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V Trenčíne po roku od vraždy Jána a Martiny odhalili pamätník
spravodajstvo

Vieš, čo zmení táto báseň? Nič.
Guľka je silnejšia než pero, lož je stará pravda a 
najmocnejším nástrojom majstrov vojny ostáva 
ľahostajnosť.
Vieš, čo zmení táto báseň? Absolútne nič.
Pôjdeme do práce, domov za deťmi, na cintorín, 
na pole plieť pre pánov, pôjdeme do obchodu, 
do školy, do krčmy, k voľbám...
A vieš, čo zmení táto báseň; nič. Mladá neves-
ta, biela čerešňa, dostala závoj krvou a olovom, 
snáď aby sa jej lepšie premýšľalo.
Ženíchovi bolo odstránením srdca zabránené 
povedať akékoľvek ďalšie áno; dosť bolo citu, 
dosť bolo vzdoru...
Hlavu a hruď je treba zakázať.
A vieš, čo zmení táto báseň? Nič.
Protestné pochody, zapálené sviečky, stečené 
slzy, protestné pochody, zapálené sviečky a 
slzy. Protestné pochody, zapálené sviečky, ste-
čené slzy.
To všetko sme už mali za Palacha, Zajíca, Remi-
áša, Tupého…

Čo zmenili päste a nohy a slzy a ústa našich bás-
ní, našich činov naproti smrti? Nič… Sme príliš 
na východ.
Zničené Kosovo príliš na východ, to prejde...
Bomby v Sýrii príliš na východ, to prejde. Ukrižo-
vaná Ukrajina príliš na východ, to prejde. Nacisti 
v Poľsku príliš na východ, to prejde.
Maďari a Česi v zásnubách s Čínou príliš na vý-
chod, to prejde... Guľky pre milencov - good bye 
blue sky - sme stále príliš východne?
My, mladší bratia smejúcich sa beštií? Detské 
izby nám osvetľovali ohňostroje vybuchnutých 
áut.
Tu, v čiernej diere Európy, sú skutočne videohry, 
porno, automobilky a česká verzia netflixu to je-
diné, čo nás spája s demokraciou?
Nikdy sme nemali svojich koloniálnych negrov 
a Alžírcov, indiánov a ostrovanov, aby sme mali 
koho požierať vo vlastnej chamtivosti, a tak mu-
síme kopať sami do seba.
A viete, čo zmení táto báseň? Nič.
Získať v päťmiliónovom mravenisku monopol 

sa dá lusknutím prsta…
Spomienky na detstvo lemované šialeným še-
potom, čo medzi zuby cedí dve slová: mafián-
sky štát...
Buď ticho a šúchaj nohami, aby na teba mohla 
byť mamička hrdá...
Nikoho nezaujímajú tvoje slzy a viete, čo zmení 
táto báseň? Nič.
Ak budeš skutočne potichu, započuješ ako ras-
tú hranice.
Tí z nás, ktorí veria v akúsi ideu slobody nako-
niec utečú...
Inam - preč, tak, ako to bolo vždy. Preč od ešte-
bákov vedúcich štáty, preč od ruského vplyvu, 
preč od každodennej nemožnosti ničoho. Zá-
padné noviny prinesú pobúrené vyhlásenia na 
adresu pekla skutočnosti v nezrozumiteľnom 
jazyku.
A my si pomaly utkáme novú oponu zo smrti, 
strachu, zastrašovania a násilia...
A ja sa bojím, že táto báseň na tom nezmení 
vôbec nič.

Organizátori iniciatívy „Za slušné Slovensko“ z Trenčína vo štvrtok 21.  februára 2019 
zorganizovali výročnú spomienku na zavraždených Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

Od vraždy novinára a jeho snúbeni-
ce uplynul presne rok. V Trenčíne sa 
uskutočnilo pietne zhromaždenie  
s názvom „Nezabudneme! Pokraču-
jeme!“ na Štúrovom námestí, počas 
ktorého odhalili pamätník s podobiz-
ňou a menami zavraždených Jána a 
Martiny. Na výrobu pamätníka sa zlo-
žili občania, prispel aj autor pamätníka 
- výtvarník Peter Kalmus. 

V programe spomienkového stretnu-
tia organizátorka Klaudia Brázdilová 
postupne predstavila účinkujúcich: 
Zuzanu Mišákovú z Mestského diva-
dla Trenčín, spoluorganizátora akcie 
a zakladajúceho člena VPN Michala 
Grešku, spevákov Ninu Kohoutovú, 
Matúša Oravca a Tomáša Lendvaya. 
Príhovor za rodiny Jána a Martiny 
predniesol Jozef Kuciak, brat zavraž-
deného novinára Jána Kuciaka. Básnik 
a herec Tomáš Straka predniesol svoju 
báseň s názvom „Ján a Martina“. 

Na záver sa zhromaždeniu prihovoril 
režisér, scenárista a zakladateľ festi-
valu ART film fest Peter Hledík, autor 
pamätníka výtvarník Peter Kalmus a 
hlavný architekt mesta Trenčín Martin 
Beďatš. Po zaspievaní slovenskej hym-
ny sa spomienkové zhromaždenie 
ukončilo zapálením kahancov a svie-
čok pri novom pamätníku.

Text a foto: Slavomír Flimmel

Tomáš Straka: Ján a Martina
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Stretnutie s občanmi v Nosiciach 
V piatok 8.  februára sa konalo prvé 
stretnutie v budove starej školy v No-
siciach. Schôdzu viedol Mgr. Roman 
Špaček, ktorý okrem prítomných z 
radov občanov privítal aj primátor-
ku mesta JUDr. Katarínu Henekovú a 
Mgr. Martinu Knížatovú za oddelenie 
výstavby a životného prostredia. Ob-
čania sa oboznámili s  pripravovaný-
mi zmenami v zákone o odpadoch, 
dodaním kompostérov a správnemu 
nakladaniu s kompostovaným odpa-
dom, ako aj s návrhmi poslancov na 
zvýšenie separácie v miestnej časti. 

Po krátkej prezentácii programu po-
slancov, v ktorej sa poslanec miestnej 
časti zameral na priority najbližších 
dní (orez stromov zasahujúcich do ve-
rejného osvetlenia, očista kanála pod 
traťou ako prevencia pred prívalovými 
dažďami a zabezpečenie komposté-
rov a separačných nádob), nasledo-
vala diskusia. Občania sa vyjadrovali 
k stavu ciest, zimnej a letnej údržbe 
ciest, koseniu trávnatých porastov pri 
cestách, údržbe cintorína, vývozu od-
padu do poľa (predovšetkým plastov), 
zastrešeniu pódia v hasičskej zbrojnici, 
ale zaujímalo ich aj budúce vlastníc-
tvo novovybudovaného futbalové-

ho ihriska. Občania prichádzali aj  
s niektorými podnetnými návrhmi, 
s ktorými sa budú poslanci zaoberať 
na najbližšom výbore miestnej čas-
ti. Na záver poslanec Špaček vyzval 
občanov k aktívnej účasti vo veciach 
verejných a odovzdaním malej po-
zornosti poďakoval hosťom za účasť.

Stretnutie s občanmi 
Nových Nosíc
Poslanci pokračovali pracovným 
stretnutím v piatok 15.  februára v 
časti Nové Nosice v miestnej pizzérii. 
Schôdzu otvoril poslanec mestského 
zastupiteľstva Ing. Emil Filo, privítal 
hostí p. primátorku mesta JUDr. Ka-
tarínu Henekovú, vedúcu oddelenia 
dopravy a služieb Ing. Mgr. Alenu 
Vavrovú, Phd., vedúceho oddelenia 
výstavby Ing. Miroslava Svoradu, ria-
diteľa technických služieb Ing. Miloša 
Svobodu a ostatných spoluobčanov.
Diskusia bola veľmi bohatá, spolu-
občania poukazovali na nedostatky, 
ktoré ich najviac trápia. Záverom sme 
sa zjednotili, že prioritou na Nových 
Nosiciach bude po zadaní projekto-
vej dokumentácie výstavba a rekon-
štrukcia celej Novonosickej ulice s 
dobudovaním chodníkov, kanalizá-
cie a dopravného značenia po celej 

Poslanci volebného obvodu č. 8 (miestnej časti 
Nosice a Nové Nosice) sa vo februári stretli s ve-
rejnosťou vo svojom obvode hneď  dvakrát. 

Prednostka MsÚ Púchov JUDr. Iveta Brindzová.

trase. Ostatné nedostatky a problémy 
sa budú riešiť priebežne. Diskutovalo 
sa aj o  nutnej zvýšenej separácii ko-
munálneho odpadu a optimalizácii 
vývozu komunálneho odpadu. 

Ďalším bodom programu bolo za-
vedenie bezdrôtového miestneho 
rozhlasu. Projektová dokumentácia 
je vyhotovená. Po vzájomnej otvore-
nej diskusii prítomní dospeli k názo-
ru, že v dnešnej modernej dobe viac 
uprednostňujú zavedenie Free WIFI 
pripojenia v celej mestskej časti Nové 
Nosice zo strany mesta Púchov. Po-
slanec E. Filo vyslovil nádej, že plodná 
diskusia spoluobčanov bola pozitívne 
prijatá vedúcimi pracovníkmi mesta 

a mestskej spoločnosti a aj drobná 
kritika posunie veci dopredu a spo-
ločnými silami sa zveľadí a dá do po-
riadku aj mestská časť Nové Nosice.

Ďalším bodom programu bolo zvo-
lenie členov výboru mestskej časti. 
Za členov boli zvolení: Ing. Emil Filo, 
Mgr. Roman Špaček, Ing. Vladimír 
Taraba, Milan Trník, Milan Janto, Ing. 
Marta Gašpárková, Ing. Miroslava 
Michalcová, Marian Prekop, Miro-
slav Ganát. Predseda a jeho zástupca 
budú zvolení na najbližšej schôdzi 
výboru v mesiaci marci 2019.

Roman Špaček, Emil Filo, 
poslanci MsZ

Stretnutia predstaviteľov samosprávy s občanmi Nosíc

Kontrola plnenia otvorených uznesení a uznesení 
z posledných dvoch zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva Púchov
Správa z kontroly hospodárenia mestskej spoločnos-
ti Podnik technických služieb mesta, s. r. o., Púchov 
v I. polroku 2018
Ročná správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
mesta Púchov za rok 2018
Záverečná správa Mesta Púchov za rok 2018
Návrh - Štatút Mesta Púchov
Návrh – VZN Mesta Púchov č. 1/2019 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej ume-
leckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia zriadených na území mesta Púchov
Návrh – VZN Mesta Púchov č. 2/2019 o určení názvu 
ulice v meste Púchov
Návrh – Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2018 o určení 
výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaď. pôsobnosti Mesta Púchov
Návrh – Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016 o pod- 

Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva Púchov 
27. 2. 2018 (streda) o 9.00  h  // Divadlo Púchov, Hoenningovo nám. 2

PROGRAM ROKOVANIA

1.

2.

3.

4.
5.
6.

   7.

   8. 

   9.

mienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach na území mesta Púchov - 
Trhový poriadok
Návrh - Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 4/2017 o prideľo-
vaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov
Návrh - Zámer nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľ-
nostiam na Kolonke a ich financovanie
Návrh - Zámery rekonštrukcie a prestavby objektu 
SOV-ky a autobusového nástupišťa pri železničnej 
stanici
Návrh - Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie 
dotácie ÚV SR v programe: „Podpora rozvoja športu 
na rok 2019“
Návrh – Pokračovanie projektu „Komplexná multi-
disciplinárna starostlivosť poskytnutá deťom 
v materských školách“
Návrh – Zásady odmeňovania volených orgánov 
Mesta Púchov
Návrh – Zásady odmeňovania účinkujúcich na 
občianskych obradoch a slávnostiach

Návrh - Úprava rozpočtu Mesta Púchov - február 
2019
Návrh – Rokovací poriadok komisií Mestského zastu-
piteľstva Púchov
Návrh – Zmeny v komisiách Mestského zastupi-
teľstva Púchov
Návrh – Zmeny vo výboroch v mestských častiach
Návrh - Zásady činnosti výborov v mestských čas-
tiach Púchova
Návrh - Členstvo v dozorných radách obchodných 
spoločností
Návrh – Zriadenie komisie FIN.MOS
Návrh – Členstvo v Regionálnom združení miest a 
obcí stredného Považia – Trenčín
Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
Nájom
Správy o činnosti mest. spoločností, MsP a MsÚ
Rôzne
Diskusia, interpelácie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...

Valné zhromaždenie Združenia podnikateľov Púchov, 
ktorého prezidentom je Vladimír Taraba.

V pondelok 18. februára sa v pries-
toroch reštaurácie Sissi Gardens v 
Púchove konalo valné zhromaž-
denie Združenia podnikateľov 
regiónu Púchov, ktorého členmi 
sú najvýznamnejší podnikatelia 
púchovského regiónu, ako aj pod-
nikatelia, ktorých aktivity súvisia 
priamo s mestom Púchov a jeho 
okolím. Valné zhromaždenie sa 
uskutočnilo v súlade s platnými sta-
novami združenia po dvoch rokoch 
a na jeho zasadnutie bola pozvaná 
aj primátorka Katarína Heneková. 
Predmetom valného zhromaždenia 
bolo okrem zhodnotenia jeho čin-
nosti za predchádzajúce obdobie aj 
schválenie nových členov, orgánov 
združenia a predstavenie plánov do 
budúcnosti. K. Heneková na stretnu-
tí deklarovala záujem spolupracovať 
s podnikateľmi v meste, zapojiť ich 
do verejného života a pomôcť touto 
cestou nielen občanom mesta, ale aj 
samotným podnikateľom.  

V stredu 20. februára sa primátor-
ka Púchova spolu s vedúcou odde-
lenia dopravy a služieb MsÚ Púchov 
Alenou Vavrovou stretla so zástup-
cami Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorého 
účelom bolo dohodnúť podmienky 
spolupráce pri riešení požiadaviek 
mesta Púchov na opravy a rekon-
štrukcie komunikácií, kosenie a do-
pravné značenie, ktoré sú v majetku 
a správe kraja.

„Toto stretnutie bolo veľmi pod-
netné a verím, že vzájomnou ko-
munikáciou s krajom a včasným 
predložením našich požiadaviek 
bude obojstranná spolupráca 
úspešná aj v rámci celého mikro-
regiónu Púchov,“ skonštatovala 
Heneková.

V stredu 20. februára popoludní 
prijala K. Heneková pozvanie na 
diskusné fórum, ktoré pod ná-
zvom „Nastavme si spolu moder-
né mesto pre mladých“ zorgani-
zovalo v podkroví Župného domu 
Centrum voľného času (CVČ) Včiel-
ka. Prítomní diskutéri rozprávali o 
možnom nastavení aktivít pre mlá-
dež, ale napríklad aj o spracovaní 
strategického dokumentu púchov-
skej samosprávy o smerovaní živo-
ta mládeže v meste. Riaditeľka CVČ 
Alena Strýčková ako organizátorka 
diskusie predstavila svoje zámery a 
možnosti spolupráce s mládežou a 
využitie ich aktivít pre mesto. 

