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Poslanci schválili štatút mesta a
spravodajstvo

V stredu 27. februára 2019 sa v hlavnej sále Divadla Púchov stretli poslanci 

Rokovania sa zúčastnilo 18 poslan-
cov, ospravedlnil sa poslanec Rudolf 
Marman. Primátorka mesta Katarína 
Heneková po otvorení zasadnutia 
predstavila poslancom Ivetu Brindzo-
vú ako novú prednostku mestského 
úradu a  Zuzanu Brindzovú poverenú 
vedením právno-organizačného od-
delenia. Po kontrole plnenia uznesení 
z posledných dvoch zasadnutí zastu-
piteľstva si poslanci vypočuli Správu  
z kontroly hospodárenia mestskej spo-
ločnosti Podnik technických služieb 
mesta, s. r. o., Púchov v prvom polroku 
2018 a ročnú správu o činnosti Útvaru 
hlavného kontrolóra mesta Púchov za 
rok 2018, ktorú predložila hlavná kon- 
trolórka Marta Kavecká. Obidve sprá-
vy poslanci vzali na vedomie.

Poslanci schválili nový štatút mesta 
Primátorka mesta predložila Závereč-
nú správu mesta Púchov za rok 2018, 
ktorú poslanci zobrali na vedomie 
(jej plné znenie prinesieme v najbliž-
ších vydaniach Púchovských novín). 
Mestské zastupiteľstvo prerokova-
lo a  schválilo štatút mesta, ktorého 
návrh predložila Zuzana Brindzová. 
V dôvodovej správe uviedla, že zmenu 
štatútu vyžadujú zmeny súvisiace s 
novelou zákona o obecnom zriadení. 
Zmeny, ktoré je vhodné premietnuť 
do aktualizovaného štatútu reflek-

tujú napríklad na možnosť vyhláse-
nia dobrovoľnej zbierky, vydaním 
súhlasu s pričlenením obce, ale aj 
napríklad so zmenami v súvislosti 
s vyhlásením obecného referenda 
a zhromaždenia obyvateľov obce. 
Umožňuje zvolávať zhromaždenie 
obyvateľov mesta nielen mestské-
mu zastupiteľstvu, ale aj primátorovi 
mesta. Odmena poslanca sa podľa 
nových pravidiel bude odvíjať vždy 
od základného mesačného platu 
primátora, teda bez započítania jeho 
prípadného zvýšenia.

VZN o určení výšky dotácie 
pre školské zariadenia
Poslanci prerokovali a schválili návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN) mesta č. 1/2019 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a  mzdy žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa ma-
terskej školy (MŠ ) a dieťa školského 
zariadenia (ŠZ) zriadených na území 
mesta Púchov. Predkladateľka ná-
vrhu vedúca oddelenia Mestského  
úradu Púchov Renáta Holáková v 
dôvodovej správe uviedla, že návrh 
VZN zohľadňuje legislatívne zmeny v 
rozsahu dohodnutých kolektívnych 
zmlúv vyššieho stupňa na roky 2019 
a 2020, desaťpercentné navýšenie 
tarifných platov pedagogických za-
mestnancov od 1. 1. 2019, zmenu  

v riešení platových nárokov nepeda-
gogických zamestnancov podľa novej 
platovej tabuľky s minimálnou mzdou 
520 eur (čo je nárast o 214 eur) a zapo-
čítanie všetkých nárokových zložiek 
platu zamestnancov a osobné príplat-
ky z priemeru tarifných platov. 
Mesto týmto VZN určuje 88  percent 
finančných prostriedkov pre neštátne 
materské školy (MŠ) a školské zaria-
denia (ŠZ) zo sumy určenej na mzdy 
a prevádzku na žiaka/dieťa MŠ a ŠZ  
zriadených mestom. Výšku príspevku 
na žiaka je určená len z finančných 
prostriedkov poukázaných mestu 
podľa zákona o rozpočtovom urče-
ní výnosu dane z príjmov územnej 
samosprávy, čím nie je dotknutá 
možnosť mesta prerozdeliť tieto pro-
striedky medzi jednotlivé školské 
zariadenia a prípadne dofinancovať 
potreby školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Púchov 
aj z iných vlastných príjmov. Poslanec 
Viliam Karas navrhol, aby sa v  bu- 
dúcnosti uvažovalo o zrovnoprávnení 
mestských, cirkevných a súkromných 
školských zariadení.

Nová púchovská ulica sa bude 
nazývať Dlhé lúky
Zastupiteľstvo schválilo VZN mesta 
Púchov č. 2/2019 o určení názvu uli-
ce – ide o ulicu, ktorá vznikla pri novej 

výstavbe za obchodným domom 
Tesco. Spoločnosť Reinoo Púchov, 
a. s. doručila na mestský úrad v Pú-
chove dňa 11. 1. 2019 svoju žiadosť 
o určenie názvu ulice s návrhom na 
názov ulice „Dlhé lúky“ pre projekt 
novostavby bytových jednotiek pro-
jektu Pod Zábrehom – Bytové domy 
Púchov za Tescom. Predkladané VZN 
reflektuje na uvedenú požiadavku 
Reinoo Púchov, a. s. Historické po-
menovanie ulice bolo motivované 
charakterom danej lokality, čo doku-
mentujú aj archívne materiály a ka-
tastrálne mapy z archívu v Považskej 
Bystrici.

Obedy „zdarma“ pre školákov
v mestských zariadeniach
Národná rada Slovenskej republiky 
nedávno zákonom zvýšila dotáciu 
na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa od 1. 9. 2019 pre 
všetkých žiakov základných škôl,  
nielen zo sociálne slabších rodín, a 
od 1. 1. 2019 aj pre všetky deti na-
vštevujúce materskú školu posled-
ný rok. Dotácia na stravovanie sa 
poskytuje zriaďovateľovi škôl a škol-
ských zariadení na základe žiadosti 
a v sume 1,20 eura za každý deň,  
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchov-
no-vzdelávacej činnosti v materskej 
škole alebo vyučovania v základnej 
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škole a odobralo stravu. V tejto súvis-
losti bolo potrebné pristúpiť k úprave 
a doplneniu niektorých ustanovení 
VZN č. 2/2018 o určení výšky príspev-
kov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Púchov, čo aj dodatkom k VZN zastu-
piteľstvo vykonalo.

Dodatok VZN o trhovom poriadku
Poslanci prerokovali návrh Dodatku 
č. 1/2019 k VZN č. 2/2016 o podmien-
kach predaja výrobkov a poskytova-
nia služieb na trhových miestach na 
území mesta Púchov – Trhový poria- 
dok. Dodatok okrem iného dopĺňa 
text VZN o miesto konania iných príle-
žitostných trhov o areál MŠK a parko-
visko na Ul. športovcov po písomnom 
súhlase konateľa MŠK, v okolí domov 
kultúry a hasičských zbrojníc v mes-
te a miestnych častiach s písomným 
súhlasom majiteľa pozemku. Mestské 
zastupiteľstvo dodatok jednomyseľne 
schválilo.

Dodatok VZN o prideľovaní 
nájomných bytov
Mestské zastupiteľstvo sa opäť vrátilo 
k problematike mestských nájomných 
bytov. Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN 
č. 4/2017 o prideľovaní nájomných 
bytov vo vlastníctve mesta Púchov 
predložila vedúca oddelenia dopra-
vy MsÚ Púchov Alena Vavrová. Návrh 
bol spracovaný na základe uznesenia 
č. 93/2018 prijatého zastupiteľstvom 
dňa 13. 8. 2018. Do VZN sa vkladá § 
14 „Prenájom z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa“, pričom sa v zdô-
vodnení návrhu odvoláva na vyjadre-

nie Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, Sekcia bytovej 
politiky a mestského rozvoja k žia-
dosti o posúdenie zo dňa 21. 1. 2019. 
Ďalej sa navrhujú zmeny vo VZN v § 2 
Všeobecné ustanovenia, ods. 1, písm. 
b), kde sa mení časť vety na znenie 
„minimálne jeden člen domácnosti 
pracuje na území Slovenskej repub-
liky a denne dochádza do miesta vý-
konu práce“.
Dodatok VZN naďalej neuspokojuje 
požiadavky niektorých nájomníkov, 
ako sa za nich vyjadril Peter Prekop. 
Ten obvinil pracovníkov mestského 
úradu, že písomne neodpovedali na 
žiadosť nájomníčky Zuzany  Ťapko-
vej. Predseda bytovej komisie Cyril 
Crkoň informoval zastupiteľstvo, že 
Zuzana Ťapková bola dvakrát pozva-
ná na rokovanie komisie, ale ani raz 
neprišla. Napriek tomu sa komisia 
zaoberala jej žiadosťou a podľa slov 
vedúcej oddelenia dopravy Aleny 
Vavrovej na svoju žiadosť dostala 
v  zákonnej lehote odpoveď v  elek-
tronickej podobe. Poslanci po krát-
kej diskusii návrh dodatku schválili 
(hlasovania sa zdržali len poslanci za 
volebný obvod, v ktorom sa proble-
matické nájomné byty nachádzajú).

Poslanci schválili odkúpenie
dvoch budov na Kolonke
Primátorka mesta a prednostka MsÚ 
predložili poslancom na schválenie 
návrh, aby mesto nadobudlo vlast-
níctvo nehnuteľností – dvoch budov 
učební na Kolonke súpisné číslo 483 
a 484 so všetkými súčasťami, príslu-
šenstvom a  pozemkami o  celkovej 

výmere 4.468  m2. Nadobudnutie 
vlastníctva prebehne formou zá-
mennej zmluvy uzatvorenej medzi 
Vyšším územným celkom (VÚC) Tren-
čín ako vlastníkom objektu a mestom 
Púchov ako vlastníkom pozemkov 
pod cestami VÚC Trenčín, ktoré budú 
zamerané geometrickým plánom a 
ich hodnota určená znaleckým po-
sudkom. Prefinancovanie vyrovnania 
hodnoty zamieňaných nehnuteľnos-
tí bude mesto riešiť formou úveru 
z ČSOB a. s. vo výške do 530.000 eur 
(úroková sadzba: 6-mesačný EURIBOR 
+ 0,65 % p. a., splatnosť úveru je desať 
rokov). Mesto má zámer zrekonštruo-
vať objekty na bytové domy a finan-
covanie rekonštrukcie riešiť aj pro-
stredníctvom dotácie z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania. Návrh po krátkej dis-
kusii poslanci jednomyseľne schválili.

Zámery rekonštrukcie 
objektu SOV-ky 
a autobusového  nástupišťa 
Primátorka mesta a  prednostka MsÚ 
predložili poslancom na schválenie 
návrh zámerov rekonštrukcie a pre-
stavby objektu SOV–ky na Námestí 
slobody na polyfunkčný objekt s by-
tovými jednotkami a jej financovanie 
aj prostredníctvom dotácie z Minis-
terstva dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR a úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja a  bývania. Poslanci 
tento zámer schválili, rovnako aj ako 
zámer prestavby objektu SOV-ky a au-
tobusového nástupišťa pri železničnej 
stanici a ich financovanie z dotačných 
a grantových schém Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Poskytnutie dotácií pre šport 
a materské školy
Mesto sa uchádza o získanie dotácie v 
rámci výzvy Úradu vlády SR – Podpora 
rozvoja športu na rok 2019 - na opra-
vu cvičebného priestoru telocvične 
ZŠ s MŠ Slovanská. Celkové predpo-
kladané náklady na realizáciu ihriska 
predstavujú 46.200 eur. Maximálna 
výška štátnej dotácie pre program 
je 20.000 eur. V  prípade získania do-
tácie musí mesto zabezpečiť finan-
covanie zvyšných nákladov, ktoré sa 
verejným obstarávaním môžu ešte 
znížiť. Oprava pozostáva z  demon-
táže jestvujúcich konštrukcií podláh, 
úpravy povrchu, položení nivelačnej 

vrstvy, izolácie, podkladových roštov 
a palubovky pre športový povrch a 
realizácie bezbariérového prístupu 
do telocvične. Zastupiteľstvo návrh 
podporilo.

Projekt „Komplexná multidisciplinár-
na starostlivosť poskytnutá deťom 
v  materských školách“ mal minulý 
rok zaradených 153 detí z  púchov-
ských materských škôl. Štátna do-
tácia projektu predstavovala na rok 
2018 sumu 11 eur na klienta a me-
siac. V roku 2018 bol projekt spolu-
financovaný mestom v   prvom  po-
lroku v sume 3.000 eur mesačne a  
v  7. a  8. mesiaci v sume 1.200 eur. 
Odvtedy bol projekt financovaný 
výlučne z prostriedkov poradenské-
ho centra HELP-DYS, n. o. Poslanci 
schválili dotáciu projektu na rok 
2019 v sume 10.800 eur na šesť me-
siacov roku 2019.

Zásady odmeňovania volených 
orgánov mesta Púchov
V roku 2018 bol novelizovaný zákon 
o obecnom zriadení. Maximálna 
výška odmeny, ktorú možno podľa 
zákona poskytnúť v kalendárnom 
roku poslancovi, je najviac jeden 
mesačný plat primátora bez zvýše-
nia podľa príslušnej platovej skupi-
ny. Maximálna výška odmeny, ktorú 
možno poskytnúť v kalendárnom 
roku členovi komisie mestského za-
stupiteľstva a členovi výboru mest-
skej časti, ktorí nie sú poslanci, je 
najviac jedna polovica mesačného 
platu primátora bez zvýšenia podľa 
príslušnej platovej skupiny. V súlade 
s novelou s účinnosťou od 1. 2. 2019 
zákonodarca poskytol priamo pri-
mátorovi mesta kompetenciu určiť 
výšku platu zástupcovi primátora,  
t. j. zastupiteľstvo nebude môcť túto 
kompetenciu v rozpore so zákonom 
delegovať na seba. Zastupiteľstvo 
tieto zmeny zapracovalo do schvá-
lených nových Zásad odmeňovania 
volených orgánov mesta Púchov.

Zásady odmeňovania
účinkujúcich na občianskych 
obradoch a slávnostiach
Návrh nových Zásad odmeňovania 
účinkujúcich na občianskych obra-
doch a slávnostiach v rámci zabezpe-
čenia činnosti ZPOZ v meste Púchov 
bol vypracovaný z pôvodných zásad 
z dňa 13. 4. 2011 a dodatku zo dňa  

odkúpenie dvoch budov na Kolonke
mestského zastupiteľstva na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí.
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1. 1. 2014. V novom návrhu sú kom-
plexne uvedené všetky činnosti, ktorý-
mi sa ZPOZ v súčasnosti zaoberá. Čin-
nosť ZPOZ-u pozostáva z občianskych 
obradov (sobáše a  pohreby), spolo-
čenského podujatia „Čaj pre seniorov“ 
a občianskych slávností: prijatia novo-
manželov, jubilejné sobáše, uvítania 
detí do života, slávnostné oceňovanie 
z príležitosti Dňa učiteľov, prehliadky 
programov ZPOZ, oslavy oslobode-
nia mesta, slávnostné odovzdávanie 
maturitných vysvedčení absolventom 
stredných škôl, stretnutia seniorov ju-
bilantov, oceňovanie najúspešnejších 
žiakov na záver školského roka, oslavy 
SNP, oceňovanie úspešných reprezen-
tantov mesta, stretnutia seniorov z prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším, oslava 
životných jubileí, spomienková sláv-
nosť ku Sviatku všetkých svätých a Pa-
miatky zosnulých, návšteva seniorov v 
zariadeniach pre seniorov, slávnostné 
udelenie čestného občianstva, prijatie 
úspešných reprezentantov mesta, pri-
jatie najlepších študentov, slávnostné 
prijatie hostí a pod. 

