláger. A to všetko za symbolický 
poplatok tri eurá za osobu účastní-
ka. Pri realizácii tohto nápadu zrej-
me nikto nepredkladal, aký veľký 
záujem zo strany obyvateľov bude o 
účasť na týchto podujatiach... 

V organizovaní posedení „Čaj pre 
seniorov“ sa pokračuje aj za úra-
dovania pani primátorky Kataríny 
Henekovej. Len škoda, že pokračuje 
aj nespokojnosť medzi časťou záu-
jemcov, ktorí sa z kapacitných dô-
vodov na podujatie nedostali. Túto 
skutočnosť by bolo možné vystih- 
núť biblickým: „Veľa bolo povola-

ných, ale nie všetci boli aj vyvolení“. 
Tí občania, na ktorých sa vstupenka 
neujde, odchádzajú od pokladne 
divadla značne rozčarovaní.

Tak tomu bolo aj 30. januára pri 
predaji vstupeniek na stretnutie 
21.  februára. Aj ja osobne som si 
šiel o 16:10 hod. zakúpiť vstupen-
ky, ale už pred vstupom do diva-
dla som mal možnosť vypočuť si 
slovné ataky troch odchádzajúcich 
nespokojných žien. Podobne do-
padli aj dve ďalšie záujemkyne pri 
pokladni, a aj ja, keďže o 16:12 hod. 
som sa od predávajúcej slečny v 
pokladni dozvedel, že vstupenky 
sú už vypredané.

Aby sa táto situácia neopakova-
la aj v budúcnosti, je potrebné 
sa zamyslieť ako ďalej. Isté je, že 
sálu divadla, kde sa stretnutia po-
riadajú, nemožno nafúknuť ako 
balón. Napadlo mi, či by nebolo 

technicky a prevádzkovo možné 
využiť aj obidva balkóny. Prípadne 
možno obmedziť ponúkaný rozsah 
daného občerstvenia alebo zvýšiť 
cenu vstupeniek z troch na päť eur. 
Viem, že si s týmito návrhmi zo stra-

ny niektorých účastníkov pochvalu 
nevyslúžim, ale rozhodne by bolo 
spokojných seniorov viac... A týka sa 
to samozrejme aj mojej osoby.

František Macho 
(redakčne krátené), foto: archív PN

A veruže sme si zatancovali. Veď, kto 
by sedel, keď vám hrajú fidlikanti. 
V našej Materskej škole v Nosiciach 
sa už niekoľko rokov snažíme udr- 
žiavať ľudové tradície a vštepovať 
deťom lásku k ľudovej piesni a folk-
lóru ako takému. Takto tematicky 
ladíme nielen viaceré aktivity v sa-
motnom edukačnom procese, ale 
aj naše vystúpenia na verejnosti 
(jarmoky, besiedky v MŠ, vystúpenia 
pri príležitosti Dňa matiek v Nosi- 
ciach...). V dnešnej uponáhľanej a 
pretechnizovanej dobe je dobré, 

aby deti vedeli ako sa kedysi žilo, 
ako ľudia pracovali, ako sa zabávali. 
Ľudová pieseň a tanec dáva deťom 
možnosť preniesť sa do doby, keď ich 
dedkovia a babičky boli deti a žili inak 
a dovolím si tvrdiť, že pokojnejšie.

Vo štvrtok 7. 2. 2019 navštívili našu 
materskú školu ujo Andrej a ujo 
Jožko, muzikanti Ľudovej hudby  
Fidlikanti. Privítali sme ich, ako inak, 
v krojoch a úprimnými detskými 
úsmevmi, čo je niekedy nad všetky 
dary sveta. Jožko s Andrejom deťom 

jednoduchou a zaujímavou formou 
predstavili hudobné nástroje, ktoré 
sú neodmysliteľnou súčasťou slo-
venského folklóru (cimbal, husličky, 
píšťala koncovka, píšťalka dierková, 
fujara, drumbľa). Deti si vyskúšali hru 
na tieto nástroje a samozrejme ne-
chýbali ani piesne a tance, do ktorých 
šikovní muzikanti aktívne zapojili aj 
deti. Taký čapáš si zatancovali aj teta 
kuchárka a školníčka, klobúkový, ten 
sa páčil všetkým. 

Keďže je fašiangové obdobie, deti za 
pomoci pani kuchárky pripravili ces-
to, povykrajovali z neho šišky, ktoré 
pani kuchárka vysmažila a takouto 
dobrotou sme pohostili našich mi-
lých muzikantov a ešte sme im aj 
zabalili na dlhú cestu do Bratislavy. 
Chutili im až tak, že nás za ne po-
chválili na internete. Krásne chvíle s 
ľudovou piesňou a tancom ubehli 
ako voda a museli sme sa s našimi 
hosťami rozlúčiť. Chlapci predškoláci 
pomohli ujovi Andrejovi zložiť cim-
bal, čo sa im veľmi páčilo. Pri rozlúčke 
sme sa poďakovali za krásny zážitok. 
Deti odovzdali hosťom malý darček a 
pozvali Fidlikantov na ďalšiu návšte-
vu, na ktorú sa už teraz tešíme. Ešte 
posledné zamávanie z terasy, hlasné 
dovidenia a ďakujeme, Fidlikanti.

Tatiana Pavlacová

Spojená škola Púchov:
Zo zasneženého 
Ždiaru si priniesli 
zlatú a striebornú 
medailu 

„Fidli, fidli na husličky, dáme husle pod bradičky.  
                                       Fidlikanti budú hrať, my budeme tancovať...“  

MŠ Nosice: Ďakujeme, Fidlikanti 

Od 8. februára do 10. februára 2019 
sa v Monkovej doline v Ždiari konali 
Majstrovstvá Slovenska v zjazdo-
vom a bežeckom lyžovaní a v behu 
na snežniciach športovcov s men-
tálnym postihnutím. Spojenú školu 
Púchov reprezentovali dvaja žiaci 
- Tomáš Didi a Natália Trubačiková. 
Týchto pretekov sa zúčastnili prvý-
krát a boli naozaj úspešní. Priviezli si 
jednu zlatú a jednu striebornú me-
dailu za zjazdové lyžovanie (Didi) a 
dve zlaté za snežnice (Didi, Trubači-
ková). Súťaže sa zúčastnilo viac ako 
90 športovcov a preto sa z úspechu 
našich žiakov veľmi tešíme. 

Eva Bieliková, 
Spojená škola Púchov

Foto: Gabika Koyšová
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Na ražni voňala slaninka, v košíku pribúdali vajíčka...
Tradícia fašiangov sa v Hoštinej - v tejto okrajovej 
časti Púchova - udržiava od nepamäti. Aj tento rok  
v sobotu 9. februára bolo veselo. Fašiangovú veselicu 
usporiadali členovia dobrovoľného hasičského zboru 
pod vedením predsedu Pavla Galánka. 
Sprievod viedol sám predseda s veľkým zvonom, 
ktorým udával rytmus. Za ním išli nielen hasiči, ale 
aj pekné masky a veselá skupina muzikantov - heli-
gonkárov. Muzikanti hrali a spievali celou dedinou 
od dolného konca až na opačný koniec dediny. Ce-
lou Hoštinou sa niesla dobrá nálada, radosť a pekné 
piesne. So sprievodom putoval tradičný ražeň s voňa-
vou slaninou a plný košík domácich vajíčok. Nechý-
bala voňavá slivovica, šišky a fánky. Tým všetkým si 
uctili gazdinky fašiangový sprievod. Zato ich hasiči aj 
masky poriadne vytancovali.
Tradičnú veselicu si nenechali ujsť ani rodáci, ktorí bý-
vajú mimo dediny. Krásne spomienky na mladosť a 
prežité chvíle v Hoštinej zaznievali z ich úst. Roztanco-
vaný a rozospievaný sprievod si prišli pozrieť aj oby-
vatelia z okolitých obcí. Táto fašiangová paráda plná 
krásnych masiek a hasičov prešla celou Hoštinou až 
do kultúrneho domu, kde ich čakala pripravená vo-
ňavá večera. Ďalej sa pokračovalo veselou zábavou, 
bohatou tombolou a čokoládovou plnkou. Zostáva 
nám veriť, že o rok sa fašiangová veselica zopakuje.

D. Hlinka, foto: R. Hvizdák

V tomto roku je dlhý fašiang... Tak sa hovorí, keď je neskoro Veľká noc. A tak tí, čo si chcú 
v meste a na dedinách spomínať na dávne zvyky, majú  
v tomto roku viac času na prípravu takéhoto podujatia. 
V Hoštinej sa poponáhľali a fašiangy v dedine už majú za 
sebou. Uplynulú sobotu, tak ako to býva zvykom, tanco-
vala celá dedina. Už od obeda sa chystala pozvaná kape-
la na hasičskej zbrojnici a ladila si nástroje. Tá sprevádzala 
sprievod masiek po celej dedine. No medzi muzikantmi sa 
motali aj tí, ktorí chceli spestriť sprievod masiek. Nechýbala 
medzi nimi ani skupina členov Denného centra seniorov z 
Púchova. Naše centrum má s miestnymi hasičmi dlhoroč-
nú spoluprácu - mnohé podujatia v tejto miestnej časti 
uskutočňujeme spoločne. 
Medzi maskami nechýbali v rovnošatách členovia dobro-
voľného hasičského zboru. Zastávky pri domoch určovalo 
zvonenie starobylého zvonca, ktorý mal v rukách veliteľ 
hasičov a zároveň predseda občianskeho výboru. Pohos-
tinnosť miestnych občanov je široko-ďaleko známa. A tak 
tam, kde bola zastávka, sa nielen tancovalo, ale aj ponúka-
lo šiškami a inými sladkými dobrotami. Ale aj šunkou či 
obloženými chlebíkmi. Sem-tam aj kalíškom. Ba dokonca, 
do košíka pribúdali vajíčka či slanina. Domácu gazdinku a 
gazdu brali masky do tanca. Končilo sa na hornom konci 
dediny pri dome kultúry, veruže už za tmy. 
V čiastočne obnovenom dome kultúry nás vítalo príjem-
né prostredie a teplo. Mnohí z nás boli prekvapení, ako 
sa dom kultúry obnovil. Prispel k tomu projekt „Spoločný 
priestor“ mesta Púchov a mnohých organizácií, ktoré sa 
zapájajú svojimi aktivitami do jeho plnenia. Medzi ne patrí 
aj Denné centrum seniorov z Púchova. Veríme, že dokon-
čenie obnovy sa čo najskôr uskutoční, aby mohol byť plne 
funkčný aj pre potreby miestnych obyvateľov. Okrem prí-
jemného prostredia miestni hasiči pripravili občerstvenie 
účastníkom fašiangového sprievodu a sprievodná hudba 
zahrala do tanca. Fašiangová zábava pokračovala už pri 
inej muzike vraj do skorých ranných hodín a sála domu 
kultúry bola naplnená nielen miestnymi, ale aj hosťami z 
okolitých dedín. 

