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Fašiangy na pešej zóne
spravodajstvo

Kultúrny program začal až tesne pred zotmením. Najskôr na fašiangovú nôtu zahral a zaspieval 
hudobný súbor Bonita. Hlavným bodom programu bol fašiangový sprievod masiek, ktorého 
jadro už tradične tvorili seniori z denného centra a deti s DDŠ Ochotníček, DDS Trpaslíci a DĽH 
Lachovček. Všetci zahalení v maskách kráčali za vozom s konským záprahom. Program pokra-
čoval súťažou masiek v kategórii detí a dospelých. Vrcholom fašiangového programu, na ktorý 
návštevníci púchovských fašiangov čakali až do 19. hodiny, bolo pochovávanie basy. Tento rok 
sa oň postaral folklórny súbor Holíšan. 

Slavomír Flimmel 

Púchovské fašiangy na pešej zóne začali v utorok 
5. marca na obed zabíjačkou spojenou s prípravou 
a predajom zabíjačkových výrobkov a špecialít.
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Po dvojtýždňovej reorganizačnej 
prestávke sa dvere mestského zaria-
denia „VECI ZA ÚSMEV“, kde si môžu 
občania prísť naozaj len za úsmev 
„nakúpiť“ najmä oblečenie, otvorili 
opäť. Zariadenie sídliace na prvom 
poschodí budovy Strediska občian-
skej vybavenosti (SOV) na Námestí 
slobody v Púchove, bude po novom 
od dnešného dňa otvorené počas ka-
ždého pracovného dňa v týždni. 

Doteraz bolo zariadenie pre verejnosť 
otvorené na hodinu a pol len počas 
jedného pracovného dňa v týždni a 
o jeho prevádzku sa pod patronátom 
mesta starali obetaví dobrovoľníci. 
Od 4. marca si budú môcť v zariadení 

„Veci pre úsmev“ záujemci zaobsta-
rať oblečenie, obuv i hračky počas 
celého pracovného týždňa vždy po-
čas štyroch hodín denne. Tím dobro-
voľníkov totiž mesto Púchov, v snahe 
vyjsť v ústrety záujemcom, rozšírilo o 
trojicu pracovníkov, ktorí sa v nasle-
dujúcich minimálne šiestich mesia-
coch budú starať o chod prevádzky. 
Pričom všetky náklady súvisiace s ich 
angažovaním znáša úrad práce, so- 
ciálnych vecí a rodiny (mesto hradí 
len úrazové poistenie pracovníkov).  

Znovuotvorenie zariadenia VECI PRE 
ÚSMEV si nenechala ujsť ani primá-
torka Púchova Katarína Heneková, 
ktorá sa prišla spolu s prednostkou 

Mestského úradu Púchov Ivetou Brin-
dzovou s novými pracovníkmi osob-
ne zoznámiť: „Tento projekt rozbehli  
v januári 2018 púchovskí dobro-
voľníci pod záštitou mesta. Po roku 
fungovania, kedy sme zaznamenali 
veľký dopyt po takejto službe, sme 
priniesli nadstavbu tohto projektu 
v podobe výrazne rozšírených otvá-
racích hodín počas celého týždňa. 
Všetky veci, či už jednotlivé kúsky 
oblečenia, topánok alebo hračiek, 
ktoré toto mestské zariadenie pon-
úka, sú čisté, zánovné alebo zacho-
valé. Môžu poslúžiť nielen tým, ktorí 
nemajú strechu nad hlavou, alebo 
sa ocitli v hmotnej núdzi, ale na-
príklad aj všetkým tým mamičkám 
malých detí, ktoré sa chcú správať 
hospodárne a súčasne ekologicky 
recyklovaním oblečenia,“ vysvetľuje 
primátorka K. Heneková. 

Jedna z dobrovoľníčok Zuzana Ga-
lánková na sociálnej sieti poďakovala 

všetkým doterajším darcom: „Do-
niesť a odniesť si od nás môže prísť 
naozaj ktokoľvek a odkiaľkoľvek. 
Radi vás u nás uvidíme. Aj naďalej, 
tak ako doteraz, sa u nás platí jedi-
nou menou a tou je vaša spokojno-
sť, váš úsmev. Rada by som zo srdca 
poďakovala za každú doteraz vami 
podarovanú vec. Okrem ľudí v núd-
zi sme vašimi odevmi, hračkami a 
knižkami obdarovali tiež lôžkové 
oddelenia okolitých nemocníc, zo-
pár domovov dôchodcov, červený 
kríž, charitu a teplými odevmi uzi-
mené babky a dedkov aj za hra-
nicami Slovenka, ktoré im od nás 
ochotne odviezol pán farár. Každé-
mu z vás zo srdca ďakujeme.“

Otváracie hodiny mestského 
zariadenia VECI ZA ÚSMEV:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 
10:00 – 14.00
Streda: 13:00 – 17:00

T. Moravcová, MsÚ Púchov, FB

Mestské zariadenie VECI ZA ÚSMEV je od marca 
otvorené počas celého pracovného týždňa 
Mesto Púchov podáva pomocnú ruku tým, ktorí nemajú na rozhadzovanie, ale aj tým, 
ktorí sa chcú správať ekologicky recyklovaním oblečenia.

Za zriadene, rozbeh a prevádzkovanie takejto služby patrí veľká vďaka celej 
skupine dobrovoľníčok: Jana Ševelová, Kristína Revková, Renátka Kubáňová, Eva 
Huťová, Mária Kováčiková, Marta Ofúkaná, Dana Vanková, Jana Madunová, Jana 
Hudecová, Zuzana Galánková, Dominika Mošková, Marcela Jatiová, Mária Brto-
šová, Lenka Andrews, Emília Barteková; ako aj pracovníčkam MsÚ Púchov Lenke 
Jamborkovej a Ivane Vančovej.

Dobrovoľníčka Jana Ševelová v spoločnosti nového tímu trojice pracovníkov 
mestského zariadenia Veci za úsmev.

Pozvánka na stretnutie
Výbor mestskej časti č. 7 pozýva občanov Kolonky na stretnutie 

s primátorkou mesta Púchov Katarínou Henekovou.

Akcia sa uskutoční vo štvrtok 14. 3. 2019 o 17.00 hod. na Kolonke - v pries-
toroch Fakulty priemyselných technológií TnU. 
Predbežný program: riešenie rómskej otázky a spolunažívania, vybudo-
vanie nájomných bytov, parkovanie a rekonštrukcia komunikácií, rôzne, 
diskusia.
Vážení občania, príďte diskutovať a využite osobný kontakt s predstavi-
teľmi mesta!

Cyril Crkoň, poslanec MsZ Púchov

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, ktoré sídli v budove 
Divadla Púchov (od „Plecháča“) od marca nasledovne:

Foto: S. Flimmel
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
Počas uplynulého týždňa, kedy si Ka-
tarína Heneková pripomenula aj sto 
dní , ktoré uplynuli od jej zvolenia do 
funkcie primátorky, stihla absolvovať 
niekoľko pracovných stretnutí. Jed-
ným z nich bola utorňajšia (5. marca 
2019) návšteva zrekonštruovanej ha-
sičskej zbrojnice Dobrovoľného ha-
sičského zboru (DHZ) Púchov, kde 
sa spolu s ďalšími pracovníkmi úradu 
oboznámila s chodom, fungovaním a 
požiadavkami hasičského zboru, kto-
ré predostreli predseda Jozef Ridzik a 
veliteľ zboru Michal Koukal. 

Rovnako v utorok 5. marca primá-
torka na púchovskej radnici hostila 

Radu Združenia obcí mikrore- 
giónu Púchov, ktorej členovia (sta-
rostovia obcí) sa stretli za účelom 
prípravy valného zhromaždenia 
združenia.

Záver uplynulého pracovného týžd-
ňa, ktorý sa niesol v znamení sviatku 
MDŽ (piatok 8. marca) púchovská 
primátorka zavŕšila návštevou vý-
ročnej schôdze Okresnej organizá-
cie Jednoty dôchodcov Slovenska 
Púchov, ktorú dlhé roky ako pred-
sedníčka vedie Antónia Gabková. K 
31. 12. počítala okresná organizácia  
dôchodcov 703 členov. „Keď som 
počúvala výpočet ich spoločen-

ských, kultúrnych a športových ak-
tivít počas celého roka, bola som 
veľmi milo prekvapená, ako aktív-
ne sa seniori na zaslúženom odpo-
činku snažia tráviť svoj voľný čas. 
Mesto Púchov ich aktivity podporo-
valo aj v minulosti a verim, že táto 
podpora a vzájomná spolupráca 
bude pokračovať naďalej,“ nechala 
sa počuť primátorka. 

Nasledovalo stretnutie s členmi pú-
chovského Centra nepočujúcich 
ANEPS, ktoré sa uskutočnilo v pries-

toroch Denného centra seniorov na 
Námestí slobody. „Stretávam sa s 
členmi tejto organizácie pravidel-
ne a viem, že to kvôli svojmu hen-
dikepu nemajú v bežnom živote 
jednoduché. Problémom je pre 
nich napríklad pre nás ostatných 
bežná komunikácia na úradoch. 
Preto budeme hľadať formy ďalšej 
podpory aj pre túto znevýhodnenú 
skupinu obyvateľov,“ zhrnula pia-
tkové stretnutie s nepočujúcicmi  
K. Heneková. 

MsÚ Púchov

Silný vietor vyvracal stromy

V priebehu včerajšieho dňa a dnešnej noci zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v súvislosti so silným vetrom v Trenčianskom kraji celkom 20-krát. 
Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov zo štátnych ciest, miestnych komunikácií a zaparkovaných osobných motorových vozidiel, resp. zaistenie poškodenej ple-
chovej strechy rodinného domu. Celkom v rámci Trenčianskeho kraja v súvislosti s počasím zasahovalo spolu 72 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a bolo 
nasadených 20 ks hasičskej techniky. Počty výjazdov k technickým zásahom podľa OR HaZZ: 6-krát v Trenčíne, 3-krát v Novom Meste nad Váhom, raz v Bánovciach 
nad Bebravou, 6-krát v Prievidzi a 4-krát v Považskej Bystrici.
V Púchove silný vietor v noci z 10. na 11. marca zhodil niekoľko stromov, ktoré ráno museli odstraňovať pracovníci PTSM Púchov, s. r. o.

Zdroj: policiasr.eu, PTSM Púchov, -sf-

Rada mikroregiónu Púchov.

Stretnutie s členmi centra nepočujúcich.



5spravodajstvo

Púchovskí florbalisti opäť ukázali veľké srdce

A tak sa stalo, že zo vstupného a 
dobrovoľných príspevkov divákov 
športového duelu sa podarilo vy-
zbierať 612 eur, ktoré Adamkovej 
mame na pôde púchovskej radnice 
v spoločnosti primátorky odovzdal 
Peter Hinka, predseda Florbalového 
klubu Púchov: „Nie je to po prvý-
krát, čo sme šport spojili s ušľach-
tilou myšlienkou pomoci druhému 
človeku. Vlani sme obdobným 
spôsobom pomohli získať financie 
Púchovčanovi Romanovi Vrbovi, 
ktorý je pripútaný na invalidný 
vozík, na intenzívny rehabilitačný 
pobyt,“ hovorí Hinka. 

Adamko, ktorý trpí detským autiz-
mom, navštevuje špeciálnu škôlku 
v Považskej Bystrici. Pre rodičov, 
ktorí nevlastnia osobný automobil, 
je v tejto súvislosti finančne najná-
ročnejšia preprava do spomínanej 
škôlky, na ktorú musia využívať ta-
xislužbu. Malý Adam má totiž strach 

z cestovania vlakom, autobusom 
alebo klasickou „emhádečkou“. 
„Mesačne nás len preprava do 
špeciálnej škôlky z Púchova do 
Považskej Bystrice stojí 240 eur. 
A aj to ju Adamko navštevuje 
len dva dni v týždni,“ vysvetľuje 
Adamkova mama Denisa Kurti-
nová. „Vyzbierané peniaze by 
sme radi využili aj na operáciu 
nožičiek, ktorú bude musieť v bu- 
dúcnosti podstúpiť. Sme vďační 
za každého darcu, ktorému nie je 
ľahostajný Adamkov príbeh,“ ďa-
kuje mama Denisa, ktorá sa okrem 
svojho syna stará aj o veľmi ťažko 
chorého manžela, ak je práve z ne-
mocnice prepustený do domáce-
ho prostredia.

Starostlivosť o dieťa so zdravot-
ným znevýhodnením je vždy pre 
rodinu náročnejšia, výrazne aj po 
finančnej stránke. Zvlášť to platí v 
prípade Adamkovej rodiny, kde je 

kvôli zdravotnému stavu otca, chod 
domácnosti na bedrách mamy, kto-
rej pomáha školopovinná dcéra Ni-
kolka – staršia Adamkova sestra. 
„Ďakujem všetkým, ktorí na túto 
krásnu vec prispeli a hlavne FBK 
Púchov za ich aktivitu a prístup. 
Toto je tiež dôkaz toho, že aj šport 

spája a pomáha,“ uviedla primá-
torka Katarína Heneková.

Adamkovi a jeho rodine môžete 
finančne pomôcť priamo prevo-
dom na ich osobný rodinný účet:  
SK 7009 0000 0000 0362748382. 
Tatiana Moravcová, MsÚ Púchov

Sú nielen zanietení športovci (v prvej lige mužov vo florbale na Slovensku mieria do finále), ale predovšet-
kým sú to muži s veľkým srdcom. Naposledy to dokázali, keď záverom februára odohrali zápas zo súperom 
z Dubnice a kompletný výťažok zo zápasu avizovali venovať pre šesťročného Adamka Kurtina. 

Vzácna návšteva v Dolných Kočkovciach
Vo štvrtok 7. marca zavítala do obce 
Dolné Kočkovce vzácna návšteva 
žilinský diecézny biskup Doc. ThDr. 
Tomáš Galis, PhD. Otca biskupa spre-
vádzal jeho osobný tajomník ThLic. 
Mgr. Ľubomír Majtán a p. farár Mgr. 
Miroslav Bilčík. Otec biskup spolu so 
sprievodom navštívil obecný úrad, 
kde ich privítal starosta obce Martin 
Dolinský spolu so zástupcom starostu 
Milanom Faktorom, poslancom Jura-
jom Várošom, zamestnancami úradu 
a miestnym spevokolom. Tento deň 
bol o to významnejší, že otec biskup 
mal meniny, preto mu všetci popriali 
všetko najlepšie a miestny spevokol 
za doprovodu heligónky venoval ot-
covi biskupovi hudobný darček v po-
dobe zaspievania nábožnej piesne. Po 
krátkej besede sa pokračovalo návšte-
vou Kostola sv. Petra a Pavla v Dolných 
Kočkovciach, kde sa konala spoločná 
modlitba a po nej diskusia s veriacimi. 
Otec biskup veľmi rád a ochotne od-
povedal na každú otázku. Po skončení 
sa otec biskup so všetkými osobne 
rozlúčil a udelil požehnanie.

Martin Dolinský, starosta obce

Foto: S. Flimmel
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Mestská polícia

ZDRAVIE

MESTSKÁ POLÍCIA

Chorobnosť v okrese Púchov opäť klesla

Agresívny opitý muž z Púchova skončil v 
putách na oddelení mestskej polície

V minulom týždni došlo v Púchovskom okrese, po-
dobne ako v celom Trenčianskom samosprávnom 
kraji, k výraznému poklesu chorobnosti na akútne 
respiračné ochorenia. Okrem zlepšeného počasia sa 
pod to podpísali aj školské prázdniny. Chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia klesla v minulom týžd-
ni v okrese Púchov o takmer 22 percent na úroveň 
1874 ochorení na 100.000 obyvateľov. V predchádza-
júcom týždni bola chorobnosť v Púchovskom okrese 
na úrovni 2388 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Priemerná chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia klesla v minulom týždni v Trenčianskom 
kraji o 18,28 percenta na úroveň 1945 ochorení na 
100.000 obyvateľov.  Najvyššia chorobnosť na akút-
ne respiračné ochorenia bola tento týždeň v TSK v 

okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 2462 ochorení 
na 100.00 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 1625 
ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Po-
važská Bystrica. Akútne respiračné ochorenia trápili 
v minulom týždni najmä deti do päť rokov.

K ešte výraznejšiemu poklesu došlo v prípade 
chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochore-
nia. Chrípková chorobnosť v porovnaní s minulým 
týždňom klesla o 37,96 percenta.  Stále platí zákaz 
návštev v troch zdravotníckych zariadeniach v Tren-
čianskom kraji, žiadne z nich nie je v Púchovskom 
okrese. V ostatných zdravotníckych zariadeniach je 
zákaz návštev zrušený, výnimkou môžu byť niektoré 
oddelenia, kde môže pretrvávať zvýšená chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia.                    (r)

Tĺkli do fasády bytovky
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Ulici dvory búchajú 
päsťami do fasády bytového domu dvaja nezná-
mi muži, pričom poškodili fasádu domu. Hliadka 
na mieste našla dvoch mužov a jednu slečnu. Na 
mieste bola aj správkyňa bytového domu, ktorá 
mestských policajtov informovala, že mladí muži 
sú zaznamenaní aj na kamerovom systéme, ako 
búchajú do fasády budovy. Búchaním došlo k po-
škodeniu fasády – k jej preliačeniu na ploche asi 
20 x 10 centimetrov. Mestskí policajti správkyňu 
informovali o možnosti podania oznámenia o 
priestupku proti majetku na oddelenie mestskej 
polície. Z miesta vyhotovili mestskí policajti foto-
dokumentáciu. 