Vo štvrtok 21. februára sa primá-
torka stretla s Janou Válekovou – 
zakladateľkou občianskeho zdru-
ženia ARDEA Púchov, ktorého 
cieľom je integrovať ľudí s telesným 
znevýhodnením do bežného živo-
ta. Stretnutie riešilo požiadavku 
združenia o spoluprácu pri organi-
zácii a propagácii športových  tur-
najov v loptovej hre „boccia“, ktorá 
je vhodná pre telesne postihnu-

tých športovcov a od roku 1984 pa-
trí medzi paralympijské disciplíny. 
„Viem si predstaviť vzájomnú spo-
luprácu so združením aj v rámci 
sprostredkovania služby osobnej 
asistencie, ktorá má veľký význam 
aj pre naše mesto, hoci nejde o ori-
ginálnu kompetenciu samosprá-
vy,“ vyjadrila sa primátorka. 

Vo štvrtok 21. februára sa Katarí-
na Heneková zúčastnila zasadnutia 
Slovenskej rady Združenia mat-
rikárok a matrikárov Slovenskej 
republiky, na ktorom bola obozná-

mená s činnosťou matrikárov z ce-
lého Slovenska ako aj s aktuálnymi 
novinkami a zmenami, ktoré súvisia 
s činnosťou matrikára.
„Teší ma, že práve Púchov bolo 
tým mestom, ktoré mohlo privítať 
zástupcov tohto združenia. Ta-
kéto stretnutia sú nielen z odbor-
ného, ale aj z ľudského hľadiska 
veľmi dôležité, pretože pomáhajú 
v rámci prezentácie osobných  
skúseností z praxe iným osobám 
a matričným úradom v riešení ich 
problémov,“ uzatvára Heneková.

MsÚ Púchov

Primátorka na diskusnom fóre „Nastavme si spolu 
moderné mesto pre mladých.“

V Púchove rokovala Slovenská rada Združenia matrikárok a matrikárov
Slovenske republiky.

OTVORENÁ RADNICA: od  13. februára 2019 je každá nasledujúca streda v čase od 15.00 do 17.00 
vyčlenená na osobné stretnutia primátorky Púchova s občanmi. Stretnutie je potrebné vopred 
nahlásiť na telefónnom čísle 0918 864 519 alebo prostredníctvom e-mailu asistent@puchov.sk. 
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Upozorňujeme občanov, že v týchto 
dňoch sa v meste Púchov pohybu-
je neznáma osoba - muž, ktorý sa 
vydáva za zamestnanca Mestského 
úradu Púchov a od občanov zisťu-
je informácie ohľadom príjmov a 
osobných údajov členov domácnos-
ti. Zdôrazňujeme, že Mestský úrad 
Púchov nepoveril takouto činnosťou 
nikoho zo svojich zamestnancov.

V súčasnosti prebieha v meste Pú-
chov štatistické zisťovanie o prí-
jmoch a životných podmienkach 
domácností. Túto činnosť však za-
bezpečuje Štatistický úrad SR a vy-
brané domácnosti sú vopred infor-
mované listom, že sú zapojené do 

POZOR NA FALOŠNÉHO ANKETÁRA
zisťovania. Pracovník vykonávajúci 
zisťovanie je povinný sa vopred 
preukázať osobitným poverením 
od Štatistického úradu SR.

V tejto súvislosti prosíme občanov 
o obozretnosť a zvýšenú opatr-
nosť, pričom v  prípade potreby je 
vhodné kontaktovať Mestskú polí-
ciu Púchov (telefónne číslo: 159, 
hliadka v teréne: 0903 132 333), 
nakoľko existuje podozrenie, že 
neznáma osoba môže takto získa-
né informácie zneužiť alebo použiť  
v rozpore s právnymi predpismi.

Iveta Brindzová, 
prednostka MsÚ Púchov

Fašiangové tradície v Horných Kočkovciach 2019

Skutočné fašiangy zažili v Horných Kočkovciach a na Kolonke vďaka vý-
boru mestskej časti č. 7 a poslancom mestského zastupiteľstva za daný 
obvod. Všetci, ktorí sa radi zabavia v štýle starých tradícií, boli srdečne 
pozvaní v sobotu 23. februára na pochod masiek so živou hudbou s vo-
pred naplánovanou trasou. Poprezliekané masky neobišli ani dva domovy 
dôchodcov a tak mohli potešiť klientov svojou krátkou a veselou návšte-
vou. Sprievod pokračoval do večerných hodín Kolonkou a kočkovskými 

Ilustr. foto.

ulicami. Tento sprievod bol veselý, spievalo sa, tancovalo a bol bohatý na 
rôzne masky. Za odmenu a námahu boli masky obdarovávané od očaká-
vajúcich občanov slaninkou, klobásami, vajíčkami a inými dobrotami od 
výmyslu sveta, vrátane tekutín na zahriatie. Fašiangy budú ešte pokračo-
vať aj nasledujúcu sobotu a to fašiangovou zábavou s pochovávaním basy  
v priestoroch reštaurácie Hradisko. Vďaka patrí všetkým občanom, ktorí sú 
za tradície a srandu.                                                                                    Cyril Crkoň

Podujatia mestskej knižnice a centra voľného času počas jarných prázdnin
Mestská knižnica Vladimíra Roya Púchov vás pozýva 

na Jarné prázdninovanie v knižnici 
od 4. do 8. 3. 2019 

(každý deň počas jarných prázdnin) 
od 9.00 do 11.00 hod. 

Môžeš si priniesť spoločenské hry, pastelky, vymaľován-
ky a čokoľvek, čo ti je blízke:-)  

Centrum voľného času Včielka Púchov
vás cez prázdninový týždeň pozýva na tieto kurzy:  

4. 3. KURZ BATIKOVANIA o 9.00 hod.
(prines si svoje tričko) 

5. 3. KURZ ŠITIA ECOIST TAŠIEK o 9.00 hod.
6. 3. KURZ VÝROBY VTÁČIKOV Z VLNY o 9.00 hod.
Bližšie info na tel. 042/4631 628 (CVČ).    
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Mestská polícia

POLÍCIA INFORMUJE

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
bola v okrese Púchov najvyššia v kraji

Po šmyku skončil automobil mimo cesty

Vodička v Streženiciach nezvládla riadenie a vyletela mimo cesty. Auto zlomilo strom.         FOTO: KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v šiestom kalen-
dárnom týždni stala jediná dopravná nehoda. Jeden 
človek pri nej utrpel ľahké zranenia.

K nehode došlo na ceste II/507 v obci Streženice 
na výjazde smerom do Lednických Rovní. Vodička 
osobného motorového vozidla Škoda Fabia išla v 
smere od Lednických Rovní do Púchova. V dôsledku 
neprispôsobenia rýchlosti stavu a povahe vozovky 
(zľadovatený úsek cesty) dostala s vozidlom šmyk, 
prešla s vozidlom cez protismernú 
časť cesty na trávnatú plochu, kde 
narazila s automobilom do ovoc-
ného stromu. Pri nehode došlo k 
ľahkému zraneniu spolujazdkyne, 
skúška na alkohol bola u vodičky 
negatívna. 

Od začiatku roka sa na cestách 
Trenčianskeho kraja stalo 160 do-
pravných nehôd, čo je o 12 viac, 
ako v rovnakom období minulého 
roku. Nehody na cestách kraja si 
vyžiadali už šesť ľudských životov. 
V porovnaní s minulým rokom je 
to stopercentný nárast, tohtoroč-

ný počet obetí je spolu s Nitrianskym krajom najvyšší 
spomedzi všetkých slovenských krajov. 

Na Slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 
1600 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 27 ľudí, čo 
je o šesť viac ako v rovnakom období roku 2018. Na-
jviac obetí má Trenčiansky a Nitriansky samosprávny 
kraj. Tento rok nezomrel nikto iba na cestách Žilin-
ského kraja. 

KR PZ Trenčín

„Urobili“ ticho
Na oddelenie mestskej polície prijali krátko pred 

jednou hodinou nadránom telefonické oznáme-
nie o rušení nočného pokoja v jednom z barov na 
Moravskej ulici. Hliadka po príchode na miesto 
zistila, že v prevádzke sa nachádzalo približne de-
sať hostí. Keďže majiteľ podniku mal povolenie na 
predĺženie otváracích hodín do 1.00, upozornili 
mestskí policajti čašníčku, že dochádza k rušeniu 
nočného pokoja. Hostia následne bar opustili.

Budíček!
Na Gorazdovej ulici našli mestskí policajti krátko 

pred piatou hodinou ráno ležať na ceste nezná-
meho muža. Bol evidentne pod vplyvom alkoho-
lu a vzbudzoval verejné pohoršenie. Keďže muž 
odmietol mestským policajtom preukázať svoju 
totožnosť, predviedla ho hliadka na oddelenie 
mestskej polície. Po zistení totožnosti muža pre-
pustili, priestupok je v riešení. 

Nezmestil sa do kože...
Hliadka mestskej polície zasahovala v reštaurá-

cii v centre mesta, kde opitý muž oplzlo nadával, 
urážal personál a budil verejné pohoršenie. Hli-
adka ho bez použitia donucovacích prostriedkov 
predviedla na oddelenie mestskej polície. Pri dy-
chovej skúške mu namerali takmer 3,3 promile 
alkoholu. Po zistení totožnosti vyriešili policajti 
priestupok desaťeurovou pokutou.

Bezdomovec pod terasou zamestnal všetky 
zložky integrovaného záchranného systému

Mestských policajtov privolali ku Šport hotelu 
v Púchove, kde mal podľa personálu pod terasou 
pri vstupe do hotela prespávať bezdomovec.  Na 
mieste hliadka zistila neznámu osobu spiacu pod 
terasou pri vstupných dverách. Po zobudení od-
mietol muž miesto opustiť. Ležal v stiesnenom 
priestore pod terasou, kam sa bolo možné dostať 
len poležiačky asi tridsaťcentimetrovým otvorom. 
Neznámy neustále odmietal miesto opustiť a hli-
adku urážal. Obviňoval ju z vraždenia, holokaustu 
a podobne. Neskoršie pod terasou zapálil staré 
ošatenie, čo sa hliadka snažila uhasiť vodou zo 
Šport hotela. Keďže vznikla hrozba požiaru, pri-
volali mestskí policajti hasičov i hliadku štátnej 
polície. Hliadka OO PZ SR Púchov sa pokúsila ne-
známeho muža vytiahnuť z priestoru, no pre jeho 
odpor sa to nepodarilo. Muž pod terasou  kričal 
na všetkých, ktorí ho žiadali o opustenie miesta 
a hrozil sebapoškodením. Mal pri sebe kladivo, 
ktorým sa udieral. Preto sa policajti a hasiči  roz-
hodli rozobrať časť terasy, aby sa k osobe dostali. 
Po dlhom prehováraní sa muž vyplazil von. Mes-
tskí i štátni policajti voči nemu použili donucova-
cie prostriedky a následne bol odvezený RZP do 
nemocnice na psychiatrické oddelenie. Totožnosť 
muža nezistili. Tvrdil, že je Slovinec a neskôr pove-
dal vymyslené meno. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-

chovskom okrese v minulom týždni prudko stúpla 
a dosiahla úroveň 3624 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. Chorobnosť v okrese Púchov bola v minu-
lom týždni najvyššia spomedzi všetkých okresov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Paradoxne, na 
celokrajskej úrovni došlo k poklesu počtu akútnych 
respiračných ochorení.  Lekári v Trenčianskom kraji 
nahlásili minulý týždeň 10.855 akútnych respirač-
ných ochorení, čo predstavuje priemernú chorob-
nosť 3043 ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorob-
nosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla 
o 1,74 percenta. Najnižšia chorobnosť v kraji bola mi-
nulý týždeň v okrese Považská Bystrica, kde klesla na 
úroveň 2075 ochorení na 100.000 obyvateľov.  

Z celkového počtu ochorení bolo 2197 ochorení na 

chrípku. Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s 
minulým týždňom o 2,76 percenta. Chrípka minulý 
týždeň trápila najmä deti od šesť do 14 rokov. Nap-
riek miernemu poklesu museli tento týždeň v TSK pre 
chrípku prerušiť vyučovanie v šiestich základných a 
deviatich materských školách. V okrese Púchov, kde 
bola najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia, nemuseli prerušiť školskú dochádzku v 
žiadnej škole a školskom zariadení. 

Pre chrípku a akútne respiračné ochorenia minu-
lý týždeň odporučila Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Trenčíne zákaz návštev lôžkových 
oddelení v nemocniciach v Trenčíne, Novom Meste 
nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, Myjave, Ilave, 
Bojniciach, Handlovej a v Partizánskom. 

(r)
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Igor Cvacho na ceste s Karlom Krylom

Igor Cvacho sa venuje voľnej výtvar-
nej tvorbe - maľbe a grafike. Okrem 
toho ilustruje knihy pre deti i dospe-
lých, robí grafický dizajn a vo svojom 
grafickom štúdiu Imagine vydáva 
knižné bibliofílie a umelecké pub-
likácie. Pravidelne vystavuje a zú-
častňuje sa medzinárodných výstav 
a podujatí v krajinách celého sveta. 
Samostatne vystavoval v metropo-
lách ako Praha, Brusel, Helsinki, Var-
šava, Viedeň, Moskva, Rím, cyperská 
Larnaka, ale aj v čínskom Šanghaji, 
alebo v kanadskej Ottawe. Aktuálne 
prezentuje svoje práce aj u nás - vo 
vestibule Divadla Púchov na výstave 
„Good vibrations“.
V posledných rokoch píše vlastné 
piesne, vystupuje so svojou folk-
rockovou skupinou 3Drive a je tiež 
organizátorom rôznych umeleckých 
projektov ako koncerty a výtvarné 
sympóziá. Jeho piesne vyšli na troch 
autorských CD – Na ceste (2006), 
Modré dni (2010) a Tretia úroda 
(2015). V roku 2010 vyšla kniha tex-
tov jeho piesní Modrou cestou, kde 
sprievodné slovo napísal Daniel 
Hevier. Igor Cvacho bol v 90-tych 
rokoch priateľom Karla Kryla. Z ich 
spolupráce vzišla knižka Pod gra-
fiku (1993) a po Krylovej smrti vy-
tvoril jeho pamätnú dosku, ktorá je 
umiestnená na budove Bábkového 
divadla v Žiline.

Pri príležitosti púchovského koncer-
tu sme Igorovi Cvachovi položili nie-
koľko otázok. Kedy ste sa prvýkrát 
stretli s Krylovou hudbou? Ktoré 
piesne Karla Kryla máte najradšej?
Krylove pesničky som prvý raz po-
čul ešte ako školák v siedmej-ôsmej 
triede, teda niekedy v polovici se-
demdesiatych rokov. Starší kamaráti 
už čo-to poznali a  tajnostársky ma 
zasväcovali do bratstva, ktoré po-
čúva zakázané pesničky. Postupne 
som začal počúvať rádio Hlas Ame-
riky a  tam som sa s  Krylom stretá-
val pravidelne. Páčili sa mi skoro 
všetky „krylovky“ a  postupne som 
sa ich učil hrať a  spievať. Nakoniec 
sa zo mňa stal šíriteľ Krylových my-
šlienok a songov - kade som chodil, 
tade som ich hrával. Obdivoval som 
hlavne texty, nabité inotajmi a  me-
taforami. Vynikajúci celkový dojem 
z  pesničiek, pri ich jednoduchom 
aranžmáne, dotvárala totálna vyvá-
ženosť všetkých zložiek – výborný 
spev, texty, silná melódia.