Emília Luhová, vedúca Denného centra seniorov
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20. 2. (vždy v stredu)
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických 
nadšencov. Viac informácií v Centre  
voľného času Včielka. Čitáreň ŽD. 

20. 2. (streda)
Diskusné fórum o 17:00 h
Centrum voľného času Včielka Púchov v spolupráci s mestom Púchov a pod-
porou Regionálneho centra mládeže Trenčín pozývajú púchovskú mládež 
a všetkých,  ktorí s ňou pracujú, alebo sa chcú zapojiť na diskusné fórum na 
tému: Nastavne si spolu moderné mesto pre mladých. 

22. 2. (vždy v piatok)
Výtvarný ateliér pre všetkých 
o 17:00 h 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného ume-
nia. Podkrovie ŽD. 

22. 2. (piatok)
DoSlova: Monika Kompaníková 
o 17:30 h
Cyklus literárnych večerov otvorí význam-
ná súčasná spisovateľka a víťazka prestíž-
nej literárnej ceny Anasoft litera, rodáčka z 
Považskej Bystrice Monika Kompaníková. 
Súčasťou besedy o jej živote a tvorbe, ale 
aj čítačky bude premietanie slovenského 
filmu Piata loď, ktorý je adaptáciou jedného 
z jej najznámejších diel. Okrem iného píše aj knihy pre deti, medzi ktoré patria 
napríklad známe Hlbokomorské rozprávky. Čitáreň ŽD. 

22. 2. (piatok)
Herný večer o 18.00 h
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a 
príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. Bude-
te sa môcť pozabávať na hrách od starého 
Egypta až po súčasnosť (mlyny, šachy, tafl, 
kubb, až po najnovšie spoločenské a konzo-
lové hry ako Bang, Activity, Scrabble, Dixit, 
Monopoly, Mysterium, Švábi šalát, Dobble, Duch, Hra o tróny, atď ). 

23. 2. (sobota)
Koncert: TROJKA ZUZANY HOMOLOVEJ 
o 19:00 h
Koncert legendárnej folkovej 
speváčky, ktorá sa popri ľudo-
vých baladách začala už dáv-
no venovať aj vlastnej tvorbe 
a popri tom spolupracovala s 
významnými slovenskými, ale aj zahraničnými skladateľ-
mi a hudobníkmi. Počas života vydala niekoľko vlastných 
radových albumov a jej koncerty sú sami o sebe hlbokým 
umeleckým zážitkom.

Február
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

Divadelný súbor Homo Fuge pred-
stavil Púchovčanom hru rakúske-
ho dramatika a románopisca Petra 
Handkeho. 

V hre „Podzemné Blues“ účinkovali 
herci Michal Vidan a Lucia Panáč-
ková, ktorí sa zároveň zhostili aj 
režijného nacvičenia hry. Autorom 
kostýmov a scény bol Roman Muš-
ka. Premiéra hry sa konala v pia-
tok 15.  februára a repríza v sobotu 
16. februára v malej divadelnej sále 
na Námestí slobody.
Diváci boli zarazení do sedadiel 

takmer hodinovým monológom 
hlavného hrdinu (Michal Vidan), kto-
rý chŕlil do hľadiska svoje súdy o sebe 
a o nás, o krivdách, ktoré nás často 
trápia. Príbeh Divokého Muža, ktorý 
bezcieľne cestuje metrom, kritizuje 
a útočí na svojich spolucestujúcich. 
Vysmieva sa všetkým a  všetkému.  
Divoká Žena, ktorá v závere hry 
k nemu pristúpi, mu zrazu nastavuje 
zrkadlo. Odhaľuje tým nezmysel- 
nosť ľudského konania, v ktorom se-
bastrednosť a  sebeckosť prevažuje 
nad všetkým ostatným.

-sf-

Premiéra hry Petra Handkeho „Podzemné Blues“
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Streda, 20. 2., 17.30 h  

EXPEDIČNÁ KAMERA       
Filmový festival je po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné filmy z hôr, divokej prí-
rody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavovania a napätia. Vstupné 4 €.

Sobota, 23. 2., 17.30 h   Streda, 6. 3., 17.30 h

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3         
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubý sa vracajú v pokračovaní úspešnej dobrodružnej animovanej 
série Ako si vycvičiť draka. Spoločne budú hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskod-
račieho spoločenstva.
MP – USA – Cinemart – 104´ – slovenský dabing – dobrodružný, animovaný. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 23. 2., 19.30 h

OSTRÝM NOŽOM         
Ľudovítovi zavraždili neonacisti jediného syna. Kvôli nefunkčnému súdnemu systému sú však tí 
istí páchatelia prepustení na slobodu a Ľudo sa všetkými silami snaží dosiahnuť ich opätovné 
zadržanie. Bojuje s apatickou políciou, oportunistickou sudkyňou, ale aj s faktom, že svojho syna 
dostatočne nepoznal a nebol mu oporou. Čím viac sa sám viní za jeho smrť, tým viac sa rozpadá 
jeho vzťah s manželkou Zuzanou a dcérou Jankou. A tým úpornejšie sa snaží sám zasahovať do 
vyšetrovania. Keď sa však dozvie, že za synovou smrťou nestál náhodný útok extrémistov, ale 
organizovaná zločinecká skupina, uvedomuje si, že stojí proti nepriateľovi nad svoje sily. Pokúsi 
sa zachrániť aspoň to, čo mu ešte ostalo - vlastnú rodinu.
MN 15  rokov – Slovensko – Continentalfilm – minutáž dodatočne – originál verzia – dráma. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa, 24. 2., 17.30 h

BOHEMIAN RHAPSODY            
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian Rhapsody popi-
suje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia 
skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.                                                                                   
MN 12  rokov – USA, VB – CinemArt – 134 ´ – titulky – životopisný, hudobný. Vstupné 3 €. 

Nedeľa, 24. 2., 20.00 h   Streda, 27. 2., 19.30 h

MRAZIVÁ POMSTA                
Vitajte v Kehoe,v luxusnom lyžiarskom stredisku, kde sa teplota drží na -10 °C. Polícia tu nemá toho 
veľa na práci – až kým vodičovi snežného pluhu Nelsovi Coxmanovi (Liam Neeson) nezavraždia 
syna. Stane sa tak na objednávku drogového bossa menom Viking (Tom Bateman). Smútok sa 
postupne mení na hnev a Nels nedokáže myslieť na nič iné, len na pomstu. Vyzbrojený ťažkou 
technikou a vedomosťami z detektívnych románov začne po jednom likvidovať členov kartelu. 
A sneh na svahoch okolo mesta postupne mení svoju farbu zo žiarivo bielej na krvavo červenú...
MN 15 rokov – USA –  Fórumfilm – 118´ – titulky – thriller . Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 1. 3., 17.30 h

ČO SME KOMU UROBILI ? 2               
Claude a Marie Verneuilovi čelia novej kríze. Ich štyri dcéry a ich manželia, David, Rachid, Chao a 
Charles, sa rozhodli opustiť Francúzsko. Každý z nich k tomu má dobrý dôvod. Ale čo rodičia? Tí 
urobia všetko preto, aby im mladí neodišli niekam na druhý koniec sveta. Pokračovanie úspešnej 
francúzskej komédie vás opäť zaručene rozosmeje.
MN 12 rokov – Fr.,Bel. – Cinemart – 98´ – český dabing – komédia. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 1. 3., 19.30 h   Sobota, 2. 3., 19.30 h

COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE            
Škandálny príbeh nekonvenčnej a talentovanej ženy, ktorej život bol rovnako pikantný, ako  ro-
mány, ktorými okúzlila parížsku spoločnosť v prvej polovičke 20. storočia. Colette je príbeh ženy, 
ktorá sa nebála dávať otázky týkajúce sa spoločenských mravov, sexuality.
MN 12 rokov – VB, USA, Maď. – Magicbox – 112´ – titulky – životopisný, historický, dráma. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Piatok, 22. 2.                                 kinosála      18.00 h  

NA CESTE S KARLOM KRYLOM
Autorský folkový recitál k 100. výročiu Československa a 30. výročiu Nežnej revolúcie v roku 1989. 
Hrá a spieva: IGOR CVACHO - výtvarník a pesničkár, priateľ Karla Kryla, ktorého diela aktuálne 
nájdete na výstave  „Good vibrations“ vo vestibule Divadla Púchov. Vstupné: 5 €. Vstupenky 
v predpredaji v pokladni i online na www.kino.puchov.sk. Počet vstupeniek obmedzený.  

Pondelok, 25. 2.  veľká sála    19.00 h 

PYŽAMO PRE ŠIESTICH
Ďalšia skvelá francúzska komédia z dielne Marca Camolettiho, z produkcie a od režiséra hry Troch 
Letušiek v Paríži. Hrajú: Gabriela Škrabáková/Andrea Profantová, Danica Jurčová, Anna Nováková, 
Richard Stanke/Peter Sklár, Ján Dobrík, Michal Rovňák. V predpredaji: 17 € (kreslá), 16 € (balkóny 
a prístavky). V deň predstavenia: 19 €. 

Nedeľa, 27. 2.   veľká sála    15.00 h  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: KRÁLIKY Z KLOBÚKA
Veselá rozprávka inšpirovaná motívom zo známeho českého kresleného seriálu. Veselé činoher-
né predstavenie vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Vstupné: 3 €  Vstupenky v predpredaji 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk Vstupné: 3 €. 

Štvrtok, 28. 2.  veľká sála    17.00 h 

KONCERT TANEČNÉHO ODBORU ZUŠ
Jedinečný tanečný večer plný zážitkov žiakov ZUŠ Púchov a elokovaného pracoviska v Lednic-
kých Rovniach. Vstupné 3 €. Predpredaj v pokladni i online na www.kultura.puchov.sk.

PRIPRAVUJEME NA MAREC:
3. 3. VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
5. 3. FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE

16. 3. KONCERT SPEVÁCKEHO ODBORU ZUŠ
17. 3. RND: ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM?