Hulákali po polnoci...
Hliadka mestskej polície preverovala po polnoci 

oznámenie občana mesta Púchov, že na Štefá-
nikovej ulici je z bytovky počuť hulákanie mla-
dých ľudí. Po príchode na miesto sa na balkóne 
uvedeného bytu nachádzala neznáma slečna a z 
bytu bolo počuť hluk. Keď slečna zbadala, že pred 
bytovkou je hliadka mestskej polície, ihneď vošla 
do bytu a zatvorila dvere na balkón aj okná, ktoré 
boli otvorené.  Na mieste hliadka zotrvala asi 20 
minút, pričom do bytu prišiel  jeho majiteľ ktorý 
uviedol, že byt dal do prenájmu. Následne vošiel 
do bytu. Po jeho príchode z bytu  odišla skupinka 
mladých ľudí, ktorí boli pred bytovkou vyzvaní 
na predloženie dokladov totožnosti. Mestskí po-
licajti im vysvetlili, že svojim konaním sa dopustili 
priestupku proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta Púchov – rušeniu nočného pokoja. Hli-
adka vyriešila priestupok napomenutím.

Zatúlal sa...
Na oddelenie mestskej polície priviedol muž z 

Púchova túlavého psa – kríženca veľkého vzrastu, 
ktorý šiel s jeho sučkou od Ulice Ferka Urbánka, 
kde voľne pobehoval. Mestskí policajti vykonali 
kontrolu čipovania, v evidencii chovateľov spo-
ločenských zvierat nebol zistený kontakt na ma-
jiteľa. V spolupráci s veterinárom zistili mestskí 
policajti majiteľku psa, ktorú kontaktovali a psa 
jej odovzdali. Za priestupok proti všeobecne zá-
väznému nariadeniu mesta jej udelili poriadkovú 
pokutu vo výške 10 eur. 

Obišla bez pokuty
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Moyzesovej ulici, 
kde podľa oznámenia pred vchodom spala ne-
známa žena pod vplyvom alkoholu. Hliadka na 
mieste našla ženu, ktorá sa dopustila priestupku 
vzbudzovania verejného pohoršenia, priestupok 
vyriešili napomenutím. 

Nevšimla si papuču na aute
Technický prostriedok na zabránenie odchodu 

motorového vozidla si nevšimla žena v Púchove 
po tom, ako jej papuču založili mestskí policajti 
za nesprávne parkovanie. Mestským policajtom 
povedala, že si papuču nevšimla a s automobilom 
sa pohla. Papuča sa nedala demontovať bez toho, 
aby hliadka nesfúkla pneumatiku na automobi-
le. Po demontáži technického zariadenia hliadka 
pneumatiku dofúkala, papuča ani automobil ne-
boli poškodené. Mestskí policajti urobili z miesta 
fotodokumentáciu, priestupok je v riešení. 

Pes bol rýchlejší...
Mestskí policajti zasahovali na Jesenského ulici, 

kde sa voľne pohyboval pes. Hliadka sa psa po-
kúsila odchytiť, napriek dvom pokusom sa jej to 
nepodarilo a pes ušiel na neznáme miesto. 

Hliadku mestskej polície zamestnal opitý muž, kto-
rý v jednom z podnikov v Púchove oplzlo vykrikoval 
a nadával personálu i zákazníkom. Hliadka ho z mies-
ta vykázala a priestupok vyriešila napomenutím. Asi 
o hodinu oznámil majiteľ podniku, že opitý muž sa 
vrátil, robí neporiadok, rozbíja pohára a vulgárne 
vykrikuje. Hliadka po príchode na miesto zistila, že 
menovaný svojím správaním vzbudzoval verejné po-
horšenie, vulgárne nadával a pri výzve, aby upustil 
od svojho konania tejto nevyhovel a začal verbálne 
napádať hliadku, oplzlo nadával personálu a zákazní-
kom. Následne bol opakovane vyzvaný, aby upustil 
od konania a opustil prevádzku, čomu nevyhovel a 

odmietol opustiť prevádzku.
Vzhľadom k mužovej agresivite ho hliadka za použi-

tia donucovacích prostriedkov hmatov a chvatov se-
baobrany predviedla na oddelenie mestskej polície. 
Boli mu založené putá, o čom bol spísaný záznam. Pri 
predvádzaní bol agresívny a kopal okolo seba a jed-
ným kopancom zachytil rameno príslušníka mestskej 
polície. Muž pokračoval v agresívnom správaní aj na 
oddelení po zistení totožnosti. V dychu mu namerali 
viac ako dve promile alkoholu. Na oddelenie pri-
šla aj jeho matka a sestra, ktoré ho odviedli domov. 
Priestupok proti verejnému poriadku je v riešení.   
                    MsP Púchov

POLÍCIA INFORMUJE

Cesty Púchovského okresu sú bez obetí 
dopravných nehôd, v kraji je to horšie

Púchovský okres sa v tomto roku môže pochváliť 
priaznivou bilanciou dopravnej nehodovosti. Od 
začiatku roka až do konca deviateho kalendárneho 
týždňa nevyhasol na cestách okresu Púchov pri do-
pravných nehodách žiadny ľudský život. 

Už menej  pozitívna je bilancia dopravnej neho-
dovosti na cestách Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. I keď v 
deviatom kalendárnom týždni na 
cestách kraja nikto nezomrel, od 
začiatku roka si krajské cesty vyži-
adali už šesť ľudských životov, čo 
je v porovnateľnom období mi-
nulého roka stopercentný nárast. 
Počet obetí na cestách Trenčian-
skeho kraja je spolu s Nitrianskym 
samosprávnym krajom najväčší 
spomedzi všetkých slovenských 
krajov. 

Na slovenských cestách sa od 
začiatku roka stalo 2054 doprav-
ných nehôd, čo je o 17 viac, ako 
v rovnakom období minulého 
roku. Zomrelo pri nich už 33 ľudí, 
čo je o deväť viac, ako v porovna-

teľnom období roku 2018. Počet  obetí dopravných 
nehôd stúpol medziročne o 38 percent. Najmenej 
obetí dopravných nehôd má v tomto roku Bratislav-
ský samosprávny kraj, kde pri dopravných nehodách 
zomrel jeden človek. Informoval odbor dopravnej 
polície Prezídia Policajného zboru.                               (r)  



spravodajstvo 7

Kandidátom na prezidenta vyčlenilo mesto plochy na výlep 
plagátov na frekventovanom mieste, zívajú prázdnotou

Mesto Púchov oznamuje politickým 
subjektom a petičným výborom, 
ktorých prezidentskí kandidáti kandi-
dujú vo VOĽBÁCH PREZIDENTA SR v 
roku 2019, že ekvivalentné plochy na 
umiestňovanie volebných plagátov 
sú zriadené pozdĺž parkoviska na uli-
ci Hollého pri kruhovom objazde na 
„Rožáku“. 

Jednotlivé plochy vyčlenené na výlep 
sú označené číslami, ktoré zodpove-

dajú abecednému poradiu kandidá-
tov. Každý kandidát má k dispozícii 
plochu o rozmeroch 140 x 90 centi-
metrov. Plocha na výlep volebných 
plagátov sa poskytuje každej politic-
kej strane bezplatne. Umiestňovanie 
volebných plagátov na vyhradených 
miestach, odstránenie volebných 
plagátov a očistenie plagátovej plo-
chy si každý kandidujúci subjekt 
zabezpečí sám na vlastné náklady. 
Kandidujúci subjekt zodpovedá aj 

za obsah, ako aj za správnosť umiest-
nenia plagátov na pridelenú plochu.  
V prípade umiestnenia plagátov kan-
didujúceho subjektu kýmkoľvek na 
iné ako pridelené plochy, je kandi- 
dujúci subjekt povinný okamžite ho 
na svoje náklady odstrániť.

Volebné moratórium začína plynúť 
48 hodín pred dňom volieb. V prípa-
de prvého kola volieb prezidenta mo-

ratórium platí od polnoci štvrtka 14. 
marca a potrvá do soboty 16. marca 
do 22.00 hodiny. V prípade konania 
druhého kola prezidentských volieb 
bude moratórium platiť od polnoci 
štvrtka 28. marca do soboty 30. marca 
do uzatvorenia volebných miestností 
(22.00 hod.). 

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov
Foto: MsÚ Púchov

Kandidáti na prezidenta sa o možnosť výlepu plagátov na mestom vyčlenených plochách doteraz takmer 
nezaujímali. Jediným kandidátom, ktorý momentálne využíva púchovskou radnicou vyčlenenú plochu na 
výlep plagátov je Marian Kotleba. A jedinou kandidátkou, ktorej volebný tím sa v priebehu mesiaca február 
zaujímal na mestskom úrade o možnosti umiestnenia volebných plagátov podľa zákona o volebnej kampani, 
bola Bohumila Tauchmannová.

Nové Nosice - začíname
Po prvej schôdzi občianskeho 
výboru a stretnutí s primátorkou 
mesta sa na podnet občanov čas-
ti Nové Nosice vo veľmi krátkom 
čase odstránili nedostatky, ktoré 
nás už dlhšie trápili. 

Boli to hlavne oprava a doplne-
nie prvkov ochranného zábradlia 
nad železnicou – hlavný spojovací 
chodník pre peších do mesta. Zá-
bradlie bolo doplnené o spodnú 
časť a zároveň natreté. Na spo-
jovacom chodníku bol vykona-
ný orez prečnievajúcich drevín, 
ktoré okrem iného zarastali do 
verejného osvetlenia. Obyvateľov 
potešilo aj vyčistenie odtokového 

kanála pri hlavnej komunikácii a 
presahujúcich drevných poras-
tov v dolnej časti Novonosickej 
ulice. 

Chcel by som poďakovať pani 
primátorke mesta, pracovníkom 
Podniku technických služieb 
mesta s.r.o. a oddelenia dopravy 
mestského úradu. Teším sa na 
ďalšiu úspešnú spoluprácu, aby 
sme pomohli spoločnými silami 
zveľadiť aj prímestské časti mes-
ta Púchov a skrášlili tiež okolie, v 
ktorom žijeme a trávime náš čas.

Emil Filo, 
poslanec MsZ, Púchov

V meste Púchov je pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 vytvore-
ných 18 volebných okrskov. Občania oprávnení voliť dostali do domácností 
oznámenia o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky 
v termíne do 19. 2. 2019. 
Oproti predchádzajúcim voľbám došlo v dvoch volebných okrskoch 
v meste Púchov k zmene volebných miestností - sú to volebné okrsky  
č. 4 a 7. 
Volebný okrsok č. 4, ktorý bol v minulosti v  miestnosti Stavebné bytové 
družstvo, Námestie slobody č. s. 560/10, sa bude nachádzať v miestnosti 
Základná škola Mládežnícka, č. s. 1434/16. 
Volebný okrsok č. 7, ktorý bol v minulosti v miestnosti Požiarna zbrojnica, 
Požiarna ul. č. s. 1245/6, sa bude nachádzať v miestnosti Základná škola Jána 
Amosa Komenského, č. s. 652/50.
Volebné miestnosti sa otvoria ráno o 7.00 a zatvoria večer o 22.00 hodine.

-msú-

Prezidentské voľby už tento víkend
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Marec – mesiac knihy
Neviem presne od ktorého roku, ale 
celkom určite viem, že už mnohé de-
saťročia sa marec stal aj mesiacom 
knihy. A je tomu tak aj tohto roku. 
Právom! Veď tak, ako M. Gorkij kedysi 
prehlásil: „Za všetko čo je vo mne dob-
ré, ďakujem knihe!“ Nuž preto si kniha 
takúto pozornosť určite zaslúži. A to aj 
v čase mediálnej doby, v čase, keď sú 
obavy, že pre televíziu, internet či iné 
vymoženosti vedeckého a komuni-
kačného pokroku kniha v spoločnosti 
stratí svoje opodstatnenie a poslanie. 
Našťastie - dodnes sa tak nestalo. S 
istotou tvrdím, že sa tak ani nestane, 
že kniha si svoje významné miesto v 
živote ľudí udrží. Už aj preto, že televí-
zia a ani film nikdy nedokážu rozvíjať 
tak emocionálny cit v duši človeka, 
jeho predstavivosť, fantáziu a slovnú 
zásobu, ako tomu je v prípade čítania 
kníh, či prežívania mnohých prípadov 
v živote jednotlivcov i spoločnosti, rie-
šenia mnohých životných problémov, 
v prekrásnych opisoch radosti i smút-
ku, bolesti i nádejí, víťazstiev i prehier.
Aj preto úprimne vítam počin sloven-

ského rozhlasu vo forme vyhlásenia 
ankety pre poslucháčov: Ktorá z 
prečítaných kníh zanechala na vás 
najvýraznejší a trvalý dojem, ktorú 
knihu by ste dokázali prečítať aj vi-
ackrát, neustále sa k nej vracať, teda 
ktorá je vaša najobľúbenejšia? A 
napriek tomu, že táto otázka je mi-
moriadne ťažká a nejednoznačná. 
Aspoň v mojom prípade určite! Veď 
sú to Slovenské ľudové rozprávky 
Pavla Dobšinského, ktoré sa nielen v 
mojom prípade stali vstupnou brá-
nou do čítania takých literárnych diel 
ako Hájnikova žena P. O. Hviezdo-
slava - krásny príbeh lásky Hanky a 
Miška Čajku, víťazstva ich čistého 
charakteru nad podlosťou mladého 
pána Villániho alebo v diele Karla 
Zuchardta Umri, blázon!, v ktorej 
na tragickom osude biskupa Moora 
v neoblomnom stanovisku a konaní 
za pravdu a morálku aj v boji proti 
anglickému kráľovi, z ktorého však 
doslova kričí poznanie, že práve takí 
ľudia sú nenahraditeľní pre náš ka-
ždodenný život... Alebo je to kniha, 

VÝHĽAD NA MANDLOŇOVÉ
SADY Z VYHLIADKOVEJ VEŽE

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

23. marec 2019

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!

30. marec 2019 

Cena: 18 €

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

POSLEDNÉ MIESTA!
16. marec 2019

Cena: 24 €

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

TOP festival na Morave

VELEHRAD + ZÁMOK 
NAPAJEDLA...

6. apríl 2019 

Cena: 25 €

PERLY JUŽNEJ MORAVY
Pripravujeme: 
10.-12.5. MÁJOVÁ PRAHA + ČESKÝ ŠTERNBERK, 5.-7.7. ČESKÝ RAJ, 
11.-14.7. ŠUMAVA a JUŽNÉ ČECHY, 25.-28.7. ČESKÉ ŠVAJČIARSKO 
a DRÁŽĎANY, 8.-17.8. FRANCÚZSKA RIVIÉRA a PROVENSÁLSKO 

POSLEDNÉ MIESTA!

HRAD BÍTOV A ZÁMOK VRANOV NAD DYJÍ

Ako v rozprávke!

ktorá ma hneď po jej prečítaní doslo-
va uchvátila a prinútila k zamysleniu (i 
poznaniu!), že čo je pre človeka v jeho 
živote a hľadaní to najdôležitejšie tak, 
ako to vyplýva z príbehu diela Chatrč 
autora W. Paula Younga. 
Samozrejme, že vo vymenúvaní ďal-
ších diel by som mohol pokračovať aj 

ďalej. No tým ťažšie pre mňa by bolo 
uviesť jednoznačne názov knihy, kto-
rá by bola naj... Tak, ako aj pre mno-
hých ďalších z vás, milí čitatelia. A to je 
práve to, prečo si kniha svoj slávenie v 
marci - mesiaci knihy právom zaslúži.

František Macho

Foto:  Pixabay
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vždy v stredu 13., 20. 3. 2019 
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre  
voľného času Včielka. Čitáreň ŽD. 

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

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 sprevád-
zať 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

Všetky informácie Vám poskytneme v CK Riatour Moyzesova 1744 
oproti Bille po - pia 9,00 – 18,00   tel: 042/4635036, 0905207852, 

e-mail: riatour@riatourck.sk 

Jarné  slniečko zohreje 
Zľavy do 35% potešia 
už len do  31.3.2019

Letecké dovolenky, 
poznávacie  zájazdy

Dovolenka autobusom 
s odchodmi  z Púchova 

Deti  do 12 rokov  zadarmo !
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Streda, 13. 3., 19.30 h  

ZJAVENIE      
Jacques je novinárom v jednej z veľkých regionálnych redakcií vo Francúzsku. Jeho povesť ne-
stranného a talentovaného investigatívneho novinára upúta pozornosť Vatikánu, ktorý ho najme 
na špeciálne vyšetrovanie. V jednej malej francúzskej dedine totiž vraj prišlo k zjaveniu...Hneď po 
svojom príchode tu stretáva mladú, citlivú a pobožnú Annu, ktorá tvrdí, že na vlastné oči videla 
Pannu Máriu. 
MN 15 rokov – Fr.   – ASFK - 137´-  titulky  – dráma. Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €.

