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Volebná účasť 
Volebná účasť v Slovenskej republike dosiahla  
41,8 %, čo je 1 847 417 voličov. Oproti prvému kolu 
bola účasť nižšia, vtedy prišlo hlasovať 2 158 859 
voličov, čo je 48,7 % hlasov. V Trenčianskom samo-
správnom kraji (TSK) bolo zapísaných v zoznamoch 
484 954 voličov. Komisie im vydali 222 276 hlasova-
cích lístkov, voliči odovzdali 217.519 platných hlaso-
vacích lístkov. Volebná účasť v TSK dosiahla 45,8 %. 
Po Bratislavskom samosprávnom kraji (54,6 %) bola 
druhá najvyššia na Slovensku. Najvyššia volebná 
účasť v TSK bola v okrese Trenčín, kde prišlo k urnám 
49,7 % voličov. Nasledovali okresy Nové Mesto nad 
Váhom (47,0 %), Myjava (46,4 %), Prievidza (44,8 %), 
Bánovce nad Bebravou (44,8  %), Púchov (44,7  %), 
Považská Bystrica (43,9 %) a najmenej voličov prišlo 
k urnám v okrese Partizánske (42,7 %).

Volebné výsledky
Zuzanu Čaputovú volilo na Slovensku 1 056 582 
voličov a Marošovi Šefčovičovi odovzdalo svoj 
hlas 752 403 voličov. V 1. kole prezidentských vo-

lieb Zuzana Čaputová zvíťazila v 71 zo 79 okre-
sov, v 2. kole výsledky už neboli také jednoznač-
né. Maroš Šefčovič zvíťazil tam, kde je dlhodobo 
úspešný Smer - na východe a severe Slovenska, 
voličov mal zvyčajne na vidieku. Zuzana Čapu-
tová dominovala na západe, zvíťazila na väčšine 
stredného Slovenska a uspela najmä v mestách.

Voliči okresu Púchov zvyčajne volia inak, než je 
celoslovenský priemer. V  prezidentských voľ-
bách až na jednu výnimku volili v 2. kole vždy 
neúspešného kandidáta. Bolo to tak aj tento 
rok: v okrese Púchov vyhral kandidát Smeru 
Maroš Šefčovič s 53,4 % hlasov. Podobne to 
bolo vo väčšine obcí okresu. Najväčšiu podporu 
mal Maroš Šefčovič v Hornej a Dolnej Breznici, 
Mojtíne, Visolajoch, Lednici, Dolných Kočkov- 
ciach, Kvášove a Dohňanoch. Budúca prezident-
ka Zuzana Čaputová zvíťazila len v okresnom 
meste Púchov a štyroch obciach - v Záriečí, La-
zoch pod Makytou, Horovciach a Vydrnej.

Profil novej prezidentky
Zuzana Čaputová sa narodila v Bratislave.  
V súčasnosti žije v Pezinku so svojou rodinou. Je 
matkou dvoch detí. Študovala na Právnickej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú 
úspešne skončila v roku 1996. Počas štúdia a po 
jeho skončení pracovala v miestnej samosprá-
ve v Pezinku, najprv ako asistentka na právnom 
oddelení, neskôr ako zástupkyňa prednostu 
mestského úradu. Od roku 1998 pôsobila v tre-
ťom sektore, kde sa venovala verejnej správe 
a problematike týraných a zneužívaných detí.  
V rokoch 2001 až 2017 spolupracovala s ob-
čianskym združením VIA IURIS, od roku 2010 
ako advokátka. Venovala sa témam právneho 
štátu a presadzovaniu spravodlivosti vo vybra-
ných oblastiach práva, napríklad fungovaniu 
justičných orgánov, zodpovednosti verejných 
činiteľov, transparentnému nakladaniu s verej-
ným majetkom a posilňovaniu verejnej kontroly 
verejnej moci.

V Pezinku vyše desať rokov stála na čele verej-
nej kampane proti povoleniu ďalšej skládky od-
padu, ktorá by znečistila pôdu, vzduch a vodu 
v meste a okolí. Zápas proti skládke vyvrcholil  
v roku 2013, keď slovenský Najvyšší súd rozho-
dol, že nová povolená skládka bola nezákonná. 
Tento verdikt nadväzoval na rozhodnutie Súd-
neho dvora Európskej únie, ktorý potvrdil právo 
verejnosti na účasť pri rozhodovaní v záležitos- 
tiach, ktoré ovplyvňujú životné prostredie. Súdny 
dvor EÚ spresnil viaceré dovtedy sporné právne 
otázky na uvedenej kauze, ktoré sú dnes záväzné 
pre celú Európsku úniu. Za líderstvo v kauze pe-
zinská skládka bola Zuzana Čaputová v roku 2016 
ocenená udelením prestížnej Goldmanovej envi-
ronmentálnej ceny. Laureátov tejto ceny vyberá 
medzinárodná porota a experti z celého sveta za 
trvalý a významný prínos v oblasti ochrany život-
ného prostredia. Toto významné medzinárodné 
ocenenie, ktoré je často prirovnávané k Nobelo-
vej cene v oblasti environmentalistiky, si prevzala 
v San Franciscu.

Prezidentovi Andrejovi Kiskovi uplynie funkčné 
obdobie 15. júna 2019, vtedy bude inaugurovaná 
jeho nástupkyňa Zuzana Čaputová.

Zdroj: volbysr.sk, zuzanacaputova.sk
Foto: Peter Konečný a Slavomír Flimmel

Púchov si po prvej primátorke zvolil prvú prezidentku
Zuzana Čaputová získala na Slovensku 58,4 % platných hlasov a stane sa prvou prezidentkou Sloven-
skej republiky. V Púchove získala 51,1 % platných hlasov a tesne porazila Maroša Šefčoviča.

Obec Kandidát Hlasov %
Púchov Čaputová Zuzana  3 312 51,11
Púchov Šefčovič Maroš  3 168 48,88
Beluša Čaputová Zuzana  1 032 44,86
Beluša Šefčovič Maroš  1 268 55,13
Dohňany Čaputová Zuzana   255 37,94
Dohňany Šefčovič Maroš   417 62,05
Dolná Breznica Čaputová Zuzana   107 33,86
Dolná Breznica Šefčovič Maroš   209 66,13
Dolné Kočkovce Čaputová Zuzana   183 35,53
Dolné Kočkovce Šefčovič Maroš   332 64,46
Horná Breznica Čaputová Zuzana   35 25,00
Horná Breznica Šefčovič Maroš   105 75,00
Horovce Čaputová Zuzana   171 52,45
Horovce Šefčovič Maroš   155 47,54
Kvašov Čaputová Zuzana   71 36,04
Kvašov Šefčovič Maroš   126 63,95
Lazy pod Makytou Čaputová Zuzana   216 52,68
Lazy pod Makytou Šefčovič Maroš   194 47,31
Lednica Čaputová Zuzana   87 34,66
Lednica Šefčovič Maroš   164 65,33
Lednické Rovne Čaputová Zuzana   684 45,78
Lednické Rovne Šefčovič Maroš   810 54,21
Lúky Čaputová Zuzana   154 43,25
Lúky Šefčovič Maroš   202 56,74
Lysá pod Makytou Čaputová Zuzana   358 47,54
Lysá pod Makytou Šefčovič Maroš   395 52,45
Mestečko Čaputová Zuzana   98 49,00
Mestečko Šefčovič Maroš   102 51,00
Mojtín Čaputová Zuzana   55 32,73
Mojtín Šefčovič Maroš   113 67,26
Nimnica Čaputová Zuzana   147 45,93
Nimnica Šefčovič Maroš   173 54,06
Streženice Čaputová Zuzana   158 46,47
Streženice Šefčovič Maroš   182 53,52
Visolaje Čaputová Zuzana   122 34,56
Visolaje Šefčovič Maroš   231 65,43
Vydrná Čaputová Zuzana   60 51,72
Vydrná Šefčovič Maroš   56 48,27
Záriečie Čaputová Zuzana   138 56,32
Záriečie Šefčovič Maroš   107 43,67
Zubák Čaputová Zuzana   93 43,86
Zubák Šefčovič Maroš   119 56,13
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Slávnostné podujatie, ktoré sa 
uskutočnilo v Divadle Púchov, or-
ganizuje mesto v spolupráci so 
školami, ktoré má v zriaďovateľskej 
pôsobnosti a takisto v spolupráci s 
obcami, ktoré patria pod Spoločný 
školský úrad Púchov. Okrem pe-
dagógov púchovských škôl si oce-
nenie, presne na Svetový deň uči-
teľov, prevzali aj učitelia a učiteľky 
z materských a základných škôl zo 
Záriečia, Lysej pod Makytou, Lazov 
pod Makytou, Nimnice a Streženíc.  