21. 3. ČAJ PRE SENIOROV

Utorok, 19. 2.      zasadacia miestnosť          16.00 h

TVORÍME PRE RADOSŤ S DANIELOU
Čo Vás čaká? Budeme sa kreatívne zabávať, tvoriť, modelovať, kresliť a všeličo iné.... Vlastnoručne 
vyrobené dekorácie robia deťom vždy veľkú radosť. Prinášajú osobitosť, krásu, vlastný štýl... Vlast-
noručne vyrobený výrobok si vždy dieťa odnesie so sebou ! 5 lekcii po dve vyučovacie hodiny, 
kurzovné vrátane materiálu 2,50/1 h, t.j. 25 €. Kurz je určený deťom vo veku od 4 do 10 rokov. Do 
kurzu je nutné prihlásiť sa do 15.2.  na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk

Štvrtok, 21. 2.   zasadacia miestnosť     18.00 h

AL-ANON
 V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Učíme sa, že náš rast a vyrovnanosť závisia od nášho 
sústredenia sa na samých seba. Nekritizujeme ani neodsudzujeme alkoholikov, ani s ostatnými 
nediskutujeme o ich nedostatkoch. Rozvinieme si schopnosť žiť svoj život... Vstup voľný.

Utorok, 26. 2.       soľná jaskyňa        16.00 h

KLUB ŽIEN: ZDRAVIE...
Chráňme si naše zdravie. Máme iba jedno a  kúpiť sa nedá. Spoločná návšteva soľnej jaskyne 
v Kúpeľoch v Nimnici. Špecifická mikroklíma soľnej jaskyne napomáha pri liečbe horných a dol-
ných dýchacích ciest, zníženej činnosti štítnej žľazy, ochorení zažívacieho traktu, dermatologic-
kých ochorení, stresu, vyčerpanosti, alergií, astmy. Príjemnú atmosféru jaskyne dotvára relaxačná 
hudba a svetelné efekty. Organizované. 

Streda, 27. 2.       kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: CENA ZA ŠŤASTIE
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych Denné centrum seniorov mesta Púchov 
v spoluprácii s Púchovskou kultúrou s. r. o., pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 € do kina  
v Púchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. 0949 225 189. Info i na osobitných plagátoch 
v informačnej tabuli denného centra.

KURZY A KLUBY

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránkach: 

www.kino.puchov.sk
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1. Španielsky vtáčik z hovädzej roštenky 
plnený kyslou uhorkou, klobáskou a 
vajíčkom, dusená ryža, uhorkový šalát                                                                                                                                            
2. Morčací rezeň v sezame, sedliacký 
zemiakový šalát so slaninkou a ľadovým 
šalátom                         
3. Parené lekvárové buchty s horúcou 
čokoládou na vanilkovo-rumovom kréme 
so šľahačkou, mäta 
4. Šalát z basmati ryže s parenou zeleninou 
a medovým steakom s hydiny, bagetka
                                                                                  
Štvrtok: 21. 2.
Kalerábová zjemnená smotanou, parfumo-
vaná tymiánom
1. Grilované kuracie prsia s hubovou 
omáčkou, praženou petržlenkou, dusená  
ryža a mix šalátik                                   
2. Sviečková na smotane s kysnutou kne-
dľou a brusnicami                
3. Zapekaný baklažán so syrom a 
zeleninou, jemná smotanová omáčka                                                    
4. Šalát z basmati ryže s parenou zeleninou 
a medovým steakom s hydiny, bagetka

Piatok: 22. 2.
Špenátová s Créme Fraiche
1. Zabíjačkový tanier/ klobása, jaternica, 
bravčové kolienko, cibuľka/ kyslá kapusta, 
varené zemiaky 
2. Vyprážaná ryba v bylinkovej strúhanke, 
kyslý zemiakovo-paprikový šalát                                               
3. Paradajkové risotto s mini mozzarellou a 
bazalkovým pestom       
4. Šalát z basmati ryže s parenou zeleninou 
a medovým steakom s hydiny, bagetka

 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 19. 2.
Minestrone 
1. Strapačky s kyslou kapustou, slaninka  
2. Bravčová panenka v slanine, hubová 
omáčka, ryža, americké zemiaky 
3. India: Kuracie mäsko v sójovo-zelenino-
vej omáčke, vajíčková ryža 

Streda: 20. 2. 
Karfiolová krémová, chlieb
1. Tvarohové fánky v kabátiku z vlašských 
orechov
2. Morčací špíz so zeleninkou, pučené 
zemiaky s cibuľkou
3. India: Rybací filet AMRITSARI KULCHA, 
zeleninová príloha 

Štvrtok: 21. 2.  
Gulášová, chlieb  
1. Vyprážaný pastiersky syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
2. Pečené kuracie stehno, ryža, ovocný 
kompót    
3. India: Bravčové mäsko v bielej cesnako-
vej omáčke, PAN FRIED NOODLES  

Piatok: 22. 2.
Cesnaková so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny  
1. Bolonské špagety, strúhaný syr 
2. Grilovaná sviečková treska, dusená zele-
nina, pečené zemiaky s rozmarínom 
3. India: Kuracie stehná TAKKA TAKK, chlieb 
NAAN, zeleninová príloha 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 19. 2.
Frankfurtská s párkom, chlieb  
Hovädzí vývar s cestovinou a zeleninkou 
1. Marinovaný kurací steak s lahôdkovou 
kukuricou, dusená ryža, americké zemiaky
2. Hovädzí obrátený rezeň, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka
3. Ovocná žemľovka
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, cibuľa 
syr)   

Streda: 20. 2.
Talianska so syrom  
Slepačí vývar so špenátovými haluškami
1. Morčacie prsia plnené šunkou, syrom 
a špargľou, dusená ryža, zeleninové 
obloženie
2. Bravčové mäso dusené v keli, varené 
zemiaky 
3. Zemiakový prívarok na kyslo, fašírka, 
chlieb
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)  

Štvrtok: 21. 2.
Kulajda, chlieb
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami a 
zeleninkou
1. Hydinová diabolská pochúťka, chlebík 
vo vajíčku
2. Jelenie stehno na dubákovej omáčke, 
karlovarská knedľa    Cena: 5,90 €                                    
3. Zeleninový šalát so syrovými nugetkami, 
smotanový dresing, pečivo 
4. Pizza Calzone (pomodoro, šunka, šampi-
ňóny, artičoky,  syr)  

Piatok: 22. 2.
Boršč, chlieb  
Slepačí vývar s mäskom a Julienne zele-
ninou
1. Kurací zapekaný plátok „Hawai“ (šunka, 
syr, ananás), dusená ryža, zeleninové 
obloženie
2. Belehradský bravčový rezeň, zemiaky s 
lečom 
3. Bryndzové halušky, zakysanka
4. Pizza Prosciutto e Grano (pomodoro,šun-
ka, šampiňóny, kukurica,  syr)  

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 19. 2.
Gulášová s hubami  
Zelerovo–karotková s bulgurom
1. Kur. rezeň v parmezánovom cestíčku, 
batátovo–zem. pyré, šalát s mrkvou a anan. 
2. Pečená jaternica, opekané zemiaky, kyslá 
uhorka
3. Zapekané špagety s brokolicou a mozza-
relou, parad. šalát   
4. Waldorfský šalát (ľad. šalát, jablko, ore-
chy, majonéza, med, hrozno) s kuracinkou, 
toast 

Streda: 20. 2.
Slepačí vývar so špenátovými palacinkami 
Paradajková s cestovinou
1. Bravčová  panenka s dubákovou omáč-
kou, pečené zemiaky v šupke
2. Čertovské kuracie soté, dus. ryža 
3.  Domáce dukátové buchtičky s vanilko-

vým krémom a jahodami 
4. Waldorfský šalát (ľad. šalát, jablko, ore-
chy, majonéza, med, hrozno) s kuracinkou, 
toast 

Štvrtok: 21. 2.
Ostro–kyslá  čínska kuracia
Brokolicová krémová
1. Vyprážaná  brav. krkovička, slovenský 
zemiakový šalát  
2. Kuracie prsia s kráľovskou zeleninou, 
basmati ryža  
3. Bryndzové halušky so slaninkou/bez 
(výber), Zakysanka 
4. Waldorfský šalát (ľad. šalát, jablko, ore-
chy, majonéza, med, hrozno) s kuracinkou, 
toast 

Piatok: 22. 2.
Lahodná šošovicová
Zeleninová jarná so zeleným hráš. a bylin. 
haluškami  
1. Kurací rezeň na zelen. korení, s volským 
okom, dus. ryža 
2. Aljašská treska zapekaná s paradajkou, 
bazalkou a mozzarellou, var. zemiaky s 
pažítkou 
3. Grilovaný encián, americké zemiaky, 
brusnicová/tatárska omáčka(výber)  
4. Waldorfský šalát (ľad. šalát, jablko, ore-
chy, majonéza, med, hrozno) s kuracinkou, 
toast

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 19. 2. 
Paradajková s mrveničkou, chlieb
1. Pečený br. bôčik, dusená kapusta, kysn. 
knedľa 
2. Špenátové halušky s nivovou omáčkou a 
šampiňónmi     

Streda: 20. 2.
Šošovicová na kyslo s vajíčkom, chlieb 
1. Pečené stehno plnené šunkou a syrom, 
dus. ryža, kompót 
2. Špagety bolonské s bravč. mäsom 
sypané syrom 

Štvrtok: 21. 2.
Kurací vývar s cestovinou, chlieb
1. Sekaný holandský vypráž. rezeň, pečené 
zemiaky, tat. omáčka
2. Smotanovo-cesnakový osúch so 
slaninkou 

Piatok: 22. 2.
Kelová s opraž. slaninkou, chlieb 
1. Hovädzie cestovinové rizoto, strúhaný 
syr, mieš. šalát 
2. Rezance s orechami

 Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 19. 2.
Fazuľová so slivkami    
1. Morčacie prsia s dubákovou omáčkou, 
americké zemiaky, zeleninové obloženie              
2. Hovädzie kocky na tymiáne, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
3. Špenátové halušky s nivovou omáčkou
Dezert: Citrónové rezy

Streda: 20. 2.
Hovädzí vývar s krupicovými haluškami    
1. Morčaci marinovaný steak, gratinované 
zemiaky, zeleninové obloženie 

2. Divinový steak na bylinkách, karfiolový 
kuskus      
3. Parené buchty s čučoriedkami  
Dezert: Kávové rezy

Štvrtok: 21.2.2019
Šalátová s vajíčkom
1. Kuracie kúsky na kari s kokosovým 
mliekom, jazmínova ryža, kapustový šalát 
s kukuricou  
2. Bravčové líčka na červenom víne, 
zemiakovo-cesnakové pyré, zeleninové 
obloženie      
3. Papardelle Carbonara   
Dezert: Bounty rezy

Piatok: 22. 2.
Husací kaldón    
1. Cestoviny so špenátom a kuracím 
mäsom    
2. Hovädzia frankfurtská pečienka,  hráško-
vá ryža, zeleninové obloženie                    
3. Gratinované rybie filé, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie 
Dezert: Kokosové rezy

Púchovčan
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 21. 2.
Šajtlava
1. Maďarský guláš z hovädzieho mäsa, 
knedľa
2. Súkennícky mletý rezeň, zemiaková kaša, 
kapustovo-mrkvový šalát

Streda: 20. 2.
Strúčiková na kyslo 
1. Važecká pochúťka v zemiakovej placke
2. Prezidentské kuracie prsia, cestoviny 
penne

Štvrtok: 21. 2.
Gulášová 
1. Hubárkin kurací rezeň, americké zemi-
aky/ryža
2. Pečené bravčové rebierko, opekané 
zemiaky, cesnakový dip

Piatok: 22. 2.
Čínska s rezancami
1. Obrátený hovädzí rezeň, zemiaková kaša, 
uhorka
2. Boloňské bravčové špagety so syrom

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 19. 2.
Zelerová krémová s orechmi  
1. Bravčové rolované plece plnené 
špenátovou zmesou, grilovaná polenta, 
slaninkový jus            
2. Sekaný steak zapečený oštiepkom s 
bylinkovou omáčkou a zemiakovým pyré  
3. Pečené zemiaky s bryndzou a restova-
nou slaninkou a pórom     
4. Šalát z basmati ryže s parenou zeleninou 
a medovým steakom s hydiny, bagetka  
    
Streda: 20.2.
Hŕstková polievka so zeleninou a údeným 
mäsom
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Kedy ste sa zoznámili s folkovou hud-
bou a čo predznamenalo, že sa jej raz 
budete venovať aj profesionálne?

