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Na otázku „Aké kvety ide mesto tento 
rok vysadiť?“ nám odpovedala refe-
rentka životného prostredia mest-
ského úradu Mgr. Martina Knížatová:  
„V novembri 2018 sme v spolupráci s ho-
landskou firmou Verver a Línia Trenčín, s. 
r. o. vysadili štyri záhony jarných cibuľo-
vín (krokusy, narcisy a tulipány) v sume 
6.751  eur. Kruhový objazd pri Tescu už 
začal kvitnúť zmesou žltých, bielych a 
fialových krokusov, postupne sa záhon 
začne vypĺňať aj nízkymi červenými tu-
lipánmi. Záhon v trávnatej ploche pred 
Odemou (vstup na Námestie slobody) 
v krátkom čase zakvitne zmesou narci-
sov a tulipánov v kombinácii červenej, 
žltej a bielej farby. Priestor medzi VÚB 
a Námestím slobody bude skrášľovať 
zmes krokusov, narcisov a tulipánov v 
žlto-červeno-bielo-oranžovej kombiná- 
cii. Dúfame, že najpestrejšou bude 
zmes tulipánov a narcisov v trávnatej 
ploche medzi cintorínom a kruhovým 
objazdom. Pracovníci PTSM zabezpečili 
výsadbu nízkych narcisov a sirôtok do 

mobilných nádob na Ul.  Štefánikova, 
1.  mája a F.  Urbánka. Tento materiál 
nám dodalo Záhradníctvo – Kozový za 
sumu 536 eur.“

Orezy stromov v ochrannom 
pásme elektrických vedení
Každoročne sú na mestský úrad hlá-
sené problémy súvisiace s odstraňo-
vaním konárov stromov v  ochran-
nom pásme elektrických vedení. 
M. Knížatová nás požiadala o zverej-
nenie upozornenia pre vlastníkov a 
užívateľov pozemkov vo veci orezu 
a výrubu stromov v ochrannom pás-
me vonkajších vysokonapäťových a 
nízkonapäťových vedení: „Upozorňu-
jeme občanov na povinnosť udržiavať 
stromy a kríky v  ochrannom pásme 
vedení a pod vedením maximálne do 
výšky troch metrov od zeme. V prípa-
de, že dôjde k prerasteniu nad výšku tri 
metre, je potrebné z vašej strany zabez-
pečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa 
stromy priblížili k vodičom vedenia na 

už nebezpečnú vzdialenosť, je potrebné 
kontaktovať Stredoslovenskú energetiku 
Žilina a požiadať o vypnutie vedenia na 
dobu realizácie orezov. Táto povinnosť 

vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi 
pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z.  
o energetike.“

S. Flimmel

Jarné upratovanie a výsadba kvetov

pri príležitosti DŇA ZEME

S príchodom jari pracovníci PTSM, s. r. o. nielen odstraňujú neporiadok v meste po zimnom období, 
ale dali sa aj do jarného orezu ozdobných kríkov a výsadby kvetov.
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Hlavným bodom rokovania bolo 
schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku Mesta Púchov - pozemky 
pod cestou 2. triedy II/507 - do vlast-
níctva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK). Návrh predkladala pred-
nostka MsÚ JUDr. Iveta Brindzová. 
Mesto Púchov chce previesť svoj ne-
hnuteľný majetok (ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa zákona), a 
to pozemky vedené ako zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 
4404 m². Ide o prevod vo verejnopro-
spešnom záujme vo forme zámennej 

zmluvy nehnuteľností – mestských 
pozemkov pod cestou 2. triedy II/507 
(Nimnická cesta), ktorá je vo vlastníc-
tve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a v správe Správy ciest Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. 
Prevádzané pozemky  sú zastavané 
asfaltovým krytom a sú súčasťou po-
zemnej komunikácie. Cena prevodu 
je určená znaleckým posudkom na 
102 000 eur.

Mesto ako protihodnotu získa od 
TSK vlastníctvo k nehnuteľnostiam, 

ktoré sú evidované v katastrálnom 
území Horné Kočkovce ako stavby 
(dve budovy učební SOŠ) so všet-
kými súčasťami, príslušenstvom 
a pozemkami o celkovej výmere  
4.468 m² v hodnote určenej zna-
leckým posudkom na 623 000 eur. 
Vzájomný prevod vlastníctva sa 
uskutoční vo forme zámennej zmlu-
vy uzatvorenej medzi TSK a Mestom 
Púchov, pričom na vyrovnanie hod-
noty zamieňaných nehnuteľností 
Mesto Púchov zaplatí TSK rozdiel v 

hodnotách zamieňaných nehnu-
teľností, teda sumu 521 000 eur.  
Z prítomných 18 poslancov (posla-
nec Emil Filo bol z rokovania ospra-
vedlnený) sa nenašiel nikto, kto by 
pripravovaný zámer spochybnil 
a všetci poslanci ho hlasovaním 
schválili. Ak vzájomný prevod ne-
hnuteľností schvália aj poslanci 
zastupiteľstva TSK, môže mesto 
pristúpiť k plánovanej kompletnej 
rekonštrukcii oboch budov.

Text a foto: Slavomír Flimmel

Mesto sa zasa o krok bližšie posunulo k výstavbe nájomných bytov
V pondelok 18. marca 2019 sa o 13.00 hod. stretli vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu 
poslanci mestského zastupiteľstva.

V zmysle Vyhlášky č. 248/2016 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulá-
cia v tepelnej energetike, má výrobca 
tepla povinnosť do 31. marca prepočí-
tať skutočné ekonomicky oprávnené 
náklady na dodávku tepla za predchá-
dzajúci kalendárny rok. 

Po prepočítaní plánovaných nákladov 
použitých v schválenej cene tepla na 
rok 2018 a skutočných ekonomicky 
oprávnených nákladov za rok 2018 
vznikol rozdiel 123 000 eur. Táto suma 
bola  prepočítaná pre jednotlivých 
odberateľov tepla a následne podľa 
ich podielu odberu bol vystavený a 
odoslaný dobropis. V priebehu týždňa 
budú finančné prostriedky odoslané 
na bankové účty odberateľov. Základ-
né školy, materské školy a ostatní od-
beratelia obdržia prostriedky okamži-
te. Občanom budú peniaze zaslané na 

účet spoločenstva vlastníkov bytov 
alebo správcu. Jednotlivým obča-
nom sa znížené sumy prejavia v roč-
nom rozúčtovaní nákladov za služby. 

V priebehu roka 2018 mala spoloč-
nosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,  
s. r. o. naplánované viaceré investí-
cie, ale aj modernizácie vybavenia, 
ktoré sme úmerne zredukovali, 
resp. presunuli na rok 2019. K to-
muto opatreniu nás viedol  nárast 
cien komodít na burzách a to hlav-
ne zemného plynu a elektriny. Sa-
mozrejme, že do budúcnosti je pre 
nás hlavnou prioritou bezpečná a 
stabilná dodávka tepla. Stále pa-
tríme medzi najlacnejších dodáva-
teľov tepla v širšom regióne, čo nás 
zaväzuje udržať si tento post aj do 
nasledujúcich rokov.
Tibor Luhový, konateľ spoločnosti 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. vracia 
odberateľom tepla 123 tisíc eur
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V úvode uplynulého pracovného  
týždňa (v utorok 18. marca) sa pri-
mátorka Katarína Heneková zúčast-
nila valného zhromaždenia Považskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s., ktoré 
odhlasovalo personálne zmeny v 
zložení deväťčlennej dozornej rady. 
Za Mikroregión Púchov v nej nahradí 
Rastislava Heneka súčasná primátor-
ka Púchova Katarína Heneková, sta-
rostu Dohnian Milana Panáčka zasa 
vystrieda starosta Lednických Rovní 
Marián Horečný a bývalého primátora 
Dubnice nad Váhom Jozefa Gašparíka 
nahradí súčasný primátor Peter Wolf.
Považská vodárenská spoločnosť 

(POVS) zabezpečuje prevádzkovanie 
verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií v regióne stredného Pova-
žia na území okresov Púchov, Považ-
ská Bystrica a Ilava. V okrese Púchov 
POVS prevádzkuje verejný vodovod 
v Púchove a obciach Beluša, Lednic-
ké Rovne, Dohňany, Dolné Kočkovce, 
Visolaje, Dolná Breznica, Streženice, 
Horovce, Záriečie, Nimnica, Mojtín a 
Mestečko. O prevádzkovanie verejnej 
kanalizácie sa POVS stará v Púchove a 
v piatich obciach okresu (Beluša, Led-

nické Rovne, Streženice, Dohňany, 
Dolné Kočkovce).

Od utorka do štvrtka (19. - 21. 3.) 
absolvovala primátorka mesta spo-
lu s prednostkou Mestského úradu 
Púchov Ivetou Brindzovou pracov-
né školenie „Zákonné minimum 
vedomostí - všetko o samospráve“. 
Išlo o intenzívne a vysoko odbor-
né špecializované vzdelávanie na 
úvod nového volebného obdobia 
2018 - 2022, ktoré bolo určené pre 
starostov a primátorov, ale takisto 
aj funkcionárov obce a pre jej od-
borných zamestnancov. 

Školiteľom bol Doc. JUDr. Jozef So-
tolář, PhD., ktorý je špecialisotm v 
odbore správne právo, publikuje 
so zameraním na problematiku 
samosprávy a prednáša. Popritom 
sa venuje aktívne aj advokátskej 
praxi (prioritne oblasť správneho a 
komunálneho práva). Viac ako dva 
roky spolupracuje so Združením 
miest a obcí Slovenska (ZMOS), 
pôsobil ako docent na UPJŠ v Koši- 
ciach na Katedre ústavného práva  
a správneho práva.  

V závere pracovného týždňa (v pia-
tok 22. marca) primátorka zavítala na 
výročnú členskú schôdzu púchovskej 
organizácie Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých (SZZP). Spolu so 
seniorskými organizáciami patrí me-
dzi tie, ktoré majú najpočetnejšiu člen-
skú základňu (288 členov). „Mnoho z 
jej členov poznám osobne, pretože 
už niekoľko rokov sa s nimi pravidel-

Valné zhromaždenie Považskej vodárenskej spoločnosti.

ne jedenkrát do mesiaca stretávam v 
ich klube, ktorý sídli v budove SOV-ky 
na Námestí slobody. Tu spolu riešime 
právne problémy, ktoré im život prih-
ral do cesty,“ uviedla k. Heneková.
Na výročnej členskej schôdzi si členo-
via Základnej organizácie SZZP Pú-
chov zvolili na ďalšie štyri roky za svoj-
ho predsedu znovu Jána Petra. 

-msú-tm-

Školiteľ  Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. v spoločnosti primátorky 
K. Henekovej a prednostky I. Brindzovej.

Vážené učiteľky, učitelia, 
vychovávateľky, vychovávatelia 
a ďalší pedagogickí i nepedagogickí 
pracovníci škôl a školských zariadení,
 
dovoľte mi, aby som vás pri príležitosti Dňa učiteľov, 
ktorý si pripomíname 28. marca, srdečne pozdravila. 

Zároveň je tento deň príležitosťou úprimne poďakovať sa vám
 za nasadenie a každodenné úsilie, ktoré vynakladáte pri vzdelávaní 
a výchove našich detí.    

Prajem vám pevné zdravie, osobnú i pracovní pohodu a toľko 
potrebný entuziazmus k plneniu každodennej práce.

Katarína Heneková 
primátorka

Výročná schôdza ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých  
sa uskutočnila v jedálni ZŠ Gorazdova.
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Ustanovujúce zasadnutie VMČ č. 5 - sídlisko za domom kultúry
V zasadačke mestského úradu sa dňa 
20. 3. 2019 uskutočnilo prvé zasadnu-
tie Výboru mestskej časti (VMČ) č. 5 
- sídlisko za domom kultúry, ktoré za-
čalo svoju činnosť bohatým progra-
mom. V súlade so stále platnými zása-
dami bola hneď v úvode na programe 
voľba vedenia VMČ. Predsedom VMČ 
sa jednohlasne stal Mgr. Peter Bílik, 
podpredsedom Juraj Mašek, zapiso-
vateľkou Mgr. Angela Lazorová. Ďal-
šími členmi sú Mgr. Božena Močková, 
Ing. Helena Backárová, Ing. Ladislav 
Molitor a Jozef Hrenák. Ustanovu- 
júce rokovanie prebiehalo vo vecnej 
a pracovnej diskusii, kde predseda 
oboznámil členov s už zrealizovaný-
mi investíciami z  predchádzajúceho 
roku 2018, ako aj naplánovanými ak-
ciami presunutými z minulého roku. 
Ďalšia diskusia bola venovaná najpál-

čivejším problémom tejto miestnej 
časti, ktorými sú najmä vnútrobloky, 
pravdepodobne jedných z  najstar-
ších bytoviek, nachádzajúcich sa 
na Ulici 1. mája a Štefánikovej ulici, 
kde je problém nielen s parkovacími 
miestami, ale aj s dopravnou obsluž-
nosťou. Tých problémov je viacero aj 
vzhľadom na to, že je to jedna z naj-
starších štvrtí mesta, ktorá už nie je 
dimenzovaná na nárast dopravy, ani 
potreby obyvateľov. Členovia sa do-
hodli na pravidelných stretnutiach, 
ktoré budú najmä výjazdové, kde sa 
budú pozývať aj zástupcovia mesta, 
či technických služieb, na riešenie 
aktuálnych potrieb a požiadaviek 
občanov. Všetky projekty a aktivity 
výboru budú postupne predstave-
né obyvateľom našej mestskej časti.

Peter Bílik, poslanec MsZ

Poslanec MsZ Peter Bílik: Kde je vôľa, je aj cesta
Medzi poslancov, ktorí boli kon-
com minulého roku opätovne zvo-
lení do mestského zastupiteľstva, 
patrí poslanec Mgr. Peter Bílik. Po-
žiadali sme ho, aby nám prezradil o 
sebe niečo viac zo svojho súkrom-
ného života (napr. vzdelanie, ro-
dinné pomery, pracovné zaradenie 
a pod.):

Som rodený Púchovčan, celý môj 
život je spojený s  Púchovom, som 
šťastne ženatý a  otec dvoch synov. 
Vyštudoval som Pedagogickú fakultu 
univerzity Komenského v  Bratislave 
a  od skončenia štúdia pôsobím ako 
pedagóg a špeciálny pedagóg na ZŠ 
Gorazdova v  Púchove. V  komunálnej 
politike pôsobím už tretie volebné 
obdobie.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky 
máte najbližšie? V ktorej komisii mest-
ského zastupiteľstva pracujete?
Dlho som sa rozhodoval, či vstúpim 
do komunálnej politiky a  vždy pred 
voľbami aj uvažujem, či pokračovať 
ďalej. Mnohí ľudia vnímajú funkciu 
poslanca viac v  negatívnom svet-
le, nevidia to pozadie a  prácu, ktorú 
vykonávame. Vždy som sa zaujímal 
o  šport a  prácu s  mládežou, pôsobil 
som v  komisii školstva a  športu, pri-
čom po rozdelení týchto dvoch ko-
misií, som členom športovej komisie. 
Súčasne som aj predseda komisie na 
ochranu verejného záujmu, čo je jedi-
ná komisia, ktorá musí byť zriadená zo 

zákona a má aj presne určenú náplň 
práce.

Čo považujete za hlavné body vášho 
programu na najbližšie štyri roky?
Mojou prioritou ako zástupcu starej 
časti mesta za bývalým domom kul-
túry vždy bolo a aj bude, aby sa na 
túto časť v  investíciách nezabúdalo. 
V novších častiach mesta sa budujú 
nové veci, u nás išlo väčšinou o repa-
ráciu a  opravy. Som rád, že sa nám 
podarilo presadiť výstavbu nových 
detských ihrísk, rozšírenie parkova-
cích plôch pri súčasnom zachovaní 
zelene v našej časti. Chceme pokra-
čovať vo výmene 30-ročných lavičiek 
a ihriskových prvkov za nové, osadiť 
nové smetné koše, sústrediť sa na 
zvýšenie separácie odpadov, ako aj 
opravu cestných komunikácii a iné. 
V  celopúchovskom meradle je to 
viacero tém, napr. vyriešenie otázky 
budovy starého domu kultúry, ako 
aj nedostavanej budovy pri kruhovej 
križovatke „Rožák“, otázka nájom-
ných bytov, výstavba parkovacieho 
domu na hlavnom parkovisku, ale 
aj zavedenie nových legislatívnych 
postupov a rozhodnutí, ktoré uľahčia 
život obyvateľom Púchova. 

Ktorý problém nášho mesta považu-
jete za najdôležitejší?
Tých problémov je viacero, záleží 
na ktorú oblasť života sa zameriate, 
pričom toto rozdelenie platí aj ge-
neračne. Ale ako som už spomínal, 

priorita bude spočívať vo výstavbe 
nájomných bytov, otázka starého 
domu kultúry, pričom by sa nemalo 
zabúdať ani na investície do okrajo-
vých častí mesta.

Za ktorý konkrétny návrh sa plánuje-
te zasadiť na rokovaniach mestského 
zastupiteľstva v tomto roku?
Vždy sa budem riadiť zásadou, že je 
potrebné posúdiť aký prínos a  do-

pad bude mať daný návrh na kvalitu 
života občanov nášho mesta. Bu-
dem sa snažiť podporiť všetky návr-
hy, ktoré vyhodnotím ako prospeš-
né a užitočné, aj keď nie vždy budú 
vyhovovať všetkých obyvateľom 
Púchova. Som prístupný a nebojím 
sa diskusie k  akémukoľvek zmyslu-
plnému a zákonnému postupu.

Zhováral sa Slavomír Flimmel
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Mestská polícia

Polícia pátra po zlodejke zo supermarketu

POLÍCIA INFORMUJE

Mladík si zmýlil cestu s pretekárskou dráhou

Cez Lysu pod Makytou sa mladý vodič rútil 106-kilometrovou rýchlosťou. Zaplatí 800 eur.   FOTO: KR PZ Trenčín

Nezamestnanosť v okrese 
Púchov klesla na 2,61 %

Trenčianski policajti Krajského družstva cestného 
dozoru namerali ďalšieho vodiča, ktorý si obec  zrej-
me splietol s pretekárskou dráhou. Vodičovi BMW 
policajti namerali rýchlosť jazdy 106 km/hodinu. 
Mladého, 21-ročného  vodiča z okresu  Púchov na 
vozidle BMW dopravní policajti namerali cestným 
rýchlomerom TruCam v obci Lysá pod Makytou v 
smere od českej hranice na Púchov v pondelok (18. 
marca) krátko popoludní. Policajti vodičovi namera-
li rýchlosť jazdy 106 km/hod. Maximálnu povolenú 
rýchlosť v obci  prekročil o 56 km/hodinu. Z uvede-
ného dôvodu  ho dopravní policajti predpísaným 
spôsobom zastavili.