„Pri príležitosti dňa učiteľov už od-
znelo mnoho slov, ktoré vyjadrova-
li ocenenie práce pedagógov, tiež 
také, ktoré vyjadrovali úctu a obdiv 
k učiteľskému poslaniu. Dnes upro-
stred hektického života plného zho-
nu a povinností sa ten čas na chvíľu 
zastavil, aby ako malé pohladenie 
duše bol venovaný práve vám. Prij- 
mite moje poďakovanie za to, že 
ste sa rozhodli stať učiteľmi, že ste 
v tomto povolaní vytrvali a chcete 
pokračovať naďalej. Je už súčasťou 
vášho životného štýlu deliť sa o svoj 
čas, vedomosti, osobné skúsenosti a 
lásku so svojimi žiakmi, tými, ktorí 
neskôr od vás odídu do života...,“ 
uviedla  v príhovore primátorka.

Premiéru na podujatí malo odo-
vzdávanie Pamätných plakiet Jána 
Amosa Komenského, ktoré za celo-
životnú prácu s deťmi a mládežou 
získala trojica pedagogičiek: Emília 
Šipulová, Eleonóra Marečková a ria-
diteľka Základnej umeleckej školy v 
Púchove Zdenka Tunegová, ktorá po 
40-tich rokoch pedagogickej práce 
odchádza do dôchodku. Jej odkaz  

v dojímavom príhovore prítomným 
kolegom znel: „Žiak si často neza-
pamätá, čo ho učiteľ učil, ale urči-
te si zapamätá to, aký pocit v ňom 
zanechal.“

O kultúrny program, ktorým bolo 
slávnostné odovzdávanie ocenení 
popretkávané, sa postarali žiaci Zá-
kladnej umeleckej školy v Púchove, 
púchovskí školáci a študenti.

OCENENÍ PEDAGÓGOVIA:
Jitka Bieliková, MŠ Požiarna 1292
Eva Muržicová, MŠ Požiarna 1292
Eva Veličová, MŠ Požiarna 1291 
Ľubomíra Pekarová, MŠ Požiarna 1291 
Anna Loduhová, MŠ Mládežnícka 
Danka Černičková, MŠ Chmelinec 
Zuzana Tomanová, MŠ Chmelinec 
Renáta Filiačová, MŠ Chmelinec 
Anna Labantová, ZŠ s MŠ Slovanská 
Zuzana Bednárová, ZŠ Komenského 
Martin Leško, ZŠ Komenského 
Miroslav Bučko, ZŠ Mládežnícka 
Antónia Aradská, ZŠ Mládežnícka 
Alena Škripcová, ZŠ Mládežnícka 
Eva Šimšálková, ZŠ Gorazdova 
Jana Kucejová, ZŠ Gorazdova 
Roman Špaček, ZŠ s MŠ Slovanská  
Emília Pacholíková, ZŠ s MŠ Lazy p/M 
Jitka Učňová, ZŠ s MŠ Lysá p/M 
Janka Húževková, ZŠ s MŠ Lysá p/M 
Štefan Húževka, ZŠ s MŠ Záriečie 
Natália Vráblová, ZŠ s MŠ Záriečie 
Vlasta Brehovská, MŠ Nimnica 
Oľga Huťová, MŠ Nimnica 
Anna Kotočová, ZŠ Streženice
Martina Suchánková, MŠ Streženice
Juraj Olšák, ZUŠ Púchov
Jana Kuchtová, CVČ Včielka Púchov
Katarína Denešová, CVČ Včielka Púchov

-msú-tm-

Na Deň učiteľov si ocenenia prevzalo viac ako tridsať pedagógov 
28. marca ocenila primátorka Púchova Katarína Heneková v rámci tradičného podujatia, ktoré radni-
ca pravidelne organizuje na Deň učiteľov, tridsaťdva pedagogičiek a pedagógov materských a základ-
ných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času. 

Foto: S. Flimmel

Emília Šipulová si prevzala 
Pamätnú plaketu J. A. Komenského.

Ocenená Zdenka Tunegová počas príhovoru po prevzatí 
Pamätnej plakety J. A. Komenského.
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V pondelok 25. marca sa v Nemšo-
vej uskutočnilo od jesenných komu-
nálnych volieb prvé rokovanie Rady 
Regionálneho združenia miest a 
obcí stredného Považia (RZMOSP), 
na ktorom sa zúčastnila aj primátorka 
Katarína Heneková. Členom RZMOSP 
je mesto Púchov od 1. marca 2019. 
Regionálne združenie si schválilo 
programové zameranie na tento rok. 
Jedným z jeho bodov je aj trvať na 
tom, aby presun ďalších kompetencií 
na samosprávu obcí a miest nebol 
bez zodpovedajúceho finančného 
krytia a  garancie minimálnej výšky 
podielových daní pre rok 2019. V pro-

gramových zámeroch je definovaný 
aj nesúhlas s predloženým návrhom 
stavebného zákona vypracovaného 
ministerstvom dopravy a výstavby, 
najmä s jeho zámerom odňať prene-
sený výkon štátnej správy z miesnej 
samosprávy na súkromné subjekty, 
tzv. stavebných komisárov. Katarína 
Heneková bola na tomto stretnutí 
zároveň zvolená ako priamy zástup-
ca do „veľkej“ Rady Združenia miest a 
obcí Slovenska v Bratislave.    

V utorok 26. marca sa v Púchove v 
Sisi Gardens stretlo mimoriadne val-
né zhromaždenie Miestnej akčnej 
skupiny (MAS) Naše Považie, ktorá 
združuje 48 samospráv okresov Pú-
chov a Považská Bystrica, partnerov 
z oblasti podnikateľského a nezisko-
vého sektora pôsobiacich na území 
týchto samospráv i fyzické osoby. 
Členom MAS je aj mesto Púchov, na 
valnom zhromaždení ho zastupovala 
primátorka. 
Predseda MAS Naše Považie Peter 
Ježo informoval prítomných členov 
(starostov), že dôvodom na zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia valného 

zhromaždenia bola nutnosť schvá-
lenia návrhu stanov, ktoré reflektujú 
aktuálne dokumenty Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR a zároveň potrebu zapracovania 
hlasovania per rollam. Predseda MAS 
zároveň prítomným predložil návrh 
doplňujúcich volieb členov predsed-
níctva, v ktorých valné zhromaždenie 
zvolilo za člena predsedníctva MAS 
Naše Považie JUDr. Katarínu Heneko-
vú.  

Takisto v utorok 26. marca sa pri-
mátorka zúčastnila prehliadky neby-
tových priestorov v budove SOV na 
Námestí slobody, ktoré mesto po- 
núklo Slovenskej pošte ako vhodné 
na zriadenie ďalšej pobočky. Ide o 
priestory, kde v súčasnosti sídli pre- 
dajňa podlahovín a kobercov. Slo-
venská pošta plánuje po urgen- 
ciách poslancov, predstaviteľov pod-
nikateľského sektoru i mesta pristúpiť 
k zriadeniu novej pobočky v Púchove, 
ktorá v minulosti sídlila takisto v bu-
sove SOV-ky na Námestí slobody.