Bolo to v čase jej najväčšieho rozma-
chu vo svete a niečo sa z nej predralo 
k nám pod pokrývkou protestson-
gov – vtedy proti vojne vo Vietname. 
Hudbe sa venujem len ako koníčku, 
jednak, že by som sa ňou neuživila, 
ak by som chcela ostať nezávislou 
a potom, mám povolanie, ktoré ma 
baví – učím deti a mládež vo výtvar-
nom odbore ZUŠ.

Ktorí hudobníci nielen z oblasti folku 
vás počas vášho života inšpirovali?

Keď som folk začala vnímať, boli to 
Joan Baez, Bob Dylan, Bert Jansch, 
atď. U nás to bola nenahraditeľ-
ná príležitosť byť blízko V. Mertu,  
V. Třešňáka, J. Hutku, D. Voňkovej a 
ďalších členov pražského pesničkár-
skeho združenia Šafrán a bratislav-
ského Slnovratu. Dodnes to platí. 
Obohacujúce je to aj v klube Osamě-
lých písničkářů v Prahe a pravdaže,  
s mojimi skvelými spoluhráčmi. Inak, 
rada mám klasickú hudbu, alternatí-
vu, world a džez...

Vo vašej tvorbe sa venujete najmä 
slovenským ľudovým baladám, kto-
ré ako speváčka a hudobníčka svoj-

sky a jedinečne interpretujete. Čím 
vás tento žáner ľudovej slovesnosti, 
pre ktorý je príznačný smutný a nie-
kedy aj tragický dej, oslovuje?

Ľudové balady som objavila, keď sa 
„nosil optimizmus“, keď sa škrtali v 
texte slová duša, kostol, ale aj dia-
bol, nesmela tiecť krv a všetko bolo 
radostné... Ale život je trochu iný a 
o tom rozprávajú stáročné príbehy. 
Pravdaže, sú medzi nimi aj veselé. 
Napokon aj smútok je súčasťou ži-
vota a môže byť krásny...

Po štyroch rokoch ste opäť nahrali 
nový album „Keď vojačik naruko-
val“ v spolupráci s  Milošom Želez-
ňákom a Samom Smetanom. V čom 
sa odlišuje od vašich predchádza- 
júcich nahrávok a čím je podľa vás 
špecifický?

Hlavne v tom, že náročné a krásne 
aranžmány na množstve hudob-
ných nástrojov robil výlučne Miloš  
Železňák, že album je monotema-
tický a  točí sa okolo vojen v rôznych 
obdobiach a že sa v ňom viac okrem 
huslí uplatnila aj novinka – viola a 
hlavne, častejšie počuť chlapský 
hlas vojaka Sama Smetanu.

S vašim projektom Trojka Zuzany 
Homolovej si zahráte aj v Púchove. 

Zuzana Homolová: Aj smútok je súčasťou života a môže byť krásny

Vystupovali ste tu alebo v okolí nie-
kedy v minulosti? A na čo všetko sa 
môžeme na vašom koncerte tešiť?

Pred rokmi sme hrali len so Samom 
v predvianočnom čase v klube DK 
Púchov. Teraz zahráme piesne z naj-
novšieho CD Keď vojačik narukoval, 

nominovaného na Radio_Head 
Award, ale aj z predošlých albumov. 
Tešíme sa na stretnutie u vás. 

Marek Vatraľ, 
foto: archív Z. Homolovej 

Podujatie podporil Fond na podporu umenia

Legendárna folková speváčka Zuzana Homolová sa venuje najmä slovenským ľudovým baladám. 
Počas života vydala niekoľko vlastných radových albumov a jej koncerty sú hlbokým umeleckým 
zážitkom. V sobotu 23. februára o 19.30 po rokoch opäť vystúpi v Púchove v priestoroch Župného 
domu. Na koncerte ju budú sprevádzať gitarista Miloš Železňák a huslista Samo Smetana. 
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GYMNÁZIUM PÚCHOV

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ

www.gymnazium-pu.sk

 Vzdelávanie orientované na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a prípravy na 
všetky druhy VŠ

 Práca so žiakmi s porovnateľnými učebnými schopnosťami
 Plynulý prechod na stredoškolskú formu štúdia
 Dôraz na jazykové vzdelávanie, ponúkame výber piatich jazykov anglický, nemecký, 

francúzsky, ruský a španielsky – posilnenie 1. jazyka v príme a v kvinte
 Rozvoj prírodovedného vzdelávania v odborných a rekonštruovaných laboratóriách
 Vysoká úspešnosť žiakov na vedomostných a športových súťažiach
 Športová príprava v plne vybavenej telocvični, súťaže Školskej ligy vo volejbale a 

florbale
 Možnosť zapojenia žiakov do zaujímavých projektov i medzinárodných
  Výchovné, kariérne poradenstvo a rôznorodá preventívna činnosť
 Bohatá krúžková činnosť, v tomto roku v škole pracuje 28 krúžkov
 Moderná knižnica a študovňa s anglickým oddelením
 Vynovené priestory školy, rekonštruovaná fasáda budovy, výmena okien, 
 dverí a striech
 Šatňové skrinky na vlastný zámok pre každého žiaka
 Praktické vyučovanie v školskom ateliéri, v dielni a vo fotoateliéri
  Vlastné školské „Divadlo v podkroví “
 Priateľské prostredie a čulý študentský život organizovaný Žiackou školskou radou
 Klub „G8“ po vyučovaní pod dohľadom zamestnanca školy

 v
 
školskom roku 2019/2020

otvára triedu     PRÍMA    osemročného gymnázia

Rodičia žiakov 5. ročníka!
Využite túto príležitosť a

 
prihláste svoje dieťa do našej školy!

Termín odovzdania prihlášky:  riaditeľovi ZŠ do 10.4.2019, riaditeľovi gymnázia do 20.4.2019.
Termín prijímacích skúšok: 13. alebo 16.5.2019– písomná skúška zo slovenského jazyka a matematiky

Žiakom ponúkame:

Gymnázium Púchov, Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov
Deň otvorených dverí pre žiakov 5. ročníka a

 
ich rodičov: 26.2.2019  od 14,30 do 17,00
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Výstava „Svadobná múza 2019“

V sobotu 16. februára sa v púchovskom divadle konala výstava „Svadobná 
múza 2019“ spojená s módnou prehliadkou svadobných šiat. Vystavovatelia 
predstavili inšpirácie a trendy na rok 2019. Okrem šiat pre nevesty a žení-
chov si záujemcovia mohli pozrieť svadobné cukrovinky, doplnky a darčeky, 
šperky,  svadobnú výzdobu, svadobné kytice a doplnky pre nevesty, prí- 
padne svadobné tlačoviny.                                                                   Slavomír Flimmel
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Halový futbalový turnaj mladších žiakov - Považská Bystrica, 17. februára

Mladší žiaci Streženíc strieborní na 
halovom turnaji v Považskej Bystrici

Hneď dve medailové umiestnenia vybojovali zá-
stupcovia Púchovského okresu na halovom futba-
lovom turnaji mladších žiakov, ktoré v považsko-
bystrickej športovej hale pripravila komisia mládeže 
Oblastného futbalového zväzu pre okresy Považská 
Bystrica, Púchov a Ilava. Za suverénnou Domanižou 
skončili na druhej priečke Streženice a na treťom 
mladé družstvo Fan Clubu Púchov, ktoré v okresnom 
derby podľahlo práve Streženičanom najtesnejším 
rozdielom. V záverečnom stretnutí turnaja sa stretli 
dve družstvá, ktoré dovtedy nestratili ani bod. Stre-
ženičania však na favorizovanú Domanižu, ktorá 
na turnaji neinkasovala ani jediný gól, nestačili a 
podľahli 0:3. 

TJ Partizán Domaniža - TJ Partizán Prečín 4:0, 
Kohút 2, Marko, D. Čelko 

TJ Cementár Ladce - FK Streženice 1:4, Černeš 
– Medňanský 2, Studer, Jurík 

ŠK FC Púchov - TJ Partizán Pre-
čín 2:0, Katreňák, Kosmeľ 

TJ Cementár Ladce - TJ Partizán 
Domaniža 0:4, Marko 2, N. Čelko, 
Kohút 

FK Streženice - ŠK FC Púchov 
1:0, Suder 

TJ Partizán Prečín  - TJ Cementár 
Ladce 0:0 

TJ Partizán Domaniža - ŠK FC 
Púchov 3:0, Pavlovič, Vanková, 
Marko 

TJ Partizán Prečín  - Streženice 
1:4, Kľúčik – Suder 3, Medňanský 

ŠK FC Púchov - TJ Cementár 
Ladce 1:0, Bednár 

Streženice - TJ Partizán Doma-
niža 0:3, Kohút, Marko, N. Čelko.