Piatok, 15. 3., 17.30 h 

LETO      
Leto plné hudby, priateľstva a zakázanej lásky v Rusku osemdesiatych rokov. Leningrad, začia-
tok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda, 
Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím 
idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva a zakázanej 
lásky. 
MN 12 rokov – Rusko  – ASFK - 126´-  titulky  – dráma. Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €.

Piatok, 15. 3., 20.00 h    Nedeľa, 17. 3., 17.30 h

SKLENENÁ IZBA         
Na kopci nad Brnom vyrástol na začiatku tridsiatych rokov minulého storočia mimoriadny dom - 
majstrovské dielo modernistickej architektúry z betónu a ocele z dielne slávneho architekta von 
Abta. Stredobodom domu je Sklenená izba, nad ktorou sa tají dych, sa stáva nielen architektonic-
kým skvostom, ale aj synonymom krásy, modernosti, otvorenosti, rovnako tiež symbolom nádeje 
mladého československého národa, symbolom budúcnosti... 
MN 12 rokov –  ČR, SR –  Garfieldfilm  - 104´  -  český jazyk   –  milostná dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Sobota, 16. 3., 15.30 h   Nedeľa, 17. 3., 15.30 h

ČAROVNÝ PARK            
Šikovné dievčatko June postavila ten najúžasnejší zábavný park na svete. Vo svojej fantázii. Ale 
čo ak takýto raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný park je animák plný adrenalínu, ktorý otvára 
brány deťom, ktoré sa neboja snívať.Vymýšľať atrakcie, aké svet ešte nevidel, je pre June a jej 
mamičku ta úplne najlepšia zábava. Vo svojej predstavivosti vysnívali čarovný park, v  ktorom 
všetky tie dych berúce a fyzikálne zákony popierajúce atrakcie riadia hovoriace zvieratká s veľmi 
vyhranenou osobnosťou. Napríklad ochranku tu robí dikobraz, ktorý sa všetkého bojí a v strese 
nekontrolovane vystreľuje svoje pichliače, o údržbu sa starajú dva vtipné bobry a tak by sa dalo 
pokračovať ďalej. 
MP  –  USA –  Cinemart  -  85´-  slovenský dabing – dobrodružný, animovaný. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 16. 3., 19.30 h

ŽENY V BEHU           
Věra (Zlata Adamovská) prežila s Jindřichom báječný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho po-
sledné prianie – zabehnúť maratón!  Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žiadny 
problém. Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilometrov ako rodinná 
štafeta. Žiadna z nich síce zatiaľ neodbehla ani meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a 
tréner Vojta (Vladimír Polívka) pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať.
Dcéry sa však do behania moc nehrnú. Majú úplne iné starosti…
MN 12 rokov  – ČR   – Cinemart –  93´ –  česká verzia  –  komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok, 18. 3., 19.30 h  „KINO ZA „BABKU“

NA STRECHE           
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočisko Songovi (Duy Anh Tran), mladému 
Vietnamcovi, ktorého našiel ukrytého na streche svojho domu. Môžu však dvaja odlišní ľudia 
vôbec zdieľať jeden priestor tak, aby z toho nakoniec nebola katastrofa? Spolužitie nie práve 
najpriateľskejšieho pána, nahnevaného na celý svet, ktorý mu neuchopiteľne uniká a mladíka, 
ktorý hľadá východisko zo zúfalej situácie v neznámom meste, prináša množstvo trecích plôch, 
tragikomických situácií, ale i prekvapivých nápadov a riešení. 
MN 12 rokov – ČR,SR –  Continentalfilm - 100´-  originál verzia – tragikomédia. Vstupné 2 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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  - 22.00 h

NOC S LITERATÚROU
IV. ročník celomestského podujatia pri príležitosti Marca mesiaca knihy. Tematické čítanie pre 
malých i veľkých na rôznych miestach mesta + hudobno-literárna afterpárty. Rôzne miesta, kva-
litné knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby priniesli literárno-dobrodružný 
zážitok, na ktorý sa nezabúda.  Štvrtý ročník literárnej túry bude doplnený hudbou, tombolou 
o knižky, z ktorých sa bude čítať a inými novinkami. Miesta, kde chcete začať, kde skončiť, kam ísť, 
si vyberáte podľa svojej chuti. 

Nedeľa 24.    veľká sála   18.00 h   

MISTER DOLAR
Divadelný súbor Makyta vás srdečne pozýva na reprízu komédie o štyroch dejstvách na námet 
Branislava Nušića. Réžia: Michal BABIAK. Predstavenie je organizované v rámci regionálnej súťaž-
nej divadelnej prehliadky. Vstupné: 4 €. Predpredaj v pokladni alebo na www.kultura.puchov.sk.

Utorok, 12. 3.       kinosála       16.00 h 

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

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...

Pondelok, 25. 3.       tanečná sála       20.00 h 

SALSA ENERGY DANCE
Naučíme Vás základné kroky latinsko-amerických tancov: salsa, bachata a reggeaton. So sebou 
si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Prihlášky a info: 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo na tel. 0908 718 662.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na: www.kultura.puchov.skKompletný program na: www.kino.puchov.sk
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Záverečná správa mesta Púchov za rok 2018
1. Všeobecne: 
Mesto Púchov je okresným mestom, pričom z hľa-
diska administratívneho členenia Slovenskej repub-
liky patrí do Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí celkovo 
9 okresov. Rozloha územia mesta predstavuje vý-
meru 41,5 km2 (4150 ha). 

2. Z činnosti samosprávy:
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia mesta 
aj prostredníctvom svojich orgánov: primátora a 
mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo 
v Púchove má 19 poslancov. V roku 2018 zasadalo 
MsZ 11-krát. V roku 2018 sa konali komunálne voľby, 
v ktorých bolo zaregistrovaných 59 kandidátov na 
poslancov mestského zastupiteľstva a 9 kandidátov 
na funkciu primátora. Bolo zvolených 19 poslancov: 
Ing. Daniel LAKO, Ing. Pavel MELIŠÍK, Mgr. Miroslav 
BUČKO, Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ, Ing. Lukáš RANIK, 
Irena KOVÁČIKOVÁ, Ing. Viliam KARAS, Bc. Roman 
HVIZDÁK, PaedDr. Miroslav KUBIČÁR, Mgr. Milada 
VARGOVÁ, Mgr. Peter BÍLIK, Mgr. Angela LAZOROVÁ, 
Rudolf MARMAN, Ing. Peter ŽIAČIK, Bc. Cyril CRKOŇ, 
Ján RIŠKO, Mgr. Roman ŠPAČEK, Ing. Emil FILO, Ivan 
KUBIŠ a primátorka Katarína Heneková. 

3. Z činnosti jednotlivých oddelení Mestského 
úradu Púchov:
a) z matričnej činnosti za rok 2018: 
- uzavrelo manželstvo 122 párov, z toho 52 manžel-
stiev občianskou formou, 70 cirkevnou formou
- boli organizované štyri spoločné uvítania do života
- bolo vykonaných 52 občianskych pohrebov.
Z pohľadu evidencie obyvateľov Púchova za obdo-
bie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je stav nasledovný: 
- narodených: 188, z toho 99 chlapcov a 89 dievčat
- zomretých: 182, z toho 77 mužov a 105 žien
- prisťahovaných z inej obce: 235 
- presťahovaných v obci: 350  
- odsťahovaných do inej obce: 303 
- občania s občian. preukazom k 31. 12. 2018: 15 187
- deti do 15 rokov k 31. 12. 2018: 2557
- celkom obyvateľov k 31.12.2018: 17 744

b) zo sociálnej oblasti:
Mesto Púchov poskytlo v roku 2018 na pomoc ob-
čanom v hmotnej a sociálnej núdzi 79 občanom na 
základe ich žiadostí sumu 9824,62 € formou jedno-
razovej dávky v hmotnej núdzi, resp. jednorazovej 
mimoriadnej dávky na pomoc občanovi ťažkej so- 
ciálnej a finančnej situácii.
• V zmysle Zásad o podmienkach poskytovania 
mestského štipendia z 31. 5. 2011 mesto udelilo v 
roku 2018 úspešným študentom mestské štipen-
dium 19 študentom, ktoré im čiastočne pomôže 
zabezpečiť náklady spojené so štúdiom, s ubytova-
ním, stravou, cestovným a náklady na učebné po-
môcky, v celkovej sume 4481 €.
• Pri narodení dieťaťa mesto poskytlo v zmysle Zá-
sad podpory mladých rodín v meste Púchov Uzne-
senie MsZ 36/2011 zo dňa 31. 5. 2011 celkom 151 
žiadateľom príspevok pri narodení dieťaťa v celko-
vej sume 12886 €.
• V agende stravovania dôchodcov, invalidných 
dôchodcov, občanov ZŤP v školských zariadeniach 
v roku 2018 ak žiadosť spĺňa podmienky pre prizna-
nie príspevku na stravu vo výške rozdielu medzi 

aktuálnym predpisom stravného a uhradeným 
poplatkom 1 € od žiadateľa poskytuje Mesto Pú-
chov v zmysle Zásad, ktorými sa určuje postup pri 
poskytovaní stravovania dôchodcov a zdravotne 
ťažko postihnutých občanov v meste Púchov, 
schválených MsZ č. 26/2011 zo dňa 13. 4. 2011, 
a Dodatku č. 1 /z roku 2017/ k Zásadám, ktorý-
mi sa určuje postup pri poskytovaní stravovania 
dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom 
v meste Púchov, s účinnosťou ku dňu 1. 10. 2017 
o poskytovaní stravy v stravovacom zariadení, 
príspevok na stravu 141 žiadateľom, čo predstavo-
val nárast oproti predchádzajúcemu roku o skoro 
50 žiadateľov.
• V roku 2018 bola v spolupráci s Diecéznou chari-
tou Žilina a Ústredím ÚPSVaR uskutočnená potra-
vinová pomoc v troch intervaloch, pričom v mesi-
aci marec sme oslovili pre prevzatie potravinovej 
pomoci 22 našich občanov, v mesiaci máj 22 obča-
nov a v mesiaci september 20 občanov, v mesiaci 
október 54 občanov.
• Mesto Púchov je poskytovateľom sociálnej služby 
– opatrovateľskej služby podľa zákona 448/20008 
Z. z. § 41 ods. 1písm. a) a písm. b), podľa ktorého sa 
služba poskytuje fyzickej osobe odkázanej na po-
moc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej II. podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na po-
moc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostli-
vosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 
službách. Túto sociálnu terénnu službu v roku 
2018 využívalo spolu 86 opatrovaných občanov. V 
domácnostiach opatrovaných klientov pracuje 52 
opatrovateliek, prevažne na plný úväzok 37 a na 
skrátený pracovný úväzok 15 opatrovateliek. Opa-
trovateľská služba bola zavedená v 26-tich nových 
domácnostiach.
• Za poskytovanú opatrovateľskú službu platí opa-
trovaný občan úhradu podľa zmluvy uzatvorenej 
s Mestom Púchov. Príjem v úhradách za opatrova-
teľskú službu v roku 2018 k dnešnému dňu bol 34 
724,01 €. 

• Mesto Púchov v rámci opatrovateľskej služby po-
skytuje opatrovaným dovoz teplého jedla do do-
mácnosti. Služba funguje od februára 2018, v prie-
mere 20 obedov.
• Na úseku sociálnych služieb sa okrem opatrova-
teľskej služby poskytuje aj sociálne poradenstvo a 
vykonáva aj sociálna a zdravotná posudková čin-
nosť. Občania podľa zákona o sociálnych službách 
žiadajú o posúdenie odkázanosti na poskytovanie 
opatrovateľskej služby, na poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatro-
vateľskej služby a v dennom stacionári. V roku 2018 
bolo k dnešnému dňu vydaných na tieto druhy slu-
žieb spolu 88 rozhodnutí a 75 posudkov o odkáza-
nosti, v štyroch prípadoch bolo konanie zastavené 
pre úmrtie žiadateľa. 
• Agenda poskytnutia monitorovacieho zariadenia 
(„náramok záchrany“) občanom mesta Púchov so 
ŤZP a seniorom v zmysle Zásad, ktorými sa určuje 
postup pri výpožičke monitorovacieho zariadenia 
občanom mesta Púchov zo dňa 26. 9. 2018.
Ku dňu 30. 6. 2018 bolo aktívnych 30 ks náramkov 
záchrany, ktoré boli napojené priamo na službu 
FALCK.
• Od mesiaca september je k dispozícii 28 nových 
monitorovacích zariadení, nie v spolupráci so služ-
bou FALCK, nakoľko táto služba bola zo strany TELE-
KOMU ukončená. V súčasnosti je občanom – seni-
orom odovzdaných celkom 12 aktívnych zariadení. 
K 10. 12. 2018 bolo evidovaných ďalších 12 žiada-
teľov o zariadenie.
• „Mestské zariadenie - VECI ZA ÚSMEV“, je otvorené 
od 10. 1. 2018. Občania si môžu vziať zdarma pou-
žité šatstvo, menšie domáce potreby, knihy, hračky, 
detské vybavenie a i., ktoré nosia občania mesta aj 
blízkeho okolia. Prevádzka zariadenia je pre obča-
nov raz do týždňa dve hodiny. Prevádzku zabez-
pečujú ochotné dobrovoľníčky. Veci sa posúvajú aj 
do zariadení soc. služieb, charitatívnych zariadení a 
pod. v spolupráci s inými n. o. a dobrovoľníkmi.
(pozn. red.: zariadenie je od marca otvorené 5 dní v 
týždni, podrobnosti čítajte na strane 3)

Záverečnú správu mesta Púchov poslancom predkladala primátorka Katarína Heneková  
na mestskom zastupiteľstve  27. februára  2019.  
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c) z oblasti školstva:

• V roku 2018 sa uskutočnili výberové konania na 
pozíciu riaditeľ/ka školy: MŠ Nosice 221, Púchov, vy-
menovaná Tatiana Pavlacová; MŠ Požiarna 1291/26, 
Púchov, vymenovaná Mgr. Jarmila Rolincová; CVČ 
Včielka, Športovcov 904, Púchov, vymenovaná 
PaedDr. Alena Strýčková.
• Žiakom a deťom ZŠ a MŠ mesto umožnilo absol-
vovať plavecký, korčuliarsky výcvik s finančnou pod-
porou a zabezpečením dopravy.

d) Za oblasť kultúry a ZPOZ:
V roku 2018 sme zabezpečili 52 občianskych sobá-
šov. V obradnej sieni mesta Púchov sa uskutočnilo 
päť spoločných uvítaní detí do života a jedno indi-
viduálne uvítanie dieťaťa do života. S našimi spolu-
občanmi sme sa rozlúčili dôstojnou smútočnou roz-
lúčkou 18-krát (z toho bol jeden sociálny pohreb).  
V rámci činnosti ZPOZ to tvorilo spolu 114 podu-
jatí. 
• Z významných slávností a návštev spomenieme 
návštevu prezidenta SR Andreja Kisku v Púchove 
na mestskom úrade dňa 18. 1. 2018, ale aj oceňo-
vanie úspešných reprezentantov mesta na 20. roč-
níku Púchovského jarmoku dňa15. 9. 2018. 
• Dňa 12. 4. 2018 sa konala Regionálna prehliadka 
programov ZPOZ – Dieťa je dar s programom Uví-
tania detí do života, ktorá sa uskutočnila v obrad-
nej sieni Župného domu a členovia kolektívu ZPOZ 
Púchov postúpili na Celoslovenskú prehliadku pro-
gramov ZPOZ do Sliača, ktorá sa konala 31. 5. 2018. 
Taktiež spoločenské podujatie „Čaj pre seniorov“, 
ktoré sa realizuje od marca 2017, sa teší veľkému 
záujmu. Vystriedalo sa v ňom množstvo hudob-
ných skupín a jednotlivcov známych z TV Šláger.

e) z oblasti výstavby a životného prostreda: 
REALIZÁCIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ:
Oddelenie výstavby, investícií, životného pro-
stredia a stavebného úradu v súlade so schvá-
lenými akciami v rozpočte pre rok 2018 zabez-
pečovalo od legislatívnych povolení, stanovísk, 
výberov dodávateľov, realizácií až po kolaudácie 
a vyvedenie do majetku mesta 28 investičných 
akcií a prípravu projektových dokumentácií, o 
ktorých boli priebežné informácie predkladané 
na zasadaniach mestskej rady a mestského za-
stupiteľstva. 

• Prioritou boli hlavne rekonštrukcie miestnych 
komunikácií, obnovy hasičských zbrojníc a ob-
jektov občianskych výborov. Jednou z najvý-
znamnejších investičných akcií zrealizovaných 
v tomto roku bola určite rekonštrukcia Kukučí-
novej ulice v Horných Kočkovciach, ktorú reali-
zovala Strabag s. r. o, Bratislava a rekonštrukcia 
Riečnej ulice v Hrabovke, ktorej dodávateľom 
bola spoločnoť ABC Building, s. r. o., Bratislava. 