V stredu 27. marca sa primátorka  
K. Heneková spolu s vedúcim od-
delenia výstavby Mestského úradu 
Púchov Miroslavom Svoradom v Ban-
skej Štiavnici stretla s predstaviteľmi 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. Predmetom vzájomného 
stretnutia bolo oboznámenie sa a 
prerokovanie plánovaného zámeru 
vybudovania športovo-kultúrnej a 
oddychovej zóny pri Váhu od Šport-
centra smerom na Nimnicu. 

Zasadnutie Rady RZMOSP, za vrchstolom v strede predseda 
Jozef Trstenský,  primátor Nového Mesta nad Váhom.

Vo štvrtok 28. marca sa na pôde 
mestského úradu uskutočnilo pra-
covné stretnutie, na ktorom sa primá-
torka Púchova spolu s kompetentný-
mi pracovníkmi oboznámila, v akom 
stupni prípravy sa nachádza projekt 
výstavby rýchlostnej komunikácie 
R6, ktorou sa cez Púchovskú dolinu 
zabezpečí dopravné prepojenie s 
Českou republikou. Pôvodne bola R6 
plánovaná ako štvorpruhová cesta, 
aktuálny stav hovorí o dvojpruhovom 
usporiadaní. Vypracovaný projektový 
zámer je momentálne pripravený k 
distribúcii na ministerstvo životného 
prostredia, kde ho čaká pripomien-
kovanie dotknutých obcí. Investorom 
tejto verejno-prospešnej stavby je 
Národná diaľničná spoločnosť.

-msu-

Zástupcovia Slovenskej pošty si v spoločnosti primátorky a pracovníkov 
mestského úradu a  MsBP prezreli ponúkané  nebytové priestory 

v budove SOV na Námestí slobody .

Mimoriadne valné zhromaždenie MAS Naše Považie.

Mesto Púchov 
aj na Facebooku
Od uplynulého týždňa sa mesto 

Púchov prezentuje aj prostred-

níctvom sociálnej siete Facebook  

v snahe využívať dostupné a obľú- 

bené masovokomunikačné pros-

triedky. Zámerom radnice je pro-

stredníctvom Facebooku propa-

govať svoje aktivity, uverejňovať 

praktické informácie najmä pre Pú-

chovčanov, aktuálne spravodajstvo, 

ale aj pozvánky z oblasti kultúry a 

športu. 

www.facebook.com/puchovofficial
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Pracovníci mestskej spoločnosti 
PTSM, s. r. o. okrem jarného orezu 
ozdobných kríkov a výsadby jarných 
kvetov v uplynulých dňoch upravili 
tiež povrch dvora Základnej ume-
leckej školy Púchov a parkovisko za 
Mestským úradom v Púchove. Pokra-
čujú tiež v každoročnej jarnej údržbe 
cestných komunikácií zničených po-
čas zimnej prevádzky.

PTSM, s. r. o.

Bytová komisia riešila byty aj nebytové priestory

Končiace nájomné zmluvy 
mestských bytov
Referentka bytovej politiky mest-
ského úradu Terézia Luhová podala 
krátku referenciu o končiacich ná-
jomných zmluvách. K  31. 5. a 1. 6. 
2019 končí 27 nájomných zmlúv na 
byty. Z toho je 23 zmlúv pre byty po-
stavené s podporou ŠFRB a 4 sú byty 
postavené z rozpočtových pros-
triedkov mesta. Do 18. 3. 2019 si po-
dalo žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy 15 nájomníkov. Podľa zatiaľ 
zistených skutočností prevyšuje 
jedna rodina príjem nad hranicu 
4,5-násobku životného minima, 
traja nájomníci majú podlžnosti 
na nájomnom, aj na komunálnom 
odpade za rok 2018. V  troch prípa-
doch majú nájomníci podlžnosti len 
na nájomnom a v dvoch prípadoch 
majú podlžnosti na neuhradenom 
poplatku za komunálny odpad za 
rok 2018. V dvoch prípadoch je 
predpoklad, že mohlo dôjsť k pre-
chodu nájmu zo zákonných dôvo-
dov - trvalé opustenie domácnosti 
rodičov a prechod nájmu na deti. 

Príprava poradovníka 
pre rok 2019
Na základe predchádzajúceho stret-
nutia u vedúcej oddelenia dopravy a 
služieb za účasti predsedu komisie a 
referentky bytovej politiky bolo čle-
nom komisie z kategórie „garsónky 

a jednoizbové byty“ predstavených 
6 žiadateľov z celkového počtu 27. 
V kategórii 2-izbové byty bolo čle-
nom komisie predstavených 11 žia- 
dateľov z celkového počtu 33. Po 
diskusii komisia odporúča preveriť 
a zavolať na komisiu, ktorá sa bude 
zaoberať doplnením poradovníka 
pre rok 2019 nasledovných žia-
dateľov. V kategórii 3-izbové byty 
bolo členom komisie predstave-
ných 7 žiadateľov z celkového po-
čtu 14. Po diskusii komisia odporu-
čila zavolať na komisiu (3. 4. 2019) 
ešte ďalších žiadateľov.

Žiadosti o odkúpenie bytov 
V súčasnosti má mesto 20 bytov, 
ktoré sú postavené z rozpočto-
vých prostriedkov mesta a je ich 
možné odpredať. Vedúca oddele-
nia dopravy a služieb Alena Vav-
rová vysvetlila členom komisie, že 
v prípade, že žiadatelia požiadali 
o  odpredaj nájomných bytov bez 
podpory ŠFRB či dotácie do 31. 
12. 2016, malo mesto povinnosť 
byty odpredať za regulovanú cenu. 
V súčasnosti je možné cenu určiť 
dohodou, t. j. odpredávať byty v 
starom režime za regulovanú cenu, 
ale aj za trhovú cenu stanovenú 
znaleckým posudkom. Predseda 
komisie odporúča dať možnosť 
súčasným nájomníkom odkúpiť 
si nájomný byt, nakoľko sa chys-

tá výstavba, rekonštrukcia ďalších 
objektov na nájomné byty a mesto 
potrebuje zvýšiť svoje príjmy. Po 
diskusii komisia odporúča urobiť 
analýzu týchto 20 bytov, ktorá bude 
obsahovať dĺžku nájomného vzťa-
hu daného nájomníka s mestom a 
výpočet ceny spôsobom podľa VZN 
č. 3/2009 o predaji bytov a neby-
tových priestorov v meste Púchov. 
Zároveň bolo navrhnuté zriadenie 
užšej komisie, ktorá by sa zaobera-
la odpredajom bytov, nastavením 
podmienok, za akých by sa odpre-
dali byty, ktoré je možné odpredať  
v zmysle platnej legislatívy.

Končiace nájomné zmluvy 
nebytových priestorov
Komisii bolo oznámené vyhlásenie 
nového ponukového konania na 
nebytový priestor po Reštaurácii 
Marczibányi s novými podmienka-
mi, ktoré boli spracované mestským 
úradom a JUDr. Antonom Škole-
kom. V súčasnosti sú známi dvaja 
vážni záujemcovia. V diskusii bolo 
navrhnuté poskytnúť informácie 
ohľadom neverejného zasadnutia 
komisie mestským médiám - Pú-
chovskej televízii a Púchovským 
novinám. 

Spracoval Slavomír Flimmel

Dňa 18. 3. 2019 zasadala komisia bytovej politiky pri mestskom zastupiteľstve. Rokovanie síce prebehlo 
ako neverejné, ale nový predseda komisie poslanec Rudolf Marman poskytol našim novinám podrobné 
informácie o jej priebehu.