Zostava FK Streženice: Lukáš Pa-
vlačka, Lukáš Turza, Daniel Drábik, 
Adam Medňanský, Tomáš Kupčík, 

Adam Suder, Alexander Rídzik, Samuel Jurík, Karol 
Líma, Vanesa Medňanská, Matúš Mikas, Filip Václavík, 
Andrej Bartoš, tréner Erik Medňanský 

Zostava Fan Club Púchov (na snímke dole): Ma-
túš Martinka, Samuel Klinovský, Dominik Bednár, 
Tomáš Húževka, Šimon Pánov, Rastislav Katreňák, 
Marek Zaťko, Lukáš Savčin, Adam Okrajek, Radovan 
Kuchárik, Michal Dovičin, Mirka Katreňáková, Michal 
Kubena, tréner Branislav Bodorík

Najlepším strelcom turnaja sa stal s piatimi gól-
mi Michal Marko z Domaniže. Rovnaký počet gó-
lov strelil aj Streženičan Adam Sudor, v závereč-
nom rozstrele mal však menej šťastia. 
1. Domaniža 4 4 0 0 14:0 12
2. Streženice 4 3 0 1 9:5 9
3. ŠK FC Púchov 4 2 0 2 3:4 6
4. Ladce 4 0 1 3 1:9 1
5. Prečín 4 0 1 3 1:10 1

Mladší žiaci Streženíc si na turnaji v Považskej Bystrici vybojovali striebro.         FOTO: Milan Podmaník

Kapitánka Streženičanov Vanesa Medňanská s tro-
fejou za tretie miesto. Vľavo predseda ŠTK Jaroslav Gaš-
párek, vpravo člen komisie mládeže Štefan Žibrún. 

Obetaví Streženičania neraz až štyria bránili jedného 
hráča Domaniže. Nestačilo...

V stretnutí s Ladcami zvíťazili Púchovčania (v zele-
nom) najtesnejším rozdielom. 

Hoci brankár Streženíc Pavlačka predviedol niekoľko 
pekných zákrokov, na Domanižu to nestačilo. 
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HOKEJ

Dorastenci uchmatli bod Slovanu a preskočili Trenčín
2. liga muži

Extraliga dorast

I. liga starší žiaci

I. liga mladší žiaci

Play-off o 3. miesto
2. zápas: 
HK Bardejov – MŠK Púchov 15:7 (5:1, 4:1, 6:5) - 

konečný stav série 2:0, 5. Zúbek (Pšurný, Šimíček), 
30. Furo (Šimíček, Kvocera), 42. Šimíček (Furo, Paná-
ček), 43. Romanov (Haluška, Chakyntsev), 43. Kvoce-
ra (Zúbek, Pšurný), 49. Dolinajec (Panáček, Augustín), 
58. Šimíček

Strely na bránku: 46/40, presilovky: 4/1 – 6/2, roz-
hodovali Korba, Jurko, Janiga, Riš, 450 divákov

Púchovčania prišli na severovýchod Slovenska iba 
so 14 hráčmi vrátane brankára a už fakt, že v zostave 
boli iba štyria obrancovia navrával, že návrat série o 
tretie miesto do Púchova je skôr z ríše sci-fi. Domáci
po víťazstve v Púchove nenechali nič na náhodu a 
už v druhej minúte sa ujali vedenia gólom Česelku. 
Na začiatku piatej minúty síce Zúbek po asistenci-
ách Pšurného a Šimíčeka vyrovnal, no potom prišla 
kanonáda domácich. Ešte v prvej tretina zvýšili Bar-
dejovčania na 5:1, keď sa dvakrát do streleckej listiny 
zapísal Leščišin, po jednom góle pridali Duračinský 
a Mistrík. Hneď v úvodnej minúte druhého dejstva 
zvýšil Lúč na 6:1 a hoci v polovici tretiny Furo skori-
goval na 6:2, domáci gólmi Česelku, Leskovjanského 
a Lúča zvýšili už na 9:2. V záverečnej tretine ukázali 
Púchovčania, že hokej hrať vedia a gólmi Šimíčeka, 
Romanova a Kvoceru znížili na 9:5. Potom však do-
máci vsietili ďalšie tri góly v rade. Dolinajec v polovici 
záverečnej tretiny znížil na 12.6 a neskôr na 14:7. Nič 
to však nezmenilo na fakte, že v poslednom zápase 
sezóne si hokejisti MŠK Púchov zaknihovali najvyššiu 
prehru za posledné roky.   

Zostava MŠK Púchov: Kutej – Haluška, Kvocera, 
Augustín, Kollárik – Zúbek, Pšurný, Dolinajec – Furo, 
Panáček, Šimíček – Prus, Romanov, Chykantsev, tré-
ner Branislav Okuliar

Finále play-off
2. zápas:  HKM Rimavská Sobota – HK Levice 3:2 

(0:1, 2:1, 1:0) – stav série 1:1

Dorastenci MŠK Púchov napriek dvom prehrám 
preskočili v tabuľke Trenčín a dostali sa na štvrtú 
priečku. Kým trenčianska Dukla dvakrát prehrala v 
riadnom hracom čase v Poprade, Púchovčania po 
sobotnej hladkej prehre s lídrom dokázali v nedeľu 
uhrať v riadnom čase nerozhodný výsledok a Slova-
nu podľahli až po predĺžení. 

41. kolo: MŠK Púchov – HC Slovan Bratislava 0:5 
(0:1, 0:0, 0:4)

Ostatné výsledky 41. kola: Spišská Nová Ves – Ži-
lina 4:0, Poprad – Trenčín 4:3, Nitra – Martin 1:4, Ska-
lica – Liptovský Mikuláš 4:5, Zvolen – Michalovce 2:4, 
Košice – Banská Bystrica 3:1

42. kolo:  MŠK Púchov – Slovan Bratislava 1:2 
(0:0, 0:0, 1:1, 0:1) pp, 56. Krajčovič (Chykantsev, Ur-
bánek)

Ostatné výsledky 42. kola: Spišská Nová Ves – Ži-
lina 4:1, Poprad – Trenčín 5:3, Nitra – Martin 2:3, Ska-
lica – Liptovský Mikuláš 2:5, Zvolen – Michalovce 4:5 
pp, Košice – Banská Bystrica 3:0
1. Slovan 47 37 1 0 1 8 228:108 114
2. Košice  48 30 4 0 5 9 190:106 103
3. Poprad  47 29 4 0 4 10 198:121 99
4. MŠK Púchov  48 27 4 0 5 12 153:99 94
5. Trenčín  48 26 6 0 3 13 173:102 93

6. B. Bystrica  48 23 7 0 2 16 158:135 85
7. Sp. N. Ves  48 24 4 0 4 16 159:127 84
8. Michalovce  48 19 5 0 3 21 144:167 70
9. Martin  48 20 1 0 3 24 140:157 65
10. Nitra  48 16 3 0 2 27 127:152 56
11. Skalica  48 13 2 0 4 29 112:192 47
12. L. Mikuláš  48 13 0 0 3 32 117:183 42
13. Žilina  48 8 4 0 4 32 108:210 36
14. Zvolen  48 4 0 0 3 41 90:244 12

Kadeti

8. HT
Starší žiaci ôsmej hokejovej triedy nedokázali na 

domácom ľade v dôležitom stretnutí poraziť lídra 
zo Žiliny a priblížiť sa mu na rozdiel jediného bodu. 
Naopak, po prehre 0:2 sa dostáva účasť mladých Pú-
chovčanov na majstrovstvách Slovenska tejto veko-
vej kateorie už len do teoretickej roviny.
29. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 0:2 (0:0, 0:1, 
0:1), Považská Bystrica – Zvolen 1:13, Martin – Ban-
ská Bystrica 6:3, Ružomberok – Brezno 7:2, Lučenec 
– Liptovský Mikuláš – preložené na 28. 2.
1. Žilina  29 23 1 5 204:67 47
2. Martin 29 21 3 5 219:65 45
3. Zvolen  28 21 2 5 196:51 44
4. MŠK Púchov  29 19 4 6 172:36 42
5. B. Bystrica  29 18 2 9 192:65 38
6. L. Mikuláš  28 12 1 15 146:116 25
7. P. Bystrica  29 9 0 20 101:172 18
8. Ružomberok  29 7 1 21 92:167 15
9. Brezno  29 6 0 23 69:235 12
10. Lučenec  27 0 0 27 66:483 -2
7. HT
29. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 3:3 (1:0, 2:2, 
0:1), 9. Žondor (Gajdoš, Vrábel), 25. Vrtiel (Brežný), 
38. Vrtiel (Brežný, Štrbáň), Považská Bystrica – Zvolen 
2:2, Martin – Banská Bystrica 1:5, Dolný Kubín – Brez-
no 3:1, Lučenec – Liptovský Mikuláš – odložené na 
28. 2. 

6. HT
29. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 6:4 (1:0, 

2:4, 3:0), Zvolen – Považská Bystrica 6:6, Banská Bys-
trica – Martin 4:1, Liptovský Mikuláš – Rimavská So-
bota 10:4, Brezno – Ružomberok 20:1

5. HT
29. kolo:  MsHKM Žilina – MŠK Púchov 15:0 (7:0, 

5:0, 3:0), Zvolen – Považská Bystrica 6:7, Banská Bys-
trica – Martin 2:6, Liptovský Mikuláš – Rimavská So-
bota 9:5, Brezno – Dolný Kubín 3:3

Extraliga dorast
43. kolo – 23. 2. o 14.00
MŠK Púchov – Dukla Trenčín
44. kolo – 24. 2. o 10.30
MŠK Púchov – Dukla Trenčín
Kadeti
O majstra - 14. kolo – 24. 2. o 13.30
MŠK Púchov – Dukla Trenčín
I. liga starší žiaci
8. HT - 30. kolo – 23. 2. o 10.15
HT MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov
7. HT  - 30. kolo – 23. 2. o 12.30
HT MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov
I. liga mladší žiaci
6. HT - 30. kolo – 23. 2. o 9.00
MŠK Púchov – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš
5. HT - 30. kolo – 23. 2. o 11.30
MŠK Púchov – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš

Kto s kým na ľade

1. D. Kubín 29 23 3 2 188:45 49
2. B. Bystrica  29 22 2 4 208:83 46
3. Žilina  29 18 3 7 188:102 39
4. MŠK Púchov  29 17 5 7 195:97 37
5. Zvolen  29 15 5 8 134:117 33
6. P. Bystrica  29 8 5 16 119:144 21
7. Martin  29 9 1 19 79:168 19
8. Brezno  29 6 2 21 69:172 14
9. Lučenec  28 7 0 21 99:211 14
10. L. Mikuláš  28 4 0 24 66:204 8

V sobotu 9. februára odštartoval na zimnom 
štadióne v Žiline jubilejný 10. ročník Žilinskej pi-
ruety, na ktorom sa zúčastnilo osem pretekárok 
KK Púchov. Adrianka Michalíková si svojou jazdou 
vybojovala bronzovú priečku v kategórii C-Basic. 
Premiérovo na svoju prvú súťaž nastúpila  Sofin-
ka Jáňová a v kategórii Nádeje mladšie dievčatá 
B  získala 13. miesto. V tejto istej kategórii štarto-
vali aj Adelka Kaňková (6. miesto), Barborka Be-
lobradová (7. miesto) a Natálka Michalíková (12. 
priečka).