Pri kontrole bol vodič vyzvaný k predloženiu dokla-
dov potrebných k vedeniu vozidla a následne, aby 
sa podrobil dychovej skúške na zistenie prítomnosti 
alkoholu v dychu. U mladého vodiča bola dychová 
skúška negatívna.  Ako dôvod prekročenia maximál-
nej povolenej rýchlosti policajtom uviedol, že sa po-
náhľal preto, lebo chcel zaviesť kamarátky do vedľaj-
šej obce. Porušenia pravidiel cestnej premávky si bol 
mladý vodič vedomý. 

Mladému vodičovi, ktorý je držiteľom vodičského 
oprávnenia 3,5 roka  za uvedené prekročenie maxi-

málnej povolenej rýchlosti v obci  policajti  uložili na-
jvyššiu možnú blokovú pokutu, akú je možné uložiť 
na mieste, a to 800 eur. Nakoľko nemal pri sebe ho-
tovosť, bol mu vypísaný blok na pokutu nezaplatenú 
na mieste.                 KR PZ Trenčín 

Poverený príslušník PZ z Púchova vedie trestné stí-
hanie vo veci prečinu krádeže.  Sedemdesiatročnej  
dôchodkyni z okresu Považská Bystrica doposiaľ ne-
stotožnená mladá žena odcudzila koženú kabelku, 
ktorú mala prevesenú cez nákupný vozík. Mladá žena 
sa pohybovala v blízkosti dôchodkyne, ktorá si 
práve vyberala tovar z regálu. Využila jej chvíľko-
vú nepozornosť a kabelku jej odcudzila.

Dôchodkyňa mala v kabelke svoje osobné do-
klady, platobné karty, mobilný telefón a doklady 
od vozidla. Okrem toho mala v kabelke peňažen-
ku s finančnou hotovosťou 40 eur a v zazipsova-
nej priehradke kabelky obálku s hotovosťou 300 
eur. Poškodenej žene krádežou vznikla celková 
škoda vyčíslená na asi 650 eur.

Polícia žiada občanov o pomoc pri stotožnení 
neznámej mladej ženy zo záberov z bezpečnost-
ných kamier. Vek ženy bolo od 20 do 30 rokov, 
vysoká bola asi 160 - 170 centimetrov strednej 
postavy, má tmavé dlhšie vlasy stiahnuté do 
vrkoča. Oblečenú má škoricovo hnedú bundu 
s čiernou kapucňou, modré rifle a čierne čižmy

pod kolená. 
Akékoľvek informácie k jej  totožnosti  môžu ob-

čania poskytnúť na bezplatnom telefónnom čísle 
158, prípadne prostredníctvom e-mailu na adresy: 
orpzpb@minv.sk.                 KR PZ Trenčín

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla vo februári v Púchovskom okrese medzi-
mesačne o 0,07 percenta na úroveň 2,61 percen-
ta. Nezamestnanosť bola piata najnižšia v Trenči-
anskom kraji.

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pú-
chove bolo ku koncu februára evidovaných 765 
uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 407 žien 
a 54 zdravotne postihnutých.  Z celkového počtu 
nezamestnaných bolo 35 absolventov škôl  - 13 
absolventov vysokých a 22 absolventov stred-
ných škôl.

Celkovo 178 uchádzačov o zamestnanie bolo 
v Púchovskom okrese mladších ako 30 rokov (23 
percent). Starších uchádzačov o zamestnanie ako 
55 rokov evidovali na púchovskom úrade prá-
ce176.

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla vo februári v Trenčianskom kraji na úroveň 
2,98 percenta. Najvyššia nezamestnanosť bola vo 
februári v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 
4,55 percenta. Nasledovali okresy Považská Byst-
rica (3,56 percenta), Bánovce nad Bebravou (2,98 
percenta), Partizánske (2,90 percenta), Púchov 
(2,61 percenta), Myjava (2,53 percenta), Nové 
Mesto nad Váhom (2,48 percenta), Ilava (2,09 per-
centa) a Trenčín (1,85 percenta). 

Na Slovensku klesla vo februári priemerná evi-
dovaná miera nezamestnanosti na úroveň 5,16 
percenta. Najnižšia bola v Trenčianskom okrese, 
najvyššia v okrese Rimavská Sobota (16,18 per-
centa).                       UPSVaR

Nelegálna skládka
Pri kontrole okolia staveniska bytoviek za hyper-

marketom na Okružnej ulici hliadka MsP zistila, 
že medzi poľnou cestou a komunikáciou smeru-
júcou k obci Nimnica sa nachádza stavebný od-
pad (vyliata betónová zmes a rôzny iný stavebný 
odpad), ktorý je čiastočne zavezený zeminou. Vec 
bola fotograficky zdokumentovaná a nahlásená
na odbor životného prostredia.

Dym otravoval Viesku
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo-

nické oznámenie obyvateľa miestnej časti Vies-
ka, podľa ktorého v areáli súkromnej spoločnosti 
spaľujú odpad a zadymená je celá miestna časť. 
Hliadka po príchode na miesto zistila, že v zadnej 
časti areálu firmy sa nachádza ohnisko, na ktorom
horia papierové obaly na vajcia. Zamestnankyňa 
firmy informovala, že príkaz na spaľovanie od-
padu jej dal riaditeľ firmy. Hliadka následne vec
zdokumentovala, skontaktovala sa s majiteľom a 
vyzvala ho, aby dal ohnisko uhasiť. Priestupok je 
v riešení.                                                                                     
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Dvojdňový workshop, ktorý bol zrea-
lizovaný v rámci projektu „Aktivuj sa“, 
sa uskutočnil 19. a 20. marca v pries-
toroch Župného domu v Púchove. Zú-
častnilo sa ho 29 žiakov 7. a 8. ročníkov 
všetkých štyroch mestských základ-
ných škôl, základnej cirkevnej školy a 
takisto osemročného gymnázia.  

Zámerom školenia bolo podporiť mla-
dých ľudí v angažovanosti a partici-
pácii na živote vo svojom meste a vo 
svojej škole prostredníctvom organi-
zovania a realizácie dobrovoľníckych 
aktivít. Siedmaci a ôsmaci pod vede-
ním dvojice certifikovaných školite-
liek z púchovského CVČ pre prácu s 
mládežou získali zručnosti potrebné k 
zostaveniu a realizácii vlastného malé-
ho dobrovoľníckeho projektu, ktorým 
budú sami participovať na dobrovoľ-
níckych aktivitách v meste Púchov.  

Alena Strýčková, riaditeľka CVČ Včiel-
ka: “Veľa mladých ľudí nevie, ako si 

Púchovských školákov učili, ako zorganizovať 
a zrealizovať dobrovoľnícke aktivity

dobrovoľnícky projekt malých roz-
merov nastaviť, a aj keď majú ná-
pad, nevedia, ako ho zrealizovať. 
Zámerom je, aby sme mladých ľudí 
už od takéhoto nižšieho veku učili, 
že aj oni môžu niečo pre svoje okolie 
urobiť. A že to častokrát nie je vôbec 
realizačne náročné.“

Workshop priniesol po dvoch dňoch 
ovocie v podobe zadefinovania si 
konkrétnych dobrovoľníckych aktivít. 
Žiaci zoskupení do družstiev podľa 
škôl si rozplánovali malé dobrovoľ-
nícke projekty pre púchovský detský 
domov, pre žiakov špeciálnej školy 
alebo pre seniorov. Ďalšie z projektov 
sú zasa zamerané na ekológiu alebo 
skrášlenie prostredia ich domov-
skej základnej školy. Školáci môžu 
dokonca dostať finančný príspevok 
na realizáciu svojej konkrétnej dob-
rovoľníckej aktivity do výšky 50 eur. 
„A to vďaka projektu „Kraj a mesto 
spolu pre mladých“, v ktorom sme 

Aktuálne spod Lachovca: Výjazdová komisia dopravy a služieb
Na 14. marca si komisia dopravy a 
služieb naplánovala výjazdové „za-
sadnutie“, v rámci ktorého posúdila 
aj podnety v časti Pod Lachovcom. 
Podnety sa týkali riešenia križovatky 
ulíc Za cintorínom a Hoštinskej, kde 
sa dohodlo, že do schválenia rozpra-
covanej projektovej dokumentácie 
bude z pohľadu bezpečnosti cestnej 
premávky betónovými kvetináčmi 
znemožnený motorovým vozidlám 
vjazd na Hoštinskú ulicu. Podnet a 
požiadavka na plnú žltú čiaru v kri-
tickom mieste vjazdu pred bytovým 
domom č. 1260 bude tiež súčasťou 
riešenia spomínaného rozpraco-
vaného projektu  prepojenia ulíc 

J. Kráľa a Hoštinskej. Tretí podnet 
som inicioval po prieskume o využití 
uvoľnenej asfaltovej plochy  po vy-
budovaní polopodzemných kontaj-
nerov. Na základe záverov prieskumu 
na tomto mieste vznikne stavebnou 
úpravou a rozšírením asfaltovej plo-
chy cca 5 až 6 nových parkovacích 
miest. Posledným podnetom bolo 
permanentné nevyužívanie parko-
vacieho miesta pre osoby so zdra-
votným postihnutím na parkovisku 
pre MŠ na Vodárenskej ulici, ktorý sa 
odporučil riešiť zmenou dopravného 
značenia.

Pavel Melišík, 
poslanec MsZ Púchov

Centrum voľného času (CVČ) Včielka, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov, zorga-
nizovalo dvojdňový workshop pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročného gym-
názia s cieľom preškoliť a zaktivizovať mladých ľudí prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.   

ako mesto Púchov zapojení a v rám-
ci ktorého sme realizovali aj tento 
dvojdňový workshop,“ uvádza riadi-
teľka CVČ Včielka. 

Nastavené dobrovoľnícke aktivity 

budú školáci realizovať v priebehu 
mesiaca apríl. Výstupy budú odpre-
zentované aj pred púchovským po-
slaneckým zborom na jeho aprílo-
vom rokovaní.   

-msú-tm-

Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019 (od 7.00 do 22.00). 
Počet volebných okrskov i sídla volebných miestností ostávajú rovnaké ako v prvom kole. 
Hlasovací preukaz si môžete osobne vybaviť najneskôr v piatok 29. marca do 14.30  
na Mestskom úrade Púchov (na prízemí vľavo, číslo dverí 14).  
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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 9. 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

Kvalifikačné a odborné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie s 
maturitou, odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície je výhodou, 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, prehľad v platných práv-
nych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy, 
počítačové znalosti, Microsoft, Excel, Word (užívateľská úroveň), vodičský 
preukaz skupiny B, zbrojný preukaz typu C je výhodou.

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie: zodpovednosť, samostatno-
sť a flexibilita, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, prax 
v odbore je výhodou, starší ako 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, teles-
ná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie, preukázaná lekárskym potvr-
dením, tímová práca, schopnosť spolupracovať, vysoká miera tolerancie 
voči stresu.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými pred-
pokladmi doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov alebo 
poštou na adresu Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Pú-
chov do 23. 4. 2019 do 12.00 hod.

Úplné znenie vyhlásenia výberového konania nájdete na úradnej tabuli 
mestského úradu a na webovom sídle mesta www.puchov.sk.

MESTO PÚCHOV vyhlasuje výberové konanie   
na pracovné miesto príslušníka mestskej polície

Mesto Púchov ponúka na prenájom nebytové priestory s rozlohou:

• 251,25 m² v meste Púchov na Hoenningovom námestí, 
vhodný na prevádzkovanie reštaurácie,

• 150,09 m² v meste Púchov na Námestie slobody 1401 (SOV),
vhodný na drobné remeselnícke práce,

• 20,6 m² v meste Púchov na Námestí slobody 1401 (SOV), 
vhodný na drobné remeselnícke práce,

• 9 m² v meste Púchov na Námestí slobody 1401 (SOV), 
vhodný na kanceláriu. 

Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku nebytového
priestoru: Mgr. Ladislav Loužecký 0904 874 638.

Úplné znenie vyhlásenia ponuky nájdete na úradnej tabuli mestského 
úradu a na webovom sídle mesta: www.puchov.sk.
Termín podania ponuky: do 31. 3. 2019.

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

Hasiči počas tohto obdobia veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trá-
vy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. 
Minulý rok (2018) zaznamenali 980 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom vy-
paľovania trávy a suchých porastov. 

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z.  
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie 
môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopus-
tila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže 
vyšplhať až do výšky 16 596 eur, upozorňuje Prezídium Hasičského a zá-
chranného zboru na svojej facebookovej stránke.

Zákaz vypaľovania tráv a porastov!



školstvo 9

Študenti a učiteľky Gymnázia Púchov 
sa minulý mesiac zúčastnili stretnutia 
“Rôzne kultúry, jedna Európa” v rámci 
projektu Erazmus+. Na 4. Vidusskole v 
Jelgave (Lotyšsko) objavovali spoloč-
né korene a rozdiely v histórii a kultúre 
Slovenska, Lotyšska, Grécka, Talian-
ska a Španielska prostredníctvom 
workshopov a prezentácií v medziná-
rodnom zložení. 
Lucia Rojková (3. B) na otázku, čo bolo 
v Lotyšsku NAJ odpovedala: „Pri každej 
mojej ceste do zahraničia bývam zvyčaj-
ne v hoteli alebo penzióne. Avšak, hlav-
nou myšlienkou projektu bolo umiest-
nenie študentov do hostiteľských rodín. 
Preto bol mojou NAJväčšou obavou 
pobyt v cudzej - novej rodine. Neviete, 
akí sú, či im budete sympatický, nero-
zumiete ich reči... Nakoniec som bola 
príjemne prekvapená a bol to jeden z 
mojich NAJpríjemnejších zážitkov. Pri 
jednom zo spoločných obedov nás Slo-
vákov označili za NAJhlučnejšiu a NAJ-
temperamentnejšiu skupinu. A to tam 
boli aj Španielky a Talianky. Na druhej 
strane, pri plnení úloh, prezentovaní 
pripravených videí a prezentácií sme 
vyšli ako NAJšikovnejší študenti. Videli a 
vyskúšali sme si veľa nového. Napríklad 
Matteo mal to šťastie ochutnať mäso z 
losa, ktorý je ich lokálnym zvieraťom. 
Vychvaľoval si ho celý týždeň a podľa 
jeho slov to bolo NAJchutnejšie mäso, 
aké kedy jedol. Lotyšsko je krásna kraji-
na. Napreduje, má výborné školstvo a 
príjemných ľudí. Preto si z nej odnášam 
iba tie pozitívne NAJ...“
 
Adam Čvirik (3. B) si z Lotyšska od-
niesol: „Projekt bol v rámci programu 
Erasmus+ pre nás, púchovských gym-
nazistov, prospešný z viacerých uhlov 
pohľadu. Ukázal nám, aké je dôležité 

Latvija - Letonia - Lettovia - Lotyšsko
spájať ľudí - občanov krajín v Európe 
a riešiť problémy spoločne na základe 
rozhodnosti a správneho úsudku. Zistili 
sme, že diverzita kultúr jednotlivých eu-
rópskych štátov je značná a jej spozná-
vanie nás ako spoločnosť posúva ďalej 
k zlepšeniu vzťahov medzi jednotlivými 
štátmi. Spoznali sme rovnako pôvod 
každého jazyka zúčastnených krajín, či 
už Talianska, Španielska, Lotyšska ale-
bo Grécka a ich charakteristické črty a 
spoločne vytvorili strom jazykov. Naša 
angličtina si viedla veľmi dobre v rámci 
komunikácie s cudzokrajnými študent-
mi, pri ktorej som zistil, že história a aj 
súčasný vývoj Lotyšska ako krajiny je 
veľmi podobný Slovensku. Nehovoriac 
o tom, že projekt ako celok bol pre mňa 
veľkou možnosťou, ktorá mi rozšírila 
obzory a umožnila mi spoznať kultúru 
každej zúčastnenej krajiny.“
Reprezentácia Slovenska študentami 
Gymnázia Púchov v rámci úvodného 
projektového stretnutia dopadla na 
výbornú. Ich samostatnosť, svedo-
mitá príprava, ochota komunikovať, 
spolupracovať a v neposlednom rade 
všestranné schopnosti, ktoré preuká-
zali, boli kolegami z partnerských kra-
jín hodnotené najvyššou známkou. A 
to je pre každú školu tým najrelevant-
nejším hodnotením. 
Zaujímavosť na záver: Obyvatelia 
Rigy sa pár rokov dozadu spojili, aby 
v dvanásťstupňovom januárovom 
mraze vytvorili živú reťaz, ktorá vlast-
noručne pretransportovala cez 2000 
kníh medzi starou a novou budovou 
knižnice. Išlo o 14 000 ľudí a vzdiale-
nosť dva kilometre. Kultúra a kultúr-
nosť mesta môže mať rôzne podoby. 

J. Cvachová, K. Brtišová, učiteľky 
gymnázia (redakčne krátené)

Tvorivé dielne v školskej prevádzke SOŠ OaS
Žiaci 8. ročníkov zo ZŠ Nemocničná 
a ZŠ Stred 44/1 v Považskej Bystrici 
si mohli v hoteli Študent v Považskej 
Bystrici vyskúšať svoje zručnosti vo 
výzdobe medovníkov, v príprave 
studenej kuchyne, rozličných nátie-
rok a ich podávaní. Žiaci Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb 
Púchov pod vedením majstrov od-
borného výcviku ich zasvätili do 
tajov studenej kuchyne a predviedli 
im aj ukážku carvingovej techniky 
zdobenia zeleniny. Ocenili aj prí-
pravu  nealkoholických kokteilov 
a ukážky prípravy stolov k spoloč-
nému obedu. Žiaci si určite od-
niesli veľa nových skúseností. Pre 
dievčatá bola veľkým zážitkom ná-
všteva kozmetiky, ktorá je súčasťou 

školskej prevádzky hotela Študent. 
Naše študentky odboru kozmetik im 
predviedli základy denného líčenia a 
starostlivosti o pleť, ktoré si aj samy 
na sebe vyskúšali. Najviac sa im páčili 
nové triky v lakovaní nechtov, ktoré si 
veľmi rýchlo osvojili. Žiaci pracovali 
v menších skupinkách a postupne 
sa vystriedali pri rôznych činnos- 
tiach. Súčasťou tvorivých dielní boli 
aj informácie našej výchovnej porad-
kyne Mgr. Minárikovej o študijných 
a učebných odboroch. Spätnou väz-
bou našich hostí bol spokojný úsmev 
a veľmi priateľská tvorivá atmosféra 
počas celého dopoludnia. Tešíme sa 
na ďalšie návštevy žiakov základných 
škôl na tvorivých dielňach. 