Pracovníci podniku technických služieb nezaháľajú
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Mestská polícia

ZDRAVIE

Za vypaľovanie trávy hrozia vysoké pokuty

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Púchovskí hasiči zasahovali pri požiari, pri 
dopravnej nehode, ale i pri otváraní bytu

Pri nehode troch vozidiel v Púchove utrpela vodička zranenie tváre.                       FOTO: HS Púchov

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice v Púchove absolvovali od 21. marca 
do 28. marca štyri zásahy.

V piatok 22. marca zasahovali púchovskí hasiči pri 
otvorení bytu v Púchove. V byte sa nachádzala oso-
ba, ktorú hasiči odovzdali zdravotným záchranárom. 
Na mieste zasahovali traja príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru.

V rovnaký deň vyslali púchovských hasičov k požia-
ru konárov a odpadu v blízkosti cesty v obci Púchov, 
časť Kolonka. Na mieste zasahovali traja príslušníci s 
dvomi vozidlami. 

V stredu 27. marca bola jednotka z Hasičskej stani-
ce Púchov vyslaná k dopravnej nehode dvoch osob-
ných motorových vozidiel a jednej dodávky v meste 
Púchov smerom na Dolné Kočkovce. Vodička jedné-
ho z vozidiel mala poranenia tváre a bola ošetrená 
zdravotnými záchranármi. Na mieste zasahovali traja 
príslušníci.

V ten istý deň bola jednotka vyslaná na technický 
zásah v meste Púchov. Išlo o vyslobodenie dvoch 
osôb z výťahu. Na mieste zasahovali traja príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru, nikto neutrpel zra-
nenie.                        HS Púchov

Každý rok spolu s postupným otepľovaním zazna-
menávajú hasiči zvýšený počet požiarov, ktoré vzni-
kajú v dôsledku spaľovania biologického odpadu 
alebo plošného vypaľovania trávnatých porastov. Ich 
častou príčinou býva nedbanlivostné konanie osôb 
pri spaľovaní biologického odpadu, následkom čoho 
sa požiar vplyvom vetra rýchlo rozšíril do okolia a 
spôsobí nemalé škody.

Hasiči varujú pred nebezpečenstvom jarného 
spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z poorezáva-

ných stromov, pričom občanom odporúčajú takéto 
odpady kompostovať alebo využívať organizované 
akcie na odvoz biologického odpadu.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. 
Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnic-
ká osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta 
môže dosiahnuť až do výšky 16.596 eur.

KR HaZZ Trenčín 

Kým vo väčšine okresov Trenčianskeho samospráv-
neho kraja došlo v minulom týždni k miernemu zní-
ženiu chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, 
v Púchovskom okrese paradoxne chorobnosť výraz-
ne stúpla. V dvanástom kalendárnom týždni bola v 
okrese Púchov chorobnosť 1686 ochorení na 100.000 
obyvateľov, v minulom týždni chorobnosť stúpla na 
2149 ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia bola minulý týždeň v 
Púchovskom okrese najvyššia v Trenčianskom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týždeň 

4754 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 
necelé dve percentá. Najnižšia chorobnosť – 1190 
ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Po-
važská Bystrica. 

Z celkového počtu ochorení bolo 464 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť klesla len minimálne 
– o 1,8 percenta. Chrípka v Trenčianskom kraji trápila 
minulý týždeň najmä deti od šesť do 14 rokov. Pre 
chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiad-
nej škole a školskom zariadení v okrese.                    (r)

Chorobnosť na respiračné ochorenia v Púchovskom 
okrese prudko stúpla, bola najvyššia v kraji

Obišla bez pokuty
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici dvory, kde mala 
na lavičke ležať neznáma žena. Mestskí policajti 
našli na mieste sedieť na lavičke ženu, ktorá bola 
evidentne pod vplyvom alkoholu. Dopustila sa 
priestupku proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta – vzbudzovanie verejného pohorše-
nia. Ženu hliadka mestskej polície previezla do 
miesta trvalého bydliska, kde si ju prevzal manžel. 
Priestupok policajti vyriešili napomenutím.  

Prezradil ich zápach
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého v pivnici bytového 
domu na Mojmírovej ulici spia bezdomovci a 
strašne zapáchajú. Hliadka mestskej polície na 
mieste našla dve osoby bez domova, ktorí spali 
na sadrokartóne v pivničných priestoroch a do-
púšťali sa priestupku proti verejnému poriadku - 
prespávanie pod vplyvom alkoholu na verejnosti. 
Oboch bezdomovcov mestskí policajti z miesta 
vykázali, priestupok vyriešili napomenutím.   

Zatúlaný pes skončil v koterci
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie ženy z Keblia, že pri moste v miestnej 
časti Hrabovka sa pohybuje pes väčšieho vzrastu. 
Hliadka mestskej polície po príchode na miesto 
psa odchytila a umiestnila do koterca v Podniku 
technických služieb mesta Púchov. Ryšavý pes 
väčšieho vzrastu mal na krku obojok a dve iden-
tifikačné čísla na hliníkovom štítku. Priestupok
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o 
chove psov je v riešení. 

Deti mali „žúrku“ pri vodojeme
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v areáli vodojemu na 
Tulipánovej ulici v Púchove, kde skupina mladých 
ľudí robila neporiadok (znečisťovanie verejného 
priestranstva papierovým odpadom z potra-
vín), správala sa hlučne a púšťala hlasnú hudbu. 
Priestupky desiatich mladých ľudí hliadka mest-
skej polície vyriešila napomenutím, po uprataní 
priestranstva ich z miesta vykázala. V prípade 
mladistvých osôb hliadka na miesto povolala ro-
dičov, ktorých informovala, že deti boli na streche 
vodojemu  a hrozil im pád.  

Včely nikoho neohrozili
Z operačného strediska Hasičskej a záchrannej 

služby informovali dispečing mestskej polície, 
že na Ulici 1. mája má byť na detskom ihrisku za 
supermarketom roj včiel. Včely podľa hasičov ne-
predstavovali žiadne riziko pre občanov. Podľa 
včelára, ktorý bol na mieste, sa včely pária a niko-
mu neublížia. Z operačného strediska Hasičského 
a záchranného zboru požiadali hliadku, aby mies-
to opáskovala a zakázala tam vstup.

Stál nad uzáverom vody
Domovníčka bytového domu na Ulici dvory 

požiadala hliadku mestskej polície o zistenie ma-
jiteľa osobného motorového vozidla, ktoré stálo 
nad poklopom do šachty s hlavným uzáverom 
vody. Vodu bolo treba odstaviť pre poruchu vody 
v priestoroch garáží. Po zistení majiteľa ho mest-
skí policajti kontaktovali a asi po dvadsiatich min-
útach automobil preparkoval. 

Klopal na zlé dvere?
Hliadka mestskej polície zasahovala na Ulici 

1.mája, kde sa neznámy muž dobíjal do slobodár-
ne, kde nemal ani prechodné ani trvalé bydlisko. 
Hliadka na mieste našla muža, ktorého z miesta 
vykázali. Priestupok hliadka vyriešila napomenu-
tím. 
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K vypusteniu poštových poukážok ako 
jedného zo spôsobov úhrady sa mes-
to Púchov rozhodlo pristúpiť najmä 
kvôli výraznej administratívnej záťaži 
pri spracovaní, ktorá je personálne i 
časovo veľmi náročná, čo v konečnom 
dôsledku zaplatia všetci občania. Ďal-
ším rovnako dôležitým dôvodom je 
nízke percento tých, ktorí vystavený-
mi poštovými poukážkami aj reálne v 
praxi poplatky mestu uhrádzali. 

„Poukážky sa dali spracovať a tlačiť, 
následne sa na našom ekonomickom 
oddelení priraďovali k jednotlivým 
rozhodnutiam, čo bolo náročné na 
pozornosť a odďaľovalo to samotnú 
expedíciu rozhodnutí. Tento krok 
hodnotím pozitívne, nakoľko nám to 
ušetrí čas pri spracovaní a expedícii 
rozhodnutí a takisto sa zníži prácnosť 
pri kontrole mesačných výkazov daní 
a rozpočtu,“ vysvetľuje vedúca ekono-
mického oddelenia Mestského úradu 
(MsÚ) Púchov Lucia Pružinská.