V kategórii Hviezdičky si Belka Belobradová ob-
hájila skvelú 4. priečku. Lilianka Drábová vykor-
čuľovala 10. miesto v kategórii mladších žiačok. A 
Laure Kolmanovej (Nádeje dievčatá 8) patrí pekné 
7. miesto.                (r)

Krasokorčuľovanie

Adrianka Michalíková  
bronzová v Žiline

11. kolo:
HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov 4:1 (1:1, 2:0, 
1:0), 18. Mišák (Moravanský)
Ostatné výsledky 11. kola: Brezno – Prievidza 11:4, 
Banská Bystrica – Nitra 3:6, Košice – Poprad 7:0, Pre-
šov – Liptovský Mikuláš 1:4, Slovan Bratislava – Tren-
čín 3:3
12. kolo:
Slovan Bratislava – MŠK Púchov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Ostatné výsledky 12. kola: Brezno – Nitra 1:10, Ban-
ská Bystrica – Prievidza 1:7, Košice – Liptovský Mi-
kuláš 7:4, Prešov – Poprad 3:0, Trnava – Trenčín 3:4, 
Martin – Zvolen 5:0 
1. Košice  13 11 0 2 68:27 22
2. Slovan  13 9 3 1 45:22 21
3. Trenčín  12 8 4 0 48:21 20
4. Nitra  13 9 2 2 56:23 20
5. Martin  11 8 1 2 39:18 17
6. Zvolen  12 7 1 4 49:32 15
7. Trnava  13 6 0 7 38:35 12
8. L. Mikuláš  13 5 1 7 38:46 11
9. MŠK Púchov  12 4 0 8 21:42 8
10. Prievidza  13 3 1 9 33:62 7
11. Brezno  11 2 2 7 31:47 6
12. Poprad  13 2 2 9 24:49 6
13. B. Bystrica  12 2 2 8 26:58 6
14. Prešov  13 1 1 11 25:59 3
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6. Pruské B  17 8 4 5 165:141 37
7. Medeko PB B  17 9 1 7 178:128 36
8. Milochov A  17 7 0 10 132:174 31
9. Pružina   17 5 2 10 154:152 29
10. Sedmerovec C  17 5 1 11 135:171 28
11. Č. Kameň   17 2 1 14 106:200 22
12. TTC PB C  17 1 0 16 42:264 19

15. kolo
Horná Breznica v pätnástom kole nedala za do-

mácimi stolmi šancu  „školákom“ z Dubnice nad 
Váhom a dotiahli sa bodovo na lídra. V okresnom 
derby porazila prekvapujúco rezerva Dohnian za 
domácimi stolmi Dolné Kočkovce C. Už menším 
prekvapením bola hladká prehra belušskej rezer-
vy s tretím Miraclesom Dubnica nad Váhom.  

JoLa Dubnica – voľno, Horná Breznica – 3. ZŠ 
Dubnica 17:1, Kocúr, Karas, Brnák po 4, Lipták 2, 
Chachula st. 1, 2 štv. – Beniatka 1, Beluša B – Mira-
cles Dubnica nad Váhom 1:17, J. Kalus st. 1 – Tren-
čan, Heštera, R. Fatrsík po 4, M. Dohňanský 3, 2 štv., 
Dohňany B – Dolné Kočkovce C 11:7, Bambušek 
4, Štrbák 2, Riško 1, 2 štv. – M. Crkoň 3, Hudec, M. 
Majdán po 2, Sedmerovec D – Nozdrovice B 8:10, 
P. Barták 3, J. Mišík 2, Kasenčák, Minárik po 1, 1 štv. 
– Otruba 4, Češko 2, Zemanovič 2, 1 štv.
1. JoLa DCA   13 11 2 0 180:54 37
2. H. Breznica   13 11 2 0 199:35 37
3. Miracles DCA   13 10 1 2 153:81 34
4. D. Kočkovce C  13 7 0 6 122:112 27
5. Nozdrovice B  13 6 1 6 121:113 26
6. Dohňany B  14 5 0 9 101:151 24
7. Sedmerovec D  14 4 0 10 96:156 22
8. ZŠ Dubnica   14 3 0 11 83:169 20
9. Beluša B  13 0 0 13 25:209 13

15. kolo: 
Púchovskej rezerve po minulotýždňovej výhre v 

Považskej Bystrici výhry zachutili. Mladí Púchov-
čania triumfovali za domácimi stolmi na nováči-
kom z Prečína a poskočili už na siedmu priečku 
tabuľky, keď majú na svojom konte už tri víťaz-
stvá.  Púchovské áčko podľa očakávania nestačilo 
na druhú Udiču. 

TTC Považská Bystrica D – voľno, Púchov B – Pre-
čín 12:6, Kvasnička 4, Pecho, Kutlík po 3, Fulek, Galá-
nek po 1 – Bútora, M. Valašík, Políček, Klabník po 1, 2 
štv., Papradno – Pružina B 8:10, Říčková 3, Záhorec, 
Grbál po 2, 1 štv. – Topor 4, P. Kozák, Petrovič po 2, 
Kvaššay 1, 1 štv., Udiča – Púchov A 14:4, P. Ignácik 
ml. 4, Beník, Turiak, Kostka po 2, Šuška, P. Ignácik st. 
po 1, 2 štv. – Sitár, Juriga st. po 2, Milochov B – Še-
bešťanová 9:9, Gazdík, Balušík po 3, Horečný 2, Duš-
ko 1 – Mitaš 4, K. Petrík 2, J. Petrík, Krajčí po 1, 2 štv.
1. Šebešťanová   13 12 1 0 190:44 38
2. Udiča   14 11 2 1 193:59 38
3. Papradno   13 9 1 3 147:87 32
4. Milochov B  14 7 3 4 161:91 31
5. Púchov A  13 6 1 6 125:109 26
6. Pružina B  13 6 0 7 131:103 25
7. Púchov B  13 3 0 10 57:177 19
8. Prečín   14 2 0 12 36:216 18
9. TTC PB D  13 0 0 13 40:194 13

17. kolo: 
Dohňany si v 17. kole najvyššej oblastnej stol-

notenisovej súťaže pripísali na svoje konto ďalší 
cenný skalp, keď dokázali uhrať nerozhodný vý-
sledok za stolmi favorizovanej Novej Dubnice. 
Päť kôl pred koncom tak majú definitívne zabez-
pečnenú účasť medzi oblastnou elitou aj v budú-
com ročníku. 

Nozdrovice A – Nová Dubnica C 13:5, Didek 4, 
Koštialik, Zemanovič po 3, J. Letko 1, 2 štv. – Oravec, 
Oravcová po 2, Kulina 1, TTC Považská Bystrica B – 
Ladce B 11:7, Čelko st. 4, Wallenfelsová 3, Kulichová 
2, Dujsíková 1, 1 štv. – Gajdošík, Pišta, Kvasnica po 2, 1 
štv., Dubnica nad Váhom – Dohňany A 9:9, Topák 4, 
Dolinský 2, Eckert 1, 2 štv. – Junga 3, Hološko, R. Baš-
ka, M. Baška po 2, Nová Dubnica B – Pruské A 2:16, 
Grambličková 1, 1 štv. – Joz. Šatka, Ondruška, Jakú-
bek po 4, Beránek 3, 1 štv., Dolný Moštenec – Mede-
ko Považská Bystrica A 6:12, Kmecík 3, Bírošík, Pod-
maník st. po 1, 1 štv. – Lipa 4, Guláč 3, Belás, Lauš po 2, 
1 štv., Sedmerovec B – Slovan Považská Bystrica A 
10:8, F. Barták 3, Štefanec , M. Šelinga ml. po 2, Galko 
1, 2 štv. – Šuba, Kvaššay po 3, Zemančík 2.
1. D. Moštenec   17 14 1 2 218:88 46
2. Medeko PB   17 13 1 3 196:110 44
3. Pruské   17 11 3 3 196:110 42
4. Dubnica   17 10 4 3 188:118 41
5. Slovan PB   17 10 1 6 175:131 38
6. Sedmerovec B  17 10 0 7 168:138 37
7. Ladce B  17 8 0 9 156:150 33
8. N. Dubnica B  17 8 0 9 130:176 33
9. TTC PB B  17 4 3 10 130:176 28
10. Dohňany   17 3 2 12 120:186 25
11. Nozdrovice   17 2 3 12 111:195 24
12. N. Dubnica C  17 0 0 17 48:258 17

17. kolo: 
Líder z Beluše si za domácimi stolmi bez problé-

mov poradil s nebezpečnou rezervou Pruského, 
ktorá v minulom kole obrala o bod najväčšieho 
konkurenta Beluše v boji o postup - stolných te-
nistov Zliechova. Dolné Kočkovce v zaujímavom 
stretnutí tesne zdolali posilnený Sedmerovec C a 
udržali si tretiu priečku v tabuľke. 

Dolná Mariková – Červený Kameň 11:7, Striženec 
4, Žiačik 3, V. Melicherík 2, Seko 1, 1 štv. – Rydlo 2, 
Bajzík, Ľ. Dohňanský po 1, 1 štv., Dolné Kočkovce B 
– Sedmerovec C 10:8, Michalec, Fedora po 3, P. Maj-
dán 2, Crkoň 1, 1 štv. – Galko 4, J. Mišík 2, Mazán 1, 1 
štv., Pružina A – TTC Považská Bystrica C 14:4, Kru-
pa, Behro po 4, Sádecký 3, J. Valášek 1, 2 štv. – T. Sá-
decký 2, P. Sádecký, Martaus po 1, Beluša A – Pruské 
B 14:4, Ľ. Hrevuš, M. Konrád po 4, I. Hrevuš 3, Ochot-
nický 1, 2 štv. – Burdej 2, Černej, Cibík po 1, Zliechov 
– Medeko Považská Bystrica B 12:6, J. Vicen, M. 
Vicen po 3, Krcheň, D. Mišík st. po 2, Kameništiak 1, 
1 štv.,  Milochov A – Slovan Považská Bystrica B 
6:12, Kunovský 3, Benko 2, Lutišan 1 – J. Gálik 4, P. 
Gálik, Tabaček, Cedzo po 2, 2 štv.
1. Beluša   17 14 0 3 207:99 45
2. Zliechov   17 11 3 3 184:122 42
3. D. Kočkovce B  17 11 2 4 179:127 41
4. Slovan PB B  17 10 3 4 188:118 40
5. D. Mariková   17 8 5 4 166:140 38
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5. liga muži