Ludmila Hamšíková

PRÍJEM OBČIANSKEJ INZERCIE do Púchovských novín a Púchovskej tele-
vízie je v INZERTNEJ KANCELÁRII, ktorá sídli v Divadle Púchov na Hoennin-
govom námestí č. 2002 (na prízemí budovy úplne vpravo). Tel. 0905 750 121, 
042/285 2408, reklama@puchovskakultura.sk. 

Za knižkami rady prekonajú dve poschodia

Školská knižnica je v tomto čase na-
vštevovaná viac ako inokedy. I keď 
ide o veľmi obľúbené miesto žiakov 
v rámci školy počas celého roka a 
deti rady prekonajú dve poschodia, 
aby mohli vstúpiť do sveta literár-
nych príbehov ukrytých v stovkách 
kníh.  

Marec je však predsa len v prípade 
našej knižnice niečím výnimočný. 
Aktivít a možností ponúka naša 
školská knižnica v tomto čase o po-
znanie viac... A tak mohli žiaci sami 
tvoriť nové knižné príbehy, podľa 

indícií hľadať ukryté knihy, vytvoriť 
na obľúbenú knižku vlastnú rekla-
mu alebo zahrať pantomímu z práve 
počutého knižného príbehu, či kniž-
ný príbeh divadelne stvárniť.

A napríklad motiváciou pre menej 
zdatných čitateľov bolo, že im boli 
ponúknuté na zapožičanie a čítanie 
úplne nové knižné tituly. No a záver 
aktivít školskej knižnice patril počas 
mesiaca knihy knižnému veľtrhu.

Lenka Dašková
ZCŠ sv. Margity v Púchove   

Ani v Cirkevnej základnej škole svätej Margity  
nezabudli na Marec – mesiac knihy. 
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vždy v stredu: 3., 10., 17. 4.  
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre  
voľného času Včielka. Čitáreň ŽD. Organizuje CVČ Včielka. 

štvrtok: 4. 4. 
Kreatívny workshop: 
Veľkonočné vajíčka o 17:00 h
Pozývame malých i veľkých na veľkonočné 
tvorenie! Farby, štetce, servítky, fixky, ná-
lepky, pečiatky, vajíčka... Každý si nájde to 
svoje. Workshopom vás bude sprevádzať 
výtvarníčka Paulínka. Čitáreň ŽD. Organizuje 
OZ Podivný barón, vstupné 3 € (príspevok na materiál).

vždy štvrtok: 4., 11., 18. 4. 
Výtvarný ateliér pre všetkých 
o 17:00 hod. 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného ume-
nia. Podkrovie ŽD. Organizuje Župný dom.

piatok: 5. 4. 
„Půl roku na cestě a jak se z toho 
nepodělat“ o 19:00 h
Zábavne poňaté stand up predstavenie pre 
všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o 
dlhodobom cestovaní. Za viac než šesť me-
siacov sa mi podarilo precestovať polovičku 
ázijského kontinentu, objaviť pár zapadlých 
kútov sveta a úspešne prežiť všetky nástra-
hy čakajúce za každou novou hranicou. 
Prednáša Jakub Venglář (Za horami.cz). 
Podkrovie ŽD. Organizuje OZ Podivný barón, 
vstupné 4 €.

sobota: 13. 4. 
EKOfashion Jar 2019 
o 14:00 – 19:00 h
Po úspešnom minuloročnom odštartovaní 
vás pozývame na jedinečný v poradí druhý 
ročník EKOfashion Jar 2019! Môžete sa tešiť 
na SWAP oblečenie, workshop (ušijete si 
vlastné vrecko na čokoľvek), výstavu a prí-
jemné posedenie. Podkrovie ŽD. Organizuje 
OZ Podivný barón, vstupné 3 €.

nedeľa 14. 4.  
Rozprávková nedeľa: O diviačikovi o 16.00 h
Bábkové divadielko. Predstavenie je hrané klasickými marionetami a je vhod-
né pre deti od 2 rokov, marionety však svojimi ladnými pohybmi nasýtia aj oko 
dospelého diváka. Scenár, réžia, účinkuje: Peter Gärtner.
Organizuje OZ Podivný barón, vstupné dobrovoľné.

APRÍL
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda, 27. 3., 19.30 h   Sobota, 30. 3., 19.30 h

DOBRÁ SMRŤ         
Nevyliečiteľne chorá Janette by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre dobro-
voľnú, 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 po-
chopenia 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 životné 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         
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 pred-
stava, že sú ako Robin Hood a jeho družina, ktorí bohatým brali a chudobným dávali. URNA je pre 
nich únikom i náhradným svetom. Svet pre chlapov, ktorí tak trochu nevyrástli z puberťáckych 
úletov. Všetko ide hladko až do okamihu, keď sa ocitnú v nesprávnu chvíľu na nesprávnom mies-
te. Jedno náhodné zastavenie na benzínke a ich hra už nie je iba zábavou. Obzvlášť, 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 €.

Piatok, 29. 3., 19.30 h

ARCTIC ĽADOVÉ PEKLO      
Muž z havarovaného lietadla uviazne v Arktíde, nepriaznivej a opustenej ľadovej pustatine, kde 
bojuje o svoje prežitie. Postupne sa ale naučil ako bojovať so zimou a víchricami, ako byť ostražitý 
voči ľadovým medveďom a ako si uloviť potravu...Nečakaná udalosť ho však prinúti vyraziť na 
dlhú a nebezpečnú expedíciu, ktorá rozhodne o jeho prežití. 
MN 12 rokov – Island –  Continentalfilm – 97´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa, 31. 3., 17.30 h   Piatok, 5. 4., 19.30 h 

JEDNOU NOHOU V BASE     
Mladý právnik Antonio sníva o tom, že sa stane spoločníkom vo vychytenej firme svojho pro-
fesora Salvatoreho. Ten je však známy egoista a tyran, a tak sa Antonio stáva jeho asistentom, 
osobným šoférom či kuchárom. Keď konečne dostane vytúženú ponuku stať sa spoločníkom, 
má to jeden háčik – musí si vziať Isabel, milenku jeho mentora, ktorá potrebuje získať občianstvo. 
Dobromyseľný Antonio prijíma a ocitá sa v kolotoči problémov, ktorý sa len tak nezastaví.
MN 12 rokov – Tal. – Itafilm – 98´ – titulky – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa, 31. 3., 19.30 h   Streda, 3. 4., 19.30 h

MY     
Šťastná rodinka na letnom byte, ktorej prázdninovú pohodu naruší štvorica votrelcov. Tradičná 
hororová zápletka? Ani omylom. V podaní oscarového scenáristu a režiséra Jordana Peelea ide 
o totálne niečo nové, niečo, čo divákov zmetie rovnako ako jeho predchádzajúci horor Uteč. 
MN 15 rokov – USA – Cinemart – 121´ – titulky – horor, thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa, 31. 3., 19.30 h   Streda, 3. 4., 19.30 h

MY     
Šťastná rodinka na letnom byte, ktorej prázdninovú pohodu naruší štvorica votrelcov. Tradičná 
hororová zápletka? Ani omylom. V podaní oscarového scenáristu a režiséra Jordana Peelea ide 
o totálne niečo nové, niečo, čo divákov zmetie rovnako ako jeho predchádzajúci horor Uteč. 
MN 15 rokov – USA – Cinemart – 121´ – titulky – horor, thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.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.

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 €. 

Pondelok, 1. 4.   veľká sála    19.00 h

ŠIALENÉ NOŽNIČKY
Komédia Theatra Wustenrot plná zábavy, napätia, bláznivých situácií, neočakávaných rozuz-
lení a pointy. Hrajú: Peter Kočiš/Marcel Ochránek, Karin Olasová/Jana Valocká, Dušan Szabó, 
Marek Majeský/Přemysl Boublík, Jana Valocká/Lucia Vráblicová, Juraj Hrčka/Erik Peťovský.  
Vstupné: 16 €/15 €, posledné vstupenky v predaji v pokladni i online na www.kultura.puchov.sk. 

Piatok, 5. 4.   vestibul divadla    od 10.00 h  

ČÍM CHCEM BYŤ
Výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Púchov a Tren-
čianskeho samosprávneho kraja.  Výstava potrvá  do 29. 4. Vstup voľný.

Sobota, 6. 4.    pešia zóna   10.00 - 16.00 h 

VÍTANIE JARI V PÚCHOVE: IX. VEĽKONOČNÝ JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia spojený s vynášaním Moreny.   

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. Jedinečná príležitosť nakuknúť do tajov ateliéra a vidieť naživo všetko, čo tu vzniká. 
Vstup voľný.

Streda, 3. 4.        tanečná sála       17.00 h, 18.00 h

 ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ, ZAČIATOČNÍČKY
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad pre ženy 
so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať telo. Jedenkrát 
v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. So sebou si prineste kurzový poplatok 27 € 
do 29. 5. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Štvrtok, 4. 4., 18. 4.         učebňa č. 1     18.30 h

AL-ANON
Program Al – Anon má dvanásť krokov, ktorých dodržiavanie učí ľudí trpiacich spoluzávislosťou, 
ako prestať robiť to, čo robia, ale učí ich tiež žiť pokojne, šťastne a úspešne. Prináša ľuďom pokoj 
a podporuje liečenie.  V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Učíme sa, že náš rast a vyrov-
nanosť závisia od nášho sústredenia sa na samých seba. Dodržiavanie týchto dvanásť krokov je 
spôsob života. Vstup voľný.

Pondelok, 8. 4.        kinosála         15.30 h

KREATÍVNE KURZY
JARNÉ KVETINÁČE A ICH ZDOBENIE. Prichádza jar, najkrajšie obdobie roka. Oslávme jej príchod 
netradičnými dekoráciami na črepníkoch. Odmenou nám bude radosť z vlastnoručne vytvorené-
ho diela či už v našich domácnostiach, balkónoch a terasách, prípadne ako darček. 
PLETENIE Z PAPIERA PRE POKROČILÝCH III.  Aj vám učarovali ruličky z papiera a už ste vyskú-
šali, čo všetko sa dá z nich vytvoriť? Kurz vhodný pre tých, ktorí milujú techniku papletu a chcú si 
svoje vedomosti a zručnosti rozšíriť o ďalšie vkusné a pritom užitočné dielka.
Do kurzov je nutné prihlásiť sa na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Každý kurz 
2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. 

KURZY A KLUBY

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Rezervácie i predaj vstupeniek aj na www.kino.puchov.sk



inzercia12 PÚCHOVSKÉ NOVINY

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
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Záverečná správa mesta Púchov za rok 2018
(pokračovanie z PN11)

Z činnosti mestských spoločností: 
PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA, s. r. o.
5. Verejná zeleň:
Do prác na mestskej zeleni sme zahrnuli: kosenie 
a prihnojovanie trávnatých plôch, vyhrabávanie 
trávnikov po zime, mulčovanie záhonov mulčova-
cou kôrou, zostrih drevín rastúcich v skupinových 
výsadbách, zostrih živých plotov v agrotechnických 
termínoch, odburiňovanie výsadieb, čistenie vý-
sadieb od nečistôt, zhrabávanie lístia z trávnatých 
plôch a záhonov vertikutáciu trávnikov. Na udržia-
vanie trávnatých plôch využívame kosačky Kubota 
a Etesia, na obkášanie krovinorezy. V rámci skvalit-
nenia sezónnych prác sme zakúpili žací stroj Kubota 
GZD 15 HD-3, v hodnote 11 990 € bez DPH.
Udržiavame oddychové zóny: Hoenningovo ná-
mestie, Europark, Dvory, parčík Horné Kočkovce, 
Marczibányiho záhrada, kruhový objazd pri Slovnaf-
te, kruhový objazd Dolné Kočkovce, výsadba na cin-
toríne v Horných Kočkovciach. Údržba je vykonáva-
ná na základe pasportizácie verejnej zelene mesta.

Starostlivosť o dreviny zahŕňa:
Výrub a rez korún stromov, krov (výchovný, udržia-
vací, redukčný...), odstránenie suchých, vysychajú-
cich a odumierajúcich stromov na základe rozhod-
nutí odboru ŽP MsÚ Púchov.
Odstránenie nežiadúcich náletových drevín, odstrá-
nenie výmladkov na kmeni a koreňových výmlad-
kov, ošetrenie stromov a orez suchých konárov.
Starostlivosť o stromy do troch rokov po výsadbe:
Starostlivosť o zemné misy, okopanie, odburinenie, 
min. 1 x za 2 mesiace počas vegetácie, mulčovanie, 
prihnojenie minerálnym hnojivom v agrotechnic-
kom termíne, kontrola ukotvenia drevín, doplnenie 
a výmena kotvových kolov, uvoľňovanie úväzkov a 
obalenia kmeňa, zálievka podľa potreby.
Živé ploty zostrih v agrotechnickom termíne podľa 
druhu 1 – 2 x ročne.
Starostlivosť o mobilné nádoby a závesné kvetináče:
Mobilné nádoby s drevinami: prihnojenie minerál-
nym hnojivom 1 x za rok na začiatku vegetačného 
obdobia, doplnenie substrátu a mulčovacieho ma-
teriálu 1 x za rok, udržiavací rez drevín, odburinenie 
1 x za mesiac počas vegetačného obdobia, zálievka 
podľa potreby.
Mobilné a závesné nádoby s letničkami: výmena 
substrátu pred výsadbou, výsadba rastlín, odburi-
nenie 1 x za mesiac počas vegetačného obdobia, 
prihnojenie kombinovaným minerálnym hnojivom, 
dosadenie chýbajúceho materiálu, likvidácia letni-
čiek po skončení vegetačného obdobia, zálievka 
podľa potreby.
Na zalievanie rastlín využívame Multicaru 4 x 4.
Chemické ošetrenie: chemické odburinenie, che-
mické ošetrenie drevín.

6. Prevádzkovanie kompostárne:
Kompostovanie je jedinečný spôsob využitia od-
padu, ktorého cieľom je premeniť organický odpad 
pomocou prirodzeného rozkladu na organo - mine-
rálne hnojivo využiteľné pri pestovaní rastlín.
Naša spoločnosť prevádzkuje mestskú kompostá-
reň v obci Streženice na ukladanie bioodpadu t. j. 

odpad z mestskej zelene, zo záhrad a domácností 
najčastejšie pokosená tráva, lístie, konáre, (konáre 
pred uložením drvíme).
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 
45 percent z celkového množstva odpadu. Obča-
nia mesta môžu po dohode, odovzdať zelený od-
pad bezplatne na mestskej kompostárni.
Zaradili sme sa medzi žiadateľov o nenávratný fi-
nančný príspevok v rámci „Operačného programu 
Kvalita životného prostredia, špecifikácia Zvýšenie 
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na 
ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 
podpora predchádzania vzniku odpadov“.

Technologické zariadenie:
• nový kolesový traktor s čelným nakladačom
• nový prekopávač kompostu
• nový rezací a miešací voz s nakladacou rukou
• nový osievač kompostu
7. Verejné osvetlenie, vianočná výzdoba a rozhlas:
V rámci údržby verejného osvetlenia práce vy-
konávame na základe zmluvy so spoločnosťou 
FIN.M.O.S. a. s. Sezónne od novembra opravu-
jeme prvky vianočnej výzdoby a pripravujeme 
rozmiestnenie. Priebežne kontrolujeme a v januári 
demontujeme.
Riešime aj opravy verejného osvetlenia po doprav-
ných nehodách. Priebežná oprava rozhlasu v časti 
Hoštiná, Horné Kočkovce, Nosice.

8. Cintoríny:
Zastrešujeme správu cintorínov a domov smútku 
v Púchove, Horné Kočkovce, Staré Nosice, Hrabov-
ka, Vieska, Ihrište, Hoštiná. Vedieme evidenciu hro-
bových miest, výber hrobových miest, starostlivosť 
o prevádzku, bežné opravy, údržbu domov smút-
ku, zabezpečujeme pravidelné revízie elektrických 
a mraziarenských zariadení, letnú a zimnú údržbu 
chodníkov, kosenie, hrabanie lístia. Pravidelne 
odvážame odpady z rozmiestnených smetných 
košov, kontajnerov a veľkoobjemových kontajne-
rov. Na cintorínoch Hrabovka a Vieska pravidelne 
dovážame úžitkovú vodu s výnimkou mrazivého 
obdobia. Okrem mestského cintorína pasportizá-
ciou prešiel aj cintorín Horné Kočkovce. Orientač-
ná mapa a zoznam zosnulých, je umiestnená na 
dome smútku. Občania po prihlásení na stránku 
www. cintoríny.sk môžu virtuálne zapáliť sviečku 
a uložiť kvety zomrelému. U správkyni cintorína je 
možné uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového mies-
ta, získať informácie o platbách za hrobové miesta, 
v prípade pohrebu prideliť hrobové alebo urnové 
miesto. Počet uzatvorených zmlúv za rok 2018 na 
mestskom cintoríne Púchov = 41, Horné Kočkovce 
= 53, Nosice = 17, Hrabovka = 1, Vieska = 5, Ihrište 
= 1, Hoštiná = 6, (spolu 124 uzatvorených zmlúv).

9. Verejné toalety a fontány: 
Prevádzkujeme tri verejné toalety umiestnené na 
1. mája a Obrancov mieru. Prevádzka zahŕňa drob-
né opravy, dopĺňanie toaletného papiera, dezin-
fekciu a čistenie. 
Zabezpečujeme údržbu fontány na Námestí slo-
body, pešej zóne a Hoenningovom námestí pri di-
vadle. Pravidelné čistenie filtrov fontány, kontrola 
elektrických častí, dezinfekcia vody prostriedkami 

na to určenými. Nezabúdame ani na údržba pitnej 
fontány Kvapôčka na pešej zóne, priebežne ju čis-
tíme s preplachovaním a udržiavame čistý povrch 
fontány. Špeciálnu pozornosť venujeme príprave na 
zazimovanie a v jarnom období na spustenie fontán.