• V rámci miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev boli zrealizované aj ďalšie akcie, 
ktoré prispeli k odstráneniu problémov pri uží-
vaní: rekonštrukcia chodníka v zadnej časti are-
álu kúpaliska, odvodnenie chodníka pri Makyte, 
odvodnenie komunikácie pri ZS Jágrik, doplne-
nie odvodnenia na Slovanskej ulici. 

• V závere roka sa nám podarilo zabezpečiť re-
konštrukciu chodníka na Štefánikovej ul., ktorý 
bol značne poškodený jamami, prasklinami a 
výtlkmi. Realizáciu uskutočnil dodávateľ ABC 
Building, s. r. o., Bratislava. 

• Významnou investičnou akciou, o ktorú obyva-
telia žiadali viacero rokov, bolo odstránenie ha-
várie komunikácie na Ulici Astrová dodávateľom 
Geart, s. r. o., Žilina.

• V rámci verejných priestranstiev nový šat získal 

aj vnútroblok na Štefánikovej ulici - Relax zóna, 
ktorú zrealizovala spoločnosť Dosa, s. r. o., By-
tča. Na základe veľkého záujmu sme v priebe-
hu roku zabezpečili projektovú dokumentáciu 
a realizáciu časti oplotenia cintorína v meste 
s doplnením kolumbária s 18 bunkami, ktorú 
zrealizovala spoločnosť KOMPLET stav, s. r. o., 
Ladce. Z dôvodu ochrany fasád obytných do-
mov boli zrealizované oplotenia ihrísk na Sed-
lišti, ktorých dodávateľom bol pán Tibor Baška, 
Púchov.

• Rekonštrukciou v tomto roku prešli aj verejné 
budovy. Na objekte OV Ihrište bola zrealizovaná 
nová fasáda a dokončené podkrovie, pre možno-
sť lepšieho vyžitia objektu obyvateľmi miestnej 
časti, ktorá sa uskutočnila v dodávateľstve Du-
šana Ondrišík – Lazy pod Makytou. Zrealizova-
ný bol systém vykurovania DK v miestnej časti 
Hoštiná s kuchynkou pod javiskom - opäť pre 
možnosť aktívnejšieho využitia objektu. Vďaka 
získanej dotácii prebehla rekonštrukcia Hasič-
skej zbrojnice Púchov a z vlastných prostriedkov 
výmena okien, zateplenie PZ – budovy pre ob-
čiansky výbor v Horných Kočkovciach, ktoré zre-
alizoval vysúťažený dodávateľ MIPE Invest, s. r. o

• Aj v oblasti školstva sa nám podarilo zabezpe-
čiť dlho požadovanú rekonštrukciu sociálnych 
zariadení v CVČ Včielka, ktorých havarijný stav 
odstránil dodávateľ HLB – STAV, s. r. o. 

• Ďalšou významnou akciou, na ktorú sa nám 
podarilo získať dotačné prostriedky je výstavba 
multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Slovanská, 
ktorú zastrešuje Sport service, s. r. o., Diaková, 
prostredníctvom ktorej mesto získa multifunkč-
ný priestor s umelou trávou.

• V spolupráci s oddelením školstva oddelenie 
zabezpečilo realizáciu novej podlahy na scho-
disku a chodbách v suteréne základnej umelec-
kej školy.

Foto: S. Flimmel
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• Do investičného plánu na rok 2019 boli presunu-
té akcie vysúťažené v rámci balíka dobudovania 
odstavných plôch v meste: realizácia parkovacích 
miest Za cintorínom I + II, realizácia parkovacích 
miest Nám. slobody, realizácia odvodnenia a par-
kovacích miest na Rastislavovej ul., realizácia od-
vodnenia a parkovacích miest na Pribinovej 1170, 
realizácia parkovacích miest na Obrancov mieru 
zazmluvnené so spoločnosťou ABC Building,s. r. 
o.,Bratislava, ktoré nebolo možné z technologic-
kého hľadiska zabezpečiť, výber dodávateľa re-
konštrukcie a odvodnenia komunikácií v miestnej 
časti Nosice a projekt pre vodoprávne konanie 
rozšírenia vodovodu Vieska – Bezdedov, ktorého 
príprava v doplnenom rozsahu v spolupráci s PVS 
je v riešení. Zároveň z dôvodu potreby preverenia 
najoptimálnejšieho riešenia dopravného systému 
prepojenia Ulice J. Kráľa a Hoštinskej.

Všetky investičné akcie sú však závislé od počasia 
a hlavne dobrej spolupráce s dodávateľmi, s ve-
dením mesta, poslancami a aj s ostatnými oddele-
niami mestského úradu pri zabezpečení procesov 
verejného obstarávania, ekonomiky a dopravy, 
Podniku technických služieb a MsBP, ktorým za 
spoluprácu patrí poďakovanie.

PRÍPRAVA PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ:
• Na úseku projektovej prípravy, ktorá je dôleži-
tým podkladom pre stanovenie rozpočtových 
nákladov a zároveň podkladom pre proces verej-
ného obstarávania, bolo v súlade s programovým 
vyhlásením zabezpečené spracovanie urbanis-
ticko– architektonickej štúdie nadstavby objektu 
SOV na Námestí slobody s možnosťou riešenia 
nájomného bývania a riešenie zvýšenia kapacity 
centrálneho parkoviska v meste, ktoré budú zá-
roveň podkladom pre zadanie projektovej doku-
mentácie. 

• Bol spracovaný projekt doplnenia chodníka na 
Komenského ulici, projekt doplnenia chodníka 
na Royovej ulici, projektová dokumentácia (PD) 
chodníka za OD Plecháč, PD chodníkov na cin-
toríne v Hrabovke a PD rekonštrukcií odvodnenia 
a odstavných plôch miestnych komunikácií na 
Kolonke, ktoré spracovávali odborne spôsobilé 
osoby na dopravné stavby: spoločnosť Projart, s. 
r. o., Považská Bystrica a Ing. Sandanus, Kamenná 
Poruba.

•  Zabezpečené bolo vypracovanie projektu sys-
tému bezdrôtového rozhlasu pre miestnu časť 
Nosice, spol. BROSEL, s. r. o. Hranovnica, zároveň 
oddelenie priebežne zabezpečilo spracovanie 
projekčných podkladov rekonštrukcie kanalizácie 
vo vnútrobloku za mestskou políciou. 

ÚSEK STAVEBNÉHO ÚRADU:
Oddelenie výstavby, investícií, životného pro-
stredia a stavebného úradu okrem investičnej 
činnosti zabezpečovalo celý rok aj komplet-
nú činnosť stavebného úradu, ktorý počas 
roku 2018 zabezpečil legislatívne konania v 
súlade so stavebným zákonom, kde pracov-
níci spracovali spolu 232 konaní, čo bolo o 39 
viac ako v predchádzajúcom roku: reklamné 
stavby: 10, búracie povolenia: 4, kolaudač-
né rozhodnutia: 40, územné rozhodnutia: 45, 
stavebné povolenia: 80, dopravné stavby: 10. 
Ohlásenia drobných stavieb a stavebné úpravy  

(100 ohlásení) a vyjadrenia a záväzné stano-
viská v počte 30.

• V súlade s podpísanou zmluvou o spolupráci 
obcí sme v roku 2018 vykonávali činnosti sta-
vebného úradu pre obec Dolné Kočkovce.

OBLASŤ ZELENE:
• V meste bolo v roku 2018 vysadených 80 
stromov a 240 krov, ktorých dodávku, vrátane 
materiálu a realizáciu celej výsadby zabezpe-
čovala záhradnícka firma Mgr. Roman Rosi-
na - R&R creative, Púchov. Prostredníctvom 
tejto firmy bola zabezpečená aj dodávka 14 
stromov a 86 krov pre žiakov ZŠ Mládežnícka, 
ktorí si výsadby zrealizovali v rámci skrášlenia 
svojho areálu. 

• Prostredníctvom Okrášľujúceho spolku mes-
ta Púchov bolo občanom poskytnutých 84 
krovitých drevín podľa ich vlastného výberu, 
pričom touto zeleňou následne skrášľovali 
okolie svojich bytových domov. 

• Výsadby 3750 ks kvetov v záhonoch, mo-
bilných nádobách a závesných kvetináčoch 
spríjemnili prostredie mesta počas celého 
roka. Na základe požiadavky občanov bolo 
dodaných 30 ks nových závesných kvetináčov, 
ktoré zdobili Ulicu obrancov mieru a priestor 
kruhového objazdu pri Zdraví. 

• V novembri sme v spolupráci s holandskou 
firmou Verver a Línia Trenčín s. r. o. vysadili 
štyri záhony jarných cibuľovín (krokusy, nar-
cisy a tulipány), ktoré nám v jarnom období 
skrášlia kruhový objazd pri Tescu, priestor 
medzi mestským cintorínom a kruhovým ob-
jazdom, trávnatú plochu na Námestí slobody 
pred VÚB a plochu pri Odeme.

• Celoročne prebieha pravidelná údržba verej-
nej zelene, ktorú zabezpečujú pracovníci PTSM 
s. r. o. 
Realizáciu arboristických prác na drevinách 
stromolezeckým spôsobom vykonával Pavol 
Kuliha – Parkservis Púchov. Prostredníctvom te-
jto firmy udržiavame v kondícii dreviny rastúce 
na cintorínoch v Púchove, Horných Kočkovci-
ach, Hoštinej, Hrabovke, zabezpečujeme údrž-
bu drevín, napr.v Europarku a na pešej zóne. 

• Pravidelne zabezpečujeme ochranu pagašta-
nov na Nábreží slobody chemickými postrekmi 
proti ploskáčikovi pagaštanovému, krušpánové 
záhony v meste ošetrujeme zase proti vijačke 
krušpánovej.

• Na základe získania finančných prostriedkov 
oddelenie v spolupráci s oddelením prednostu 
zabezpečuje proces legislatívneho odovzdania 
1728 kusov kompostérov vlastníkom rodinných 
domov, zároveň pre zabezpečenie kvalitného 
systému zberu triedeného odpadu v meste pra-
covníci oddelenia zabezpečili proces výberu 
novej spoločnosti a uzatvorenia nového zmluv-
ného vzťahu s organizáciou zodpovednosti vý-
robcov (OZV). 

OBLASŤ ŠFRB:
Na tomto úseku oddelenie zastrešuje legislatí-
vu sprostredkovania úverov na bývanie a ob-
novu bytových domov prostredníctvom ŠFRB. 
Za rok 2018 bolo celkovo spracovaných osem 
žiadostí, z ktorých bolo päť zrealizovaných, re-
alizácia troch žiadostí bude prebiehať aj v roku 
2019. Zároveň oddelenie v spolupráci so ŠFRB 
a Ministerstvom dopravy a výstavby SR spolu-
pracovalo pri zabezpečovaní riešenia nájom-
ného bývania v meste v súlade s podpísanými 
zmluvami.

Zľava: vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu MsÚ Púchov 
Miroslav  Svorada, vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská, vedúca oddelenia školstva  

a sociálnych vecí Renáta Holáková a vedúca oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová.
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f) z oddelenia dopravy a služieb:

g) Mestská polícia Púchov
MSZ dňa 6. 12. 2017 uznesením č. 143/2017 zvo-
lilo nového náčelníka Ing. Mária Martinka, s ná-
stupom do pracovného pomeru a funkcie od 1. 
1. 2018. 
Mestská polícia sídli v budove, ktorá je majetkom 
Mesta Púchov na Ulici Ferka Urbánka č. 803. So-
ciálne zariadenia, nachádzajúce sa na 1. podlaží 
boli pre nevyhovujúci hygienický stav zrekon-
štruované, suma rekonštrukcie bola 11 463,31 € a 
bola uhradená z kapitálových výdavkov rozpočtu 
MsP Púchov.
• V júli 2018 bolo obstarané nové služobné mo-
torové vozidlo Vitara 1,6i GL+Premium v sume 
15.950 €. Tieto financie boli MsZ schválené v 
rozpočte MsP Púchov. Vo všetkých vozidlách je 
inštalovaná monitorovacia jednotka GPS.
• Dňa 11. 12. 2018 bol príslušníkom MsP zak-
úpený prístroj na vykonanie kardiopulmonárnej 
resuscitácie (automatický externý defibrilátor), 
ktorý nosia v rámci výkonu služby vo vozidle.  

O používaní prístroja boli riadne preškolení exter-
nou dodávateľskou firmou. 
• Projekt „Monitorovací kamerový systém“ a projekt 
„Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému 
v meste Púchov“ bol realizovaný za finančnej pod-
pory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Tento 
kamerový systém sa realizoval postupne niekoľko 
rokov. V tomto roku je možné verejne priestranstvá 
monitorovať 18 kamerami.

• Za rok 2018 bolo riešených celkom 1766 vecí, z 
toho bolo 1503 priestupkov. Výška uložených pokút 
bola celkom 5465 €.

• Za rok 2018 sa vykonalo na základných školách cel-
kom 18 prednáškových dní, pozostávajúcich z pred-
nášok na témy: drogy, fajčenie, požívanie alkoholic-
kých nápojov a iné závislosti, krádeže, šikana medzi 
deťmi a jej rôzne formy, trestnoprávna zodpoved-
nosť mládeže a pod. Prednášky boli vykonávané na 
stredných a základných školách v meste.

• Od začiatku roku 2018 sa príslušníci MsP zúčastni-
li rôznych kultúrnych, spoločenských a športových 
akcií organizovaných v meste Púchov, pri ktorých 
zabezpečovali dopravu a verejný poriadok.

4. Účtovné a finančné závery z hospodárenia čin-
nosti mesta Púchov za rok 2018
• V oblasti dane z nehnuteľností FO a PO bolo vy-
daných 7621 rozhodnutí a v rovnakom počte bola 
vykonaná právoplatnosť týchto rozhodnutí. Kontro-
lu platieb vyrúbených daní z nehnuteľností zabez-
pečovalo ekonomické oddelenie v 8527 prípadoch. 
Daň za psa bola vyrubená 875 rozhodnutiami a pri 
kontrole platieb vykonalo príslušné oddelenie 619 
úkonov.
• V 67 prípadoch bola vyrúbená daň za užívanie ve-
rejného priestranstva a v 44 prípadoch daň za uby-
tovanie. K úhrade dane za nevýherné hracie prístroje 
a predajné automaty bolo vydaných 11 rozhodnutí. 
Ekonomické oddelenie taktiež zabezpečovalo vyr-
úbenie poplatkov za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.
• Ekonomické oddelenie vykonávalo kompletné 
evidovanie a zaúčtovanie všetkých rozpočtových 
a účtovných operácií s cieľom vykazovať správny 
výsledok rozpočtového hospodárenia, účtovný a 
daňový výsledok hospodárenia. Taktiež zabezpe-
čovalo zúčtovanie poskytnutých dotácií, evidenciu 
majetku, jeho inventarizáciu. 