Všetko o stolnom tenise:

www.pinecinfo

Stolný tenis

Púchovská rezerva vyhrala druhýkrát v rade, zdolala Prečín

7. liga muži SEVER
6. liga muži

7. liga muži JUH

Kto s kým za stolmi
4. liga muži
21. kolo - 23. 2. o 10.00
Chocholná-Velčice – Lysá pod Makytou, STK Trenči-

anske Bohuslavice – Slovan Dolné Kočkovce
22. kolo – 23. 2. o 15.00
Chochlná-Velčice – Slovan Dolné Kočkovce, STK 

Trenčianske Bohuslavice – Lysá pod Makytou
5. liga muži
18. kolo – 22. 2. o 18.00
Nová Dubnica C – Sedmerovec B (18.30), Slovan 

Považská Bystrica – Dolný Moštenec (17.30), Medeko 
Považská Bystrica – Nová Dubnica B (176.30), Pruské 
– Dubnica nad Váhom, Dohňany – TTC Považská Bys-
trica B (19. 2.), Ladce B – Nozdrovice

6. liga muži
18. kolo – 22. 2. o 18.00
Červený Kameň – Milochov, Slovan Považská Byst-

rica B – Zliechov (17.30), Medeko Považská Bystrica B 
– Beluša (17.30), Pruské – Pružina, TTC Považská Bys-
trica C – Dolné Kočkovce B (20. 2. O 17.30), Sedmero-
vec C – Dolná Mariková (18.30)

7. liga muži JUH
16. kolo – 22. 2. o 18.00
Nozdrovice B – Dohňany, Dolné Kočkovce B – Bel-

uša B, Miracels Dubnica nad Váhom – Horná Breznica, 
ZŠ Dubnica nad Váhom – JoLa Dubnica nad Váhom, 
Sedmerovec D má voľno

7. liga muži SEVER
16. kolo – 22. 2. o 18.00
Šebešťanová – Udiča, Púchov A – Papradno, Pru-

žina B – Púchov B, Prečín – TTC Považská Bystrica D, 
Milochov B má voľno

Púchovskí florbalisti dokázali zvíťaziť v záverečnom
kole základnej časti prvej ligy v Dubnici nad Váhom a 
do play-off postupujú z druhej priečky. Súperom Pú-
chova vo štvrťfinále play-off budú práve Dubničania,
úvodné dve stretnutia sú na programe v Púchove v 
sobotu a v nedeľu. 
1. liga muži
22. kolo: 
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom – FBK Pú-
chov 3:6 (2:2, 1:4, 0:0), Kvasnica 2, Zemla, Bulejko, 
Kiačik, Krajci
Ostatné výsledky 22. kola: 
Michalovce – Košice 1:5, Partizánske – Detva 7:3, Sa-
binov – Raptors 6:5, Sereď – Topoľčany 3:6, Trnava 
– Skalica 5:0 kontumačne
1. Košice 22 18 2 2 174:107 56
2. FBK Púchov 22 16 3 3 211:111 51
3. Trnava 22 16 1 5 148:88 49
4. Skalica 22 11 4 7 179:123 37
5. Detva 22 10 2 10 166:120 32
6. Topoľčany 22 10 1 11 135:141 31
7. Partizánske 22 10 0 12 138:146 30
8. Dubnica 22 9 2 11 127:138 29
9. Sabinov 22 8 3 11 133:134 27
10. RAptORs 22 8 1 13 125:176 25
11. Michalovce 22 5 0 17 126:218 15
12. Sereď 22 1 1 20 81:241 4

FLORBAL

Púchovčania do play-off
z druhej priečky
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Volejbal

Halový futbalový turna prípraviek - Považská Bystrica 16. februára

Prípravka FC Púchov tretia na turnaji pod Manínom
Prípravka futbalového klubu Fan Club Púchov si vy-
bojovala výborné tretie miesto na kvalitne obsade-
nom medzinárodnom turnaji v považskobystrickej 
športovej hale. Mladí zverenci trénera Braňa Bodorí-
ka obsadili tretiu priečku za suverénnym Přerovom a 
Dubnicou nad Váhom. V Považskej Bystrici sa v sobo-
tu hrali hneď dva turnaje, v druhom Púchovský okres 
nemal zastúpenie. 
Výsledky:
1. turnaj: 
Skaličan Praznov - Družstevník Šebešťanová 0:0, 
FC Púchov - Slovan Brvnište 3:0, Bednár 2, Pšenka, 
FK Dubnica B - OFS Přerov I. 0:2, Flasch, Schenk, 
Skaličan Praznov - FC Púchov 0:1, Kubena, Druž-
stevník Šebešťanová - OFS Přerov I. 0:4, Šipek 2, 
Just, Schenk, FK Dubnica B - Slovan Brvnište 7:0, 
Masár 2, Hagara 2, Plešivčák, Spurný, Burdej, FC 
Púchov - Družstevník Šebešťanová 2:2, Bednár 2 
– Vitovják 2, FK Dubnica B - Skaličan Praznov 9:0, 
Spurný 4, Masár 3, Burdej 2, OFS Přerov I. - Slovan 
Brvnište 4:0, Just 2, Šipek, Flasch, FC Púchov - FK 
Dubnica B 0:3, Burdej 2, Hagara, Slovan Brvnište 
- Družstevník Šebešťanová 1:1, Nosáľ – Vitovják, 
Skaličan Praznov - OFS Přerov I. 0:9, Šipek 3, Schenk 
2, Kuba, Just, Flasch, Šindler, Družstevník Šebešťa-
nová - FK Dubnica B 0:10, Plešivčák 4, Spurný 2, Ha-
gara, Škuta, Masár, Burdej, OFS Přerov I. - FC Púchov 
6:0, Schenk 2, Just 2, Šipek, Kuba, Slovan Brvnište 
- Skaličan Praznov 1:0, Hromadík.    
1. OFS Přerov 5 5 0 0 25:0 15  
2. Dubnica B 5  4 0 1 29:2 12  
3. FC Púchov 5 2  1 2  6:11 7  
4. Brvnište 5   1 1 3 2:15 4  
5. Šebešťanová 5 0 3 2 3:17 3  
6. Praznov 5 0 1 4 0:20 1  
Najlepším strelcom sa so siedmimi gólmi stal Šípek z 
Přerova. Víťazstvo v streleckej súťaži si vystrieľal až po 
penaltovom rozstrele s Dubničanoim Spurným, ktorý 
vsietil rovnako sedem gólov. 

2. turnaj:  
OFS Přerov II. - Manín Podmanín 7:0, Černošek 3, 
Pazdera 2, Dohnal, Žák, Partizán Domaniža - MŠK 
Pov. Bystrica B 5:0, D. Čelko 2, Krčmárik 2, N. Čelko, FK 
Plevník - Partizán Prečín 0:1, L. Kostelanský, OFS Pře-
rov II. - Partizán Domaniža 0:1, N. Čelko, Manín Pod-
manín - Partizán Prečín 0:1, Škulec, MŠK Pov. Bystrica 
B - FK Plevník 0:1, Partizán Domaniža - Manín Podma-
nín 4:0, FK Plevník - OFS Přerov II. 0:2, Pazdera, Remiš, 
Partizán Prečín - MŠK Pov. Bystrica B 3:0, L. Kostelan-
ský 3, FK Plevník - Partizán Domaniža 0:4, N. Čelko 3, 
Krčmárik, Manín Podmanín - MŠK Pov. Bystrica B 0:0, 
OFS Přerov II. - Partizán Prečín 2:0, Černošek, Dohnal, 

FK Plevník - Manín Podmanín 2:1, Slaninka, Haladej 
(11 m) – J. Kostelanský, Partizán Prečín - Partizán Do-
maniža 0:1, N. Čelko, MŠK Pov. Bystrica B - OFS Přerov 
II. 0:10, Černošek 5, Žák 2, Pazdera, Grondol, Zajíc.   
1. Domaniža  5  5  0 0 15:0 15
2. Přerov II.  5 4  0 1 21:1 12  
3. Prečín  5 3 0 2 5:3 9  
4. Plevník 5 2 0 3 3:8 6  
5. Podmanín  5 0 1  4 1:14 1  
6. P. BystricaB 5 0 1 4 0:19             1   
Najlepší strelec turnaja sa stal Tomáš Černošík z dru-
hého družstva Přerova, ktorý strelil deväť gólov.  

(r)

Kapitán púchovských prípravkárov preberá z rúk predstaviteľov Oblastného futbalového zväzu cenu za tretie 
miesto.                     FOTO: Milan Podmaník

Dňa 9.2. odohrali naše A a B družstvá starších ži-
akov na domácej pôde vzájomné zápasy v rámci 
štvrtého kola nadstavbovej časti o postup na majs-
trovstvá Slovenska. Výsledok oboch zápasov zhodne 
3:0 v prospech A družstva nebol neočakávaný, áčko 
totiž ťahá čoskoro ročnú sériu bez prehry. Tiež tre-
ba podotknúť, že pre rezervu zloženú z mladších a 
menej skúsených hráčov, bol zápas proti staršiemu 
a skúsenejšiemu súperovi určite dobrou prípravou, 
keďže práve zápasy proti silnému súperovi nútia hrá-
čov ísť na maximum svojich schopností. A-družstvo 
si týmto upevnilo vedúcu pozíciu pred druhou Ban-
skou Bystricou, proti ktorej odohrá 23.2. na domácej 
palubovke posledný dvojzápas prvej časti. Pred od-
vetami tak bude mať šancu potvrdiť úlohu favorita a 
na majstrovstvá Slovenska postúpiť z prvého miesta, 
čo by zaručovalo, že sa v skupine nestretne s najlep-
ším celkom z východu, keďže sa víťazi oblastí nikdy 
nenasadzujú do tých istých skupín.

V 1. lige kadetov naše družstvo vycestovalo do Prie-
vidze, kde sa stretlo s domácim družstvom VK Prie-
vidza a odohralo dva veľmi vyrovnané zápasy. Vďaka 
vyrovnanému priebehu a bojovnosti si určite prišli 

na svoje aj dve desiatky divákov, ktorí sa vmestili do 
inak stiesnených priestorov v telocvični ZŠ, kde sa 
stretnutia odohrali. Našou najsilnejšou zbraňou bolo 
opäť podanie, vďaka ktorému sme nedovolili súpero-

vi zápas zdramatizovať. Po výsledkoch 0:3 (-24,-18,-
19) a 0:3 (-23,-20,-22) sme si odniesli z Prievidze šesť 
bodov a môžeme víkend z pohľadu športovej strán-
ky označiť za úspešný.              Ivan Štefko ml.

