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Výsledky volieb v Trenčianskom 
samosprávnom kraji
Zo 484.944 oprávnených voličov v 
Trenčianskom samosprávnom kraji 
prišlo v  1.  kole prezidentských vo-
lieb k volebným urnám 259.522 vo-
ličov, ktorí odovzdali 259.442 obálok  
s 257.815 platnými hlasmi. Priemerná 
volebná účasť v Trenčianskom kraji do-
siahla 53,5 %, čo bola po Bratislavskom 
a Žilinskom kraji tretia najvyššia účasť. 
Ani v jednom z deviatich okresov ne-
klesla volebná účasť pod 50 percent. 
Najvyššia volebná účasť bola v okrese 
Trenčín, kde dosiahla 56,2 %, v Púcho-
ve bola 52,2-percentná. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji 
zvíťazila Zuzana Čaputová vo všetkých 
deviatich okresoch, spolu tu získala 
36,4 % voličov (93.939 hlasov). Najviac 
hlasov Zuzana Čaputová získala v okre-
se Myjava, kde ju zakrúžkovalo 47,4 % 

voličov. Najmenej hlasov dostala od 
voličov v okrese Bánovce nad Bebra-
vou - 30,0 %. Ako druhý v celom Tren-
čianskom samosprávnom kraji skon-
čil Maroš Šefčovič (22,5 % - 58.007 
hlasov). Maroš Šefčovič skončil ako 
druhý vo všetkých deviatich okresov, 
najviac hlasov dostal v okrese Bánov-
ce nad Bebravou (25,7 %), najmenej 
v okrese Trenčín (20,4 %). Nasledovali 
Štefan Harabin (15,9 %), Marian Kot-
leba (11,6 %), František Mikloško (4,6 
%), Eduard Chmelár (3,2 %), Milan 
Krajniak (2,7 %) a Béla Bugár (1,1 %). 
Ostatní prezidentskí kandidáti získali 
menej ako jedno percento hlasov.

Výsledky volieb v okrese 
a meste Púchov
Kandidátka Zuzana Čaputová zvíťazi-
la aj v okrese Púchov s 32,9 percen-
tami hlasov a v meste Púchov s 38,0 
percentami hlasov. Podobne ako  

v celoslovenskom hlasovaní na dru-
hom mieste skončil Maroš Šefčovič a 
tretím bol Štefan Harabin. Podrobné 
výsledky volieb prinášame v tabuľke.

Druhé kolo prezidentských volieb 
bude v sobotu 30. marca 2019.

Zdroj: SŠÚ, foto: S. Flimmel

Víťazkou 1. kola prezidentských volieb 
na Slovensku a aj v Púchove je Zuzana Čaputová

Počet  
hlasov v % Počet  

hlasov v %

1 Čaputová Zuzana  870 415 40,57  2 916 37,99

2 Šefčovič Maroš  400 379 18,66  1 635 21,30

3 Harabin Štefan  307 823 14,34  1 260 16,41

4 Kotleba Marian  222 935 10,39   793 10,33

5 Mikloško František  122 916 5,72   381 4,96

6 Bugár Béla  66 667 3,10   74 0,96

7 Krajniak Milan  59 464 2,77   191 2,48

8 Chmelár Eduard  58 965 2,74   298 3,88

9 Daňo Martin  11 146 0,51   46 0,59

10 Švec Róbert  6 567 0,30   18 0,23

11 Zábojník Juraj  6 219 0,28   21 0,27

12 Zuzula Ivan  3 807 0,17   12 0,15

13 Tauchmannová Bohumila  3 535 0,16   15 0,19

14 Mistrík Robert  3 318 0,15   14 0,18

15 Menyhárt József  1 208 0,05   1 0,01

1. kolo voľby 
prezidenta SR

Slovenská republika Mesto Púchov

Zuzana Čaputová získala 
na Slovensku 40,6 percenta 

platných hlasov. Do druhého 
kola volieb postúpil aj Maroš 

Šefčovič s 18,7 percentami.

Priebeh volieb v Púchove narušil incident  
v 1. volebnom okrsku, pomohla až polícia
Pracovníci mestského úradu v Púcho-
ve, ktorí mali od skorého rána organi-
začne na starosti prezidenstské voľby, 
dostali v sobotu popoludní echo od 
členov komisie prvého volebného 
okrsku, ktorý bol zriadený v priesto-
roch ZŠ J. A. Komenského, že jeden z 
občanov po odvolení avizoval, že prí-
de pred uzatvorením volebnej miest-
nosti ešte raz, aby si odfotografoval 
vyhotovenú zápisnicu, pričom sa úst-
ne ohlásil ako pozorovateľ. Nepomoh-
lo vysvetlenie, že toto mu nemôže byť 
na základe metodického usmernenia  
z ministertva vnútra, ktorým sa musia 
riadiť absolútne všetky okrskové voleb-
né komisie na Slovensku, umožnené.

Pred desiatou hodinou večer prišiel 
opäť a veľmi razantným spôsobom až 
krikom sa domáhal odfotografovania 
zápisnice, ktorá v tom čase ešte nebo-
la vyhotovená. Táto žiadosť mu bola 
opätovne odmietnutá, nakoľko ani 
osoby, ktoré prejavili záujem o pozo-
rovanie priebehu volieb a sčítavania 
hlasov podľa usmernenia obcí a okr-
skových volebných komisí pre voľby 
prezidenta, ktoré vydalo ministerstva 
vnútra, nemôžu zasahovať do priebe-
hu hlasovania, nahliadať do zoznamu 
voličov a robiť si z neho výpisy alebo 
fotografické záznamy. Taktiež nemô-
žu zasahovať do priebehu sčítavania 

hlasov a robiť si foto a videozáznamy 
zápisnice okrskovej volebnej komisie.
Vypätú situáciu sa členom okrskovej 
volebnej komisie podarilo zvládnuť 
až za prítomnosti privolanej hliadky 
mestskej polície a takisto polície štát-
nej. Po upokojení sa mohli venovať 
sčítavaniu hlasov a vyhotoveniu zá-
pisnice, ktorú bez meškania odviezli 
odovzdať okresnej volebnej komisii 
do Považskej Bystrice. Jej odpis ná-
sledne odovzdali na mestskom úra-
de v Púchove, ktorý o druhej hodine 
ráno zverejnil počty získaných hlasov 
prezidentských kandidátov podľa 
jednotlivých okrskov na svojom 
webe.   

Usmernenie obcí a okrskových vo-
lebných komisií pre voľby preziden-
ta, ktoré cituje uznesenia štátnej 
volebnej komisie, treba čítať s poro-
zumením. Pozorovateľ volieb môže 
napríklad vyhotovovať fotografie 
z procesu sčítavania odovzdaných 
hlasov, ale za podmienky, že budú 
zachované zásady ochrany osob-
ných údajov a zároveň to žiadnym 
spôsobom nenaruší priebeh sčí-
tavania. Pozorovateľ totiž nesmie 
fotografovať zápisnicu alebo hárky 
s menami, ani žiadnym spôsobom 
zasahovať do práce komisie.                                                        

-msú-

V Ihrišti 
vyhral Kotleba
Z výsledkov za jednotlivé púchovské 
volebné okrsky vyplýva, že v jednom 
z najmenších okrskov č. 17 (s počtom 
oprávnených voličov 139) dostal naj- 
viac hlasov Marian Kotleba. Zo 61 
odovzdaných platných voličských 
hlasov ich získal 17. Na druhom mies-
te skončil Maroš Šefčovič, ktorý dostal 
14 hlasov, tretí v poradí skončil Štefan 
Harabin s počtom hlasov 12. Celoslo-
venskej víťazke prvého kola Zuzane 
Čaputovej ich v Ihrišti odovzdali 8.

Na hlasovací lístok 
napísal odkaz
Volebný okrsok číslo 6 mal zriadenú 
miestnosť v „SOV-ke“ na Námestí 
Slobody s počtom oprávnených vo-
ličov 973. K urnám prišlo 520 z nich, 
pričom odovzdali 518 platných hla-
sov. Na jednom z dvoch hlasovacích 
lístkov, ktorý museli členovia voleb-
nej komisie vyhodnotiť ako neplat-
ný, bol napísaný nasledovný text:  
„Chi, chi, chi, strašná sranda, 
až bude koho voliť, tak ja prídem. 
Dnes nie je.“                                      -msú-
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Jeseň života je zvláštne obdobie. Všet-
ko je zrazu inak. Zo stromov padá lís-
tie, rýchlo sa stmieva, zobúdzame sa 
často s melanchóliou v duši. Deti ako 
to lístie odišli z domu, majú vlastný ži-
vot, priatelia sú kdesi preč. My, seniori - 
a viacerí mi dáte za pravdu - považuje-
me za najdôležitejší pocit užitočnosti 
a za najväčšiu traumu pocit osamelos-
ti. A práve naše občianske združenie 
– JDS nám napomáha uskutočňovať 
množstvo podujatí, ktoré dokážu vy-
plniť voľný čas.

Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som 
vo svojej správe zhodnotila rok 2018 
a hlavne uviesť, čo sa nám podari-
lo vykonať pre dobro nás všetkých.  
V priebehu mesiacov január a február, 
v desiatich základných organizáciách 
(ZO) sa uskutočnili výročné členské 
schôdze. Zúčastnila som sa siedmych 
a ich úroveň a činnosť nemali chybu. 
V desiatich ZO sme mali k 31. 12. 2018 
spolu 703 členov. Najväčšia ZO je v Pú-
chove a najmenšia v Hornej Breznici, 
no v činnosti nevidíme žiadne rozdie-
ly. Činnosť každej ZO bola zameriava-
ná najmä na oblasť:

Kultúry: návštevou divadiel mimo 
mesta Púchov, ale hlavný dôraz bol 
kladený na akcie poriadané v Divadle 
Púchov, ktorých výber je naozaj boha-
tý. Záujem členov JDS o tieto akcie je 
tak veľký, že v niektorých prípadoch 
sa stretávame aj s nedostatkom vstu-
peniek. Najobľúbenejšia je akcia „Čaj 
pre seniorov“, ktorej sláva presahuje 
až rámec okresu. Ďalej to boli zájazdy 
na území Slovenska, ale aj v Čechách, 
Poľsku, Maďarsku a Rakúsku. Členky 
zo ZO JDS Lúky sa so svojimi krásny-
mi ručnými prácami zúčastnili výstavy 
„Zlaté ruky“ na celoslovenskej pre- 
hliadke seniorov v Trenčíne. Spevácky 
súbor KOČKOVANKA sa zúčastnil kraj-
skej prehliadky speváckych súborov  
v Trenčíne. Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším patril kultúrny dom v Púcho-
ve našej OO za účasti 135 členov a vý-
bornému programu pána Hruštinca, 
ktorý nás bavil a hral do tanca.

Športu: ZO si usporiadali vlastné 
športové akcie - Lysá pod Makytou, 
Lúky, Dohňany, Horné Kočkovce, 
Dolné Kočkovce. Návšteva Nízkych aj 
Vysokých Tatier, Bachledovej Doliny 

má už svoju tradíciu a nemenujem 
jednotlivé ZO, lebo by som ich muse-
la vymenovať všetky. Nezaostávajú 
ani výšľapy do okolia dedín, kde ZO 
máme. Kúpanie v Rajeckých Tepli-
ciach sa stáva pravidelnosťou, kde 
dominantnú úlohu zohráva ZO Pú-
chov. V minulom roku sa relaxačných 
pobytov zúčastnilo 32 členov našej 
OO JDS, neboli to len relaxačné po-
byty, ale aj pobyty zaisťované rôzny-
mi cestovnými kanceláriami a týmto 
spôsobom bolo odrekreovaných 83 
členov našej organizácie. Nemôžem 
nespomenúť účasť 130 členov v po-
slednú májovú sobotu v prenádher-
nej prírode Javorníkov v Papradne na 
folklórnej akcii Bačovská cesta. Neza-
budnuteľné spomienky seniorov sú 
na stretnutie na moravsko–sloven-
skom pomedzí na Kohútke, pod ná-
zvom Valašenie.

Vstúpili sme do druhého volebného 
roka a tu by som rada pripomenula, 
že priemerný vek našich funkcio-
nárov je 73 rokov, bolo by načase 
dopĺňať naše rady mladšími, ale nie 

je príliš veľký záujem. V rámci okresu, 
najstaršou organizáciou je ZO Lúky, 
ktorá v minulom roku oslávila 25 ro-
kov svojej činnosti. Druhou najstaršou 
je ZO Púchov, ktorá v tomto roku oslá-
vi 25. výročie vzniku.

V tomto roku plánujeme účasť spe-
váckeho súboru RADOSŤ zo Zubáka 
na krajskej prehliadke speváckych 
súborov v Považskej Bystrici, v ume-
leckom prednese seniorov v Trenčí-
ne, ktorom nás budú reprezentovať 
traja členovia. Plánujeme zopakovať 
„Bačovskú cestu“, výlet loďou: „Baťov 
kanál“ a zájazd za krásami Slovenska, 
prípadne Čiech.

Na tomto mieste chcem poďakovať 
predsedom ZO: pani Gajdošíkovej, 
pani Gelnárovej, Ing. Valachovi, pani 
Lackovej, Čvirikovej, pánovi Červe-
nému, Šutriepkovi, pani Šlesarovej, 
Panáčkovej a Lencsesovej za odvede-
nú prácu, prácu, ktorá nie je finančne 
honorovaná. Je vykonávaná na úkor 
voľného času a vlastného zdravia. Je 
to práca vyslovene dobrovoľnícka. 

Ďakujem vám za aktivitu a vykonáva-
nú prácu v roku 2018, bez vás a vašej 
činnosti by nebola činnosť okresu, 
kraja a ústredia, lebo vy tvoríte JDS 
na Slovensku. Osobitne ďakujem 
starostom obcí za pekný prístup a 
pomoc: pánovi Panáčkovi, Reginovi, 
Gelovi, Pekarovi, Behrovi, Mičkovi, 
Ondričkovi a Horečnému. 

Ďakujem Mestskému úradu v Púcho-
ve, primátorovi Rastislavovi Hene-
kovi za pekný prístup a pomoc nám 
seniorom. Ďakujem pani Renáte 
Holákovej za starostlivosť. V nepo-
slednom rade pani Anne Prokešovej, 
krajskej predsedníčke za účinnú me-
todickú a morálnu pomoc. Poďako-
vanie patrí aj Ústrediu JDS, i keď malo 
veľkú snahu pri prepočte dôchodkov 
starodôchodcov, v našom okrese 
sa to, žiaľ, dotklo len asi desať sta-
rodôchodcov.

Prajem vám pevné zdravie, nech me-
dzi nami neubúda tolerancie, vzá-
jomnej úcty a porozumenia.

Foto: Slavomír Flimmel

Výročné stretnutie dôchodcov z okresu Púchov
V piatok 8. 3. 2019 sa v reštaurácií Váh konala výročná členská schôdza Okresnej organizácie Jedno-
ty dôchodcov Slovenska (OO JDS) Púchov. Predsedníčka OO JDS Púchov Antónia Gabková v úvode 
stretnutia privítala prítomných hostí na čele s primátorkou mesta Katarínou Henekovou a poslancom 
Národnej rady Slovenskej republiky Milanom Panáčkom. Z jej správy o činnosti OO JDS vyberáme:
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V pondelok 11. marca primátorka 
Púchova Katarína Heneková zavítala 
na športový turnaj v loptovej hre 
boccia, ktorý ako svoju premiérovú 
verejnú spoločenskú akciu usporia-
dalo občianske združenie ARDEA 
v Športcentre Púchov. ARDEA hľadá 
spôsoby ako pomôcť zapojiť sa do 
spoločnosti najmä telesne hendike-
povaným, ponúka im potrebné pora-
denstvo, zapožičiava zdravotné po-
môcky... Mesto Púchov momentálne 
v spolupráci s ním hľadá spôsoby ako 
sprostredkovať ťažko telesne postih-
nutým služby osobnej asistencie.

Takisto v pondelok 11. marca popo-
ludní sa v Trenčíne K. Heneková na 
základe pozvania pripojila k účastní-
kom zasadnutia Valného zhromaž-
denia Trenčianskej regionálnej 
komory Slovenskej obchodnej a 
priemyselnej komory. Okrem po-
treby znižovania emisií apelovali čle-
novia valného zhromaždenia aj na 
prácu s mládežou, či potrebu rozvoja 
systému duálneho vzdelávania na 
celom území Slovenskej republiky.

V utorok 12. marca sa primátorka 
zúčastnila výročnej členskej schô- 
dze púchovskej pobočky Ligy proti 
reumatizmu, ktorej predsedá Anna 
Motúzová. V Púchove pôsobí hneď 
niekoľko seniorských organizácií ale-
bo organizácií, ktoré združujú ľudí 
so spoločným zdravotným hendike-
pom, s ktorými púchovská radnica 
aktívne spolupracuje. Liga proti reu-
matizmu, ktorá má viac ako 130 čle-
nov, je jednou z nich.

Diskusie, ktorú zorganizoval výbor 
mestskej časti č. 7 pre občanov Ko-

lonky vo štvrtok 14. marca, navštívila 
aj Katarína Heneková, ktorá odpre-
zentovala asi šesťdesiatke prítom-
ných občanov pripravovaný inves-
tičný zámer vybudovania mestských 
nájomných bytov v dvoch objektoch 
Strednej odbornej školy Ivana Krasku, 
ktoré táto vzdelávacia inštitúcia ne-
využíva. „Budovy sú aktuálne vo 
vlastníctve zriaďovateľa tejto školy, 
ktorým je Trenčiansky samosprávny 
kraj a ktoré sa mesto chystá za tým-

to účelom odkúpiť. Pôjde výsostne 
o nájomné byty pre Púchovčanov, 
ktoré mesto neplánuje odpredávať. 
V nadväznosti na výstavbu týchto 
mestských nájomných bytov, bude-
me riešiť aj parkovaciu politiku v tej- 
to lokalite,“ vyjadrila sa primátorka.  
Spolu s pracovníkmi mestského úra-
du a mestským právnikom postupne, 
bezmála dve hodiny odpovedala na 
kladené otázky, ktoré sa týkali nielen 
chýbajúcich parkovacích miest, ale 
napríklad aj bytovky, ktorej zväčša 
rómski nájomníci čelia výzve jej väč-

šinového majiteľa na vysťahovanie. 
Od občanov zaznamenala aj tipy na 
doplnenie zberných nádob na sepa-
rovaný odpad alebo na ich výmenu 
za novšie kusy, či námet na osadenie 
verejného osvetlenia pri obchode. 

Na pracovnom stretnutí v Trenčíne vo 
štvrtok 14. marca sa Heneková spo-
lu s ďalšími pozvanými primátormi 
oboznámila so zámerom Trenčianskej 
župy zaviesť Integrovaný dopravný 
systém (IDS) aj v ostatných mestách 
kraja. 
Jeden z prvých krokov k zavedeniu 

Loptovú hru boccia si môžu zahrať nielen zdraví športovci, ale aj telesne 
či mentálne hendikepovaní. Do premiérového turnaja sa zapojili nielen 

púchovskí vozíčkari, ale aj klienti denného stacionára Aliis.