Rokovací poriadok komisií 
mestského zastupiteľstva 
Na základe poslednej veľkej novely 
zákona o obecnom zriadení v  roku 
2018 dochádza postupne k  zmenám 
legislatívneho prostredia upravujúce-
ho pôsobenie samosprávnych orgá-
nov. Výrazný zásah do tohto stavu bol 
daný aj schválením zákona o ochrane 
osobných údajov. Rokovací poriadok 
komisií mestského zastupiteľstva 
prešiel viacerými zmenami, kde ta-
jomníka určuje predseda komisie a 
tajomníkom môže byť zamestnanec 
mestského úradu ale aj člen komisie. 
Doplnil sa samostatný bod, ktorý uvá-
dza, že zamestnanec mesta poverený 
primátorom sa zúčastňuje zasadnutí 
komisie bez práva hlasovania. Za-
mestnanec mesta pôsobí v komisií 
ako odborný poradca komisie. Ďalšou 
zmenou je, že v komisiách bude pra-
covať aj vedúci daného oddelenie ako 
prísediaci. Najzásadnejšou zmenou 
rokovacieho poriadku komisií mest-
ského zastupiteľstva je, že zasadanie 
komisií bude spravidla neverejné. 

Zmeny v komisiách mestského
zastupiteľstva 
Zastupiteľstvo zriadilo na toto voleb-
né obdobie deväť komisií:
• ekonomickú - Daniel Lako (predse-
da), Lukáš Ranik, Viliam Karas, Pavel 
Melišík, Vladimír Kuchař, Vladimír Ta-
raba,
• výstavby, životného prostredia 
a územného plánovania - Miroslav 
Kubičár (predseda), Ľubica Kuchařová, 
Angela Lazorová, Rudolf Marman, Ján 
Riško, Milan Gabaj, Miroslav Hyžák, 
Marián Hanták,
• dopravy a služieb - Cyril Crkoň 

(predseda), Emil Filo, Roman Špaček, 
Lukáš Ranik, Peter Žiačik, Rastislav 
Brezina, Štefan Šulík, Jozef Daniž, Ju-
raj Lednický, Andrej Kozák,
• bytovej politiky - Rudolf Marman 
(predseda), Daniel Lako, Cyril Crkoň, 
Irena Kováčiková, Ivan Andrejčík, An-
drej Kozák, Juraj Lednický,
• vzdelávania, kultúry, sociálneho 
zabezpečenia a mládeže - Irena 
Kováčiková (predseda), Roman Hviz-
dák, Miroslav Kubičár, Milada Vargo-
vá, Angela Lazorová, Ľudmila Hanu-
liaková, Alena Strýčková,
• na ochranu verejného záujmu - 
Peter Bílik (predseda), Lukáš Ranik, 
Pavel Melišík, Ivan Kubiš, Juraj Škri-
pec,
• grantových a dotačných projek-
tov - Angela Lazorová (predseda), 
Ľubica Kuchařová, Milada Vargová, 
Roman Špaček, Roman Hvizdák, Mi-
loš Svoboda, Štefan Ondrička,
• ochrany verejného poriadku - Ján 
Riško (predseda), Ivan Kubiš, Emil 
Filo, Marián Mišún,
• športu - Miroslav Bučko (predseda), 
Peter Bílik, Rudolf Marman, Peter Žia-
čik, Lukáš Ranik, Marián Hanták, Ján 
Galánek, Peter Hinka, Ivan Štefko.

Zmeny vo výboroch 
v mestských častiach 
Na ustanovujúcom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstve konaného dňa 
28. 11. 2018 boli schválené nové vý-
bory v mestských častiach v počte 
desať. Na zasadnutí mestskej rady 
konanej dňa 6. 2. 2019 bolo uznese-
ním odporučené zosúladenie názvu 
a obvodu mestských častí podľa 
volebných obvodov s prihliadnutím 
na znenie nového štatútu mesta. 
Mesto má v súčasnosti pätnásť častí 
(Pod Lachovcom, Sedlište, Námestie, 
Centrum, Staré mesto, Sídlisko pri 
Makyte, Horné Kočkovce, Kolonka, 
Vršok, Nové Nosice, Nosice, Hrabov-
ka, Vieska Bezdedov, Ihrište, Hoština). 
Na ich spravovanie sú učené výbory 
v mestských častiach, ktoré sa skla-
dajú zo zvolených poslancov i verej-
nosti, a to výbor č. 1 Pod Lachovcom, 
č. 2 Sedlište, č. 3 Námestie, č. 4 Cent-
rum - staré mesto, č. 5 Sídlisko za do-
mom kultúry, č. 6 Sídlisko pri Makyte 
a Hrabovka, č. 7 Horné Kočkovce, Ko-
lonka, Vŕšok, č. 8 Nosice, Nové Nosi-
ce, Záskalie, Cérov, č. 9 Vieska, Ihrište 
a Hoštiná. Navrhované nové Zásady 
činnosti výborov v mestských časti-
ach Púchova sa poslanci po krátkej 
diskusii rozhodli stiahnuť z rokovania 
a ich schválenie odložili na neskoršie.

Zmeny v dozorných radách
obchodných spoločností
Členstvo v dozorných radách ob-
chodných spoločností mesta sa po 
každých voľbách mení podľa aktu-
álneho personálneho zloženia mest-

ského zastupiteľstva. Poslancov, ktorí 
nekandidovali alebo neboli zvolení 
na ďalšie volebné obdobie, nahradia 
novozvolení poslanci. 

Členmi dozornej rady sa stali:
Podnik technických služieb mesta, 
s. r. o. - Ľubica Kuchařová, Ivan Kubiš 
a Milada Vargová, 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. - 
Lukáš Ranik, Daniel Lako, Viliam Karas,
Púchov servis, s. r. o. - Peter Žiačik, 
Daniel Lako, Pavel Melišík, 
MEDIAL Púchov, s. r. o. - Irena Ko-
váčiková, Angela Lazorová, Roman 
Hvizdák, 
MEDIAL TV, s. r. o. - Irena Kováčiková, 
Angela Lazorová, Roman Hvizdák,
MŠK Púchov, s. r. o. - Miroslav Bučko, 
Rudolf Marman, Peter Bílik,
Púchovská kultúra, s. r. o. - Irena Ko-
váčiková, Cyril Crkoň, Roman Špaček,
Autobusová doprava Púchov, a. s. 
- Emil Filo, Roman Hvizdák, Ján Riško.
Za člena predstavenstva firmy Auto-
busová doprava Púchov, a. s. bola na-
miesto bývalého primátora Rastislava 
Heneka menovaná primátorka Katarí-
na Heneková.

Zriadenie komisie FIN.MOS 
a členstvo v regionálnom 
združení miest a obcí
Mestské zastupiteľstvo schválilo zria-
denie novej komisie na riešenie pro-
blematiky spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. 
v zložení: Iveta Brindzová (predseda), 
Anton Školek, Marta Kavecká, Dani-
el Lako, Viliam Karas, Miloš Svoboda, 
Tibor Luhový, Zuzana Brindzová (ta-
jomníčka komisie). 
Poslanci schválili členstvo Púchova 
v Regionálnom združení miest a obcí 
stredného Považia. Hlavným cieľom 
združenia je obhajovať záujmy člen-
ských miest a obcí, aktívne ovplyvňo-
vať rozvoj ich samosprávnych funkcií, 
zosúlaďovať postup miest a obcí pri 
vykonávaní im zverených kompeten-
cií a navrhovať vecne príslušným orgá-
nom riešenie problémov miestnej sa-
mosprávy, spolupracovať s fyzickými, 
právnickými osobami, orgánmi štátnej 
správy, mimovládnymi organizáciami, 
regionálnymi a záujmovými združe-
niami a ďalšími subjektami, ktoré majú 
záujem o rozvoj miest a obcí.

Informácia o investičných akciách
Vedúci oddelenia výstavby, inves-
tícií, životného prostredia a staveb-
ného úradu MsÚ Miroslav Svorada 
predstavil návrh investičných akcií 
na rok 2019. Ide najmä o  projekt 
rozšírenia kapacity Materskej školy 
„Lienka“ na Ulici 1. mája s  predpo-
kladanými nákladmi 395.580 eur, 
kde sa v súčasnosti pripravuje pro-
ces verejného obstarávania pre vý-
ber dodávateľa stavby. Projektová 
dokumentácia pre územné a sta-
vebné konanie projektu Nadstavba 
a stavebné úpravy objektu SOV s 
doplnením bývania má predpokla-
dané náklady cca 100.000 eur, pro-
jektová dokumentácia projektu Re-
konštrukcia objektov na Kolonke na 
účely nájomného bývania má pred-
pokladané náklady cca 60.000 eur. 

Na rekonštrukciu časti Štefánikovej 
ulice pri Divadle Púchov mesto vy-
naloží 60.000 eur a  23.000 eur na 
projekt Hasičská zbrojnica Púchov 
– verejné priestranstvo a sociálne 
zariadenie. Ďalej oddelenie pracuje 
na príprave podkladov k možnosti 
obstarania nájomných bytov na 
Kolonke, možnosti podania žia-
dosti o dotáciu na kompletnú re-
konštrukciu elektrických rozvodov 
alebo strechy Hasičskej zbrojnice 
v Púchove, zadané boli aktualizá-
cie dokumentácií pre opätovné 
podanie žiadostí o finančné pros-
triedky na amfiteáter na Lachovci 
a palubovku v  telocvični ZŠ s  MŠ 
Slovanská.

Záver rokovania zastupiteľstva
Poslednými bodmi rokovania po-
slancov boli body: nájom, správy 
o činnosti mestských spoločností, 
MsP a MsÚ, rôzne, diskusia a inter-
pelácie. Priestor na diskusiu počas 
rokovania zastupiteľstva - a hlavne 
v bode siskusia a interpelácie - do-
stali okrem poslancov aj viacerí 
občania, ako napr. P. Prekop, Z. Ťap-
ková, F.  Macho, M.  Bizoň, R. Varga, 
P.  Švec, M.  Mišún a J.  Pěntka, ktorí 
vystúpili so svojimi návrhmi a po-
žiadavkami na orgány mestskej 
samosprávy.

Text a foto: Slavomír Flimmel
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
Pod hlavičkou Školského úradu mes-
ta Púchov sa 28. februára v pries-
toroch Základnej umeleckej školy 
(ZUŠ) Púchov stretli predstavitelia 
školských samospráv na okresnom 
podujatí s témou venovanou príp- 
rave a realizácii výberových konaní 
na pozície riaditeľov škôl, riaditeľov 
školských zariadení. Stretnutia sa zú-
častnila aj primátorka mesta Katarína 
Heneková. 
Odborným garantom podujatia 
bola Mgr. Tatiana Križanová z Okres-
ného úradu (OÚ) v Trenčíne, odbor 
školstva, ktorá prítomným vo svojej 
prezentácii sprostredkovala najdôle-
žitejšie informácie k aktuálnej téme 

výberových konaní, ktoré nie sú be-
žnou činnosťou rady školy, nakoľko 
sa spravidla realizujú jedenkrát za 
štyri roky a preto prenos najnovších 
informácií do jednotlivých škol-
ských samospráv je veľmi dôležitý. 
Mgr. Križanová sa ďalej vo svojom 
vystúpení dotkla aj problémov v 
zložení rád škôl, ich štatútov a tak-
tiež zodpovedala  prítomným na 
všetky otázky z oblasti školských 
samosprávnych činností a uvied-
la riešenie konkrétnych príkladov 
z praxe. Zároveň ich usmernila pri 
používaní prezentačných informácií 
z webovej stránky odboru školstva 
OÚ Trenčín.

V rovnaký deň (28. februára) sa pri-
mátorka Púchova zúčastnila vítania 
najmenších občiankov do života, 
ktoré sa uskutočnilo tradične v pries-
toroch Župného domu. Na slávnost-
ný februárový obrad prijali pozvanie 
novopečení rodičia ôsmich chlapcov 
a piatich dievčat (foto na strane 8). 

V piatok 1. marca prijala primátorka 
na krátkej návšteve starostu neďakej 
obce Nimnica Ladislava Ďurečka. 
Tentokrát bolo témou ich rozhovoru 
zorganizovanie spoločného jarného 
upratovania priestorov pozdĺž rieky 
Váh (kýpa), ktorými sú obe obce pre-
pojené. 

Spoločný zber odpadkov po zime 
Nimničanov a Púchovčanov je na-
plánovaný na sobotu 13. apríla. Pre 
všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa do 
jarného upratovania zapoja, bude 
pripravené občerstvenie v podobe 
gulášu a dokonca i malý kultúrny 
program pod holým nebom.
 

MsÚ Púchov
Foto: MsÚ Púchov, S. Flimmel

marec
     DEŇ ŽIEN

Milé dámy,
k vášmu sviatku vám prajem veľa zdravia, lásky, nehy a pohody. 

Želám  vám, aby ste nielen tento sviatočný deň prežili s pocitom, 

že ste milované, ale aby vás každým dňom v roku sprevádzala láska, 

tolerancia, porozumenie, dôvera a požehnanie. 

Veď aj svetoznámi autori hovoria o výnimočnosti ženy. 

Maxim Gorkij to vyjadril slovami:  

„Všetko krásne sa na svete zrodilo z lásky k žene.“   

Tak vezmime si, prosím, tieto slová k srdcu a robme naďalej svet krajším. 

  

                                                 Katarína Heneková

OTVORENÁ RADNICA
každá streda (15.00 - 17.00)
osobné stretnutia primátorky 
s občanmi
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Mestská polícia

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

POLÍCIA INFORMUJE

Púchovskí hasiči sa minulý týždeň nenudili

Na okresných cestách sa stali tri nehody

Len zábradlie delilo v Lazoch pod Makytou Octaviu od „vykúpania“ sa v potoku...                    FOTO: KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v ôsmom ka-
lendárnom týždni stali tri dopravné nehody. Nikto 
pri nich neprišiel o život, jedna osoba utrpela ľahké 
zranenie.

V pondelok 18. februára sa stala dopravná nehoda 
na ceste III/1946 v katastrálnom území obce Mojtín. 
Vodička osobného motorového vozidla značky Ško-
da Octavia na ceste v smere od Mojtína do Beluše 
v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla a 
nesledovania situácie v cestnej premávke prešla cez 
protismernú časť vozovky vľavo mimo cestu, kde s 
vozidlom narazila do dreveného telekomunikačné-
ho stĺpa a zostala s vozidlom stáť v priľahlom potoku. 
Pri nehode sa nikto nezranil, 
skúška na alkohol bola nega-
tívna.   

K druhej nehode došlo vo 
štvrtok 21. februára v obci Zá-
riečie na ceste I/49. Vodič vie-
dol osobné motorové vozidlo 
Opel Frontera v smere od 
Púchova do Českej republiky, 
pričom mu spoza odchád-
zajúceho autobusu prímes-
tskej dopravy náhle vbehla 
do jazdnej dráhy maloletá 
chodkyňa. Po náraze do ľavej 

prednej časti vozidla chodkyňa spadla na vozovku. 
Pri nehode došlo k ľahkému zraneniu chodkyne, al-
kohol nebol zistený. 

Tretia dopravná nehoda sa stala v nedeľu 24.febru-
ára v obci Lazy pod Makytou na ceste III/1936. Vodič  
viedol osobného motorového vozidla Škoda Octavia 
v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy pove-
ternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky 
(namrznutá vozovka po roztopenom snehu), prešiel 
vpravo mimo cestu, kde prednou časťou vozidla na-
razil do kovového zábradlia mosta ponad vodný tok. 
Pri nehode sa nikto nezranil, alkohol nebol zistený.