10. Udržiavanie komunikácií:
Na opravu výtlkov na komunikáciách používame 
celoročnú vrecovanú asfaltovú zmes, v prípade po-
treby ponúka možnosť asfaltovania do teploty -10° 
C. Zabezpečili sme opravu ciest kamenivom v časti: 
Vieska, Nosice, Ihrište, Samoty, Hoština, okolie garáží 
Makyta, opravu výtlkov betónovou zmesou komu-
nikácie Hrabovka, Púchovská skala, Vŕšok. Podľa po-
treby čistíme kanalizačné vpuste strojovo aj ručne 
a opakovane opravujeme betónovú dlažbu: Štefá-
nikova ulica, Dvory, Námestie slobody, pešia zóna. 
Čistíme odvodňovacie žľaby v miestnych častiach 
Potôčky, Hoština, Nosice, Vŕšok a Hoštiná. Na požia-
davku občanov sme upravili chodníky na bezbarié-
rové pri prechodoch pre chodcov na Ulici Okružná, 
Komenského, Námestie slobody. Priebežne opra-
vujeme poškodené dopravné značenie a podľa po-
treby ho dopĺňame. Vybudovali sme nový chodník 
pri Marczibányiho záhrade. V rámci ponúkaných 
služieb sme upravili terén zeminou: Pribinova, Moj-
mírova, Vieska, Okružná a rekultivácia plochy na 
Ul. Okružná. Podľa potreby vykonávame chemickú 
ochranu proti burinám v štrbinách dlažby.

Zimná údržba: Operatívny plán zimnej údržby je zá-
kladným podkladom pre zabezpečenie zjazdnosti 
ciest a miestnych komunikácií.
Podľa poveternostnej situácie realizujeme odhŕňa-
nie a posypy kopcovitých terénov, prípadne celo-
mestské posypy komunikácií a chodníkov. Ručne 
odhŕňame a posýpame úzke chodníky, prechody 
pre chodcov s ručnými posypovými vozíkmi. Schod-
nosť komunikácií riešime aj dodávateľskými mecha-
nizmami spoločností Agrozat, s. r. o. a Labant, spol. 
s r. o.
Na základe objednávok realizujeme opakované po-
sypy komunikácií v obciach Streženice a Nimnica. 
Posyp je riešený drveným kamenivom frakcia 4/8 a 
priemyselnou soľou s protispekacou prísadou, ktoré 
každoročne vysúťažíme.

11. Stavebné práce, údržba detských ihrísk, 
výlep plagátov:
Zabezpečili sme zhotovenie spevnenej plochy auto-
busového nástupišťa na Uliciach Okružná, 1. mája. 
Zhotovili sme spevnené plochy/stojiska pre nádo-
by separovaného zberu na Uliciach Za Cintorínom,  
Chmelinec, 1. mája, Rastislavova. Vybudovanie 
chodníka spevneného kamenivom: cintorín Pú-
chov. Nakupujeme a postupne osádzame nové 
oddychové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové 
koše na uliciach Gorazdova, Komenského, Obran-
cov mieru, Zábreh, Pribinova, Rastislavova, Okružná, 
Mládežnícka, Námestie slobody a podľa potreby 
opravujeme poškodené lavičky. 

Technicky zabezpečujeme akcie na rozvoj cestov-
ného ruchu v meste Púchov: Folklórny Púchov, 
Veľkonočný jarmok, Púchovský jarmok, Mikulášsky 
jarmok, Martin na bielom koni, Vítanie nového roka, 
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Oslobodenie mesta, Stavanie mája, Vatra, Fašiangy v 
meste a Púchovské kultúrne leto.

Údržba detských ihrísk:
Priebežné čistíme, dopĺňame piesok do pieskovísk 
a opravujeme poškodené hracie prvky na všetkých 
detských ihriskách vybudovaných na uliciach Dvory, 
Mládežnícka, Chmelinec, Kolonka, Pribinova, Rasti-
slavova, 1. mája, Slovanská ulica, Štefánikova, Ko-
menského, Za cintorínom, Mudroňova, Obrancov 
mieru, Okružná, v miestnych častiach Vieska, Ihrište, 
Hoština a v Marczibányiho záhrade. Spolupracuje-
me s mestom na vybudovaní troch detských ihrísk 
Vieska, Mojmírova a Okružná.

Výlep plagátov:
Vylepovanie plagátov a oznamov prebieha na zá-
klade objednávky a platného VZN č. 4/2009. Distri-
búcia Púchovských novín do všetkých domácností 
v meste a mestských častí zdarma a na dohodnuté 
odberné miesta.

12. Zhrnutie za spoločnosť Podnik technických 
služieb mesta (PTSM):
Aby sme k spokojnosti občanov mohli vykonávať 
spomínané činnosti, v spoločnosti je zamestnaných 
66 zamestnancov na hlavný pracovný pomer a na 
dohodu o pracovnej činnosti 8 zamestnancov. Po 
rokovaniach s odborovou organizáciou sme navýšili 
hrubé mzdy všetkým zamestnancom o 10 percent.
 
Základné opravy a výmenu náhradných dielov v za-
staranom vozidlovom parku riešime vlastnými pra-
covníkmi z mechanickej dielne. Opravy vyžadujúce 
si špeciálnu techniku boli vykonávané dodávateľsky. 
Pracovníci zváračskej dielne opravujú kontajnery, 
poškodené zvodidlá, zábradlia, dopravné značky, 
poklopy a mreže kanalizácie.

Pri realizácií pracovných úloh musí naša spoločnosť 
prekonávať rad problémov, ten najväčší je technický 
stav opotrebovaných a morálne zastaraných vozi-
diel. Vozidlá na zvoz tuhého komunálneho odpadu 
zo 110 a 1100-litrových smetných nádob Renault 
Premium PU481AJ - rok výroby 2002 má najazde-
ných 264 500 km, vozidlo MAN PU229AY- rok výro-
by 2008 na zvoz TKO má najazdených 241.200 km, 
Renault Kerax PU182AS na vývoz veľkoobjemových 
kontajnerov – rok výroby 2006 má najazdených 
433.400 km.

Akcie PTSM, s. r. o. realizované v roku 2018:
Vozidlo pre zvoz KO s lisovacou nadstavbou – pre 
zvoz odpadu zo smetných košov v oddychových 
zónach a chodníkov, značky IVECO DAILY model 
35C14 – B35C, v hodnote 51.500 € bez DPH, vozidlo 
je náhradou vozidla Piaggo.
V rámci skvalitnenia sezónnych prác sme zakúpili 
žací stroj Kubota GZD 15 HD-3, v hodnote 11.990 € 
bez DPH.

Pasportizácia cintorína Horné Kočkovce:
Okrem mestského cintorína pasportizáciou prešiel 
aj cintorín Horné Kočkovce. Orientačná mapa a 
zoznam zosnulých, je umiestnená na dome smútku. 
Po prerušení činnosti portálu virtuálnych cintorínov 
www.cintoriny.sk, bol opäť spustený 26. 10. 2018 a 
občania po prihlásení na stránku www. cintoriny.sk 
môžu virtuálne zapáliť sviečku a uložiť kvety zomre-
lému. 

PÚCHOV SERVIS, s. r. o.: 
Spoločnosť Púchov servis s. r. o. svoju činnosť v 
uvedenom období zameriavala predovšetkým na 
poskytovanie služieb a obslužných činností pre:
Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.
Mesto Púchov ako celok resp. pre spoločnosti a or-
ganizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Iné subjekty podľa ich požiadaviek
Hlavné činnosti spoločnosti boli a aj naďalej budú 
zamerané na:
Servis, opravy a údržbu tepelno-technických zaria-
dení vo vlastníctve spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s. r. o.
Správu bytov a nebytových priestorov nachádzaj-
úcich sa na území mesta
Prevádzkovanie maloobchodnej predajne s vodo-
inštalačným materiálom
Vedenie účtovnej a ekonomickej agendy pre spo-
ločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. 

Ako najvýznamnejšie akcie a činnosti realizované 
v roku 2018 uvádzame: 
1. Servis, opravu a údržba tepelno-technických za-
riadení vo vlastníctve spoločnosti MESTSKÝ BYTO-
VÝ PODNIK, s. r. o., realizovaný v rozsahu: 
• bežnej údržby a opráv tepelno-technických za- 
riadení v celom rozsahu tepelného hospodárstva 
so zameraním na odstraňovanie netesností, opra-
ve resp. výmene nefunkčných komponentov KOST,
• komplexnej kontroly stavu technologických 
zariadení so zameraním na vykurovaciu sezónu - 
kontrola nastavenia regulátorov vykurovania jed-
notlivých KOST, kontrola funkčnosti meracích a 
regulačných prvkov celého systému riadenia. 
V uvedenom období boli vykonané všetky plá-
nované odborné prehliadky a odborné skúšky na 
vyhradených technických zariadeniach tlakových, 
plynových a elektrických, čo je základný predpo-
klad pre bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu pre-
vádzku celej sústavy zásobovania teplom.

2. Správa bytov a nebytových priestorov, kde sme 
v nadväznosti na novelu Zákona č. 182/1993 Z. z. o 
správe BaNP spolu s predsedami SVB zorganizova-
li schôdze vlastníkov za účelom voľby nových čle-
nov z radov vlastníkov bývajúcich v spravovanom 
objekte tak, aby boli splnené podmienky novely 
zákona NR SR č. 246/2015 Z. z. 
Vzhľadom k tomu, že zo strany vlastníkov BaNP v 
jednotlivých domoch nie je záujem obsadiť funk-
ciu predsedu resp. členov rady SVB, prijali sme roz-
hodnutie, že správa týchto objektov bude riešená 
formou Zmluvy o výkone správy (doteraz bola 
správy vykonávaná na základe mandátnej zmluvy 
uzatvorenej medzi spoločnosťou Púchov servis s. r. 
o. a príslušným SVB).
Vzhľadom na prijaté legislatívne zmeny v oblasti 
správy bytov a nebytových priestorov musíme 
v najbližšej budúcnosti s jednotlivými SVB ako 
aj s Mestom Púchov, ako vlastníkom BaNP ktoré 
máme v správe, aktualizovať mandátne zmluvy 
resp. dojednať nové zmluvy o výkone správy v 
týchto objektoch tak, aby bola zabezpečená ich 
efektívna správa.

3. V rámci poskytovania služieb v oblasti bežnej 
údržby budov vo vlastníctve mesta sme vo viace-
rých bytoch vykonali výmenu podlahovej krytiny, 
opravy vodovodných batérií, výmenu zariaďova-
cích predmetov, vnútorného osvetlenia spoloč-

ných priestorov a pod. 
Realizovali sme viaceré akcie v rozsahu bežnej údrž-
by v objektoch ZŠ Mládežnícka a ZŠ Gorazdova. 
Realizovali sme práce na odstránení havarijných sta-
vov súvisiacich s poruchou na vykurovacom systé-
me ZŠ Gorazdova, ako aj na odstránení havárie na 
kanalizácii ZŠ Mládežnícka. 
Realizovali sme stavebné práce na objekte Dom 
kultúry HOŠTINÁ ako aj práce pre opravu a údržbu 
objektu mestskej polície.

4. V objektoch, v ktorých sú nájomné byty vo vlast-
níctve mesta (BD na Moyzesovej a Moravskej ulici) 
vykonávame kontrolu vnútorných priestorov a ná-
sledne vykonávame sanáciu a odstraňovanie plesní, 
ktorých príčina je v konštrukčných vadách týchto 
objektov, ktoré boli spôsobené nedodržaním tech-
nologických postupov pri ich výstavbe.
Doteraz sme plesne odstránili celkom z bytov v BD 
Moyzesova 1866 a v bytoch v BD Moyzesova 1867 a 
kompletne dom – Nimnica č. 127. 
V týchto domoch boli plesne odstránené aj zo spo-
ločných priestorov – chodby, schodiská a garáže 
na vstupe do priestorov garáži BD Moyzesova 1866 
bola inštalovaná nová vstupná brána s automatic-
kým ovládaním. 
V BD Dvory 1932, kde Mesto Púchov vlastní 48 by-
tov, sme realizovali čistenie ležatej kanalizácie v 
suterénnych priestoroch, vykonali sme stavebný 
dozor pri realizácii opravy strechy a vykonali sme 
opravu bleskozvodu. 
Práce na odstraňovaní plesní pokračujú aj naďalej 
v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve mesta a vyža-
dujú takéto opatrenia. 

5. Pri prevádzkovaní maloobchodnej predajne s vo-
doinštalačným materiálom sme zaznamenali ročný 
nárast tržieb o cca 15 percent.
 
6. Naďalej vykonávame vedenie účtovnej a eko-
nomickej agendy pre MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,  
s. r. o., pričom aktívne spolupracujeme pri tvorbe ná-
vrhu ceny tepla na nasledujúci rok, ako aj pri určení 
jej skutočnej ceny za predchádzajúci rok v zmysle 
platnej legislatívy.

7. Naďalej vykonávame vedenie účtovnej a ekono-
mickej agendy aj pre spoločnosti MEDIAL Púchov  
s. r. o. a MEDIAL TV s. r. o. 

8. Pracovníci spoločnosti pracujú na realizácii dru-
hej etapy výstavby teplovodnej prípojky pre bytové 
domy za OC TESCO. Pripájať sa budú ďalšie dva by-
tové domy. 

Pracovníci spoločnosti aktívne spolupracujú na 
energetickom audite pre spoločnosť MESTSKÝ BY-
TOVÝ PODNIK, s. r. o. s cieľom znížiť spotrebu pri-
márnych energií a teda znížiť náklady na výrobu a 
distribúciu tepla pre odberateľov napojených na 
centrálny teplovodný systém mesta. 

Spoločnosť je personálne a materiálne pripravená 
vykonávať v režime „IN HOUSE“ pre mestské organi-
zácie predovšetkým tieto činnosti:
• oprava a údržba tepelných zariadení
• kúrenárstvo
• vodoinštalatérstvo
• stavebná údržba 
• elektroinštalačné práce 
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MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.
Základné činnosti v roku 2018:
• Dodávka tepla na vykurovanie a teplú úžitkovú 
vodu bola v roku 2018 zabezpečovaná v súlade s 
podmienkami stanovenými zákonom č. 657/2004 
Z. z. o tepelnej energetike. Teplo bolo odberateľom 
dodávané v súlade s Vyhláškou Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č.277/2012 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú štandardy kvality pri dodávke tepla.
• Prieskum trhu firiem zaoberajúcich sa softvérovou 
podporou pre tepelné hospodárstva, obhliadka 
skutočného stavu v MsBP, s. r. o. Púchov. Simulácia 
možného moderného softvéru vhodného pre MsBP, 
s. r. o.
• Vypracovanie energetického posudku pre výrobu 
a distribúciu tepla. Cieľom bolo získať fundované a 
nezávislé stanovisko audítora pre potreby zefektív-
nenia výroby tepla v MSBP, s.r.o. Púchov v súlade s 
platnými EU zákonmi a vyhláškami.
• Poskytovanie informácii k zákonu č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám.
• V zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona 
č.321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov pre dodávateľa 
tepla boli do monitorovacieho systému Slovenskej 
energetickej a inovačnej agentúry odoslané nasle-
dovné podklady: celková spotreba energie povin-
ného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 
súbor údajov o svojich koncových odberateľoch 
alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spo-

trebe energie za predchádzajúci kalendárny rok 
alebo za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, 
energetická účinnosť rozvodu tepla.
• Tvorba a naplnenie nového webu spoločnosti 
www.msbp.sk. Spustenie webu prebehlo v mesi-
aci december.
• Sprevádzkovanie systému solárnych kolektorov 
na streche plavárne za účelom vyhrievania vody v 
letnom období na kúpalisku.
• Zrealizovanie nového archívu MsBP, s. r. o. a Pú-
chov Servis s. r. o. v priestoroch starej kotolne.
• Montáž a spustenie nového kamerového systé-
mu v areáli kotolne Sedlište.
• Spustenie klimatizačných jednotiek v priestoroch 
energetiky, obchodu a klientského centra.
• Vybudovanie prípojky, montáž, osadenie KOST a 
spustenie dodávky tepla do dvoch nových objek-
tov REINOO Púchov za Tescom.
vDemontáž a likvidácia dvoch starých nepoužíva-
ných kotlov.
• Zmena povolenia na podnikanie v tepelnej ener-
getike z dôvodu demontáže dvoch starých nevyu-
žívaných kotlov.
• Zmena monitorovacieho plánu z dôvodu de-
montáže dvoch starých nevyužívaných kotlov
• Meranie účinností a emisných limitov kotlov 
pracovníkom Slovenskej inovačnej a energetic-
kej agentúry za účelom vypracovania protokolu 
o overení hospodárnosti prevádzky sústav tepel-
ných zariadení na obdobie 2019 - 2021.

• Demontáž, overenie, montáž a plombovanie ur-
čených meradiel tepla na ústredné kúrenie a teplú 
úžitkovú vodu v zmysle platnej legislatívy, vrátane 
oznámenia a písomného podpisu zástupcu odbe-
rateľa tepla.
• Prerušenie dodávky tepla v letnom období za úče-
lom výmeny vstupných ventilov v kompaktných 
odovzdávacích staniciach tepla (KOST). Napriek 
tomu, že prerušenie bolo plánované a aj mediálne 
prezentované na dva dni sa podarilo dodávku tepla 
obnoviť v prvý deň vo večerných hodinách.
• V päťročnom cykle boli vypracované elektrorevízie 
KOST
• Odstránenie havárie z dôvodu prerazenia teplovo-
du pracovníkmi spoločnosti, ktorá vykonávala polo-
ženie chráničiek optických káblov pre telekomuni-
kačné spoločnosti.

6. Záver
Ďakujem bývalému primátorovi i poslancom MsZ za 
ich činnosť pre občanov mesta Púchov v roku 2018. 
ĎAKUJEM patrí zamestnancom mestského úradu v 
Púchove, externým spolupracovníkom, konateľom 
a zamestnancom všetkých mestských spoločností, 
materských a základných škôl, Základnej umeleckej 
školy, Centru voľného času za ich prácu a činnosť a 
verím, že v dobrej spolupráci a súčinnosti budeme 
pokračovať v rozvoji nášho mesta aj v roku 2019. 