Kedy a ako ste osobne spoznali 
Karla Kryla?
O Krylovi sme všetci dlhé roky ne-
vedeli skoro nič - bol pre nás stále 
len tajomným hlasom zo zakáza-
ného rádia. Poznali sme jednu jeho 
malú fotku, čierno biely portrét, 
ktorý bol veľmi neurčitý. Inak nič. 
O  to viac ma prekvapil jeho zjav 
a osobnosť, keď sa objavil v Česko-
slovensku počas zamatovej revol-
úcie. Postupne som sledoval jeho 
vystúpenia po celej republike, prib-
údali aj jeho nové, aktuálne piesne. 
Osobne som sa s ním zoznámil po 
koncerte v  Žiline niekedy v  roku 
1991. Na jeho podpis bola „fronta“, 
tak som si ju vystál a  pri podpiso-
vaní som sa s  ním pustil do reči. 
Venoval som mu malý grafický list, 
čo ho zaujalo, lebo sám vyrastal 
v  prostredí tlačiarne a  grafického 
umenia. Dohodli sme sa, že keď 
vybaví všetkých v ten večer, pôjde-
me spolu na pivo. Podarilo sa nám 
to až niekedy okolo polnoci a do 
krčmy, kam sme šli a ktorá už mala 
byť dávno zavretá, nám doniesli 
gitaru. Zbehlo sa tam kopu kama-
rátov, „debatili“ sme a  podávali si 
gitaru cez stôl až do tretej hodiny 
rannej. Po tomto zoznámení sme 
sa stretávali častejšie, niekoľkokrát 
prišiel za mnou do Žiliny a ja som 
tiež cestoval na Moravu do blízke-
ho Nového Jičína. Nakoniec sme 
spolupracovali na bibliofílii „Pod 
grafiku“, ktorú sme spoločne vydali 
tri mesiace pred Karlovou smrťou.

Ako si spomínate na Karla Kryla ako 
človeka - homo politika?
Kryl nebol politik. On sa o  politiku 
alebo lepšie povedané o  veci ve-
rejné, intenzívne zaujímal. Tým, že 
žil roky v socializme a potom ďalšie 
roky v  kapitalistickom svete, mal 
veľké skúsenosti a mohol dokona-
le porovnávať. Poznáme jeho texty 
piesní, ktoré sú majstrovsky napí-
sané a  častokrát až prorocké, čiže 
mal v  sebe bystrosť a  inteligenciu. 
Precestoval svet, diskutoval s ľuďmi, 
načerpal ohromne veľa skúsenos-
tí. Toto všetko chcel využiť po ná-
vrate do Československa a poradiť 
našim porevolučným vládcom ako 
narábať s nadobudnutou slobodou 
a  s  novými netušenými možnosťa-
mi voľného trhu a podnikania. 
Kryl bol sociálne a  protivojnovo 
cítiaci človek-umelec, môžeme ho 
názorovo priradiť k Bobovi Dylanovi 
alebo Johnovi Lennonovi. Svojimi 
piesňami doslova bojoval za sociál-
nu i  justičnú spravodlivosť, odsud-
zoval korupciu, faloš, zlodejstvá - na 
štátnej i  osobnej úrovni. Táto jeho 
nekompromisnosť mu nakoniec 
podlomila zdravie. Noví vládcovia, 
ktorí v divokých deväťdesiatych ro-
koch devastovali Československo 
rozkrádaním a  korupciou, naviedli 
proti nemu médiá aj verejnú mien-
ku a  nakoniec ho doslova vyhnali 
z Čiech ako človeka, ktorý nepocho-
pil „novú dobu“. Rozdelenie Česko-
-Slovenska bola pre Moravana Kryla 
ďalšia rana. Len pre zaujímavosť - 

zomrel ako Slovák s  naším štátnym 
občianstvom. 

Čím sa piesne Karla Kryla môžu pri-
hovárať dnešným mladým ľuďom? 
Prečo je dnes taký malý záujem o 
politické protestsongy?
Po zamatovej revolúcii sme si naiv-
ne hovorili: teraz už nebude o  čom 
písať, nebudeme mať proti čomu 
protestovať... Ukázalo sa, že netuše-
né možnosti slobodnej spoločnosti 
prinesú ešte viac námetov na kri-
tické diela ako doba minulá. Krylo-
ve piesne sú nadčasové, obsahovo 
platia univerzálne pri svojej geniál-
nej umeleckej forme. Sú to piesne 
pre staré aj nové generácie a spieva 
sa v  nich o  láske a  pravde, sú proti 
nespravodlivosti, chamtivosti, voj-
ne, zrade... Múdre posolstvá priam 
padajú z  každej jeho piesne. Ako 
príklad nadčasovosti uvediem pes-
ničku Pieta (LP Bratříčku, zavírej 
vrátka, 1968). Táto pieseň je o armá-
de a  vojakoch, ktorý okupujú malé 
mesto. Všetci sme tam videli Rusov 
z augusta 1968. Ale pieseň bola na-
písaná už v roku 1965 (!), teda proti 
okupantom z celého sveta.
Protestsongy dnes? Ako som už 
povedal, dnes je milión vecí, proti 
ktorým by sa dalo a malo protesto-
vať. Že nie je záujem - to je umelo 
vytvorené zdanie. Žiadni vládcovia 
nemajú radi kritiku na svoje spôso-
by vládnutia. Zvlášť, ak je umelec-
ky spracovaná a  bolestivo presne 
pichá do živého... Dnes sa podarilo 
komerčným bezcenným balastom, 
ktorý sa na nás valí od rána do ve-
čera hlavne z  elektronických médií, 
prekričať a udusiť takmer každý pro-
testujúci hlas. Ja píšem okrem iných 
piesní aj protestsongy. Málokto ich 
pozná, nevysielajú sa. Ale mám jed-
nu výnimku, ktorá ukazuje cestu - 
môj protestsong proti drancovaniu 
lesov „Rúbaň holá“ si na Facebooku 
vypočulo už takmer milión (!) ľudí. 
Čiže záujem verejnosti by určite bol 
– treba len dať priestor.

V jednom rozhovore hovoríte, že 
dnešní ľudia, ktorí denne sledujú se-
riály a čítajú bulvárne médiá, musia 
zákonite zhlúpnuť. Mne sa zdá prav-
depodobnejšie, že ľudia sa veľmi 
nemenia. Len v prostredí slobody, 
trhu a internetu lepšie vidieť, akí 
skutočne sme...
Skutočne sa obávam o  intelektuál-

Výtvarník a pesničkár Igor Cvacho (ročník nar. 1961) vystúpil v piatok 22. februára 
o 18. hodine s autorským folkovým recitálom v kinosále púchovského divadla.
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nu úroveň a smerovanie dnešných 
a hlavne mladých ľudí. Keď porov-
nám hodnotovo filmy a  televízne 
inscenácie, ktoré sme sledovali pred 
rokmi, s  programami, ktoré bežia 
dnes, je to na zaplakanie. Herecká 
úroveň, dramaturgia, tvorivé spra-
covanie... Dnes už skoro nik nechce 
sledovať klasické diela, ktoré nie sú 
rýchle, akčné, splašené... Nik nechce 
čítať romány klasikov, ktoré majú 
v  sebe múdrosť a  hĺbku vekov. Na-
príklad ja, ako výtvarník, vidím, že 
noví vyštudovaní umelci už neve-
dia kresliť, nevedia remeselne skoro 
nič. Všetci sa spoliehajú, že si niečo 
„vygúglia“, alebo že to za nich urobí 
kompjúter. Jedna vec je neochota 
sa učiť nové veci a druhá je, že takto 
sú nastavené nové pravidlá na ško-
lách. Mám doma troch študentov a 
presne viem o čom hovorím. Pripa-
dá mi to tak, že spoločnosť akoby 
nechcela vychovávať komplexne vz-
delaných ľudí. Hlavne treba byť sú- 
časťou systému a veľa spotrebovať.

Čo hovoríte - ako autor hlásiaci sa 
k odkazu Karla Kryla - o demokratú-
re, v ktorej žijeme? Dá sa zmeniť náš 
svet piesňou?
Určite sa dá. Piesne už zmieňova-
ných klasikov Boba Dylana, Johna 
Lennona, či Boba Marleyho sú toho 
dôkazom. To platí aj v našich malých 
slovenských pomeroch. Pesničkár 
môže ľuďom cez texty svojich piesní 
otvárať oči, sám ale svet, alebo Slo-
vensko nezmení. Potrebuje k  tomu 
ďalších zapálených a odvážnych ľudí 
- redaktorov, novinárov, mecenášov, 
ktorí sa neboja pomenovať veci pra-
vým menom a zabojovať za pravdu, 
či elementárnu  spravodlivosť. Dnes 
dennodenne vidíme okolo seba 
strašne veľa vecí, ktoré by bolo treba 
zmeniť. Tak sa posnažme všetci, aby 
sa zmenili k lepšiemu. 

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Púchovskí milovníci fol-
kovej hudby sa potešili z 
dvoch koncertov, ktoré 
uplynulý víkend pripra-
vila mestská spoločnosť 
Púchovská kultúra, s. r. o. 

Prvý koncert sa odohral v piatok 22. fe-
bruára večer v kinosále mestského diva-
dla. Žilinský výtvarník a hudobník Igor 
Cvacho predstavil svoje piesne spolu s 
piesňami legendárneho moravského 
pesničkára Karla Kryla. V sobotu 23. fe-
bruára sa konal v Župnom dome koncert 
bratislavskej folkovej speváčky Zuzany 
Homolovej. Na koncerte ju sprevádzali 
gitarista Miloš Železňák a huslista Samo 
Smetana. Podujatie, ktoré podporil 
Fond na podporu umenia, organizovalo 
občianske združenie Podivný barón v 
spolupráci s Púchovskou kultúrou, s. r. o.   
                         -sf- 

Folkový víkend v Púchove
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Predstaviteľky slovenských matrikárov rokovali v Púchove

Matrika je štátna evidencia o osob-
nom stave fyzických osôb, ktorá má 
históriu a na našom území funguje 
už 124 rokov. Bez matrikára nie je 
možný napríklad ani akt uzavretia 
manželstva, preto bol v minulosti v 
postavení verejného činiteľa. Matrič-
ná agenda je špecifická aj tým, že sa 
vykonáva na základe zloženia matrič-
ných skúšok. Vybavovanie občanov 
s rôznymi požiadavkami si vyžaduje 
maximálnu sústredenosť, opatrnosť 
a empatiu pri práci s ľuďmi.

Združenie matrikárok a matrikárov 
SR vzniklo 10. 10. 2002 ustanovujú-
cim snemom. Na tomto sneme sme 
si zvolili Slovenskú radu združenia, 
prezidentku, dve viceprezidentky a 
zriadili sme štyri odborné sekcie.

Združenie matrikárok a matrikárov 
SR (ZMaMSR) má 1147 členov a Slo-
venská rada ZMaMSR sa skladá z 22 
členov. Sú to zároveň predsedníč-
ky regionálnych združení, ktorého 
súčasťou je aj matrikárka mesta Pú-
chov – Ing. Jana Savarová. 

Pracuje v Združení matrikárok a 
matrikárov SR od prvého dňa. Bola 
pri jeho zakladaní, v Slovenskej 
rade združenia je zapisovateľkou 
a taktiež je podpredsedníčkou a 
zapisovateľkou v Trenčianskom re-
gionálnom Združení matrikárok a 
matrikárov SR. Dňa 21. 2. 2019 na 
zasadnutí Slovenskej rady Združe-
nia matrikárok a matrikárov SR bola 
zvolená členkami Slovenskej rady 
Združenia matrikárok a matrikárov 
SR za II. viceprezidentku Združenia 
matrikárok a matrikárov SR.

Cieľ združenia
Obhajovať záujmy matrikárok a 
matrikárov, zvyšovať odbornosť 
výkonu povolania matrikára pro-
stredníctvom rôznych vzdelávacích 
aktivít, spoluprácu a s výmenou 
skúseností medzi regionálnymi 
združeniami, navrhovať riešenia od-
borných problémov matrík, spolu-
pracovať s Ministerstvom vnútra SR 
a Združením miest a obcí SR pri ich 
riešení, poradná legislatívna činno-
sť, spolupráca s inými inštitúciami, 

občianskymi združeniami a hlavne 
aj medzinárodná spolupráca s Eu-
rópskym združením.
Spoluprácu s Európskym združe- 
ním sme nadviazali dňa 1. 1. 2003, 
kde sme boli prijatí za riadneho čle-
na Európskeho združenia matriká-
rok a matrikárov, v skratke EVS. EVS 
bolo založené v máji roku 2000 v 
Holandskom meste Nordwijkhout 
a jeho právnym podkladom sa sta-
lo nemecké zjednotené právo. 
Členskými štátmi sú okrem nás – 
Nemecko, Holandsko, Belgicko, Ta-
liansko, Poľsko, Slovinsko, Škótsko, 
Estónsko, Rumunsko. 

Ciele a hlavné úlohy EVS sú: výme-
na informácií o právnom vývoji v 
oblasti matrík, osobného stavu ob-
čanov a rodinnom práve v Európe, 
postupná harmonizácia právnych 
noriem v oblasti matrík v rámci 
EÚ, výmena skúseností. EVS má 
aj webovú stránku evs-eu.org, na 
ktorej sú všetky informácie o člen-
ských štátoch, sú tam všetky referá-
ty, ktoré odzneli na kongresoch vo 
viacerých jazykoch. Poradný zbor 
aj vypracoval a publikoval na svojej 
stránke slovník najčastejšie použí-
vaných slov z oblasti matrík a štát-
neho občianstva a je pre všetkých 
výbornou pomôckou.

Na zasadnutí dňa 21. 2. 2019 boli 
prerokované jednotlivé body 
programu:
• zmena členky slovenskej rady (vi-
ceprezidentky)
• správa zo zasadnutia čl. schôdze 
EVS zo dňa 22. 9. 2018 Castel San 

Pietro Terme a správe zo zasadnutia 
predsedníctva 22. septembra 2018 
• kongres v roku 2020 – Slovensko 
(Bratislava) a príprava V. snemu 
ZMaM SR v roku 2020
• Nariadenie EP a rady EÚ – predkla-
danie určitých verejných listín v EÚ 
- platnosť 16. 2. 2019.

V roku 2020 bude ZMaMSR orga-
nizovať 20.  kongres Európskeho 
združenia matrikárov a matrikárok 
a zároveň V. snem ZMaMSR, ktorý 
sa bude konať v Bratislave. Zároveň 
boli rozobraté problémy týkajúce sa 
matričnej činnosti na jednotlivých 
úradoch. Prítomné členky Sloven-
skej rady ZMaMSR si vymenili skú-
senosti, s ktorými sa pri svojej práci 
stretávajú, boli rozobraté aktuálne 
problémy ohľadne matričnej agen-
dy, osobitnej matriky, zasielanie 
rôznych rozsudkov elektronickou 

formou a hlavne sme rozoberali na-
riadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 
o podporovaní voľného pohybu ob-
čanov prostredníctvom zjednodu-
šenia požiadaviek na predkladanie 
určitých verejných listín v Európ-
skej únii a o zmene nariadenia EÚ 
č. 1024/2012. Zjednodušenie pred-
kladania a obehu určitých verejných 
listín v Európskej únii.
Od 16. februára 2019 sa začne v 
Európskej únii uplatňovať nové na- 
riadenie o verejných listinách, vďaka 
ktorému sa odstráni administratívna 
záťaž pre občanov súvisiaca s udele-
ním vyššieho overenia (apostil) ale-
bo zabezpečovaním overených pre-
kladov niektorých verejných listín.