Súhrnné údaje o hospodárení v roku 2018 a  
o stave majetku sú nasledovné:
Výsledok rozpočtového hospodárenia po odčítaní 
povinných náležitostí (nevyčerpané dotácie, zábez-
peky VO, náhrady za výruby): 
- prebytok 2018 = 1 267 800 € 
(z toho zahrnuté v rozpočte r. 2019 = 384 100 €, 
zostatok na rozdelenie v roku 2019 = 883 700 €)
• Výsledok účtovného hospodárenia 
(výnosy mínus náklady): 
- aktuálne hospodárenie (zisk) = 507 000 €
• Hodnota majetku mesta: 
- majetok celkom v roku 2017 = 34 454 574,34 € 
(z toho neobežný majetok = 30 955 087,33 €)  
- majetok celkom v roku 2018 = 38 170 818,56 €
(z toho neobežný majetok = 33 642 840,43 €)

(Pokračovanie v PN č.11)
Katarína Heneková, primátorka mesta Púchov

Rekonštrukcie Suma
Spevnené plochy 1: č. 1 Hoštiná - oprava MK mostík, č. 2 Ihrište - oprava 
MK nad detským ihriskom, č. 3 Ihrište - 32 oprava MK, č. 4 Nosice - oprava 
MK Ul. Novonosická od BD 1899 po BD 1331, č. 5 oprava chodníka Ul. 
Hoštinská, č. 6 oprava odstavnej plochy Obr. mieru 1154, č. 7 oprava 
spev. plôch Obr. mieru 1096 pod stojiskom, č. 8 oprava MK Námestie 
slobody - od kruh. objazdu po SOV, č. 9 oprava chodníka Okružná 1423, č. 
10 oprava chodníka Okružná 1425, č. 11 oprava spev. plochy ZŠ 
Mládežnícka  

78 500,00 €

Autobusové prístrešky vrátane doplnkov - č. 1 Ul. Okružná, č. 2 Ul. 1. mája 
- slobodárky, č. 3 Ul. 1. mája - škôlka, č. 4 Ul. 1. mája - Topam 16 200,00 €

Vodorovné dopravné značenie 11 300,00 €

Dopravné značky + spomaľovacie prahy 2 876,40 €

Spevnené plochy 2 - č. 1 oprava - asfaltovanie chodník Mojmírova, č. 2 
oprava - asfaltovanie výjazdu Okružná, č. 3 oprava - asfaltovej plochy MŠ 
Chmelinec, č. 4 Vŕšok - asfaltovanie a odvodnenie, č. 5 oprava povrchov 
chodníkov Rastislavova, Pribinova    

63 600,00 €

Záskalie - oprava odvodňovacieho kanála  

Realizácia oplotenia asfaltovej plochy pri 1404, 1408 a 1407 3 890,40 €

Vieska Bezdedov - asfaltovanie komunikácie 2 196,00 €

Horné Kočkovce - terénne úpravy v miestnej časti 3 494,40 €

Dopravné značky 2 556,00 €
Mobiliár Suma
Parkové lavičky 40 ks 7 680,00 €

stojany na bicykle 20 ks 897,92 €

Kvetináče 15 ks 1 854,00 €

Koše na psie exkrementy 5 ks 480,48 €

Koše na psie exkrementy 10 ks 1 147,20 €
Detské ihriská Suma
Rekonštrukcie detských ihrísk- Vieska-Bezdedov, Okružná, Mojmírova - 
vysúťažené cez EKS 51 194,40 €

Oprava lanovej zostavy v Marczibányiho záhrady, nákup farieb 336,73 €

Oprava lanovej zostavy v Marczibányiho záhrade 456,00 €

Objednávka cez EKS - v procese štyri hracie prvky pre volebný obvod 
"staré mesto" 8 585,00 €

4 ks fitness prvky pre Ul. Štefánikova 1641 - "Deti sa hrajú, my cvičíme a 
spolu je nám fajn" 4 500,00 €

Náčelník Mestskej polície Púchov 
Mário Martinko (v strede).
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2. Divinový guláš, chlieb
3. Žemľovka s tvarohom a jablkami
Dezert: Jogurtové rezy

Štvrtok: 14. 3.
Slepačí vývar s mäsom a perličkami
1. Morčacia salašnícka pochúťka v zemia-
kovej placke, zeleninové obloženie
2. Španielsky vtáčik, dus. ryža, kyslá uhorka
3. Bryndzové halušky so slaninkou
Dezert: Ružové rezy

Piatok: 15. 3.
Paradajková so syrom   
1. Kuracie prsia plnené sušenou slivkou, 
dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Belehradský rezeň, varené zemiaky                    
3. Zel. šalát s tuniakom, vajíčkom a olivami
Dezert: Karamelové rezy

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 12. 3.  
Šošovicová s párkom
Hubová s mrveničkou
1. Kuracie kung-pao s dusenou ryžou  
2. Pečené brav. koleno na čier. pive, pučené 
zemiaky s cibuľkou, kyslá uhorka, feferóny 
3. Granatiersky pochod s oravskou slanin-
kou/bez (výber) 
4. Jarný zeleninový šalát s pikantným 
dresingom a kuracím mäsom

Streda: 13. 3.
Kačací vývar
Paradajková s ryžou
1. Kuracie prsia v šunkovo-syrovom cestíč-
ku, zem. pyré s kvakou, šalát z čín. kapusty 
2. Brav. pliecko na hubách, tarhoňa, k. 
uhorka
3. Bodkované  lievance s jahodovým 
sirupom, šľahačkou a čokoládou
4. Jarný zeleninový šalát s pikantným 
dresingom a kuracím mäsom

Štvrtok: 14. 3.
Bryndzová so zemiakmi a klobásou
Zeleninová so pšenom
1. Zapekaný Jánošíkov rezeň (br. karé, sla-
ninka, klobása, úd. syr,)dus. ryža, hranolky 
2. Pečené kur. stehno s chilly a medom, 
dus. ryža, miešaný kompót
3. Tekvic. prívarok, stratené vajce, zemiaky 
4. Jarný zeleninový šalát s pikantným 
dresingom a kuracím mäsom

Piatok: 15. 3.
Kuracia so zeleninou a šunkovým zvitkom 
Špargľová krémová 
1. Kuracia cigánska pečienka s dus. ryžou 
2. Bačovský brav. rezeň (slanina, syr) v 
cestíčku, varené zemiaky, kyslá uhorka 
3. Kráľovské zeleninové rizoto s bulgurom a 
syrom, mrkvový šalát
4. Jarný zelen. šalát s kuracím mäsom

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 12. 3.
Kapustová s klobáskou a dubákmi, chlieb  
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami  
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka, syr   
2. Čevapčiči plnené šunkou a syrom, ame-
rické zemiaky, cibuľka, horčica  
3. Špagety „Aglio e Olio“ (cesnak, olivový 
olej, cherry paradajky, chilli), parmezán  
4. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slaninka, vajíčko, kukurica, syr

Streda: 13. 3.
Tekvicová „Hokkaido“, mandle  
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami   
1. Kurací gyros v domácej tortille so zeleni-
novým šalátom, hranolky, dressing  
2. Brav. steak na šampiň., ryža, zel. obloha  
3. Čučoriedkové knedle s tvarohom  
4. Pizza Margherita (pomodoro, mozzar., syr)  

Štvrtok: 14. 3.
Minestrone, chlieb  
Zverinový vývar Risi-Bisi  
1. Vykostené kuracie stehno na grile, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie  
2. Divinové stehno na perníkovom korení, 
maslové halušky (5,90 €) 
3. Cézar šalát, pečivo   
4. Pizza Colosseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajka, syr)  

Piatok: 15. 3
Hrachová s párkom, chlieb  
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou  
1. Morčacie závitky plnené šunkou, syrom 
a špenátom, kukuricová ryža, zel. obloha  
2. Zabíjačkový tanier (varené zemiaky, 
kapusta, klobáska, jaternica, údené mäso)  
3. Vyprážaný karfiol, varené maslové zemia-
ky, tatárska omáčka   
4. Pizza Rucola (pomodoro, šunka, syr, 
rukola)  

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 12. 3.
Zeleninová s cícerom, chlieb
1. Hovädzí „Sikulský“ guláš, kysnutá knedľa 
2. Vyprážaná sója plnená syrom, zemiaky,-
zelerový šalát

Streda: 13. 3.
Paradajková talianska s cestovinou, chlieb 
1. Bravč. pečeň na rošte, varené zemiaky, 
tat. omáčka 
2. Zeleninové rizoto z bulguru, steril uhorka

Štvrtok: 14. 3.
Kačací vývar s domácimi rezancami, chlieb 

1. Kuracie KUNG PAO, dusená ryža
2. Cestovina farfále s paradajkami a 
lososom 

Piatok: 15. 3
Cuketová na sladko-kyslo, chlie
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový šalát  
s majonézou
2. Ovocné zemiakové gule s makovou 
posýpkou a maslom
 U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 12. 3.
Zemiaková nakyslo, chlieb 
1. Zeleninový šalát s vajíčkom, olivami a 
feta syrom, pečivo 
2. Hov. mexický guláš, hrášková ryža, syr 
3. India: Kuracie DO PYAZA, chlieb NAAN, 
zeleninová príloha 

Streda: 13. 3. 
Hŕstková so zeleninou 
1. Jablk. žemľovka s tvaroh. a hrozienkami 
2. Kurací černohorský rezeň, pučené ze- 
miaky s cibuľkou 
3. India: Bravčové CHOPSHEY, špagety 

Štvrtok: 14. 3.  
Brokolicová krémová, chlebové krutóny 
1. Farfale s nivovou om. a šampiňónmi 
2. Pečená bravčová krkovička, kyslá kapus-
ta, varená knedľa 
3. India: Kuracie SHEEKH KEBAB ROLL, 
zeleninová príloha

Piatok: 15. 3.
Slepačia s pečeň. haluškami a zeleninou 
1. Morčacie prsia zapečené so šunkou a 
syrom, volské oko, zeleninová ryža
2. Vyprážaná treska, zemiak.-cibuľový šalát 
3. India: Bravčové rebrá grilované so slad-
kou chili omáčkou, KHIMCHI šalát, špagety

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok:12. 3.
Sedliacka krúpová polievka so zeleninou 
1. Marin. kurací kebab, jogurt. dressing, 
zeleninovo-listový šalát, steakové hranolky                
2. Vyprážaná krkovička, slovenský zemia-
kový šalát
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka                                                                                
4. Listový šalát s kuracím mäsom, slaninou, 
Cézar dressing, bageta            
        
Streda: 13.3.
Polievka: Paradajková polievka s mušlička-
mi a syrom
1. Pečené kačacie stehno, dusená červená 
kapusta s višňami,  grilovaný žemľový koláč                             
2. Kurací rezeň so šunkou, syrom a brokoli-
cou, pažítková omáčka, dusená ryža
3. Šišky s džemom a cukrom, brusnicová 
šľahačka, mätový sirup  

4. Listový šalát s kuracím mäsom, slaninou, 
Cézar dressing, bageta

Štvrtok: 14. 3.
Goralská s klobásou
1. Morčacie plnené prsia caprese (mo-
zzarella, rajčina, bazalka), rest. zemiaky, 
bazalkový krém     
2. Hov. sviečková na smotane, kys. knedle    
3. Zapekaný karfiol so syrom, varené ze- 
miaky s pažítkou 
4. Listový šalát s kuracím mäsom, slaninou, 
Cézar dressing, bageta  
                                              
Piatok: 15. 3.
Kelová so slaninkou
1. Hovädzie líčka na merlote a zelenine, 
grilované šampiňóny, gratinované zemiaky
2. Morčací plátok zapečený s broskyňou a 
syrom, ryža, americké zemiaky
3. Strapačky s kyslou kapustou a pórom
4. Listový šalát s kuracím mäsom, slaninou, 
Cézar dressing, bageta

Púchovčan
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 12.3.
Kulajda
1. Pečená bravčová krkovička, kapusta, 
knedľa
2. Plnené kuracie stehno so slaninkou, 
šampiónmi a syrom, ryža

Streda: 13.3.
Boršč
1. Srbský bravčový rezeň, varené zemiaky
2. Morčacie prsia pražské, ryža, obed. šalát

Štvrtok:14.3.
Karotková s karfiolom a cestovinou
1. Vyprážaný syr, hranolky, tatarská omáčka
2. Bratislavské bravčové pliecko, domáce 
halušky

Piatok: 15.3.
Hríbovica
1. Znojemská hovädzia roštenka, slov. ryža
2. Liptovský mletý rezeň so zeleninou, 
zemiaková kaša, uhorka

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 12. 3.
Zeleninová so strúhaním  
1. Morčací steak na trojfarebnom korení, 
hrášková ryža, zeleninové obloženie             
2. Domáca sekaná so zemiak. prívarkom
3. Dubákové rizoto so syrom
Dezert: Orechový koláč

Streda: 13. 3.
Držková
1. Kuracie stehno plnené, dus. ryža, kompót

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  

VÝPREDAJ TEXTILU
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Chcete prebudiť
váš internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

Viac info na 
www.swan.sk

už od

9,99 € 
mesačne

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

KONTAKT
042 / 29 01 111, puchov@swan.sk

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Mesto Púchov informuje verejnosť, 
že sa uskutoční zápis detí do prvé-
ho  ročníka mestských základných 
škôl pre školský rok 2019/2020.

MIESTO ZÁPISU:
Základná škola, Gorazdova 1174 
č. t. 042/4631339,
www.zsgorazdovapuchov.edupage.org 
Školský obvod tvorí územie vymedzené ulicami: 
Požiarna, 1. mája, Obrancov mieru, Mojmírova, 
Rastislavova, Pribinova, Svätoplukova, Gorazdo-
va, Vsetínska, Podjavorinskej, Streženická, Špor-
tovcov a obce Dohňany, Streženice, Nimnica a 
Dolné Kočkovce.

Základná škola „Jána Amosa Komenského“, 
Komenského 50, 
č. t. 042/4632802, www.zskompv.edupage.sk  
Školský obvod tvorí územie vymedzené ulicami: 
Komenského, Mudroňova, Štefánikova, J. Kráľa, 
Riečna, Royova, Pod Lachovcom, Moravská, 
Ferka Urbánka, Moyzesova, Sládkovičova, Za 
cintorínom, Hravbovská, Hollého, Kuzmányho, 
Vodárenská, mestskými časťami Hoštiná, Vieska 
Bezdedov, Ihrište a obce Dohňany, Streženice, 
Nimnica a Dolné Kočkovce.

Základná škola, Mládežnícka 1434 
č. t. 042/4632458, 
www.zsmladeznicka.edupage.org  
Školský obvod tvorí územie vymedzené ulicami: 
Námestie slobody, Pod Zábrehom, Mládežnícka, 
Dvory, Chmelilnec, Okružná, Zábreh, Hoštínska, 
Nábrežie slobody, Nimnická, Potôčky, Samoty 
a obce Dohňany, Streženice, Nimnica a Dolné 
Kočkovce.

Základná škola s materskou školou, 
Slovanská 23, 
č. t. 042/4677749,
www.zsslovanpu.edupage.org  
Školský obvod tvorí územie vymedzené ulicami: 
T. Vansovej, Kukučínova, F. Hečku,Lichardova, 
Trenčianská, Sadová, I. Krasku, J. Smreka, Novono-
sická, Spojová, Vajanského, Kpt. Jaroša, Záhradná, 
Jesenského, Hurbanova, Slovanská, Železničná, 
Vŕšok, Astrová, Jilemnického, Kvetinová, Ružová, 
Školská, Továrenská, Tulipánova, Záskalie, Štúrova, 
mestská časť Nosice a obce Dohňany, Streženice, 
Nimnica a Dolné Kočkovce.

TERMÍN ZÁPISU:  
3. apríla 2019 od 14.00 do 17.00 hod.
10. apríla 2019 od 14.00 do 17.00 hod.

K zápisu si treba priniesť: občiansky preukaz zá-
konných zástupcov, rodný list dieťaťa, poplatok 10 €  

(na predpísané zošity, pracovné zošity). 
Vhodné je priniesť si aj vyplnené tlačivá k zápi-
su, ktoré má konkrétna ZŠ zverejnené na svojom 
webovom sídle. 

Postup pri odklade povinnej školskej dochá-
dzky:
• predložiť riaditeľke ZŠ písomnú žiadosť zákon-
ných zástupcov, 
• odporučenie všeobecného lekára pre deti a do-
rast,
• odporučenie príslušného zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie. 

Zákonným zástupcom odporúčame:
• ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo určeného škol-
ského obvodu, dieťa bude zapísané po dohode s 
riaditeľkou základnej školy,
• ak je dieťa so zákonnými zástupcami v zahra-
ničí, požiadajú riaditeľku príslušnej ZŠ podľa 
školského obvodu v Púchove o možnosť plnenia 
povinnej školskej dochádzky mimo územia Slo-
venskej republiky,
• získať informácie o základných školách v meste 
podľa ich zamerania, čo pomôže pri výbere ško-
ly, ktorú bude ich dieťa navštevovať pri plnení 
povinnej školskej dochádzky (info na webových 
stránkach škôl a Mesta Púchov, alebo osobnou 
návštevou školy).

MsÚ Púchov
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... sa žiakom z našej ZŠ Gorazdovej 
za uplynulé roky darí na športovom 
poli dosahovať veľmi pekné výsledky. 
Sú to hlavne úspechy v kolektívnych 
športoch ako volejbal a futbal, ale 
taktiež úspechy v plávaní, gymnastike 
či bedmintone. V posledných dvoch 
menovaných to dotiahli až na druhé 
miesta v krajských kolách a v plávaní 
máme dokonca zastúpenie v junior-
skom reprezentačnom tíme v podo-
be Ley Kmošenovej. Účastníčkami na 
M-SR v plávaní sú i Petronela Maráč-
ková, Adela Cengelová a Daniela Cy-
prichová. Naši najlepší bedmintonisti 
Sebastián Kadlec a Matej Markovič 
nás budú teraz v marci reprezentovať 
v celoštátnom kole. 
    V kolektívnych športoch sme boli 

ešte úspešnejší, keď sme sa vo fut-
bale v  kategórii mladších a starších 
žiakov prebojovali až na krajské kolá, 
kde sme v silnej konkurencii obsadili 
druhé miesta s hráčmi Matej Janto, 
Erik Porubčan, Matej Obšivan, Sa-
muel Drahuta, Václav Baláž, Adam 
Lupták. 
   Určite najväčšie úspechy však dosa-
hujeme vo volejbale, kde opakovane 
siahame na medailové umiestnenia 
na M-SR a medzi najväčšie úspechy 
patrí 3. miesto, 2. miesto a až štyri 
majstrovské tituly, čo je výsledok, 
akým sa môže pochváliť naozaj len 
málo škôl. Medzi našich najúspešnej-
ších volejbalistov v súčasnosti patria 
Alexej Maslák, Stanislav Cíbik, Mário 
Mazák, Marek Pivko, Tobias Medňan-

Jarné upratovanie: Kontajnery začne mesto poskytovať od 18. marca

Horné Kočkovce pri cintoríne
Kolonka Kpt. Jaroša (oproti obchodu cez cestu)

Nábrežie slobody stred
pri obchode
pri autobus. zástavke

Záskalie stred
na pôv. mieste - odbočka na ostrov
na pôv. mieste - pod elektrárňou

Janka Kráľa pri starých pumpách

Janka Kráľa pri nemocnici Zdravie
Zábreh na konci ulice

Pod Zábrehom na konci ulice
pri nádobách na sep. odpad
na pôvodnom mieste - pri pálenici

na pôv. mieste - Ul. Hurbanova
na pôv. mieste - Ul. Kukučínova
na pôv. mieste - Ul. Hečkova
ul. Železničná - parkovisko (len do 12. 4.!)
Vŕšok (pod býv. zber. surovinami)

dolný koniec
pri Rivane

Ihrište pod autobusovou zástavkou
pri požiarnej zbrojnici
pri zástavke pri DK

23. - 29. 4. 2019

Hoštiná

Hrabovka

Horné Kočkovce

Harmonogram poskytovania kontajnerov pre rodinné 
domy na objemný odpad

18. - 24. 3. 2019 

25. - 31. 3. 2019

1. - 7. 4. 2019

8. - 14. 4. 2019

Nové Nosice

Staré Nosice

Vieska

ský, Jakub Jurovčík, Vladimír Mušák, 
Martin Kapustinec. 
     Je to výsledok tvrdej driny na ho-
dinách športovej prípravy a popo-

ludňajších tréningoch v kluboch a 
oddieloch. Nielen pre tieto úspechy 
sa oplatí prihlásiť do športovej triedy. 