(Správu predkladala poslancom 
na februárovom MsZ primátorka Katarína Heneková)

Púchovskí turisti otvárali sezónu počas volebného víkendu
Známa pieseň Jaromíra Nohavicu Tři čuníci sa za-
čína slovami: „V řadě za sebou tři čuníci jdou, ťa-
pají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu 
neznají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají.“ 
A presne nejako takto to vyzeralo v sobotu 16. 
3. 2019 na tradičnom otvorení turistickej sezóny 
púchovských turistov v meste Púchov, len s tým 
rozdielom, že „čuníci“ neboli traja, ale bola ich ne-
celá stovka.
Organizátori z radov púchovského KST si už zvyk-
li, že väčšinou otvoreniu ich turistickej sezóny 
nepraje počasie. Za posledné roky už zažili dážď, 
sneh, silný vietor, či dokonca snehovú fujavicu. 
Ani v tomto roku predpoveď počasia neveštila nič 
dobré. V noci dážď, cez deň silný vietor a potom 
opäť dážď. Ani toto však zanietených a skalných 

turistov neodradilo. A tak sa ich pred púchovskou 
plavárňou nazbierala necelá stovka nielen z blíz-
keho okolia, ale aj zo vzdialenejších miest, ako sú 
Trenčín, Žilina či Dolný Kubín. Medzi účastníkmi 
nechýbali ani tento rok už tradiční účastníci z Turis-
tického oddielu Grinava, z ktorých sa už stal inven-
tár tejto akcie a s púchovskými turistami majú už 
nadviazané veľké priateľstvo. 
Punc medzinárodnosti dodali turisti z Jihlavy a 
Šumperka. To, že táto akcia je vhodná pre všetky 
vekové kategórie, svedčil fakt, že ste medzi účast-
níkmi mohli nájsť deti z turistického krúžku pri ZŠ v 
Beluši, ale aj dôchodcov, ktorí majú odšliapané už 
stovky kilometrov. Samozrejme, nemohli chýbať 
ani štvornohí účastníci, dokonca v jednom batôžku 
si celú trasu prešiel a plyšový Méďa. Na štarte čaka-

lo všetkých účastníkov 
malé občerstvenie vo 
forme čerstvého chle-
bíka s masťou a cibu-
ľkou a tým starším sa 
ušlo aj niečo tekuté na 
posilnenie. Aj tento rok 
si každý odniesol so se-
bou pekný odznak, pa-
mätný list a plán akcií 
púchovských turistov 
na rok 2019.
Ale to už sa bolo treba 
vydať na cestu. A počas 
celej cesty z Púchova 
až na rozhľadňu na Tl-
stej hore to bolo len o 
jednom. Blato, ešte raz 

blato a zase pre zmenu blato. A tak to bolo presne 
ako v tej pesničke o čuníkoch. Na rozhľadni to však 
už bolo o dobrej nálade, smiechu, o debatách s no-
vými známymi, či o ochutnávaní dobrôt z jednotli-
vých batohov. Za odmenu tu na každého účastníka 
čakala pekná vrcholová pečiatka. A keďže tam hore 
bolo tak veselo, ani Oskar to nevydržal a na malú 
chvíľu vykukol spoza mrakov. Ešte urobiť pár zábe-
rov, jedno veľké spoločné foto a bolo treba vyraziť 
do cieľa v Dohňanoch, kde na všetkých účastníkov 
čakal pravý turistický guláš. 
Aj napriek blatu a počasiu ste mohli na tvárach od-
chádzajúcich účastníkov pozorovať ten výraz, kto-
rý dokážu mať turisti po peknom dni strávenom 
v prírode. Myslím, že ani my nebudeme klamať, ak 
skonštatujeme, že to bola jedna z ďalších vydare-
ných akcií púchovských turistov. Ak vás zaujíma, 
čo čaká púchovských turistov v najbližšom čase a 
chceli by ste sa ku nim pridať, nie je problém. Stačí 
sledovať ich webovú stránku, prípadne si môžete 
pozrieť informácie v ich výveske v meste alebo v 
skupine na známej sociálnej sieti. 
A čo ich čaká v najbližšej dobe? Vystúpia na Ľa-
donhoru, pôjdu k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle, 
nebudú chýbať na tradičnej Jilemnického jarnej 
25–ke v Považskej Teplej, pomôžu prírode v rámci 
Dňa Zeme, počas veľkonočných sviatkov sa vydajú 
na Považský hrad, už tradične vystúpia na Zrnovú 
a „šibáky“ tentokrát oslávia na menej známej roz-
hľadni Tetřev a na magických Megoňkách. Záver 
apríla potom strávia v Slovenskom krase a v  ma-
ďarskom národnom parku Aggtelek. Ešte váhate, 
či sa pridať?

Vladimír Jadrníček, KST Púchov
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PONÚKAM ZMENU SMEROM K AKTÍVNEMU  
PREZIDENTOVI, KTORÝ UPOKOJÍ SLOVENSKO 
A POSILNÍ JEHO HLAS NAVONOK
Maroš Šefčovič postúpil do druhého kola prezidentských volieb. Chce pokračovať v  predsta-
vovaní svojho programu, ale aj zvýšiť účasť v  regiónoch, kde hlasovalo výrazne menej ľudí, ako 
v Bratislave.
S čím chcete osloviť voličov v druhom kole?
Viem, že už je to týždeň, ale aj tak sa patrí poďako-
vať všetkým ľuďom, ktorí prišli voliť, a veľmi si vážim 
každý jeden hlas, ktorý som dostal. Aj v  druhom 
kole urobím všetko pre to, aby som predstavil svoju 
ponuku pre silné a pokojné Slovensko. Staviam ju 
na svojom osobnom príbehu, čistom štíte, boha-
tých medzinárodnych skúsenostiach. Môj program 
stojí na troch pilieroch - chcel by som upokojiť 
atmosféru na Slovensku a zvýšiť dôveru ľudí v poli-
tikov, chcel by som posilniť hlas Slovenska navonok 
a v neposlednom rade by som rád naštartoval nové 
témy v sociálnej oblasti, na podporu mladých ľudí 
a mladých rodín, či na ďalší rozvoj nášho priemyslu.
Prídete do druhého kola s niečím novým?
K svojej kandidatúre pristupujem ako k službe pre 
ľudí. Naďalej budem preto ponúkať svoje skúse-
nosti a  svoju víziu silného, jednotného Slovenska. 
Prvé kolo ma len utvrdilo v  tom, že je potrebné 
posilniť dôveru ľudí v politiku a politikov. Aj preto 
som ešte rozvinul svoj príspevok k  tomu - tým, že 
som pripravený vzdať sa inštitútu prezidentskej 
imunity, pretože verím v  rovnosť všetkých ľudí na 
Slovensku v tejto kľúčovej oblasti.
Bude to stačiť na výhru?
Všetko majú v  rukách ľudia a  ja prijmem aký-
koľvek výsledok s  rešpektom. Rád by som ale 
povzbudil celé Slovensko k  tomu, aby prišlo  
30. marca voliť. Aby si všetky regióny takpove-
diac vzali príklad z  Bratislavy. Aby rozhodlo celé 
Slovensko.
Takže pôjdete do regiónov?
Počas prvého kola som opäť obišiel Slovensko, 
dokonca až dvakrát. Stovky týchto srdečných 
stretnutí nás s manželkou dobíjali pozitívnou ener-
giou a ďalej motivovali pracovať pre Slovensko. Som 
presvedčený, že len s ľuďmi sa dá robiť poctivá poli-
tika. Plánujem teda vycestovať do regiónov aj pred 
druhým kolom volieb.
Čo bude najdôležitejšou úlohou nového 
prezidenta?
Všade mi ľudia kládli na srdce potrebu zjedno-
tiť rozdelenú spoločnosť. Aj to ma utvrdilo v  tom, 
že najdôležitejšou úlohou je spraviť maximum 
pre celospoločenský zmier, nerozdeľovať ľudí na 
slušných a  neslušných, na voličov takej či onakej 

politickej strany, a  nebojovať proti niečomu, ale 
za niečo. Mrzí ma, keď vidím, že sa nám na témach 
verejného života štiepia rodiny a  priateľstvá. 
V tomto ohľade by sa mi, verím, podarilo dosiahnuť 
skutočnú zmenu v prezidentskom paláci.
Prečo?
Pretože verím, že hlava štátu musí byť skutočne 
nadstranícka a nemala by sa riadiť vlastnými politic-
kými preferenciami. Vždy som staval na svojej nezá-
vislosti a  všetkým ľuďom na Slovensku ponúkam 
aj svoju diplomatickú trpezlivosť. Kým moja proti-
kandidátka je skôr pokračovaním súčasného prezi-
denta, ja by som rád ponúkol ľuďom úprimnú zmenu 
- vo väčšej aktivite navonok aj dovnútra a v úprimnej 
snahe o zmier.
Plánujete sa v kampani vyhraniť?
Tak, ako doteraz, poukážem na odlišnosti v  mojej 
ponuke pre ľudí. Patrí k  nim aj môj silný akcent 
na intenzívnejšiu komunikáciu s  ľuďmi, pretože 
by som im otvoril prezidentský palác na pracovné 
stretnutia a  vytvoril by som si aj priamu linku na 
starostov, primátorov, županov. Pokiaľ máte na 
mysli anti-kampan, k tej som sa nikdy neuchýlil, ani 
neuchýlim, hoci sám čelím zavádzajúcej anti-kam-
pani - či už pred prvým kolom volieb, ale ešte inten-
zívnejšie teraz, v  týchto dňoch. Čo však nemôžem 
akceptovať, je aj silná anti-kampan voči mojej 
manželke.
Aký je teda váš program?
V prvom rade je to celospoločenský zmier a zvýše-
nie dôvery ľudí v politiku. Ďalej je to silné Slovenko 
dovnútra, cez môj silný sociálny program pre našich 
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seniorov, konkrétnu víziu pre mladých ľudí a mladé 
rodiny, cez strategický pohľad na náš priemysel, či 
cez ambíciu byť obhajcom našich pôdohospodá-
rov. Ako príklad uvediem, že by som rád pravidelne 
sedel s ministrom práce a ďalšími najdôležitejšími 
odborníkmi na tieto oblasti, aby sme naštartovali 
potrebné zmeny. Zároven je to silné Slovensko 
navonok, cez veľmi dobré kontakty v  zahraničí, 
ktoré som pripravený od prvej sekundy použiť 
v prospech Slovenska. Opäť príklad, už som spolu 
s vládou bojoval proti migračným kvótam a nezlo-
mil som sa, či zmieril Rusov a Ukrajincov, aby nám 
prúdil plyn. Ak mi ľudia dajú svoju dôveru, rovnako 
by som za Slovensko bojoval naďalej.

Vie prezident tieto veci zmeniť?
Prezident síce nemôže písať zákony, ale vie veľa vecí 
zmeniť svojím aktívnym prístupom. Môže iniciovať 
celospoločenskú diskusiu na témy, ktoré považuje 
za dôležité. Môže vyvíjať tlak na politické strany, 
predvolať si jednotlivých ministrov alebo vetovať 
zákony. Takto som naštartoval viaceré veci aj v pro-
spech Slovenska z  celoeurópskej úrovne - naprí-
klad, aby automobilky u nás nezaspali trend elek-
tromobility, ale naopak, boli jej ťahúňom. Podobne 
som podporoval inovácie v oblasti energetiky, aby 
naše školy, nemocnice, či celé mestá boli moderné 
a energeticky efektívne.
Čo by ste chceli odkázať voličom?
Aby celé Slovensko prišlo k urnám 30. marca. A aby 
sa rozhodli pre silné a  jednotné Slovensko - tak 
doma, ako aj na medzinárodnej scéne. Verím, že 
najsilnejšia prezidentská kompetencia je zakódo-
vaná v  osobnosti, odvahe a  nasadení prezidenta. 
Osobný vklad, autorita, pracovitosť a  schop-
nosti dokážu nepomerne znásobiť jeho formálne 
kompetencie.
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3. Krémové šafranové risotto s plodmi 
mora, parmezánom a čerstvou rukolou 
4. Jarné rolky so šunkou, syrom a zeleninou 
na zelenin. šaláte s fr. dressingom, toast

Púchovčan
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 26. 3.
Šošovicová s párkom
1. Hov. varené, sviečková omáčka, knedľa
2. Kurací stehenný steak, špenátový príva-
rok, zemiaky

Streda: 27. 3.
Rajčinová s cestovinou
1. Važecká brav. pochúťka v zem. placke
2. Kurací závitok s nivou a brokolicou, 
dusená ryža

Štvrtok: 28. 3.
Hŕstková
1. Záhorácky bravčový rezeň s kyslou 
kapustou a smotanou, opekané zemiaky
2. Hovädzia pečienka štefanská, tarhoňa

Piatok: 29. 3.
Poľná
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou
 2. Mäso dvoch farieb (hovädzie,kuracie), 
dusená ryža

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 26. 3.
Frankfurtská s párkom          
1. Hov. varené s chren. om., domáca knedľa                                                     
2. Špagety Aglio olio e Peperoncino                                                                    
3. Morčací grilovaný filet na listovom šaláte 
s cherry paradajkami  
Dezert: Kivi rezy

Streda: 27. 3.
Minestrone 
1. Divinový steak s Demi glace, batátové 
pyré, zeleninové obloženie   
2. Ryžový nakyp s ovocím      
3. Hov. roštenka na zelenine, ryža, obloha    
Dezert: Viedenský zákusok

Štvrtok: 28. 3.
Šošovicová, chlieb
1. Brav. krkovička na kapust. strapačkách                                
2. Vypráž. karfiol, var. zemiaky, tatárska                                                                                          
3. Vykost. kur. stehno grilované, puč. zemiaky  
Dezert: Pudingové rezy

Piatok: 29. 3.
Hovädzí vývar so šunkovým zvitkom 
1. Kurací špíz, varené zemiaky, obloha
2. Pstruh na masle, hráškové pyré                                                              
3. Bravčový mletý steak z panenky, bylinko-
vá ryža, zeleninové obloženie      
Dezert: Dvojfarebné rezy

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 26. 3. 
Drobková so smotanou
Zeleninová s krupicovými haluškami 
1. Farebná kuracia ihla (paprika, červ. cibu-
ľa, cuketa , dresing), dusená ryža 
2. Nosická pikant. zmes v zem. placke
3. Špagety s tuniakom, rajč. a bazalkou 
4. Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou a pórom, bageta

Streda: 27. 3. 
Kapustová s údeným mäsom a klobásou
Sedliacka
1. Pečená brav. panenka so slaninkou a by-
link. omáčkou s balsamicom, peč. zemiaky
2. Kuracie rizoto s gréckym šalátom
3. Domáce ovocné knedličky s opraženou 
strúhankou a maslom
4. Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou a pórom, bageta

Štvrtok: 28. 3.
Pikantná kuracia s fazuľou
Karfiolová s hráškom a cestovinou
1. Prírodná kuracia kapsa plnená(encián, 
brokolica), dusená ryža
2. Pastiersky syr, var. zemiaky, tat. omáčka
3. Smotanový ryžový kopček s horúcim 
lesným ovocím
4. Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou a pórom, bageta

Piatok: 29. 3. 
Zemiaková s klobásou a pórom
Hubová s kuskusom
1. Vyprážané rybie filé z aljašskej tresky, 
zem. kaša, šalát z čínskej kapusty
2. Kur. medailóniky s karí om., dusená ryža
3. Furmanské halušky(kyslá smotana, 
údený syr, klobása), zakysanka
4. Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou a pórom, bageta 

 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 26. 3.
Gulášová, chlieb  
Cesnaková so šunkou, syrom a krutónmi 
1. Morčací steak „Melba“ (šunka, syr, 
broskyňa), dus. ryža, zeleninové obloženie   
2. Bravčový drevorubačský steak, dusená 
ryža, am. zemiaky, zeleninové obloženie 
3. Pečené buchty s lekvárom 
4. Pizza Rusticana (pomodoro, šunka, 
cuketa, artičoky, niva, syr)

Streda: 27. 3.
Paradajková so syrom, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Pečené kur. stehno, dusená ryža, kompót 
2. Bravčové medailóniky s dubákovou 

omáčkou, dus. ryža, opekané zemiaky
3. Špenátové halušky s nivovou omáčkou  
4. Pizza Colosseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajka, syr) 

Štvrtok: 28. 3.
Kulajda, chlieb 
Divinový vývar s pečeňovými haluškami  
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku, zemia-
kové pyré, kyslá uhorka 
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
domáca knedľa (5,90 €) 
3. Gril. hermelín na listovom šaláte, bagetka
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr)  

Piatok: 29. 3
Boršč, chlieb 
 Hovädzí vývar s cestovinou a zeleninou
1. Vyprážaný kurací „Cordon Bleu“, zemiako-
vé pyré, kyslá uhorka 
2. Hovädzí „Stroganov“ so šampiňónmi, 
zeleninová ryža 
3. Penne alla Puttanesca (artičoky, paradaj-
ková drť, olivy), parmezán
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, olivy, 
syr Feta) 

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 26. 3.  
Hovädzia cesnaková „richtárska“, chlieb 
1. Hovädzí španielsky vtáčik, dusená ryža, 
steril. uhorka 
2. Sója na diabolský spôsob, opekaný 
chlieb vo vajíčku 

Streda: 27. 3. 
Zeleninová so strúhaním, chlieb 
1. Pečená bravč. krkovička, dus. kapusta, 
kysn. knedľa
2. Alsaské rezance (špenát, syr, smotana)  

Štvrtok: 28. 3.
Pórová so zemiakmi a vajíčkom, chlieb
1. Vyprážaný pastiersky syr, opek. zemiaky
2. Zemiakové pirohy s kyslou smotanou a 
cibuľkou 

Piatok: 29. 3. 
Cviklový krém s kôprom a chrenom , chlieb 
1. Kurací plátok burgundský, slov. ryža 
2. Parené buchty s lekvárom sypané ma-
kom - tvarohom 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 26. 3.
Cícerová so zeleninou
1. Šafránové rizoto s cuket. a parmezánom
2. Bravčové ražniči (klobáska, slaninka, 
cibuľka), pučené zemiaky, kyslá uhorka 
3. India: DAL kuracie mäsko, chlieb NAAN, 
zeleninová príloha 

Streda: 27. 3. 
Gulášová, chlieb
1. Vyprážaný pastiersky syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
2. Pečené kuracie stehno, pečeňová plnka, 
ryža, ovocný kompót 
3. India: Bravčové mäsko v horúcej cesna-
kovej omáčke, zeleninové špagety

Štvrtok: 28. 3.  
Pórová s rokfortovými haluškami
1. Tortellini s pomodoro omáčkou, prosciu-
tom a parmezánom 
2. Znojemské brav. rezančeky, hrášk. ryža 
3. India: Kuracie mäsko TIKKA MASALA, 
chlieb NAAN, zeleninová príloha