Stretnutie na Kolonke
Púchovská radnica ide príkladom, 
ako má byť samospráva bližšie k ob-
čanom. Dôkazom toho bolo pracov-
né stretnutie primátorky Púchova 
Kataríny Henekovej s občanmi mest-
skej časti Kolonka za účasti vedúcich 
oddelení MsÚ Púchov Aleny Vavro-
vej a Miroslava Svoradu, mestského 
právnika Antona Školeka, členov 
VMČ č. 7 a poslancov za daný obvod 
Jána Riška a Cyrila Crkoňa.
Stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 

14. marca na pôde Fakulty priemysel-
ných technológií TnU. Po úvodných 
slovách a odprezentovaní investič-
ných zámerov a investícií v tejto časti 
mesta jeho predstaviteľmi, nasledo-
vala „živá“ a konštruktívna diskusia 
prítomných občanov s hosťami. Prí-
jemne prekvapil záujem občanov o 
akciu, čo logicky dáva odpoveď, že 
takéto stretnutia budú mať zelenú aj 
v nasledujúcich rokoch.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

IDS na území kraja spravila župa ešte 
začiatkom júla 2017, kedy umožnila 
verejnosti cestovať na území Trenčína 
v prímestskej autobusovej doprave 
za cenu podľa platnej tarify mestskej 
hromadnej dopravy. Župa konštatu-
je, že výsledkom takejto spolupráce 
kraja a mesta Trenčín bol nárast počtu 
cestujúcich o desať percent. Na stret-
nutí boli  prítomní okrem Púchova aj 
zástupcovia miest Považská Bystrica, 
Partizánske, Prievidza, Nové Mesto 
nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a 
Handlová. 

V piatok 15. marca sa primátorka 
opätovne na pôde Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja zú-
častnila zasadnutia rady projektu 
„Priestorové usporiadanie SOŠ 
Púchov“,  ktorý rieši zlúčenie dvoch 
stredných škôl (SOŠ Púchov a SOŠ 
sklárskej v Lednických Rovniach) 
do jednej Spojenej školy so sídlom 
v Púchove.
Členovia projektovej rady sa na ro-
kovaní venovali ďalšiemu postupu a 
úlohám, ktoré je potrebné zabezpe-
čiť v najbližšom období.           

 -msú-

Bohatá účasť obyvateľov Kolonky svedčila o tom, že im  kvalita 
života v tejto mestskej časti nie je ľahostajná. 

Župa má záujem zaviesť Integrovaný dopravný systém okrem 
Trenčína aj do ostatných miest v kraji.



5spravodajstvo

Stretnutie členov Centra nepočujucich ANEPS
Centrum nepočujúcich ANEPS je 
dobrovoľné občianske združenie 
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o zdru-
žovaní občanov, humanitného a 
charitatívneho charakteru s  posla-
ním vytvárať podmienky pre rozvoj 
a uspokojovanie špecifických potrieb 
občanov so sluchovým postihnutím, 
zlepšovať kvalitu služieb v regióne 
mesta Púchov, poskytovať špeciálne 
sociálne poradenstvo, kompenzačné 
pomôcky, tlmočenie do posunkovej 
reči a starostlivosť. Pravidelnými ak-
tivitami sú najmä klubové stretnutia, 
kultúrne a športové podujatia, od-
borná pomoc s kompenzačnými po-
môckami a pod.
Predsedníčka CN ANEPS Eva Ondráš-
ková na stretnutí privítala primátorku 

mesta Katarínu Henekovú, sloven-
skú predsedkyňu ANEPS a krajskú 
predsedkyňu zo Žiliny. V správe o 
činnosti združenia uviedla jeho ak-
tivity - ide predovšetkým o  pravi-
delné stretnutia každý piatok v čase 
od 15. do 20. hodiny v priestoroch 
centra na Námestí slobody. Potom 
sú to rôzne športové a spoločen-
ské aktivity - napr. hranie bowlingu, 
pokru, „Človeče, nezlob se!“, pose-
denia ku dňom matiek a otcov, Me-
dzinárodnému dňu nepočujúcich, 
mikulášske a vianočné posedenia. 
Predstaviteľky ANEPS informovali o 
príspevkoch na kompenzáciu TZP 
podľa Zákon č. 447/2008 Z. z. o pe-
ňažných príspevkoch na kompen-
záciu ťažkého zdravotného postih-

nutia a o zmene a doplnení Zákona  
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 
V máji bude centrum robiť prezentá-

ciu, predaj a distribúciu pomôcok pre 
ľudí so zrakovým postihnutím.

Slavomír Flimmel

V piatok 8. 3. 2019 sa konala v Centre Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS) na Námestí slobody výročná členská schôdza.  

Výročné zasadnutie Ligy proti reumatizmu

Hlavnou činnosťou našej pobočky 
naďalej zostáva zdravotné cvičenie, 
ktoré robíme od vzniku našej orga-
nizácie už 15 rokov. V telocvični sa 
každú stredu pri cvičení so štyrmi 
cvičiteľkami stretáva 30 až 50 našich 
členiek. V rámci zdravotného progra-
mu je veľmi obľúbené cvičenie vo 
vode, ktoré máme jednkrát mesačne. 
V  roku 2018 to bolo 10-krát, v prie-
mere sa ho zúčastnilo 25 až 35 osôb. 
V Kúpeľoch Nimnica sa nám nepoda-
rilo zabezpečiť kúpanie z dôvodu ne-
vyhovujúceho večerného času. Dá-
vam do pozornosti, že centrálna Liga 
proti reumatizmu pripravuje nový 
program „Jogová terapia“ pre reuma-
tikov, ktorý zlepšuje fyzickú pohybli-
vosť a psychickú vitalitu, dýchanie a 
celkovú ohybnosť. Ak by bol záujem, 

môžeme pre učiteľky zabezpečiť ta-
kýto kurz.
V marci sa tri členky zúčastnili na 
motivačné vzdelávacom kurze v 
Piešťanoch, na ktorom naša pred-
sedníčka dostala poďakovanie za 
činnosť púchovskej pobočky a cenu 
od kolegov. Do bohatej činnosti na-
šej pobočky neodmysliteľne patrí 
aj výlet do Kúpeľov Rajecké Teplice, 
ktoré sme navštívili trikrát. Vždy sa 
nám podarí zaplniť autobus, lebo je 
tam krásne prostredie a veľa bazé-
nov s rôznou teplotou vody. Za dve 
hodiny ich stihneme vyskúšať všet-
ky. Aj keď Kúpele Turčianske Teplice 
boli mimo plán, podarilo sa nám vý-
let zorganizovať. Nakoľko je to pre 
našu organizáciu finančne náročné, 
tak v tomto prípade išlo o jednora-

zovú záležitosť. Termálne kúpalisko v 
Podhájskej sme absolvovali v máji a 
v októbri.

V júni mávame každý rok ukončenie 
cvičebného roku spojené s opekač-
kou na Lachovci. Donesieme si dob-
roty a máme čas porozprávať sa pred 
prázdninami. Počas leta do našej 
pobočky opätovne zavítala prezi-
dentka Slovenskej asociácie Nordic 
walking (N. W.) Lucia Okoličányová, 
ktorá nám ukázala správnu techniku 
nordic walking chôdze. V tejto súvis-
losti uznáte, že táto chôdza má na 
zdravie veľmi pozitívny vplyv. Ako už 
viete, zapojili sme sa aj do projektu 
„Pohnime sa s reumou“. Nielen, že 
pokračujeme, ale aj patríme k najú-
spešnejším pobočkám. Chceme sa 
veľmi pekne poďakovať všetkým, 
ktorí sa zapojili do tohto projektu. 
Vďaka vám môžeme s radosťou 
oznámiť, že ku koncu roka 2018 sme 
nachodili šesť miliónov krokov.

V októbri v rámci osláv Svetového 
dňa reumatizmu sme mali pred-
nášku s lekármi bez bieleho plášťa 
s vysokou účasťou našich členov. 
Prednášky boli zaujímavé a zasa 
sme sa dozvedeli mnohé veci o re-
umatickom ochorení a najnovších 
metódach liečenia, ktoré nám pred-
nášali MUDr. Janíková a MUDr. Mly-
náriková z NURCHu Piešťany. V rámci 
Svetového dňa reumatizmu sa naše 

tri členky výboru zúčastnili v Piešťa-
noch na prednáškach a absolvovali 
tri okruhy cez dva mosty a N. W. pa-
ličkami. Spolu so zástupcami sloven-
skej asociácie Nordic walking a ich 
prezidentkou sme nakoniec absol-
vovali slávnostný večer s vyhlásením 
výsledkov novinárskej súťaže KROK.

V novembri sme zorganizovali rekon-
dičný pobyt v Kúpeľoch Nimnica pre 
34 členov. Tam sme sa mimo liečeb-
ných procedúr denne prechádzali s 
N. W. paličkami alebo pokračovali v 
pohybovej aktivite večer pri hudbe. 
V decembri sa už tešíme na posede-
nie pri kapustnici, ktorú sme doteraz 
spájali s blahoželaním jubilantom. 
A to bola naša posledná úloha na 
rok 2018. Je vhodné pripomenúť, že 
máme veľmi dobré vzťahy aj s inými 
občianskymi združeniami - ako je 
Klub žien a Denné centrum seniorov. 
Zúčastňujeme sa na rôznych kultúr-
no-spoločenských podujatiach. Všet-
ky potrebné informácie môžete získať 
na našej webovej stránke www.reu-
ma-puchov.sk alebo na Facebooku.
Ďakujeme MUDr. Janíkovej za patro-
nát nad našim združením, ZŠ Goraz-
dova, mestskému úradu a TSK za po-
skytnutie bezplatných priestorov a 
dotáciu pre naše združenie. Ďakuje-
me všetkým, ktorí nám poskytli dve 
percentá z daní - bez nich by sme 
nemohli robiť takú bohatú činnosť.

Foto: S. Flimmel

V utorok 12. marca sa na ZŠ Gorazdovej stretli členky púchovskej pobočky Ligy proti reumatizmu na svojej výročnej schôd-
zi. Predsedníčka púchovskej pobočky Anna Motúzová privítala hostí a prítomných členov (pobočka ich má 132). Zo správy  
o činnosti za rok 2018 vyberáme:
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Mestská polícia

Veterná smršť zamestnala 72 hasičov

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Medzi Udičou a Nimnicou sa zrazilo päť áut
V pondelok 11. februára, krátko pred pol desiatou 

hodinou dopoludnia bola ohlásená dopravná neho-
da štyroch osobných motorových vozidiel, ktorá sa 
stala na ceste č. II/ 507 medzi Udičou a Nimnicou pri 
miestnej časti Udiče Upohlav.

Na zásah boli vyslaní piati príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Považskej 
Bystrice s dvomi zásahovými vozidlami. Po 
príchode hasičov na ohlásené miesto bolo 
zistené, že ide o dopravnú nehodu piatich 
osobných motorových vozidiel, v dôsled-
ku ktorej sa zo siedmych účastníkov zranila 
jedna osoba, ktorá bola v starostlivosti po-
sádky Záchrannej zdravotnej služby. Cesta 
bola v danom úseku neprejazdná, pričom 
z troch havarovaných vozidiel unikali pre-
vádzkové kvapaliny.

Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto uda-
losti, preverili zdravotný stav účastníkov 
dopravnej nehody a na troch postihnutých 
vozidlách vykonali požiarno-bezpečnost-
né opatrenia. Súčasne prostredníctvom 
absorpčnej látky zachytili a odstránili vy-

tečené prevádzkové kvapaliny. Zranená osoba bola 
prevezená posádkou ZZS na ďalšie ošetrenie do ne-
mocnice.  V dôsledku dopravnej nehody bola cesta č. 
II/507 uzavretá v oboch smeroch.   KR HaZZ Trenčín 

Jednu zranenú osobu si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala minulý pondelok na ceste medzi Udičou a 
Nimnicou. Zrazilo sa päť osobných motorových vozidiel.                 FOTO: KR PZ Trenčín

Veterné počasie počas minulého víkendu zamest-
nalo príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčianskom samosprávnom kraji. V nedeľu a v 
pondelok absolvovali 20 výjazdov. Išlo o odstraňo-

vanie spadnutých stro-
mov zo štátnych ciest, 
miestnych komunikácií a 
zaparkovaných osobných 
motorových vozidiel, 
resp. zabezpečenie po-
škodenej plechovej stre-
chy rodinného domu. V 
rámci Trenčianskeho kraja 
v súvislosti s počasím za-
sahovalo 72 príslušníkov 
Hasičského a záchranné-
ho zboru a bolo nasade-
ných 20 kusov hasičskej 
techniky.

KR HaZZ Trenčín

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v Púchovskom okrese v minulom týždni o 
200 ochorení na 100.000 obyvateľov a dosiahla 
úroveň 1676 ochorení na 100.000 obyvateľov. Le-
kári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili 
minulý týždeň 5246 akútnych respiračných ocho-
rení. Chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom 
klesla o 16,20 percenta.

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola minulý týždeň v okrese Ilava, kde 
dosiahla úroveň 2222 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. Najnižšia chorobnosť – 1229 ochorení 
na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Považská 
Bystrica. 

Z celkového počtu ochorení bolo 685 ochorení 
na chrípku. Chrípková chorobnosť klesla v porov-
naní s minulým týždňom o 25,59 percenta. Pre 
chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v ži-
adnej základnej a materskej škole v Púchovskom 
okrese. Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
zrušil zákaz návštev lôžkových oddelení vo všet-
kých zdravotníckych zariadeniach v kraji.           (r) 

Chorobnosť opäť klesla

Prekážal vozíčkarovi
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia pred jedným zo super-
marketov na Nimnickej ulici, kde na parkovisku 
vyhradenom pre zdravotne postihnutých parko-
val vodič bez oprávnenia parkovať na vyhrade-
nom parkovisku a bránil so svojim automobilom 
vozičkárovi nastúpiť do svojho vozidla. Hliadka 
priestupok vyriešila na mieste blokovou pokutou 
vo výške 30 eur.  

Spal na okraji chodníka
Mestskí policajti zasahovali na základe tele-

fonického oznámenia na Štefánikovej ulici, kde 
na okraji chodníka spal človek a ohrozoval cest-
nú premávku. Keďže muž sa na mieste nevedel 
preukázať dokladom totožnosti, hliadka ho bez 
použitia donucovacích prostriedkov predviedla 
na oddelenie mestskej polície. Na oddelení po 
ďalšej výzve predložil muž policajtom občiansky 
preukaz. Priestupok vyriešili mestskí policajti na-
pomenutím a následne muža prepustili z oddele-
nia mestskej polície. 

Váľal sa v kríkoch
Ďalšieho opitého muža vzbudzujúceho verej-

né pohoršenie riešila hliadka mestskej polície 
na Hollého ulici neďaleko autobusovej zastávky. 
Opitý muž ležal v kríkoch. Hliadka mestskej polí-
cie predviedla muža na oddelenie mestskej polí-
cie, kde po zistení totožnosti vyriešila priestupok  
proti všobecne záväznému nariadeniu mesta blo-
kovou pokutou vo výške 30 eur. 

Parkoval na tráve
Hliadku mestskej polície privolali k administra-

tívnej budove gumárenskej spoločnosti, kde pred 
hlavnou budovou parkoval osobný automobil 
na tráve. Hliadka použila technický prostriedok 
na zabránenie odchodu vozidla a po tom, ako sa 
prihlásil vodič, udelila mu pokutu 10 eur.  

Na pokutu nevyžobrala?
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého neznáma žena obťa-
žuje na parkovisku pred supermarketom ľudí 
tým, že vypytuje peniaze. Hliadka po príchode na 
miesto našla žobrajúcu ženu, ktorá sa dopustila 
priestupku. Mestskí policajti priestupok vyriešili 
napomenutím.
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Prvým bol viac ako 13 kilometrov 
dlhý úsek medzi obcou Horná Stre-
da a mestom Nové Mesto nad Vá-
hom, po ktorom si cyklisti, korčuliari 
i peší mohli vyskúšať aj druhý úsek 
unikátnej cyklotrasy medzi mes-
tom Púchov a Nosickou priehradou. 
Približne štvorkilometrový úsek je 
bezpečne oddelený od priľahlej 
cestnej komunikácie a vyniká gabi-
ónovými múrmi so zábradlím, kto-
ré ho lemujú takmer v celej dĺžke.  
V príprave budovania ďalších úsekov 
cyklotrasy vedúcej naprieč celým 
krajom župa nepoľavuje ani v tomto 
roku. K už sprístupneným kilome-
trom by malo v tomto roku pribud-
núť ďalších viac ako 21 kilometrov, 
ktoré tvoria v poradí tretí úsek medzi 
Novým Mestom nad Váhom a Trenčí-
nom, ale tiež 11,4 kilometra v rámci 
medzinárodného projektu Na bicykli 
po stopách histórie.

Župa chce tento rok začať s budovaním takmer 33 kilometrov nových cyklotrás

Tretí úsek Vážskej cyklomagistrály v 
celkovej dĺžke 21,2 km sa napojí na 
už existujúci úsek cyklotrasy Horná 
Streda – Nové Mesto nad Váhom. 
Cyklotrasa povedie prevažne popri 
Biskupickom kanáli, po obslužnej 
komunikácii Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku. Segrego-
vanú cyklodopravnú trasu by mala 
lemovať aj drobná cyklistická in-
fraštruktúra a 3 odpočívadlá. Pred-
pokladaná doba výstavby tretieho 
úseku Vážskej cyklomagistrály je 13 
mesiacov a investičné výdavky na 
jej stavbu dosiahnu výšku bezmála 
4,31 mil. eur s DPH. O financie sa 
župa bude uchádzať v rámci Inte-
grovaného regionálneho operačné-
ho programu.

Turistický i kultúrny prínos ponúk-
ne vybudovanie cyklotrasy vedúcej 
z Trenčianskeho hradu až na hrad 

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

V Púchove vzniká unikátny projekt, 
ktorý spojí dve stredné školy v zri-
aďovateľskej pôsobnosti Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK). 
Novovzniknutá Spojená škola Pú-
chov s dvoma organizačnými zlož-
kami – SOŠ Púchov a SOŠ sklárska 
Púchov, bude od nového školského 
roka 2019/2020 pripravovať pod 
jednou strechou budúcich odbor-
níkov pre sklársky, chemický, stro-
jársky či textilný a odevný priemysel. 
„Výnimočnosť školy bude spočívať 
predovšetkým v jedinečnosti štu-
dijných a učebných odborov. Len 
v Púchove bude možné na jednom 
mieste študovať sklárske remes-
lo, technické, chemické a odevné 
odbory. Všetky tieto odbory majú 
v regióne tradíciu. Vyučovať ich 
budeme s využitím moderných IT 
technológií, nové budú aj vyučova-
cie metódy,“ priblížila riaditeľka SOŠ 
Púchov Lenka Jancíková.

Záujemcovia o štúdium na Spojenej 
škole v Púchove si môžu vybrať z ôs-
mich odborov, ktoré ponúka organi-
začná zložka SOŠ Púchov, a to operá-
tor gumárskej a plastikárskej výroby, 
mechanik nastavovač, mechanik me-
chatronik, mechanik počítačových si-
etí, grafik digitálnych médií, chemic-
ká informatika, komerčný pracovník v 
doprave či styling a marketing. 