 KR PZ Trenčín  

Od 20. do 27. februára absolvovali príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice 
v Púchove šesť zásahov. Zasahovali pri dopravných 
nehodách, požiari a dvakrát aj pri otváraní bytov. V 
jednom prípade našli v byte mŕtvu osobu. 

Dňa 24. februára jednotka z Hasičskej stanice Pú-
chov zasahovala pri dopravnej nehode osobného au-
tomobilu v obci Lazy pod Makytou. V ten istý deň vo 
večerných hodinách jednotka zasahovala pri požiari 
suchej trávy v obci Lednické Rovne, časť Horenická 
Hôrky. O deň neskôr zasahovali púchovskí hasiči vo 
Sverepci pri požiari nákladného vozidla s prívesom. 

Dňa 26. februára v ranných hodinách bola jednotka 

Hasičskej stanice Púchov privolaná k technickému 
zásahu v obci Dolné Kočkovce - otvoreniu domu, kde 
sa nachádzala zranená osoba. 

V ten istý deň popoludní jednotka zasahovala pri 
dopravnej nehode dvoch osobných automobilov. 
Pri nehode bola zranená jedna osoba. Jednotka po-
skytla predlekársku prvú pomoc a po príchode RZP 
zabezpečila vozidlá proti vzniku požiaru a zasypala 
uniknuté kvapaliny sorpčným materiálom. 

Vo večerných hodinách toho istého dňa jednotka 
otvárala byt na Mudroňovej ulici v Púchove. V byte sa 
nachádzala osoba,  ktorá nejavila známky života.

 HaZZ Púchov

„Špionáž“ v reštaurácii...
Na oddelenie mestskej polície zatelefonova-

la čašníčka z jednej z púchovských reštaurácii, 
že v podniku je podnapitý rusky hovoriaci muž, 
ktorý sedí pri bare a nahráva si ich na mobilný 
telefón. Hliadka po príchode na miesto zistila, že 
sa v reštaurácii nachádza rusky hovoriaci muž v 
podnapitom stave, ktorý sa nevedel preukázať 
dokladom totožnosti. Vzápätí prišla na miesto aj 
hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru 
v Púchove, ktorá muža predviedla na obvodné 
oddelenie na zistenie totožnosti a ďalšie služob-
né úkony.

Ručná brzda len na ozdobu?
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Ulici za cintorínom 
na parkovisku pred bytovým domom vozidlo ne-
zabezpečené proti pohybu nabúralo do druhého 
automobilu a navyše bránilo v prejazde cez par-
kovisko. Hliadka na mieste zistila, že majiteľka 
vozidla ho nezabezpečila proti pohybu a po jej 
odchode došlo k nehode, pri ktorej došlo k po-
škodeniu dverí a prahu iného automobilu. Obaja 
vodiči sa na mieste dohodli, že prípad vyriešia ako 
škodovú udalosť. 

Pozor na hlavy...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého z bytového domu 
na Moyzesovej ulici padá omietka a ohrozuje 
chodcov. Hliadka po príchode na miesto zistila, 
že z domu sa uvoľnila časť omietky a spadla na 
chodník. Mestskí policajti miesto zdokumentovali 
a zabezpečili páskou. O prípade informovali pred-
sedu spoločenstva vlastníkov bytov, ktorý sľúbil, 
že poškodenú omietku odstráni.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 
Púchovskom okrese po trojtýždňovom vzostu-
pe minulý týždeň radikálne klesla. V porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom sa priemerná chorob-
nosť na akútne respiračné ochorenia znížila z 3625 
ochorení na 100.000 obyvateľov na minulotýž-
dňových 2388 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Chorobnosť tak klesla o viac ako 34 percent. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v rámci Trenčianskeho kraja minulý týž-
deň o 21,78 percenta na úroveň 2380 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najvyššia bola v okrese 
Myjava, kde dosiahla úroveň 2766 ochorení na 
100.000 obyvateľov, najnižšia v okrese Považská 
Bystrica (2184 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji 
klesla o 25,15 percenta. V okrese Púchov nemuse-
li prerušiť školské vyučovanie. Zákaz návštev platí 
v nemocniciach v Ilave, Bojniciach, Handlovej a 
Partizánskom.                (r) 

Chorobnosť rapídne klesla
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Februárové vítanie 
detí  do života 

Jakub Potočný Ľubomír Hriadel Marián Mičkalík Matúš Chudada

Natália HantákováMilan Rosina

Benjamin Filo Daniela Václavová Ema Kubová Jakub Fojtík

28. február 2019 
Župný dom

Stanislav Taraba Tamara  BrezničanováNina Javorková
Foto: S. Flimmel
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Stred mesta I - centrum, staré mesto má zástupcov, ktorí chcú pomôcť
Dňa 18. 2. 2019 sa v Župnom dome 
konalo prvé stretnutie s poslancov za 
geograficky najväčší volebný obvod 
mesta Púchov - č. 4 s obyvateľmi Stre-
du mesta I – centrum, staré mesto. V 
jeho úvode bol zvolený výbor, ktoré-
ho predsedkyňou sa hlasovaním stala 
Milada Vargová, podpredsedom Pe-
ter Prekop a zapisovateľom Miroslav 
Kubičár. Spolu s tretím poslancom 
tejto miestnej časti Romanom Hviz-
dákom predstavili prítomným spo-
ločné svoje investičné i neinvestičné 
priority pre obvod a obdobie rokov 
2018 - 2022. Následne ďalší zvolení 
členovia výboru (Iveta Hudecová, Pe-
ter Joachymstál, Marián Mišún,  Jozef 
Ridzik, Eva Šusteková,  Zuzana Ťap-
ková, Jozefa Vančová) i ďalší prítomní 
vyslovili svoje návrhy a požiadavky, 

ktoré vo svojej mestskej časti pova-
žujú za problematické. Tie boli pí-
somne odovzdané  prednostke MsÚ, 
následne aj náčelníkovi MsP a kona-
teľovi PTSM. 

Stretnutie bolo nielen dôležitým le-
gislatívnym zakladajúcim krokom 
výboru, no i veľmi príjemným a 
užitočným stretnutím na spoločné 
spoznávanie problémov i radostí vo-
lebného obvodu. Prítomní sa zhodli 
na tom, že okrem úsilia a spoločných 
krokov k riešeniu problémov sa budú 
stretávať i na organizovaní rôznych 
dobrovoľných podujatí, ktoré pris-
pejú ku skrášleniu života centra – 
starého mesta. 

M. Vargová, 
poslankyňa MsZ Púchov         

Výročná schôdza púchovskej Jednoty dôchodcov
V pondelok 18. februára sa v jedál-
ni ZŠ Gorazdovej konala výročná 
schôdza Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska Pú-
chov.

Predsedkyňa základnej organizácie 
Anna Gajdošíková predniesla správu 
o činnosti za rok 2018, v ktorej uviedla:  
„Čo sme robili v minulom roku? 
Radi sa chodíme kúpať do Rajec-
kých Teplíc, čo plánujeme aj tento 
rok. Využívame relaxačné pobyty 
v Trenčianskych Tepliciach, Bojni-
ciach, Dudinciach, Turčianskych 
Tepliciach, Podhájskej, Nimnici a 
inde. V  menších skupinkách chodí-
me do Talianska, Chorvátska a tiež 
do Vysokých Tatier. Radi chodíme 
na akciu Valašenie, ktorá sa koná 
vždy v poslednú májovú nedeľu na 
Kohútke. Boli sme aj na Bačovskej 
ceste, zájazd poriadala okresná or-

ganizácia JDS. 

Máme v obľube posedenie s tan-
com v reštaurácii U Jakuba, ktoré 
poriadame ku Dňu matiek v máji a 
počas Mesiaca úcty k starším v ok-
tóbri. Vydarené bolo aj posedenie 
na Mikuláša, je len veľká škoda, že 
sa nás schádza iba polovica - či je 
to chorobou, nezáujmom alebo le-
nivosťou? Zato však tí pohyblivejší 
radi chodia na tanečné posedenia 
aj do iných základných organizácií 
v okrese a tiež ku svojim priateľom 
zo základnej organizácie zdravot-
ne postihnutých.

Počas roka sme sa zúčastňovali 
akcií poriadaných mestom ako sú 
jarmoky, vystúpenia na pešej zóne, 
Čaje pre seniorov v dome kultúry, 
kladenie vencov v  pamätné dni, 
výstavy a iné akcie. Tiež sa zúčast-

ňujeme športových hier seniorov 
- tento rok nás reprezentoval na 
športových hrách v Bardejove Jan-
ko Štepánek a priniesol striebornú 
medailu. Na akcii prednesu ume-
leckého slova v Rešetkovej knižnici 
v Trenčíne som sa zúčastnila s do-
provodom pani Gabkovej a pani Ku-
cejovej, v predchádzajúcich rokoch 
sa zapojili aj pani Boráková a pani 
Rojková.

Dvakrát za rok poriadame posede-
nie pre jubilantov - v júni a novem-
bri. Posielame osobné pozvánky, no 
aj tak sa stane, že niektorí neprídu, 
ba sa ani neohlásia. Je to škoda, 
lebo posedenie nerobíme pre výbor 
základnej organizácie, ale hlavne 
pre vás členov, aby sme sa potešili 
a lepšie spoznali. Na záver chcem 
poďakovať bývalému pánovi pri-
mátorovi Henekovi za poskytnutie 

prostriedkov na uskutočňovanie 
našich aktivít a za poskytovanie 
klubovne na plavárni. Ďakujem 
členom výboru ZO JDS za pomoc 
pri zabezpečovaní akcií a zároveň 
chcem poďakovať vám všetkým za 
účasť na dnešnej schôdzi a popriať 
vám veľa zdravia.“

-sf-

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, 
vymaľovánky 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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Sami proti sebe
Už pomerne dlhú dobu neprejde 
takmer ani jeden deň, aby sme sa 
zo všetkých mediálnych prostried-
kov nedozvedali o závažných pro-
blémoch s odpadom, čo s ním, aké 
sú možnosti a nutnosť jeho znižo-
vania, či jeho likvidácie. Tento pro-
blém je nie len problémom na Slo-
vensku a v Európe, ale stal sa témou 
celosvetovou. 

Jednou z možností riešenia alarmuj-
úceho stavu je aj zavedenie takzva-
ného separovaného zberu. Avšak k 
tomu, aby táto sa táto skutočnosť 
stala naozaj účinnou, je bezpodm-
ienečne potrebná zmena prístupu 

obyvateľov - tvorcov značnej časti 
odpadu. A týka sa to aj ľudí v na-
šom meste, kde popri mnohých 
zodpovedných a uvedomelých 
sa nájdu aj takí, ktorým je to fuk, 
ktorí to za problém nepovažujú a 
správajú sa podľa toho. Ako keby 
odborné pomenovanie „homo sa-
piens“ teda „človek rozumný, my-
sliaci“ bolo pre nich úplne cudzie.

K tomuto tvrdeniu som dospel 
okrem iných okolností aj osobnou 
skúsenosťou na Sedlišti. Bývam na 
Okružnej ulici a pri vynášaní odpa-
du a jeho triedenom umiestňovaní 
do jednotlivých odpadových ná-

dob som sa stal účastníkom neprí-
jemnej situácie. V tom istom čase 
ako ja priniesla svoj odpad aj mne 
neznáma dvojica zo susedstva. Ich 
vrece s odpadom, ktoré obsahovalo 
aj sklenené fľaše od vína, plechovky 
od piva a rôzne plastové obaly, jed-
noducho spolu chodili do kontajne-
ra. Nedalo mi to, aby som uvedenú 
pani neoslovil, že prečo tak urobila, 
prečo nevyužila aj farebné a názor-
ne odlíšené nádoby na separovaný 
odpad? Jej reakcia ma nepríjemne 
prekvapila: „A čo je vás do toho?  Ja 
keď sa ponáhľam, tak som to hodila 
tam, kde mi to vyhovuje.“ Jej postoj 
sa rozhodol podporiť aj jej druh so 

slovami: „Čo sa do toho pletiete? 
Čo je to váš kontajner? A čo to tak 
robíme iba my?“ 
Nuž, žiaľ, robia to tak aj niektorí 
iní, tí,  ktorí si neuvedomujú, že ta-
kýmto konaním zvyšujú výdavky 
mesta na likvidáciu odpadu a že 
to robia vlastne aj na svoju škodu. 
Pretože takéto zbytočné výdavky 
by mohlo mesto ušetriť a použiť 
na iné veci v prospech všetkých 
obyvateľov mesta. Teda mali by si 
takýto porušovatelia pravidiel se-
parovania odpadu uvedomiť, že 
svojím nedisciplinovaným kona-
ním idú vlastne aj sami proti sebe.

František Macho

ZPRP svoju činnosť vykonáva od roku 
2003. Vytvára organizačné, materi-
álne a ekonomické podmienky pre 
presadzovanie záujmov členov zdru-
ženia v rámci vykonávania podnika-
teľskej činnosti. Zastupuje a ochraňu-
je záujmy členov združenia voči iným 
hospodárskym, spoločenským sub-
jektom, spolupracuje a koordinuje 
spoločný postup pri realizácii podni-
kateľských akcií väčšieho rozsahu na 
území SR i v zahraničí a prostredníc-
tvom svojich zástupcov zabezpečuje 

styk s orgánmi verejnej správy regi-
ónu v záujme pozitívneho ovplyv-
ňovania jeho rozvoja. Doc. Vladimír 
Taraba čestnú funkciu prezidenta 
ZPRP prevzal v roku 2015 od svojich 
predchodcov Ing. Miroslava Crkoňa 
a Ing. Štefana Rosinu.

V objekte SISI Gardens, kde má 
ZPRP aj svoju kanceláriu, sa na val-
nom zhromaždení stretli 17 členo-
via združenia. Jeden člen nedávno 
ukončil svoje členstvo a pribudli 

dvaja noví členovia, takže počet čle-
nov združenia stúpol na 22. Členmi 
ZPRP sú zástupcovia nasledovných 
podnikateľských subjektov a organi-
zácií: ROSFAMILY, s. r. o., MAKYTA, a. s., 
Continental Matador Truck Tires, s. r. o., 
Continental Matador Rubber, s. r. o., 
Mikona, s. r. o., Janek s. r. o., Mäso-
kombinát, s. r. o., Poľnohospodárske 
družstvo Mestečko, Kúpele Nimnica, 
a. s., Povodie Váhu, OZ Púchov, VABA, 
a. s., Považská cementáreň a. s., PRI-
MA ZDROJ, s. r. o., Viktor Kvaššay 
VK-SOK, RONA, a. s., Miloš Pagáč, Fa-
kulta priemyselných technológií Pú-
chov, STAZU, s. r. o., Alexandra Hotel, 
s. r. o., Goms, s. r. o., SV Engineering,  
s. r. o. a Gimax servis, s. r. o.

Vo svojej správe prezident ZPRP doc. 
Vladimír Taraba predniesol analýzu 
činnosti za predchádzajúce obdo-
bie. „Združenie venovalo hlavnú 
pozornosť najmä oblasti životného 
prostredia, kde spolupracovalo pri 
tvorbe nového zákona o odpadoch. 
Pripomienky združenia k návrhu 
zákona boli akceptované. Význam-
ná bola tiež spolupráca s Tren-
čianskym samosprávnym krajom 
- združenie pomáhalo riešiť pro-
blémy zdravotnej starostlivosti a 
dopravy. Išlo o  projekt diaľničného 
privádzača Beluša - Lysá pod Maky-
tou a problémy so zimnou údržbou 
komunikácie Lazy pod Makytou -  
Kohútka. Združenie tiež spolupra-

covalo s farnosťou Horné Kočkovce 
pri rekonštrukcii kaplnky“, hovorí 
doc. V. Taraba. 