Ivan Štefko, ml., učiteľ  

Mesto Púchov aj tento rok pristupuje k  poskytovaniu veľko-
kapacitných kontajnerov. Pevne stanovený harmonogram ich 
rozmiestnenia v  mestských častiach s  rodinnými domami začína 
od 18. marca Hornými Kočkovcami, Kolonkou, Nosicami a  Ná-
brežím slobody a končí 29. apríla v Hrabovke, Ihrišti a  Hoštinej. 
 
Veľkokapacitné kontajnery mesto poskytne zdarma aj pre potre- 
by bytových spoločenstiev, avšak v  tomto prípade je potreb- 
né si tieto objednať u  majstra pre nakladanie s  odpadmi 
Podniku technických služieb mesta Púchov Ing. Ladislava 
Halasa: 0905 770 140, halas@ptsmpu.sk.
Ročne túto možnosť využije približne desať až dvanásť  bytových 
spoločenstiev.
 
Do veľkokapacitných kontajnerov patria napríklad staré koberce,  
nábytok alebo madrace. Do takýchto nádob rozhodne nepatrí ne-
bezpečný odpad (televízory, pračky, chladničky, monitory, odpado-
vé farby, akumulátory...).
 
Zber nebezpečného a elektronického odpadu bude uskutočne- 
ný na základe požiadavky, formou objednávky cez zástupcov 
jednotlivých miestnych častí. Následný zber bude vykonaný indi- 
viduálne v miestnej časti u nahlásených občanov.
 
Objednávky na zber nebezpečného a elektronického odpadu budú 
zhromažďované takisto u Ladislava Halasa. Môžete ich nahlasovať od 
7.00 hod. do 13.00 hod. vždy v pracovný deň od 18. 3. do 26. 4. 2019. 
Nebezpečný odpad a elektronický odpad mimo akcie vyhláse-
nej mestom je možné v priebehu roka odovzdať bezplatne na 
zberný dvor podniku technických služieb.

MsÚ Púchov, Foto: archív PN

Vďaka športovým triedam...
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HOKEJ

Dorastenci siahali v Trenčíne na víťazstvo, rozhodli nájazdy
Extraliga dorast

I. liga starší žiaci

Kadeti

I. liga mladší žiaci

8. HT
22. kolo (dohrávka): HK Brezno – MŠK Púchov 

0:13 (0:2, 0:7, 0:4), 6. Škultéty (Zajvald), 19. Pišoja 
(Ťapko), 29. Pišoja (Lazkov), 29. Toman (Zajvald), 30. 
Hudík (Ťapko, Hajas), 34. Lazkov (Zajvald, Pišoja), 34. 
Hajas (Škultéty, Hudík), 35. Lazkov (Toman, Kľučka), 
39. Lazkov (Toman, Zajvald), 42. Hajas (Hudík, Ko-
hutiar), 51. Ťapko, 56. Škultéty (Lazkov), 59. Kohutiar 
(Škultéty)
   32. kolo:
   HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 3:4 (0:3, 
1:1, 2:0), 7. Pobežal (R. Halušková), 14. Pobežal (Hu-
dík), 17. R. Halušková (Pobežal), 39. Toman
   Ostatné výsledky 32. kola: Zvolen – Liptovský Mi-
kuláš 5:3, Martin – Ružomberok 9:2, Brezno – Žilina 
1:5, Považská Bystrica – Lučenec 14:1
   33. kolo:
   MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 13:0 (3:0, 
6:0, 4:0), 4. Kohutiar, 14. Bartoš (Hajas, Hudík), 15. 
Ťapko (Pobežal, Lazkov), 21. Hudík (Toman), 21. Po-
bežal (Pišoja), 29. Pišoja (Lazkov, Pobežal), 32. Lazkov 
(Bartoš), 35. Pobežal (Kohutiar, Zajvald), 38. Kohutiar 
(Pobežal), 42. Lazkov, 51. Toman (Hajas, Hudík), 54. 
Hajas (Kľučka), 59. Pobežal
   Ostatné výsledky 33. kola: Ružomberok – Zvolen 
0:10, Liptovský Mikuláš – Brezno 5:0, Lučenec – Mar-
tin 1:21, Žilina – Banská Bystrica 8:4
1. Žilina 33 26 2 5 234:76 54
2. Martin  33 25 3 5 259:69 53
3. Zvolen  33 24 3 6 218:61 51
4. MŠK Púchov  33 23 4 6 211:39 50
5. B. Bystrica  34 19 2 13 217:86 40
6. L. Mikuláš  33 14 1 18 165:144 29
7. P. Bystrica  33 10 1 22 121:198 21
8. Ružomberok  33 8 2 23 104:193 18
9. Brezno  33 7 0 26 80:261 14
10. Lučenec  32 0 0 32 71:553 -2

Program 34. kola, 16. 3.: MHA Martin – MŠK Pú-
chov (10.00), Zvolen – Brezno, Ružomberok – Luče-
nec, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš, Považská 

6. HT
22. kolo (dohrávka): MŠK Púchov – HK Brezno 

5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
32. kolo:
MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 3:3, Lip-

tovský Mikuláš – Zvolen 2:11, Ružomberok – Martin 
1:18, Žilina – Brezno 10:2, Rimavská Sobota – Považ-
ská Bystrica 3:2

33. kolo:
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 8:6, Zvo-

len – Ružomberok 12:1, Brezno – Liptovský Mikuláš 
7:8, Martin – Rimavská Sobota 8:3, Banská Bystrica 
– Žilina 7:3

Program 34. Kola, 16. 3.: MŠK Púchov – MHA 
Martin (9.00), Brezno – Zvolen, Rimavská Sobota 
– Ružomberok, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica, 
Žilina – Považská Bystrica

5. HT
22. kolo (dohrávka): MŠK Púchov – HK Brezno 

3:3 (2:1, 0:1, 1:1)
32. kolo:
MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 5:2, Liptov-

ský Mikuláš – Zvolen 4:7, Dolný Kubín – Martin 9:3, 
Žilina – Brezno 8:2, Rimavská Sobota – Považská Bys-
trica 2:7

33. kolo: 
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 8:2, Zvo-

len – Dolný Kubín 1:7, Brezno – Liptovský Mikuláš 
2:3, Martin – Rimavská Sobota 6:2, Banská Bystrica 
– Žilina 1:10

Program 34. kola, 16. 3.: MŠK Púchov – MHA Mar-
tin (11.30), Brezno – Zvolen, Rimavská Sobota – Dol-
ný Kubín, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica, Žilina 
– Považská Bystrica 

Bystrica – Žilina
7. HT
22. kolo (dohrávka): HK Brezno – MŠK Púchov 

3:8 (2:3, 1:2, 0:3), 3. Brežný (Pobežal), 13. Cebo (Ha-
zala, Vrtiel), 13. Brežný (Pobežal), 26. Brežný (Pobežal), 
28. Pobežal (Brežný), 41. Pobežal, 60. Vrtiel (Pobežal, 
Vrábel), 60. Pobežal (Vrtiel)
   32. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 
4:2 (0:0, 2:0, 2:2), 44. Cebo, 47. Vráblik
   Ostatné výsledky 32. kola: Zvolen – Liptovský Mi-
kuláš 5:1, Martin – Dolný Kubín 0:6, Brezno – Žilina 
3:11
   33. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 
5:1 (2:0, 1:1, 2:0), 4. Brežný (Vráblik), 18. Vrtiel (Pa-
lan), 34. Palan (Brežný, Vrábel), 43. Vráblik (Vrábel), 
55. Novotníček (Buček)
   Ostatné výsledky 33. kola: Dolný Kubín – Zvolen 
13:1, Liptovský Mikuláš – Brezno 1:3, Lučenec – Mar-
tin 10:0, Žilina – Banská Bystrica 2:6
1. D. Kubín 33 28 3 2 217:50 59
2. B. Bystrica  34 26 3 5 234:94 55
3. MŠK Púchov  33 20 5 8 214:107 43
4. Žilina  33 20 3 10 214:118 43
5. Zvolen  34 19 5 10 156:141 41
6. P. Bystrica  32 9 4 19 126:159 20
7. Martin  33 9 1 23 86:196 19
8. Lučenec  32 9 0 23 112:224 18
9. Brezno  33 7 2 24 78:194 16
10. L. Mikuláš  33 5 0 28 73:227 10
   Program 34. kola, 16. 3.: MHA Martin – MŠK Pú-
chov (12.30), Zvolen – Brezno, Dolný Kubín – Luče-
nec, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš, Považská 
Bystrica - Žilina  

Extraliga dorast
Štvrťfinále:
HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov 2:1 po sn (0:0, 

0:0, 1:1, 0:0), 53. Sárdi (Krajč), rozhodujúci nájazd 
Wachal – Urbánek (J. Urban, M. Urban) – stav série 
1:0

Mladí Púchovčania boli favorizovaným Trenčanom 
viac ako vyrovnaným súperom. Po dvoch bezgólo-
vých tretinách sa hneď v úvode tej záverečnej ujali 
hostia vedenia gólom Urbáneka, domáci vyrovnali 
sedem minút pred koncom. Rozuzlenie neprinieslo 
ani predĺženie, a tak sa šťastie priklonilo na domácu 
stranu až v nájazdoch. 

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

cha, Omelka, Majerík, Vojtech – Kuric, Urbánek, Puta-
la – Januščák, Ladecký, Rusnák – Chykantsev, Kuriš, 
M. Urban, Vrbica, Križan, Suchánek, tréner Miroslav 
Nemček

Ostatné zápasy 1. kola štvrťfinále:
Slovan Bratislava – Martin 4:3, Košice – Spišská 

Nová Ves 2:5, Poprad – Banská Bystrica 4:3
HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov 4:2 (1:0, 2:0, 

1:2), 20. Korbel (Krajč, Honeček), 24. Krajč (Pisch, Ho-
neček), 29. Stránsky (Krajč, Bečár), 48. Danielčak (Ga-
ťár, Blicha) – 41. Putala, 46. Chykantsev (Kuriš, Križan) 
– stav série 2:0

Po nešťastnej prehre až po nájazdoch v prvom štvr-
ťfinálovom stretnutí držali Púchovčania s Trenčanmi
krok celú prvú tretinu. Až v samotnom závere prvého 
dejstva pri vylúčení Hajasa neustrážili mladí Púchov-
čania domáceho Korbela, ktorý deväť sekúnd pred 
sirénou poslal domácich do vedenia – 1:0. V druhej 
tretine pridali domáci dva góly a zdalo sa byť vymaľo-
vané. V záverečnej tretine však hneď v úvodnej minú-
te znížil Putala a štvrť hodinu pred koncom stretnutie 
zdramatizoval kontaktným gólom Chykanstev. Tren-
čania však drámu nepripustili, Danielčák začiatkom 
48. minúty zvýšil opäť na rozdiel dvoch gólov a Pú-
chovčanom už skórovať nedovolili. Napriek dvom 
prehrám však dorastenci MŠK Púchov zanechali pod 
hradom Matúša Čáka dobrý dojem a na domácom 
ľade bude chcieť štvrťfinálovú sériu určite predĺžiť.
Doma privítajú Trenčanov už v stredu a v prípade 
víťazstva aj vo štvrtok. 

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

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

Ostatné zápasy 2. kola štvrťfinále:
Slovan Bratislava – Martin 9:1, stav série 2:0, Košice 

– Spišská Nová Ves 3:2, stav série 1:1, Poprad – Ban-
ská Bystrica 4:2, stav série 2:0

Program 3. kola štvrťfinále, 13. 3.: 
MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín (16.00), Martin 

– Slovan, Spišská Nová Ves – Košice, Banská Bystrica 
- Poprad

Program prípadného 4. kola štvrťfinále, 14. 3.:
MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín (16.00), Martin 

– Slovan, Spišská Nová Ves – Košice, Banská Bystrica 
– Poprad

Program prípadného 5. kola štvrťfinále, 16. 3.:
HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov (13.30), Slovan 

– Martin, Košice – Spišská Nová Ves, Poprad – Banská 
Bystrica

17. kolo: MŠK Púchov – MMHK Nitra 0:8 (0:3, 0:2, 
0:3), Trenčín – Prievidza 0:0, Slovan Bratislava – Mar-
tin 3:0, Trnava – Zvolen 5:4, Košice – Brezno 10:1, Pre-
šov – Banská Bystrica 3:2
  18. kolo: MŠK Púchov – MŠHKM Prievidza 0:6 
(0:1, 0:2, 0:3), Trenčín – Nitra 5:2, Trnava – Martin 
2:0, Slovan Bratislava – Zvolen 7:0, Košice – Banská 
Bystrica 6:3, Liptovský Mikuláš – Poprad 5:1
1. Košice 19 16 0 3 104:39 32
2. Slovan  19 14 3 2 72:28 31
3. Nitra  19 14 2 3 91:37 30
4. Trenčín 16 11 5 0 69:25 27
5. Martin  17 12 1 4 62:26 25
6. Zvolen  19 10 1 8 72:56 21
7. L. Mikuláš  18 8 2 8 53:55 18
8. Trnava  18 7 1 10 53:58 15
9. Prievidza  19 7 1 11 58:84 15
10. MŠK Púchov  17 5 0 12 28:67 10
11. Brezno  16 3 2 11 42:84 8
12. B. Bystrica  19 3 2 14 45:91 8
13. Poprad  18 2 3 13 29:76 7
14. Prešov 18 2 1 15 30:82 5

Program: 19. kolo, 16. 3.: Martin – MŠK Púchov 
(15.00), 20. kolo, 17. 3.: Zvolen – MŠK Púchov (12.30)
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Všetko o oblastnom futbale:
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FUTBAL - TIPOS 3. liga 

Nové Zámky nebudú fackovací panák, hrýzli aj u lídra

Výborný výkon podal v stretnutí s Novými Zámkami Púchovčan Patrik Krčula (na snímke v červenom s loptou). V 
druhom polčase pridal druhý gól, a tak futbalisti MŠK Púchov vykročili do jarnej časti tretej ligy víťazne. 

 FOTO: Milan Podmaník

Hoci počas takmer celého stretnutia mali Púchovčania (v červenom) prevahu, skórovať dokázali len po chybách 
súpera. Na koncovke musia ešte popracovať...