Od 1. septembra 2019 bude zároveň 
možné na škole študovať aj v rámci 
organizačnej zložky SOŠ sklárskej, 
kde sú v ponuke 4 odbory: výtvar-
né spracovanie skla – výroba skle-
nej vitráže, technik sklárskej výroby, 
operátor sklárskej výroby – maľba 
skla a keramiky a operátor sklárskej 
výroby – výroba dutého a lisovaného 
skla. „Vo všetkých odboroch plánuje 
škola prijať 9 žiakov. Výnimku tvo-
ria len odbory operátor gumárskej 
a plastikárskej výroby a mechanik 

mechatronik, kde môžeme prijať 
maximálne 12 žiakov,“ doplnila Jan-
cíková.

V jednom areáli bude nová Spojená 
škola pôsobiť spolu s  Fakultou pri-
emyselných technológií  v Púchove 
Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne (TnUAD). Zos-
kupenie dvoch stredných a jednej 
vysokej školy vytvorí študentom je-
dinečné zázemie pre ich ďalší rozvoj 
a štúdium.

Žiaci, ktorí majú záujem v bud-
úcom školskom roku 2019/2020 
študovať na Spojenej škole v Pú-
chove, na niektorej z dvoch orga-
nizačných zložiek, môžu podať 
prihlášku riaditeľovi základnej ško-
ly do 10.  apríla 2019. Podľa toho, 
aký študijný alebo učebný odbor 
si vyberú, na prihláške uvedú ako 
školu SOŠ, I. Krasku 491, 020 32 Pú-
chov alebo SOŠ sklárska, Súhradka 
193, 020 61 Lednické Rovne. 

(Ľubomír Bobák)

V roku 2018 uzreli svetlo sveta historicky prvé kilometre megaprojektu Vážskej cyklomagistrály. 
Z celkovej dĺžky 100 kilometrov bolo v minulom roku verejnosti sprístupnených už takmer 18.

Spojením Strednej odbornej školy (SOŠ) Púchov a Strednej 
odbornej školy sklárskej Lednické Rovne vznikne od 1. sep-
tembra 2019 unikátna Spojená škola Púchov s dvoma orga-
nizačnými zložkami. Študentom ponúkne nové vyučovacie 
metódy, moderné technológie i zaujímavé študijné a učebné 
odbory, ktoré majú v púchovskom regióne dlhoročnú tradíciu.

v meste Brumov–Bylnice, ktorá 
vzniká v rámci projektu Na bicykli 
po stopách histórie. Na výstavbe 
medzištátnej cyklotrasy v celkovej 
dĺžke približne 30 kilometrov spo-
lupracuje Trenčiansky samosprávny 
kraj s mestom Brumov–Bylnice.

Na slovenskej strane bude mať cyk-
lotrasa dĺžku 24 kilometrov. Celková 
hodnota projektu, na ktorý sa stal 
TSK spolu s moravským mestom 
úspešným žiadateľom o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) z eurofon-
dov, predstavuje viac ako 5 mil. eur. 
V rámci programu INTERREG V-A 
SK-CZ bude výstavba unikátnej cyk-
lotrasy podporená sumou vo výške 
približne 4,3 mil. eur, celková inves-
tícia TSK vrátane NFP za slovenskú 
časť projektu predstavuje približne 
2,15 mil. eur. „Zhotoviteľ začal s 
prípravnými prácami začiatkom 

februára. Podľa harmonogramu 
prác by výstavba vlastného nové-
ho telesa 11-kilometrového úse-
ku, ktorý je najdlhším z troch častí 
cyklotrasy na slovenskej strane a 
prepojí mestá Trenčín a Nemšová, 
nemala trvať dlhšie ako do februá-
ra 2020,“ prezradila Martina Lamač-
ková, vedúca Odboru regionálneho 
rozvoja Úradu TSK.

(Lenka Kukučková) 
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OČNÁ OPTIKA
OTVORENÉ

PO-PI
SOBOTA

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

ZĽAVA NA MULTIFOKÁLNE
SKLÁ ČESKEJ
VÝROBY

AKCIA SA VZŤAHUJE NA VYBRANÉ ŠOŠOVKY A PLATÍ DO 30.4.2019

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ SLNEČNÉ OKULIARE UŽ OD 69 €

Moravská 687/11 (pamätná fara)
020 01 Púchov

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

Sme jednoducho

NAJLEPŠÍ 

OKULIARE NA ČÍTANIE 
A DO DIAĽKY V JEDNOM 40%
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vždy v stredu 20. 3. 2019 
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických 
nadšencov. Viac informácií v Centre  
voľného času Včielka. Čitáreň ŽD. 

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

na funkciu konateľa Púchovskej kultúry, s. r. o. so sídlom Hoenningovo 
námestie 2002, Púchov 020 01, IČO: 50 648 616

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: 
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania
• Prax v oblasti médií, kultúry a skúsenosti vo verejnej správe   
  
Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie: 
• Pokročilá znalosť anglického jazyka s porozumením 
• Skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí a súťaží
• Znalosť zákona o verejnom obstarávaní 
• Znalosť Zákona o majetku obcí 
• Znalosť VZN a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Pú-
chov 
• Ekonomické a daňové znalosti 
• Znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook, 
Adobe Photoshop, tvorba a spracovanie web stránok a fanpage)
• Vodičský preukaz skupiny „B“
• Skúsenosti s moderovaním (kultúrnych) akcií

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia: 
• Profesijný životopis 
• Motivačný list 
• Potvrdenie o dĺžke praxe 
• Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov 
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
• Dokument: „Koncepcia riadenia a rozvoja Púchovskej kultúry, s. r. o.  
v zmysle predmetu činnosti tejto spoločnosti“ v rozsahu max. piatich 
strán (formát A4)
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 
Z. z. v platnom znení 

Iné výhody: 
• Manažérske zručnosti 
• Znalosť aj iných cudzích jazykov ako anglický jazyk
• Skúsenosti s riadením kolektívu
• Organizačné schopnosti
• Práca v kultúre, činnosť pre TV, publikačná činnosť, skúsenosti s rekla-
mou, fotografovanie, vzťah k umeniu
• Odolnosť voči stresu 
• Schopnosť tímovej práce 
• Komunikatívnosť

Predpokladaný termín nástupu: 1. 5. 2019

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti 
schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. L) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení Mestské zastupiteľstvo Púchov. 

Uchádzači na funkciu konateľa Púchovskej kultúry, s. r. o. doručia žiado-
sť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  
v zalepenej obálke označenej: 
„Výberové konanie Púchovská kultúra, s. r. o. – N E O T V Á R A Ť“
na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 
najneskôr do 2. 4. 2019.

Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: 
JUDr. Iveta Brindzová, prednostka MsÚ, 
tel. č.: 0910 123 880, email: iveta.brindzova@puchov.sk. 

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili 
podmienky, oznámené písomnou formou.
       
          JUDr. Katarína Heneková

                  primátorka mesta

MESTO PÚCHOV vyhlasuje výberové konanie
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Streda, 20. 3., 19.30 h

SKRYTÉ TÚŽBY           
Párik po tridsiatke sa rozhodne zachrániť svoj láskyplný, ale sexuálne neuspokojivý vzťah tým, že 
ho jednoducho otvorí. Dúfajú, že uniknú zdanlivo nevyhnutným podvodom a zradám, ktorými 
sa všetci okolo nich stretávajú. Toto sa však ukazuje byť oveľa zložitejšie a bolestivejšie, než si to 
predstavovali: nie sú pripravení ani na fyzické ani na emocionálne následky nových príležitostí. 
Film sa snaží zobraziť výzvy vo vzťahoch v 21. storočí a sexualitu zo silno ženského pohľadu, zao-
berá sa rodovými rolami a falošnými očakávaniami so zvláštnym humorom a čestnosťou.
MN 18 rokov! – Hun. – SKYFILM – 98´ – titulky – komédia, dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 22. 3., 17.30 h   Nedeľa, 24. 3., 15.30 h

PUTOVANIE SO SOBÍKOM          
Putovanie so sobíkom rozpráva o boji za prežitie malého divokého soba, krehkého a zraniteľné-
ho, ktorý sa musí vysporiadať s nebezpečím a výzvami, ktoré ho čakajú behom jeho prvého roku 
života. Jeho veľké dobrodružstvo sa odohráva v prekrásnych krajinách Laponska.
MP – Fr., Fin., Nor. – Cinemart – 86´ – slovenský dabing – dobrodružný, rodinný. Vstupné  
5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 22. 3., 19.30 h   Nedeľa, 24. 3., 17.30 h

LOVENIE          
Romantická komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy naopak až príliš veľa. Ako ale 
spoznať toho pravého? Eliška má svadbu, čaká na svoj veľký deň, ale vytúžené  „ÁNO“ nakoniec 
nezaznie. Ženích totiž v rozhodujúcej chvíli vezme nohy na plecia a utečie priamo spred oltára. 
Romantické LOVEnie plné lásky skončilo totálnym fiaskom. Zdrvená nevesta má našťastie kama-
rátku, ktorá presne vie, čo robiť. Jej recept je jasný, Eliška potrebuje novú známosť a predovšet-
kým prísun sexu. Ideálne v opačnom poradí. Ona sama si milostný život užíva plnými dúškami, a 
preto hneď Eliške založila profil na osvedčenej zoznamke. Začína LOVEnie, odhodlaný a veľakrát 
zábavný lov na lásku.
MN 12 rokov – ČR – Bontonfilm – 100´ – české znenie – komédia, romantický. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 27. 3., 19.30 h   Sobota, 30. 3., 19.30 h

DOBRÁ SMRŤ         
Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás? Nevyliečiteľne chorá Janette by rada ukončila svoj život 
dôstojne, preto sa rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, 
kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr, než 
jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Syn Simon, ktorý po nej zdedil svalovú dystrofiu, 
má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než dcéra Bridget. Vlastníme svoj život, alebo on 
vlastní nás? To je hlavný motív nového slovenského filmu s výrazne sugestívnou kamerou, ktorá 
využíva postupy hraného filmu a do skutočného príbehu Janette pútavo vplieta charaktery a ži-
votné príbehy jej najbližších. 
MN 15 rokov – ČR,SR, Fr., Rak, – Continentalfilm – 83´ – titulky – životopisný. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 29. 3., 17.30 h   Sobota, 30. 3., 17.30 h

ÚHOŘI  MAJÍ NABITO         
Toto nie je len hra. Je to útek z reality všedných dní, ktorý je prudko návykový. Čierna komédia 
o partičke chlapov, ktorí sa vo voľnom čase hrajú na členov URNA – Útvaru rýchleho nasadenia. 
Zasahujú v domoch domnelých zločincov, evakuujú kultúrne domy a do svojich hier zaťahujú 
nič netušiace okolie. Ich motiváciou je túžba po adrenalíne a falošná predstava, že sú ako Robin 
Hood a jeho družina, ktorí bohatým brali a chudobným dávali. URNA je pre Roberta, Arnyho, 
Karloas, Davea a Komára istota, únik i náhradný svet. Svet pre chlapov, ktorí tak trochu nevyrástli 
z puberťáckych úletov. Všetko ide hladko až do okamihu, keď sa ocitnú v nesprávnu chvíľu na 
nesprávnom mieste. Jedno náhodné zastavenie na benzínke a ich hra už nie je iba zábavou. Ob-
zvlášť, keď sa do všetkého zapletie pekná pumpárka.
MN 12 rokov – ČR – Fórumfilm – 100´ – originálna verzia – čierna komédia. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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. 3.   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.

Nedeľa, 24. 3.   sála v budove SOV, Nám. sl. 20.00 h   

PODZEMNÉ BLUES
DS Homo Fuge vás pozýva na reprízu hry oceňovaného dramatika a románopisca Petra Hand-
keho v rámci regionálnej súťažnej divadelnej prehliadky. Réžia: Lucia Panáčková, Michal Vidan. 
Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek len v pokladni kina.

Pondelok, 25. 3.                                        veľká sála   19.00 h             

3T – TRI TVORIVÉ TVORY
Improvizačné divadlo trojice Juraj “ŠOKO” Tabaček , Lukáš “PUCHO” Púchovský a Stano Staško. 
Improvizačné predstavenie, ktoré je premiérou a derniérou zároveň. Režisérmi ste vy, diváci.  
3T si radi užívajú adrenalín na javisku. Na základe tém, ktoré vyberie publikum, vytvárajú priamo 
pred očami divákov krátku divadelnú hru. Vstupné v predpredaji: 11 € (kreslá), 10 € (balkóny a 
prístavky). V deň predstavenia: 14 € . Vstupenky v pokladni i na www.kultura.puchov.sk.

Sobota, 30. 3.   veľká sála    18.00 h            

SV. FRANTIŠEK ASSISKÝ
Autorské divadelné predstavenie bratov kapucínov, v ktorého kompletnom obsadení sú aj sa-
motní bratia (6 bratov). Zachytáva prvé, kostrbaté, nedokonalé, ľudské, a predsa Františkove origi-
nálne odpovede na volanie z kríža, a čo týmto udalostiam bezprostredne predchádzalo.  Človek, 
ktorý niekoľkokrát počas života odpovedal Bohu, že ho chce znova a znova nasledovať a nanovo 
sa rozhodovať. Obrátenie je proces a cesta, na ktorú je pozvaný každý človek, aj teraz.  
Vstupné: 5 €. Vstupenky v predpredaji v pokladni i na www.kultura.puchov.sk.

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.

Utorok, 26. 3.  Ateliér Anja, Moravská ul.  16.00 h

KLUB ŽIEN: VÝTVARNÉ UMENIE
Máte radi výtvarné umenie? Páčia sa vám rôzne dekorácie? A chcete spoznať miesto,  kde ľudia ni-
elen relaxujú, počúvajú hudbu, osviežujú sa čajom a kávou a pritom tvoria pre svoje domácnosti, 
rodinu a priateľov rôzne darčeky a dekorácie? Pozývame vás do Ateliéru ANJA na Moravskej ulici 
v Púchove. Máte jedinečnú príležitosť nakuknúť do tajnosti ateliéru a vidieť naživo všetko, čo tu 
vzniká. Vstup voľný.

Nedeľa, 31. 3.  veľká sála    15.00 h 

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: ŽABIATKO
Vtipné interaktívne bábkovo-činoherné predstavenie v riekankovom, hravom štýle vhodné pre 
deti (a rodičov) od 3 rokov na motívy známej knižky.  Vstupné: 3 €. 

KURZY A KLUBY

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

www.kino.puchov.sk
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Záverečná správa mesta Púchov za rok 2018
(pokračovanie z PN10) 

Z činnosti mestských spoločností: 
MŠK PÚCHOV 
Spoločnosť MŠK Púchov s. r. o. už od roku 2004 
prevádzkuje objekty určené na športové činnosti a 
činnosti spojené s využitím voľného času. V rámci 
správy športových objektov sa spoločnosť snaží vy-
tvárať podmienky pre aktívne využívanie športovísk 
a uspokojovanie potrieb obyvateľov regiónu. 
Medzi objekty, ktoré spoločnosť prevádzkuje a záro-
veň udržiava patrí: krytá plaváreň so saunou, letné 
kúpalisko, futbalový štadión, hlavné a pomocné 
ihrisko, dve ihriská s umelým povrchom, športová 
hala, zimný štadión, skatepark, tenisové kurty a ob-
jekt lodenice, v ktorej sídli Centrum voľného času 
Včielka. 

Jednotlivé športoviská sa využívajú plnohodnotne 
a v primeranom rozsahu. Rekonštrukcie a opravy, 
ktoré spoločnosť vykonala v tomto roku sa týkali 
najmä obnovy a opráv niektorých šatní v objektoch. 
Investície väčšieho charakteru sa spoločnosť snaží 
realizovať v spolupráci s mestom alebo športovými 
zväzmi v rámci projektov na obnovu športovej in-
fraštruktúry. V príprave sú viaceré projekty. Spoloč-
nosť už disponuje novou vlastnou rolbou – zariade-
ním na úpravu ľadovej plochy. 

Jednotlivé objekty majú svoje špecifické pod- 
mienky prevádzkovania, pričom však všetky na svoj 
vek, dobu a rozsah používania vyžadujú aj rovnaké 
potreby, a to pravidelnú údržbu, opravy menšieho i 
väčšieho rozsahu, obnovu strojného a technologic-
kého zariadenia, ako i investície väčšieho charakteru. 
Úlohou spoločnosti MŠK Púchov s. r. o. je v správny 
čas vyhodnotiť aktuálne potreby a priority a udržia-
vať prevádzku športových objektov tak, aby slúžila 
k účelu jednotlivým športovým organizáciám, klu-
bom, školám, ako aj širokej verejnosti. Práve tieto 
objekty zabezpečujú záujmové aktivity našich detí 
a mládeže. Umožňujú školám aj škôlkam realizovať 
výcviky k športovému rozvoju detí, ako je výučba 
plávania a škola korčuľovania. V rámci spolupráce so 
školami sa realizuje výučba v rámci projektov špor-
tových tried. Niektoré školy využívajú priestory na-
šich športovísk priamo na výučbu telesnej výchovy, 
alebo aj na realizáciu športových krúžkov. 

Okrem prevádzky objektov začala spoločnosť MŠK 
Púchov od roku 2012 realizovať i športovú hokejo-
vú činnosť. Postupne sa k hokeju pridal v roku 2015 
futbal a v roku 2016 volejbal. V súčasnosti všetky tri 
športy dosahujú veľmi pekné úspechy a reprezen-
tujú mesto Púchov na popredných súťažných prieč-
kach.

HOKEJ
Seniorské hokejové mužstvo, ktoré za posledné dva 
roky fungovania zaznamenalo zvýšenú návštevnosť 
hokejových zápasov na zimnom štadióne v Púchove, 
v tomto roku 2018, v hokejovej sezóne 2017/2018, 
vyhralo základnú časť 2. ligy. Do konca súčasnej 
hokejovej sezóny 2018/2019 je cieľom družstva se-
niorov postúpiť do play-off a vyhrať súťaž v rámci  
2. hokejovej ligy. 

Naše družstvo dorastencov odohráva extraligové 
zápasy, čo je najvyššia súťaž v danej vekovej kate-
górii. Snahou dorasteneckého družstva bude po-
stup do play-off v rámci celoslovenskej hokejovej 
súťaže. 

V žiackych súťažiach, či už sú to kadeti, starší žiaci 
alebo mladší žiaci, odohrávajú naše družstvá zápa-
sy v najvyšších hokejových ligách pre danú vekovú 
kategóriu. Ku koncu roka 2018 očakávajú viaceré 
družstvá umiestnenia v prvej trojke v príslušnej ve-
kovej kategórii. 

V sezóne 2017/2018 zaznamenali viaceré úspe-
chy nielen naše družstvá, ale aj jednotlivci nášho 
hokejového klubu. V štatistike zásahov v Kauf-
land Extralige dorastu obsadil hráč Tomáš Hrušík 
5. miesto. Podľa štatistiky SZĽH na počet zásahov 
v kategórii 1. ligy starších žiakov 7. ročník patrí 1. 
miesto hráčovi nášho klubu Samuelovi Urbano-
vi, ktorý bol zároveň najlepším brankárom v lige.  
V rámci 1. ligy mladších žiakov 6. ročník bol najlep-
ším hráčom a strelcom ligy Tomáš Pobežal. Srdeč-
ná vďaka a gratulácie patria všetkým našim hrá-
čom, ktorí prispievajú ku kolektívnemu úspechu 
jednotlivých družstiev.