Podľa vyjadrenia prezidenta ZPRP 
bola diskusia na valnom zhromaž-
dení združenia veľmi bohatá. Ako 
sa vyjadril doc. V. Taraba: „Hovorilo 
sa napríklad o  vybudovaní chod-
níka a cyklotrasy, ktoré by spo-
jili Dolné Kočkovce s Púchovom. 
Združenie niekoľkokrát rokovalo  
s vedením mesta Púchov, kde sme 
sa v  uplynulom období stretli s 
veľkou ústretovosťou bývalého 
primátora Rastislava Heneka. 
Spolupracovali sme tiež s veľvy-
slanectvami Ruska a Bieloruska, 
s  obchodnou a priemyselnou ko-
morou v Trenčíne a Žiline. Chcel by 
som vyzdvihnúť aj výbornú spo-
luprácu s  Fakultou priemyselných 
technológií Trenčianskej univerzi-
ty. Máme dobré družobné vzťahy 
s obdobným združením zo Zlína, 
ktoré každoročne organizuje stret-
nutia v Luhačoviciach.“

Združenie zvolilo svoje prezídiu - 
prezidentom ZPRP ostáva doc. Vla-
dimír Taraba a tajomníkom Ing. Ján 
Riško, ďalšími členmi prezídia sú Ing. 
Anton Vatala, Ing. Miroslav Crkoň, 
Ing. Miroslav Stacho, Ing. Marián Vi-
doman. Valné zhromaždenie ZPRP 
sa stretáva na svojom rokovaní kaž-
dé dva roky.                         S. Flimmel

Rokovalo Združenie podnikateľov regiónu Púchov
Dňa 18. februára sa konalo valné zhromaždenie Združenia podnikateľov regiónu Púchov (ZPRP). 
Navštívili sme prezidenta združenia Doc. Ing. Vladimíra Tarabu, PhD., aby Púchovským novinám  
poskytol informácie o činnosti združenia.



inzercia10 PÚCHOVSKÉ NOVINY

OČNÁ OPTIKA
OTVORENÉ

PO-PI
SOBOTA

8:30 - 17:00
8:30 - 12:00

ZĽAVA NA MULTIFOKÁLNE
SKLÁ ČESKEJ
VÝROBY

AKCIA SA VZŤAHUJE NA VYBRANÉ ŠOŠOVKY A PLATÍ DO 30.4.2019

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ SLNEČNÉ OKULIARE UŽ OD 69 €

Moravská 687/11 (pamätná fara)
020 01 Púchov

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

Sme jednoducho

NAJLEPŠÍ 

OKULIARE NA ČÍTANIE 
A DO DIAĽKY V JEDNOM 40%
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Fašiangy v Ihrišti
Fašiangové obdobie sa v Ihrišti ani 
tento rok nezaobišlo bez tradičnej 
zábavy v miestnom kultúrnom dome 
s charakteristickým sprievodom 
masiek obcou, ktorý dokáže dokonale 
umocniť tú pravú atmosféru fašiang. 
Pochodu sa zúčastnili uniformovaní 
hasiči, množstvo dôvtipných masiek, 
spanilé dievky v krojoch a postupne 
sa pridávali aj mimoriadne pohostin-
ní občania. Naša nenápadná dedinka 
sa tak na chvíľu vytrhla zo všedného 
sobotňajšieho dňa a premenila sa na 
podmanivú veselicu plnú farieb, ra-
dosti a najmä výbornej nálady. Obcou 

sa šíril príjemný zvuk povestných ľu-
dových tónov prizvaných muzikan-
tov a zo všetkých kútov rozvoniavali 
pripravené špeciality od miestnych 
gazdiniek v podobe šišiek, langošov, 
fánok, koláčov, údenej slaninky a 
ďalších vychýrených dobrôt. Popri-
tom sa kde-tu degustovala domáca 
pálenka a od srdca spievalo i tanco-
valo všetko, čo malo hlas a pohybový 
aparát. 

Túto fašiangovú nádielku si nenechali 
ujsť ani naši cezhraniční priatelia, ha-
siči z Nedašovej Lhoty, ktorí sa ochot-

ne pričlenili k sprievodu vo fantastic-
kom stvárnení rozprávkových bytostí 
z Mrázika, čím jednoznačne prispeli k 
novému nezabudnuteľnému zážitku 
a obohatili takýmto spôsobom našu 
obec, ale aj hasičskú kroniku, za čo im, 
samozrejme, veľmi pekne ďakujeme. 
A keďže Tomáš Zvonek, jeden z čle-
nov Nedašovej Lhoty preoblečený za 
Babu-Jagu, predvádzal počas celého 
popoludnia pozoruhodné divadelné 
scénky a herecké výkony, mimoriadne 
sme vyhodnotili aj najlepšiu masku fa-
šiangov a odmenili sme ho za jeho vy-
naložené úsilie fľašou šampanského. 
Večer prebiehal v znamení príjemnej 
zábavy sprevádzanej skupinou SONG, 
sympatickej obsluhy vo výčape, čoko-
ládovej volenky a bohatej tomboly. 
Dúfame, že si účastníci tohtoročné 
fašiangy užili do sýtosti a stretneme sa 
v takomto hojnom počte opäť o rok!

Veronika Galánková, DHZ Ihrište

V duchu tradícií...
Tak ako každý rok, aj tento rok sa naša 
škola, Základná škola na Gorazdovej 
ulici, zapojila do fašiangového ošiaľu, 
ktorý vyvrcholil tradičným karneva-
lom a diskotékou konajúcou sa v po-
sledný deň pred jarnými prázdninami. 
Celý deň sa niesol v duchu tradícií a 
dobrej nálady. Žiakov a rodičov našej 
školy pri vstupe do budovy privítali 
hudobníci a speváci fašiangovými 
piesňami. Celú atmosféru dotvárali 
tradičné ľudové kroje, v ktorých boli 
vystupujúci odetí. Pre prvý stupeň 
bol pripravený program v podobe 
vystúpenia spevákov a krátke divadlo 
„pochovávanie basy“, ktoré si pre nich 
pripravili starší žiaci z 9. A. Program 
pokračoval prezentáciou masiek a 
detskou diskotékou. Pre žiakov druhé-
ho stupňa bol pripravený fašiangový 
kvíz, ktorý mal preveriť ich vedomosti 
o tomto období v roku. Počas riešenia 
kvízu dvomi vybranými žiakmi, zvyšok 
triedy tvoril tradičnú 3D fašiangovú 

masku. Následne program pokračo-
val vo vyzdobenej telocvični, kde sa 
s maskami prezentovali v sprievode 
triednych učiteľov a asistentov. Kaž- 
dá trieda popísala svoj výrobok. Za 
všetko porota, pozostávajúca z pani 
riaditeľky a pani zástupkyne, udeli-
la patričný počet bodov. Hoci dnes 
tradičné vyučovanie absentovalo, 
nahradila ho ukážka tradícií a zvykov 
našich predkov, ktoré je tak dôležité  
v deťoch pestovať. 

Petra Pagáčová, ZŠ Gorazdova 
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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

Vernisáž výstavy Juraj Vačko/Jozef Filko
Púchovská kultúra, s. r. o. pri-
pravila v „galérii“ vestibulu Di-
vadla Púchov výstavu dvoch 
mladých úspešných autorov 
- Juraja Vačku a Jozefa Filku. 
Vernisáž výstavy sa konala v 
piatok 2. marca 2019. 

Juraj Vačko je absolvent ZUŠ v Beluši a 
Považskej Bystrici, študoval tiež grafi-
ku na Strednej umeleckej škole v Tren-
číne a vizuálnu komunikáciu na Fakul-
te umení v Košiciach. Charakterizuje 
ho rôznorodosť výtvarného prejavu. 
Série obrazov uzatvára do cyklov, 
okrem maľby sa venuje aj grafike (aj 
počítačovej). Okrem výtvarnej tvorby 
je známy aj ako textár a hudobník. 

Jozef Filko je študentom magisterské-
ho štúdia Ostravskej univerzity (inter-
médiá u doc. Petra Lysáčka). Medzi 
vystavenými dielami môžeme vidieť 
grafiky s  motívmi vzbudzujúcimi 
smutné až ponuré pocity.
Výstava potrvá do 29. marca 2019.

Slavomír Flimmel
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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 ľudsko- 
dračieho spoločenstva.
MP – USA – Cinemart – 104´ – slovenský dabing – dobrodružný, animovaný. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

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 stret-
neme 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 €.

Sobota, 9. 3., 15.30 h   Nedeľa, 10. 3., 15.30 h  

PSIE VELIČENSTVO       
Rex je najobľúbenejším psíkom v britskom kráľovskom paláci. Jedného dňa sa však stratí jeho 
psia láska. Rozhodne sa preto, že ju nájde a privedie naspäť. Opúšťa bezpečné zázemie kráľov-
ských komnát a vydáva sa na dobrodružnú cestu. Za bránami paláca je život, ktorý dovtedy ne-
poznal. Túžba nájsť svoju stratenú lásku je silná a malý Rex to nevzdáva. Na svojej ceste objavuje 
nielen silu ozajstnej lásky a priateľstva, ale objaví najmä svoje naozajstné ja.
MN 7 rokov – Bel. – Magicbox – 85´ – slovenský dabing – rodinný, animovaný. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa, 10. 3., 17.30 h   

ZELENÁ KNIHA       
Green Book je inšpirovaný skutočným príbehom odohrávajúcim sa v šesťdesiatych rokoch v 
Amerike. Tony Lip (Mortensen) je taliansko-americký vyhadzovač z robotníckej triedy, ktorý pri-
jme prácu šoféra pre Dr. Dona Shirleyho (Mahershala Ali), vysoko vzdelaného pianistu afroame-
rického pôvodu. Dvaja úplne odlišní ľudia sa tak spolu vydávajú na dvojmesačné koncertné turné 
do miest na juhu, kde je rasizmus ešte hlbšie zakorenený. MN 12 rokov – USA. Vstupné 5 €.

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

Sobota, 16. 3.  veľká sála    17.00 h

KONCERT SPEVÁCKEHO ODBORU ZUŠ
Jedinečný koncert muzikálových a moderných piesní. Účinkujú súčasní a bývalí žiaci ZUŠ Púchov 
zo speváckej triedy Evy Žatkovej a hostia. Vstupné: 3 €. Vstupenky v predpredaji v pokladni aj 
online na www.kultura.puchov.sk.

Nedeľa, 17. 3.    veľká sála    15.00 a 18.00 h

RND: ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM
Najnovšia úspešná hra Radošínskeho naivného divadla opäť na dvakrát v Púchove. Vypredané. 

Štvrtok, 21. 3.                        veľká sála   15.00 h  

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dob-
rú náladu sa postará  PETER STAŠÁK. Vstupné: 3 €.  Predpredaj od 6. 3. 2019 v pokladni (od 16.00).

Sobota, 23. 3.                     rôzne miesta mesta  18.00 h – 22.00 h

NOC S LITERATÚROU
IV. ročník celomestského podujatia pri príležitosti Marca mesiaca knihy. 

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 - autorkou rozprávkovej knižky „Sofinka, malá bublinka.“ Úvod 
stretnutia hudobným sprievodom spríjemnia študentky Kristínka a Gabriela zo ZUŠ dvojhrou na 
klávesových nástrojoch s mixom populárnych piesní. Tak oslávime i sviatok MDŽ. 

Streda, 13. 3.   kinosála    15.30 h

KREATÍVNE KURZY
PAVERPOL PRE ZAČIATOČNÍKOV – kreatívna technika s úžasným výsledným efektom, vhodná 
do interiéru i exteriéru. Tentokrát pomôžeme prírode a zrecyklujeme stayré plastové obaly a vy-
tvoríme obdivuhodné dekorácie do našich domácností, na balkón, terasu, záhradku...
PLETENIE Z PAPIERA PRE POKROČILÝCH – prichádza najkrajšie obdobie roka. Čas, kedy sa zo- 
búdza k životu všetko okolo nás. Je tu jar a s ňou spojené veľkonočné sviatky. Privítajme ich vlast-
noručne vyrobenými dekoráciami z papiera. Do kurzov je nutné prihlásiť sa na tel. 0908 718 662, 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. 

Štvrtok, 14. 3.    zasadacia miestnosť       17.00 h

KLUB ZDRAVIA: PRÍRODA
S blížiacou sa jarou a teplejšími  dňami, mnohí z nás radi odídu z miest plných betónu a volia od-
dych v lone prírody. Takýto výlet má svoje veľké čaro a nabije nás pozitívnou energiou. V prípade 
priaznivého počasia sa  i my vyberieme na výlet do prírody...

KURZY A KLUBY
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3. Lassagne so špenátom, syrom, paradaj-
kami a bazalkovým pestom  
4. Morčací mini špíz so zeleninou na mie-
šanom listovom šaláte s bielou reďkvičkou, 
jogurtový dip, bagetka 

Streda: 6. 3.
Domáca zemiaková s hubami a strúhaným 
cestom
1. Krájaná ružová roštenka z grilu s gašta-
novou omáčkou, vínovou ruškou, domáce 
americké zemiaky
2. Vyprážaný syr s varenými  zemiakmi a 
maslom, domáca tatárska omáčka
3. Zapek. palacinky s tvarohom a ovocím
4. Morčací mini špíz so zeleninou na mie-
šanom listovom šaláte s bielou reďkvičkou, 
jogurtový dip, bagetka    
                                                                               
Štvrtok: 7. 3.
Gulášová so zemiakmi
1. Gratinovaný kurací steak s brokolicou, 
syrom a mandľami, jemná syrová omáčka, 
pečené zemiaky        
2. Vyprážaný mletý rezeň so syrom, petržle-
nové zemiaky, tatárska omáčka
3. Špagety s kuracou pečeňou a syrom
4. Morčací mini špíz so zeleninou na mie-
šanom listovom šaláte s bielou reďkvičkou, 
jogurtový dip, bagetka

Piatok: 8. 3.
Tekvicový krém s opečeným chlebíkom
1. Grilovaný filet zo zubáča na špenátovom 
pyré so zemiakovo-pórkovou štrúdľou                                 
2. Prírodný bravčový rezeň plnený slanin-
kou a údeným syrom, dusená ryža                                              
3 . Slovenská pizza so šunkou, syrom a 
kukuricou                      
4. Morčací mini špíz so zeleninou na mieš. 
list. šaláte s reďkvičkou, jog. dip, bagetka

Púchovčan
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 5. 3.
Frankfurtská s párkom
1. Hovädzia šťavnatá pečienka, tarhoňa
2. Prešporský údený rezeň v cestíčku, 
zemiaková kaša, ruský šalát

Streda: 6. 3.
Polievka: Minestrone
1. Plnené pražské morčacie prsia, dusená  
ryža
2. „Fajná“ bravčová krkovička, pučené 
zemiaky s cibuľkou

Štvrtok: 7. 3.
Fazuľová na kyslo s údeným mäsom
1. Bravčové rebierko na cigánsky spôsob, 
ryža/americké zemiaky
2. Plnený kapustný list, zem. kaša, uhorka