  MŠK Púchov – FKM Nové Zámky 2:0 (1:0)
   Domáci tréner Pagáč už pred stretnutím upozorňo-
val, že Nové Zámky z jesene, nie sú Nové Zámky na 
jar. Jediné víťazstvo Novozámčanov v jesennej časti 
ich teoreticky stavalo do úlohy fackovacieho paná-
ka, no v kádri nezostal v porovnaní s tým jesenným 
kameň na kameni. Nové Zámky budú zrejme trápiť 
aj najväčších favoritov. Hostia začali sebavedome 
aj pod Lachovcom. Už po piatich minútach zbehol 
za obranu MŠK Horáček, svoj samostatný nájazd na 
domáceho brankára Strelčíka však do gólovej podo-
by nedotiahol. Púchovčania postupne ovládli stred 
poľa, no do vyložených šancí sa v prvom polčase 
nedostali. Až osem minút pred koncom polčasu sa 
k strele odhodlal Michlík a tečovaná lopta skončila v 
hosťujúcej sieti – 1:0. 
   V druhom polčase Púchovčania ovládli ihrisko, 
kombinačné akcie v strede hracej plochy boli síce 
oku lahodiace, no končili pred pokutovým územím 
Nových Zámkov. Hostia sa dostávali na dostrel pú-
chovskej bránky len sporadicky, najviac vystrašili 
dobre pracujúcu obranu po priamom kope, ktorý 
skončil na bočnej sieti. Aktivita Púchova priniesla 
ovocie v 61. minúte. Výborne hrajúci Krčula dôsledne 
sledoval loptu a dokonale využil zmätky domáceho 
brankára, ktorú mu loptu poslal na kopačku. Pre Kr-
čulu už nebol po krátkom šprinte problém dopraviť 
loptu do siete – 2:0. Po druhom gól sa Púchovčania 
stiahli, kontrolovali výsledok a podkurovali hosťom 
po sporadických rýchlych kombinačných akciách. Pri 
jednej z nich vykúzli dva zázračné zákroky hosťujúci 
gólman a pri druhom prečíslení zastavil domácich až 
príliš úzkostlivý asistent rozhodcu, ktorý signalizoval 
sporný ofsajd. Posledných päť minút sa už v podstate 
iba striedalo, domáci tréner dal príležitosť aj hráčom 
z lavičky. 
   Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Michlík, Kr-
čula (77. Haviar), Kopiš (88. Marman), Pilát, Martinko 
(Kvaššay), Pilný (86. Pavlovič), Vanák, Martinček, Brez-
ničan, tréner Eduard Pagáč
   ŽK: Juraj Pilát (MŠK Púchov), rozhodovali Valentová, 
Hulínek, Tarabus 
   Ostatné výsledky 16. kola: Považská Bystrica – 
Malženice 0:2, Kalná nad Hronom – Nové Mesto nad 
Váhom 0:0, Nitra B – Veľké Ludince 3:0, Trenčianske 
Teplice – Galanta 0:3 kontumačne (domáci na stret-

nutie nenastúpili), Beluša – Gabčíkovo – nehrali pre 
nespôsobilý terén, Lednické Rovne – Zlaté Moravce/
Vráble B 1:1, 51. Detko (pk) – 60. Hitka, Šaľa – Trnava 
B 1:2
1. MŠK Púchov 16 9 5 2 24:12 32
2. Malženice 16 10 0 6 37:18 30
3. Nitra B 16 9 2 5 31:21 29
4. Trnava B 16 9 1 6 39:27 28
5. Šaľa 16 8 3 5 27:17 27
6. Beluša 15 8 3 4 24:14 27
7. Gabčíkovo 15 7 4 4 25:16 25
8. L. Rovne 16 6 6 4 19:16 24
9. Kalná 16 6 4 6 16:19 22
10. Zl. Moravce 16 4 7 5 21:23 19
11. Nové Mesto 16 4 7 5 15:18 19
12. P. Bystrica 16 5 3 8 23:27 18

13. V. Ludince 16 4 5 7 18:27 17
14. Galanta 15 4 2 9 17:26 14
15. Tr. Teplice 15 4 4 7 24:24 13 
16. N. Zámky 16 1 0 15 7:62 3

Hneď v úvodnom jarnom kole sa hrál šláger prvého 
s druhým. Futbalisti Kvašova nevyužili možnosť vrátiť 
sa do čelaa tabuľky, Dolným Vesteniciam podľahli a 
klesli až na tretie miesto, keď ich preskočilo aj Brv-
nište.  Zo súťaže sa odhlásili Bošany, ich výsledky sa 
všetkým súperom anulovali. Bošany sú prvým zostu-
pujúcim mužstvom zo súťaže. 
15. kolo: Kvašov – D. Vestenice 1:2 (0:1), 60. Bari-
ak – 22. Krivosudský, 85. Líška, Zemianske Kostoľany 
– Plevník-Drienové 1:1, Chocholná-Velčice – Kanian-
ka 2:2, Brvnište – Podmanín 2:1, Uhrovec – Ladce 3:5, 
Veľké Uherce – Cígeľ 2:2, Podolie malo voľno (Bošany 
sa odhlásili zo súťaže) 
1. D. Vestenice 15 11 1 3 35:16 34
2. Brvnište 15 9 4 2 31:16 31
3. Kvašov 15 9 4 2 28:16 31
4. Uhrovec 15 9 3 3 38:19 30
5. Cígeľ 15 8 3 4 33:16 27
6. Ladce 15 7 3 5 29:24 24
7. Podmanín 15 7 2 6 30:20 23
8. Z. Kostoľany 15 7 2 6 28:21 23
9. V. Uherce 15 5 2 8 20:23 17
10. Chocholná 15 5 2 8 19:24 17
11. Plevník 15 4 4 7 20:35 16
12. Podolie 14 2 5 7 12:23 11
13. Tr. Turná 14 3 2 9 21:39 11
14. V. Hradná 14 3 1 10 12:50 10
15. Kanianka 15 1 4 10 12:26 7

5. liga muži
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Stolný tenis

Horná Breznica asi dostane postupovú šancu v baráži

Florbalisti FBK Púchov si vo štvrťfinále play-off 1.
ligy poradili v troch zápasoch s Dubničanmi a vy-
bojovali si postup do semifinále, v ktorom si počas
víkendu v prvých dvoch stretnutiach zmerali sily s 
Topoľčanmi. Po dvoch domácich výhrach nad To-
poľčanmi majú Púchovčannia našliapnuté do finále
prvej ligy. Musia ich však poraziť ešte raz.... 

Štvrťfinále:
FBK Púchov – ŠK Vic-

tory Stars Dubnica nad 
Váhom 6:5 (1:1, 4:2, 1:2), 
Beriac 2, Ondrášik, Fleger, 
Kiačik, Ševčík – stav série 
1:0

FBK Púchov – ŠK Victo-
ry Stars Dubnica nad Vá-
hom 14:6 (4:3, 2:3, 8:0), 
Fleger 3, Ševčík 3, Beriac, 
Haluška, Pavel, Kvasnica, 
Podmaník, Mišík, Ondrašík, 
Kiačik – stav série 2:0

ŠK Victory Stars Dub-
nica nad Váhom – FBK 
Púchov 7:9 (1:3, 2:2, 4:4), 
Ševčík 2, Fleger, Podmanic-
ký, Krajčí, Žiačik, Kvasnica, 
Ondrášik, Mišík – konečný 
stav série 0:3

Semifinále:
FBK Púchov – FbO Žochár Topoľčany 9:6 (1:3, 

3:1, 5:2), Kiačik 4, Pavel 2, Mišík, Podmanický, Man-
dinec – stav série 1:0

FBK Púchov – FbO Žochár Topoľčany 8:2 (2:1, 
2:0, 4:1), Mišík 2, Ondrášik 2, Kiačik, Ševčík, Kvasnica, 
Beriac – stav série 2:0

   5. liga muži
   Dohňany zohrali v dvadsiatom kole najvyššej ob-
lastnej súťaže zaujímavé stretnutie s Ladcami, kto-
rých traja hráči hrávajú aj tretiu stolnotenisovú ligu. 
Domáci sa favorita nezľakli, odohrali s ním vyrovnanú 
partiu a o víťazstve hostí rozhodli len väčšie skúse-
nosti. 
   20. kolo: 
   Nová Dubnica C – Dolný Moštenec 5:13, Palies-
ka, Kulina po 2, Ondřejíček 1 – Kmecík, Podmaník st. 
po 4, Baláž 2, Zvak 1, 2 štv., Sedmerovec B – Nová 
Dubnica B 12:6, P. Štefanec, M. Šelinga ml. po 3, M. 
Šelinga st. 2, Galko, J. Mišík po 1, 2 štv. – Košík, Janiga 
po 2, Lászlová, Machciníková po 1, Slovan Považská 
Bystrica A – Dubnica nad Váhom 10:8, Kvaššay 4, 
Šuba, Cedzo po 2, Jurčík 1, 1 štv. – Gereg 3, Slivka, 
Dolinský po 2, 1 štv., Medeko Považská Bystrica A 
– TTC Považská Bystrica B 13:5, Guláč 4, Lipa, Lauš 
po 3, Herco 1, 2 štv. – Wallenfelsová, Čelko st. po 2, 
Kulichová 1, Pruské A – Nozdrovice A 14:4, Joz. Šat-
ka, Jakúbek po 4, Ondruška 3, Beránek 1, 2 štv. – J. 
Kalus 2, Didek, Koštialik po 1, Dohňany A – Ladce B 
7:11, Junga 3, R. Baška 2, Hološko 1, 1 štv. – Gajdošík 
4, Pišta, Kvasnica, Jankovský st. po 2, 1 štv.
1. D. Moštenec   20 16 2 2 255:105 54
2. Medeko PB   20 16 1 3 233:127 53
3. Pruské   20 13 3 4 231:129 49
4. Dubnica   20 11 4 5 215:145 46
5. Sedmerovec B  20 12 1 7 199:161 45
6. Slovan PB   20 12 1 7 198:162 45
7. Ladce B  20 11 0 9 191:169 42
8. N. Dubnica B  20 8 0 12 148:212 36
9. TTC PB B  20 4 3 13 143:217 31
10. Dohňany   20 4 2 14 149:211 30
11. Nozdrovice   20 3 3 14 131:229 29
12. N. Dubnica C  20 0 0 20 67:293 20

   6. liga muži
   Stolní tenisti Beluše si po hladkom víťazstve v Mi-
lochove zabezpečili postup do najvyššej oblastnej 
súťaže. Do piatej ligy totiž pastúpia až dve mužstvá 
zo šiestej ligy, keďže zo štvrtej krajskej ligy do našej 
skupiny piatej ligy nikto nezostúpi. Keďže Zliechov 
tradične o postup záujem nemá, na rade sú aj Dolné 
Kočkovce...
   20. kolo: Červený Kameň – Zliechov 8:10, Ľ. 
Dohňanský, Oboňa po 2, Bajzík, Strapko po 1, 2 štv. 
– M. Vicen, J. Vicen po 4, D. Mišík st. 2, Milochov A 
– Beluša A 3:15, Balušík, Benko, Lutišan po 1 – Ľ. Hre-
vuš, M. Konrád po 4, I. Hrevuš 3, Ochotnický 2, 2 štv., 
Slovan Považská Bystrica B – Pružina A 14:4, Taba-
ček, P. Gálik, J. Gálik po 4, Hlubina 2 – Krupa, Sádecký 
po 1, 2 štv., Medeko Považská Bystrica B – Dolné 
Kočkovce B 11:7, Ľ. Višenka, Ľ. Melicherík po 3, I. Me-
licherík 2, Hedera 1, 2 štv. – Michalec, Fedora, Crkoň 
po 2, M. Majdán 1, Pruské B – Dolná Mariková 10:8, 
Černej, Burdej po 4, Cibík 1, 1 štv. - Striženec, Tretiník, 
Žiačik po 2, V. Melicherík 1, 1 štv.,  TTC Považská Bys-
trica C – Sedmerovec C 4:14, T. Sádecký 2, P. Sádec-
ký, Ďurajka po 1 – A. Mišík 4, Štefanec, Miloš Šelinga 
po 3, Mazán 2, 2 štv.
1. Beluša   20 17 0 3 252:108 54
2. Zliechov   20 13 4 3 215:145 50
3. D. Kočkovce B  20 13 2 5 215:145 48
4. Slovan PB B  20 11 4 5 214:146 46
5. Pruské B  20 10 4 6 189:171 44
6. D. Mariková   20 9 5 6 197:163 43
7. Medeko PB B  20 10 2 8 201:159 42
8. Sedmerovec C  20 8 1 11 171:189 37
9. Milochov   20 7 0 13 148:212 34
10. Pružina   20 5 3 12 174:186 33
11. Č. Kameň   20 3 1 16 132:228 27
12. TTC PB C  20 1 0 19 52:308 22

    7. liga muži - JUH
Pokiaľ zostane aj pre budúcu sezónu zachovaný sú-
časný systém oblastných stolnotenisových súťaží, tak 
Horná Breznica priamo do šiestej ligy nepostúpi. A 
to i napriek tomu, že má pri rovnosti bodov výrazne 
lepšie skóre ako priamo postupujúca JoLa Dubnica. V 
stolnom tenise totiž rozhodujú vzájomné zápasy. Tie 
majú obe vedúce družstva nerozhodné, v prospech 
Dubničanov však hovorí lepší pomer setov zo vzá-
jomných stretnutí. Prípadný postup Hornej Breznice 
ešte nemusí byť definitívne pasé. Je predpoklad, že
družstvá na druhých miesatach v oboch skupinách 
7. ligy zohrajú baráž o jedno postupové miesto do 
šiestej ligy. Črtá sa tak baráž Horná Breznica - Šebeš-
ťanová.
   18. kolo: Dohňany B – voľno, Sedmerovec D – Bel-
uša B 18:0, Kasenčák, Minárik, J. Mišík, Štefanec po 4, 
2 štv., Nozdrovice B – Horná Breznica predohrané 
3:15, Otruba 2, Zemanovič 1 – Lipták, Tomanica po 
4, Kocúr 3, Chachula ml. 2, 2 štv., Dolné Kočkovce 
C – JoLa Dubnica nad Váhom 4:14, M. Majdán 2, 
Crkoň, Hudec po 1 – Švikruha, Rojkovič po 4, Hebr 
2, Kminiak, Bílý po 1, 2 štv., Miracles Dubnica nad 
Váhom -3. ZŠ Dubnica nad Váhom 18:0, Halgoš, 
Jakuš, Trenčan, Fatrsík po 4, 2 štv.
1. JoLa DCA  16 14 2 0 220:68 46
2. H. Breznica   16 14 2 0 241:47 46
3. Miracles DCA   16 11 1 4 181:107 39
4. Nozdrovice B  16 8 1 7 155:133 33
5. D. Kočkovce C  16 8 0 8 142:146 32
6. Sedmerovec D  16 6 0 10 128:160 28
7. Dohňany B  16 5 0 11 110:178 26
8. ZŠ Dubnica   16 3 0 13 88:200 22
9. Beluša B  16 0 0 16 31:257 16
   7. liga muži - SEVER
   V záverečnom kole sa Púchovčania rozlúčili so súťa-
žou debaklom, ktorý uštedrili Považskobystričanom. 
Púchovská rezerva utrpela rovnakú prehru za stolmi 
Šebešťanovej. 
   18. kolo: 
   Udiča – voľno, Milochov B – Papradno 9:9, Balušík 
3, Horečný, Duško po 2, B. Mihálik 1, 1 štv. – Krátky 4, 
Záhorec, Grbál po 2, 1 štv.,  Šebešťanová – Púchov 
B 18:0, Mitaš, Krasňan, J. Petrík, K. Petrík st. po 4, 2 
štv., Púchov A – TTC Považská Bystrica D 18:0, Sitár, 
Miko, Lefko, Juriga st. po 4, 2 štv., Pružina B – Prečín 
18:0, J. Kozák, J. Valášek, P. Kvaššay po 4, J. Petrovič, F. 
Valášek po 2, 2 štv.
1. Udiča   16 13 2 1 216:72 44
2. Šebešťanová   16 13 1 2 222:66 43
3. Papradno   16 11 2 3 179:109 40
4. Pružina B  16 9 0 7 181:107 34
5. Milochov B  16 7 4 5 176:112 34
6. Púchov A  16 8 1 7 163:125 33
7. Púchov B  16 3 0 13 63:225 22
8. Prečín   16 2 0 14 41:247 20
9. TTC PB D  16 1 0 15 55:233 18

Kto s kým za stolmi
   5. liga muži - 21. kolo, 15. 3.
   Dohňany – Nová Dubnica C (12. 3. o 18.00), Ladce 
– Pruské, Nozdrovice – Medeko Považská Bystrica, 
TTC Považská Bystrica B – Slovan Považská Bystrica, 
Dubnica – Sedmerovec B, Nová Dubnica B – Dolný 
Moštenec
   6. liga muži - 21. kolo, 15. 3.
   TTC Považská Bystrica C – Červený Kameň, Sedme-
rovec C – Pruské B, Dolná Mariková – Medeko Považ-
ská Bystrica B, Dolné Kočkovce B – Slovan Považská 
Bystrica B, Pružina – Milochov, Beluša – Zliechov.

FLORBAL

Florbalisti FBK mieria do finále 1. ligy
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Futbal

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

Počas budúceho víkendu odštartujú jarnú časť futba-
lových súťaží aj mládežnícke družstvá MŠK Púchov. 
Prinášame vyžrebovanie súťaží.