Úspechy v športe sa budujú postupne a preto pod-
porujeme šport a záujem o pohyb už v najnižších 
vekových kategóriách. Pravidelne robíme nábory 
detí do športovej činnosti cez rôzne projekty ako 
sú: „Deti na hokej“, „Škola korčuľovania“, organizu-
jeme turnaje, vytvárame športové triedy a spo-
lupracujeme so školami, zväzmi a občianskymi 
združeniami, ktoré taktiež podporujú a rozvíjajú 
športovú činnosť detí púchovského regiónu na ľa-
dovej ploche. Našim cieľom pre budúce obdobia 
je posilniť nábor detí pre jednotlivé športové trie-
dy, vytvárať im podmienky pre pravidelnú športo-
vú činnosť a intenzívne spolupracovať so školami a 
športovými združeniami.

FUTBAL
Seniorské futbalové družstvo „A muži“ sa v je-
sennej časti sezóny 2018/2019 umiestnilo na  
1. mieste tretej ligy skupiny Západ. 

Dorastenecké tímy, ktoré tvorí 13 mužských a jed-
no dievčenské družstvo, pôsobia v oblastných, re-
gionálnych a celoslovenských súťažiach. Družstvá 
U19 a U17 sú súčasťou druhej dorasteneckej ligy, 
kde dosiahli veľmi dobré výsledky: U19 – 3. miesto, 
U17 – 6. miesto.

Žiacke mužstvá chlapcov U15/U14/U13/U12 sú 
súčasťou Útvaru talentovanej mládeže SFZ a pôso-
bia v 1. žiackej lige, kde konkurujú najlepším muž-
stvám na Slovensku a pohybujú sa v stredných 
častiach tabuliek. Žiacku kategóriu sme rozšírili o 
družstvo dievčat U15 ktoré, pôsobí v 2. lige skupi-
ny Stred a rok 2018 zakončili na 1. mieste tabuľky. 

Futbalové prípravky pôsobia v najvyšších súťa- 
žiach a v tejto kategórii sa podarilo dosiahnuť fut-
balovému klubu mimoriadny nárast počtu člen-
skej základne detí v rozmedzí veku 5 až 10 rokov. 

V roku 2018 futbalový klub vytvoril unikátny pro-
jekt športovej (futbalovej) prípravy pre žiakov zá-
kladných škôl, kde vďaka kooperácii púchovských 
základných škôl, futbalového klubu a dopravnej 
spoločnosti pôsobiacej v rámci mesta Púchov, môžu 
hráči navštevovať ranné tréningy bez vymeškania 
hodín na vyučovacom procese.

Snahou futbalového klubu do ďalšieho roku 2019 
je byť aj naďalej súčasťou Útvaru talentovanej mlá-
deže, načo bude nevyhnutné vybudovať futbalové 
ihrisko s umelou trávou, čo je jednou zo základných 
požiadaviek Slovenského futbalového zväzu na 
udelenie licencie pre ďalšie obdobie 2019 - 2020.  
Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí zvlád-
nuť dané kritérium a v rámci vzájomnej spolupráce 
a dlhodobých cieľov nájdeme riešenie nielen k spl-
neniu kritérií, ale predovšetkým k celkovému rozvo-
ju a budovaniu športovej infraštruktúry.

VOLEJBAL
Volejbalová športová činnosť sa realizuje volejba-
lovým oddielom 1970 MŠK Púchov tretím rokom. 
Do aktuálnej športovej súťaže je prihlásených osem 
družstiev. 

V ročníku 2017/2018 mládežnícke a žiacke družstvá 
získali viaceré úspechy. Kadeti postúpili ako nová-
čik v súťaži na majstrovstvá Slovenska z 1. miesta 
z oblastnej skupiny Západ, kde obsadili 4. miesto. 
Družstvo starších žiakov postúpilo na majstrovstvá 
Slovenska z 2. miesta z oblastnej skupiny Západ a 
rovnako ako družstvo kadetov obsadilo 4. miesto.
Družstvá mladších žiakov U 14 obsadili v skupine 
Západ prvé a druhé miesto. Tieto umiestnenia za-
bezpečujú postup na majstrovstvá Slovenska, ale 
z dôvodu, že z jedného klubu môže na majstrov-
stvách Slovenska štartovať len jedno družstvo, sa 
obidve družstvá spojili, aby sa vytvorilo jedno silné 
družstvo, ktoré na majstrovstvách Slovenska obsa-
dilo 2. miesto. Družstvá mladších žiakov U13 obsa-
dili v oblastnej skupine Západ prvé, druhé a štvrté 
miesta. Rovnako ako u mladších žiakov U14 išlo na 
majstrovstvá Slovenska len jedno družstvo, ktoré 
obsadilo konečné 5. miesto.

V aktuálnej športovej sezóne 2018/2019 očakávame 
u všetkých žiackych volejbalových družstiev postup 
na majstrovstvá Slovenska, pričom v kategórii star-
ších žiakov sa bude naše družstvo snažiť bojovať o 
titul majstra Slovenska. 
 
PÚCHOVSKÁ KULTÚRA 
V záujmovo-umeleckej oblasti pracovalo u nás po 
päť divadelných a folklórnych kolektívov a jeden sú-
bor moderného tanca.

DIVADLO
Súbory (radené podľa vekovej kategórie): 
Divadielko Trpaslíci, DDS Ochotníček, DŠ Červené 
Vankúše, Divadlo M, Divadlo Makyta.
Folklórne súbory pracujú rovnako aktívne: Prípravka 
pre DFS Púchovček, DFS Púchovček, DFS Biela voda, 
FS Váh, FS Holíšan.
Hudobný sprievod tvoria DĽH Lachovček a ĽH Váh 
(ZUŠ). 
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Súbory programovo zabezpečili mestské podujatia:
fašiangy na pešej zóne, VIII. Veľkonočný jarmok, 
benefičný koncert Romana Vrbu, stavanie mája, 
autorský program Košielenka biela a svoje nové 
choreografie predstavili i na XXXVI. Folklórnom Pú-
chove i XX. Púchovskom jarmoku. Rovnako aktívne 
účinkovali na niekoľkých plesoch a svadbách v re- 
gióne, v programe na Čaji pre seniorov. DFS Biela 
Voda hosťoval i na medzinárodnom folklórnom fes-
tivale v Macedónsku, FS Holíšan v Grécku. FS Váh bo-
doval nielen na mnohých domácich pódiách, no i na 
viacerých medzinárodných festivaloch - v Chorvát-
sku, v Plzni, v Zlíne, v Nedašove i na Soláni a v záve-
re roka vydal prekrásny kalendár krojov Herbarium 
Populi Vagi (Herbár Ľudu Váhu) na rok 2019, ktorý 
prešiel odbornou a výtvarnou komisiou ÚĽUV - hlav-
ného predstaviteľa šírenia a uchovávania ľudového 
umenia na Slovensku a dostal sa tak, ako jediný ka-
lendár na rok 2019 na pulty predajní Ústredia Ľudo-
vej Umeleckej Výroby v jeho pobočkách v Bratislave, 
Košiciach, Banskej Bystrici a Tatranskej Lomnici. Ko-
misia hodnotila celkovú vizuálnu a grafickú stránku 
kalendára a zároveň i správnosť odevu a profesiona-
litu textov autora (PhDr. Richard Benech).

V Divadle Púchov pracuje súbor moderného tan-
ca Smajlík, ktorý sa pod vedením lektorky Mariky 
Pechovej so svojím programom prezentoval na 
Veľkom detskom karnevale i niekoľkých menších 
vystúpeniach.

Kultúrno-spoločenský život sa snažíme udržiavať 
pestrý, obsiahnuť v ňom všetky oblasti – divadlo, 
hudbu, výstavy, komorné interiérové či masové ex-
teriérové podujatia. Z tých doterajších najúspešnej-
ších uvádzame: VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE 
so skupinou INÉ KAFE, X. Mestský bál so ZUZANOU 
SMATANOVOU a REPLAY BAND, KOLLÁROVCI (pri 
príležitosti MDŽ v divadle), PETER NAGY a INDIGO, 
LÚČNICA, Radošinské naivné divadlo: Besame mu-
cho, Čoraz úspešnejšími sú divadelné Nedele s roz-
právkou (pre rodičov s deťmi) – Princezná so zlatou 
hviezdou (Tamariki, BB), Ako psíček a mačička osla-
vovali (Divadlo JAJA), Piráti na cestách (Divadielko z 
klobúka), Danka a Janka a Janko a Marienka (Diva-
dlo Babadlo), Divadlo zo šuflíka: Klauniáda, Môj Ma-
cík (Mestské divadlo Trenčín), Zajko Lajko (Divadlo 
Žihadlo), Mrázik (Mestské divadlo Trenčín)...

Kino
Kapacita sály je 84 sedadiel, premietame štyrikrát v 
týždni (streda, piatok, sobota, nedeľa). K stredisku 
kina patria pokladníci, premietači, uvádzači, spolu 
15 osôb. Okrem pravidelnej prevádzky kina zabez-
pečujeme kompletnú činnosť predaja vstupeniek v 
pokladni kina pre kino, kultúru, vrátane online pre-
daja vstupeniek, rezervácií a nonstop poradenstva v 
prípade požiadavky zo strany diváka. Zabezpečuje-
me pravidelnú kompletnú administráciu webstrán-
ky kina www.kino.puchov.sk. K stredisku kina patrí 
i organizovanie jazykových, praktických kurzov, 
činnosť Klubov a organizovanie predstavení pre MŠ, 
ZŠ, SŠ v rámci vyučovania.
Za obdobie od 1. 1. do 30. 11. 2018: počet filmov - 
225, počet predstavení - 392, počet divákov - 14405. 
Najúspešnejšie filmy podľa návštevnosti: detské 
filmy: 1. Snehová kráľovná, 2. Hotel Transylvánia 3,  
3. Keď draka bolí hlava, iné filmy: 1. Zúfalé ženy robia 
zúfalé veci, 2. Päťdesiat odtieňov slobody, 3. Zrodila 
sa hviezda.
Jedenkrát mesačne Kino za babku - repríza jedné-

ho z najúspešnejších filmov posledných týždňov 
za zvýhodnené vstupné. V rámci Filmového klubu 
Asociácie slovenských filmových klubov sme fil-
movú ponuku rozšírili aj o premietanie klubových 
filmov. Za účelom motivácie divákov v kine poria-
dame súťaže pre divákov o rôzne filmové balíčky 
od distribučných spoločnosti: knihy, tričká, karty, 
pexesá, poháre...
Novinka: pre seniorov - DENNÉ CENTRUM SENIO-
ROV MESTA Púchov pravidelne jedenkrát v mesia-
ci – vždy poslednú stredu dopoludnia premietanie 
za zvýhodnené vstupné. Pre návštevníkov kina 
priamo pred kinosálou máme pitný režim zdarma, 
Wi-fi free.

Kurzy
Jazykové: Anglický jazyk pre úplných začiatoční-
kov, Anglický jazyk pre začiatočníkov, Anglický ja-
zyk pre mierne pokročilých I., II., Anglický jazyk pre 
pokročilých, Konverzačný kurz angličtiny, Talianči-
na pre začiatočníkov, mierne pokročilých. Novinka: 
kurz Ruština pre začiatočníkov, kurz Španielčina 
pre začiatočníkov.
Praktické: Kurz jogy, Pilates, Orientálny brušný 
tanec pre začiatočníkov, pokročilých, Latino lady 
style, Body Ball, Salsa energy dance, Smajlík, Servít-
ková technika, Enakustika I., II., III., Pletenie z papie-
ra I., II.,Servítková technika, Paverpool I., II., spolo-
čenský tanec pre partnerské a manželské dvojice. 
Novinka: kurz Tvoríme pre radosť detí s Danielou, 
kurz Ako byť sám sebe liečiteľom. V stredisku kur-
zy máme 14 kvalifikovaných lektorov jednotlivých 
kurzov.

Kluby
Pravidelná činnosť dvakrát v mesiaci: Klub žien, 
Klub zdravia, Klub mamičiek, Al-anon.
Iné: Za rok 2018 sme prijali 7349 ks kultúrnych po-
ukazov.

ŽUPNÝ DOM 
Župný dom netradičným spôsobom dopĺňa kul-
túrno-vzdelávací priestor v meste Púchov v ob-
lasti kultúry, umenia či vzdelávania. Je miestom 
konania prednášok, výstav, módnych prehliadok, 
premietania, zábavných večerov..., ktoré sa v pries-
toroch župného domu organizujú.

PÚCHOVSKÉ NOVINY
Vydavateľom Púchovských novín je od februára 
2017 mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o. 
V uvedenom období vyšlo 42 čísel Púchovských 
novín. Vychádzali spravidla v náklade 8000 výtlač-
kov (číslo 24 vyšlo vo vyššom náklade 8200 vý-
tlačkov z dôvodu platenej inzercie). Za sledované 
obdobie bolo celkovo vydaných a distribuovaných 
336.200 výtlačkov.
Tlač Púchovských novín zabezpečovala tlačiareň 
Mafraprint Olomouc, ktorá bola v septembri 2017 
vysúťažená cez EKS na obdobie do 1. 10. 2019. Dis-
tribúciu Púchovských novín má na starosti mest-
ská spoločnosť Podnik technických služieb mesta, 
s. r. o. Cenník podnikateľskej a politickej inzercie 
platí nezmenene od 15. 8. 2017.
Štruktúra Púchovských novín (štandardne majú 24 
strán, rozšírené vydanie má 28 až 32 strán): spra-
vodajstvo, školstvo, kultúra, okno do minulosti, 
zdravie, šport, oznamy mesta a mestských spoloč-
ností, riadková a plošná inzercia. Púchovské novi-
ny majú plnohodnotnú webovú stránku dopĺňanú 
každodenne 7 dní v týždni 2 až 6 článkami, ktoré 

častokrát nie sú určené do tlačenej verzie novín. Ide 
najmä o rozsiahle fotoreportáže, resp. články, ktoré 
do doby vychádzania tlačenej verzie novín stratia 
aktuálnosť. Púchovské noviny majú navyše aj svoju 
stránku na Facebooku.

PÚCHOVSKÁ TELEVÍZIA
Vysielanie Púchovskej televízie zabezpečuje na zá-
klade zmluvy spoločnosť MEDIA Považie spol. s. r. o.
V sledovanom období bolo vyrobených 47 progra-
mových týždňov v celkovej dĺžke 1880 minút pre- 
miérového vysielania spravodajstva, športu a kultú-
ry v nasledovnom zložení: 47 Púchovských magazí-
nov pozostávajúcich z 299 spravodajských reportáží 
v dĺžke cca 935 minút, 47 Šport magazínov pozo- 
stávajúcich z 129 športových príspevkov v celkovej 
dĺžke 1285 minút, 46 Kultúrno spoločenských relácií 
Spektrum v celkovej dĺžke približne 460 minút,  46 
Záznamov z kultúrnych a športových akcií ako aj 
záznamov zastupiteľstiev v celkovej dĺžke zhruba 
4140 minút, 1 relácia Na rovinu v dĺžke cca 20 minút, 
2 diskusné relácie s kandidátmi na primátora mesta 
v dĺžke 130 minút, 7232 aktualizácií videotextového 
vysielania počas pracovných dní, vrátane zaradzo-
vania aktuálnych grafických vizuálov a pozvánok na 
nadchádzajúce podujatia. 
Redaktorskú činnosť zabezpečuje jeden televízny 
štáb so sídlom v Púchove a ďalšie dva televízne štá-
by z Považskej Bystrice. Športové príspevky zabez-
pečujú dvaja redaktori.

REKLAMA
Pod stredisko Reklama spadá nasledovná činnosť:
- inzercia a grafika - príjem občianskej inzercie pre 
PN a PúTV, komerčná inzercia: komunikácia s klien-
tom, grafické spracovanie podkladov, spracovanie 
pre tlač a odoslanie médiám, evidencia objednávok 
a príprava podkladov k fakturácii,
- CityPark karty - vystavovanie nových parkovacích 
kariet (tlač, laminovanie, príjem hotovosti, vystave-
nie dokladu o príjme z elektronickej registračnej po-
kladne), komunikácia s mestskou políciou pri kon-
trolách. Opakované vystavenie parkovacích kariet,
-  Púchovské informačne centrum.

PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA
Predmetom činnosti Podniku technických služieb 
mesta, s. r. o., je výkon správy a údržby majetku mes-
ta, ktorý slúži verejnoprospešným záujmom a potre-
bám mesta s dôrazom na realizovanie bezpečného, 
estetického a po všetkých stránkach pre život obča-
nov vhodného životného prostredia. 
Činnosť spoločnosti súvisí s udržiavaním mesta a 
jeho mestských častí na základe Zmluvy o vykoná-
vaní služieb:

1. Vývoz komunálneho odpadu
Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z 
nosných činností našej spoločnosti. Poskytujeme 
služby v oblasti zberu a odvozu odpadu od fyzic-
kých a právnických osôb zo 110-litrových zberných 
nádob, 1100-litrových zberných kontajnerov, VOK 
z územia mesta Púchov podľa časového harmono-
gramu. Zmesový komunálny odpad je na základe 
zmluvnej spolupráce zneškodňovaný skládkovaním 
na skládke odpadov Lieskovec spoločnosti Uniko-
mas a. s., Dubnica nad Váhom a na skládke odpadov 
Luštek Spoločnosť Stredné Považie, a. s.

Okrem pravidelného zabezpečovania vývozu ko-
munálneho odpadu, v zmysle Zákona o odpadoch 
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zabezpečujeme pristavovanie veľkoobjemových 
kontajnerov podľa zverejneného harmonogramu 
pre ostatný objemný odpad, pre rodinné domy v 
meste a v miestnych častiach dvakrát ročne v jarnom 
a jesennom období. Veľkoobjemové kontajnery sú 
pristavované cca na 23 stanovištiach. V rovnakom 
období prijímame objednávky na poskytovanie 
kontajnerov pre bytové spoločenstvá v rámci jar-
ného upratovania. Podľa požiadaviek od občanov 
prostredníctvom poslancov za jednotlivé miestne 
časti, uskutočníme zber nebezpečných odpadov. 
Na základe objednávok realizujeme pristavovanie 
kontajnerov a odvoz odpadov od podnikateľských 
subjektov a súkromných osôb. 