Piatok: 29. 3.
Šošovicová s párkom, chlieb
1. Šúľance s makom a maslom
2. Kurací rezeň v parmezánovom cestíčku, 
zemiakovo-hráškové pyré, uhorkový šalát 
3. India: KATHI rolka s bravčovým mäskom, 
zeleninová príloha 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 26. 3.
Kulajda s hubami a vajíčkom
1. Morčacie medailóniky na ružovom kore-
ni s bylink. ryžou a parenou brokolicou                                                     
2. Peč. brav. krkovička, dus. kapusta, knedľa                                       
3. Vyprážaná cuketa, varené zemiaky s ma-
slom a pažítkou, uhorkový šalát s kôprom                                                        
4. Jarné rolky so šunkou, syrom a zeleninou 
na zelenin. šaláte s fr. dressingom, toast
                                                                                                                                          
Streda: 27. 3.
Cícerová polievka so zeleninou a slaninkou
1. Pečené hov. plece na víne a rozmarí-
ne, medová karotka s bylink., grilovaný 
žemľový koláč        
2. Morčací rezeň Gordon bleu, smotanové 
zemiaky, mix šalátik                                          
3. Sladké čokol. lievančeky s tvarohovým 
krémom, horúcim les. ovocím a šľahačkou              
4. Jarné rolky so šunkou, syrom a zeleninou 
na zelenin. šaláte s fr. dressingom, toast
                                                                                                                                               
Štvrtok: 28. 3.
Ruský boršč s mäsom a kyslou smotanou
1. Kuracia balotínka zo stehna s bylink. om.  
na cuket. ragú s paprikou, am. zemiaky                                                  
2. Mexický guláš so strúh. syrom, dus. ryža, 
šalát z kyslých uhoriek s čer. cibuľkou              
3. Zemiakové knedličky plnené úd. mäsom 
s glazov. šalotkou na dus. karamel. kapuste
4. Jarné rolky so šunkou, syrom a zeleninou 
na zelenin. šaláte s fr. dressingom, toast
                                                                                                                                               
Piatok: 29. 3.
Hráškový krém s bylinkovými krutónmi
1. Gratin. kuracie prsia so šunkou a modr. 
syrom na list. šaláte, maslové zemiačiky 
2. Grilovaný encián s pečenou pestrou 
zeleninou a bylinková bagetka

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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Tradičný slovenský výrobca nábytku

Infopult: 042 - 3260 410
E-mail:  moppu.info@decodom.sk 
Adresa: Okružná ulica č. 1927 - OC Stopshop

Dom nábytku Decodom Púchov

-37%
DECOPLAN
kuchyne na mieru

AŽ DO

PRACOVNÁ DOSKA 

ZADARMO

0907 702 007
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Firma NETTO s. r. o. ponúka

KONTAKT: 0904 205 606, 0948 886 447
E-mail: netto.puchov@gmail.com

TEPOVANIE
UMÝVANIE OKIEN
UPRATOVANIE (firiem, kancelárii, 
podzemných garáží, spoločných priestorov 
v panelákoch...)

ČISTENIE
(zámkových dlažieb...)

a INÉ...
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Rok 1939
V tomto roku odchádzala ďalšia čiast-
ka českých úradníkov do Protektorátu 
daných k dispozícii pražskej vláde. 18. 
januára zasadal v Bratislave prvý slo-
venský zákonodarný snem za veľkej 
manifestačnej účasti celého národa. 
Na tomto zasadnutí bola miestna obec,  
okres, HG, HSĽS a hodne oduševne-
ných občanov. Nariadená bola revízia 
žiackych, učiteľských a verejných obec-
ných knižníc. Knihy, ktoré odporovali 
slovenskému a kresťanskému duchu, 
museli byť s knižníc vyradené. Školy 
vyzdobené boli krížom a obrazmi z his-
tórie Slovenska. Miestna HG postarala 
sa o odstránenie miestnych, zmene-
ným politickým pomerom neprajných 
a škodiacich osôb. Založila pamätnú 
knihu upisovateľov Pôžičky hospodár-
skej obrody Slovenska. 22. februára 
vzdali sa všetci funkcionári miestnej 
i okresnej HG svojich funkcií, pretože 
medzi nimi a miestnou HSĽS vzniklo 
nedorozumenie, ktoré vyvrcholilo v 
ostrý spor. Tento spor povstal z toho, že 
okresný veliteľ HG Ján Kubolec meno-
val miestnych i okresných funkcionárov 
HG bez súhlasu strany a trochu i zo žiar-
livosti Púchovčanov, lebo vymenovaný 
funkcionári väčšinou neboli tunajší ob-
čania. 26. februára na základe nariade-
nia Krajinského úradu rozpustené boli 
všetky zložky obecného zastupiteľstva 
a obecným komisárom menovaný bol 
miestny predseda HSĽS Jozef Valentíny.
9. marca večer zvolaní boli všetci čle-
novia HG a mali celú noc pohotovosť 
v kontakte s okresným úradom a žan-
dárskou stanicou. Na druhý deň na vý-
zvu HV HG v Bratislave všetci odstúpi-
vší funkcionári HG znovu zaujali svoje 
miesta a konali službu až do 19. apríla. 
10. marca česká vláda, majúc v rukách 
vojenskú moc na Slovensku, vojen-
ským povstaním odstránila slovenskú 
vládu a ľudí, ktorí jej stáli v ceste. V ten-
to deň ozval sa vo viedenskom rozhlase 
minister zosadenej vlády Dr. Ferdinand 
Ďurčanský, ktorý vysvetlil ako došlo k 
zosadeniu slovenskej vlády, ktorá bola 
zosadená protizákonne, napomínal 
Slovákov, aby neverili pražskému roz-
hlasu, ani bratislavskému, každý pokus 
proti terajšej legálnej vláde bude za pár 
dní kruto potrestaný. Dával inštrukcie 
HG a nabádal k poriadku. O 11. hodine 

Vznik Slovenského štátu pred 80-timi rokmi podľa púchovskej kroniky (II. časť)

miestny veliteľ HG Michal Tkáč nariadil 
obsadenie dôležitých komunikačných 
prechodov a objektov, stálu službu 
u telefónu a rádioprijímaču, colnú a 
pasovú kontrolu vo vlakoch za spolu-
práce HDG. Cesty boli strážené a preh-
liadané všetky autá prechádzajúce cez 
Púchov. Pri prehliadkach zabavené 
bolo mnoho cenných vecí, peňazí v 
hotovosti i vkladné knižky v hodnote 
1.000.000 Ks. Na každú zabavenú vec 
dostal majiteľ potvrdenku. Zabavené 
veci zaslané boli okresnému úradu v 
Žiline. Židom zhabané boli rádiopri-
jímače a ich autá zaistené boli pre 
ciele HG. V tieto dni niektorí prepus-
tení český úradníci (okresný náčelník 
O. Braudstiller, okresný žandársky ve-
liteľ V.  Zavřel, strážmajster Urbánek a 
iní) objavili sa v Púchove a zaiste čakali 
na príhodný čas, aby mohli znovu zau-
jať svoje bývalé miesta.

12. marca o 23. hodine prišli miestni 
gardisti za vedenia miestneho i okres-
ného veliteľa HG a členov miestnej 
nemeckej strany na žandársku stanicu 
ozbrojenú loveckými puškami a re-
volvermi a odzbrojili tam prítomných 
žandárov. Zbrane boli dané do úscho-
vy okresného žandárskeho veliteľa, 
ktorý ako Slovák nedovolili ich odniesť, 
sám osobne sa za ne zaručil, ale žiadal 
od veliteľa HG potvrdenie, lebo roz-
kaz na odzbrojenie žandárov. Zbrane 
zostali uložené v kancelárii okresného 

žandárskeho veliteľa, ktorý odišiel s 
členmi HG na okresný úrad pre ďalšie 
dispozície. Zatiaľ boli žandári na žan-
dárskej stanici strážení členmi HG. Na 
príkaz okresného náčelníka zbrane 
boli vydané späť a hliadky gardistov 
zo žandárskej stanice odvolané. Na 
žandárskej stanici boli 4 Slováci a 8 
Čechov, odzbrojený boli aj Slováci. 14. 
marca po 12. hod. viedenský rozhlas a 
o hodinu neskoršie i bratislavský roz-
hlas hlásil, že slovenský snem uzniesol 
sa na odtrhnutí Slovenska od Čiech a 
vyhlásil samostatný Slovenský štát. Na 
znak tejto veľkej udalosti rozzvučali sa 
všetky zvony na všetkých kostoloch. 
Tieto štátoprávne zmeny prijaté boli 
obyvateľstvom so zmiešanými pocit-
mi. Jedni, ľudáci, národniari a autono-
misticky zmýšľajúci jednotlivci, teda 
veľká väčšina obyvateľstva, uvítali ich 
s nadšením plným očakávania; druhí, 
československy orientovaní občania 
hľadeli s obavami do budúcnosti, uti-
ahli sa do rodinného kruhu a vyhýbali 
všetkým verejným prejavom, podni-
kom a oslavám.

15. marca zadržané boli v Púchove čle-
nmi HG 3 autobusy a 6 nákladných áut 
s českými žandármi. Nakoľko miestna 
HG nemala žiadne zbrane, iba lovecké 
pušky a niekoľko revolverov, nemohli 
byť odzbrojení. Na základe preuka-
zu Krajského žandárske veliteľstva 
boli prepustení na Moravu. V ten deň 

zadržala Hornokočkovská HG pred 
Syenitkou vyzbrojená kôlmi jedno do-
dávkové auto s 12.000 kusov nábojmi 
a jednou puškou. Počas tohoto prevra-
tu ušli z väznice tunajšieho okresného 
súdu 2 zločinci z povolania, ktorí boli 
za pomoci členov HG chytení a do-
pravení, jeden do Trenčína a druhý do 
Bratislavy. 16. marca prišli do Púchova 
nemecké vojenské motorizované od-
diely SS, ubytovaní boli v štátnej ľudo-
vej škole. Spolupracovali s miestnou i 
okresnou HG. Odišli 7. apríla. 17. mar-
ca zriadený bol na železničnej stanici 
Colný úrad, ktorého prednostom me-
novaný bol Ladislav Štefanovič, pa-
sová kontrola, ktorú najprv prevádzal 
Colný úrad, neskôr štátna polícia zo Ži-
liny a od r. 1940 koná pasovú kontrolu 
miestna žandárska stanica. V marci zri-
adený bol v Púchove tiež Inšpektorát 
finančnej stráže. V marci dosadení boli 
do židovských obchodov a podnikov 
komisári. 30.  marca na zasadnutí po-
radného zboru obce Púchov vládny 
komisár prijal do služby obce ďalších 
3 policajtov. Na Pôžičku hospodárskej 
obrody slovenská obec opísala 25.000 
Ks. Na jar následkom zadržania vody 
v zdýmadle vyhodil Váh celé balvany 
ľadu na brehy Váhu od Milochova až 
po zdýmadlo. Bolo to v noci a spravilo 
to taký otras, že ľudia mysleli, že je to 
zemetrasenie. 20. apríla miestna HG s 
miestnou nemeckou stranou usporia-
dala na Hlinkovom námestí oslavu 50. 
narodenín vodcu Veľkonemeckej ríše 
Adolfa Hitlera. O jubilantovi prehovoril 
miestny veliteľ HG Michal Tkáč.

Adolf Hitler dva dni pred napadnutím Československa 15. marca 1939 požiadal slovenských politických 
predstaviteľov na čele s Jozefom Tisom, aby vyhlásili odtrhnutie Slovenska od Československa. Dňa 
14. marca 1939 Snem Slovenskej krajiny vyhlásil vznik Slovenského štátu, ktorý ako vazal Nemecka pa-
tril do hitlerovskej fašistickej koalície až do vojenskej porážky v máji 1945. Prinášame záznamy púchov-
skej kroniky z tohto obdobia.

Jozef Tiso a Adolf Hitler. Foto:  wikipedia.org
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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

Chcete prebudiť
váš internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

Viac info na 
www.swan.sk

už od

9,99 € 
mesačne

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

KONTAKT
042 / 29 01 111, puchov@swan.sk
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   8. HT
   35. kolo: 
   MŠK Púchov – HK Ružomberok 4:1 (1:0, 2:1, 1:0), 
10. Hudík (Baroš), 25. Toman (Kohutiar), 27. Žondor), 
59. Lazkov
Lučenec – Zvolen 0:19, Brezno – Banská Bystrica 
4:8, Liptovský Mikuláš – Považská Bystrica 7:5, Žilina 
– Martin 1:1
1. Žilina 35 27 3 5 243:79 57
2. Martin  35 26 4 5 262:71 56
3. Zvolen  35 26 3 6 251:61 55
4. MŠK Púchov  35 24 4 7 216:42 52
5. B. Bystrica  36 21 2 13 232:91 44
6. L. Mikuláš  35 15 1 19 173:156 31
7. P. Bystrica  35 10 1 24 128:213 21
8. Ružomberok  35 9 2 24 120:199 20
9. Brezno  35 7 0 28 84:283 14
10. Lučenec  34 0 0 34 73:587 -2
   Program 36. kola: 
   Lučenec – MŠK Púchov (30. 3. o 9.00), Považská 
Bystrica – Brezno, Ružomberok – Žilina, Martin – Lip-
tovský Mikuláš, Zvolen – Banská Bystrica predohrané 
(4:1) 
   7. HT
   35. kolo: 
   MŠK Púchov  - MHK Dolný Kubín 3:2 (1:0, 0:2, 
2:0), 8. Pobežal (Brežný), 52. Štrbáň (Vrábel), 57. Po-
bežal (Mikovič, Gajdoš)
Lučenec – Zvolen 3:1, Brezno – Banská Bystrica 0:8, 
Liptovský Mikuláš – Považská Bystrica 3:10, Žilina 
– Martin 4:3
1. D. Kubín 35 29 3 3 224:55 61
2. B. Bystrica  36 28 3 5 251:94 59
3. MŠK Púchov  35 22 5 8 223:112 47
4. Žilina  35 21 3 11 221:126 45
5. Zvolen  36 20 5 11 162:147 43
6. P. Bystrica  34 11 4 19 141:165 24
7. Lučenec  34 10 0 24 117:230 20
8. Martin  35 9 1 25 92:206 19
9. Brezno  35 7 2 26 81:207 16
10. L. Mikuláš  35 5 0 30 76:246 10
   Program 36. kola: 
   Lučenec – MŠK Púchov (30. 3. o 11.30), Považská 
Bystrica – Brezno, Dolný Kubín – Žilina, Martin – Lip-
tovský Mikuláš, Zvolen – Banská Bystrica predohrané 
(1:3) 

   6. HT
   35. kolo: 
   MHK Ružomberok – MŠK Púchov 1:15, Zvolen 
– Rimavská Sobota 4:3, Banská Bystrica – Brezno 6:6, 
Považská Bystrica – Liptovský Mikuláš 8:10, Martin 
– Žilina 2:4
   Program 36. kola: 
   MŠK Púchov – MHK Rimavská Sobota (26. 3. o 
10.30), Brezno – Považská Bystrica, Liptovský Miku-
láš – Martin, Banská Bystrica – Zvolen predohrané 
(11:2), Žilina – Ružomberok predohrané (7:1)
5. HT
   35. kolo: 
   Dolný Kubín – MŠK Púchov 11:4, Zvolen – Rimav-
ská Sobota 10:6, Banská Bystrica – Brezno 7:4, Považ-
ská Bystrica – L. Mikuláš 11:3, Martin – Žilina 4:8
   Program 36. kola: MŠK Púchov – Rimavská So-
bota (26. 3. o 12.30), Brezno – Považská Bystrica, 
Liptovský Mikuláš – Martin, Banská Bystrica – Zvolen 
predohrané (2:4), Žilina – Dolný Kubín predohrané 
(9:5) 
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HOKEJ

Finále prvej ligy zatiaľ nerozhodne

I. liga starší žiaci

I. liga mladší žiaci

Semifinále play off
Púchovčania po dvoch domácich víťazstvách tri-

umfovali aj v Topoľčanoch a vybojovali si zaslúžene 
historický postup do finále play off prvej ligy.

3. zápas: FbO Žochár Topoľčany – FBK Púchov 
4:7 (1:3, 2:1, 1:3), Kiačik 2, Mandinec, Kvasnica, Mi-
šík, Fleger, Pavel – stav série 0:3. 

Finále play off
1. zápas: FBK Púchov – DTF team Detva Joxers 

5:6 po predĺžení (0:1, 4:3, 1:1, 0:1), Fleger 2, Pavel 
2, Ševčík – stav série 0:1.

Prvé finálové stretnutie nemohli Púchovčania odo-
hrať na domácej palubovke a tá trenčianska im šťas-
tie nepriniesla. Po dramatickom priebehu sa napokon 
po predĺžení tešili z víťazstva hokejisti z Podpoľania. 

2. zápas: FBK Púchov - DTF team Detva Joxers 
6:4 (1:0, 2:1, 3:3), Kiačik (Fleger), Krajci (Beriac), Fle-
ger (Kiačik), Mišík, Ševčík, Kiačik – stav série 1:1.

V  druhom stretnutí hnali domácich dopredu vý-
borní diváci s vytrvalým bubeníkom. I napriek tomu 
ťahali v prvej tretine za kratší koniec a aj vďaka skve-
lému Velčovskému v bránke neinkasovali. Podpoľan-
com zlomili väz vlastné presilovky. V záverečnej min-
úte prvej tretiny inkasovali z hokejky Kiačika – 1:0. Na 
2:0 zvyšoval v 28. minúte Krajci. Hostia síce o minútu 
znížili, no potom opäť vo vlastnom oslabení zvyšo-
val Fleger na 3:1. V záverečnej tretine sa do streleckej 
listiny zapísali ešte Mišík a Ševčík a zdalo sa, že Pú-
chovčania bez problémov zvíťazia. Nepochopiteľný 
výpadol v posledných štyroch minútach však stret-
nutie zdramatizoval. Detva znížila na rozdiel gólu, no 
gólvú poistku dal desať sekúnd pred koncom Kiačik. 