(základná časť)
15. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica (17. 3. o 
10.00), Piešťany – Inter Bratislava, Topoľčany – Po-
važská Bystrica, Petržalka – Komárno, Domino – Zlaté 
Moravce
16. kolo: KFC Komárno – MŠK Púchov (23. 3. o 
10.00), Skalica – Topoľčany, Inter Bratislava – Do-
mino, Zlaté Moravce – Petržalka, Považská Bystrica 
– Piešťany
17. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce/Vráble (30. 
3. o 10.00), Piešťany – Skalica, Topoľčany – Komárno, 
Petržalka – Domino, Považská Bystrica – Inter Brati-
slava
18. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov (6. 4. o 
10.00), Inter – Petržalka, Zlaté Moravce – Topoľčany, 
Komárno – Piešťany, Skalica – Považská Bystrica
1. Petržalka 14 12 2 0 51:11 38
2. Inter 14 10 3 1 53:16 33
3. MŠK Púchov 14 7 3 4 46:18 24
4. Piešťany 14 7 3 4 41:21 24
5. Zl. Moravce 14 7 2 5 25:17 23
6. Skalica 14 7 1 6 22:21 22
7. Domino 14 4 2 8 23:27 14
8. Komárno 14 3 1 10 26:42 10
9. P. Bystrica 14 3 1 10 14:42 10
10. Topoľčany 14 1 0 13 13:99 3

(základná časť)
15. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica (17. 3. o 
12.30), Piešťany – Inter Bratislava, Topoľčany – Po-
važská Bystrica, Petržalka – Komárno, Domino – Zlaté 
Moravce
16. kolo: KFC Komárno – MŠK Púchov (23. 3. o 
12.30), Skalica – Topoľčany, Inter Bratislava – Do-
mino, Zlaté Moravce – Petržalka, Považská Bystrica 
– Piešťany
17. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce/Vráble (30. 
3. o 12.30), Piešťany – Skalica, Topoľčany – Komárno, 
Petržalka – Domino, Považská Bystrica – Inter Brati-
slava
18. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov (6. 4. o 
12.30), Inter – Petržalka, Zlaté Moravce – Topoľčany, 
Komárno – Piešťany, Skalica – Považská Bystrica
1. Petržalka 14 12 0 2 44:8 36
2. Zl. Moravce 14 11 1 2 50:8 34
3. Skalica 14 11 1 2 46:8 34
4. Inter 14 9 0 5 36:22 27
5. Domino 14 8 0 6 34:22 24
6. Piešťany 14 6 0 8 24:30 18
7. MŠK Púchov 14 5 1 8 20:42 16
8. Komárno 14 3 0 11 22:42 9
9. Topoľčany 14 3 0 11 11:37 9
10. P. Bystrica 14 0 1 13 4:72 1

Základná časť
13. kolo: MŠK Púchov – FC Nitra (16. 3. o 10.00), 
Inter – Dubnica, Senica – Prievidza, Skalica – Dunaj-
ská Streda, Petržalka – Zlaté Moravce, Levice – Slovan 
Bratislava, Domino – Trnava, Karlova Ves – Trenčín 
14. kolo: Dunajská Streda – MŠK Púchov (23. 3. o 
10.00), Slovan – Inter, Prievidza – Dubnica, Trnava 
– Levice, Trenčín – Domino, Zlaté Moravce – Skalica, 
Senica – Petržalka, Nitra – Karlova Ves
15. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce (31. 3. o 

Vyžrebovanie jarnej časti mládežníckych futbalových súťaží

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

10.00), Skalica – Senica, Domino – Nitra, Inter – Tr-
nava, Petržalka – Prievidza, Karlova Ves – Dunajská 
Streda, Levice – Trenčín, Dubnica – Slovan
1. Nitra 12 11 1 0 37:4 34
2. Slovan 12 9 0 3 50:12 27
3. Trenčín 12 8 2 2 40:8 26
4. D. Streda 12 8 2 2 35:13 26
5. Trnava 12 7 4 1 29:5 25
6. Inter 12 8 1 3 35:16 25
7. Petržalka 12 6 2 4 32:8 20
8. Senica 12 6 1 5 24:18 19
9. Zl. Moravce 12 4 2 6 21:28 14
10. Karlova Ves 12 3 4 5 15:22 13
11. Dubnica 12 3 2 7 9:29 11
12. MŠK Púchov 12 3 1 8 16:36 10
13. Prievidza 12 3 1 8 17:45 10
14. Skalica 12 2 2 8 8:38 8
15. Domino 12 1 2 9 9:39 5
16. Levice 12 0 1 11 5:61 1

Základná časť
13. kolo: MŠK Púchov – FC Nitra (16. 3. o 12.00), 
Inter – Dubnica, Senica – Prievidza, Skalica – Dunaj-
ská Streda, Petržalka – Zlaté Moravce, Levice – Slovan 
Bratislava, Domino – Trnava, Karlova Ves – Trenčín 
14. kolo: Dunajská Streda – MŠK Púchov (23. 3. o 
12.00), Slovan – Inter, Prievidza – Dubnica, Trnava 
– Levice, Trenčín – Domino, Zlaté Moravce – Skalica, 
Senica – Petržalka, Nitra – Karlova Ves
15. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce (31. 3. o 
12.00), Skalica – Senica, Domino – Nitra, Inter – Tr-
nava, Petržalka – Prievidza, Karlova Ves – Dunajská 
Streda, Levice – Trenčín, Dubnica – Slovan
1. Slovan 12 11 1 0 53:9 34
2. Trenčín 12 11 0 1 86:14 33
3. D. Streda 12 10 1 1 29:8 31
4. Nitra 12 8 1 3 51:13 25
5. Domino 12 7 2 3 27:18 23
6. Karlova Ves 12 6 2 4 25:13 20
7. Petržalka 12 6 1 5 28:23 19
8. Inter 12 6 1 5 20:20 19
9. Trnava 12 5 1 6 28:17 16
10. Levice 12 4 4 4 19:25 16
11. Skalica 12 5 0 7 23:28 15
12. MŠK Púchov 12 2 3 7 14:32 9
13. Prievidza 12 2 2 8 8:38 8
14. Senica 12 2 1 9 8:36 7
15. Zl. Moravce 12 1 0 11 8:52 3
16. Dubnica 12 0 0 12 5:86 0

Základná časť
13. kolo: FC Nitra – MŠK Púchov (17. 3. o 10.00), 
Dunajská Streda – Skalica, Prievidza – Senica, Tren-
čín – Karlova Ves, Trnava – Domino, Slovan Bratislava 
– Levice, Dubnica – Inter Bratislava, Zlaté Moravce 
– Petržalka
14. kolo: MŠK Púchov – Dunajská Streda (24. 3. o 
10.00), Inter Bratislava – Slovan Bratislava, Domino 
– Trenčín, Karlova Ves – Nitra, Petržalka – Senica, Le-
vice – Trnava, Skalica – Zlaté Moravce
15. kolo: Zlaté Moravce – MŠK Púchov (30. 3. o 
10.00), Dunajská Streda – Karlova Ves, Trenčín – Levi-
ce, Trnava – Inter Bratislava, Slovan Bratislava – Dub-
nica, Prievidza – Petržalka, Senica – Skalica, Nitra 
– Domino
1. Trenčín 12 11 0 1 67:15 33
2. Slovan 12 11 0 1 54:11 33
3. Nitra 12 10 0 2 78:17 30
4. Trnava 12 7 1 4 51:29 22

1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U14

5. Petržalka 12 7 1 4 34:28 22
6. Dubnica 12 7 0 5 31:24 21
7. Prievidza 12 6 1 5 37:33 19
8. Domino 12 5 3 4 19:16 18
9. Inter 12 5 2 5 26:20 17
10. D. Streda 12 4 3 5 33:25 15
11. Kalrova Ves 12 4 1 7 27:28 13
12. Senica 12 4 1 7 32:37 13
13. MŠK Púchov 12 4 0 8 29:49 12
14. Zl. Moravce 12 2 3 7 24:32 9
15. Skalica 12 1 0 11 15:90 3
16. Levice 12 0 0 12 6:109 0

Základná časť
13. kolo: FC Nitra – MŠK Púchov (17. 3. o 11.30), 
Dunajská Streda – Skalica, Prievidza – Senica, Tren-
čín – Karlova Ves, Trnava – Domino, Slovan Bratislava 
– Levice, Dubnica – Inter Bratislava, Zlaté Moravce 
– Petržalka
14. kolo: MŠK Púchov – Dunajská Streda (24. 3. o 
11.30), Inter Bratislava – Slovan Bratislava, Domino 
– Trenčín, Karlova Ves – Nitra, Petržalka – Senica, Le-
vice – Trnava, Skalica – Zlaté Moravce
15. kolo: Zlaté Moravce – MŠK Púchov (30. 3. o 
11.30), Dunajská Streda – Karlova Ves, Trenčín – Levi-
ce, Trnava – Inter Bratislava, Slovan Bratislava – Dub-
nica, Prievidza – Petržalka, Senica – Skalica, Nitra 
– Domino
1. Slovan 12 12 0 0 201:47 36
2. Trnava 12 10 0 2 211:33 30
3. Trenčín 12 10 0 2 228:60 30
4. Nitra 12 9 0 3 183:56 27
5. Karlova Ves 12 9 0 3 173:62 27
6. Inter 12 9 0 3 162:57 27
7. Petržalka 12 8 0 4 125:83 24
8. Domino 12 7 0 5 101:112 21
9. MŠK Púchov 12 5 0 7 83:116 15
10. Zl. Moravce 12 5 0 7 74:138 15
11. D. Streda 12 4 0 8 104:166 12
12. Levice 12 3 0 9 71:165 9
13. Prievidza 12 2 0 10 100:196 6
14. Senica 12 2 0 10 51:175 6
15. Dubnica 12 1 0 11 67:268 3
16. Skalica 12 0 0 12 37:237 0

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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SPOMIENKA
Dňa 17. 3. 2019 uplynú 
3 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
Mária BAŠKOVÁ z Hor-
ných Kočkoviec. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 

S láskou a úctou 
spomínajú a za tichú 
modlitbu ďakujú manžel a dcéry s rodinami.  

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

SPOMIENKA
Už nepočuť  po dome ot-
cov hlas, už viac nepríde 
medzi nás. 
Dňa 11. 3. 2019 uply-
nulo 8 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a dedko Oldřich 
ŠEDÝ. 
S láskou v srdci, vďakou 

a úctou spomína manželka Antónia, 
dcéra Jana a syn Radoslav s rodinami. SPOMIENKA

Neúprosný osud to naj-
drahšie nám vzal, len bo-
lesť v srdciach, smútok, 
prázdny domov a spom-
ienky ponechal. 
Dňa 8. 3. 2019 sme si 
pripomenuli smutné 
prvé výročie našej ma-
mičky a babičky 
Soni PAVELKOVEJ. 

S láskou spomínajú syn Jozef a syn Peter 
s rodinami a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Tíško žil, tíško odišiel, 
skromný vo svojom živo-
te, veľký vo svojej láske a 
dobrote. Hoci odišiel bez 
slova a na rozlúčku už 
nebol čas, spomienky na 
neho ostávajú v nás. 
Dňa 12. 3. 2019 si pri-
pomíname 45. výročie 
úmrtia Vladislava CHANA z Horných Kočko-
viec.                            Spomína brat Peter s rodinou. 

SPOMIENKA
Vyhasol život z Tvojho 
tela a Boh Ťa zmenil na 
anjela. Pozeráš na nás z 
výšky neba, rozprestieraš 
krídla vždy, keď treba. Je 
nám však smutno, anjel 
náš drahý, keď si tak ďale-
ko, až za hviezdami. Vždy 
keď ruka sviecu rozsvieti, 
nech táto vďaka do neba doletí. 
Dňa 15. 3. 2019 uplynú 2 smutné roky čo nás na-
vždy opustil náš drahý manžel,ocko a deduško 
Pavel KRAJČÍ z Nosíc. 

S láskou spomína manželka Daniela, 
syn a dcéry s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Odišli ste tak rýchlo, ako odchádza deň a na vás 
nám ostala spomienka len. Ďakujeme Ti, Pane, za 
roky šťastia, ktoré sme s nimi prežili, i za silu niesť 
bolesť vo chvíli, keď sme ich stratili. 
Dňa 11. 3. 2019 si pripomenuli smutné 10. výro-
čie úmrtia našej mamy Anny BADŽGOŇOVEJ 
z Keblia. Zároveň si dňa 30. 3. 2019 pripome- 
nieme nedožitých 88. rokov nášho otca Štefana 
BADŽGOŇA. 

S láskou a v modlitbách 
spomínajú deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Keby sa tak dal vrátiť čas, 
znovu Ťa objať a počuť 
Tvoj hlas. Že čas rany 
hojí, To je klam, čím ďalej 
ubieha, tým viac chýbaš 
nám. 
Dňa 11. 3. 2019 sme si 
pripomenuli 26. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko Emil KLANICA. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéry a celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 11. 3. 2019 sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia Jozefa KLUČKU. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 

S láskou a úctou 
spomína manželka, 

dcéry a syn s rodinami. 

SPOMIENKA
S tichou spomienku k 
Tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienku sviečok sa 
za Teba modlíme. 
Dňa 16. 3. 2019 si pri-
pomenieme 4. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil 
Ing. Oliver SOBOLČÍK. 

S láskou a úctou na neho spomínajú manželka 
a deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 17. 3. 2019 si pripo-
menieme 1. výročie od-
chodu do večnosti pani 
Helenky DIVINSKEJ. 
S láskou a úctou spomí-
na dcéra Darina s rodi-
nou. 
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej, prosím, tichú 
spomienku s modlitbou. 

SPOMIENKA
To, že sa rana zahojí, je 
len klamné zdanie. V srd-
ci nám bolesť zostala a 
tiché spomínanie. 
Dňa 13. 3. 2019 uplynie 
šesť rokov, čo nás na-
vždy opustil 
Vladimír LUHOVÝ. 
S láskou spomínajú man-
želka, synovia, nevesta, vnúčatá a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
V mesiaci marec si pripomenieme 5. výročie, čo 
nás navždy opustil Roman SEIDL z Púchova. 
Kto ste ho poznali, spomeňte si na neho spolu 
s nami. 

S láskou spomínajú manželka s deťmi 
a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa prišli dňa 
26. 2. 2019 naposledy 
rozlúčiť s našou mamou, 
babkou a prababkou 
Františkou MIKULOVOU. 

    Smútiaca rodina.



Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci
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starnutie a celkovo zregenerovať organizmus, 25 
minút 4,50 eur. V ponuke aj magnetoterapia 3D, 
Bachova terapia, Bicom Optima biorezonancia, Bio-
feedback, Plazma generátor RPZ14. Biodetox – bio-
rezonančné centrum, Štefánikova ul. 814/6, 02001 
Púchov (pasáž oproti Divadlu). Kontakt: 0902 895 
623.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Mám halu aj žeriav, rozbieham výrobu mont. do-
mov. Hľadám skúsených ľudí alebo firmu. Tel. 0903 
536 703.
• 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.

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.  
MATRACE na mieru, obaly na matrace od 20 €.  
Výpredaj zimných látok. 
• KONVERZÁCIE v angličtine pre každého vždy  
v pondelok o18:10 h. www.LamaSchool.sk 
• Hľadám opatrovateľku v doobedňajších hodinách 
pre ženu (44 r., pacient SM). Tel. 0902 719 983.

OZNAMY 
• Oznamujeme, že predajňa okien a dverí ALU-
SOLID, s. r. o. je od marca presťahovaná na Viesku 
Bezdedov. V prípade záujmu nás kontaktujte: pu-
chov@alusolid.eu, 0918 187 842.
• ZO SZZP Púchov vás pozýva na výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2019 o 15:00 
hod. v jedálni ZŠ Gorazdova. Tešíme sa na vašu 
účasť. Výbor ZO SZZP Púchov.  
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do 
nášho klubu ZO JDS Púchov. Členovia sa stretá-
vajú 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 kve-
tov FLORA OLOMOUC 2019. Poplatok na os. je 18 € 
(bud + poistenie). Kč si mení každý sám. Môžete sa
prihlásiť do 20. 4. na tel. 0949 103 709.

PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 4-izb. byt na Nám. slobody. Tel. 0905 745 
447, 0918 182 189. 
• Predám pozemok v Púchove, 2000 m², na podnika-
teľské účely. Tel. 0915 300 894.
• 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.
• Prenajmem 1-izb. byt, čiastočne zariadený na 
Chmelinci od 1. 4. 2019. Tel. 0904 717 174.
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvoroch, 
34 m². Tel. 0904 156 102.
• Ponúkam do prenájmu 3-izbový polozariadený byt 
v Púchove s presklenným balkónom na Moravskej ul. 
Viac info záujemcom. Cena za mesiac 550 € dohoda 
možná.

PREDAJ RÔZNE
• Predajna Halens ponúka dámske/pánske bundy od 
9,99 €, sukne od 3,99 €, kostýmy od 12,99 €, nohavice 
od 4,99 €. Dvory 1938, Púchov. Tel. 0904 352 652.
• Predám VARI systém s komplet príslušenstvom, v 
polovičnej hodnote, vo veľmi dobrom stave. Tel. 0918 
559 644.
• Predám zdravé, nestriekané jablká – prezimované. 
Tel. 0908 183 215.
• Odborná masáž, odblokovanie. Tel. 0908 183 215.

SLUŽBY
• Študenti, pracujúci dôchodcovia, zamestnanci, živ-
nostníci s paušálnymi výdavkami, potrebujete po-
dať daňové priznanie za rok 2018? Tel. 0908 768 862. 
• 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.
• Zregenerujte si po zime svoje unavené telo s OXY-
GENOTERAPIOU – kyslíková terapia  môže spomaliť 

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  
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BLAHOŽELANIE
Drahý náš otecko, 
dedko a pradedko 
Jozef ŠKVARNA. 
Dňa 15. 3. 2019 oslavu-
ješ krásne jubileum 90. 
rokov a 19. 3. je zároveň 
dňom tvojho mena. Pra-
jeme Ti všetci veľa zdra-
via, šťastia, lásky. 

Tvoje dcéry Libuška a Mirka  
s manželmi, syn Igor, vnuci Mirka, 

Zlatko, Lenka, Peťko a Miško 
s rodinami, pravnuci a pravnučky 

Karolínka, Martinko, Nicolas, 
Charlotte a Zlatko. 



inzercia

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