Piatok: 8. 3.
Pohronská 
1. Kuracie stehno na paprike, cestovina
2. Bravčové pliecko po dolniacky, ryža

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 5. 3.
Hŕstková, chlieb    
Slepačí  vývar s mäskom a rezancami
1. Hydinové rezančeky na smotanovo-du-
bákovej omáčke, varená cestovina
2. Šťavnatý bravčový rezeň, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom 
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, ananás, 
syr)   

Streda: 6. 3.
Gulášová poľovnícka, chlieb  
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Kurací špíz so zeleninou (cibuľka, papri-
ka, šampiňóny, cuketa), ½ dusená ryža, ½ 
hranolky
2. Znojemská roštenka, dusená ryža, zeleni-
nové obloženie 
3. Lasagne „Bolognese“, parmezán
4. Pizza Quattro Formaggi (pomodoro, 
niva, údený syr, tavený syr, eidam)  

Štvrtok: 7. 3.
Držková, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kačacie stehno, dusená kapusta, domáca 
knedľa, lokše
2. Divinové ragú, maslové halušky (5,90 €) 
3. Fusilli špenátovo-cesnakové, parmezán 
4. Pizza Vegetariana (pomodoro, olivy, 
paprika, cibuľa, šampiňóny, kukurica, syr)  

Piatok: 8. 3
Demikát, chlieb  
Hovädzí  vývar „Risi - Bisi“
1. Morčací steak na bylinkovom masle 
s anglickou zeleninou, dusená ryža
2. Mäsové guľky v paradajkovej omáčke, 
zemiakové pyré 
3. Vyprážaný pangasius, majonézový šalát
4. Pizza Rusticana (pomodoro, šunka, 
cuketa, artičoky, niva, syr)  

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 5. 3.    
Frankfurtská s párkom
Fazuľová na kyslo 
1. Kuracie soté ,,Bambino“ (šunka, tav. syr, 
kukurica, šampiňóny), dus. ryža  
2. Obrátené brav. rezne, baby zemiaky s 
maslom a pažítkou, kapustový šalát 
3. Zapekané široké rezance s tromi plnkami 
(mak, orech, sliv. lekvár)  
4. List. šalát s grilovaným enciánom, čer. 
cibuľkou a cherry paradajkami, toast  

Streda:  6. 3.
Slepačia s mäsom a rezancami
Zemiaková s majoránom a cesnakom 
1. Vypr. kurací ,,Gordon bleu“ (šunka, syr), 
zemiakové pyré, zeleninový šalát 
2. Segedínsky guláš špeciál, kysnuté knedle  
3. Špargľové rizoto s čedarom a strúhanou 
karotkou  
4. List. šalát s grilovaným enciánom, čer. 
cibuľkou a cherry paradajkami, toast               

Štvrtok: 7. 3.
Hrachová s párkom 

Zeleninový vývar s pohánkou
1. Hovädzia roštenka so šunkou a vajcom, 
dusená ryža  
2. Kurací perkelt s maslovými  haluškami   
3. Penne s bazalkovým pestom, vlašské 
orechy a parmezán
4. List. šalát s grilovaným enciánom, čer. 
cibuľkou a cherry paradajkami, toast

Piatok: 8. 3.
Kelová s klobásou
Cibuľová s vajcom a syrom  
1. Kurací steak s gril. zeleninou, dusená ryža
2. Tuniakove fašírky so syrom, varené 
zemiaky a bylinkový dresing 
3. Zemiakovo-cuketové placky s údeným 
syrom a kyslou smotanou 
4. List. šalát s grilovaným enciánom, čer. 
cibuľkou a cherry paradajkami, toast  

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 5. 3. 
Hŕstková polievka so zemiakmi, chlieb 
1. Kuracie stehno poľovnícke, dus. ryža, 
uhork. šalát 
2. Zapekaná zelenina so syrom a smota-
nou, varené zemiaky 

Streda: 6. 3.
Kurací vývar so špenát. haluškami, chlieb 
1. Pečené bravč. výpečky, dus. kapusta, 
kysnutá knedľa
2. Tagliatelle cestoviny s krevetkami a 
cesnakom

Štvrtok: 7. 3.
Gulášová s mäsom a zemiakmi, chlieb 
1. Hovädzie filé „Esterházy“, dusená tarhoňa 
2. Vyprážaný zeler, opekané zemiaky, tatar. 
omáčka

Piatok: 8. 3 
Brokolicový krém, chlieb
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku, zemiak. 
kaša, mrkvový šalát s ananásom
2. Osie hniezda so škoricou

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

Streda: 6. 3.
Cesnaková číra so šunkou a krutónmi
1. Kuracie prsia plnené sušenou paradaj-
kou, dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Demänovský srnčí steak, pučené zemia-
ky s pórom
3. Žemľovka s tvarohom a jablkami
Dezert: Ananásové rezy

Štvrtok: 7. 3.
Hŕstková

1. Morčacie soté na dubákoch, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Bravčový steak na pikantnej slivkovej 
omáčke, americké zemiaky, zeleninové 
obloženie 
3. Brokolicové karbonátky, zemiakové pyré, 
mrkvovo-jablkový šalát   
Dezert: Viedenský zákusok

Piatok: 8. 3.
Mrkvová s hráškom a syrovými knedličkami    
1. Kyjevské kuracie prsia, opekané zemiaky, 
zeleninové obloženie  
2. Hovädzie ragú na zelenine, tarhoňa                    
3. Listový šalát s cherry paradajkami a grilo-
vanými kúskami lososa, kôprový dresing
Dezert: Punčové rezy

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 5. 3.
Zeleninová s hráškom a rajbaničkou 
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska 
omáčka
2. Kurací plátok zapečený s jablkom a 
syrom, ryža, hranolky 
3. India: Bravčové mäsko v OYSTER omáčke, 
zeleninové špagety 

Streda: 6. 3. 
Šošovicová so zeleninou
1. Šišky s džemom
2. Grilovaný losos, pečené baby zemiaky, 
bylinkový dresing 
3. India: Kuracie mäsko LABABDAR, chlieb 
NAAN, zeleninová príloha 

Štvrtok: 7. 3.  
Špenátová krémová, chlebové krutóny 
1. Hrachová kaša s grilovanou klobáskou a 
vajíčkom, chlieb 
2. Hovädzia roštenka na šampiňónoch, 
tarhoňa, čalamáda 
3. India: Morčacie mäsko s chili, pečená 
ryža s kukuricou 

Piatok: 8. 3.
Kapustová s údeninou, chlieb 
1. Tortelliny so syrovou omáčkou, prosci-
uttom a parmezánom 
2. Kurací CORDON BLEU, zemiakové pyré, 
paradajkový šalát 
3. India: Grilovaný rybací filet so sladkou 
chili omáčkou, grilovaná zelenina 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 5. 3
Zemiakovo-mrkvový krém
1. Morčacie prsia so syrovo-rajč. krustou na 
šampiň. omáčke, dusená ryža, mix šalátik   
2. Prírodný kurací stesk s bylinkami, hráško-
vá ryža, miešaný šalát 

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  
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Možno aj vy ste už videli nasledujúcu 
situáciu: auto zberovej spoločnosti, 
ktoré bežne vyváža kontajnery na 
zmesový odpad, prišlo vyviezť viace-
ré kontajnery vytriedeného odpadu 
za sebou. Prípadne, ak zbierate od-
pad do vriec, smetiari naraz naložia 
na korbu vrece s plastmi aj vrece s 
papierom. Na základe tohto ste moh-
li prísť k záveru, že je zbytočné doma 
triediť odpad, veď aj tak sa to všetko 
odvezie na jednu kopu či na skládku. 

Ako to teda v skutočnosti je?
V prvom rade si treba uvedomiť, že 
vytriedený odpad je surovinou, s 
ktorou sa obchoduje a následne sa 
používa na výrobu nových výrobkov. 
Triedením a recykláciou sa šetria prí-
rodné zdroje aj zásoby nerastných 
surovín. Správne vytriedený odpad 
je opätovne spracovaný a využitý.

Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje 
viacero typov zberných vozidiel, kto-
ré majú rozličné technické riešenia. 
Často sa stáva, že zberová spoloč-
nosť používa to isté vozidlo na zber 
zmesového odpadu a tiež na zber 
triedeného odpadu. Najčastejšie na 
Slovensku prebieha zber vytriede-
ných zložiek odpadu po jednotli-
vých druhoch. Auto odvezie podľa 
zberového kalendára napríklad pa-
pier a to isté auto sa iný deň prázdne 
vráti a vyzbiera plasty. Ďalší deň ním 
zasa zvezú zmesový odpad.

Existujú však i také zberové vozi-
dlá, ktoré majú rozdelený nákladný 
priestor a pri vývoze sa súbežne 
zbierajú rôzne vytriedené druhy 
odpadu. Každá zložka sa však vtedy 
sype zvlášť do osobitného zásob-
níka, ktorý je súčasťou nákladné-
ho priestoru vozidla. Táto forma k 
životnému prostrediu priateľskej-
šia, keďže zberové autá nejazdia 
na jedno miesto viackrát. Šetrí sa 
čas, pohonné hmoty a menej na-
jazdených kilometrov sa odrazí aj 
na menšej produkcii skleníkových 

Všetok vytriedený odpad nekončí na jednej skládke

plynov. Rovnako to platí i v prípade 
odpadu zbieraného do vriec. Vrecia 
aj po naložení na nákladný priestor 
vozidla chránia vytriedený odpad 
pred tým, aby sa pomiešal.

Všetok vytriedený odpad potom pu-
tuje na triediacu linku, kde sa rozdelí 
podľa materiálu. Na linke sa ďalej do-
trieďuje na jednotlivé druhy. Naprí-
klad plasty sa dotrieďujú niekedy až 
na 18 druhov a papier na dva až štyri 
druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i 
nečistoty, ktoré do triedeného zbe-

ru nepatria. Občas však skutočne 
môže odpad z farebného kontajne-
ra alebo vreca skončiť na skládke. 
Ak totiž vytriedený odpad obsahuje 
viac než 45 percent nečistôt – čiže 
iného, napríklad zmesového odpa-
du, nie je možné jeho následné do-
triedenie (či už z finančného alebo 
hygienického hľadiska). 

Ak správne triedime, svet je krajší
Majte na pamäti nasledovné pravi-
dlá:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do 
koša, vráťte ich do predajne. 
• Dodržiavajte farebnú abecedu tri-
edenia: sklu patrí zelená, papieru 
modrá, plastom žltá, kovom červe-
ná a nápojovým kartónom oranžo-
vá farba. Napovie vám aj označenie 
na obale. 
• Riaďte sa pravidlami triedenia svo-
jej obce. Len vytriedený odpad sa 
dá zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vy-
triedený odpad občan neplatí, jeho 
zber hradia výrobcovia prostredníc-
tvom OZV ENVI - PAK.

Zdroj: OZV ENVI - PAK

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

Otváracie hodiny KRYTEJ PLAVÁRNE MŠK

Pondelok:  15.30 - 20.30  (športovci MŠK)
Utorok:  15.30 - 20.30  (ženy)
Streda:   15.30 - 20.30  (muži)
Štvrtok:   15.30 - 20.30  (spoločná)
Piatok:   15.30 - 20.30  (spoločná)
Sobota:   zatvorená
Nedeľa:  15.30 - 20.30  (spoločná)

Otváracie hodiny SAUNY (v objekte krytej plavárne)
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ÁZIJSKÉ BISTRO
HA NOI

OTVORENÉ
DENNE:
Po-Pia  
So      
Ne      

Streženická cesta 45, 
020 01 Púchov

   (SISI GARDENS)

+421 944 757 999 0903 751 496

BUDOVA
BUSINESS

CENTRA - PRÍZEMIE

8:00 - 19:00
8:00 - 17:00
zatvorené

Milí rodičia!
 
Chcete pre svoje dieťa kvalitné 
a radostné vzdelávanie?

Potom máte možnosť pozrieť si 
samostatne alebo aj spolu s Vaším 
dieťaťom - predškolákom našu školu 
počas Dňa otvorených dverí, 
ktorý sa uskutoční dňa 13.3. 2019 
od 9,00-12,30 hod. a od 15,00-16,30 hod. 
Pre deti sú pripravené  hrové aktivity.
 
Teší sa na Vás spoločenstvo učiteľov a žiakov 
CZŠ sv. Margity v Púchove
 

Cirkevná základná škola sv. Margity

v á s  p o z ý v a  n a

D EŇ  O T V O R E N Ý C H  D V E R Í
1 3 . 3 .  2 0 1 9

Zápis prvákov do školy 
sa uskutoční dňa 2.4. a 9.4. 2019.
tel. kontakt 042 463 52 67

MŠK Púchov
vs.FMK Nové Zámky

9. 3. sobota o 14. 30 
futbalový štadión MŠK Púchov

ŠTARTUJE JARNÁ ČASŤ TIPOSLIGY
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Mali ste rád divadlo už ako dieťa 
alebo vás pritiahlo postupne?
Možno je to dedičné, veď moja mama 
hrávala ochotnícke divadlo a patrila 
medzi skvelých recitátorov. Divadlo 
ma začalo priťahovať už keď som kon-
čil základnú školu a imitácie komic-
kých postáv ma hnali stále dopredu. 
Na gymnáziu sme nacvičovali krátke 
scénky a etudy. Účinkoval som v sú-
bore mladých „A DOSŤ“, keď sme s 
rozprávkou „Kocúr v čižmách“ odoh-
rali viac ako sto repríz. Vystúpenia po 
celom Slovensku aj v zahraničí boli 
prínosom a veľkou skúsenosťou mla-
dého kolektívu. Veď nakoniec som 
si z tejto partie vybral svoju budúcu 
manželku na spoločnú cestu živo-
tom. Dlhú pauzu preťala v roku 2005 
divadelná hra „RETRO“ v réžii Emílie 
Čibenkovej a potom v lete roku 2016 
Stanislav Kozáčik urobil prvý reálny 
krok - dal dohromady staronový Di-
vadelný súbor Makyta. Podarilo sa a 
myslím si, že sme potešili všetkých 
našich priaznivcov a podporovateľov. 
Sme jedna veľká divadelná rodina, po-
známe sa roky, veď k dnešnému dňu 
sme naštudovali už tri celovečerné di-
vadelné predstavenia (pozn. red.: Svet 
podľa Helen alebo maľovanie kvapiek 
– r. 2016, Kto už dnes nemá maslo na 
hlave – r. 2017, Mister Dolar – r. 2018).

Na ktoré vaše predstavenia si spo-
mínate najradšej?
Každé predstavenie je niečím špecific-

ké. Napríklad pri finišovaní nácviku 
poslednej divadelnej hry Mister Do-
lar som mal pocit, že pred premiérou 
sa už prejavuje ponorková choroba, 
keďže sme sa stretávali nonstop tri 
mesiace. No aká je silná naša divadel-
ná rodina, keď už začiatkom januára 
sa komunikovalo na Facebooku, či by 
sme sa nestretli a kedy sa do reprízy 
zas uvidíme!

Prečo si myslíte, že vám sedia 
práve komické postavy?
Vo všeobecnosti mám veselú pova-
hu, takže sa v komických postavách 
cítim ako ryba vo vode. Doteraz 
som hral viac-menej len komické 
roly, no je možné, že do budúcnosti 
naštudujeme so súborom aj váž-
nejšiu tematiku. Potom nech diváci 
posúdia, aká postava ide človeku 
viac k srdcu.