Navyše, pri platbe poštovou po-
ukážkou znášali občania aj ďalší 
poplatok vo výške 50 alebo 65 cen-
tov (podľa výšky vyrubenej sumy), 
ktorý si účtuje pošta. V prípade, ak 
občania uhrádzali daň počas roka v 
štyroch splátkach, spomínaný po-
platok pošty sa násobil.

V uplynulom roku 2018 vydalo mesto 
Púchov na zaplatenie dani z nehnuteľ-
nosti a poplatok za komunálny a drob-
ný stavebný odpad celkom 32 053 
poštových poukážok. V prípade dane 
z nehnuteľnosti vlani mesto vydalo 15 
807 poštových poukážok. Platbu cez 
ne zrealizovalo len necelých 14 per-
cent občanov. Poukážok vydaných ob-
čanom na zaplatenie vyrubeného po-
platku za odpad bolo v minulom roku 
vystavených 16 246. S takto vystave-
nou poukážkou sa na poštu dostavilo 
len necelých 21 percent občanov. 

Dane z nehnuteľnosti a poplatky za odpad môžete
uhradiť prevodom na účet alebo hotovosťou v pokladni
Od poštových poukážok mesto Púchov upúšťa

Zo štatistiky je zrejmé, že drvivá väč-
šina občanov využíva v oboch prí-
padoch na úhradu radšej bankový 
prevod alebo platbu v hotovosti pro-
stredníctvom pokladne na mestskom 
úrade. „Tento krok si vyžiadal per-
sonálne posilnenie pracoviska po-
kladne na mestskom úrade a takisto 
otváracích hodín, s čím sme počítali. 
V mesiaci máj, kedy sa predpokla-
dá najväčší nápor, bude pokladňa 
otvorená od pondelka do piatka od 
7.00 do 16.00 hodiny. V rámci tohto 
pracoviska budú fungovať tri samo-
statné pokladne,“ dopĺňa Zuzana 
Brindzová, ktorá je poverená vede-
ním právno-organizačného odde-
lenia MsÚ Púchov. V ostatnom čase 
bude pokladňa na mestskom úrade 
k dispozícii ako zvyčajne, podľa otvá-

Apríl je mesiacom, kedy púchovská radnica každoročne pristupuje k distribuovaniu  
platobných výmerov za daň z nehnuteľnosti pre občanov a takisto k výmerom poplatkov 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Tento rok budú môcť občania miestne 
dane a poplatky za odpad uhradiť dvomi spôsobmi: prevodom na účet alebo hotovosťou  
v pokladni – od poštových poukážok mesto Púchov upúšťa.  

racích hodín, ktoré sú uverejnené na 
webe mesta Púchov.        

Výmery za dane a poplatok za odpad 
začnú roznášať v Púchove po domác-
nostiach poverené osoby (zväčša pra-
covníci mestského úradu) v období 
po veľkonočných sviatkoch. V tejto 
súvislosti dávame do pozornosti ši-
rokej verejnosti, že takýto poverený 
pracovník disponuje poverením MsÚ 
Púchov, ktoré si treba v prípade po-
chybností vyžiadať, i keď totožnosť 
mnohých z nich občania už z pred-
chádzajúcich rokov dobre poznajú. 

Mesto zároveň upozorňuje, že pove-
reného pracovníka nie je v žiadnom 
prípade nutné púšťať do bytu, alebo 
mu dokonca zaplatiť daň či poplatok 

za odpad v hotovosti. Platobný výmer 
si občan preberie z ruky do ruky opro-
ti podpisu. 

Radnica súčasne vyzýva občanov, 
aby na úhradu za daň z nehnuteľnos-
ti alebo poplatku za odpad využívali 
prioritne bankový prevod. 

T. Moravcová, MsÚ Púchov

„Radnica prosí občanov, aby na zaplatenie dane z nehnuteľnosti 
alebo poplatku za odpad využívali internetbanking.“

Otváracie hodiny POKLADNE 

MsÚ Púchov:

PO   7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:30 

UT   7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:00

ST    7:15 – 11:00 a 12:00 – 16:00

ŠT    7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:00

PI     7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:00
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Púchovskí hasiči zasahovali pri požiari, pri 
dopravnej nehode, ale i pri otváraní bytu

Pri nehode troch vozidiel v Púchove utrpela vodička zranenie tváre.                       FOTO: HS Púchov

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice v Púchove absolvovali od 21. marca 
do 28. marca štyri zásahy.

V piatok 22. marca zasahovali púchovskí hasiči pri 
otvorení bytu v Púchove. V byte sa nachádzala oso-
ba, ktorú hasiči odovzdali zdravotným záchranárom. 
Na mieste zasahovali traja príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru.

V rovnaký deň vyslali púchovských hasičov k požia-
ru konárov a odpadu v blízkosti cesty v obci Púchov, 
časť Kolonka. Na mieste zasahovali traja príslušníci s 
dvomi vozidlami. 

V stredu 27. marca bola jednotka z Hasičskej stani-
ce Púchov vyslaná k dopravnej nehode dvoch osob-
ných motorových vozidiel a jednej dodávky v meste 
Púchov smerom na Dolné Kočkovce. Vodička jedné-
ho z vozidiel mala poranenia tváre a bola ošetrená 
zdravotnými záchranármi. Na mieste zasahovali traja 
príslušníci.

V ten istý deň bola jednotka vyslaná na technický 
zásah v meste Púchov. Išlo o vyslobodenie dvoch 
osôb z výťahu. Na mieste zasahovali traja príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru, nikto neutrpel zra-
nenie.                        HS Púchov

Každý rok spolu s postupným otepľovaním zazna-
menávajú hasiči zvýšený počet požiarov, ktoré vzni-
kajú v dôsledku spaľovania biologického odpadu 
alebo plošného vypaľovania trávnatých porastov. Ich 
častou príčinou býva nedbanlivostné konanie osôb 
pri spaľovaní biologického odpadu, následkom čoho 
sa požiar vplyvom vetra rýchlo rozšíril do okolia a 
spôsobí nemalé škody.

Hasiči varujú pred nebezpečenstvom jarného 
spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z poorezáva-

ných stromov, pričom občanom odporúčajú takéto 
odpady kompostovať alebo využívať organizované 
akcie na odvoz biologického odpadu.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. 
Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnic-
ká osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta 
môže dosiahnuť až do výšky 16.596 eur.

KR HaZZ Trenčín 

Kým vo väčšine okresov Trenčianskeho samospráv-
neho kraja došlo v minulom týždni k miernemu zní-
ženiu chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, 
v Púchovskom okrese paradoxne chorobnosť výraz-
ne stúpla. V dvanástom kalendárnom týždni bola v 
okrese Púchov chorobnosť 1686 ochorení na 100.000 
obyvateľov, v minulom týždni chorobnosť stúpla na 
2149 ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia bola minulý týždeň v 
Púchovskom okrese najvyššia v Trenčianskom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týždeň 

4754 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 
necelé dve percentá. Najnižšia chorobnosť – 1190 
ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Po-
važská Bystrica. 

Z celkového počtu ochorení bolo 464 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť klesla len minimálne 
– o 1,8 percenta. Chrípka v Trenčianskom kraji trápila 
minulý týždeň najmä deti od šesť do 14 rokov. Pre 
chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiad-
nej škole a školskom zariadení v okrese.                    (r)

Chorobnosť na respiračné ochorenia v Púchovskom 
okrese prudko stúpla, bola najvyššia v kraji

Obišla bez pokuty
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici dvory, kde mala 
na lavičke ležať neznáma žena. Mestskí policajti 
našli na mieste sedieť na lavičke ženu, ktorá bola 
evidentne pod vplyvom alkoholu. Dopustila sa 
priestupku proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta – vzbudzovanie verejného pohorše-
nia. Ženu hliadka mestskej polície previezla do 
miesta trvalého bydliska, kde si ju prevzal manžel. 
Priestupok policajti vyriešili napomenutím.  