Úspešný víkend mladých púchovských volejbalistov



SPOMIENKA
Odišli ste tak rýchlo, ako odchádza deň a na Vás 
nám ostala spomienka len. Ďakujeme Ti, Pane, za 
roky šťastia, ktoré sme s nimi prežili, i za silu niesť 
bolesť vo chvíli, keď sme ich stratili. 
Dňa 20. 2. 2019 si pripomenieme 2. výročie úmr-
tia našej mamy Heleny OČKAJOVEJ. 
Zároveň si 22. 4. 2019 pripomenieme 21. výročie 
úmrtia nášho otca Jána OČKAJA. 

S láskou a úctou spomína dcéra Oľga s rodinou.
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám dve garáže v Nových Nosiciach, tel. 0903 
244 652.
• Predám 4-izbový byt, prerobený, 82 m², Púchov, 
Nám. slob., tel. 0905 229 359.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvoroch, 
34 m². Tel. 0904 156 102.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul. na poschodí slnečnú kanceláriu 21 m²; na prízemí 
priestor 36 m² vhodný pre dielňu, sklad, obchod ale- 
bo kanceláriu. K dispozícii je parkovacie miesto. Tel. 
0905 262 820.

PREDAJ RÔZNE
• Predám príborník, 4 stoličky, masívny stôl - štýl slo-
venská izba, tel. 0905 229 359.

SLUŽBY
• VEDENIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO 
ÚČTOVNÍCTVA - systematické a precízne vedenie 
účtovníctva Kontakt: 0915 875 266, Michaela Jurí-
ková.
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, bytových 
jadier, nebytových priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. 
Tel. 0911 689 723.
• Tesárske a  pokrývačské práce, krovy, altánky, 
prístrešky, šalovacie práce. Tel. 0918 427 134.
• Milé zákazníčky, som Vám znova k dispozícii so 
svojimi službami. Kozmetika - Ria Staňová, Štefáni-
kova 817. Tel. 0905 972 810.
• Tesárske a pokrývačské práce, krovy, altánky, 
prístrešky. Tel. 0948 894 899.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168. 

SPOMIENKA
Dňa 25. 2. si pripomí-
name 6. výročie úmrtia  
Jozefa GEISCHBERGA 
z Púchova. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku s modlitbou. 

S láskou a úctou spo- 
mína manželka Božena s dcérami Monikou, Alen-
kou, Jankou, vnučkou Zairou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 19. 2. 2019 uplynu-
lo 16 rokov, čo nás na-
vždy opustil otec 
František DOLEŽAL.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 
         S láskou spomínajú
 dcéry Oľga, Eva a syno-
via František a Peter s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 23. 2. 2019 uplynú 
dva roky, čo nás na-
vždy opustila mama, 
babka a prababka 
Júlia TRUCHLÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali ,venuj-
te jej tichú spomienku.

S láskou a úctou 
      spomínajú dcéry Eva 
         a Darina s rodinami.

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 

KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Je už 20 rokov čo nás 
dňa 21. 2. 1999 opustil 
pán Robert UMRIAN.  

S láskou spomína 
manželka a synovia 

s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 17. februára 2019 
sme si pripomenuli prvé 
výročie odchodu do 
večnosti pána Milana 
MORAVCA.

S úctou spomína 
celá rodina.

POĎAKOVANIE
So zármutkom v srdci 
chceme vysloviť poďa-
kovanie všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym 
za účasť a kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke s 
naším drahým Petrom 
WEISSÁBLOM. 
Naše poďakovanie patrí aj 
pohrebnej službe Advent - p. Karumníkovi za ľud-
ský prístup.

SPOMIENKA
Dňa 25. 2. 2019 uplynie 
rok od úmrtia nášho 
manžela a otca 
Antona SAMKA. 

S láskou a úctou spomí-
na smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Už len kytičku kvetov Ti 
na hrob môžeme dať a 
s láskou v srdci na Teba 
spomínať.
Dňa 26. 2. 2019 uply-
nie rok, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a 
dedko Pavol POKOJ  
z Púchova.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku v modlitbách. 

S láskou a úctou spomína Manželka Margita, 
syn Pavol, dcéra Jana, vnuci Martin a Vladimír 

a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 7. 1. 2019 sme si 
pripomenuli prvé vý-
ročie úmrtia Margity 
VÁVROVEJ, rod. Čunta-
lovej. 
S láskou spomínajú 
mama, bratia a sestra s 
rodinami. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú modlitbu. 
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HĽADÁM PRÁCU
Hľadám prácu ako upratovačka na 1- až 2-krát týž-
denne, na 1 až 2 hodiny denne. Tel. 0944 341 880.

RÔZNE 
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• METROVÝ TEXTIL - vchod pri pódiu na pešej.  
MATRACE na mieru, obaly na matrace od 20 €.  
Výpredaj zimných látok. 
• KONVERZÁCIE v angličtine pre každého vždy  
v pondelok o18:10 h. www.LamaSchool.sk 
• Hľadám opatrovateľku, ktorá mi bude pomá-
hať so starostlivosťou na rehabilitačnom po-
byte. Tel. 0949 640 777.

OZNAMY 
• Mesto Púchov oznamuje občanom mestskej časti 
Hoština, že voda v obecných studniach (studne vo 
vlastníctve mesta) nie je určená na pitie.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 25. 2. 2019 od 14.30 hod. v kancelárii ZO 

• 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. 
• Študenti brigádnici, pracujúci dôchodcovia, za-
mestnanci, opatrovateľky, potrebujete podať daňo-
vé priznanie za rok 2018? Tel. 0908 768 862.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Hľadám kaderníčky a kozmetičku v PU na TPP/
dohodu/živnosť. Nástup možný ihneď. Mzda: 500 - 
1500 €. Tel. 0907 575 992.
• Prijímame do zamestnania elektrikárov a elek-
tromontážnikov. Nutná platná vyhláška a živnosť.  
Sadzby od 8,70 €. Tel. 0911 568 600.
• Prijímame do zamestnania zváračov a montážni-
kov na TPP, dohodu aj SZČO. Sadzby od 5,70 € - 9 €. 
Ubytovanie, strava zabezpečená. Tel. 0911 568 600.

SZZP (býv. kataster, Námestie slobody). Právne po-
radenstvo sa pre veľký záujem zužuje na práv.pro-
blémy zdrav. postihnutých a starších občanov mes-
ta Púchov. Hláste sa do 20. 2. na tel. 0948 093 551.  

STRATY - NÁLEZY
• Našiel sa zväzok kľúčov s čipom na Nám. slobody. 
Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v inzertnej kance-
lárii v budove divadla na prízemí.
• Dňa 16. 2. 2019 som stratila zásnubný prsteň zo 
žltého kovu s bielym kamienkom. Veľmi prosím 
poctivého nálezcu o vrátenie za finančnú odmenu. 
Tel. 948 818 879.
 
POĎAKOVANIE
Mestský sociálny obchodík „Veci za úsmev“ srdečne 
ďakuje pánovi Mariánovi Chovancovi a pani Mar-
tine Chovancovej za sponzorský dar vo forme za- 
riadenia do obchodíku, ktorý je nápomocný nielen 
personálu, ale aj verejnosti. Ďakujeme aj občanom, 
ktorí s ochotou nosia veci do sociálneho obchodí-
ku a tým pomáhajú ostatným. Zároveň oznamuje-
me, že zariadenie bude ostávajúce dva februárové 
štvrtky zavreté (21. a 28. 2.) z dôvodu organizač-
ných zmien. Opätovne bude obchodík sprevádz-
kovaný v marci.

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

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 
 46 053 13 

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

 
Kontakt: 0911 290 983  

Považskobystrický útulok, ktorý  sa stará aj 
o púchovské opustené psy a mačky potre-
buje deky, menšie kusy čistých kobercov a 
kvalitné vodítka. Veci môžete priniesť pria-
mo do útulku (tel. kontakt 0911 290 983)  
alebo ich môžete zaniesť do kvetinárstva Pivonka 
v Púchove, ktoré sídli na Štefánikovej ulici.

hafkacipb@gmail.com           facebook.com/hafkaci

Pondelok:  17.30 - 20.30
Utorok:  17.30 - 20.30
Streda:  17.30 - 20.30
Štvrtok:  17.30 - 20.30
Piatok:   17.30 - 20.30
Sobota:   14.00 - 20.30
Nedeľa:   14.00 - 20.30

Zľavnené plávanie za euro od pondelka 
do piatka v čase od 10.00 do 12.00 hod. 

Otváracie hodiny krytej plavárne MŠK

Otváracie hodiny sauny (v objekte 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)

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

16. február 2019

Cena vrátane dopravy a vstupného I. kategórie: 32 €

Vynikajúce divadelné predstavenie so silným emocionálnym prežitkom.
(Hrajú: K. Magálová, Z. Studenková, D. Mórová, J. Vajda, F. Kovár, J. Oľhová, Ľ. Kostelný...)

Posledné miesta

23. február 2019 

Hviezdne obsadenie, veľkolepá výprava! 
Cena: 29 € dospelý; 22 € senior, študent

26. február 2019

SND BRATISLAVA: BÁL

SND: APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Cena: 33 € (sedenie I. kategórie)

Čierna komédia s obsadením slovenskej hereckej špičky:

Verdiho opera

SND: DON CARLOS
Komédia Roalda Dahla

E. Horváth, K. Magálová, J. Vajda, T. Maštalír, M. Hilmerová, F. Kovár a ďalší

9. marec 2019 (sobota) 

Cena: 25 €

ZÁMOK S KAMÉLIAMI
a KLÁŠTOR RAJHRAD
Jediný raz v roku zámok Rájec nad Svitavou obsypaný vzácnymi
kaméliami a tajomstvá stredovekého moravského kláštora.

2. marec 2019

Cena vrátane dopravy a vstupného: 25 € dospelý, 22 € senior

DIVADLO ASTORKA KORZO:
Čím rýchlejšie kráčam,
tým som menšia
Herecký koncert Zity Furkovej, Adyho Hajdu a ďalších...

Prvý jarný zájazd

Premiéra

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  
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Výmena CO2 bombičky
do výrobníka sódy

Použitý najkvalitnejší potravinársky CO2 plyn
Výhody: 

nižšia cena ako u konkurencie
väčšia náplň o 5 gramov (430 g)

€ 5,90

za obsah zodpovedá JC MEDIA s.r.o.

Moravská 1879, 020 01 Púchov
042 / 471 00 55

PO-PIA: 08:45 - 17:00, SO: 09:00 - 11:00

Profesionálna predajňa a servis 
počítačov, notebookov a tlačiarní

Univerzálna bombička
SYPHON je KOMPATIBILNÁ

s výrobníkmi sódy značiek
SYPHON, 

SODASTREAM, 
LIMOBAR