Aký je váš proces prípravy na 
rolu? 
Každá herecká postava vyžaduje 
veľkú sebadisciplínu a množstvo 
úsilia. Snažím sa vložiť sa do po-
stavy a dať zo seba čo najviac. Roz-
mýšľam, zvažujem, skúšam pohy-
bovo alebo intonačne, akoto bude 
vyzerať na javisku. Samozrejme, 
predstava režiséra je v tomto prípa-
de prvoradá. 

Kto je vaším hereckým vzorom?
Mojím hereckým vzorom, čo sa 

Ján Krump: V komických postavách som ako ryba vo vode 

týka púchovského divadla, je Viliam 
Hodoň, s ktorým som sa poznal od 
malička. Už dávno som poznal veľkú 
profesionalitu tohto púchovského 
divadelného velikána. Ďalší je Jaro-
slav Marvan, ktorý sa vedel stotožniť 
s charakterom postavy natoľko, že 
exceloval v každej postave, v ktorej 
účinkoval.

Ako sa prejavuje herectvo vo va-
šom profesionálnom či osobnom 
živote?
Herectvo mi pomohlo napríklad 
pri vystupovaní pred väčším množ-
stvom ľudí, aj keď zdravé množstvo 
trémy je potrebné. A čo sa týka do-
mova - manželka Renáta je bývalá 
divadelníčka a naše deti sú nasiak-
nuté rôznymi filmovými frázami a 
vetami, s ktorými niekedy so smie-
chom až cez slzy komunikujeme.

Ja ľahšie vystupovať pred domá-
cim či cudzím publikom?
Je v podstate jedno, či hráme pre 
domáce alebo cudzie publikum. 

Pred každým publikom musíme 
byť vždy pripravení a mať rešpekt. 
Našou najväčšou odmenou je po-
tlesk spokojného diváka. No doma 
potom dostávame väčšiu odozvu, 
ľudia na ulici aj známi sa radi pode-
lia o svoj názor, pochvalu či kritiku. 

Ako hodnotíte z pozície ostrieľa-
ného divadelníka novú krv, ktorú 
badať na posledných predstave-
niach?
Členovia Divadelného súboru Ma-
kyta majú za úlohu okrem naštu-
dovania a odohratia divadelného 
predstavenia aj výchovu nástup-
cov, čo sa nám čiastočne aj darí. 
Veď oživenie krvi prospieva záko-
nite celému kolektívu. Pred hrou 
Mister Dolar sme pribrali dvoch 
nových členov (pozn. red.: Šimon 
Gabčo, Matej Drobný), ktorí sa na 
javisku ukazujú ako veľmi schopní 
adepti.

Sofia Martinková
Foto: Archív  J. Krumpa, FB

Takmer štvrť storočie ho môžete s menšími i väčšími prestávkami vídať na predstaveniach ochotníckych 
divadiel z Púchova. Ján Krump, otec dvoch detí a vyštudovaný inžinier ekonómie, ktorý sa živí ako pre-
dajca dopravných pásov, doteraz účinkoval v celkovo ôsmich predstaveniach púchovských divadelných 
súborov. Najbližšie ho budete môcť vidieť v pozícii hlavného protagonistu v komediálne ladenej hre Mis-
ter Dolar, ktorej ďalšia repríza je prístupná aj verejnosti v rámci regionálnej súťaže ochotníckych divadiel 
dospelých 24. marca v Divadle Púchov. Odkiaľ pramení jeho vášeň pre divadlo a ako sa pripravuje na rolu?  
Ján Krump, herec i komik nielen na javisku nám ponúkol pohľad do života za oponou.

V poslednej hre DS Makyta „Mister Dolar“ bravúrne stvárnil rolu 
čašníka Jeana,alias Jovana Todoroviča - miliardára.
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Hokejistom MŠK Púchov mohli pri návrate do elit-
nej štvorky pomôcť iba dve výhry na Záhorí a záro-
veň sa museli spoliehať, že Trenčania nezabodujú 
na ľade lídra v Bratislave. Prvý zápas Slovan vyhral, v 
druhom však Trenčanom podľahol, a tak idú Púchov-
čania do play-off z piatej priečky. Tú by pred sezónou
brali všetkými desiatimi, ale... 

45. kolo:
MHKM Skalica – MŠK Púchov 0:3 (0:1, 0:0, 0:2), 

16. M. Urban (Omelka, Chykantsev), 47. Urbánek (Ha-
jas, Putala), 48. M. Urban (J. Urban)

Zostava MŠK Púchov: 
Opatovský – J. Urban, Hajas, Omelka, Krajčovič, Zlo-

cha, Pobežal, Majerník, Vojtech – Kuric, Urbánek, Pu-
tala – Januščák, Križan, Rusnák – Chykantsev, Kuriš, 
M. Urban – Vrbica, Suchánek, Bubela, tréner Miroslav 
Nemček

Ostatné výsledky 45. kola: 
Slovan Bratislava – Trenčín 3:1, Žilina – Nitra 0:5, 

Spišská Nová Ves – Michalovce 6:1, Poprad – Košice 
1:3, Martin – Banská Bystrica 1:2, Liptovský Mikuláš 
– Zvolen 8:4

46. kolo: 
MHKM Skalica – MŠK Púchov 4:8 (1:0, 1:5, 2:3), 

28. Rusnák (Jančušák), 29. Krajčovič (Pobežal, Rus-
nák), 34. J. Urban (Kuric, Putala), 36. Putala (Urbánek, 
Kuric), 39. Urbánek (Putala), 57. M. Urban (J. Urban), 
59. M. Urban (Krajčovič, Kuric), 60. Rusnák

Zostava MŠK Púchov: 
Kmošena, Opatovský – J. Urban, Hajas, Omelka, 

Krajčovič, Zlocha, Pobežal, Majerník, Vojtech – Kuric, 
Urbánek, Putala – Januščák, Križan, Rusnák – Pancie-
ra, Kuriš, M. Urban – Vrbica, Suchánek, Bubela, tréner 
Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 46. kola: 
Slovan Bratislava – Trenčín 1:4, Žilina – Nitra 3:2, 

Martin – Banská Bystrica 4:3, Liptovský Mikuláš – Zvo-
len 9:4, Poprad - Košice 4:3 pp
1. Slovan 52 40 2 0 1 9 251:116 125
2. Košice  52 33 4 0 6 9 212:114 113
3. Poprad  52 32 5 0 4 11 227:132 110
4. Trenčín  52 29 6 0 3 14 193:112 102
5. MŠK Púchov  52 29 4 0 5 14 169:114 100
6. B. Bystrica  52 26 7 0 2 17 176:141 94
7. Sp. N. Ves  51 26 4 0 4 17 168:130 90
8. Martin  52 23 1 0 3 25 156:166 74
9. Michalovce  51 19 5 0 3 24 149:184 70
10. Nitra  52 18 3 0 2 29 136:158 62
11. L. Mikuláš 52 15 0 0 3 34 137:207 48
12. Skalica  52 13 2 0 4 33 118:222 47
13. Žilina  52 9 4 0 4 35 113:234 39
14. Zvolen  52 4 0 0 3 45 99:274 12

8. Ružomberok  31 8 2 21 102:174 18
9. Brezno  31 7 0 24 79:251 14
10. Lučenec  30 0 0 30 69:518 -2
7. HT
31. kolo: 
MŠK Púchov – HK Brezno 8:2 (4:2, 3:0, 1:0), 2. Cebo 
(Palan, Vráblik), 4. Brežný (Vrtiel, Pobežal), 8. Štrbáň 
(Pobežal), 18. Brežný (Pobežal), 23. Pobežal (Novot-
níček), 29. Brežný (Pobežal), 39. Cebo (Štrbáň), 41. 
Pobežal (Brežný, Vrtiel)
Ostatné výsledky 31. kola: 
Martin – Zvolen 4:6, Žilina – Liptovský Mikuláš 10:1, 
Dolný Kubín – Považská Bystrica 4:2, Lučenec – Ban-
ská Bystrica 0:11
1. D. Kubín 31 25 3 2 198:49 53
2. B. Bystrica  32 24 2 5 224:90 50
3. MŠK Púchov  31 19 5 7 207:102 41
4. Žilina  31 19 3 8 201:109 41
5. Zvolen  32 17 5 9 147:129 37
6. P. Bystrica  31 9 5 17 127:151 23
7. Martin  31 9 1 21 86:180 19
8. Lučenec  31 8 0 23 102:224 16
9. Brezno  31 6 2 23 72:182 14
10. L. Mikuláš  31 5 0 26 71:219 10

6. HT
31. kolo: 
HK Brezno – MŠK Púchov 6:5, Zvolen – Martin 9:6, 
Liptovský Mikuláš – Žilina 4:10, Považská Bystrica 
– Ružomberok 5:3, Banská Bystrica – Rimavská So-
bota 9:1
5. HT
31. kolo: 
HK Brezno – MŠK Púchov 3:4, Zvolen – Martin 1:8, 
Liptovský Mikuláš – Žilina 3:12, Považská Bystrica 
– Dolný Kubín 8:6, Banská Bystrica – Rimavská Sobo-
ta 5:1

van Bratislava 2:1, Prievidza – Trnava 5:4, Liptovský 
Mikuláš – Trenčín 1:1

16. kolo: 
MHK Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 3:2 (1:0, 
0:2, 2:0), 25. Veteška (Žemla), 37. Bednár (Žemla)
Ostatné výsledky 16. kola: 
Zvolen – Košice 2:4, Martin – Prešov 5:0, Prievidza 
– Slovan Bratislava 3:5, Poprad – Trenčín 1:8, Banská 
Bystrica – Brezno 10:1
1. Košice  17 14 0 3 88:35 28
2. Slovan  17 12 3 2 62:28 27
3. Nitra  16 12 2 2 74:29 26
4. Trenčín  15 10 5 0 64:23 25
5. Martin  16 12 1 3 62:23 25
6. Zvolen  17 10 1 6 68:44 21
7. L. Mikuláš  17 7 2 8 48:54 16
8. Trnava  16 6 1 9 45:47 13
9. Prievidza  17 5 1 11 46:80 11
10. MŠK Púchov  15 5 0 10 28:53 10
11. Brezno  15 3 2 10 41:74 8
12. B. Bystrica  16 3 2 11 36:76 8
13. Poprad  17 2 3 12 28:71 7
14. Prešov 17 1 1 15 27:80 3
8. HT
31. kolo:
MŠK Púchov – HK Brezno 7:0 (2:0, 3:0, 2:0), 7. Laz-
kov, 17. Kohutiar (Zajvald), 22. Škultéty (Lazkov), 28. 
Pišoja (Kováčik, Hudík), 37. Pišoja (Hajas, Škultéty), 
56. Hudík (Kováčik), 57. Mikovič
Ostatné výsledky 31. kola: 
Martin – Zvolen 3:0, Žilina – Liptovský Mikuláš 14:1, 
Ružomberok – Považská Bystrica 5:5, Lučenec – Ban-
ská Bystrica 0:15
1. Žilina  31 24 2 5 221:71 50
2. Martin  31 23 3 5 229:66 49
3. Zvolen  31 22 3 6 203:58 47
4. MŠK Púchov  31 21 4 6 194:36 46
5. B. Bystrica  32 19 2 11 210:74 40
6. L. Mikuláš  31 13 1 17 157:139 27
7. P. Bystrica  31 9 1 21 107:184 19
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HOKEJ

Dve výhry na štvorku nestačili, Trenčín vyhral na Slovane
Extraliga dorast

I. liga starší žiaci

Všetko o hokeji:
www.hockeyslovakia.sk

Kadeti

I. liga mladší žiaci

Minulý týždeň dorastenci MŠK Púchov dvakrát podľahli Trenčínu a klesli v tabuľke na piate miesto. Počas uply-
nulého výkendu však Púchovčania dvakrát zvíťazili na Záhorí, no Trenčín dokázal raz vyhrať na Slovane, a tak 
Púchovčania idô do play-off z piatej priečky.             FOTO: Anka Urbanová

Skupina o majstra
15. kolo: 
HK ŠKP Poprad – MŠK Púchov 1:5 (1:1, 0:4, 0:0), 3. 
Lezzani (Papán), 28. Žemla (Papán, Kubala), 33. Žemla 
(Papán), 34. Mišák (Bednár), 38. Veteška (Kubala)
Zostava MŠK Púchov: 
S. Urban – Veteška, Pobežal, Krajčoviech, Svinčák, 
Jonák, Slížik – Papán, Žemla, Ondražík – Kubala, Mo-
ravanský, Mišák – Gašpárek, Bednár, Lezzani, tréner 
Viktor Štefanec
Ostatné výsledky 15. kola: 
Martin – Košice 0:4, Zvolen – Prešov 1:0, Nitra – Slo-
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Plávanie - Veľká cena Trnavy, 23. - 24. februára

V sobotu a nedeľu 23. - 24.februára sa púchovskí 
plavci zúčastnili medzinárodnej plaveckej súťaže 
Veľká cena Trnavy - na plavárni Materiálovotech-
nologickej fakulty STU v Trnave. V konkurencii 376 
plavcov z 34 klubov z Poľska, Holandska, Českej re-
publiky a Slovenska sme sa rozhodne nestratili. Vý-
znamné je aj to, že celkovo bolo prihlásených okolo 
550 pretekárov, pričom organizátori museli pristúpiť 
k nepopulárnemu kroku obmedzenia počtu súťažia-
cich – zredukovali ich na 376 pretekárov s celkovým 
počtom 1799 štartov.

Tréneri Danka Strelčíková a Peter Bílik vyjadrili spo-
kojnosť s dosiahnutými časmi našich borcov, pričom 
drvivá väčšina si odnášala aj nové osobné maximá v 
jednotlivých disciplínach. Ak to mám sumarizovať, 
13 našich pretekárov absolvovalo v sobotu a nedeľu 
celkom 72 individuálnych štartov a z toho bolo vy-
tvorených 63 nových osobných rekordov. Veľmi sa 
tešíme aj širokej účasti a podpore rodičov našich 
súťažiacich detí. Medzi úspešných reprezentantov 
púchovského klubu sa zaradili Samuel Jancík, Mar-
tin Matušík, Adelka Cengelová, Simonka Ciesarová, 
Karin Šmigurová, sestry Ina a Lucia Jurgové, Elizabet 
Marmanová, Lea Kmošenová, Matej Turza, Richard 
Pobežal, Cyprichová Daniela a Pavol Beňo. 

Najviac zaujala svojím výkonom na 200 metrov 
voľný spôsob Lea Kmošenová, ktorá časom 2:08,68 
nielenže vylepšila púchovský historický rekord, ale 
zároveň splnila aj limit na zaradenie do reprezentá-
cie Slovenska vo svojej vekovej kategórii. Ako vidieť, 

tvrdá tréningová drina prináša svoje ovocie, námaha 
v tréningu sa prejavuje posúvaním vlastných osob-

ných maxím a z toho vyplývajúcich aj posunoch v 
slovenskom rebríčku.        Peter Bílik, tréner

Púchovskí plavci v Trnave so 63 osobnými rekordmi 

Volejbal

Mladí Púchovčania v Novom Meste bez straty setu
Volejbalové talenty Volejbalového oddielu 1970 

MŠK Púchov sa počas minulého víkendu predstavili 
na turnaji v kategórii midi a mini chlapcov v Novom 
Meste nad Váhom. 

Ako prví sa predstavili na pôde u súpera chlapci z 
kategórií MIDI v ktorom mal Púchov a Nové Mesto 
po dve družstvá.  