Prezradil ich zápach
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého v pivnici bytového 
domu na Mojmírovej ulici spia bezdomovci a 
strašne zapáchajú. Hliadka mestskej polície na 
mieste našla dve osoby bez domova, ktorí spali 
na sadrokartóne v pivničných priestoroch a do-
púšťali sa priestupku proti verejnému poriadku - 
prespávanie pod vplyvom alkoholu na verejnosti. 
Oboch bezdomovcov mestskí policajti z miesta 
vykázali, priestupok vyriešili napomenutím.   

Zatúlaný pes skončil v koterci
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie ženy z Keblia, že pri moste v miestnej 
časti Hrabovka sa pohybuje pes väčšieho vzrastu. 
Hliadka mestskej polície po príchode na miesto 
psa odchytila a umiestnila do koterca v Podniku 
technických služieb mesta Púchov. Ryšavý pes 
väčšieho vzrastu mal na krku obojok a dve iden-
tifikačné čísla na hliníkovom štítku. Priestupok
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o 
chove psov je v riešení. 

Deti mali „žúrku“ pri vodojeme
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v areáli vodojemu na 
Tulipánovej ulici v Púchove, kde skupina mladých 
ľudí robila neporiadok (znečisťovanie verejného 
priestranstva papierovým odpadom z potra-
vín), správala sa hlučne a púšťala hlasnú hudbu. 
Priestupky desiatich mladých ľudí hliadka mest-
skej polície vyriešila napomenutím, po uprataní 
priestranstva ich z miesta vykázala. V prípade 
mladistvých osôb hliadka na miesto povolala ro-
dičov, ktorých informovala, že deti boli na streche 
vodojemu  a hrozil im pád.  

Včely nikoho neohrozili
Z operačného strediska Hasičskej a záchrannej 

služby informovali dispečing mestskej polície, 
že na Ulici 1. mája má byť na detskom ihrisku za 
supermarketom roj včiel. Včely podľa hasičov ne-
predstavovali žiadne riziko pre občanov. Podľa 
včelára, ktorý bol na mieste, sa včely pária a niko-
mu neublížia. Z operačného strediska Hasičského 
a záchranného zboru požiadali hliadku, aby mies-
to opáskovala a zakázala tam vstup.

Stál nad uzáverom vody
Domovníčka bytového domu na Ulici dvory 

požiadala hliadku mestskej polície o zistenie ma-
jiteľa osobného motorového vozidla, ktoré stálo 
nad poklopom do šachty s hlavným uzáverom 
vody. Vodu bolo treba odstaviť pre poruchu vody 
v priestoroch garáží. Po zistení majiteľa ho mest-
skí policajti kontaktovali a asi po dvadsiatich min-
útach automobil preparkoval. 

Klopal na zlé dvere?
Hliadka mestskej polície zasahovala na Ulici 

1.mája, kde sa neznámy muž dobíjal do slobodár-
ne, kde nemal ani prechodné ani trvalé bydlisko. 
Hliadka na mieste našla muža, ktorého z miesta 
vykázali. Priestupok hliadka vyriešila napomenu-
tím. 
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OČNÁ OPTIKA
OTVORENÉ

PO-PI
SOBOTA

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

ZĽAVA NA MULTIFOKÁLNE
SKLÁ ČESKEJ
VÝROBY

AKCIA SA VZŤAHUJE NA VYBRANÉ ŠOŠOVKY A PLATÍ DO 30.4.2019

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ SLNEČNÉ OKULIARE UŽ OD 69 €

Moravská 687/11 (pamätná fara)
020 01 Púchov

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

Sme jednoducho

NAJLEPŠÍ 

OKULIARE NA ČÍTANIE 
A DO DIAĽKY V JEDNOM 40%
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Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

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 

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.

27. apríl 2019 

Cena: 24 €

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

NOVINKA!

Ľahká turistika, kostolíky Unesco, Zuberec a oveľa viac!

1. máj a 8. máj 2019 (štátne sviatky) 

Cena: 10 €
Spoznávanie hlavného mesta netradične vlakom!

4. máj 2019 

Cena: 18 €

MÁJOVÝ KROMĚŘÍŽ
A FLORIA 2019
Zámok, staré mesto, záhrady a výstava kvetov.

Posledné miesta!

NEPOZNANÁ BRATISLAVA
PRESSBURG-POZSONY I. a II.

Deviaty ročník Veľkonočného jarmo-
ku alebo Vítania jari v Púchove oficiál-
ne otvorí primátorka mesta Katarína 
Heneková o desiatej hodine dopo-
ludnia. Nasledovať bude pesničkovo-
-divadelné predstavenie pre deti „Ka-
maráti z lesa a neposlušné vajíčko“ 
divadla KaSia z Bratislavy. V programe 
sa objavia aj jarné pásma, ktoré si pre 
túto príležitosť pripravili deti z pú-
chovských materských a základných 
škôl, základnej umeleckej školy, Cen-
tra voľného času Včielka a domácej 
Detskej tanečnej skupiny Smajlík. 

Aby cyklicky sa opakujúce podujatia 
organizované pre širokú verejnosť 
nestrácali atraktívny náboj, mesto 
sa snaží ich program a organizáciu 
neustále inovovať. Pri príležitosti 
veľkonočného jarmoku študenti 
odboru záhradníctvo – viazačstvo a 
aranžérstvo z SOŠ v Pruskom ode-
jú mestskú fontánu na pešej zóne 
do veľkonočného šatu s dôrazom 
na použitie prírodných materiálov. 
Nebude chýbať tzv. fotopoint, kde 
sa budú môcť prechádzajúci odfo-
tografovať alebo 2,7 metra vysoký 

Veľkonočný jarmok so stovkou tradičných 
remeselníkov a s vynášaním Moreny 

veľkonočný zajac ako súčasť veľko-
nočnej výzdoby. 

Silnou stránkou púchovského veľ-
konočného jarmoku je početné za-
stúpenie tradičných remeselníkov, 
ktorí do mesta na Považí zavítajú  
z celého Slovenska, ba i z Moravy. Až 
stovka jarmočníkov bude ponúkať 
ručne zhotovené výrobky z dreva, 
prútia, kôry, včelieho vosku, textilu, 
hliny alebo kovu a takisto predvád-
zať svoju remeselnícku šikovnosť ná-
zornými ukážkami. Na veľkonočnom 
jarmoku nemôže chýbať bohatá po-
nuka kraslíc a jarných aranžmánov 
zhotovených rozmanitými technika-
mi. Samozrejme, že bude čím zahnať 
hlad i smäd. Návštevníkov potešia 
sokoliari, pre deti je zasa pripravené 
vozenie na koníkovi a rozprávkové 
postavičky s animátormi.  

Veľmi sledovanou a očakávanou 
časťou programu jarmoku je vyná-
šanie Moreny, ktoré príde na rad o 
14.15 popoludní. Pôjde o spoloč-
ný veľký sprievod detských folk-
lórnych súborov a hudieb, ktorého 

Púchov je známy bohatou tradíciou jarmočných podujatí, ktoré sú počas roka vďačným 
cieľom nielen samotných Púchovčanov, ale aj ostatných návštevníkov. Ten najbližší veľko-
nočný sa uskutoční na pešej zóne v sobotu 6. apríla. Organizačne ho zabezpečuje radnica 
v spolupráci s mestskou spoločnosťou Púchovská kultúra. 

sa zúčastnia členovia Púchovčeka, 
Bielej vody i Lachovčeka spolu s 
folklórnym súborom Holíšan, aby 
Morenu ako symbol zimy z mesta 
vyniesli von a podľa tradície ju za-
pálili a pustili dolu Váhom. 
O 15. hodine je pre návštevníkov 

veľkonočného jarmoku pripravené 
vystúpenie päťčlennej vokálnej sku-
piny FOR YOU ACAPELLA, ktorá od-
prezentuje známe hudobné hity bez 
sprievodu hudobných nástrojov.