V rámci efektívnosti vývozu pokračujeme vo zvážaní 
kontajnerov o objeme 6 m³ do dvora PTSM, kde pre-
bieha ich prekládka do kontajnerov o objeme 19 m³ 
a následné zhutňovanie odpadu. Z dvora PTSM sú 
následne tieto kontajnery vyvážané na skládku TKO.
Cez Elektronický kontraktačný systém sme riešili 
nákup polopodzemných kontajnerov pre špeciálne 
kontajnerové stojiská v hodnote 43 143 €/bez DPH:
- polopodzemné kontajnery na komunálny odpad: 
7 ks (2721 €/ks)
- polopodzemné kontajnery na zber triedeného od-
padu papier: 3 ks (2 832 €/ks)
- polopodzemné kontajnery na zber triedeného od-
padu plasty: 3 ks (2 743 €/ks)
- polopodzemné kontajnery na zber triedeného od-
padu sklo: 3 ks (2 457 €/ks)

Priebežne prebiehajú opravy opotrebovaných, prí-
padne inak poškodených VOK na zvoz zmesového 
komunálneho odpadu, priebežne bolo našimi za-
mestnancami opravených 11 ks.
Zabezpečujeme výdaj a výmenu 110-litrových 
smetných nádob a 1100-litrových žiarovo- zinko-
vaných kontajnerov. Občanom a podnikateľom 
bolo vymenených 202 ks smetných nádob a 33 ks 
1100-litrových žiarovo-zinkovaných kontajnerov. 

Ponúkame možnosť výberu medzi 110 l kovo-
vou alebo 120 l plastovou smetnou nádobou. 
Občanom vychádzame v ústrety a výmenu si 
môžu realizovať bezplatne každý pracovný deň 
od 07:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 
12:00 hod.

2. Separácia, triedenie odpadov
Separovaný zber odpadu v meste Púchov rea-
lizujeme donáškovým spôsobom do zberných 
ostrovov. Zberný ostrov tvoria zvyčajne tri ná-
doby na papier, plasty a sklo. V lokalitách IBV 
(individuálnej bytovej výstavby) je riešený se-
parovaný zber prostredníctvom vrecového zbe-
ru, kde každá domácnosť prihlásená do tohto 
zberu dostane potrebný počet vriec. Jednotlivé 
zložky sú v pravidelných intervaloch zvážané 
do haly separácie PTSM. V súčasnom období sa 
v meste Púchov a jeho integrovaných častiach 
nachádza cca 140 zberných ostrovčekov. V roku 
2018 bolo vymenených 21 ks starých kovových 
separačných nádob za polyetylénové kontajne-
ry. Priebežne prebiehajú opravy poškodených 
kovových domčekov na separovaný zber od-
padu, priebežne bolo našimi zamestnancami 
opravených 16 ks. Zber a separácia odpadu 
je zameraná na sklo, papier, plasty, fólie, poly-
styrén, kovové odpady a tetra packy. Triedenie 
prebieha na separačnej linke podľa jednotlivých 
komodít, nasleduje lisovanie a odvoz do zbernej 
spoločnosti alebo konečnému spracovateľovi. 
Komodita má po zlisovaní zmenšený objem a 
následne je zviazaná do balíkov, ktoré možno 
ľahko skladovať a ďalej s nimi manipulovať.
 
3. Zberný dvor
Na separovaný zber nebezpečného odpadu a 
DSO (drobný stavebný odpad), máme v areáli 
PTSM vybudovaný zberný dvor, kde môžu ob-
čania Púchova bezplatne odovzdať nebezpečné 
odpady, objemné odpady a za poplatok DSO, 

ktorý je v pravidelných intervaloch odovzdáva-
ný na mesto. Pracovníčky a zároveň informátorky 
vážia na úradne overenej váhe privezený odpad, 
kategorizujú a dohliadajú na členenie odpadu do 
správnych kontajnerov, prípadne prístreškov. Ne-
bezpečné odpady sa odovzdávajú oprávnenej or-
ganizácií na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie. 
Zberný dvor využívajú aj podnikateľské subjekty, 
ktorým je vystavené potvrdenie o odovzdanom 
separovanom odpade. 

4. Čistenie mesta
Vozidlo PIAGGO sme nahradili vozidlom značky 
IVECO DAILY model 35C14 – B35C, pre zvoz KO  
s lisovacou nadstavbou, v hodnote 51 500 €. Vozi-
dlo bolo zakúpené cez Elektronický kontraktačný 
systém.

Práce zahŕňajú strojové čistenie mestských komu-
nikácií v meste a v prímestských častiach. Priebež-
ne ručné čistenie pozostáva zo zametania chodní-
kov, peších zón, námestí, kontajnerových stojísk, 
oddychových zón, ručné čistenie podchodu po-
pod železnicu, autobusového nástupišťa a auto-
busových zastávok. Priebežne vyprázdňujeme 
smetné koše umiestnené pri chodníkoch a v od-
dychových zónach. Ručne zbierame papiere a iné 
nečistoty po území mesta, mestského parku, tráv-
nikov a detských ihriskách. Na základe požiadavky 
občanov, sme osadili koše na psie exkrementy so 
zásobníkom na vrecká. Následne ich periodicky vy-
vážame a priebežne dopĺňame chýbajúce vrecká. 
Počas horúcich letných dní osviežujeme ovzdušie 
polievaním komunikácií. Sezónne upratujeme po 
akciách na podporu cestovného ruchu schválený-
mi mestom. V jesenných mesiacoch hrabeme, vy-
sávame a odvážame napadané lístie. Realizujeme 
priebežný zber lepenky a kartónu od separačných 
nádob v meste, zber objemného odpadu od ná-
dob na TKO a zber vianočných stromčekov. 

(pokračovanie v PN 12)

Mesto Púchov ponúka na prenájom neby-
tový priestor na prízemí (budova SOV - ob-
chodu a služieb) s rozlohou 20,6 m² v mes-
te Púchov na Námestí slobody súp. č. 1401, 
postavenej na parcele KN č. 198/158, k. ú. 
Púchov. 
Priestor je vhodný na drobné remeselnícke  
práce.

Minimálna cena za nájom: 40 €/m² za rok + 
služby (podľa platných Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Púchov), Mesto 
Púchov nie je platca DPH.

Doba nájmu: 1rok.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliad-
ku nebytového priestoru:
Mgr. Ladislav Loužecký, 0904 874 638.

Svoje ponuky o nájom nebytového priestoru 
zasielajte elektronicky na adresu:
msu@puchov.sk alebo ich doručte na Mestský 
úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Pú-
chov.
Termín podania ponuky: do 31. 3. 2019.

P O N U K A  N E B Y T O V É H O  P R I E S T O R U

Mesto Púchov ponúka na prenájom nebytový priestor s rozlohou 150,09 m² v meste Púchov
na ul. Námestie slobody1401 (SOV) postavenej na parcele KN č. 198/158, k. ú. Púchov z dôvodu
skončeného nájmu prevádzkovanej reštaurácie.

Minimálna cena za nájom: 40 €/m² za rok + DPH + služby (podľa platných Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Púchov), Mesto Púchov nie je platca DPH.

Doba nájmu: na dobu určitú na 5 rokov s opciou (možnosťou opätovného predĺženia doby nájmu) 
na ďalších 5 rokov, ktorú si musí nájomca uplatniť najneskôr 6 mesiacov pred skončením doby nájmu
za podmienky úpravy výšky nájmu podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Púchov.
Osobitné podmienku prenájmu nebytového priestoru:
•  splatnosť nájomného a záloh za služby súvisiace s užívaním nebyt. priestoru vždy 6 mes. vopred;
•  konkrétny nebytový priestor bude spravidla prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu 
cenu nájmu, alebo v odôvodnených výnimočných prípadoch Mestské zastupiteľstvo Púchov vyberie 
nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu. V prípade, že sa o konkrétny nebytový priestor uchádza 
len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak ten akceptuje podmienky sta-
novené v tejto ponuke;
•  záväzok nájomcu, že počas plánovaných stavebných úprav na SOV v prípade potreby zatvorí pre-
vádzku v prenajatom nebytovom priestore na nevyhnutný čas v súlade s podmienkami uvedenými  
v stavebnom povolení a v nájomnej zmluve.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Mgr. Ladislav Loužecký 0904 874 638.
Svoje ponuky o nájom nebytového priestoru zasielajte elektronicky na adresu: msu@puchov.sk alebo 
ich doručte na Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov.
Termín podania ponuky: do 31. 3. 2019.

P O N U K A  N E B Y T O V É H O  P R I E S T O R U
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Štvrtok: 20. 3.
Goralská
1. Kuracia roláda s bylinkami na cviklovom 
rizote                                            
2. Zeleninové lasagne so syrom                                                                                          
3. Bravčové kúsky s Tofu, zeleninová ryža,  
zeleninové obloženie      
Dezert: Čokoládové trojuholníky

Piatok: 21. 3.
Šampiňónový krém s kokosovým mliekom   
1. Hov. sviečková na smotane, dom. knedľa                               
2. Tuniakovo-cuketové fašírky, parená 
zelenina                                    
3. Morčacie marinované mäso, jazmínová 
ryža, zeleninové obloženie

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 19. 03. 
Paradajková s cícerom a bazalkou
Cesnaková s korbáčikom a krutónmi  
1. Bravčová krkovička na strapačkách z  
kysl. kapusty
2. Kuracie prsia ,,Orava,, (orav. slanina, cesn. 
dresing), dusená ryža 
3. Palacinky s banánom, domácim karame-
lom a šľahačkou
4. Zeleninový šalát so šunkou a mozzare-
llou, bageta

Streda: 20. 3. 
Boršč
Zeleninová s bulgurom
1. Peč. kačacie prsia na smotanovej omáčke 
z lesných húb, zemiakové knedle
2. Tarhoňové rizoto s  kur. mäsom (tav. syr, 
brok., baby karotka, syr), mrkvový šalát  
3. Vypr. zeler v sezamovej strúhanke, var. 
zemiaky, tvarohový dip
4. Zeleninový šalát so šunkou a mozzare-
llou, bageta 

Štvrtok: 21. 3. 
Kulajda
Morčacia s mrveničkou
1. Černohorský kur. rezeň, zemiakové pyré, 
kapustovo-mrkvový šalát
2. Pečená brav. roláda (slanina, kysl. uhorka, 
vajce), dusená ryža 
3. Domáce zemiakové  šúľance s makom
4. Zeleninový šalát so šunkou a mozzare-
llou, bageta

Piatok: 22. 3. 
Pažítková s perličkami
Hrachová s údeným kolenom
1. Losos s bylinkami, pečené zemiaky
2. Kuracie závitky, dusená ryža
3. Hlivový perkelt s maslovými haluškami 
4. Zeleninový šalát so šunkou a mozzare-
llou, bageta

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 19. 3.
Kelová, chlieb  
Hovädzí vývar s cestovinou a zeleninou 
1. Mletý kurací rezeň so syrom, varené 
zemiaky, tatárska omáčka, uhorkový šalát   
2. Zapekaný bravčový plátok  „Vrchár“ 
(šampiňóny, paprika, paradajka, cibuľa), 
dusená ryža 
3. Palacinky s orechovou plnkou, čokolá-
dou a šľahačkou 
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, kuku-
rica, šunka)

Streda: 20. 3.
Sedliacka krúpová, chlieb
Slepačí vývar so špenátovými haluškami  
1. Kuracie „Chilli con Carne“ (fazuľa, kukuri-
ca), dusená ryža 
2. Hovädzia roštenka, volské oko, zemiako-
vé pyré, zeleninové obloženie
3. Zeleninové rizoto s kúskami bravčovej 
panenky, strúhaný syr, kyslá uhorka  
4. Pizza Quatro Formaggi (pomodoro, 
údený syr, Niva, syr Feta, mozzarella) 

Štvrtok: 21. 3.
Dubáková krémová, chlieb 
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami  
1. Morčací filet na čínskej zelenine, ryža 
2. Jelení kotlíkový guláš, chlieb (5,90 €) 
3. Špagety „Carbonara“ (smotana, slaninka, 
vajíčko), parmezán   
4. Pizza Calzone (pomodoro, šunka, šampi-
ňóny, artičoky, syr)  

Piatok: 22. 3
Strúčiková na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar s drobnou cestovinou  
1. Kurací rezeň v sezame, štuchané zemia-
ky, kyslá uhorka 
2. Hov. varené s kôp. omáčkou, knedľa 
3. Grilovaný pstruh na masle, varené zemia-
ky, miešaný šalát    
4. Pizza Panceta e Pecora (pomodoro, 
slaninka, cibuľa, bryndza, syr)

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 19. 3. 
Sedliacka krúpová so zeleninou, chlieb
1. Kuracie stehno a la kačka, dusená červe-
ná kapusta, kysnutá knedľa 
2. Šošovicový prívarok, pečená špekačka, 
varené zemiaky
 
Streda: 20. 3.
Hov. vývar s mäsom a cestovinou, chlieb
1. Hovädzia roštenka, slivková omáčka, 
pečené zemiaky
2. Anglická zelenina na masle, dusená ryža 

Štvrtok: 21. 3. 
Gulášová s mäsom a zemiakmi, chlieb 
1. Vyprážaný karbonátok, zemiakový 
prívarok
2. Francúzke zemiaky s údeným mäsom, 
sterilizovaná uhorka 

Piatok: 22. 3  
Bryndzová so zemiakovými haluškami a 
slaninkou, chlieb
1. Kuracie kúsky v syrovo- smotanovej 
omáčke, špagety
2. Jablkovo- tvarohová žemľovka s hro- 
zienkami

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 19. 3.
Kelová so zemiakmi
1. Koložvárska kapusta  
2. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakové 
pyré, uhorkový šalát 
3. India: Kuracie mäsko METHI MALAI,  
chlieb NAAN, zeleninový šalát   

Streda: 20. 3. 
Paradajková so syrom 
1. Palacinky s džemom, ovocím a šľahač-
kou, toping
2. Tagliatelle s bylinkovým pestom a grilo-
vaným lososom 
3. India: Bravčové mäsko so SZECHUAN 
omáčkou, zeleninová ryža 

Štvrtok: 21. 3.  
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny 
1. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka 
2. Zapečené kuracie prsia na smotane, ryža, 
ovocný kompót 
3. India: Bravčové mäsko s CURRY, zelenino-
vá PULAO ryža

Piatok: 22. 3.
Šampiňónová krémová
1. Penne s pomodoro omáčkou, bazalkou a 
parmezánom 
2. Kačacie stehno pečené, červená kapusta, 
2 knedle, 2 lokše 
3. India: Pizza s kuracím TIKKA mäskom

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 19. 3
Mrkvový krém s hráškom a  wasabi penou
1. Gril. steak z brav. karé na krémových syr. 
haluškách so slaninkou a zelerovou slamou
2. Kurací černohorský rezeň zo stehna so 
syrom, var. zemiaky, cesnaková majonéza                               
3. Krémové rizoto z červenej repy s feta 
syrom a cukrovými tekvic. semiačkami                                                          
4. Pestrý listový šalát  s čerstvou zeleninou 
a gril. oštiepkom, brus. dip, bylin. bagetka                   

Streda: 20. 3.
Liptovská kapustnica s hubami, klobásou a 
údeným mäsom
1. Maxi burger zo sek. mäsa, slanina, syr, 
vol.oko, zelenina, steak. hranolky, majonéza
2. Hamburské dus. brav. stehno, halušky 
3. Pečené buchty plnené lekvárom 
s vanilkovo-rumovou omáčkou                                                      
4. Pestrý listový šalát  s čerstvou zeleninou 
a gril. oštiepkom, brus. dip, bylin. bagetka           
                                                                                                                                                      
Štvrtok: 21. 3.
Krémová z peč. čer. repy s kyslou smotanou
1. Vypráž. kur. prsia s hermelínom a ruko-
lou, zem. šalát s čer. reďkvičkou a pažítkou
2. Mäs. guličky so syrom v rajč. om., knedľa   
3. Grilované tofu s tekvicovým prívarkom, 
vajíčko a chlieb    
4. Pestrý listový šalát  s čerstvou zeleninou 
a gril. oštiepkom, brus. dip, bylin. bagetka                                    
                                                                                                                              
Piatok: 22.3.
Jarná zeleninová Minestróne s parmez.
1. Brav. Saltimbocca alla romana s peč. raj-
činami, rest. zemiaky s červenou  cibuľkou                                         
2. Pečená Tilapia na grile s cesnak. špená-
tom, mandľami, zem. pyré a smot. om.                                                                                               
3 . Šúľance so sladkým maslom, makom a 
ovocnou omáčkou
4. Pestrý listový šalát  s čerstvou zeleninou 
a gril. oštiepkom, brus. dip, bylin. bagetka      

Púchovčan
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 19. 3.
Hrášková na kyslo
1. Hamburgské brav. stehno, varená knedľa
2. Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
uhorka

Streda: 20. 3.
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Labužnícky bravčový závitok, štuchané 
zemiaky s cibuľkou
2. Hovädzie soté stroganov, tarhoňa

Štvrtok: 21. 3.
Fazuľová s rezancami
1. Zvolenský kurací rezeň, opek. zemiaky
2. Pštrosie vajce, zemiakový prívarok, chlieb

Piatok: 22. 3.
Škótska
1. Kurací stehenný steak, tekvicová omáč-
ka, halušky
2. Bravčové výpečky, kapusta, zemiaková 
knedľa

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 18. 3.
Tekvicová s praženými semiačkami        
1. Hovädzí mexický guláš, dusená ryža                                                     
2. Šalát s avokádom a baby mozzarellou                                                              
3. Grilované kuracie prsia na dusenom 
špenáte, varené zemiaky 
Dezert: Citrónové rezy

Streda: 19. 3.
Kulajda s restovanými dubákmi 
1. Jelenie ragú s brusnicami, zemiakovo-
-cesnakové pyré, zeleninové obloženie   
2. Peč. buchty s tvarohom a hrozienkami     
3. Kuracie TERIYAKI s brokolicou, dus. ryža    
Dezert: Kocka s medovou kôrkou

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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Minulý týždeň uplynulo 80 rokov od 
rozbitia Československej republiky, 
ktorej západnú časť (Čechy a Moravu) 
dňa 15. marca 1939 obsadila nemec-
ká armáda. Adolf Hitler dva dni pred 
napadnutím Československa doporu-
čil Jozefovi Tisovi na rokovaní v Berlí-
ne, aby slovenskí politickí reprezen-
tanti vyhlásili odtrhnutie Slovenska 
od Československa, inak jeho územie 
ponechá Maďarom. Dňa 14.  marca 
1939 Snem Slovenskej krajiny pod 
touto hrozbou vyhlásil vznik Sloven-
ského štátu. Prinášame výňatky zo 
záznamov púchovskej kroniky z toh- 
to obdobia.

Rok 1938
Tento rok začal v dusivej atmosfére me-
dzinárodnej politiky. Politické udalosti a 
ich prudký spád odrážal sa aj v súkrom-
nom živote našich občanov. 25. januára 
večer objavila sa na severozápade veľ-
ká žiara. Hasiči dali vytrúbiť na poplach 
a s motorovou striekačkou išli smerom 
na Lúky. Nakoľko sa k žiare vôbec ne-
približovali, vrátili sa naspäť. Na druhý 
deň noviny priniesli správu, že to bola 
polárna žiara. Takto nastúpili hasiči z ce-
lého okolia, ba i na Morave. Na uliciach 
zhromaždení ľudia videli v tom zlé zna-
menie, že bude vojna. Na turičnom ma-
nifestačnom zhromaždení HSĽS v Brati-
slave bolo z Púchova asi 170 občanov. 
21. mája povolaný bol do zbrane jeden 
ročník... 16. augusta o 23.  hod.  5  min. 
zomrel Andrej Hlinka v Ružomberku.  
Z Púchova boli na pohrebe Orli v kroj-
och a hodne občanov, počtom asi 260. 
Počas pohrebu vyzváňali zvony na ce-
lom Slovensku... 14. septembra vyhláse-
ná bola čiastočná mobilizácia. Záložníci 
odprevádzaní boli na stanicu plačom 
svojej rodiny, manželiek a detí... Počas 
mobilizácie miestna Národná garda  
riadne vyzbrojená vojenskými puškami 
postavila stráže na dôležité miesta. Ob-
čania stále robia veľké nákupy šatstva, 
obuvi a potravín.