Zostava FBK Púchov: Velčovský – Mišík, Krajčí, 
Korbáš, Pavel, Ondrášik, Zeml, Kvasnica, Mandinec, 
Fleger, Krajci, Beriac, Kiačik, Ševčík, Bulejko, tréner 
Peter Hlinka.               (pok)

Florbal - 1. liga muži

Oporou florbalistov Púchova bol v druhom finálovovom stretnutí brankár Tomáš Velčovský. Zneškodnil niekoľko
nebezpečných striel súpera a má veľký podiel na vyrovnaní stavu finálovej série.         FOTO: Milan Podmaník 

Útok Púchova ťahajú Jakub Ondrášik (s loptou) a Michal Mišík. Očami ich tlačí celá púchovská lavička... 
FOTO: Milan Podmaník
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FUTBAL - TIPOS 3. liga 

Kalnú „vyčistili“ futbalisti Púchova už v prvom polčase

5. liga muži

Najmä v druhom polčase sa nenudil v bránke MŠK Púchov brankár Strelčík. Podobných zákrokov predviedol hneď 
niekoľko. Loptu však za svoj chrbát nepustil.           FOTO: Milan Podmaník 

Púchovčan Frederik Marman (s loptou) naskočil do hry až v druhom polčase, ukázal 
však niekoľko pekných momentov. Púchov si bez problémov poradil s Kalnou.  

   18. kolo:
   Futbalisti Kvašova si v 18. kole piatej ligy poradili 
hladko s Trenčianskou Turnou a po zaváhaní lídra z 
Dolných Vesteníc v Brvništi sa na svojho najväčšieho 
rivala v boji o postup bodovo dotiahli. 
   Spartak Kvašov – Trenčianska Turná 5:0 (2:0)
Góly: 16. Kováč, 45. Beňo, 66. Amrich, 73. Kresánek, 
78. Revák
   Zostava Kvašova: Křížek – Ďuďák (62. Kadlec), 
Kresánek, Strapko, Bariak, Amrich, Mikuška (54. 
Bretschneider), Revák, Brix, Kováč, Beňo (69. Jurga), 
tréner Ľuboš ŽIaček
   Ostatné výsledky 18. kola: 
   Chocholná-Velčice – Cígeľ 0:4, Brvnište – Dolné Ves-
tenice 2:1, Podmanín – Ladce 2:0, Uhrovec – Plevník-
-Drienové 3:1, Veľká Hradná – Kanianka 4:2, Podolie 
– Veľké Uherce 0:0, Zemianske Kostoľany mali voľno
1. D. Vestenice 17 12 1 4 41:18 37
2. Kvašov 17 11 4 2 37:16 37
3. Uhrovec 17 10 4 3 44:23 34
4. Brvnište 17 10 4 3 34:19 34
5. Cígeľ 16 9 3 4 37:16 30
6. Z. Kostoľany 16 8 2 6 30:21 26
7. Podmanín 17 8 2 7 32:25 26
8. Ladce 17 7 3 7 29:30 24
9. V. Uherce 17 6 3 8 22:24 21
10. Plevník 17 5 4 8 24:38 19
11. Chocholná 16 5 2 9 19:28 17
12. V. Hradná 16 4 1 11 16:55 13
13. Podolie 15 2 6 7 12:23 12
14. Tr. Turná 16 3 3 10 24:47 12
15. Kanianka 17 1 4 12 14:32 7
   Program 19. kola, 30. – 31. 3.
   Plevník-Drienové – Kvašov (31. 3. o 15.00), Cí-
geľ – Zemianske Kostoľany, Podolie – Brvnište, Veľké 
Uherce – Chocholná-Velčice, Kanianka – Uhrovec, 
Trenčianska Turná – Podmanín, Ladce – Dolné Veste-
nice, Veľká Hradná má voľno

1. MŠK Púchov 17 9 6 2 27:14 33
2. Nitra B 17 10 2 5 32:21 32
3. Beluša 16 9 4 3 26:12 31
4. Malženice 17 10 0 7 37:18 30
5. Trnava B 17 9 2 6 39:28 29
6. Šaľa 17 8 3 6 30:19 27
7. P. Bystrica 17 7 3 7 26:25 24
8. L. Rovne 17 5 8 4 17:16 23
9. Gabčíkovo 15 6 4 5 23:16 22
10. Kalná 17 6 3 8 16:24 21
11. Zl. Moravce B 17 4 7 6 20:23 19
12. Nové Mesto 17 4 7 6 15:22 19
13. V. Ludince 16 4 4 8 16:27 16
14. Galanta 16 4 2 10 18:29 14
15. N. Zámky 17 2 1 14 10:58 7

18. kolo:

MŠK Púchov – Kalná n. Hronom 3:0 (3:0)
Góly: 19. Kopiš, 24., 35. Michlík
Rozhodovali Krivošík, Tokoš, Juhás, 150 divákov
Opäť pred poloprázdnymi tribúnami (že Kuzmino-

vá bežala v rovnakom čase stíhačku je asi slabá vý-
hovorka) privítali futbalisti MŠK Púchov na domácom 
trávniku súpera z Kalnej nad Hronom. Postavenie v 
tabuľke velilo domácim vyhrať, a tak sa od úvodného 
hvizdu pustili do napĺňania papierových predpokla-
dov. Domáci tlak vyvrcholil vedúcim gólom už po ne-
celej dvadsaťminútovke, kedy sa do streleckej listiny 
zapísal Kopiš – 1:0. Púchovčania nepoľavili a hŕstka 
divákov jasala druhýkrát už o päť minút, kedy na 2:0 
zvyšoval Michlík. Michlík si v sobotu obul strelecké 
kopačky a päť minút pred koncom úvodnej štyrid-
saťpäťminútovky zvýšil na 3:0, i keď jeho strelu zrazil 
do vlastnej bránky obranca Kalnej. Druhý polčas pri-
niesol diametrálne odlišný obraz, Púchovčania sa do-
predu príliš nehrnuli, a tak len tlmili neúnavnú snahu 
hostí o strelenie aspoň čestného gólu. Pozorná do-
máca obrana ich často na dostrel bránky nepustila 
a ak aj áno, v domácej bránke exceloval spoľahlivý 
Strelčík, ktorý si poradil so strelami Pánika i Chmela. 
Na druhej strane podnikali Púchovčania rýchle pro-
tiútoky do rozhodenej obrany, s koncovkou si však 
nepotykali Krčula, Pilný a ani striedajúci Kvaššay. V 
slušnom stretnutí (hra-
lo sa bez žltých kariet) 
tak napokon Púchov-
čania doviedli stret-
nutie do očakávaného 
víťazného konca. Na 
domácom trávniku sa 
MŠK Púchov predstaví 
už najbližšiu sobotu, 
kedy v oblastnom der-
by privíta Považsko-
bystričanov. Verme, že 
derby dokáže aspoň 
ako-tak naplniť tribúnu 
púchovského futbalo-
vého stánku.    

Zostava MŠK Pú-
chov: Strelčík – Riška, 
Michlík, Krčula (Mar-
man), Kopiš (Ozimý), 
Pilát, Martinko, Pilný 
(Kvaššay), Vanák, Mar-
tinček, Brezničan, tré-
ner Eduard Pagáč

Zostava KFC Kalná 
nad Hronom: Guťan 
– Turani, Szép, Flídr, Pa-

calaj, Solčiansky (Vanya), Janúrik (Jasenek), Boja (Dá-
vid), Chmelo, Švirik (Peseky), Pánik, tréner Peter Éhn

Ostatné výsledky 18. kola: Beluša – Trnava B 3:0 
(1:0), 41. Jánošík, 61. Gorelka (pk), 66. Ďuriš, Považská 
Bystrica – Galanta 2:1, Šaľa – Nové Mesto nad Váhom 
4:0, Nitra B – Zlaté Moravec/Vráble B 2:1, Malženice 
– Veľké Ludince 2:0, Lednické Rovne – N. Zámky 0:0  

Program 19. kola:
MŠK Púchov – MŠK Považská Bystrica (30. 3. o 

15.00), Kalná nad Hronom – Šaľa, Nové Mesto nad 
Váhom – Lednické Rovne, Veľké Ludince – Galanta, 
Nové Zámky – beluša, Spartak Trnava B – Nitra B, Zla-
té Moravce/Vráble B – majú voľno, Gabčíkovo - Mal-
ženice.                (pok)
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Stolný tenis

Dôležité víťazstvo Lysej pod Makytou v štvrtej lige 

Bedminton

Žiaci ZŠ Gorazdova vicemajstrami Slovenska

   4. liga muži
   Lysá pod Makytou si v 25. kole štvrtej lilgy zakniho-
vala dôležité víťazstvo nad Trenčianskym Jastrabím. 
Zo súťaže totiž zostujú až tri družstvá, a tak potrebo-
vali Lysania bodovať v aspoň jednom z dvoch stret-
nutí. S Trenčianskymi Bohuslavicami má aj v teoretic-
kom prípade rovnosti bodov Lysá lepšie vzájomné 
zápasy. S Kaniankou Lysania doma vyhrali a v pred-
poslednom kole cestujú práve do Kanianky. 
   25. kolo: 
Lysá pod Makytou – Trenčianske Jastrabie 10:8, 
Panáček 4, Schulcz 3, Ladecký 2, Janíček ml., Dolné 
Kočkovce – Trenčianska Teplá B 8:10, Blaško 3, Ja-
niš 3, R. Škrabko 2 
   26. kolo: 
Lysá pod Makytou – Trenčianska Teplá B 8:10, 
Panáček 3, Ladecký 2, Schulcz, Janíček ml., štvorhra, 
Dolné Kočkovce – Trenčianske Jastrabie 5:13, R. 
Škrabko 3, Janiš 2
1. Bošany B 22 21 1 0 291:105 65
2. Tr. Teplá B 24 19 4 2 276:156 64
3. Tužina 23 12 7 4 243:171 54
4. Handlová 23 10 8 5 234:180 51
5. D. Kočkovce 24 12 3 9 225:207 51
6. Chocholná  25 10 4 11 231:219 49
7. Oslany 22 10 6 6 225:171 48
8. Otrhánky 22 11 3 8 211:185 47
9. T. Jastrabie 24 10 1 13 179:253 45
10. Lysá 24 8 3 13 183:249 43
11. T. Bohuslavice 23 5 3 15 167:247 36
12. Kanianka 23 5 3 15 173:241 36
13. M. Chlievany 22 2 4 16 157:239 30
14. Prievidza B  23 1 4 18 121:293 29

   5. liga muži
   Dohňany aj napriek prehre v záverečnom kole v 
Pruskom obsadili deviate miesto bez starosti o zá-
chranu. Do štvrtej ligy postupuje Dolný Moštenec, 
súťaž opúšťa Nová Dubnica C.     
22. kolo: N. Dubnica C – N. Dubnica B 6:12, Ora-
vec 3, Ondřejíček 2, Kulina 1 – Janiga, Machciníková, 
Lászlová po 3, Košík 1, 2 štv., Dol. Moštenec – Dubni-
ca 18:0 kontumačne – hostia na stretnutie nepri-
cestovali, Sedmerovec B – TTC PB B 15:3, F. Barták, 
M. Šelinga st. po 4, Galko, M. Šelinga ml. po 3, 1 štv. 
– Wallenfelsová 2, 1 štv., Slovan PB A – Nozdrovice 
A 15:3, Šuba 4, Zemančík, Kvaššay, Tománek po 3, 2 
štv. – Kalus 2, Didek 1, Medeko PB A – Ladce B 14:4, 
Guláč, Belás po 4, Lipa, Lauš po 2, 2 štv. – Gajdošík 2, 
Kvasnica, Jankovský st. po 1, Pruské A – Dohňany A 
16:2, Joz. Šatka, Kopačka, Ondruška po 4, Cibík 2, 2 
štv. – M. Baška, Hološko po 1.
1. D. Moštenec   22 18 2 2 286:110 60
2. Medeko PB   22 18 1 3 263:133 59
3. Pruské   22 15 3 4 260:136 55
4. Sedmerovec B  22 14 1 7 225:171 51
5. Slovan PB   22 14 1 7 229:167 51
6. Dubnica   22 11 4 6 222:174 47
7. Ladce B  22 11 0 11 200:196 44
8. N. Dubnica B  22 9 0 13 165:231 40
9. Dohňany   22 5 2 15 166:230 34
10. TTC PB B  22 4 3 15 148:248 33
11. Nozdrovice   22 3 3 16 136:260 31
12. N. Dubnica C  22 0 0 22 76:320 22
   6. liga muži
 Belušania si v záverečnom kole zaknihovali hladké 
víťazstvo v Červenom Kameni a tešia sa z postupu 

medzi oblastnú stolnotenisovú elitu. Rezerva Dol-
ných Kočkoviec triumfovala v Milochove a za určitých 
okolností nemá ešte dvere do piatej ligy zabuchnuté. 
Ak sa Zliechov a Slovan Považská Bystrica B vzdajú 
postupu z druhého miesta (taký je predpoklad), pô-
jdu hore aj Dolné Kočkovce B.    
   22. kolo: Červ. Kameň – Beluša A 6:12, M. Dohňan-
ský, Strapko po 2, Ľ. Dohňanský, Bajzík po 1 – I. Hre-
vuš, M. Konrád po 4, Ľ. Hrevuš 2, 2 štv., Zliechov – 
Pružina A 11:7, J. Vicen 4, M. Vicen 3, D. Mišík st. 2, 2 
štv. – Krupa 3, Sádecký 2, Behro, D. Olšovský po 1, Mi-
lochov A – Dol. Kočkovce B 7:11, Balušík, Benko po 
2, Kunovský, Lutišan po 1, 1 štv. – P. Majdán, Michalec 
po 4, Fedora 2, 1 štv., Slovan PB B – Dol. Mariková 
13:5, P. Gálik, J. Gálik po 4, Tabaček, Hlubina po 2, 1 
štv. – Žiačik 2, Striženec, Tretiník po 1, 1 štv., Medeko 
PB B – Sedmerovec C 10:8, Ľ. Melicherík, Ľ. Višenka 
po 3, Herco 2, I. Melichwerík 1, 1 štv. – Mazán, 4, Miloš 
Šelinga, Štefanec, J. Mišík po 1, 1 štv., Pruské B – TTC 
PB C 16:2, Černej, Burdej, Beránek po 4, Kutlák 2, 2 
štv. – Martaus, T. Sádecký po 1. 
1. Beluša   22 19 0 3 276:120 60
2. Zliechov   22 14 4 4 232:164 54
3. Slovan PB B  22 13 4 5 237:159 52
4. D. Kočkovce B  22 14 2 6 234:162 52
5. Pruské B  22 12 4 6 216:180 50
6. D. Mariková   22 10 5 7 214:182 47
7. Medeko PB B  22 11 2 9 217:179 46
8. Sedmerovec C  22 8 1 13 186:210 39
9. Milochov   22 8 0 14 165:231 38
10. Pružina   22 5 3 14 189:207 35
11. Č. Kameň   22 4 1 17 151:245 31
12. TTC PB C  22 1 0 21 59:337 24

Mimoriadny športový úspech sa podaril minulý 
týždeň našim žiakom zo ZŠ na Ulici Gorazdovej v Pú-
chove, keď na školských majstrovstvách Slovenska v 
bedmintone získali cenné 
striebro. V dňoch od 19.3. 
do 20. 3. 2019 v trenčian-
skej športovej hale našu 
školu v dvojhrách a v 
štvorhre úspešne repre-
zentovali dvaja žiaci - Se-
bastián Kadlec z 8.C triedy 
a Matej Markovič z 5.B tri-
edy. Na žiackych majstrov-
stvách SR sa celkovo zú-
častnilo osem družstiev zo 
všetkých krajov Slovenska 
a naši žiaci sa postupne zo 
skupín prebojovávali vo 
veľmi silnej konkurencii 
až do samotného finále.
Vo finále sa na druhý deň
stretli so žiakmi Bansko-
bystrického kraja a umiest-
nili sa na veľmi peknom 2. 
mieste. Vážime si tento 
úspech o to viac, preto-
že na takomto podujatí v 
bedmintone sa zúčastnila 
naša škola po prvýkrát a 
dúfame, že cenný kov sa 
im podarí obhájiť aj o rok. 

Všetci im v tom držíme palce a ďakujeme im za krás-
nu reprezentáciu školy. 

Daniela Rojková

Športovotechnická komisia Oblastného futbalo-
vého zväzu pre okresy Považská Bystrica, Púchov 
a Ilava schvaľuje výnimky z hracích dní a hracích 
časov pre jarnú časť futbalového ročníka 2018/
2019

2. 6. liga dorast:
FK Slovan Bolešov - odohrá jarné domáce MFS v 

sobotu v ÚHČ dorastu
TJ Slovan Brvnište - odohrá jarné domáce MFS 

na ihrisku TJ Žiar Papradno
3. 4. liga SŽ U15 sk. JUH:
TJ Kovo Beluša - odohrá jarné domáce MFS v so-

botu o 10,00 hod.
4. ŠTK súhlasí s odohraním MFS:
6. liga dospelí 16. kolo TJ Hradišťan Jasenica - TJ 

Spartak Lysá pod Makytou dňa 1. 5. 2019 (streda) 
o 16,30 hod. Vzájomná dohoda. KR zabezpečí roz-
hodcov.

5. ŠTK nariaďuje odohrať MFS: 
4. liga SŽ U15 sk. SEVER 11. kolo TJ Plevník Drie-

nové - TJ Hradišťan Jasenica dňa 1. 5. 2019 (streda) 
o 10,30 hod. KR zabezpečí rozhodcov.

4. liga SŽ U15 sk. SEVER 16. kolo TJ Plevník Drie-
nové - TJ Priehrada Udiča dňa 2. 6. 2019 (nedeľa) o 
14,30 hod. KR zabezpečí rozhodcov.

4. liga SŽ U15 sk. SEVER 18. kolo TJ Plevník Drie-
nové - FK Prečín dňa 16. 6. 2019 (nedeľa) o 14,30 
hod. KR zabezpečí rozhodcov.

Prípravky MIX U11 sk. o 17. až 24. miesto 3. a 9. 
kolo FK Košeca - TJ Visolaje dňa 11.  5. 2019 (sobo-
ta) o 14,00 a 15,00 hod. KR zabezpečí rozhodcov.

6.  ŠTK berie na vedomie súhlas TJ Žiar Papradno 
s odohraním domácich MFS 6. ligy dorastu TJ Slo-
van Brvnište na ihrisku TJ Žiar Papradno.