Jana Savarová, 
matrikárka Mesta Púchov, 

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov

Dňa 21. 2. 2019 sa na 
mestskom úrade v Púcho-
ve uskuočnilo zasadnutie 
Slovenskej rady Združe-
nia matrikárok a matriká-
rov Slovenskej republiky.

Jana Savarová otvárala stretnutie matrikárov.
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Spomienka na 74-rokov  starú tragédiu

Posledné desaťročie prinieslo inten-
zívnejší záujem o tému perzekúcií 
Rómov na Slovensku počas druhej 
svetovej vojny. V povojnovom období 
akoby táto téma ani neexistovala, ani 
spoločnosť a ani tí, ktorí perzekúcie 
prežili nemali potrebu dokumentovať 
toto obdobie, a už vôbec nie vyvodzo-
vať zodpovednosť. Práve ideologické 
prepojenie vnímania Rómov - teda 
etnickej kategórie, ako osôb s  asoci-
álnym správaním na dlhé obdobie 
determinovalo aj náhľad na prenasle-
dovanie, ktorému boli vystavení.

Napriek tomu, že Považie nepatrilo 
a nepatrí k regiónom s vysokou kon-
centráciou rómskej populácie, počas 
vojny boli v Ilave a Dubnici nad Váhom 
zriadené pracovné útvary, v ktorých 
boli zaraďovaní rómski muži. V Dubni-
ci nad Váhom vznikol pracovný útvar 
v septembri 1942 a viac ako polovicu 
zaradencov tvorili Rómovia. Podieľali 
sa na zemných prácach pri výstavbe 
hydrocentrály a regulácie Váhu. Po-
dobný útvar vznikol na jar roku 1943 
aj v Ilave. Obežníky, ktoré nariaďovali 
odvod zaradencov upozorňovali, že je 

potrebné vyberať „Cigánov už na prvý 
pohľad vyložene zdravých a schop-
ných pracovať na ťažkých pozemných 
prácach vo veku od 18 do 40 rokov.“ 
Oba útvary boli v prevádzke až do 
roku 1944. 

Na sklonku vojny sa perzekúcie vo 
vzťahu k Rómom zintenzívnili a aj na 
území Slovenska vznikol zaisťovací tá-
bor. Zriadilo ho Ministerstvo národnej 
obrany 2.  novembra 1944 v Dubnici 
nad Váhom, pričom minimálne dva 
týždne trvalo, kým do zaisťovacieho 

tábora boli preradení všetci rómski 
zaistenci z pracovného útvaru. Minis-
terstvo národnej obrany vo vyhláške 
uviedlo, že „v tábore sa budú zaisťo-
vať osoby cigánskej rasy, bez ohľadu 
na osobu a vek“. Išlo o skutočný kon-
centračný tábor, do ktorého boli po-
sielaní Rómovia z celého Slovenska, 
muži, ženy aj deti bez ohľadu na vek 
a aj zdravotný stav. Zaistenci mali byť 
z tábora deportovaní do vyhladzova-
cích koncentračných táborov. 

Počet Rómov bol zakrátko oveľa vyš-
ší ako kapacita tábora: v decembri 
1944 tu bolo asi 729 väzňov, z toho 
250 detí. Podmienky v tábore boli 
veľmi ťažké. Mimoriadne studená 
zima a zlé hygienické pomery sa 
podpísali najmä pod zdravotný stav 
detí a starých ľudí. Hoci v tábore pra-
coval lekár, zdravotný stav zaistencov 
sa zhoršoval. Prispieval k tomu aj 
hlad, nedostatok liekov a zlá hygie-
na. Najvážnejším ochorením v tábo-
re bola epidémia škvrnitého týfusu. 
V  priebehu januára 1945 ochorelo 
viacero väzňov a nakazil sa aj jeden 
strážnik. Vyvolalo to nepokoje v tá-

bore aj v blízkom meste. Do tábora 
bolo zakázané posielať ďalších Ró-
mov a na jeho území bola vyhlásená 
karanténa. 

V priebehu pár týždňov v tábore zo-
mrelo niekoľko desiatok zaistencov, 
prevažne detí. Kontrolu nad táborom 
prevzali nemeckí vojaci a rozhodli sa 
radikálne vyriešiť aj týfovú epidémiu. 
Dňa 23. februára 1945, pod zámien-
kou prepravy do nemocnice, naložili 
chorých na nákladné auto a odviezli 
ich do areálu miestnej zbrojovky, kde 

ich brutálne povraždili. V masovom 
hrobe boli objavené telá 26 zavraž-
dených. Karanténa a epidémia škvr-
nitého týfusu paradoxne zabránila 
deportáciám do vyhladzovacích kon-
centračných táborov. S približujúcim 
sa frontom tábor ostal bez dozoru a 
zaistenci sa postupne rozutekali. 

Po skončení vojny neboli tieto udalos-
ti vyšetrované a vinníci neboli potres-
taní. Možno aj preto, že verejnosť tieto 
perzekúcie schvaľovala, práve vzhľa-
dom k  zdanlivej snahe „vysporiadať 
sa s asociálnosťou niektorých Rómov“. 
Muselo prejsť viac ako 60 rokov, aby z 
úst politikov zazneli slová ospravedl-
nenia za perzekúcie. A po viac ako 70 
rokoch musíme byť opäť ostražitými, 
lebo strany s rasistickou rétorikou se-
dia v slovenskom parlamente. 

Zuzana Kumanová
Foto: Slavomír Flimmel

Občianske združenie „In Minorita“ 
zorganizovalo v piatok 22.  februára 
2019 v rámci projektu „Ma bisteren!“ 
pietny akt pri príležitosti tragických 
udalostí, pri ktorých došlo k zavraž-
deniu 26 Rómov zo zaisťovacie-
ho tábora v Dubnici nad Váhom. 
Podujatie sa konalo pri hroboch a 
pamätníku venovaného obetiam 
v  areáli podniku ZVS Holding, a. s. 
za prítomnosti slovenskej ombuts-
manky Prof. JUDr. Márie Patakyovej, 
PhD., poradkyne splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity Zu-
zany Kumanovej, PhD. a zástupcu 
primátora Dubnice nad Váhom  
Adriána Gazdíka. Pietneho aktu sa 
vďaka projektu „Ma bisteren!“ zúčast- 
nila aj skupina stredoškolských štu-
dentov, ktorí si so záujmom vypočuli 
históriu tragédie, ktorá sa odohrala  
v areáli fabriky pred 74 rokmi.

V týchto dňoch si pripomíname 74. výročie tragických 
udalostí, pri ktorých došlo k zavraždeniu Rómov zo  
zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom.
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vždy v stredu 6., 13., 20. 3. 2019 
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických 
nadšencov. Viac informácií v Centre  
voľného času Včielka. Čitáreň ŽD. 

štvrtok 7. 3. 2019 
NA CESTE: Krížom–krážom 
Marokom o 18:00 h
Maroko je nádherna krajina, ktorá má všet-
ko, čo si cestovateľ môže želať - more, hory, 
pusté aj zelené údolia, históriu aj neobjave-
né miesta. O tom ako sme hľadali cesty v 
atlasoch, kozy na stromoch, vodu v púšti a 
bojovali so saharskými pieskami. Tešia sa na 
vás Thunderkovci. Čitáreň ŽD.

vždy štvrtok 
7., 14, 21., 28. 3. 2019 
Výtvarný ateliér pre všetkých 
o 17:00 h
Pre všetkých priaznivcov výtvarného ume-
nia. Podkrovie ŽD.

sobota 9. 3. 2019 
Večerná talkshow „Do Pohody“ 
so Šimonom Gabčom o 19:00 h
Príďte si vychutnať uvoľnenú atmosféru 
večernej talkshow pri kávičke v príjemnom 
prostredí kaviarne Podivný Barón. Budete si 
môcť vypočuť rozhovor s naším prvým ho-
sťom, ktorým je Jakub Pružinský. Hudobne 
bude podujatím sprevádzať Jana Mária Gabčová, ktorá prispeje k pohodovej 
atmosfére husličkami.

utorok 12. 3. 2019 
Kreatívny workshop: 
Záložka do knihy o 17:00 h
Čaká vás další výtvarný workshop a keďže 
Marec je mesiac kníh, vezmite nejakú tú 
knižku do ruky, a aby sa vám lepšie čítalo, 
príďte si vytvoriť veselé záložky do vašej 
knižočky. Workshopom vás bude sprevádzať výtvarníčka Paulínka. Čitáreň ŽD.

sobota 30. 3. 2019 
EXPERIMENTAL: 
hosť Dávid zo Senca o 19:00 h
Dávid zo Senca je žijúca legenda slovenské-
ho rapu a zakladateľ projektu Zvuk Ulice. 
Jeden z najrešpektovanejších dídžejov na 
Slovensku a moderátor vlastnej relácie na 
Rádiu _FM si prvýkrát zahrá aj v priestoroch 
Župného domu v Púchove.  Spolu s ním 
vystúpi aj známy púchovský rodák DJ Steff.  Bude to večer plný prekvapení a 
rôznych hudobných žánrov, ktoré vás určite nenechajú sedieť. Podkrovie ŽD.

Marec
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Piatok, 1. 3., 17.30 h  Nedeľa, 3. 3., 19.30 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 €.

Sobota, 2. 3., 15.30, 17.30 Streda, 6. 3., 17.30 h   PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE!

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 €.

Nedeľa, 3. 3., 17.30 h    Streda, 6. 3., 19.30 h

VŠETKO NAJHORŠIE 2
Môže byť niečo horšie než opakovane prežívaný narodeninový deň, na ktorého konci vás niek-
to zabije? Môže! Napríklad to, že túto nočnú moru porazíte, potom nejaký čas spokojne žijete a 
naraz bum, ona sa vráti. Hororoví špecialisti z Blumhouse natočili pokračovanie hororového hitu.
Vysokoškoláčka Tree bývala strašná mrcha, dokiaľ ju osud nepotrestal tým, že ju nútil opakovane 
prežívať rovnaký deň, na ktorého konci ju brutálne zabije chlap v maske maskota jej univerzity. 
Každodenné krvi prelievanie skončilo až vo chvíli, keď Tree odhalila identitu páchateľa (spolubý-
vajúcej Lori, ktorá ju už nedokázala vystáť) a poslala ho na večnosť. 
MN 15 rokov – USA – Cinemart – 100´ – titulky – horor, komédia. Vstupné 5 €. Študent,  
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Štvrtok, 7. 3., 15.30 h     PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE!

LEGO PRÍBEH 2         
Po úspechu filmu Lego príbeh®, ktorý položil základnú kocku nového fenoménu, sa opäť stretne-
me s hrdinami z  mestečka Brickburg. V novom akčnom dobrodružstve sa obyvatelia  pustia do 
boja za záchranu svojho milovaného domova.                                                         
MP – USA – Continentalfilm – 106´ – slovenský dabing – akčný, krimi. Vstupné 3 €. Vstupen-
ky sú zlosovateľné (po premietaní) o 3 darčekové balíčky pre deti!  

Štvrtok, 7. 3., 17.30 h     PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE!

NÁVRAT DOMOV         
Dobrodružný rodinný film od autora bestselleru Psia duša. Bella bola len šteniatko, keď si ju Lucas 
adoptoval a odvtedy boli najlepší priatelia. Jedného dňa však Bella zmizne a ocitne sa vyše 600 
km od svojho pána. Láska k nemu je však silnejšia ako nepriazeň osudu a Bella je rozhodnutá sa 
vrátiť domov. Cestou na ňu čakajú rôzne dobrodružstvá, noví priatelia, ale aj nebezpečenstvá 
veľkého, neznámeho sveta.                                                                               
MN 12 rokov – USA – Itafilm – 92´ – český dabing – rodinný, dobrodružný. Vstupné 3 €. Vstu-
penky sú zlosovateľné (po premietaní) o 3 darčekové balíčky pre deti!  

Piatok, 8. 3., 20.00 h    Sobota, 9. 3., 17.30 h  

CAPTAIN MARVEL        
Stratená minulosť je klúč. Vojna je len začiatok. Príbeh pred Avengers. Film Captain Marvel nás 
zavedie do 90-tych rokov, doteraz nezmapovaného obdobia marvelovského univerza. Sleduje 
príbeh Carol Danversovej, ktorá sa z obyčajnej pozemskej dievčiny stane jednou z najmocnejších 
bytostí vo vesmíre. Keď galaktická vojna medzi dvoma mimozemskými rasami zasiahne aj Zem, 
Carol sa s malou skupinou spojencov ocitá uprostred konfliktu. Nikto ešte netuší, že tieto udalosti 
zasiahnu aj do záverečného epického boja Avengers.
MN 12 rokov – USA – Saturn – 124´ – titulky – dobrodružný, akčný, sci-fi. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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.

Piatok, 1. 3.   vestibul divadla  18.00 h 

VÝSTAVA: JURAJ VAČKO, JOZEF FILKO
Maľba, grafika, objekt. Súčasťou vystavených diel bude aj séria hudobných ilustrácii zo sveta po-
čítačovej grafiky. Juraj Vačko vystúpi aj ako hudobný hosť vernisáže. Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 29. 3. 2019.  

Nedeľa, 3. 3.  veľká sála   15.00 h 

DETSKÝ KARNEVAL PEPELE
Milé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových cien, 
zahrať sa, zasúťažiť si, vyšantiť sa na detskej diskotéke... Účinkuje TS SMAJLÍK a Klaun PEPELE. Slad-
ká odmena pre každé dieťa v maske. (Pre deti do 6 rokov. Staršie deti sú tiež vítané, ale s ohľadom 
na túto skutočnosť.) Vstupné: deti 3 €, sprievod 1 € . Lístky v predpredaji len v pokladni kina.

Utorok 5. 3.      pešia zóna         17.00 h 

FAŠIANGY V MESTE 
Program: 12:00 Zabíjačka na pešej zóne spojená s prípravou a predajom výrobkov a špecialít 
(Pipi Gril Púchov), 17:00 Na fašiangovú nôtu s HS BONITA, 17:30  FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK: 
Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DDS Trpaslíci  a DĽH Lachovček (na voze s konským 
záprahom), 17:45 Súťaž o NAJmasky v kateg. detí i dospelých, 18:00 HS BONITA, Tanečná skupina 
z Denného centra seniorov, 19.00  FAŠIANGY A POCHOVÁVANIE BASY s FS Holíšan.   
Sprievodne: Fašiangové dobroty na pešej: stánky s voňavým (tekutým i tuhým) občerstvením. 
Vstup voľný, v maskách vítaný!

Piatok, 8. 3.   veľká sála   18.00 h   

MDŽ V DIVADLE: KOLLÁROVCI
Koncert obľúbenej kapely pri príležitosti sviatku žien. Pre každú žienku aj milé prekvapenie od 
primátorky mesta. Vypredané. 

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.

Štvrtok, 7. 3.       zasadacia miestnosť   18.00 h  

AL-ANON
Program Al–Anon má dvanásť krokov, ktorých dodržiavanie učí ľudí trpiacich spoluzávislosťou, 
ako prestať robiť to, čo robia, ale učí ich tiež žiť pokojne, šťastne a úspešne. Prináša ľuďom pokoj a 
podporuje liečenie. V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba.