6. októbra Hlinkova ľudová strana za 
účasti ostatných politických strán vy-
hlásila v Žiline autonómiu Slovenska 
a žiadala okamžité prevzatie výkonnej 
a vládnej moci na Slovensku. Slováci 
a Česi dohodli sa síce neskoro, ale tak, 
že každý bude pánom na svojom. Vlá-
da slovenských vecí prešla do rúk slo-
venskej vlády v Bratislave. Celý národ 
sa zjednotil pod vedením Hlinkovej 
ľudovej strany - strany národnej jed-
noty. Vyhlásenie autonómie Slovenska 
oznámené bolo púchovskému oby-
vateľstvu ešte v ten deň večer v Kato-
líckom kultúrnom dome predsedom 
strany Dr. H. Radom za veľkého nadše-
nia prítomných, ktorých bolo toľko, že 
miestnosť nestačila, takže obsadený 

Vznik Slovenského štátu pred 80-timi rokmi podľa púchovskej kroniky
bol i dvor a čiastka námestia. K zhro-
maždenému obecenstvu prehovoril 
obvodný tajomník strany z Nitry Voj-
tech Višňovský a miestny dekan Viktor 
Kallay, ktorý varoval prítomných, aby 
sa nedopúšťali výtržností. Následok 
autonómie bol, že väčšina českých 
úradníkov a učiteľov bola daná k dis-
pozícii pražskej vláde a tak museli pre-
pustiť miesta Slovákom. Mnohí neradi 
odchádzali dúfajúc, že sa to - lebo ono 
zmení v ich prospech. Z Púchova tak 
odišlo asi 30 úradníkov, s rodinami asi 
80 osôb.

10. októbra večer zvolala miestna 
organizácia HSĽS schôdzu do Kato-
líckeho kultúrneho domu, na ktorej 
založená bola Hlinkova garda (HG) v 
Púchove. Za veliteľa zvolený bol nad-
poručík v zálohe Ján Kubolec, verný 
tajomník, ktorý bol t. č. narukovaný. Za 
členov prijatí boli len politicky spoľahli-
ví, počtom asi 200. Gardisti schádzali 
sa každý týždeň 2-3 krát v Katolíckom 
kultúrnom dome. Na programe bolo 
cvičenie, pochodové piesne, aktuál-
ne prednášky a v nedeľu gardistická 
rozhlasová škola. 12. októbra nastúpil 
nový okresný náčelník Viktor Onderko. 
Po vyhlásení autonómie zrušené boli 
tieto spolky: Orol (ktorého majetok 
prevzali Katolícke spolky), Sokol (ma-
jetok prevzala HG) a okresný osvetový 
zbor (ktorého majetok prevzal miest-
ny odbor Matice slovenskej). Od 20. 
do 30. októbra boli prechodne ubyto-
vaní v štátnej ľudovej škole naši vojaci, 
väčšinou z Podkarpatskej Rusi. 15. ok-
tóbra precestovala cez púchovskú sta-
nicu slovenská vláda. Pozdravená bola 
členmi strany, HG, školskou mládežou 
a početným obecenstvom.

30. októbra v deň 20. výročia Martin-
skej deklarácie obecné zastupiteľstvo 
sa jednomyseľne uznieslo pomenovať 
Námestie slobody Námestím A. Hlinku 
a Komenského ulicu ulicou M. Rázusa. 
Večer HSĽS za spolupráce HG oslávi-
la 20. výročie Martinskej deklarácia. 
Slávnostnú reč mal dp. Dr. Kalina, farár 
z  Pruského... Zavedený bol nový, ná-
rodný - gardistický pozdrav „Na stráž!“, 
pri ktorom pravá ruka zdvihla sa hore. 
Pravá ruka držala sa hore i pri spievaní 
slovenskej hymny „Hej, Slováci...“ Od 
októbra v nedeľu a vo sviatok sú ob-
chody zatvorené, v krčmách a hostin-
coch liehoviny môžu predávať len od 
12. hod.

4. novembra zmobilizovaná bola HG. 
Na dôležitých križovatkách a objek-
toch postavené boli stráže, revidova-
né a prehliadané boli všetky cez Pú-
chov prechodiace autá a vlaky členmi 
miestnej HG za pomoci gardistov z 

okolia. Zámožnejší židia boli zaistení, 
aby cennosti a peniaze nemohli pre-
niesť do Maďarska. Židovskí prísluš-
níci cudzích štátov odvádzaní boli za 
hranice. Pohotovosť HG trvala do 12. 
novembra. 11. novembra založená 
bola Hlinkova dopravná garda (HDG). 
Za veliteľa menovaný bol prednosta 
stanice. 20. novembra bola nedeľa 
slovenského zjednotenia. Na Námes-
tí A. Hlinku zhromaždeným členom 
strany, HG a početnému obecenstvu 
z Púchova i okolia slávnostne prehlá-
sili zástupcovia miestnych politických 
strán: Mičurovej, agrárnej, sociálno-
-demokratickej, národno-socialistic-
kej a živnostníckej, že likvidujú svoje 
strany a pripojujú sa k HSĽS - strany 
národnej jednoty. 28. novembra utvo-
rený bol v Púchove Národný výbor 
pod predsedníctvom Alexandra Bezá-
ka, veľkoobchodníka v Púchove.

2. novembra bol arbitrážny súd vo 
Viedni. Výsledok občanov bolestne 
prekvapil.  Územné zmeny a ďalšie 
politické udalosti zapríčinili, že do Pú-
chova nasťahovalo sa z odstúpeného 
územia hodne rodín, ktorí tu zostali až 
do ukľudnenia pomerov.

30. novembra zvolený bol Národným 
zhromaždením za prezidenta Čes-
ko-Slovenskej republiky prezident 
Najvyššieho správneho súdu Dr. Emil 
Hácha. V decembri, po príchode veli-
teľa HG Jána Kubolca bola miestna HG 
zreorganizovaná a začalo sa intenzív-
nejšie pracovať. Ján Kubolec zvolený 
bol za okresného veliteľa HG a hneď 
menoval Michala Tkáča, miestneho 
učiteľa, miestnym veliteľom HG a 
ostatných funkcionárov... 4. decembra 
na mimoriadnom valnom zhromaž-
dení okresnej HSĽS následkom zme-
nených pomerov dobrovoľne vzdal sa 
predsedníctva strany Dr.  H.  Rado. Za 
nového predsedu zvolený bol Alexan-
der Bezák. 11. decembra HG Púchov-
skému okresu skladala sľub do rúk 
Karola Murgaša v Trenčíne.

18. decembra miestna HG prevzala 
miestnosti Sokola i kinové stroje so 
všetkým zariadením do svojej opatery 
a hneď v ten deň bolo prvé slávnost-
né kinové predstavenie HG. Miestnosť 
pomenovaná bola „Hlinkov dom“. Od 
tej doby všetky schôdze, prednášky a 
oslavy bývali v Hlinkovom dome. 18. 
decembra boli voľby do slovenské-
ho snemu. Volili osve Nemci, Maďari, 
Slováci, Česi a Židia. Volilo sa lístkami 
„áno“ - „nie“. Členovia HG dohliadali na 
riadny beh volieb v mieste i v  celom 
okrese podľa hesla: „Zajtra ráno každý 
povie áno“. V púchovskom okrese hla-

sovalo „áno“ 99,25 %. 
26. decembra HG, hasiči, strana, škol-
ská mládež a početné obecenstvo 
vítali na púchovskej stanici nového 
prezidenta Česko-Slovenskej republi-
ky Dr. Emila Háchu, ktorý cestoval za 
doprovodu slovenskej vlády do Tatier. 
Podobne bol pozdravený, keď išiel na-
späť 31. decembra.

31. decembra bolo sčítanie ľudu, ktoré 
previedli väčšinou gardisti. Výsledok 
sčítania bol nasledujúci: počet domov: 
547, počet domácností: 807, počet za-
písaných osôb 3412, z toho: Slovákov 
3027, Čechov 302, Nemcov 37, Maďa-
rov 6, Poliakov 2, Židov 34, iných 4; rím-
sko-katolíkov 2745, evanjelikov a. v. 
406, židov 215, grécko-katolíkov 10, 
reformovaných evanjelikov 4, česko-
-bratských evanjelikov 9, českosloven-
skej cirkvi 12, bez vyznania 11... 
Počet cudzincov, ktorí prišli do Púcho-
va na návštevu, väčšinou cez prázdni-
ny a boli prihlásení na obecnom úrade 
lebo žandárskej stanici: 22, z Maďarska 
14, z Poľska 1, z Rumunska 1, z Juho-
slávie 1, z Ruska 5. Počet občanov čsl. 
štátnej príslušnosti (väčšinou Česi), 
ktorí sa prisťahovali na dlhšiu dobu do 
Púchova za prácou (stavba hydrocent-
rály, železnice, zbrojovky a Škodovky), 
činil 169. Koncom roku tento počet i 
s tými čo sa prisťahovali v predošlých 
rokoch činil 646 občanov bez neplno-
letých detí. V tomto roku narodilo sa v 
Púchove 76 detí, zomrelo 48 občanov, 
sobášov bolo 27.

Od 25. septembra do 5. októbra zria-
dená bola na železničnej stanici miest-
nym odborom Živeny a Červeného 
kríža stanica občerstvenia a prvej po-
moci pre vojakov prechádzajúcich cez 
stanicu. Službu konali dámy zo Živeny 
a Červeného kríža. Od doby pripoje-
nia Rakúska k Ríši tunajší Nemci boli 
nacionálne ešte viac povzbudení. Po-
čas mobilizácie boli pod policajným 
dozorom a rádia im boli zhabané. Po 
utvorení autonómie Slovenska zaujali 
hodne miest, ktoré sa uprázdnili od-
chodom Čechov a Židov. Organizovali 
sa v odbočke strany Kameradschaft, 
ktorej predsedom bol Roman Nethal. 
Počas prevratu rozpútal sa medzi ka-
tolíkmi (HG) a evanjelikmi prudký boj, 
poneváč mnohí evanjelici vedení ich 
farárom Petrom Škodáčkom nesúhla-
sili so zmenou pomerov a nepridali sa 
do práce za nové Slovensko. Nacio-
nálne zmýšľajúcich evanjelikov viedol 
vedúci notár Andrej Šikura.

(Pokračovanie udalostí roku 1939 
zverejníme v ďalšom čísle 

Púchovských novín.)
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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

Staré Nosice

Vieska

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

Veľkokapacitné kontajnery mesto poskytne zdarma aj pre potreby byto-
vých spoločenstiev, avšak v tomto prípade je potrebné si tieto objednať 
u majstra pre nakladanie s odpadmi Podniku technických služieb mesta 
Púchov Ing. Ladislava Halasa: 0905 770 140, halas@ptsmpu.sk.

Milí rodičia!
 
Chcete pre svoje dieťa pokojnú a radostnú 
atmosféru v škole? Kvalitné a radostné 
vzdelávanie? Dobrých učiteľov 
a spolužiakov? Množstvo formačných 
akcií  a výchovu založenú na kresťanských  
hodnotách? Objavovanie darov dieťaťa? 
Učenie pre život v 21. storočí?

Potom máte možnosť prihlásiť svoje dieťa 
na CZŠ sv. Margity, ktorej podľa hodnotení 
nezávislej agentúry INEKO patrí 7 rokov 
za sebou prvenstvo medzi školami v Púchove
 a už niekoľko rokov za sebou aj prvenstvo  
v národnom testovaní deviatakov a piatakov. 

Zápis sa uskutoční 2.4. a  9.4. 2019 
od 16,00 do 18,00 v priestoroch školy. 

Na zápis je potrebné priniesť 
občiansky preukaz rodiča 

a rodný list dieťaťa.

Cirkevná základná škola 
sv. Margity v Púchove

Výbor mestskej časti č. 5 – sídlisko za domom kultúry 

Pozvánka na ustanovujúce rokovanie VMČ

Miesto:  zasadačka Mestského úradu Púchov
Dátum:  20. 3. 2019
Čas:   16:15
Program:
1. Otvorenie pracovného stretnutia a privítanie prítomných členov
2. Schválenie navrhnutých členov, voľba predsedu, podpredsedu a 
 zapisovateľa, stanovenie ich právomocí a zodpovedností
3. Oboznámenie sa so zásadami činnosti VMČ č. 5
4. Zrealizované investície a vykonané aktivity VMČ č. 5 za rok 2018
5. Návrhy na zlepšenie (vrátane aktuálnych pripomienok a požiada-
 viek od občanov) a ich zahrnutie do plánu činnosti na rok 2019
6. Stanovenie investičných priorít VMČ č. 5 na rok 2019
7. Návrh a schválenie plánu prac. stretnutí VMČ č. 5 na rok 2019
8. Uznesenia
9. Diskusia

V Púchove dňa 15. 3. 2019 Mgr. Bílik Peter – poslanec za obvod č. 5

Zmena cenníka služieb
Združenie majiteľov TKR Púchov, s. r. o. oznamuje účastníkom KDS, že 
dňom 1. 5. 2019 nadobudne účinnosť nový cenník služieb káblovej 
televízie s nasledovnou zmenou:

Zrušenie stanice   Euro News
Doplnenie stanice  CNN
Ceny za programové ponuky v cenníku služieb sa nemenia.

V prípade nesúhlasu so zmenou cenníka má účastník KDS v súlade s čl. V 
Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komuni-
kačnej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby 
doručením písomného oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS, 
do dňa účinnosti nového cenníka.

Cenník a všeobecné podmienky sú zverejnené v sídle prevádzkovateľa 
KDS - Združenia majiteľov TKR Púchov, s. r. o., Námestie slobody č. 560,  
Púchov, v kancelárii spoločnosti SWAN, a. s., Štefánikova č. 828, Púchov a 
na www.tkrpuchov.sk.

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

PARKOVACIE KARTY ZAKÚPITE 
v Púchovskom informačnom centre od marca nasledovne:
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HOKEJ

Po statočnom boji končia dorastenci MŠK vo štvrťfinále

Extraliga dorast

I. liga starší žiaci

Kadeti

I. liga mladší žiaci

8. HT
34. kolo: 
MHA Martin – MŠK Púchov 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), 22. 
Kováčik (Pobežal)
Ostatné výsledky 34. kola: Zvolen – Brezno 14:0, 
Ružomberok – Lučenec 15:2, Banská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš 7:1, Považská Bystrica – Žilina 2:8
1. Žilina  34 27 2 5 242:78 56
2. Martin  34 26 3 5 261:70 55
3. Zvolen  34 25 3 6 232:61 53
4. MŠK Púchov  34 23 4 7 212:41 50
5. B. Bystrica  35 20 2 13 224:87 42
6. L. Mikuláš  34 14 1 19 166:151 29
7. P. Bystrica  34 10 1 23 123:206 21
8. Ružomberok  34 9 2 23 119:195 20
9. Brezno  34 7 0 27 80:275 14
10. Lučenec  33 0 0 33 73:568 -2
Program 35. kola, 23. 3.: 
MŠK Púchov – MHK Ružomberok (9.00), Lučenec 
– Zvolen, Brezno – Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš 
– Považská Bystrica, Žilina – Martin
7. HT
34. kolo: 
MHA Martin – MŠK Púchov 3:6 (1:1, 0:3, 2:2), 1. Vr-
tiel, 25. Žondor (Vrtiel, Mikovič), 27. Štrbáň (Vráblik), 
39. Vrtiel (Hazala), 54. Mikovič (Žondor), 55. Žondor 
(Mikovič)
Ostatné výsledky 34.kola: Zvolen – Brezno 5:3, Dol-
ný Kubín – Lučenec 5:2, Banská Bystrica – Liptovský 
Mikuláš 9:0, Považská Bystrica – Žilina 5:3
1. D. Kubín 34 29 3 2 222:52 61
2. B. Bystrica  35 27 3 5 243:94 57
3. MŠK Púchov  34 21 5 8 220:110 45
4. Žilina  34 20 3 11 217:123 43
5. Zvolen  35 20 5 10 161:144 43
6. P. Bystrica  33 10 4 19 131:162 22
7. Martin  34 9 1 24 89:202 19
8. Lučenec  33 9 0 24 114:229 18
9. Brezno  34 7 2 25 81:199 16
10. L. Mikuláš  34 5 0 29 73:236 10
Program 35. kola, 23. 3.: 
MŠK Púchov – MHK Dolný Kubín (11.30), Lučenec 
– Zvolen, Brezno – Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš 
– Považská Bystrica, Žilina – Martin

6. HT
34. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 5:3, Brezno – Zvolen 

3:8, Rimavská Sobota – Ružomberok 2:1, Liptovský 
Mikuláš – Banská Bystrica 7:9, Žilina – Považská Bys-
trica 5:3

Program 35. kola: MHK Ružomberok – MŠK Pú-
chov (21. 3. o 12.00), Zvolen – Rimavská Sobota, 
Banská Bystrica – Brezno, Považská Bystrica – Liptov-
ský Mikuláš, Martin – Žilina

5. HT
34. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 2:4, Brezno – Zvolen 

5:7, Rimavská Sobota – Dolný Kubín 3:10, Liptovský 
Mikuláš – Banská Bystrica 3:11, Žilina – Považská Bys-
trica 4:3

Program 35. kola: 
MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov (21. 3. o 14.30), 

Zvolen – Rimavská Sobota, Banská Bystrica – Brezno, 
Považská Bystrica – L. Mikuláš, Martin – Žilina

Štvrťfinále play-off
3. zápas: MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 2:1 

(1:1, 0:0, 1:0), 3. Putala (Urbánek, J. Urban), 44. Puta-
la (M. Urban) – stav série 1:2

Po dvoch prehrách v Trenčíne sa v strede týždňa pri-
pravili púchovskí dorastenci na tretie stretnutie vý-
borne. Pozorne bránili a hoci ich Trenčania prestrieľali 
v pomere 40:23, z víťazstva sa najmä vďaka výborné-
mu kolektívnemu výkonu, z ktorého vyčnieval bran-
kár, napokon tešili Púchovčania. Do vedenia šli už v 
tretej minúte gólom Putalu, hostia však už o dve min-
úty kontrovali vyrovnávajúcim gólom Delinčáka. Pu-
tala však druhým gólom v záverečnom dejstve strhol 
víťazstvo na domácu stranu a dorastenci Púchova si 
proti favoritovi vynútili štvrtý zápas. 