Prvé zápasy odštartovali v rovnakom čase. Púchov 

A zdolal po veľmi dobrom výkone súpera Nové Mes-
to B, keď Púchovčania zdolali svojho súpera hladko 
2:0 na sety. Súčasne na druhom ihrisku prebiehal sú-
boj medzi našimi chlapcami z Púchova B proti Nové-
mu Mestu A, v ktorom taktiež naši mladí chlapci po 
kolektívnom výkone zvíťazili nad súperom v pomere 
2:0. 

Po odohratí oboch zápasov sa pokračovalo v sú-
bojoch medzi Púchovom A proti Novému Mestu A  a 
taktiež Púchovom B proti Novému Mestu B, v ktorých 
si naši hráči odniesli víťazstva a plný počet bodov. 

Zostava Púchov A: Janoško, Žiačik Š., Žiačik S., Ma-
zák, tréner Pecho

Zostava Púchov B: Prokop, Kapustinec, Galánek, 
Kováč, tréner Dvorský

Po krátkej pauze sa pokračovalo v turnaji v kategó-
rii mini, kde naši chlapci suverénne zvíťazili v každom 
zápase a nedali súperovi žiadnu šancu uspieť na do-
mácej palubovke. 

Výsledky: 
Púchov A - Nové Mesto A 2:0
Púchov A - Nové Mesto B 2:0
Púchov B - Nové Mesto A 2:0
Púchov B - Nové Mesto B 2:0
Púchov C - Nové Mesto A 2:0
Púchov C - Nové Mesto B 2:0
Zostava Púchov C: Žiacik, Prokop, Galánek, M. Mo-

ravčík, Z. Moravčík, Ďurovec, Babčan, Struhár, Vozár, 
Pa. Kaňka, Pe. Kaňka, Klobučník, tréneri Dvorský, Pe-
cho, Blažej.

Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentá-
ciu VO 1970 MŠK Púchov.

Vladimír Luhový 
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Futbal

Stolný tenis

Dolné Kočkovce i Lysá v predohrávke dvakrát víťazne
   4. liga muži
   Obaja zástupcovia Púchovského okresu v štvrtej 
stolnotenisovej lige Trenčianskeho kraja si z dôvo-
du volieb prezidenta svoje stretnutia 23. a 24. kola 
predohrali. Dolné Kočkovce i Lysá pod Makytou si na 
svoje konto pripísali po dve víťazstvá. Dolné Kočkov-
ce tak potvrdili príslušnosť k elitnej šestke súťaže a 
Lysá si definitívne zabezpečila štvrtoligovú prísluš-
nosť aj pre budúcu sezónu. 
   Výsledky:
   23. kolo: Lysá pod Makytou – Otrhánky 10:8 (Pa-
náček 4, Schulcz 1, Janíček st. 1, Ladecký 1, štvorhra), 
Slovan Dolné Kočkovce – Malé Chlievany 11:7 (R. 
Škrabko 3, Janiš 2, Michalec 2, J. Škrabko 2, 2x štvor-
hra)
   24. kolo: Lysá pod Makytou – Malé Chlievany 
12:6 (Panáček 3, Schulcz 3, Janíček ml. 2, Ladecký 2, 
2x štvorhra), Slovan Dolné Kočkovce – Otrhánky 
11:7 (R. Škrabko 3, Michalec 3, Fedora 2, J. Škrabko 
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 21 11 6 4 219:159 49
4. D. Kočkovce 22 12 3 7 212:184 49
5. Otrhánky 22 11 3 8 211:185 47
6. Handlová 21 9 7 5 211:167 46
7. Oslany 20 9 5 6 200:160 43
8. Chocholná 21 9 2 10 188:190 41
9. Lysá 22 7 3 12 165:231 39
10. T. Jastrabie 20 8 1 11 144:216 37
11. Tr. Bohuslavice 21 5 3 13 160:218 34
12. Kanianka 21 5 3 13 159:219 34
13. M. Chlievany 22 2 4 16 157:221 30
14. Prievidza B  21 1 4 16 116:262 27
   5. liga muži
   V stretnutí nováčikov sa už nehralo o záchranu, ale 
skôr o prestíž. Dohňany i Nozdrovice už majú piato-
ligovú účasť istú aj v budúcej sezóne, a tak si mohli 
schuti zahrať. Vo vyrovnanom stretnutí sa napokon 
šťastie priklonilo na stranu Nozdrovíc, ktoré napokon 
vyhrali s Dohňami najtesnejším pomerom. 
   19. kolo: 
   Ladce B – Nová Dubnica C 12:6, Gajdošík 4, Jan-
kovský st. 3, Sňahničan 2, Pišta 1, 2 štv. – Oravec 3, 
Palieska 2, Oravcová 1, Nozdrovice A – Dohňany A 
predohrané 10:8, Didek 4, J. Kalus 3, Koštialik 1, 2 
štv. – R. Baška, M. Baška, Junga, Hološko po 2,  TTC 
Považská Bystrica B – Pruské A 4:14, Kulichová 2, 
Dujsíková, Lednický po 1 – Joz. Šatka, Jakúbek po 4, 
Ondruška 3, Paulovič 1, 2 štv., Dubnica nad Váhom 
– Medeko Považská Bystrica A 8:10, Topák 3, Gereg 
2, Slivka, Dolinský po 1, 1 štv. – Guláč 4, Lipa 3, Belás 
2, 1 štv., N. Dubnica B – Slovan Považská Bystrica 
A 8:10, Janiga 3, Garaj 2, Košík, Lászlová po 1, 1 štv. 
– Šuba 4, Zemančík 3, Kvaššay 2, 1 štv., Dolný Moš-
tenec – Sedmerovec B predohrané 9:9, Kmecík, 
Podmaník st. po 3, Bírošík 2, Baláž 1 – M. Višenka 3,F. 
Barták, M. Šelinga st. po 2, 2 štv.
1. D. Moštenec   19 15 2 2 242:100 51
2. Medeko PB   19 15 1 3 220:122 50
3. Pruské   19 12 3 4 217:125 46
4. Dubnica   19 11 4 4 207:135 45
5. Sedmerovec B  19 11 1 7 187:155 42
6. Slovan PB   19 11 1 7 188:154 42
7. Ladce B  19 10 0 9 180:162 39
8. N. Dubnica B  19 8 0 11 142:200 35
9. TTC PB B  19 4 3 12 138:204 30
10. Dohňany   19 4 2 13 142:200 29
11. Nozdrovice   19 3 3 13 127:215 28
12. N. Dubnica C  19 0 0 19 62:280 19

   6. liga muži
Šiestu stolnotenisovú ligu ovládli mužstvá z Púchov-
ského okresu. Belušania nenechali nikoho na pochy-
be, že to s postupom medzi oblastnú elitu myslia 
vážne a za domácimi stolmi rozdrvili v predohrávke 
rezervu Slovana Považská Bystrica. Dolné Kočkovce 
B si rovnako hladko poradili s rezervou Pruského a 
preskočili vďaka lepšiemu skóre v tabuľke Zliechov. 
   19. kolo: 
   Sedmerovec C – Červený Kameň 11:7, A. Mišík, 
Galko po 3, Mazán 2, J. Mišík 1, 2 štv. – Oboňa 4, Ľ. 
Dohňanský 2, Bajzík 1, Dolná Mariková – TTC Považ-
ská Bystrica C 16:2, Striženec, Žiačik po 4, V. Meli-
cherík, Seko po 3, 2 štv. – Martaus 2, Dolné Kočkovce 
B – Pruské B 15:3, Michalec, P. Majdán po 4, Crkoň 3, 
Fedora 2, 2 štv. – Černej 2, Beránek 1, Pružina A – Me-
deko Považská Bystrica B 9:9, Krupa, Sádecký po 3, 
Behro, Topor po 2, 1 štv. – I. Melicherík 3, Ľ. Višenka, 
Herco po 2, Ľ. Melicherík 1, 1 štv., Beluša A – Slovan 
Považská Bystrica B predohrané 15:3, I. Hrevuš, Ľ. 
Hrevuš, M. Konrád po 4, Ochotnícky 1, 2 štv. – J. Gálik, 
Cedzo, Babušík po 1, Zliechov – Milochov A 12:6, M. 
Vicen, J. Vicen po 4, E. Vicen, D. Mišík st. po 1, 2 štv. 
– Lutišan, Hojdík po 2, Michalík, Benko po 1.
1. Beluša   19 16 0 3 237:105 51
2. D. Kočkovce B  19 13 2 4 208:134 47
3. Zliechov   19 12 4 3 205:137 47
4. Slovan PB B  19 10 4 5 200:142 43
5. D. Mariková   19 9 5 5 189:153 42
6. Pruské B  19 9 4 6 179:163 41
7. Medeko PB B  19 9 2 8 190:152 39
8. Sedmerovec C  19 7 1 11 157:185 34
9. Milochov   19 7 0 12 145:197 33
10. Pružina   19 5 3 11 170:172 32
11. Č. Kameň   19 3 1 15 124:218 26
12. TTC PB C  19 1 0 18 48:294 21
   7. liga muži JUH
   V derby južnej skupiny siedmej ligy sa proti sebe 
postavili Horná Breznica a Dolné Kočkovce C. Domáci 
si podľa očakávania pripísali na svoje konto hladkú 
výhru a napriek lepšiemu skóre im patrí druhá ne-
postupová priečka. V prospech Dubničanov hovorí 
lepší pomer setov zo vzájomných stretnutí, keď obe 
skončili remízou. Mladučká rezerva Beluše nedokáza-
la bodovať ani v pätnástom stretnutí, jej chvíle však 
určite prídu v budúcnosti. 
   17. kolo: 
   3. ZŠ Dubnica nad Váhom – voľno, JoLa Dubnica 
nad Váhom – Miracles Dubnica nad Váhom predo-
hrané 13:5, Švikruha 4, Rojkovič 3, Kminiak 2, Lalin-
ský, Hebr po 1, 2 štv. – Jakuš, Heštera po 2, Trenčan 
1, Horná Breznica – Dolné Kočkovce C 14:4, Lipták, 
Tomanica po 4, Kocúr 3, Šurian 1, 2 štv. – Hudec 2, Cr-
koň, M. Majdán po 1, Beluša B – Nozdrovice B 0:18, 
Zemanovič, Raček, Blažíček po 4, Otruba, Krištof po 
2, 2 štv., Dohňany B – Sedmerovec D 4:14, Štrbák 4 
– Kasenčák, Minárik, Miloš Šelinga po 3, J. Mišík 2, F. 
Štefanec 1, 2 štv. 
1. JoLa DCA   15 13 2 0 206:64 43
2. H. Breznica   15 13 2 0 226:44 43
3. Miracles DCA   15 10 1 4 163:107 36
4. Nozdrovice B  15 8 1 6 152:118 32
5. D. Kočkovce C  15 8 0 7 138:132 31
6. Dohňany B  16 5 0 11 110:178 26
7. Sedmerovec D  15 5 0 10 110:160 25
8. ZŠ Dubnica   15 3 0 12 88:182 21
9. Beluša B  15 0 0 15 31:239 15
   7. liga muži SEVER
  Obe Púchovské družstvá mali minulý týždeň voľno, 
vzájomné stretnutie si museli predohrať ešte pred 

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. Prihlášky 
treba zaslať elektronickou formou najneskôr do 12. 
marca 2019. Online prihlášku nájdete na stránke: 
https://events.sportnet.online, na prihlásenie sa tre-
ba 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

začiatkom sezóny. V tabuľke sú plece pri pleci, áčko 
však má o deväť bodov viac.  
  17. kolo: 
   Prečín – voľno, TTC Považská Bystrica D – Pruži-
na B 2:16, Kotačka, Kucharíková po 1 – F. Valášek, D. 
Olšovský, Petrovič po 4, P. Kozák 2, 2 štv., Púchov B 
– Púchov A predohrané 4:14, T. Kvasnička, Kutlík po 
2 – J. Kvasnička, Sitár po 4, Kryštof, Miko po 2, 2 štv., 
Papradno – Šebešťanová 11:7, Krátky 4, Záhorec 
3, Mart. Žilinčík 2, Říčková 1, 1 štv. – J. Petrík, Šesták, 
Mitaš po 2, 1 štv., Udiča – Milochov B 12:6, Turiak, 
Kostka po 4, Ignácik ml. 3, 1 štv. – Balušík 2, Duško, 
Horečný, Gazdík po 1, 1 štv.
1. Udiča  16 13 2 1 216:72 44
2. Šebešťanová   15 12 1 2 204:66 40
3. Papradno   15 11 1 3 170:100 38
4. Milochov B  15 7 3 5 167:103 32
5. Pružina B  15 8 0 7 163:107 31
6. Púchov A  15 7 1 7 145:125 30
7. Púchov B  15 3 0 12 63:207 21
8. Prečín   15 2 0 13 41:229 19
9. TTC PB D  15 1 0 14 55:215 17

Kto s kým za stolmi
5. liga muži – 20. kolo
Nová Dubnica C – Dolný Moštenec, Sedmerovec 

– Nová Dubnica B, Slovan Považská Bystrica A – Dub-
nica nad Váhom, Medeko Považská Bystrica – TTC 
Považská Bystrica B, Pruské – Nozdrovice, Dohňany 
– Ladce B

6. liga muži – 20. kolo
Červený Kameň – Zliechov, Milochov – Beluša, Slo-

van Považská Bystrica B – Pružina, Medeko Považská 
Bystrica B – Dolné Kočkovce B, Pruské B – Dolná Mari-
ková, TTC Považská Bystrica C – Sedmerovec C

7. liga muži JUH – 18. kolo
Sedmerovec D – Beluša B, Nozdrovice B – Horná 

Breznica, Dolné Kočkovce C – JoLa Dubnica nad Vá-
hom, Miracles Dubnica nad Váhom – ZŠ Dubnica nad 
Váhom

7. liga muži SEVER – 18. kolo
Milochov B – Papradno, Šebešťanová – Púchov B, 

Púchov A – TTC Považská Bystrica D, Pružina B – Pre-
čín, Udiča má voľno
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FUTBAL - TIPOS 3. liga

Vyžrebovanie jarnej časti 
TIPOS III. ligy Západ

16. kolo – 9. - 10. 3.
MŠK Púchov – Nové Zámky (9. 3. o 14.30), P. Bys-

trica – Malženice, Kalná – N. Mesto, Nitra B – Veľké 
Ludince, Tr. Teplice – Galanta, Beluša – Gabčíkovo, 
L. Rovne – Zlaté Moravce B, Šaľa – Trnava B

17. kolo – 16. – 17. 3.
Nové Mesto – MŠK Púchov (16. 3. o 15.00), Kalná 

na – P. Bystrica, Nové Zámky – Šaľa, Trnava B – L. 
Rovne, Zl. Moravce B – Beluša, Gabčíkovo – Nitra 
B, V. Ludince – Tr. Teplice, Galanta – Malženice

18. kolo – 23. – 24. 3.
MŠK Púchov – Kalná (23. 3. o 15.00), P. Bystrica 

– Galanta, Šaľa – Nové Mesto, Nitra B – Zlaté Mo-
ravce B, Malženice – V. Ludince, Tr. Teplice – Gabčí-
kovo, Beluša – Trnava B, L. Rovne – Nové Zámky

19. kolo – 30. – 31. 3.
MŠK Púchov – P. Bystrica (30. 3. o 15.00), Kalná  

– Šaľa, Nové Mesto – L. Rovne, N. Zámky – Beluša, 
Trnava B – Nitra B, Zlaté Moravce B – Tr. Teplice, 
Gabčíkovo – Malženice, Veľké Ludince – Galanta

20. kolo – 6. – 7. 4.
MŠK Púchov – Duslo Šaľa (6. 4. o 15.30), P. Bystri-

ca – V. Ludince, Kalná – L. Rovne, Galanta – Gabčí-
kovo, Malženice – Zl. Moravce B, Tr. Teplice – Trna-
va B, Nitra B – N. Zámky, Beluša – Nové Mesto

21. kolo – 13. – 14. 3.
MŠK Púchov – Lednické Rovne (13. 3. o 15.30), 

Šaľa – P. Bystrica, Kalná – Nitra B, N. Zámky – Tr. 
Teplice, Trnava B – Malženice, Z. Moravce B – Ga-
lanta, Gabčíkovo – Veľké Ludince

22. kolo – 20. – 21. 4.
Kovo Beluša – MŠK Púchov (21. 4. o 16.00), P. 