Utorok, 12. 3.       kinosála       16.00 h 

KLUB ŽIEN: MAREC MESIAC KNIHY
Beseda s Mgr. Lusiou Bršiakovou, ktorá je autorkou rozprávkovej knižky „Sofinka, malá bublinka.“ 
Knižka je vhodná pre deti od 2 do 6 rokov, zasadená do dedinského prostredia, o malej Sofinke 
a jej priateľoch. Text dopĺňajú farebné ilustrácie autorky. Úvod stretnutia hudobným sprievodom 
spríjemnia študentky Kristínka a Gabriela zo ZUŠ dvojhrou na klávesových nástrojoch s mixom 
populárnych piesní. Tak oslávime i sviatok MDŽ. Program v réžii Milky Filovej. Tešíme sa na vás.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na: www.kino.puchov.sk
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farebných listov so cherry paradajkami a 
bazalkovým jogurtom, bagetka  
Streda: 27. 2.
Zeleninová s krupicovými haluškami
1. Krájaná ružová roštenka so zeleným 
korením a bylinkovým maslom,  pa-
renou zeleninou, grilovaná bagetka                                                                                                                                          
2. Kuracie stehienka na víne a zelenine, 
dusená ryža        
3. Domáce parené buchty so sladkým 
maslom a makom
4. Fritované kúsky mozzarelly na zmesi 
farebných listov so cherry paradajkami a 
bazalkovým jogurtom, bagetka
                                                                                  
Štvrtok: 28. 2.
Frankfurtská polievka 
1. Bravčové karé v slaninke plnené oštiep-
kom s BBQ omáčkou, gratinované zemiaky 
s pórom                    
2. Steak z mletého mäsa so syrom v chren-
ovej omáčke, domáca knedľa                                                    
3. Domáca zemiaková baba s mäsom, šalát 
s kyslej kapusty              
4. Fritované kúsky mozzarelly na zmesi 
farebných listov so cherry paradajkami a 
bazalkovým jogurtom, bagetka

Piatok: 1.3.
Krémová cesnačka so syrovým krutónom
1. Grilovaný losos s pečenou zeleninou, 
vínovou penou na  batatovom pyré                                     
2. Bravčové karé dusené na zelenine a pive,  
varené zemiaky s tymiánom             
3. Rybací karbonátok so zeleninou, zemia-
kovo-zeleninové pyré, koktail omáčka                      
4. Fritované kúsky mozzarelly na zmesi 
farebných listov so cherry paradajkami a 
bazalkovým jogurtom, bagetka

Púchovčan
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 26. 2.
Francúzska zelerová
1. Hovädzí španielský vtáčik, ryža
2. Koložvárska kapusta s bravčovým 
mäsom, zemiaky

Streda: 27. 2.
Šošovicová na kyslo
1. Vykostené parmské kuracie stehno, 
pučené zemiaky s cibuľkou
2. Bojnická bravčová pochúťka s volským 
okom, ryža

Štvrtok: 28. 2.
Špenátová s cestovinou
1. Zapekané kuracie prsia s broskyňou a 
syrom, ryža
2. Čevabčiči, varené zemiaky, horčica + 
cibuľa

Piatok: 1. 3.
Polievka z červenej šošovice
1. Vyprážaný kurací Gordon bleu, zemia-
ková kaša
2. Hovädzie chilli con carne, ryža

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 26. 2.
Sedliacka s krúpami, chlieb    
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami
1. Kurací plátok na anglickej zelenine, 
dusená ryža
2. Živánska pochúťka(krkovica, klobása, 
zemiaky, slaninka, cibuľa)
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatarská 
omáčka
4. Pizza Panceta e Pecora (pomodoro, 
slaninka, cibuľa, bryndza, syr)   

Streda: 27. 2.
Fazuľová so sušenými slivkami, chlieb  
Slepačí vývar s mäskom a zeleninou
1. Pečené plnené kuracie stehno(dubáková 
plnka), dusená ryža, kompót
2. Balkánska pleskavica(mleté hovädzie 
a bravčové mäso), cibuľka, hranolky, 
paradajka 
3. Čučoriedkové parené buchty
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, olivy, 
syr Feta)  

Štvrtok: 28. 2.
Zelerová so slaninkou, chlebové krutóny
Zverinový vývar „Risi-Bisi“
1. Kuracia rolka na prírodno(šunka, syr, 
sušená paradajka), ryža, zeleninová obloha
2. Mexický divinový guľáš, dusená hráškový 
ryža   Cena: 5,90 € 
3. Zemiaková baba s údeným mäsom, 
krúpami, kyslé mlieko 
4. Pizza Siciliana (pomodoro, syr Niva, 
údený syr, šampiňóny, kukurica, syr)  

Piatok: 1. 3
Zeleninová s cícerom, chlieb  
Hovädzí  vývar s cestovinou a  zeleninou
1. Kurací perkelt, maslové halušky
2. Hovädzie varené na chrenovej omáčke, 
domáca knedľa 
3. Grilovaný hermelín na miešanom listo-
vom šaláte, bagetka
4. Pizza Di Verde (pomodoro, šunka, špenát, 
vajíčko, cibuľa, syr) 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 26. 2.
Fazuľová domáca
Zeleninová s krupicovými haluškami 
1. Chrumkavý kurací rezník,  pučené 
zemiaky s jarnou cibuľkou, čínska kapusta 
s kukuricou 
2. Diabolská bravčová pochuťka s opeč. 
chlebom vo vajíčku /dus. ryža (výber) 
3. Vegetariánske lasagne so syrom, grécky 
šalát  
4. Teplý cest. šalát s restov. kur. mäsom/bez 
(tav. syr, smotana, kukurica)

Streda: 27. 2. 
Kapustová s údeným mäsom a klobásou
Šampiňónová krémová
1. Pečené brav. karé na vínovej omáčke so 
slivkami, zemiakové plátky
2. Morčacie rizoto s lesnými hubami, kyslá 
uhorka
3. Zapek. palacinky s tvarohom a ovocím 
4. Teplý cest. šalát s restov. kur. mäsom/bez 
(tav. syr, smotana, kukurica)       

Štvrtok: 28. 2. 
Hŕstková s párkom
Salašnícka krémová 
1. Kuracie plátky s paradajkovou omáčkou, 
bazalkou a parmezánom, cestoviny  
2. Brav. krkov. na rasci a cesnaku s kysl. 
kapustou , kysn. knedle/var. zem. (výber) 
3. Pizza ,,Viva (parad. pretlak, cesnak, šunka, 
slanina, šampiňóny, kukur., syr)  
4. Teplý cest. šalát s restov. kur. mäsom/bez 
(tav. syr, smotana, kukurica)

Piatok, 1. 3.
Slepačia s knedličkami 
Špenátová 
1. Lososové krémové rizoto s grilovanými 
cherry paradajkami 
2. Bravčové rezne v cestíčku, hráškové pyré, 
zelerový šalát 
3. Peč. zemiaky s klobásou a kys. kapustou
4. Teplý cest. šalát s restov. kur. mäsom/bez 
(tav. syr, smotana, kukurica)

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 26. 2.
Cibuľová so syrom a vyprážaným hráškom, 
chlieb
1. Kurací plátok grilovaný, nivová omáčka, 
opekané zemiaky
2. Sója na diabolský spôsob, dusená 
tarhoňa

Streda: 27. 2.
Hovädzia zlatá s ryžou a hráškom, chlieb 
1. Bravčové pliecko údené, chrenová omáč-
ka, kysnutá knedľa
2. Grilovaný encián s brusnicami, varené 
zemiaky

Štvrtok: 28. 2.
Hrachová s údeným kolienkom, chlieb 
1. Vyprážaný šunkovo- syrový špíz, var. 
zemiaky, tatárska omáčka
2. Penne s kuracou pečeňou, cviklový šalát 

Piatok: 1. 3
Rybacia so zeleninou a zemiakmi, chlieb 
1. Morčacia roláda plnená, dusená ryža s 
ajvarom, paradajkové obloženie 
2. Roláda z lístkového cesta s nutelovým 
pudingom

 Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 26. 2.
Karfiolovo-šošovicový krém    
1. Lasagne s mletým kuracím mäsom              
2. Bravčový segedínsky guláš, parená 
knedľa
3. Paradajkové rizoto
Dezert:  Mramorový koláč

Streda: 27. 2. 
Hovädzí vývar s mrveničkou
1. Kuracie prsia s maslovou karotkou, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Divinové medailóniky na šampiňónovej 
omáčke, opekané zemiaky, zeleninové 
obloženie
3. Zapek. cestoviny s tvarohom a ovocím
Dezert: Berlínske rezy

Štvrtok: 28. 2.
Strúčiková na kyslo

1. Morčací steak na Julienne zeleninke, 
zemiaky s pažítkou, zeleninové obloženie
2. Bravčové rezančeky na čínsky spôsob,  
zemiakové hranolky, dusená ryža      
3. Špagety pomodoro   
Dezert: Dobošové rezy

Piatok: 1.3.2019
Milánska s haluškami    
1. Kuracia pikantná zmes s čiernymi oliva-
mi, dusená ryža, zeleninové obloženie    
2. Hovädzie námornícke mäso, cestovinová 
ryža                    
3. Pečený pstruh na bylinkách, zemiakovo-
-mrkvové pyré, zeleninový šalát 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 26. 2.
Zeleninová s cícerom a ovsenými vločkami  
1. Dukátové buchtičky s vanilkovým kré-
mom a lesným ovocím
2. Mletý rezeň so syrom, zemiakové pyré, 
čalamáda
3. India: Kuracie mäsko YASTER, pečená 
zeleninová ryža 

Streda: 27. 2. 
Hubová so zeleninou a s mrveničkou   
1. Špenátové halušky so syrovou omáčkou, 
slaninkový chips
2. Močacieho roláda plnená praženicou a 
zeleninkou, ryža, zem. krokety 
3. India: Bravčové CURRY, chlieb LACHCHA 
PARATHA, zeleninová príloha

Štvrtok: 28. 2.  
Hydinový vývar s mäskom a rezancami   
1. Caesar šalát s kuracím mäskom, pečivo  
2. Hovädzie CHILI CON CARNE, ryža
3. India: Kuracie mäsko v pikantnej cesna-
kovej omáčke, zeleninové špagety 

Piatok: 1. 3.
Fazuľová s klobáskou, chlieb  
1. Vyprážaný encián, varené zemiaky, 
jogurtový dresing s bylinkami 
2. Bravčové bratislavské pliecko, knedľa 
3. India: CRISPY cesnaková ryba, syrový 
chlieb NAAN, zeleninový Khimchi šalát 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 26. 2.
Zemiaková polievka na kyslo s kôprom
1. Roláda z vykosteného kuriatka bylinková 
omáčka, dusená ryža, amer. zemiaky                    
2. Parížsky bravčový rezeň, varené zemiaky 
s maslom a petržlenom, miešaný                                           
3. Slovenské bryndzové halušky so slanin-
kou a mladou cibuľkou, zákvas
4. Fritované kúsky mozzarelly na zmesi 
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Fašiangové obdobie sme využili aj v 
našom MC Drobec, keď nám v stredu 
20. februára 2019 spestrilo naše pra-
videlné stretnutia. Zavítali ku nám 
najrôznejšie masky našich malých 
drobčekov, ktoré im s láskou pripra-
vili ich starostlivé mamičky a babič-
ky. Hmýrilo sa to tu motýľmi, vílami, 
princeznami, požiarnikmi, rôznymi 
zvieratkami, no tiež tu bol „malý 
puding“, mimoň, čertík a aj opravár 
Marek. 

Svojou hrou na gitaru a veselými 
piesňami nás potešila pani riadi-
teľka CVČ Včielka, ktorá v kostýme 
Mexičana rozospievala a roztanco-
vala nielen deti. Aj my vedúce sme 
sa nechali strhnúť karnevalom a 
obliekli sme sa ako Indiánky. Pokra-
čovali sme v rozbehnutej zábave a 
spoločne s deťmi a maminami tan-
covali jednoduché „ukazovačky“ na 
rôzne detské piesne. Pomohol nám 
aj u detí obľúbený padák, ktorý sa 
dá veľmi dobre využiť pri práci s ma-
lými deťmi. Každé dieťa si odnieslo 
medailu, sladkú odmenu a dostalo 
aj diplom na pamiatku. Sme vďačné, 
že sa mamičky a detičky zúčastnili 

v takom veľkom počte. Užili sme 
si krásne predpoludnie, detičky sa 
zabavili a všade panovala dobrá ná-
lada a úsmev. 
Ako vedúce sa chceme poďako-
vať všetkým mamičkám, ktoré nás 
navštevujú každú stredu od 9.00 

Karneval pre najmenších v Materskom centre Drobec

do 12.00 hod. a spolu s ich deťmi sa 
zapájajú do nami pripravených akti-
vít. Naše MC Drobec je otvorené pre 
každú maminu s dieťaťom a ponúka 
možnosť aktívne využívať voľný čas, 
dieťa sa začleňuje do kolektívu a 
rozvíja svoje zručnosti a pohybové 

schopnosti. Pre deti máme v prie-
behu roka pripravené rôzne tvori-
vé aktivity, cvičenie baby fit-gym a 
takisto prednášky s  odborníkmi z 
rôznych oblastí.

 Katarína Denešová, 
vedúca MC Drobec

Do roku 2015 ich bolo možné odo-
vzdávať v zberných dvoroch. Potom 
prišla zmena v podobe nového zá-
kona o odpadoch. Zberné dvory 
prestali byť oprávnené odoberať 
opotrebované pneumatiky. 
Od 1. 1. 2016 prešla povinnosť 
spätného odberu na distribútorov 
pneumatík. Podľa § 69 uvedeného 
zákona „Distribútorom pneumatík 
je fyzická osoba podnikateľ alebo 
právnická osoba so sídlom alebo 
miestom podnikania na území SR, 
ktorá poskytuje pneumatiky v rámci 
svojej podnikateľskej činnosti ko-
nečnému používateľovi samostatne 
alebo v rámci servisu; za distribúto-
ra pneumatík sa považuje aj ten, kto 
vykonáva výmenu pneumatík bez 
ich predaja.“

Spätný zber teda vykonávajú pre-
dajcovia pneumatík, pneuservisy a 

autoservisy s výmenou pneumatík, 
pričom ide o bezplatný zber odpa-
dových pneumatík od ich držiteľov 
bez podmienky viazania na kúpu 
novej pneumatiky alebo iného to-
varu. Nezáleží pritom na výrobcovi, 
značke a veku pneumatiky. 

Od 1. 5. 2017 bol síce novelou záko-
na o odpadoch pod číslom 90/2017 
opäť rozšírený okruh oprávnených 
osôb o zberné dvory, musia byť 
však splnené dve podmienky. Obec 
musí mať uzatvorenú zmluvu s vý-
robcom pneumatík na zabezpeče-
nie plnenia zákonných povinností 
a podrobnosti zberu prostredníc-
tvom zberného dvora musia byť 
upravené vo všeobecne záväznom 
nariadení. Keďže mesto Púchov 
nemá takúto zmluvu uzatvorenú, 
zberný dvor PTSM nemôže vykoná-
vať spätný zber pneumatík.

PTSM radí: Kam so starými pneumatikami?

Kam teda v Púchove so starými 
pneumatikami? 
Staré pneumatiky nepatria na 
zberný dvor, ale je ich možné 
bezplatne odovzdať u ktorého-

koľvek predajcu pneumatík,  
v pneuservise alebo autoservise, 
ktorý vymieňa pneumatiky. 