Zostava MŠK Púchov: Opatovský – J. Urban, Hajas, 
Pobežal, Krajčovič, Zlocha, Omelka, Majerník, Vojtech 
– Kuric, Urbánek, Putala, Januščák, Ladecký, Rusnák, 
Chykantsev, Kuriš, M. Urban, Vrbica, Križan, Suchá-
nek, tréner Miroslav Nemček

4. zápas: MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 1:6 
(0:3, 0:1, 1:2), 47. Putala (Urbánek) – 5. Delinčák 
(Pisch, Blicha), 9. Sárdi (Danielčák, Pazdera), 10. Ho-
neček (Pazdera, Korbel), 25. Sárdi (Stránský, Hone-
ček), 45. Pisch (Bečár, Gaťár), 54. Zemko (Bečár, Gaťár) 
– stav série 1:3, do semifinále postúpil Trenčín

Nádej na vyrovnanie štvrťfinálovej série zobrali
Trenčania dorastencom MŠK Púchov už v úvodnej 
desaťminútovke stretnutia. V nej hneď trikrát 
prekonali domáceho brankára a bolo jasné, že 
pri kvalitách Trenčína je takmer nemožné troj-
gólový náskok zmazať. Napriek snahe domácich 
Trenčania v záverečných dvoch tretinách v po-
hode kontrolovali výsledok a svoje vedenie do-
konca navýšili na päť gólov.  Až v záverečnej tre-
tine dovolili domácim aspoň skorigovať na 1:5, 
posledné slovo však patrilo Zemkovi, ktorý sta-
novil na konečných 1:6. Trenčania sa tak tešili na 
postup do semifinále play-off, Púchovčania (na
snímke M. Mikáča v bielom) však mohli ľadovú 
plochu opúšťať so vztýčenou hlavou. Za touto 
sezónou si rozhodne zaslúžia absolutórium.  

Po stredajšom víťazstve dorastenci MŠK vo štvrtok v štvrťfinále play-off na Trenčanov nestačili a so súťažou sa
lúčia. Majú však za sebou výbornú sezónu.             FOTO: Anka Urbanová

Zostava MŠK Púchov: Kmošena, Opatovský – J. 
Urban, Hajas, Pobežal, Krajčovič, Zlocha, Omelka, Ma-
jerník, Vojtech – Kuric, Urbánek, Putala, Januščák, La-
decký, Rusnák, Chykantsev, Kuriš, M. Urban, Bubela, 
Križan, Suchánek, tréner Miroslav Nemček 

19. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 4:0 (1:0, 1:0, 
2:0), Brezno – Slovan 2:6, Banská Bystrica – Trnava 
3:2, Zvolen – Trenčín 3:2, Martin – Poprad 7:1, Prie-
vidza – Liptovský Mikuláš 5:6
20. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 2:3 (1:1, 1:1, 
0:1), 10. Pobežal (Kubala, Veteška), 26. Mišák (Žemla, 
Ondrašík), 56. Križan (Kubala), Banská Bystrica – Slo-
van Bratislava 1:4, Martin – Trenčín 2:5, Košice – Pre-
šov 9:4, Brezno – Trnava 1:2, Prievidza – Poprad 4:5
1. Košice  21 18 0 3 119:47 36
2. Slovan  21 16 3 2 82:31 35
3. Nitra  21 16 2 3 105:41 34
4. Trenčín  19 13 5 1 81:31 31
5. Martin  20 13 1 6 68:33 27
6. Zvolen  21 11 1 9 77:61 23
7. L. Mikuláš  20 9 2 9 63:66 20
8. Trnava  21 9 1 11 59:62 19
9. Prievidza  22 8 1 13 68:97 17
10. MŠK Púchov  19 6 0 13 31:73 12
11. Brezno  20 4 2 14 53:100 10
12. B. Bystrica  22 4 2 16 52:104 10
13. Poprad  19 2 3 14 30:83 7
14. Prešov 20 2 1 17 38:97 5
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FUTBAL - TIPOS 3. liga 

Futbalisti MŠK Púchov stratili v Novom Meste dva body

5. liga muži

17. kolo: 

AFC Nové Mesto nad Váhom - MŠK 
Púchov 2:2 (0:2)

Proti minuloročnému účastníkovi druhej ligy začali 
Púchovčania aktívne, už v tretej minúte využili zavá-
hanie domácich stredopoliarov, Martinko potiahol 
loptu pred veľké vápno a krásnou strelou opečiatko-
val domáce brvno. Lopta sa od neho odrazila k Mich-
líkovi, ktorý najskôr o loptu zakopol, no následná 
strela spoza obrancu skončila v pravom dolnom rohu 
domácej bránky – 0:1. Domáci potom pohrozili šan-
cou po rohovom kope a po štvrť hodine aj rýchlym 
protiútokom, po ktorom  zobral Strelčík v púchovskej 
bránke loptu spred dotierajúceho Šebeka. Po polho-
dine hry zrazil domáci obranca v pokutovom území 
Kopiša a rozhodca nariadil pokutový kop. Domáci 
brankár Vavrúš však Brezničanovi penaltu vyrazil. V 
35. minúte však už hostia jasali druhýkrát, keď sa do 
streleckej listiny zapísal Kopiš – 0:2. Púchovčania mali 
prvý polčas rozohratý dobre, čakalo sa, že aj v druhej 
štyridsaťpäťminútovke budú pokračovať v aktívnej 
hre. Opak bol však pravdou. Už v úvodnej minúte 
druhého dejstva stratili hostia loptu zbytočne v stre-
de poľa, domáci výborne zakombinovali pred poku-
tovým územím a na konci peknej akcie bola utešená 
strela Živčica do šibenice – 1:2. Púchovčania sa nepo-
učili, po rozohratí priameho kopu nechali na pravej 
strane až príliš veľa priestoru Juricou, ktorého strieľa-
ný center umiestnil do siete úplne voľný Koval – 2:2. 
Po vyrovnávajúcom góle prevzali Púchovčania inici-
atívu a vypracovali si niekoľko sľubných príležitostí. 
Tú najväčšiu zmaril domáci brankár, ktorý zázračne 
vyrazil na roh strelu Brezničana z pokutového úze-
mia. Desať minút pred koncom sa hosťujúci brankár 
Strelčík zahral s nervami svojich spoluhráčov. Vybe-
hol mimo pokutového územia, no minul loptu.  Sti-
hol sa však ešte včas vrátiť do bránky a zabrániť gólu 
po technickej strele domáceho útočníka. Vzhľadom 
na priebeh stretnutia však stratil dva body Púchov...

„Prvý polčas bol z našej strany výborný, dominant-
ný. Druhý polčas – ťažko sa mi hodnotí to, keď za štyri 
minúty prehajdákame to, čo 45 minút budujeme. Sa-
mozrejme, súper má tiež svoju kvalitu. Dostal sa do 
zápasu. Gól už nepadol, pre mňa veľké sklamanie,“ 

zhodnotil na pozápasovej tlačovke stretnutie hosťu-
júci tréner Pagáč. 

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Michlík, Kr-
čula (87. Kvaššay), Kopiš (68. Haviar), Pilát, Martinko, 
Pilný, Vanák, Martinček, Brezničan, tréner Eduard Pa-
gáč. 
Výsledky 17. kola: Nové Zámky – Šaľa 3:2, Kalná nad 
Hronom – P. Bystrica 0:2, Trnava B – Lednické Rovne 
0:0, Gabčíkovo – Nitra B 0:1, Galanta – Malženice 2:1 
1. MŠK Púchov 16 8 6 2 24:14 30
2. Trnava B 16 9 2 5 39:25 29
3. Nitra B 16 9 2 5 30:20 29
4. Malženice 16 9 0 7 35:18 27
5. Beluša 14 8 3 3 23:12 27
6. Šaľa 16 7 3 6 26:19 24
7. Gabčíkovo 15 6 4 5 23:16 22

Futbalisti MŠK Púchov (v červenom) prišli v Novom Meste nad Váhom o dva body. Po polčasovom vedení 2:0 ne-
dokázali v druhom polčase udržať náskok a z Nového Mesta si odvážajú iba bod.                 FOTO: Milan Podmaník 

17. kolo: Ladce – Kvašov 0:4 (0:2)
Góly: 15. Bariak, 44. Kresánek, 71. Beňo, 73. Revák
Kvašovčania po spackanom domácom stretnutí s 
Dolnými Vestenicami museli v oblastnom derby bo-
dovať naplno, ak si chceli udržať kontakt so špicou ta-
buľky. Do vedenia šli už po štvrť hodine, kedy otvoril 
skóre Bariak – 0:1. Minútu pred prestávkou zvýšil na 
0:2 Kresánek. Hostia pridali v druhom polčase ďalšie 
dva góly z kopačiek Beňa a Reváka a zaslúžene si od-
viezli tri body. 
Ostatné výsledky 17. kola: Dolné Vestenice- Pod-
manín 5:0, Veľké Uherce – Brvnište 2:1, Plevník-Drie-
nové – Veľká Hradná 3:0, Trenčianska Turná Kanianka 
– Zemianske Kostoľany 0:2
1. D. Vestenice 16 12 1 3 40:16 37
2. Kvašov 16 10 4 2 32:16 34
3. Brvnište 16 9 4 3 32:18 31
4. Uhrovec 15 9 3 3 38:19 30
5. Cígeľ 15 8 3 4 33:16 27
6. Z. Kostoľany 16 8 2 6 30:21 26
7. Ladce 16 7 3 6 29:28 24
8. Podmanín 16 7 2 7 30:25 23
9. V. Uherce 16 6 2 8 22:24 20
10. Plevník 16 5 4 7 23:35 19
11. Chocholná 15 5 2 8 19:24 17
12. Podolie 14 2 5 7 12:23 11
13. Tr. Turná 14 3 2 9 21:39 11
14. V. Hradná 15 3 1 11 12:53 10
15. Kanianka 16 1 4 11 12:28 7

8. L. Rovne 16 5 7 4 17:16 22
9. P. Bystrica 16 6 3 7 24:24 21
10. Kalná 16 6 3 7 16:21 21
11. Nové Mesto 16 4 7 5 15:18 19
12. Zl. Moravce 15 4 6 5 19:21 18
13. V. Ludince 15 4 4 7 16:25 16
14. Galanta 15 4 2 9 17:27 14
15. N. Zámky 16 2 0 14 10:58 6
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Uplynulý víkend sa v majstrovských súťažiach Slo-
venskej volejbalovej federácie predstavili štyri zo šie-
stich družstiev 1. VK Púchov. V sobotu 16. 3. na domá-
cej palubovke gymnázia privítali Púchovčanky v 17. 
kole 1. ligy žien družstvo Slávie UK Bratislava B. Súper 
prišiel s mladými hráčkami, ale aj v drese 1. VK dostali 
dôveru štyri hráčky z kádra kadetiek. Pod vedením 
kapitánky Martiny Gašpárkovej hráčky plnili dohod-
nutú taktiku, čo sa pozitívne prejavilo na priebežnom 
skóre. Hostky sa síce snažili, bojovali, ale na účinnú a 
efektívnu hru domáceho tímu to nestačilo. V útoku 
smečom sa razantne presadzovala Miška Martiná-
ková i Martina Gašpárková. A keď sa pridala aj Petra 
Gašpárková a stredom siete Ďurkechová, bolo o vý-
sledku stretnutia rozhodnuté. Púchovčanky výborne 
podávali, čo robilo značné problémy súperovi, a tak 
uľahčovalo obranu v poli, ktorú dobre riadila liberka 
Karolína Hološková. Na poste nahrávačky sa v dob-
rom svetle predstavila ešte len vekom staršia žiačka 
Valéria Kysucká. Púchovčanky boli lepšie a zaslúžene 
zvíťazili 3:0 (13, 16, 17) a 3:0 (17, 19, 23). 

Zostava družstva žien 1. VK Púchov: Martina Gaš-
párková, Petra Gašpárková, Valéria Kysucká, Miška 
Martináková, Vanda Valachová, Lívia Ďurkechová, li-
bero Karolína Hološková, striedali Natália Feriancová, 
Barbara Bransová, tréner Ján Pazdernatý. 

Staršie žiačky hostili 16. 3. v telocvični ZŠ Mládež-
nícka druhý tím súťaže, družstvo COP VOLLEY Nitra. 
Na jeseň sa v Nitre tešili z dvoch výhier Nitranky, a 
tak domáce hráčky mali čo dobiehať. Hostky začali 
výborne, získali vedenie 3:9. Domáce boli nervózne 
a príliš ustráchané. Na podanie sa dostala najmladšia 
hráčka, iba 12-ročná Vanda Chovancová, ktorá doko-
nale zmietla súpera šnúrou ôsmich podaní. Púchov-
čanky sa upokojili a za päť minút otočili prvý set vo 
svoj prospech na 18:13. V druhom sete dostali príleži-
tosť aj hráčky z lavičky, čo využil súper, vyrovnal hru a 
tesnou koncovkou 24:26 vyhral druhý set. Začínalo sa 
odznova, Púchov mal mierne viac z hry, presadzovala 

sa najmä smečom domáca kapitánka Nina Chovan-
cová, ktorej sa darilo získavať body aj priamo smečo-
vaným podaním. Púchovčanky kontrolovali priebeh 
stretnutia, bodovo efektívne smečovala Jánovská, 
Benčeková aj Vanda Chovancová, dôležité body zís-
kala blokom Ježíková aj Červená. Nakoniec sa z dvoj-
násobného víťazstva tešilo domáce družstvo starších 
žiačok 3:1 (15, -24, 16, 22) a 3:1 (18, 25, -16, 17). 

Zostava: Nina Chovancová, Ježíková, Vanda Cho-
vancová, Benčeková, Jánovská, Červená, striedali 
Mušáková, Vráblová, Kukučková, Golitková, Mikáčo-
vá, Bajzová, Mišíková, Karasová, tréner M. Suchánek.

Do tretice, v sobotu 16. 3. sa v 18-člennej súťaži 
MINI-volejbalu v skupine o 9. -12. miesto v Leviciach 
predstavilo B-družstvo 1. VK Púchov. Únava z dlhej 
cesty sa prejavila v 1. zápase proti Skalici B, ktorá 
vyhrala 2:0 (20, 17). Potom si Púchovčanky poradili s 
Trnavou B 2:0 (11, 9) a v záverečnom zápase zdolali aj 
domáce Levice D v dramatickej koncovke v tiebreaku 
18:17, kde výborný výkon podala Lea Pečeňová, Lu-

cia Kršková a Viktória Pavlovičová. Púchov B – Levice 
D 2:1 (19, -23, 17). Okrem uvedenej základnej zostavy 
1. VK ďalej striedali Cíbiková, Pečeňová Lucia, Ptáčko-
vá a Sivčáková, trénerka Elena Kasenčáková. 

V nedeľu, 17. 3. v telocvični ZŠ Gorazdova v 13. kole 
kadetky 1. VK Púchov hostili družstvo VKM Piešťany. 
Začali famózne, pri podaní kapitánky Valérie Kysuc-
kej si vypracovali náskok 10:0. Celé družstvo hralo v 
pohode a s veľkou bojovnosťou. Základom úspechu 
sa stalo výborné podanie domácich, s príjmom kto-
rého mali Piešťanky veľké problémy. Viacerými bodo-
vými blokmi sa zaskvela Ďurkechová a v útoku sa da-
rilo všetkým hráčkam, po pestrej nahrávke od Valérie 
Kysuckej, ktorá podala svoj najlepší životný výkon. 
Piešťany síce vzdorovali, ale na rozbehnutý Púchov 
to nestačilo. 1. VK vyhral jednoznačne obe stretnutia 
3:0 (6, 12, 12) a 3:0 (11, 20, 17). 

Zostava 1.VK Púchov : Kysucká, Ďurkechová, Vanda 
Valachová, Feriancová, Jánovská, Benčeková, strieda-
li Malová a Viktória Valachová, tréner M. Klučka.     (r)
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Stolný tenis

Belušania v šlágri víťazne, postupujú do piatej ligy
5. liga muži
Dohňany už mali piatoligovú definitívu zabezpečenú
pred dvomi týždňami, za domácimi stolmi hrali už 
len o prestíž, keď si hladko poradili s beznádejne po-
slednou Novou Dubnicou C. Dohňany tak v tabuľke 
preskočili rezervu Považskej Bystrice a poskočili na 
deviate miesto. 
21. kolo: 
Dohňany A – Nová Dubnica C 15:3, R. Baška, M. Baš-
ka po 4, Junga, Hološko po 3, 1 štv. – Oravec, Oravco-
vá po 1, 1 štv., Ladce B – Pruské A 5:13, Gajdošík 2, 
Kvasnica 1, 2 štv. – Joz. Šatka 4, Kopačka, Ondruška, 
Jakúbek po 3, Nozdrovice A – Medeko Považská 
Bystrica A 2:16, Didek 1, 1 štv. – Guláč, Lipa, Belás po 
4, Lauš 3, 1 štv., TTC Považská Bystrica B – Slovan 
Považská Bystrica A 2:16, Wallenfelsová, Kulichová 
po 1 – Zemančík, Kvaššay po 4, Šuba, Tománek po 3, 
2 štv., Dubnica nad Váhom – Sedmerovec B 7:11, 
Topák, Gereg, Dolinský po 2, 1 štv. – M. Višenka 4, F. 
Barták, M. Šelinga st., M. Šelinga ml. po 2, 1 štv., Nová 
Dubnica B – Dolný Moštenec 5:13, Janiga 2, Lászlo-
vá, Machciníková po 1, 1 štv. – Kmecík, Podmaník st. 
po 4, Bírošík 3, Baláž 1, 1 štv.
1. D. Moštenec   21 17 2 2 268:110 57
2. Medeko PB   21 17 1 3 249:129 56

3. Pruské   21 14 3 4 244:134 52
4. Sedmerovec B  21 13 1 7 210:168 48
5. Slovan PB   21 13 1 7 214:164 48
6. Dubnica   21 11 4 6 222:156 47
7. Ladce B  21 11 0 10 196:182 43
8. N. Dubnica B  21 8 0 13 153:225 37
9. Dohňany   21 5 2 14 164:214 33
10. TTC PB B  21 4 3 14 145:233 32
11. Nozdrovice   21 3 3 15 133:245 30
12. N. Dubnica C  21 0 0 21 70:308 2
6. liga muži
V šlágri jarnej časti súťaže privítali za domácimi stol-
mi Belušania najväčšieho konkurenta v boji o postup 
do najvyššej oblastnej súťaže. Belušania posilnení aj 
o Moraváka Hovězáka si so Zliechovom hladko pora-
dili a definitívne si zabezpečili postup do piatej ligy.
Či ich tam odprevadí aj rezerva Dolných  Kočkoviec, 
je zatiaľ otázne. Dolnokočkovania totiž v stretnutí o 
tretie miesto za domácimi stolmi podľahli Slovanu 
Považská Bystrica. 
21. kolo: 
TTC Považská Bystrica C – Červ. Kameň 5:13,T. Sá-
decký 3, Ďurajka 1, 1 štv. – Oboňa 4, Ľ. Dohňanský, 
Bajzík po 3, M. Dohňanský 2, 1 štv., Sedmerovec C 
– Pruské B 7:11, J. Mišík, P. Štefanec po 2, Galko, Ma-

zán po 1, 1 štv. – Černej 4, Burdej 3, Cibík 2, Beránek 
1, 1 štv., Dolná Mariková – Medeko Považská Bys-
trica B 12:6, Striženec, Žiačik, Tretiník po 3, V. Meli-
cherík 2, 1 štv. – I. Melicherík 3, Ľ. Melicherík, Herco 
po 1, 1 štv., Dolné Kočkovce B – Slovan Považská 
Bystrica B 8:10, Michalec 4, P. Majdán 2, Fedora 1, 1 
štv. – Hlubina, J. Gálik po 3, P. Gálik 2, Cedzo 1, 1 štv., 
Pružina A – Milochov A 8:10, Krupa 4, D. Olšovský, 
Vrábel, Behro po 1, 1 štv. – Benko, Kunovský, Balušík 
po 3, 1 štv., Beluša A – Zliechov 12:6, Ľ. Hrevuš 4, 
M. Konrád 3, Hovězák 2, I. Hrevuš, Ochotnícky po 1, 
1 štv. – J. Vicen 2, M. Vicen, Krcheň, D. Mišík st. po 1, 
1 štv.
1. Beluša   21 18 0 3 264:114 57
2. Zliechov   21 13 4 4 221:157 51
3. Slovan PB B  21 12 4 5 224:154 49
4. D. Kočkovce B  21 13 2 6 223:155 49
5. Pruské B  21 11 4 6 200:178 47
6. D. Mariková   21 10 5 6 209:169 46
7. Medeko PB B  21 10 2 9 207:171 43
8. Sedmerovec C  21 8 1 12 178:200 38
9. Milochov   21 8 0 13 158:220 37
10. Pružina   21 5 3 13 182:196 34
11. Č. Kameň   21 4 1 16 145:233 30
12. TTC PB C  21 1 0 20 57:321 23

Volejbal

Púchovské volejbalistky vyhrali osem z deviatich zápasov

Florbal

Prvá liga mužov vo florbale má za sebou druhý 
semifinálový víkend. Bližšie k  postupu do finále 
mal pred uplynulým víkendom FBK Púchov, ktorý 
vyhrával v sérii s Topoľčanmi 2:0 na zápasy.