T. Moravcová, MsÚ Púchov
Foto: archív PN

VEĽKONOČNÝ JARMOK sa uskutoční 
v sobotu 6. apríla od 10-tej na pešej
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Hlavnou myšlienkou tohtoročnej Noci 
s literatúrou sú príbehy so silnými té-
mami, o ktorých by sa malo hovoriť. 
Všetkých čítaní sa mohli priaznivci li-
teratúry zúčastniť podľa ľubovolného 
výberu. K dispozícii organizátori pri-
pravili päť stanovíšť, kde si účastníci 
vypočuli krátke úryvky z kníh.

V mestskej plavárni na poslucháčov 
čakal Peter Bílik s detskou knihou 
Gréta od slovenskej autorky Adriány 
Gregušovej. Čítalo sa aj v divadelných 
priestoroch. Z  knihy Pani Kurčaťo-
vá predčítavala Zlatica Žárska, ktorá 
sa zúčastnila tejto akcie prvýkrát. 
„Knižka je určená skôr detskému či-
tateľovi, ale podľa mňa si z nej nie-
čo zoberie aj dospelák“, povedala. 
Martin Rosina zase v Župnom dome 
do rúk dostal „absyntovku“ Vitajte v 
raji od švédskej novinárky Jennie Di-
elemans. Na brehu pri Váhu si organi-

Púchovčania snívali počas štvrtej literárnej noci
zátori pre mladých pripravili ukážku 
z knihy Koniec Eddyho, ktorú čítal 
Šimon Gabčo. 

Literárnu túru mohli návštevníci 
ukončiť v mestskej knižnici, kde na 
nich čakalo prekvapenie. Podľa slov 
organizátorky Lucie Panáčkovej ho 
odhalia až vtedy, keď prídu na mies-
to a zistia, kto tam sedí. Dodáva tiež, 
že čítajúci tohto ročníka boli zvolení 
rôzne. „Boli takí, ktorí sa nám vy-
slovene typovo hodili na nejakú 
konkrétnu knihu a potom boli takí, 
ktorí ešte nečítali a sú pre nás zaují-
mavými tvárami v Púchove. Jeden z 
nich sa nám dokonca sám prihlásil. 
Toto nám prišlo veľmi sympatické“, 
ozrejmila.
Akcia sa skončila tombolou o knihy,  
z ktorých sa čítalo a koncertom Zuza-
ny Mikulcovej.

Natália Štepanovičová

Predposledný marcový víkend sa na rôznych miestach v meste uskutočnil ďalší ročník čítacieho maratónu. 

Foto: FB Divadlo Púchov

Poetický Púchov - súťaž, ktorú vyhla-
suje mesto Púchov a Centrum voľné-
ho času (CVČ) Včielka, si tento rok zapí-
sala do svojej histórie už šiesty ročník. 
O jej obľúbenosti a populárnosti sved-
čí fakt, že sa do nej v aktuálnom roč-
níku v rámci celého Slovenska zapojilo 
až 207 autorov poézie, ktorí poslali 
do súťaže dovedna 563 diel. Uzávier-
ka súťaže, do ktorej sa mohli v rámci 
štyroch kategórií prihlásiť žiaci 3. až 5. 
ročníkov, žiaci 6. až 9. ročníkov základ-
ných škôl, stredoškolskí študenti, ale aj 
dospelí, bola stanovená na 15. február. 
Po tomto termíne sa odborná porota 
zhostila neľahkej úlohy: prelúskať sa 
zaslanými dielami a rozhodnúť, ktoré  
z nich získajú ocenenia. Na slávnost-
nom vyhodnotení, ktoré sa uskutoč-
nilo v priestoroch CVČ 28. marca, si 
ocenení prevzali ceny.

Hlavnú cenu Poetického Púchova si odniesla Tamara Pribišová
Kat. mladší žiaci ZŠ: 1. miesto: Katarí-
na Lehetová, ZŠ Drábova, Košice
Kat. starší žiaci ZŠ: 1. miesto: Martina 
Balušíková, ZŠ Papradno
Kat. študenti SŠ: 1. miesto: Petra Du-
bayová, SŠ Konzervatórium Bratislava
Kat. dospelí: 1. miesto: Petra Gavláko-
vá, Žilina
Hlavná cena: Tamara Pribišová, Pú-
chov (na foto vpravo v strede v spo-
ločnosti D. Illyovej z CVČ Púchov a  
jedného z členov poroty spisovateľa 
Valentína Šefčíka)
Cena primátorky mesta Púchov: 
Simona Sádecká, Rajecké Teplice
Cena poroty: Marianna Ibrahimi, To-
poľčany, Adela Oravcová, Pezinok
Cena riad. CVČ: Martina Mareková, OA 
Trenčín, Jozef Lukačovič, Gymn. Trnava
Cena Púchovskej kultúry: Eva Hančá-
ková, Podbrezová

Cena lit. klubu CVČ: A. Sekanová, Ru-
žomberok, Emília Filipová, Sv. Peter
Cena kom. kultúry: Marta Šipošová, BA 

Cena odd. škol. MsÚ: Anna Prnová, 
Horné Sŕnie, Barbora Vojtušová, Barde-
jov                                                     -msu-tm-
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Malé parazity sa vyskytujú v trávna-
tých porastoch s výškou od dvadsať 
centimetrov do jedného metra, v 
záhradách, v parkoch i v lesoch, ale 
v posledných rokoch v dôsledku 
klimatických zmien sa dostávajú aj 
do vyšších zemepisných polôh, až 
do nadmorskej výšky nad 1000 me-
trov. Striehnu na koncoch listov, na 
steblách tráv alebo na vetvičkách 
prízemných kríkov. Obľubujú najmä 
dubovo-hrabové lesy. Infikované 
kliešte prenášajú nepríjemné ocho-
renia, najmä lymskú boreliózu a 
kliešťovú encefalitídu.

Nie všetky kliešte sú nosičmi vírusu
K oblastiam s najväčším výskytom 
nakazených kliešťov patrí oblasť 
pozdĺž Váhu. V tejto oblasti býva 
dlhoročne najvyššia chorobnosť na 
kliešťovú encefalitídu, hoci na Slo-
vensku výskyt tohto ochorenia nie 
je vysoký. Endemickými oblasťami 
sú aj juhozápadná časť Slovenska, 
napríklad pohoria Tríbeč a Vtáčnik, 
Pohronská a Nitrianska pahorkatina, 
ďalej oblasť Malých Karpát, okresy 
Levice, Nitra, Nové Zámky a Trenčín.

Základné zásady ochrany
pred kliešťom:
• vyhýbajte sa miestam s vyšším 
predpokladom výskytu kliešťov - 
okraje lesov, vysoké porasty tráv, 
krovie
• v prírode noste vhodné oblečenie 
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, 
hlavne dlhé nohavice, ponožky, 
vhodnejší je svetlý odev, na ktorom 
parazita skôr zbadáte
• používajte repelenty
• po návrate domov si dôkladne pre-
kontrolujte celé telo

Kliešť sa najčastejšie prisaje:
• do vlasatej časti hlavy
• do slabín a podpazušia
• za uši
• do podkolennej jamky
• na intímne miesta

Kliešťa vyberte správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pin-

Kliešte sa už začali prebúdzať, 
myslite na prevenciu

zetou, ktorú pritlačte čo naj-
bližšie ku koži. Vyťahujte ho po-
maly, kývavým pohybom bez 
točenia Najdôležitejšie je nepo-
škodiť a nerozmliaždiť kliešťa. Tre-
ba vybrať celé telo aj s hlavičkou. 
Ak nie je poruke dezinfekčný pros-
triedok z lekárne (lieh, jódová tink-
túra) použite prípravok s obsahom 
alkoholu. Ak sa nepodarí odstrániť 
kliešťa celého, je vhodné vyhľadať 
zdravotnícku pomoc.