Ing. Ladislav Halas, 
Podnik technických služieb mesta

Staré pneumatiky nepatria do nádob na zber komunálneho odpadu ani vedľa nich. Nepatria ani  
do kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania a nesmú sa ani voľne ukladať na verejné 
priestranstvá a vytvárať čierne skládky. Kam teda patria?
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Stretávam sa v našom meste so starší-
mi ľuďmi so žiarivým energickým po-
hľadom, plným nádeje do budúcnosti. 
Ale poznám aj takých, ktorým staroba 
spôsobuje tieseň a strach. Ktorí sa 
sústreďujú len na seba, na svoju situ-
áciu, na svoje ťažkosti, choroby a na 
svoju minulosť. Je pravda, že vo veľkej 
zasadačke Denného centra seniorov 
mesta Púchov máme veľký obraz zo 
starobylej budovy mestského súdu na 
námestí. Vybrali sme si ho preto, aby 
nám mnohým pripomínal naše det-
stvo. Ale hlavne preto, že nám je ľúto 
toho, že sa táto budova nezachovala – 
i keď dlhé roky na námestí majestátne 
stála a že je pre nás starších Púchovča-
nov symbolom staroby a hesla, ktoré 
napísal J.  F.  Goethe: „Zostarnúť nie je 
umenie – umenie je vyrovnať sa s tým.“ 

K tomuto nám pomáha predovšet-
kým naše mesto, ktoré nám vytvára 
denne podmienky aj materiálne, aby 
sme (tí, ktorí prijímajú túto ponuku) 
aktívne prežívali svoju starobu práve 
v priestoroch, ktoré sú na tento účel 
mestom dané. Mnohé okolité mestá 
nám túto možnosť závidia. Chcem 
poďakovať predstaviteľom mesta a 
pracovníkom úradu za to, že máme 
pre činnosť denného centra seniorov 
vybudované priestory v budove SOV 
na námestí Slobody. Môžeme ich vy-
užívať pre záujmovú činnosť a tráviť v 
nich svoj voľný čas v priateľskom kru-
hu a tak napĺňať podpornú sociálnu 
službu mesta. 

Všetky aktivity denného centra vy-
tvára samospráva, ktorá plánuje a 

zabezpečuje predovšetkým zá-
ujmovú činnosť seniorov v jednot-
livých mesiacoch roka. Veľmi dobre 
nám fungujú krúžky ručných prác, 
turisticky, čitateľsky, kreatívny, 
spoločenské hry, dvakrát v týždni 
cvičenie vo vlastnej telocvične, či 
výlety za poznaním pamiatok alebo 
prírodných krás a iné. Samospráva 
denného centra sa snaží zabezpe-
čovať aktivity, ktoré by zaujali väčši-
nu tých, ktorí prejavia o ne záujem. 
V uplynulom roku sme v spolupráci 
s Púchovskou kultúrou zaviedli na 
spestrenie voľného času v kruhu 
priateľov a známych novinku – 
vždy v poslednú stredu v  mesiaci 
dopoludňajšie premietanie nami 
vybraného filmu za zvýhodnené 
vstupné. Sme radi, že túto našu po-
nuku prijali mnohí seniori, ktorí sa 
postupne zoznamujú aj s inými ak-
tivitami denného centra seniorov.

Okrem už spomínaných aktivitách 
na našich stretnutiach hovoríme 
aj na témy ochrany majetku, bez-
pečnosti na cestách, ale aj zdravia a 
chorôb. A práve tu vznikla myšlien-
ka, aby sme okrem cvičenia v našej 
telocvični mohli pre naše zdravie 
ešte niečo urobiť viac. A keďže naši 
lekári nám zdôrazňujú aký je dôle-
žitý pre nás pohyb a chôdza, roz-
hodli sme na rokovaní samosprávy, 
že začneme aj napriek zime v tom-
to roku novú aktivitu: pravidelnú 
chôdzu s trekovými paličkami – v 
pondelok a štvrtok o 14:00 hod. 
(odchod od Športcentra). A prečo? 
Lebo chôdza je najzákladnejší po-

Denné centrum seniorov v Púchove začalo opäť novú aktivitu

hyb, aký ľudia robia a prínos chôdze 
u ľudí nad 65 rokov je priam nesku-
točný. 

Chôdzu väčšina ľudí nepovažuje za 
takzvané aeróbne cvičenie a preto 
jej prínosy zvyknú ignorovať. Defi-
nícia aeróbneho cvičenia je, že také-
to cvičenie musí stimulovať srdce a 
pľúca k tomu, aby napumpovali do 
tela extra kyslík pre svaly. Skutočno-
sť je taká, že k tomu dochádza aj pri 
pomalej chôdzi. Samozrejme, čím 
rýchlejšie kráčame, tým je uvedený 
efekt väčší. A tak môžete skupinku 
púchovských seniorov v pondelok 
a štvrtok popoludní stretávať na 
Vážskej cyklomagistrále smerom 
do Nimnice a naspäť. Ako si veselo 
vykračujú, sem–tam aj debatujú a 

pomáhajú si tak spoločne vyrovnať 
sa so starobou. Nie vždy sa poda-
rí všetkým prísť. Niekto opatruje 
vnukov, niekto má zdravotné pro-
blémy. Ale podľa možnosti všetci, 
ktorí prijali túto výzvu, chcú vyu-
žívať ako pomôcku trekingové pa-
lice. Tie im zapožičalo naše mesto. 
Ak sa chcete pripojiť k nám a chýba 
vám táto pomôcka, treba len prísť 
medzi nás v pondelok a štvrtok. Bu-
dete srdečné vítaní a strávite pekné 
popoludnie v spoločnosti priateľov 
a kamarátov. Tak ako to bolo počas 
Valentínskeho dňa, kedy sme boli 
spoločne nielen na vychádzke, ale 
sme si spoločne aj posedeli pri ob-
čerstvení v dennom centre.

Emília Luhová, vedúca  
Denného centra seniorov Púchov

V sobotu 16. 2. 2019 sa v Senici usku-
točnil pretek najmladších plavcov – 
prvé kolo slovenského pohára v pláva-
ní žiakov najmladšej kategórie, ktorí sa 
môžu zúčastňovať plaveckých súťaží 
pod hlavičkou Slovenskej plaveckej 
federácie. Zúčastnili sa aj naši plavci, 
ktorí to so súťažným plávaním začali 
myslieť vážne až v nedávnom období. 
Týmto pretekom sa oficiálne začína 
súťažná sezóna púchovských plavcov, 
o ktorej vás budeme priebežne infor-
movať.

Výprava Plaveckého klubu MATADOR 
Púchov bola obmedzená. Reprezento-
vali nás iba dvaja plavci, kedy hlavným 
dôvodom bola široká maródka tejto 
najmladšej vekovej kategórie. Veľmi 
náš teší, že v konkurencii celej západo-
slovenskej oblasti sme sa výsledkovo 

nestratili. Pretekárka Lucka Jurgová 
obsadila 2. miesto vo svojej kategó-
rii v disciplíne „50 prsia“, 3. miesto 
na „50 znak“ aj „200 PP“. Ocenenie si 
však zaslúžil aj Marek Hanták, ktorý 
pokoril svoje vlastné osobné rekordy. 
Tréner Peter Bílik bol s reprezentá- 
ciou púchovského plávania spo-
kojný, pričom konštatoval, že ru-
hého kola slovenského pohára sa z 
púchovského plaveckého oddielu 
zúčastní už početnejšia výprava naj-
mladších plavcov.

Celkové hodnotenie našej účasti na 
preteku je teda vysoko pozitívne a 
veríme, že tieto výsledky budú dob-
rým odrazovým mostíkom aj pre 
starších plavcov, ktorým už ďalšiu 
sobotu začína pretekárska sezóna 
2019.                           Peter Bílik, tréner

Pretekársku sezónu rozbehli plavecké nádeje
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43. kolo: 
MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 3:7 (1:1, 2:1, 

0:5), 6. Majerník (Kuric. Urbánek), 28. Chykantsev 
(Omelka, Krajčovič), 39. M. Urban (Krajčovič, Rusnák)

Ostatné výsledky 43. kola: Žilina – Slovan Brati-
slava 1:10, Nitra – Spišská Nová Ves 0:3, Poprad – Ska-
lica 12:0, Michalovce – Martin 2:7, Liptovský Mikuláš 
– Košice 1:8, Banská Bystrica – Zvolen 5:0

44. kolo:
MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 2:4 (1:1, 1:2, 

0:1), 12. M. Urban (Urbánek, Putala), 39. Kuric (J. Ur-
ban, Putala)

Ostatné výsledky 44. kola: Žilina – Slovan Brati-
slava 1:7, Nitra – Spišská Nová Ves 2:0, Poprad – Ska-
lica 7:2, Michalovce – Martin 2:4, Liptovský Mikuláš 
– Košice 2:8, Banská Bystrica – Zvolen 8:1
1. Slovan 50 39 2 0 1 8 247:111 122
2. Košice  50 32 4 0 5 9 206:109 109
3. Poprad  50 32 4 0 4 10 222:126 108
4. Trenčín  50 28 6 0 3 13 188:108 99
5. MŠK Púchov  50 27 4 0 5 14 158:110 94
6. B. Bystrica  50 25 7 0 2 16 171:136 91
7. Sp. N. Ves  50 25 4 0 4 17 162:129 87
8. Martin  50 22 1 0 3 24 151:161 71
9. Michalovce  50 19 5 0 3 23 148:178 70
10. Nitra  50 17 3 0 2 28 129:155 59
11. Skalica  50 13 2 0 4 31 114:211 47
12. L. Mikuláš  50 13 0 0 3 34 120:199 42
13. Žilina  50 8 4 0 4 34 110:227 36
14. Zvolen   50 4 0 0 3 43 91:257 12

Skupina o majstra
13. kolo: Poprad – Slovan Bratislava 0:7, Liptovský 
Mikuláš – Trnava 5:1, Nitra – Košice 5:4, Prievidza 
– Prešov 4:1, Martin – Brezno 5:1, Zvolen – Banská 
Bystrica 4:0 
14. kolo:
MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
Ostatné výsledky 14. kola: Poprad – Trnava 2:2, Lip-
tovský Mikuláš – Slovan Bratislava 1:4, Nitra – Prešov 
11:1, Prievidza – Košice 1:8, Martin – Banská Bystrica 
4:0, Zvolen – Brezno 10:4
1. Slovan 15 11 3 1 56:23 25
2. Košice  15 12 0 3 80:33 24
3. Nitra  15 11 2 2 72:28 24
4. Trenčín  13 9 4 0 55:21 22
5. Martin  13 10 1 2 48:19 21
6. Zvolen  14 9 1 4 63:36 19
7. Trnava  15 6 1 8 41:42 13
8. L. Mikuláš  15 6 1 8 44:51 13
9. Prievidza  15 4 1 10 38:71 9
10. MŠK Púchov  13 4 0 9 21:49 8
11. Poprad  15 2 3 10 26:58 7
12. Brezno  13 2 2 9 36:62 6
13. B. Bystrica  14 2 2 10 26:66 6
14. Prešov   15 1 1 13 27:74 3

8. HT
30. kolo: 
MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 0:9 (0:1, 
0:5, 0:3), 3. Kováčik (Pišoja), 22. Lazkov (Kohutiar), 24. 
Pišoja (Lazkov), 25. Hajas (Pišoja, Hudík), 26. Zajvald, 
34. Zajvald (Škultéty), 43. Kováčik (Hudík), 57. Lazkov 

(Pobežal, Kohutiar), 60. Kováčik (Kohutiar)
Ostatné výsledky 30. kola: Zvolen – Žilina 3:3, Po-
važská Bystrica – Martin 1:7, Banská Bystrica – Ru-
žomberok 2:5, Brezno – Lučenec 10:3
1. Žilina 30 23 2 5 207:70 48
2. Martin  30 22 3 5 226:66 47
3. Zvolen  29 21 3 5 199:54 45
4. MŠK Púchov  30 20 4 6 181:36 44
5. B. Bystrica  30 18 2 10 194:70 38
6. L. Mikuláš  29 12 1 16 146:125 25
7. P. Bystrica  30 9 0 21 102:179 18
8. Ružomberok  30 8 1 21 97:169 17
9. Brezno  30 7 0 23 79:238 14
10. Lučenec  28 0 0 28 69:493 -2
7. HT
30. kolo: 
MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 2:4 (0:1, 
1:3, 1:0), 5. Vráblik, 29. Brežný (Vrtiel), 35. Brežný (Ga-
jdoš), 39. Vrtiel (Gajdoš)
Ostatné výsledky 30. kola: Zvolen – Žilina 6:5, Považ-
ská Bystrica – Martin 6:3, Banská Bystrica – Dolný Ku-
bín 2:6, Brezno – Lučenec 0:2
1. D. Kubín 30 24 3 2 194:47 51
2. B. Bystrica  30 22 2 5 210:89 46
3. MŠK Púchov  30 18 5 7 199:99 39
4. Žilina  30 18 3 8 191:108 39
5. Zvolen  30 16 5 8 140:122 35
6. P. Bystrica  30 9 5 16 125:147 23
7. Martin  30 9 1 20 82:174 19
8. Lučenec  29 8 0 21 101:211 16
9. Brezno  30 6 2 22 69:174 14
10. L. Mikuláš  29 4 0 25 68:208 8

6. HT
30. kolo:
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovským Mikuláš 10:2 
(2:1, 3:1, 5:0), Žilina – Zvolen 6:2, Martin – Považská 
Bystrica 7:1, Ružomberok – Banská Bystrica 3:16, Ri-
mavská Sobota – Brezno 4:11
5. HT
30. kolo:
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovským Mikuláš 5:4 
(1:0, 4:2, 0:2), Žilina – Zvolen 9:3, Martin – Považská 
Bystrica 6:5, Dolný Kubín – Banská Bystrica 4:11, Ri-
mavská Sobota – Brezno 4:5

Extraliga dorast
45. kolo – 2. 3. o 15.00
MHKM Skalica – MŠK Púchov
46. kolo – 3. 3. o 10.30
MHKM Skalica – MŠK Púchov
Kadeti
15. kolo – 2. 3. o 15.15
HK ŠKP Poprad – MŠK Púchov 
16. kolo – 3. 3. o 13.30
HKM 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov
I. liga starší žiaci
8. HT 
Dohrávka 22. kola – 2. 3. o 9.00
HK Brezno – MŠK Púchov
7. HT
Dohrávka 22. kola – 2. 3. o 11.30
HK Brezno – MŠK Púchov
1. liga mladší žiaci
6. HT
Dohrávka 22. kola – 2. 3. o 9.00
MŠK Púchov – HK Brezno
5. HT
Dohrávka 22. kola – 2. 3. o 11.30
MŠK Púchov – HK Brezno
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HOKEJ

Zápasy pravdy pre Trenčín, hokejisti MŠK Púchov klesli
Extraliga dorast

I. liga starší žiaci

Kto s kým na ľade

Kadeti

I. liga mladší žiaci

Trénersko-metodická komisia Oblastného futbalo-
vého zväzu v Považskej Bystrici oznamuje trénerom, 
že trénerský úsek Slovenského futbalového zväzu 
organizuje v dňoch 23. 3. – 12. 5. v P. Bystrici škole-
nie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019. Počet 
miest je obmedzený na minimálne 16 a maximálne 
24 osôb. Plán organizácie školenia je rozdelený do 
šiestich blokov. Poplatok za školenie je 100 eur. Pri-
hlášky treba zaslať elektronickou formou najneskôr 
do 12. marca 2019. Online prihlášku nájdete na strán-
ke: https://events.sportnet.online, na prihlásenie sa 
treba byť registrovaný v https://my.sportnet.online/.