 „S ničím iným ako s myšlienkou postupu do finá-
le ani do Topoľčian nejdeme. My si veľmi dobre 
uvedomujeme silu súpera, ktorý doma vyradil 
silnú Trnavu, ale rovnako sme si vedomí svojich 
kvalít. Vieme, že nás nečaká nič jednoduché, ale 
sme odhodlaní vyhrať a ísť do finále,“ povedal 
pred zápasom predseda FBK Púchov Peter Hinka. 
Sobotnou výhrou v Topoľčanoch 7:4 si púchovský 
klub zabezpečili finále prvej ligy, ktoré začína už 
tento víkend. 

Prvý finálový zápas hrá FBK Púchov s DTF team 
Detva v sobotu 23.3. o 15:00 v športovej hale M-
-šport v Ostrov – Zamarovce (Trenčín), druhý zá-
pas v nedeľu 24.3. o 17:00 v sTC Aréna Púchov.

Zdroj: FB, szfb.sk

Púchovskí florbalisti postúpili do finále prvej ligy
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Výsledkový servis futbalových súťaží

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

1. liga starší žiaci U15 1. liga mladší žiaci U14

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Skupina B
15. kolo:
MŠK Púchov – MFK Skalica – odložené na 19. 3., 
Piešťany – Inter Bratislava 2:2, Topoľčany – Považská 
Bystrica 1:4, Petržalka – Komárno 4:2, Domino – Zlaté 
Moravce/Vráble – odložené na 19. 3.
1. Petržalka 15 13 2 0 55:13 41
2. Inter 15 10 4 1 55:18 34
3. Piešťany 15 7 4 4 43:23 25
4. MŠK Púchov 14 7 3 4 46:18 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. P. Bystrica 15 4 1 10 18:43 13
9. Komárno 15 3 1 11 28:46 10
10. Topoľčany 15 1 0 14 14:103 3

Skupina A
15. kolo: 
Prievidza – Rača Bratislava 3:0, Malacky – Nové Zám-
ky 0:2, Šamorín – Dubnica nad Váhom 0:3, Myjava 
– Karlova Ves Bratislava 4:1, Gabčíkovo – Lokomotíva 
Trnava – odložené na 26. 3. 
1. Dubnica 15 13 0 2 63:12 39
2. Myjava 15 12 2 1 58:15 38
3. Šamorín 15 8 2 5 30:26 26
4. Gabčíkovo 14 8 1 5 34:27 25
5. Karlova Ves 15 6 4 5 39:29 22
6. Trnava 14 4 5 5 32:35 17
7. Prievidza 15 4 5 6 19:23 17
8. Rača 15 3 1 11 16:52 10
9. N. Zámky 15 2 3 10 16:45 9
10. Malacky 15 2 1 12 7:50 7

Skupina B
15. kolo:
MŠK Púchov – MFK Skalica – odložené na 19. 3., 
Piešťany – Inter Bratislava 0:3, Topoľčany – Považská 
Bystrica 2:1, Petržalka – Komárno 2:0, Domino – Zlaté 
Moravce/Vráble – odložené na 19. 3.
1. Petržalka 15 13 0 2 46:8 39
2. Zl. Moravce 14 11 1 2 50:8 34
3. Skalica 14 11 1 2 46:8 34
4. Inter 15 10 0 5 39:22 30
5. Domino 14 8 0 6 34:22 24
6. Piešťany 15 6 0 9 24:33 18
7. MŠK Púchov 14 5 1 8 20:42 16
8. Topoľčany 15 4 0 11 13:38 12
9. Komárno 15 3 0 12 22:44 9
10. P. Bystrica 15 0 1 14 5:74 1

Skupina A
15. kolo: 
Prievidza – Rača Bratislava 1:0, Malacky – Nové Zám-
ky 2:4, Šamorín – Dubnica nad Váhom 1:0, Gabčíkovo 
– Lokomotíva Trnava – odložené na 26. 3. 
1. Trnava 14 11 2 1 44:6 35
2. Myjava 14 10 1 3 26:10 31
3. Gabčíkovo 14 8 4 2 17:10 28
4. Dubnica 15 8 2 5 40:22 26
5. Šamorín 15 7 3 5 18:11 24
6. Kalrova Ves 14 5 4 5 25:21 19
7. Malacky 15 4 2 9 22:29 14
8. Prievidza 15 4 2 9 16:24 14
9. N. Zámky 15 3 2 10 13:40 11
10. Rača 15 2 0 13 7:55 6

13. kolo:  MŠK Púchov – FC Nitra 2:2 (1:1), 48. Baláž, 
26. vlastný, Inter Bratislava – Dubnica nad Váhom 0:0, 
Senica – Prievidza 3:1, Skalica – Dunajská Streda 1:5, 
Petržalka – Zlaté Moravce 3:0, Levice – Slovan Brati-
slava 1:15, Domino – Trnava 0:6
1. Nitra 13 11 2 0 39:6 35
2. Slovan 13 10 0 3 65:13 30
3. D. Streda 13 9 2 2 40:14 29
4. Trnava 13 8 4 1 35:5 28
5. Trenčín 12 8 2 2 40:8 26
6. Inter 13 8 2 3 35:16 26
7. Petržalka 13 7 2 4 35:8 23
8. Senica 13 7 1 5 27:19 22
9. Zl. Moravce 13 4 2 7 21:31 14
10. Karlova Ves 12 3 4 5 15:22 13
11. Dubnica 13 3 3 7 9:29 12
12. MŠK Púchov 13 3 2 8 18:38 11
13. Púchov 13 3 1 9 18:48 10
14. Skalica 13 2 2 9 9:43 8
15. Domino 13 1 2 10 9:45 5
16. Levice 13 0 1 12 6:76 1

13. kolo: MŠK Púchov – FC Nitra 0:1 (0:1), Inter Bra-
tislava – Dubnica nad Váhom 7:0, Senica – Prievidza 
1:0, Skalica – Dunajská Streda 1:3, Petržalka – Zlaté 
Moravce 5:0, Levice – Slovan Bratislava 0:7
1. Slovan 13 12 1 0 60:9 37
2. D. Streda 13 11 1 1 32:9 34
3. Trenčín 12 11 0 1 86:14 33
4. Nitra 13 9 1 3 52:13 28
5. Domino 12 7 2 3 27:18 23
6. Petržalka 13 7 1 5 33:23 22
7. Inter 13 7 1 5 27:20 22
8. Karlova Ves 12 6 2 4 25:13 20
9. Trnava 12 5 1 6 28:17 16
10. Levice 13 4 4 5 19:32 16
11. Skalica 13 5 0 8 24:31 15
12. Senica 13 3 1 9 9:36 10
13. MŠK Púchov 13 2 3 8 14:33 9
14. Prievidza 13 2 2 9 8:39 8
15. Zl. Moravce 13 1 0 12 8:57 3
16. Dubnica 13 0 0 13 5:93 0

ŠTK upozorňuje všetky futbalové oddiely, kluby a 
telovýchovné jednoty, že je potrebné všetky požia-
davky na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žia-
dostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo 
jarnej časti súťažného ročníka), podať na športovo-
technickú komisiu prostredníctvom elektronickej 
podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade po-
trebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať 
žiadosť cez Žiadosť o zmenu termínu v ISSF.

1. ŠTK žiada všetky FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú 
požiadať respektíve potvrdiť výnimky z ÚHČ a dní v 
jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019, aby tak 
urobili v termíne:

a, 6. liga dorast a 4. liga SŽ sk. JUH v termíne do 19. 
3. 2019 (utorok).

b, 8. liga dospelí  a 4. liga SŽ sk. SEVER v termíne do 
26. 3. 2019 (utorok).

c, 4. liga MLŽ, prípravky MIX U11 a U10 v termíne do 
2. 4. 2019 (utorok).

ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom 
ISSF. Výnimky sa schvaľujú

podľa RS čl. A bod 2.6 - samostatne pre jesennú časť 
a samostatne pre jarnú časť súťažného ročníka.

Pred jarnou časťou musí FO, FK a TJ o výnimku zno-
vu požiadať. Žiadosti doručené

ŠTK do tohto termínu bezplatné. Po tomto termíne 
budú všetky žiadosti spo-
platnené v súlade s RS 2018/
2019 čl. B bod 10.2.5

ŠTK schvaľuje výnimky z 
úradných hracích časov a 
dní:

2. 8. liga dospelí: FK Nová 
Dubnica - odohrá jarné do-
máce MFS v sobotu o 14,00 
hod.

3. 6. liga dorast: FK Nová 
Dubnica - odohrá jarné do-
máce MFS v nedeľu o 13,00 
hod.

4. 4. liga SŽ U15 sk. JUH: 
a,  TJ Jednota Lazy pod Ma-

kytou - odohrá jarné domáce 
MFS v ÚHČ dorastu

b,  FK Nová Dubnica - odo-

hrá jarné domáce MFS v nedeľu o 10,00 hod.
5.  Mladšie prípravky U10:
a, 11. a 16. kolo MŠK Považská Bystrica B - MFK Ilava 

dňa 27. 04. 2019 (sobota) o 10,00 a 11,00 hod. V prí-
pade nepriaznivého počasia sa MFS odohrá na ihris-
ku s UT. KR zabezpečí R.

b, 12. a 17. kolo MŠK Považská Bystrica - TJ Plevník 
Drienové dňa 8. 5. 2019 (streda) o  10,00 a 11,00 hod. 
V prípade nepriaznivého počasia sa MFS odohrá na 
ihrisku s UT. KR zabezpečí R.

6.  ŠTK nariaďuje odohrať MFS: 
a, 7. liga dospelí 16. kolo: TJ Jednota Lazy pod Ma-

kytou - ŠK Dohňany dňa 1. 5. 2019 (streda) o 16,30 
hod. KR zabezpečí R.

b, 4. liga SŽ sk. JUH 21. kolo: TJ Jednota Lazy pod 
Makytou - TJ Slovan Košecké Podhradie dňa 8. 5. 
2019 (streda) o 13,45 hod. z dôvodu účasti SŽ TJ Jed-
nota Lazy pod Makytou na medzinárodnom turnaji 
UEFA v Prahe. KR zabezpečí R.

7. ŠTK ObFZ PB upozorňuje funkcionárov FK, FO a 
TJ o dôkladnú kontrolu platnosti REGISTRAČNÝCH 
PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je po-
trebné si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový 
REGISTRAČNÝ PREUKAZ.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 20. 3. 2019 
(streda) o 15,30 hod.   

Žiadosti o zmeny termínov musia kluby podať na ŠTK 
cez informačný systém slovenského futbalu  
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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.
• Prenajmeme obchodné priestory na Moravskej ul.  
v PU. Kontakt: ecav@puchov.sk.
• Dám do prenájmu 3-izb. byt na ul. Moravskej v Pú-
chove. Volať len vážny záujemcovia. Tel. 0908 727 704

PREDAJ RÔZNE 
• Predám GRAMO HC470, magnetofóny B115, B730, 
kameru JVC VHS GR-SX 25E. Cena dohodou. Tel. 
0949 636 103. 
• 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 za nízku cenu drevené regálové zostavy 
vhodné do predajne, skladu, garáže. Info: 0905 620 
715.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania: krajčírky, murára-obkladača, malia-
ra-nakladača, zámočníka-zvárača. Bližšie informá-
cie na tel. čísle 0903 458 890 alebo pošlite email 
dorka.mrnikova@pdmestecko.sk.
• Prijmem na dohodu pomocnú silu do cukr. výro-
by. Práca na 4 hod. denne, vhodná pre dôchodkyňu 
alebo študentku. Podmienka: zdravotný preukaz. 
Tel. 0917 525 194.
• 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. 

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 
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 – biore-
zonančné centrum, Štefánikova ul. 814/6, 020 01 Pú-
chov (pasáž oproti Divadlu). Kontakt: 0902 895 623.

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.
• Predáme pozemok 1124 m² so starším domom v 
dobrej slnečnej lokalite s inžinierskymi sieťami v Hor. 
Kočkovciach. Cena 90 tis. Tel. 0918 287 241.

PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim, vezmem do prenájmu obchodné pries-
tory na prízemí v PU a v PB. Tel. 0915 286 885.

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 
• 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 organizuje zájazd na výstavu kvetov 
FLORA OLOMOUC 2019. Poplatok na os. je 18 € 
(bud + poistenie). Kč si mení každý sám. Môžete sa
prihlásiť do 20. 4. na tel. 0949 103 709.
• ZO SZZP oznamuje svojim členom a priateľom, že 
6. 4. 2019 organizuje zájazd na termálne kúpalisko 
do Dunajskej Stredy. Poplatok na osobu je 18 €. 
Odchod o 6:00 z parkoviska za starým kultúrnym 
domom. V cene je cestovné + vstupné. Prihlásiť sa 
môže do 31. 3. 2019 na adrese: Ján Petro, Obrancov 
mieru 1152/5, Púchov. Informácie na tel. 0949 103 
709, 0948 093 551.
• Mesto Púchov oznamuje, že v stredu 27. 3. 2019 
bude Mestský úrad Púchov počas celého dňa 
zatvorený z dôvodu prerušenia distribúcie elek-
triny z dôvodu plánovanej údržby distribučnej 
sústavy Stredoslovenskej distribučnej, a. s.

SPOMIENKA
Dňa 19. 3. 2019 si pripo-
menieme tretie výročie 
úmrtia 
Jozefa FLOREKA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku v modlitbách. 

S lásku spomínajú manželka, deti a vnúčatá. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

SPOMIENKA
Dňa 24. 3. 2019 uplynie 
sedem rokov, čo nás 
opustil náš otec, dedko 
a pradedko 
Augustín KONCOVÝ. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
S tichou spomienkou  
k Tvojmu hrobu chodí-
me, pri plamienku svie-
čok sa za Teba modlíme. 
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba  
z našich sŕdc nikdy nevy-
mizne. 
Dňa 22. 3. 2019 uply-
nie 6 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá  
Antónia VALÁŠKOVÁ, rod. Mušáková z Pú- 
chova. 
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn Eduard, 

dcéry Ľubica a Tatiana s rodinami.

SPOMIENKA
Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen, v spomien-
kach sme pri Tebe každý 
deň. 
Dňa 20. 3. 2019 si pripo-
míname 3. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý tatino a dedko 
Josef LIŠKA. 

S láskou spomína syn a dcéra s rodinami.

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci
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POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem poďakovať vo svojom mene, 
ale aj v mene občanov Horných Kočkoviec pracov-
níkom Technických služieb mesta Púchov za vyko-
nané práce počas zimných mesiacov a najmä za 
vzorové vyčistenie ciest po zimnom období. 

Ladislav Ganát, občan Horných Kočkoviec

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

PRE DOSPELÝCH:
 4605 319

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

DETSKÁ POHOTOVOSŤ:
 4605 200 

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

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 
 46 053 13 

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

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.

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 

HRAD BÍTOV A ZÁMOK VRANOV NAD DYJÍ

Posledné miesta!

13. apríl 2019 

Cena: 15 €

BOJNICKÉ TRIO
Nová vyhliadková veža v korunách stromov, kúpanie
v teplých prameňoch alebo vynovená ZOO, netradičná
večerná prehliadka zámku s duchmi.

Posledné miesta!

Posledné miesta!

Mesto Púchov ponúka na prenájom nebyto-
vý priestor na 1. poschodí (budova Kultúrno-
-vzdelávacieho centra) s rozlohou 251,25 m²  
v meste Púchov na Hoenningovom námes-
tí, postavenej na parcele KN č. 1345/12,  
k. ú. Púchov. 
Priestor je vhodný na prevádzkovanie reštau-
rácie.

Minimálna cena za nájom: 46 €/m² za rok + 
služby (podľa platných Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Púchov), Mesto 
Púchov nie je platca DPH.

Doba nájmu: 3 roky.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliad-
ku nebytového priestoru:
Mgr. Ladislav Loužecký, 0904874638.

Svoje ponuky o nájom nebytového pries-
toru zasielajte elektronicky na adresu: 
msu@puchov.sk alebo ich doručte na Mestský 
úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Pú-
chov.
Termín podania ponuky: do 31. 3. 2019.

P O N U K A  N E B Y T O V É H O  P R I E S T O R U

Mesto Púchov ponúka na prenájom nebyto-
vý priestor na prízemí (budova SOV - obcho-
du a služieb) s rozlohou 9 m² v meste Púchov 
na Námestí slobody súp. č. 1401, postavenej 
na parcele KN č. 198/158, k. ú. Púchov. 
Priestor je vhodný na kanceláriu, administratív-
ne účely.

Minimálna cena za nájom: 40 €/m² za rok + 
služby (podľa platných Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Púchov), Mesto 
Púchov nie je platca DPH.

Doba nájmu: 1rok.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku 
nebytového priestoru:
Mgr. Ladislav Loužecký 0904874638.

Svoje ponuky o nájom nebytového pries- 
toru zasielajte elektronicky na adresu: 
msu@puchov.sk alebo ich doručte na Mestský 
úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Pú-
chov.

Termín podania ponuky: do 31. 3. 2019.

P O N U K A  N E B Y T O V É H O  P R I E S T O R U
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www.refurbished.sk

Najlepší pomer 
ceny a výkonu

RENOVOVANÁ
TECHNIKA JE

www.www.ww refurbishefurbished.sk

Najlepší pomer 
ceny a výkonu

TECHNIKA JE

Moravská 1879, 020 01 Púchov
042 / 471 00 55

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

Profesionálna predaj a a servis 
po íta ov, notebookov a tla iarní