Bystrica – Gabčíkovo, V. Ludince – Zl. Moravce B, 
Galanta – Trnava B, Malženice – N. Zámky, Tr. Tepli-
ce – Nové Mesto, Nitra B – Kalná, L. Rovne – Šaľa

23. kolo – 27. – 28. 4.
MŠK Púchov – Nitra B (27. 4. o 16.00), Šaľa – Bel-

uša, Kalná – Tr. Teplice, N. Zámky – Galanta, L. Rov-
ne – P. Bystrica, Malženice – Nové Mesto, Trnava B 
– Veľké Ludince, Zlaté Moravce B – Gabčíkovo

24. kolo – 4. – 5. 5.
Tr. Teplice – MŠK Púchov (5. 5. o 16.30), P. Bystrica 

– Zl. Moravce B, Gabčíkovo – Trnava B, V. Ludince 
– Nové Zámky, Galanta – Nové Mesto, Malženice 
– Kalná, Nitra B – Šaľa, Beluša – Lednické Rovne

25. kolo – 11. – 12. 5.
MŠK Púchov – OFK Malženice (11. 5. o 16.30), 

Nové Mesto – V. Ludince, Šaľa – Tr. Teplice, Kalná  
– Galanta, N. Zámky – Gabčíkovo, Beluša – P. Byst-
rica, L. Rovne – Nitra B, Trnava B – Zl. Moravce B

26. kolo – 18. – 19. 5.
Slovan Galanta – MŠK Púchov (19. 5. o 17.00), P. 

Bystrica – Trnava B, Z. Moravce B – N. Zámky, Gab-
číkovo – Nové Mesto, V. Ludince – Kalná, Malženi-
ce – Šaľa, Tr. Teplice – L. Rovne, Nitra B – Beluša

27. kolo – 25. - 26. 5.
MŠK Púchov – V. Ludince (25. 5. o 17.00), Kalná – 

Gabčíkovo, Nové Mesto – Z. Moravce B, N. Zámky 
– Trnava B, Nitra B – P. Bystrica, Beluša – Tr. Teplice, 
Lednické Rovne – Malženice, Šaľa – Galanta

28. kolo – 1. – 2. 6.
Gabčíkovo – MŠK Púchov (2. 6. o 17.00), P. Bystri-

ca – N. Zámky, Trnava B – Nové Mesto, Z. Moravce 
B – Kalná, V. Ludince – Šaľa, Galanta – Lednické 
Rovne, Malženice – Beluša, Tr. Teplice – Nitra B

29. kolo – 8. – 9. 6.
MŠK Púchov – Z. Moravce B (8. 6. o 17.00), Šaľa 

– Gabčíkovo, Kalná – Trnava B, Nové Mesto – N.  
Zámky, Tr. Teplice – P. Bystrica, Nitra B – Malženice, 
Beluša – Galanta, Lednické Rovne – Veľké Ludince

30. kolo – 16. 6.
Spartak Trnava B – MŠK Púchov (o 17.00), Nové 

Zámky – Kalná, P. Bystrica – N. Mesto, Z. Moravce B 
– Šaľa, Gabčíkovo – L. Rovne, V. Ludince – Beluša, 
Galanta – Nitra B, Malženice – Trenčianske Teplice

Líder TIPOS II. ligy mužov  - futbalisti MŠK Púchov 
odštartujú už najbližšiu sobotu jarnú časť súťaže. Na 
domácom trávniku privítajú posledné Nové Zámky, 
teoreticky by to tak mala byť jednoznačná záleži-
tosť prvého mužstva tabuľky. Tréner Eduard Pagáč 
však dvíha varovne prst. „Kto sleduje futbal vie, aké 
zmeny sa v Nových Zámkoch udiali. Prišlo tam veľa 
nových hráčov a Nové Zámky už rozhodne nebudú 
tými Novými Zámkami, korými boli na jeseň. Bude to 
veľmi ťažký súper a k stretnutiu musíme pristúpiť s 
maximálnou zodpovednosťou,“ zdôraznil púchovský 
kormidelník. 

Pagáč si pochvaľuje zimnú prípravu, hráčom sa 
vyhýbali zranenia, boli tam nejaké choroby, to však 
podľa neho patrí k futbalu. Dlhodobé zranenia stále 
trápia Kvaššaya a Hrančíka. Mužstvo po jeseni opus-
til Afričan Sibanda, z dôvodu dlhodobého zranenia 
ukončili Púchovčania spoluprácu s Matejom Kosorí-
nom, ktorý sa vrátil do Senice. V jarnej časti už ne-
bude obliekať púchovský dres ani Andrej Turza. „Tým, 
že sme mali k dispozícii umelú trávu v hale sTC, mali 
sme fantastické podmienky. No všetky zápasy sme 
hrali pod holým nebom a umelá tráva v Púchove 
nemá rozmery normálneho futbalového ihriska. Na-
priek tomu je to veľký posun vpred,“ doplnil tréner s 
tým, že ihrisko s umelou trávou je už dnes nevyhnut-
nosťou nielen pre dospelých, ale najmä pre mládež. 

Novou tvárou v zostave by mal byť Ži-
linčan Juraj Martinček, príchod ďalšieho 
hráča by sa mal dotiahnuť v tomto týždni. 
Zimnú prípravu absolvovali s prvým muž-
stvom aj traja hráči z juniorky, tí odohrali 
aj prípravné stretnutia. Či sa niekto z tro-
jice Jakub Pavlovič, Matej Vápeník a René 
Svorada presadia v treťoligovej zostave, 
ukáže čas. Podľa Pagáča však majú aj svo-
je povinnosti v druholigovom juniorskom 
družstve. 

V príprave odohrali Púchovčania deväť 
prípravných stretnutí. Postup do druhej 
ligy sa podľa neho nespomína, jeho cieľom 
je ísť do každého zápasu s cieľom vyhrať a 
verí, že tých vyhratých zápasov bude čo 
najviac.

Výsledky prípravných stretnutí:
Dubnica – MŠK Púchov 4:1
Uherský Brod - MŠK Púchov  6:1
Krásno nad Kysucou - MŠK Púchov 1:2
Slavičín – MŠK Púchov 2:3 
FK Pohronie - MŠK Púchov 0:0    
MŠK Žilina B - MŠK Púchov 2:2   
Častkovce - MŠK Púchov 2:1
Myjava - MŠK Púchov 4:1
Slovan Bratislava B - MŠK Púchov    2:0
Tabuľka TIPOS 3. ligy po jesennej časti    

1. MŠK Púchov 15 8 5 2 22:12 29
2. Malženice 15 9 0 6 35:18 27
3. Šaľa 15 8 3 4 26:15 27
4. Beluša 15 8 3 4 24:14 27
5. Nitra B 15 8 2 5 28:21 26
6. Trnava B 15 8 1 6 37:26 25
7. Gabčíkovo 15 7 4 4 25:16 25
8. L. Rovne 15 6 5 4 18:15 23
9. Kalná 15 6 3 6 16:19 21
10. P. Bystrica 15 5 3 7 23:25 18
11. Zl. Moravce B 15 4 6 5 20:22 18
12. Nové Mesto 15 4 6 5 15:18 18
13. V. Ludince 15 4 5 6 18:24 17
14. Galanta 15 4 2 9 17:26 14
15. T. Teplá 15 4 4 7 24:24 13 
16. N. Zámky 15 1 0 14 7:60 3

Muži MŠK Púchov odštartujú jarnú časť 
tretej ligy doma s Novými Zámkami

František Brezničan (druhý zľava) priviedol s kapitánskou páskou Púchovčanov po polovici súťaže až na vrchol 
tretej ligy. Futbalisti MŠk chcú podľa trénera vyhrávať aj naďalej...         FOTO: Milan Podmaník



SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto rád Vás mal, 
nemôže zabudnúť. S tichou spomienkou k Vášmu 
hrobu kvety položíme a pri plamienku sviečky sa s 
láskou za Vás pomodlíme. 
Dňa 7. 3. 2019 si pripomenieme pre nás mimo- 
riadne smutné 1. výročie úmrtia našej milovanej 
mamičky, babičky a prababičky 
Márie MOLITOROVEJ a zároveň aj blížiace sa 
15. výročie úmrtia nášho milovaného otca, ded-
ka a pradedka Jána MOLITORA. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste 
ich poznali a na nich nezabudli. 

S láskou v srdci spomínajú deti Ľuboslav, Mária 
a Ján s rodinami.
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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 pozemok v Púchove, 2000 m², na podnika-
teľské účely. Tel. 0915 300 894.
• Predám dve garáže v Nových Nosiciach, tel. 0903 
244 652.

• Predám zo zdravotných dôvodov udržiavanú zá-
hradu 559 m² so záhradným podpivničeným domče-
kom a WC. Osobné vlastníctvo v Púchove. Tel. 0940 
364 889, 46 33 314.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Ponúkam na prenájom nebytový priestor v PU. Bliž-
šie info na tel. 0903 018 953.

PREDAJ RÔZNE
• Predajňa Halens ponúka dámske/pánske bundy do 
9,99 €, sukňe od 3,99 €, kostýmy od 12,99 €, nohavice 
od 4,99 €. Dvory 1938, Púchov. Tel. 0904 352 652.
SLUŽBY
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, bytových 
jadier, nebytových priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. 
Tel. 0911 689 723.
• 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. 
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Spoločnosť ADET, s. r. o., ochranné pracovné po-
môcky, prijme brigádničku na občasnú výpomoc 
do predajne v Púchove, na ulici Hollého (pri kruho-
vom objazde). Info: 0905 620 715, alebo priamo v 
predajni.
• Hľadám kaderníčky a kozmetičku v PU na TPP/
dohodu/živnosť. Nástup možný ihneď. Mzda: 500 - 
1500 €. Tel. 0907 575 992.
ZAMESTNANIE HĽADÁ
• Hľadám rôznu prácu na privyrobenie k dôchodku 
– strážny, pomocný robotník, šofér (VP sk. B, B1, BE, 
T). Tel. 0948 415 355. 

RÔZNE 
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• METROVÝ TEXTIL - vchod pri pódiu na pešej.  

SPOMIENKA
S tichou spomienkou  
k Tvojmu hrobu chodí-
me, pri plamienku svie-
čok sa za Teba modlíme. 
Dňa 5. 3. 2019 si pripo-
míname prvé smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustila MUDr. Emília 
DROBNÁ, rod. Luhová.  
            S láskou a úctou na ňu spomínajú manžel 

a brat s rodinami.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 3. 3. 2019 uplynuli 
2 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama, babka, prabab-
ka Anna KOVÁČOVÁ 
zo Streženíc. 
S láskou, úctou, vďakou 

spomínajú synovia 
a dcéry s rodinami. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. SPOMIENKA
Dňa 9. 3. 2019 si pripo-
menieme 15. výročie 
úmrtia Emila HARIŠA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku s modlitbou. 

Manželka a dcéra Eva 
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 9. 3. 2019 si pripo-
menieme prvé výročie 
úmrtia 
Jozefa KUKUČKU. 

S láskou, vďakou 
a úctou spomínajú 

manželka, syn a dcéra 
s rodinami.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s naším dra-
hým manželom, otcom, 
dedkom a pradedkom 
Karolom KOVÁČOM, kto-
rý nás opustil dňa 24. 2. 
2019 vo veku 85 rokov. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť, slová útechy a kve-
tinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlbo-
ký žiaľ. Ďakujeme aj p. kaplánovi, dychovej hudbe a 
pohrebnej službe ADVENT za dôstojnú rozlúčku. 

S láskou a zármutkom manželka Božena, 
deti Darina, Eva a syn Karol s rodinami. 

SPOMIENKA
Odišiel si tak rýchlo, ako odchádza deň a na Teba 
nám ostala spomienka len. Ďakujeme Ti, Pane, za 
roky šťastia, ktoré sme s ním prežili, i za silu niesť 
bolesť vo chvíli, keď sme ho stratili. 
Dňa 28. 2. 2019 uplynul rok čo nás navždy opus-
til náš otec, dedko, pradedko a prapradedko 
Cyril ČIMBORA z Hoštinej. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, susedom, zná-
mym, bývalým spolupra-
covníkom a futbalovým 
funkcionárom za účasť 
na poslednej rozlúčke  
s našim milovaným man-
želom, otcom, starým  
otcom, Ladislavom 
LOUŽECKÝM.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi kaplánovi 
Mgr. Michalovi Melišovi, pohrebnej službe Advent 
a dychovej hudbe.

Smútiaca rodina.
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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 
• Liga proti reumatizmu Púchov oznamuje svojim 
členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční 
12. 3. 2019 o 14.30 hod. v jedálni ZŠ Gorazdova. Do-
neste si členský preukaz. 
• 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. Vý-
bor ZO SZZP Púchov.  
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do nášho
klubu ZO JDS Púchov. Členovia sa stretávajú každú
nedeľu v nepárny týždeň v klubovni nad plavárňou
MŠK Púchov od 15:00 - 18:00 hod. Tešíme sa na vás.
• ZO SZZP Púchov oznamuje členom a priateľom, 
že 26. 4. 2019 usporadúva zájazd na výstavu kvetov
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.
• ZO SZZP oznamuje svojim členom a priateľom, 
že dňa 6. 4. 2019 usporadúva zájazd na termálne 
kúpalisko Dunajská Streda. Poplatok na osobu 
je 18 €. Odchod o 6.00 z parkoviska za starým 
kultúrnym domom. V cene je cestovné + vstupné. 
Hláste sa do 31. 3. 2019 na tel.  0949 103 709.

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

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 

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

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:

Z technických dôvodov nebude možné v dňoch 
od 4. do 8. 3. zakúpiť parkovacie karty. 

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

Moravská romantika

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

Posledné miesta!

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...

PRÍJEM OBČIANSKEJ INZERCIE do Púchov-
ských novín a Púchovskej televízie je v INZERT-
NEJ KANCELÁRII, ktorá sídli v Divadle Púchov na 
Hoenningovom námestí č. 2002 (na prízemí bu-
dovy úplne vpravo). Tel. 0905 750 121, 042/285 
2408, reklama@puchovskakultura.sk. 
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Tlačiareň EPSON L3050

Technólogia tlače: farebná atramentová
Funkcie: tlačenie, skenovanie, kopírovanie

Farba: čierna
Pripojenie: USB, WIFI

€ 159,00

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

tanková tlačiareň - náplň je 
uschovaná v 70 ml nádobke 

(cca 9,90 €).
 

v iných typoch tlačiarní má náplň 
najčastejšie veľkosť 

od 5-12ml (od 10,90 €).

Darčeky:
súčasťou balenia:

3x 70ml čierna náplň cca 13 000 dtrán
1x modrá, ružová a žltá náplň cca 6500 strán

 
darčeky od nás:

1x modrá, ružová a žltá náplň cca 6500 strán
500x papier A4 EPSON

100x fotopapier EPSON 10x15cm