B1: 23.03.2019 (sobota), 08:30 – 16:15
B2: 05.04.2019 (piatok), 15:00 – 19:30
B3: 15.04.2019 (pondelok), 15:00 – 19:30
B4: 23.04.2019 (utorok), 15:00 – 19:30
B5: 04.05.2019 (sobota), 09:00 – 16:00
B6: 12.05.2019 (nedeľa), 09:00 – 13:30

Školenie trénerov UEFA

Dorastenci MŠK Púchov nenadviazali v dôležitom domácom súboji s Trenčínom na výkon v Bratislave pred týžd-
ňom (na snímke). Dve prehry ich zosunuli na piatu priečku.          FOTO: Anka Urbanová
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Halový futbalový turnaj prípraviek - Púchov, 24. februára

Triumf prípravky MŠK Púchov B na halovom 
turnaji o pohár predsedu komisie mládeže

Desaťročné futbalové talenty MŠK Púchov B tri-
umfovali na tradičnom halovom futbalovom turnaji 
prípraviek O pohár predsedu komisie mládeže (KM) 
ObFZ Považská Bystrica. Vo volejbalovej hale MŠK Pú-
chove si mladí Púchovčania po víťazstve v základnej 
skupine poradili aj vo finále, keď zdolali rovesníkov
z Dubnica 1:0. Príjemným prekvapením je bronzová 
priečka futbalistov a futbalistiek Fan Clubu Púchov 
(na snímke vľavo dole), ktorí v stretnutí o tretie mies-
to porazili favorizovanú Domanižu 2:1.   

Skupina A
Beluša - D. Mariková 3:0, Filo, Čamaj, Halás, FC 

Púchov – Praznov 5:1, Bednár, Cabúková, Pšenka, 
Cabúk, Klinovský – Kostelanský, D. Mariková - FC 
Púchov 0:5, Cabúková 2, Bednár, Cabúk, Kubena, 
Dubnica B – Beluša 5:1, Gerhardt 2, Spurný, Pet-
rovský, Palieska – Filo, FC Púchov - Dubnica B 2:2, 
Cabúková 2 – Palieska, Kopecký, Praznov - D. Mari-
ková 2:1, Kostelanský, Šurabová – Bakala, Dubnica B 
– Praznov 8:0, Kopecký 4, Spurný 2, Halgoš, Malych, 
Beluša - FC Púchov 1:4, Filo – Cabúková 2, Klinovský, 
Kubena, Praznov – Beluša 1:3, Kostelanský – Halás, 
Zaťko, Filo, D. Mariková - Dubnica B 0:4, Spurný 2, 

Palieska, Burdej. 
1. Dubnica B 4 3 1 0 19:3 10
2. FC Púchov 4 3 1 0 16:4 10
3. Beluša 4 2 0 2 8:10 6
4. Praznov 4 1 0 3 4:17 3 
5. D. Mariková 4 0 0 4 1:14 0

Skupina B
Led. Rovne – Podmanín 0:0, Ladce - MŠK Púchov 

B 0:6, Potáč 2, Blaško, Repka, Belák, Löffler, Podma-
nín - MŠK Púchov B 0:3, Belák 2, Löffler, Led. Rovne 
– Domaniža 0:8, D. Čelko 2, Pavlík 2, N. Čelko, Kučík, 
Krčmárik, Bosá, Domaniža – Podmanín 5:0, N. Čelko 
3, Pavlík, Valachová, Ladce - Led. Rovne 1:0, Cha-
laňová, MŠK Púchov B - Led. Rovne 12:0, Potáč 4, 
Belák 3, Satina 2, Blaško, Babinec, Löffler, Domaniža 
– Ladce 3:1, Špánik 2, Blažeková – Didek, Podmanín 
– Ladce 0:2, Chalaňová 2, MŠK Púchov B – Domaniža 
0:0.
1. MŠK Púchov B 4 3 1 0 21:0 10
2. Domaniža 4 3 1 0 16:1 10
3. Ladce 4 2 0 2 4:9 6
4. Podmanín 4 0 1 3 0:10 1
5. Led. Rovne 4 0 1 3 0:21 1

Stretnutia o umiestnenie:
O 9. miesto: D. Mariková – Led. Rovne 

2:0, Bakala, Žbodáková
O 7. miesto: Praznov – Podmanín 0:1, 

Kostelanský
O 5. miesto: Beluša – Ladce 1:1, p. k. 3:2, 

Halás – Kušnier
O 3. miesto: FC Púchov – Domaniža 2:1, 

Cabúková, Bednár - N. Čelko
Finále: Dubnica B – MŠK Púchov B 0:1, 

Satina
Zostava MŠK Púchov B: Andreas Barninec, 

Marek Blaško, Pavol Repka, Martin Satina, Fi-
lip Loffler, Peter Crkoň, Samuel Potáč, Adam
Kováč, tréner Patrik Štefanec, vedúci druž-
stva Roman Rosina.  

V streleckej súťaži triumfovala Klára Cabú-
ková (Fan Club Púchov), ktorá strelila osem 
gólov.               (pok)

Prípravka MŠK Púchov B si vybojovala celkové prvenstvo na halovom futbalovom turnaji v Púchove. Na snímke 
mladí Púchovčania s trénerom, vedúcim mužstva a prestížnou trofejou.         FOTO: Milan Podmaník

Finále prinieslo zajímavý futbal so šťastnou koncov-
kou pre Púchovčanov. 

Najlepšia strelkyňa turnaja Klára Cabúková s organi-
zátormi - zľava J. Jurena, Š. Žibrún, J. Gašpárek. 

Belušania (v modrom) si napokon vybojovali piatu 
priečku. 

Futbalové talenty Lednických Rovní (v žltom) síce 
skončili na poslednej desiatej priečke, na ihrisku však 
nechali dušu, podobne, ako všetci ostatní. 
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4. liga muži
21. kolo: Chocholná-Velčice – OZ Lysá pod Maky-
tou 13:5 (Schulcz 3, Panáček 2), Trenčianske Bohu-
slavice – Slovan Dolné Kočkovce 6:12 (Janiš 4, R. 
Škrabko 3, Michalec 2, J. Škrabko 1, Blaško1, štvorh-
ra), Trenčianska Teplá B – Trenčianske Jastrabie 15:3, 
Tužina – Malé Chlievany 11:7, Kanianka – Otrhánky 
10:8, Bošany – Prievidza B 17:1, Oslany – Handlová 
9:9
22. kolo: Chocholná-Velčice – Slovan Dolné Koč-
kovce 5:13 (Blaško 4, R. Škrabko 4, Janiš 3, J. Škrab-
ko 1, štvorhra), Trenčianske Bohuslavice – OZ Lysá 
pod Makytou 9:9 (Panáček 3, Schulcz 2, Janíček ml. 
1, 2x štvorhra)
1. Bošany B  20 19 1 0 268:92 59
2. T. Teplá B 20 15 3 2 236:124 53
3. Tužina 20 10 6 4 208:152 46
4. Handlová 21 9 7 5 211:167 46
5. Otrhánky   19 11 3 5 189:153 44
6. D. Kočkovce 20 10 3 7 190:170 43
7. Oslany 19 9 4 6 191:151 41
8. Chocholná 20 9 2 9 183:177 40
9. Tr. Jastrabie   20 8 1 11 144:216 37
10. Lysá 20 5 3 12 143:218 33
11. Kanianka   20 5 2 13 150:210 32
12. Tr. Bohuslavice 19 5 2 12 145:197 31
13. M. Chlievany 19 2 3 14 135:207 26
14. Prievidza B  20 1 3 16 107:253 25
5. liga muži
18. kolo: Nová Dubnica C – Sedmerovec B 8:10, 
Kulina 3, Oravec, Oravcová po 2, Palieska 1 – M. Še-
linga st. 4, M. Šelinga ml. 3, Mazán 1, 2 štv.,  Slovan 
PB A – Dol. Moštenec 3:15, Kvaššay, Tománek, Ba-
bušík po 1 – Kmecík, Baláž po 4, Bírošík 3, Podmaník 
st. 2, 2 štv., Medeko PB A – N. Dubnica B 14:4, Guláč, 
Belás po 4, Herco 3, Lauš 1, 2 štv. – Lászlová 2, Gram-
bličková, Košík po 1, Pruské A – Dubnica 7:11, Joz. 
Šatka 3, Ondruška 2, 2 štv. – Topák, Slivka, Gereg po 
3, Dolinský 2, Dohňany A – TTC PB B 14:4, R. Baška, 
Junga po 4, M. Baška 3, Hološko 2, 1 štv. – Čelko st. 
2, Dujsíková 1, 1 štv., Ladce B – Nozdrovice A 12:6, 

Pišta 4, Kvasnica 3, Sňahničan, Jankovský st. po 2, 1 
štv. – Didek, Kalus po2, Zemanovič 1, 1 štv.
1. D. Moštenec   18 15 1 2 233:91 49
2. Medeko PB   18 14 1 3 210:114 47
3. Dubnica   18 11 4 3 199:125 44
4. Pruské   18 11 3 4 203:121 43
5. Sedmerovec B  18 11 0 7 178:146 40
6. Slovan PB   18 10 1 7 178:146 39
7. Ladce B  18 9 0 9 168:156 36
8. N. Dubnica B  18 8 0 10 134:190 34
9. TTC PB B  18 4 3 11 134:190 29
10. Dohňany   18 4 2 12 134:190 28
11. Nozdrovice   18 2 3 13 117:207 25
12. N. Dubnica C  18 0 0 18 56:268 18
6. liga muži
18. kolo: Červ. Kameň – Milochov A 11:7, Ľ. 
Dohňanský, Bajzík, Oboňa po 3, Rydlo 1, 1 štv. – Ku-
novský 3, Benko 2, Balušík 1, 1 štv., Slovan PB B – Zli-
echov 9:9, P. Gálik, Tabaček po 3, J. Gálik, Cedzo po 
1, 1 štv. – M. Vicen 3, J. Vicen, D. Mišík st. po 2, Krcheň 
1, 1 štv.,  Medeko PB B – Beluša A 3:15, I. Melicherík, 
Filípek, Hedera po 1 – I. Hrevuš, Ľ. Hrevuš, Konrád po 
4, Kalus 1, 2 štv.,  Pruské B – Pružina A 11:7, Beránek, 
Cibík po 3, Černej, Kurtlák po 2, 1 štv. – Behro 3, Krupa 
2, Sádecký 1, 1 štv., TTC PB C – Dol. Kočkovce B 4:14, 
Kulichová 3, Ďurajka 1 – Crkoň 4, Michalec P. Majdán 
po 3, Fedora 2, 2 štv., Sedmerovec C – Dol. Mariko-
vá 11:7, P. Štefanec, A. Mišík po 3, Galko 2, J. Mišík, 
Miloš Šelinga po 1, 1 štv. – Striženec 4, Žiačik 2, 1 štv.
1. Beluša   18 15 0 3 222:102 48
2. D. Kočkovce B  18 12 2 4 193:131 44
3. Zliechov   18 11 4 3 193:131 44
4. Slovan PB B  18 10 4 4 197:127 42
5. Pruské B  18 9 4 5 176:148 40
6. D. Mariková   18 8 5 5 173:151 39
7. Medeko PB B  18 9 1 8 181:143 37
8. Milochov   18 7 0 11 139:185 32
9. Sedmerovec C  18 6 1 11 146:178 31
10. Pružina   18 5 2 11 161:163 30
11. Č. Kameň   18 3 1 14 117:207 25
12. TTC PB C  18 1 0 17 46:278 20

7. liga muži JUH
16. kolo: Sedmerovec D – voľno, Nozdrovice B – 
Dohňany B predohrané 13:5, Zemanovič 4, Češko, 
Otruba po 3, Blažíček 2, 1 štv. – Bambúšek 3, Riško 
1, 1 štv., Dol. Kočkovce C – Beluša B 12:6, Crkoň, 
Hudec po 4, Hurta 2, 2 štv. K. Vyhnička, A. Hrevuš po 
2, Janek, Barcík po 1, Miracles Dubnica – Hor. Brez-
nica 5:13, Heštera 3, Jakuš 2 – Kocúr, Tomanica po 
3, Lipták, J. Chachula ml. po 2, Šurian 1, 2 štv., 3. ZŠ 
Dubnica – JoLa Dubnica  5:13, Herda, P. Čilek ml. po 
2, P. Beniatka 1 – Švikruha 4, Kminiak 3, Lalinský 2, 
Chudá, Rojkovič po 1, 2 štv.
1. JoLa DCA   14 12 2 0 193:59 40
2. H. Breznica   14 12 2 0 212:40 40
3. Miracles DCA   14 10 1 3 158:94 35
4. D. Kočkovce C  14 8 0 6 134:118 30
5. Nozdrovice B  14 7 1 6 134:118 29
6. Dohňany B  15 5 0 10 106:164 25
7. Sedmerovec D  14 4 0 10 96:156 22
8. ZŠ Dubnica   15 3 0 12 88:182 21
9. Beluša B  14 0 0 14 31:221 14
7. liga muži SEVER
16. kolo: Milochov – voľno, Šebešťanová – Udiča 
7:11, Mitaš 3, J. Petrík 2, Šesták 1, 1 štv. – Ignácik ml. 
4, Kostka 3, Turiak 2, Šuška 1, 1 štv., Púchov A – Pa-
pradno predohrané 6:12, Lefko, Juriga st. po 2, J. 
Kvasnička 1, 1 štv. Martin Žilinčík 4, Krátky 3, Záhorec, 
Grbál po 2, 1 štv., Pružina B – Púchov B 16:2, Petro-
vič, P. Kozák po 4, J. Valášek, Kvaššay po 3, 2 štv. – Kut-
lík 2, Prečín – TTC Považská Bystrica D 5:13, Poliček 
2,M. Valášik, Bútora po 1, 1 štv. – Bohunský, Kucharík 
po 4, Kucharíková 3, Baculík 1, 1 štv.
1. Udiča   15 12 2 1 204:66 41
2. Šebešťanová   14 12 1 1 197:55 39
3. Papradno   14 10 1 3 159:93 35
4. Milochov B  14 7 3 4 161:91 31
5. Pružina B  14 7 0 7 147:105 28
6. Púchov A  14 6 1 7 131:121 27
7. Púchov B  14 3 0 11 59:193 20
8. Prečín   15 2 0 13 41:229 19
9. TTC PB D  14 1 0 13 53:199 16
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Stolný tenis

Púchovské áčko nestačilo na Papradno, rezerva pukla v Pružine

Hasičský šport

Mladí vyznávači hasičského športu súťažia aj v zimnom období
Dňa 23. 2. 2019 sa uskutočnilo na ZŠ Gorazdova 

hasičské stretnutie detí v rámci tretieho kola súťaže 
Fénix, ktoré zastrešuje hasičská a záchranárska tech-
nika Florián s.r.o. Martin. Súťaže sa zúčastnili okrem 
domácich Púchovčanov i družstvá z Kolárovíc, Bytče, 
Hliníka nad Váhom, Praznova, Pružiny a Horného 
Moštenca. Za účasti 70 detí a veľkým počtom rodičov 
si zmerali sily v zručnosti s hasičským náradím. 