FUTBAL - výnimky
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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

14. kolo: 
DAC Dunajská Streda – MŠK Púchov 7:0 (4:0), Slo-
van Bratislava – Inter Bratislava 1:0, Nitra – Karlova 
Ves 4:0, Prievidza – Dubnica nad Váhom 2:1, Trnava 
– Levice 9:1, Trenčín – Domino 1:1, Zlaté Moravce/
Vráble – Skalica 2:1, Senica – Petržalka 2:0
1. Nitra 14 12 2 0 43:6 38
2. Slovan 14 11 0 3 66:13 33
3. D. Streda 14 10 2 2 47:14 32

   Skupina B
   16. kolo: Komárno – MŠK Púchov 4:0 (2:0), Skalica 
– Topoľčany 12:2, Inter Bratislava – Domino 4:0, Zla-
té Moravce/Vráble – Petržalka 1:3, Považská Bystrica 
– Piešťany 0:1
1. Petržalka 16 14 2 0 58:14 44
2. Inter 16 11 4 1 59:18 37
3. Piešťany 16 8 4 4 44:23 28
4. Skalica 16 9 1 6 36:24 28
5. Zl. Moravce 16 8 2 6 28:21 26
6. MŠK Púchov 16 7 3 6 47:24 24
7. Domino 16 4 2 10 24:33 14
8. Komárno 16 4 1 11 32:46 13
9. P. Bystrica 16 4 1 11 18:44 13
10. Topoľčany 16 1 0 15 16:115 3
   Skupina A
   16. kolo: Rača – Myjava 0:7, Lokomotíva Trnava 
– Šamorín 3:4, Dubnica nad Váhom – Malacky 8:0, 
Nové Zámky – Prievidza 0:1, Karlova Ves Bratislava 
– Gabčíkovo
1. Dubnica 16 14 0 2 71:12 42
2. Myjava 16 13 2 1 65:15 41
3. Šamorín 16 9 2 5 34:29 29
4. Karlova Ves 16 7 4 5 41:30 25
5. Gabčíkovo 15 8 1 6 35:29 25
6. Prievidza 16 5 5 6 20:23 20
7. Trnava 15 4 5 6 35:39 17
8. Rača 16 3 1 12 16:59 10
9. N. Zámky 16 2 3 11 16:46 9
10. Malacky 16 2 1 13 7:58 7

   Skupina B
   16. kolo: Komárno – MŠK Púchov 1:0 (1:0), Skalica 
– Topoľčany 4:2, Inter Bratislava – Domino 4:2, Zlaté 

14. kolo: 
DAC Dunajská Streda – MŠK Púchov 7:0, Slovan 
Bratislava – Inter Bratislava 2:0, Nitra – Karlova Ves 
1:1, Prievidza – Dubnica nad Váhom 3:2, Trnava – Le-
vice 4:0, Trenčín – Domino 3:0, Zlaté Moravce/Vráble 
1:4, Senica – Petržalka 0:4
1. Slovan 14 13 1 0 62:9 40
2. D. Streda 14 12 1 1 39:9 37
3. Trenčín 13 12 0 1 90:14 36
4. Nitra 14 9 2 3 53:14 29
5. Petržalka 14 8 1 5 37:23 25
6. Domino 13 7 2 4 27:22 23
7. Trnava 14 7 1 6 36:17 22
8. Inter 14 7 1 6 27:22 22
9. Karlova Ves 14 6 3 5 26:18 21
10. Skalica 14 6 0 8 28:32 18
11. Levice 14 4 4 6 19:36 16
12. Prievidza 14 3 2 9 11:41 11
13. Senica 14 3 1 10 9:40 10
14. MŠK Púchov 14 2 3 9 14:40 9
15. Zl. Moravce 14 1 0 13 9:61 3
16. Dubnica 14 0 0 14 7:96 0

Moravce – Petržalka 5:1
1. Zl. Moravce 16 13 1 2 58:9 40
2. Petržalka 16 13 0 3 47:13 39
3. Skalica 16 12 2 2 51:11 38
4. Inter 16 11 0 5 43:24 33
5. Domino 16 8 0 8 36:29 24
6. Piešťany 15 6 0 9 24:33 18
7. MŠK Púchov 16 5 2 9 21:44 17
8. Komárno 16 4 0 12 23:44 12
9. Topoľčany 16 4 0 12 15:42 12
10. P. Bystrica 15 0 1 14 5:74 1
   Skupina A
   16. kolo: 
Rača Bratislava – Myjava 0:0, Lokomotíva Trnava – Ša-
morín 2:1, Dubnica nad Váhom – Malacky 5:1, Nové 
Zámky – Prievidza 4:3, Karlova Ves Bratislava – Gab-
číkovo 3:0
1. Trnava 15 12 2 1 46:7 38
2. Myjava 16 11 2 3 30:13 35
3. Dubnica 16 9 2 5 45:23 29
4. Gabčíkovo 15 8 4 3 17:13 28
5. Šamorín 16 7 3 6 19:13 24
6. Karlova Ves 16 6 4 6 31:25 22
7. Prievidza 16 4 2 10 19:28 14
8. Malacky 16 4 2 10 23:34 14
9. N. Zámky 16 4 2 10 17:43 14
10. Rača 16 2 1 13 7:55 7

4. Trnava 14 9 4 1 44:6 31
5. Trenčín 14 9 3 2 46:9 30
6. Inter 14 8 2 4 35:17 26
7. Senica 14 8 1 5 29:19 25
8. Petržalka 14 7 2 5 35:10 23
9. Zl. Moravce 14 5 2 7 23:32 17
10. Karlova Ves 14 3 4 7 15:31 13
11. Prievidza 14 4 1 9 20:49 13
12. Dubnica 14 3 3 8 10:31 12
13. MŠK Púchov 14 3 2 9 18:45 11
14. Skalica 14 2 2 10 10:45 8
15. Domino 14 1 3 10 10:46 6
16. Levice 14 0 1 13 7:85 1

FUTBAL

6. liga muži
Po krajských futbalových súťažiach odštartuje už 

počas najbližšieho víkendu aj jarná edícia oblastných 
súťaží. V najvyššej oblastnej súťaži má Púchovských 
okres hneď troch zástupcov. Kým Streženice a Dolné 
Kočkovce si relatívne pokojne „vegetia“ v strede ta-
buľky, Lysá pod Makytou má už pomaly tradične úpl-
ne opačné problémy. Trináste miesto a iba štvorbo-
dový náskok na poslednú Dolnú Marikovú a čaká ju 
rozhodne náročná jarná časť súťaže. Ani Dolné Koč-
kovce, hoci sú po polovici na ôsmej priečke, nemôžu 
byť úplne bezstarostné. Bodové rozdiely nie sú veľké 
a v prípade zaváhania v dvoch – troch kolách môže 
byť všetko úplne inak. Dolnokočkovania však už v 
druhej polovici jesennej časti ukázali, že sa chcú po-
biť o vyššie poschodia tabuľky a určite tomu nebude 
inak ani tento rok na jar. Dvadsaťdva bodov na konte 
radia Streženice skôr do hornej polovice tabuľky a 
ani sedembodová strata na lídra z Hornej Poruby nie 
je nedostihnuteľná. Zvlášť ak po sklamaní z vypadnu-
tia z piatej ligy, ktoré bolo badateľné v jesennej časti 
súťaže, dokážu zabudnúť na minulý ročník a hrať svoj 
typický futbal. Skúsenosti z piatej ligy v tomto prípa-
de môžu hrať v ich prospech. Papierové predpoklady 
však nič nevyriešia, o všetkom sa rozhodne na zele-
ných trávnikoch počas najbližších trinástich týždňov. 
Verme, že v polovici júla budú mať všetci traja repre-
zentanti Púchovského okresu dôvod na úsmev. 

1. H. Poruba 14 9 2 3 39:18 29
2. Košeca 14 9 2 3 33:12 29
3. Tuchyňa 14 7 4 3 31:19 25
4. Mikušovce 14 7 3 4 32:18 24
5. Udiča 14 8 0 6 28:22 24
6. Streženice 14 6 4 4 31:18 22
7. Jasenica 14 7 1 6 25:26 22
8. D. Kočkovce 14 5 3 6 24:21 18
9. Bolešov 14 5 3 6 17:23 18
10. Pruské 14 4 5 5 27:22 17
11. Papradno 14 5 2 7 15:30 17
12. K. Podhradie 14 3 4 7 17:35 13
13. Lysá 14 3 2 9 21:41 11
14. D. Mariková 14 2 1 11 10:45 7

7. liga muži
Lídrom siedmej ligy sú s jednobodovým náskokom 

futbalisti Visolají. Po počiatočnom zaváhaní mali Vi-
solajčania výbornú druhú polovicu jesennej časti, 
keď išli od víťazstva a v predposlednom kole sa usa-
dili na špici tabuľky. Na solídnu jeseň by určite radi 
nadviazali aj v Dohňanoch, ktoré sú po polovici na 
štvrtej priečke. Ďalší dvaja zástupcovia Púchovské-
ho okresu v súťaži – futbalisti Lazov pod Makytou a 
Lednice, sú pred jarným výkopom na siedmej, resp. 
deviatej priečke. 
1. Visolaje 10 8 1 1 33:9 25
2. Kameničany 10 8 0 2 32:17 24
3. Šebešťanová 10 6 2 2 33:12 20

4. Dohňany 10 5 1 4 20:16 16
5. Sverepec 10 5 1 4 12:11 16
6. Dulov 10 4 3 3 16:16 15
7. Lazy 10 4 2 4 28:18 14
8. Kolačín 10 4 0 6 24:24 12
9. Lednica 10 3 0 7 15:36 9
10. Praznov 10 2 0 8 21:40 6
11. Bodiná 10 1 0 9 10:45 3

8. liga muži
V ôsmej lige je hneď trojica mužstiev z okresu Pú-

chov, ani jedno z nich však nemá ambície biť sa o čelo 
tabuľky. Fan Club Púchov s deviatimi bodmi stráca z 
piatej priečky na lídra už asi nedostihnuteľných 15 
bodov. Ešte o dva body menej má siedma rezerva 
Horoviec a o ďalší bod menej ôsma Dolná Breznica.    
1. N. Dubnica 8 8 0 0 50:6 24
2. Prejta 8 5 1 2 28:16 16
3. Tŕstie 8 5 1 2 21:10 16
4. Vrchteplá 8 5 1 2 26:16 16
5. FC Púchov 8 3 0 5 9:23 9
6. Č. Kameň 8 2 1 5 16:28 7
7. Horovce B 8 2 1 5 13:27 7
8. D. Breznica 8 1 3 4 11:19 6
9. Orlové 8 1 0 7 11:40 3

Cez víkend odštartujú aj oblastné futbalové súťaže

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 4-izb. byt na Nám. slobody. Tel. 0905 745 
447, 0918 182 189. 
• Kúpim, vezmem do prenájmu obchodné pries-
tory na prízemí v PU a v PB. Tel. 0915 286 885.
• Predám v Zubáku kamennú budovu s dvomi ob-
chodnými prevádzkami (Potraviny + Drobný tovar). 
Cena 64 tis. s kompletným zariadením al. 54 tis. bez 
zariadenia. Je to bývalý kultúrny dom s plochou  
200 m². Vysoký strop 4 m tu umožňuje zriadiť stolár-
sku dielňu, príp. pálenicu. Informácie na tel. 0907 746 
276. 
• Ponúkame na predaj záhradu o výmere 1 633 m² 
(lokalita Zábreh). Tel. 0948 438 488.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu 3-izbový byt (68 m²) na ulici 
Obrancov mieru v Púchove. Bytovka je po revitali-
zácii v roku 2018. Možnosť neskoršieho odkúpenia. 
Tel. 0905 550 873.
• Prenajmem, príp. predám, garáž v Marczibányiho 
záhrade. Tel. 0905 499 702.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul.:  na poschodí slnečnú kanceláriu 21 m²;  na príze-
mí priestor 36 m² vhodný pre dielňu, sklad, obchod 
alebo kanceláriu. K dispozícii je parkovacie miesto. 
Tel. 0905 262 820.
• 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.

PREDAJ RÔZNE 
• Predám za nízku cenu drevené regálové zostavy 
vhodné do predajne, skladu, garáže. Info: 0905 620 
715.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Hľadáme zamestnancov do kolektívu reštaurácie 
Čierny Havran na pozíciu čašník/servírka, pomoc-
ný kuchár/kuchárka s nástupom ihneď, t. kontakt: 
+421 918 855 760. 
• 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.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mala si rada život, 
a všetkých nás. Odišla si 
navždy, túžila si žiť, osud 
to tak zariadil, že muse-
la si nás tak nečakane 
navždy opustiť. Hoci si 
odišla a niet Ťa medzi 
nami, v našich srdciach 
zostaneš stále s nami. 
Dňa 26. 3. uplynie 10 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša drahá Emília KOŠECKÁ. 

S láskou a úctou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Už len kytičku z lásky Ti 
môžeme na hrob dať, 
spokojný, večný spánok 
priať, modlitbu tichú 
odriekať a s bolesťou v 
srdci spomínať. 
Dňa 28. 3. si pripomí-
name 6. výročie úmrtia 
našej manželky, mamy 
a babky Agnesy BIČANÍKOVEJ. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
V srdciach tých, ktorí Ťa 
milovali, budeš stále žiť. 
Dňa 25. 3. 2019 sme si 
pripomenuli smutné 
druhé výročie, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a dedko 
Paľko HALUŠKA. 

S láskou a smútkom 
v srdci spomína manželka Ivana, synovia Patrik 

a Marek a ostatná smútiaca rodina a známi. 

SPOMIENKA
Dňa 21. 3. 2019 uplynuli 
2 roky, čo nás opustil 
náš drahý manžel, otec 
a dedko 
Ing. Jozef URBAN. 

S láskou spomínajú 
manželka, deti s rodina-

mi a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE
...ale všetko a vo všetkom 
Kristus. (Kol 3, 11)
Úprimne ďakujeme všet-
kým priateľom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 11. 3. 
2019 naposledy rozlúčiť s 
našou drahou maminou, 
babkou a prababkou 
Annou HODOŇOVOU. 
Srdečne ďakujeme za sústrasť a kvetinové dary. 
Veľké ďakujem patrí aj pohrebnej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku. 

Dcéra Vlasta a syn Ľubor s rodinami.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, susedom, 
hasičom a ostatným, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim 
drahým manželom, otcom, 
dedkom a pradedkom 
Jaroslavom TRNÍKOM, 
ktorý nás opustil dňa 4. 3. 
2019 vo veku 80 rokov. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť, slová útechy a kve-
tinové dary, ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ. 
Zároveň ďakujeme aj pánovi kaplánovi, dychovej 
hudbe, spevákom a pohrebnej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku. 

Manželka a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Spi sladko svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri 
Tebe každý deň. 
Dňa 30. marca 2019 si 
pripomíname 1. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná manžel-
ka, mama a stará mama 
Irena OČKAJOVÁ, rod. 
Gažová. 
S láskou v srdci spomínajú manžel Štefan, dcéry 

Zuzana, Martina, Júlia a Jana s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Neúprosný osud to naj-
drahšie nám vzal, len veľ-
kú bolesť v srdci a smútok 
zanechal. 
Dňa 22. 3. 2019 sme si 
pripomenuli smutné 
prvé výročie, čo nás 
navždy opustil Tomáš 
MACEK. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. 

S láskou naňho spomína mama, 
sestra s rodinou, priatelia a ostatná rodina.SPOMIENKA

Dňa 29. 3. 2019 uplynie 
20 rokov, čo nás opusti-
la Veronika JURISOVÁ. 

Kto ste ju poznali, venuj-
te jej s nami tichú spo- 
mienku. 

S láskou dcéra Anna 
s rodinou.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
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RÔZNE 
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

OZNAMY 
• 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.
• Srdečne pozývame členov JDS do nášho klubu 
ZO JDS Púchov. Členovia sa stretávajú každú ne-
deľu v nepárny týždeň v klubovni nad plavárňou 
MŠK Púchov od 15:00 - 18:00 hod. Tešíme sa na vás.
• Mestské zariadenie „Veci za úsmev“ nečakalo 
až taký veľký ohlas pre dobrú vec a preto musí 
dočasne POZASTAVIŤ príjem pánskeho a dám-
skeho oblečenia. O opätovnom zbere budeme 
občanov včas informovať. Ostatný tovar, ako 
sú hračky, obuv, elektrospotrebiče, nábytok a 
rôzne ďalšie domáce potreby a spotrebiče, sú 
vítané. Mestské zariadenie „Veci za úsmev“ sa 
nachádza v budove SOV“-ky, na Námestí slobo-
dy na prvom poschodí.

STRATY - NÁLEZY
• Dňa 19. 3. 2019 sa našiel zväzok kľúčov na ceste 
smerom na „Kocku“. Majiteľ si ich môže prevziať v 
inzertnej kancelárii Púchovských novín (Hoennin-
govo námestie, budova divadla, prízemie). 

SLUŽBY
• Pomôžem vám zlepšiť vašu komunikáciu v anglic-
kom jazyku. Kontaktujte ma, ak chcete zvýšiť úroveň 
vašej angličtiny do práce alebo sa pripraviť na TOEFL 
certifikát. Pripravím vás na aj ústnu maturitu z AJ. 
Vyučujem jednotlivcov alebo malé skupiny v meste 
Púchov prípadne v blízkom okolí. Zavolajte alebo 
napíšte na 0904 176 064 alebo 0940 303 566.
• 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 OXYGE-
NOTERAPIOU – kyslíková terapia  môže spomaliť star-
nutie a celkovo zregenerovať organizmus, 25 minút 
4,50 eur. V ponuke aj magnetoterapia 3D, Bachova 
terapia, Bicom Optima biorezonancia, Biofeedback, 
Plazma generátor RPZ14. Biodetox – biorezonančné 
centrum, Štefánikova ul. 814/6, 020 01 Púchov (pasáž 
oproti Divadlu). Kontakt: 0902 895 623.

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

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

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. máj MÁJOVÁ PRAHA + ČESKÝ ŠTERNBERK, 5.-7. júl ČESKÝ RAJ, 11.-14. júl ŠUMAVA a JUŽNÉ ČECHY, 25.-28. júl ČESKÉ 
ŠVAJČIARSKO a DRÁŽĎANY, 8.-17. august 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!

27. apríl 2019 

Cena: 24 €

ORAVSKO-LIPTOVSKÉ POTULKY
Po stopách Perinbaby i Pacha, hybského zbojníka!

NOVINKA!

Ľahká turistika, kostolíky Unesco, Zuberec a oveľa viac!
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ZUBNÁ 
AMBULANCIA

OBJEDNAJTE SA:
CENGIDENT
Moravská 682, Púchov

0948 309 343

CENGIDENT

CEREC
KORUNKA NA POČKANIE

JEDNA NÁVŠTEVA 
ZUBNEJ AMBULANCIE

ŠPIČKOVÁ KVALITA 
KERAMICKÝCH MATERIÁLOV

A BIOKOMPATIBILITA

CEREC CHRÁNI A PODPORUJE 
VLASTNÚ ŠTRUKTÚRU ZUBU

ŽIADNE 
PROVIZÓRNE 
RIEŠENIE!