Súťaž pozostávala z disciplín - štafeta 5 x 20 m, 
štafety dvojíc a uzlovaní, ktoré boli pod dohľadom 
rozhodcov z iných organizácií a merané digitálnou 
časomierou. Bežalo sa na dve kolá. Púchov postavil 
dve družstvá - jedno zo skúsených pretekárov, dru-
hé, ktoré len začína privoniavať k hasičskému športu. 
Po nastúpení a podaní hlásenia veliteľom súťaže Mi-
chalom Koukalom predsedovi DHZ Púchov Jozefovi 
Ridzikovi st. sa súťaž mohla začať. 

Ako prví do bojov nastúpili skúsenejší Púchovčania 
s družstvom Kolárovíc. Jedno družstvo v štafete 5 x 
20 m a druhé na štafete dvojíc. Jedným odštartova-
ním sa dali do pohybu obe družstvá. Potom si miesta 
vymenili a znova si odbehli svoje disciplíny. Po zapí-
saní výsledkov od rozhodcov sa družstvá odobrali na 
poslednú disciplínu uzlovanie, kde museli zvládnuť 

päť hasič-
ských uzlov 
- skracovač-
ku, tesársky 
uzol, lodnú 
slučku, plo-
chú spojku 
a úväz na 
prúdnicu. 

Po ukon-
čení prvého 
kola a malej 
p r e s t á v k e 
pre rozhod-
cov súťaž 
pokračova-
la druhým 
kolom. Na 
deťoch bolo vidieť, že si v športovom zápolení nič 
nedarujú a všetci sa snažia o čo najlepší výsledok. 
Organizátori výborne pripravili pre súťažiacich tra-
te, potvrdili, že aj na malom priestore sa dajú robiť 
veľké veci. Je potrebné poďakovať ZŠ Gorazdova pod 
vedením riaditeľky Viery Flimmelovej za poskytnuté 

priestory a DHZ Púchov za zorganizovanie tejto nád-
hernej súťaže pre deti. Kategória chlapci:  1. Púchov 
A 101,12, 2. Pružina A 104,39, 3. Kolárovice 117,90

Kategória dievčatá: 1. Hliník nad Váhom 118,41, 2. 
Kolárovice 118,41, 3. Praznov B 151,50

Jozef Ridzik st., FOTO: Slavomír Flimmel

125,51
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X XIX. Ples športovcov - Lednické Rovne, 23. februára

Športovci „plesali“ i bilancovali  
Kultúrne zariadenie sklárskej spoločnosti Rona v 

Lednických Rovniach bolo v sobotu dejiskom tradič-
ného Plesu športovcov spojeného s vyhlasovaním 
najúspešnejších športovcov, športových kolektívov 
a zaslúžilých funkcionárov telovýchovy okresov Po-
važská Bystrica, Púchov a Ilava za minulý rok. V po-
radí 29. ročník Plesu športovcov opäť organizačne 
bravúrne zvládlo Oblastné združenie telesnej kultúry 
v Považskej Bystrici. Medzi ocenenými ani tentokrát 
nechýbali zástupcovia Púchovského okresu. 

Už stálicou medzi ocenenými mládežníkmi sa stal 
cyklotrialista zo Záriečia Jakub Mudrák, ktorý si v mi-
nulom roku pripísal na svoje konto titul majstra Slo-
venska, striebro na majstrovstvách Európy a skvelú 
sezónu vyšperkoval titulom majstra sveta v kategórii 
benjamín na svetovom šampionáte v Sardínií. 

Miesto medzi oblastnou športovou elitou si tento-
krát našli aj majsterka Slovenska v karate Nikola Da-
nišová a jej oddielový kolega Matej Chudý z domáce-
ho klubu Style Karate, kulturista Dominik Greguška, 
rovnako z Lednických Rovní. 

Medzi ocenenými mládežníckymi kolektívmi ne-
mohli chýbať kadeti a žiaci Volejbalového oddielu 
1970 MŠK Púchov. Ocenenie si prevzal aj domáci 
klub ŠK LR Crystal Lednické Rovne v kategórii Najú-
spešnejšie telovýchovné jednoty a kluby. Najlepším 
turistom za minulý rok sa stal Milan Kvasnica z Klubu 
Slovenských turistov Púchov.

Medzi hosťami plesu nechýbala ani primátorka Pú-
chova Katarína Heneková s manželom Rastislavom. 
O kultúrny program sa postarali mažoretky Včielka z 
púchovského Centra voľného času. 

Speváckou hviezdou večera bol Samo Tomeček so 
skupinu, no najväčšou a zároveň najskromnejšou ce-
lebritou tohtoročného Plesu športovcov bol olympij-
ský víťaz v boxe z Helsínk v roku 1952 Ján Zachara. 
Ten si počas oceňovania vyslúžil niekoľkominútový 
búrlivý potlesk...      

Ocenení športovci a kolektívy:
Jednotlivci dospelí
Nikola Daničová (Karaty Style Lednické Rovne), Do-

minik Greguška (Fitklub Lednické Rovne), Hana Bur-
zalová (Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom), 

Kristína Bošková (Atletický oddiel Sparta Považská 
Bystrica), Monia Uríková (Table Tennis Club P. Bystri-
ca)

Jednotlivci mládež
Nikoleta Trníková (Považskobystrický plavecký klub), 

Tobias Vančo (ŠK cyklistiky Dubnica nad Váhom), Matej 
Chudý (Style Karate Lednické Rovne), Veronika Boldižá-
rová (Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica), Jakub 
Horák (bedmintonový oddiel Sokol Ilava), Simona Bo-
číncová (Judo Club Sparta Považská Bystrica), Ľubomír 
Kubiš (Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom)

Najúspešnejšie kolektívy dospelí 
Hádzaná – MŠK Považská Bystrica
Hokejbal – Hokejbalový klub Považská Bystrica
Najúspešnejšie kolektívy mládež
Považskobystrický plavecký oddiel
Basketbalový klub Považská Bystrica (juniori)
Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov (žiaci, kadeti)
Talent roka
Sebastián Sádecký (Atletický oddiel Olympia Považ-

ská Bystrica)
Matej Omámik (Judo Club Sparta Považská Bystrica)
Objav roka
Natália Strašíková (Považskobystrický plavecký od- 

diel)
Najúspešnejší žiaci
Veronika Fapšová (Atletický oddiel Olympia Považ-

ská Bystrica), Alexandra Klabníková (Atletický oddiel 
Olympia Považská Bystrica), Jaroslav Duchoslav (Atle-
tický oddiel Olympia Považská Bystrica), Jakub Mudrák 
(Cyklotrialový klub Záriečie), Martina Seková (Judo 
Club Sparta Považská Bystrica), Nikol Jamborková (Po-
važskobystrický plavecký oddiel), Barbora Gombárová 
(Atletický klub Dubnica nad Váhom)

Turista roka
Milan Kvasnica (Klub slovenských turistov Púchov)
Najúspešnejšie telovýchovné jednoty a kluby
ŠK LR Crystal Lednické Rovne
Klub slovenských turistov Červený Kameň
Zaslúžilí funkcionári telovýchovy
Milan Laurenčík, Ján Rusnák, Štefan Miklovič, Ladi-

slav Fecko, Anna Čviriková, Juraj Červinka, Jozef Mamis, 
Ján Zachara.                (pok)  

Ples športovcov spojený s vyhodnotením najúspešnejších športovcov oblasti privítalo už tradične kultúrne zaria-
denie spoločnosti RONA v Lednických Rovniach.         FOTO: Milan Podmaník 

Na vyhodnotení najlepších športovcov oblasti nemô-
že chýbať duša púchovského volejbalu Ivan Štefko (na 
snímke v strede). K úspechom kadetov a žiakov mu bla-
hoželá predseda OZTK Ľubomír Mikula. 

Majster sveta v cyklotriale Jakub Mudrák (vpravo) 
preberá cenu z rúk člena predstavenstva spoločnosti 
RONA Lednické Rovne Pavla Brnku.  

Symbol úspechu a skromnosti - 90-ročný olympijský 
víťaz Janko Zachara (druhý sprava) zožal na Plese špor-
tovcov najväčší aplauz. Zaslúžene...

Medzi dospelými si prevzala ocenenie aj karatistka z 
Lednických Rovní Nikola Danišová. 



SPOMIENKA
Dňa 1. 3. si pripomenieme 3. výročie úmrtia na-
šej mamy Márie BLAŠKOVEJ. 
Zároveň 13. 4. si pripomenieme 5. výročie úmr-
tia nášho otca Františka BLAŠKU. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.  
         S láskou v modlitbách spomína celá rodina. 
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izb. byt v štvorbytovke, miesto pre garáž, 
oplotený dvor. RK nevolať. Tel. 0902 362 473, 0902 
730 192.
• 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
• Ponúkam na prenájom nebytový priestor v PU. Bliž-
šie info na tel. 0903 018 953.

• 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 AUTO-MOTO
• Predám Škodu Octaviu RS. Tech. údaje: r. v. 2011, 
1968 cm², 125 kW (170 PS), 249 tis. km, diesel, čierna 
metalíza, airbag, EBD/EBV, ABS, ESP (VDC), ASR (TC, 
EDS), MSR, DSC (DTC), BAS, natáčacie svetlomety, 
isofix, indikátor straty tlaku v pneu., el. zrkadlá, de-
fend-lock, climatronic, rádio/6XCD menič + MP3, lak. 
Opierka, zimné 16“ + letné ALU 18“ . Cena: 8199 €.  
Tel. 0908 210 740.

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

SLUŽBY
• 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.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168. 
• 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.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.

SPOMIENKA
Dňa 2. 3. 2019 si pripo-
míname prvé výročie 
smrti 
Oľgy GOLIEROVEJ. 

S láskou, vďakou 
a úctou spomínajú 

dcéry Milena a Oľga 
s rodinami. 

SPOMIENKA
Mama. To slovo je 
cennejšie ako hocijaké 
iné na svete. Keď Ťa už 
niet, rúti sa nám svet. Spi 
sladko, snívaj svoj večný 
sen. V spomienkach sme 
pri Tebe každý deň. 
Dňa 27. 2. 2019 si pripo-
míname 2. výročie, čo 
nás navždy opustila naša drahá 
Mária IŽVOLTOVÁ.

S láskou spomínajú syn s rodinou 
a nevesta Anna s rodinou.

SPOMIENKA
Odišiel si tak rýchlo, ne-
čakane ako vietor v búrke 
stromy láme. Pustý zostal 
dom i dvor, keď Ty ocko, 
nie si v ňom. Veľká bolesť 
v srdci zabolí, no pekná 
spomienka ako večný 
plameň zahorí. 
Dňa 23. 2. 2019 sme si 
pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy odpustil 
Jozef REDEKY. 

Spomína manželka s deťmi a ostatná rodina. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
V posledný februárový 
deň si pripomenieme 
11. výročie, čo nás na-
vždy opustila naša dra-
há manželka, mamička 
a babička 
Zdenka JANÍČKOVÁ 
z Lysej pod Makytou. 
S úctou a láskou spomí-
najú manžel a dcéry s rodinami. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej, prosím, tichú spomienku. 
Nikdy nezabudneme. 

SPOMIENKA
Ťažko je vysloviť, čo v srd-
ci cítime, po rokoch bo-
lesti, čo k hrobu chodíme. 
To, že sa rany hoja, je len 
zdanie, v srdciach bolesť 
ostáva a spomínanie... 
Dňa 26. 2. 2019 by sa 
bol dožil náš synček a 
vnúčik Rudko SLABÝ 
zo Zubáka 28 rokov. 

Spomínajú rodičia, starí rodičia 
a ostatná rodina. Rudko, chýbaš nám.

SPOMIENKA
Dňa 27. 2. 2019 uply-
nú 4 roky, čo odišiel do 
večnosti náš milovaný 
Jozef TRNKA. 

Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku s modlitbou. 

SPOMIENKA
Tíško žil, tíško odišiel, 
skromný vo svojom živo-
te, veľký vo svojej láske a 
dobrote. Hoci odišiel bez 
slova a na rozlúčku už 
nebol čas, spomienky na 
neho ostávajú v nás. 
Dňa 25. 2. 2019 sme si 
pripomenuli 4. výročie, 
čo nás opustil Miloslav BEHRO. 

S láskou a úctou spomína priateľka Anna 
s deťmi a vnúčatami. 



Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

23. marec 2019 (sobota) 

Cena: 24 €

SLÁVNOSTI MANDLONÍ
A VÍNA, HUSTOPEČE
Bohatý kultúrny program, ochutnávky jedál s mandľami, Mandlo 
jarmok, mandlomenička, mandloňové sady s vyhliadkovou vežou
Originálny výlet na marcovú sobotu. Rarita v strednej Európe!

TOP festival na Morave

30. marec 2019 (sobota)

Cena: 18 €

MORAVSKÉ TOULÁNÍČKO
- SLOVÁCKO:
+ sladkovodný svet Živá voda a archeoskanzen, 
Sedmičková rozhľadňa a ďalšie nevšedné miesta

Výlet “za humno”

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

Prvý jarný zájazd

16. marec 2019

Cena: 24 €

HRAD ŠPILBERK, 
AQUALAND MORAVIA 
+ HISTORICKÉ BRNO
Hrad, katedrála, staré uličky, výhľady a relax v termáloch!

TOP zájazd

VELEHRAD + ZÁMOK 
NAPAJEDLA...
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RÔZNE 
• Vymením dvojhrob za jednohrob na cintoríne v 
PU. Tel. 0904 509 226.
• 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 

OZNAMY 
• ZO SZZP Púchov vás pozýva na výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2019 o 15:00 
hod. v jedálni ZŠ Gorazdova. Tešíme sa na vašu 
účasť. Výbor ZO SZZP Púchov.  

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Hľadám kaderníčky a kozmetičku v PU na TPP/
dohodu/živnosť. Nástup možný ihneď. Mzda: 500 - 
1500 €. Tel. 0907 575 992.
• BIODIAL s. r. o. Púchov prijme zdravotnú sestru na 
pracovnú pozíciu sestra na dialyzačnom stredisku. 
Práca je na trojzmennú prevádzku (v mesiaci 1 - 2 x 
nočná zmena v pracovných dňoch, 1 - 2 x denná 
zmena v sobotu, nedeľa voľná). Ponúkame trvalý 
pracovný pomer, doplnenie vzdelania. Výška mzdy 
závisí od stupňa vzdelania a odpracovaných rokov 
- základný plat od 719 euro + zákonné príplatky, pré-
mie, stravné lístky, DDP a nefinančné benefity. Ná-
stup možný ihneď. Kontakt: Mgr. Púčeková Helena, 
0903 271 747.

• ZO SZZP Púchov oznamuje členom a priateľom, 
že 26. 4. 2019 usporadúva zájazd na výstavu kve-
tov FLORA OLOMOUC 2019. Poplatok na os. je 18 € 
(bud + poistenie). Kč si mení každý sám. Môžete sa 
prihlásiť do 20. 4. na tel. 0949 103 709.

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)

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

Kočíky, chodítka, stoličky, postieľky, 
autosedačky, textil Mayoral 
a Coccodrillo, jarné čiapky Broel, obuv 
Protetika, papučky Maník

BABYSHOP LINDA 0905 497 955
Štefánikova 816/8, Púchov  Facebook.com/BabyshopLinda 
www.linda – kociky.sk  

PO, UT, ŠT:  od 8.00 – 16.00
ST:   od 8.00 – 17.00
PIA:   od 8.00 – 15.00
(obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30)

PARKOVACIE KARTY zakúpite 
v Púchovskom informačnom centre od marca nasledovne:

Počas jarných prázdnin (od 4. – 8. 3.) si nebude 
možné zakúpiť PK (čerpanie  dovolenky).
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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