Lymská borelióza
Ide o multisystémové ochorenie, 
ktorého pôvodcom sú baktérie bo-
rélie. Borelióza sa prejavuje pestrým 
klinickým obrazom s postihnutím 
rôznych orgánov. Inkubačný čas je 
niekoľko dní až rokov, liečba si vyža-
duje dlhodobé podávanie antibio-
tík. Očkovanie proti nej neexistuje. 
Neliečená lymská borelióza môže 
spôsobiť dlhotrvajúce, niekedy aj 
doživotné ťažkosti, problémy so 
srdcom, kĺbmi i nervovým systé-
mom.

Lymská borelióza má tri štádiá
Pre prvé sú typické kožné zmeny, 
tzv. erythema migrans. Koža okolo 
miesta vpichu sčervená, začerve-
nanie sa šíri do okolia a súčasne 

Kliešte začínajú byť aktívne pri vonkajšej teplote od ôsmich do desiatich stup-
ňov Celzia, tento rok zaznamenali ich výskyt rekordne skoro – už vo februári. 
Myslite pri pobyte v prírode na ochranu proti nim.

centrum bledne. Pridruží sa i zvý-
šená teplota, únava, bolesti svalov 
a kĺbov
Druhé štádium - po týždňoch až 
mesiacoch - sa môže sa prejaviť po-
stihnutím kože, kĺbov, nervového 
systému, srdca alebo svalového sys-
tému do klinického obrazu tretieho 
štádia - po niekoľkých mesiacoch 
až rokoch - patrí najmä postihnutie 
centrálneho nervového systému, 
kožné zmeny, zápaly kĺbov a očnej 
rohovky.

Kliešťová encefalitída
Kliešťová encefalitída je vírusový 
zápal mozgu prenášaný kliešťami. 
Patrí medzi zoonózy s prírodnou 
ohniskovosťou. Ide o sezónne ocho-
renie s výskytom v apríli až októbri. 
Pôvodcom nákazy je vírus kliešťovej 
encefalitídy, ktorý sa do organizmu 
dostane pri prisatí infikovaného 
kliešťa alebo konzumáciou tepelne 
nespracovaného mlieka od infiko-
vaných oviec, kráv a kôz. Najčastej-
ším prenášačom vírusu je v našich 
geografických podmienkach hlav-
ne druh Ixodes ricinus. Hostiteľmi 
pre tento vírus sú rôzne hlodavce 
i väčšie zvieratá (myši, ježe, veve-
ričky, zajace, jazvece, vtáky, líšky, 
srnce, ovce, kozy, hovädzí dobytok, 

kone, psy, mačky). Prenos nákazy z 
človeka na človeka neexistuje.

Typický klinický priebeh ochorenia 
je dvojfázový. Prvá fáza sa prejaví 
chrípkovými príznakmi – horúčka, 
bolesť hlavy, nevoľnosť, nechuten-
stvo bolesti hlavy a svalov. Nasle-
duje bezpríznaková fáza ochorenia, 
ktorá trvá 1 – 20 dní. Pre druhú fázu 
ochorenia s odstupom niekoľkých 
dní sú charakteristické príznaky po-
stihnutia centrálneho nervového 
systému, stupňujúce sa silné bolesti 
hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poru-
chy vedomia, pamäti, až dezorien-
tácia, závraty, nervové obrny.

Vírusom kliešťovej encefalitídy sa 
môže človek infikovať po uhryznutí 
kliešťom, alebo po skonzumovaní 
tepelne nespracovaného mlieka, 
najmä kozieho, ovčieho a kravské-
ho a výrobkov z nich. Inkubačný čas 
ochorenia je od 7 – 14 dní.

Proti kliešťovej encefalitíde existu-
je očkovanie, zaočkovať sa môžu 
deti od jedného roku veku. Základ-
né očkovanie pozostáva z podania 
troch očkovacích látok, prvú dávku 
je najvhodnejšie aplikovať v zim-
ných mesiacoch – v januári alebo 
vo februári. Druhá dávka sa podáva 
jeden až tri mesiace po prvej, tretia 
deväť až dvanásť mesiacov po dru-
hej. Existuje aj skrátená schéma, 
kedy sa druhá dávka podáva už 
dva týždne po prvej. Pred ochore-
ním môžu čiastočne chrániť prvé 
dve dávky. 

Kompletné očkovanie chráni mi-
nimálne tri roky, po troch rokoch 
sa odporúča preočkovanie jednou 
dávkou očkovacej látky. Protilátky 
sa vytvoria o desať až štrnásť dní 
po podaní druhej dávky. 

Podrobnosti o možnosti zaočkova-
nia, aj o prípadných kontraindikáci-
ách vám povie pediater alebo prak-
tický lekár pre dospelých.

ÚVZ SR, foto: Pixabay
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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 mesiacov sa mi podarilo precestovať 
polovičku ázijského kontinentu, objaviť 
pár zapadlých kútov sveta a úspešne prežiť 
všetky nástrahy čakajúce za každou novou 
hranicou. Prednáša Jakub Venglář (Za hora-
mi.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
Pozývame Vás na divadielko pre najmen-
ších, kde sa deti zoznámia s diviačikom, kto-
rý sa stratil svojej mame. Na ceste za hľada-
ním mamičky ho čaká veľa dobrodružstiev 
a prvýkrát stretáva zvieratá, ktoré doteraz 
ešte nevidel. Predstavenie je hrané klasic-
kými marionetami a je vhodné pre deti od 
2 rokov, marionety však svojimi ladnými 
pohybmi nasýtia aj oko dospelého diváka. Scenár, réžia, účinkujú: Peter 
Gärtner. Čitáreň ŽD. Organizátor OZ Podivný barón, vstupné dobrovoľné. 
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

V piatok 29. marca sa konal v púchov-
skom divadle koncert k MDŽ (pre cho-
robu preložený).
Kapela Kollárovci je zoskupením mla-
dých a talentovaných hudobníkov. Na 
trhu úspešne pôsobia už od roku 1997 
a svojím goralským temperamentom 
si získavajú priazeň u mnohých fanú-
šikov. Nosným pilierom ich reperto-
áru je slovenská ľudová pieseň, ktorá 
vďaka Kollárovcom dostáva nový šat, 
príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner 
nikdy nevyhľadávali. Kollárovci majú 
vydaných 8 hudobných CD a 4 DVD a 

Koncert Kollárovcov venovaný ženám
ročne absolvujú množstvo koncertov 
a vystúpení. Zoskupenie tvoria šiesti 
členovia, z toho traja sú bratia Kollá-
rovci. 

Púchovský koncert mal u obecenstva 
veľmi priaznivý ohlas. Po jeho skon-
čení boli účastníčky koncertu pri vý-
chode z divadla obdarované kvetmi, 
ktoré rozdávali poslanci mestského 
zastupiteľstva Lukáš Ranik a Pavel 
Melišík.

Zdroj: kollarovci.sk, 
foto: Slavomír Flimmel
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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 €. 

Štvrtok, 4. 4., 19.30 h  

SKLENENÁ IZBA    
Na kopci nad Brnom vyrástol na začiatku tridsiatych rokov minulého storočia mimoriadny dom - 
majstrovské dielo modernistickej architektúry z betónu a ocele z dielne slávneho architekta von 
Abta. Stredobodom domu je Sklenená izba, nad ktorou sa tají dych, sa stáva nielen architektonic-
kým skvostom, ale aj synonymom krásy, modernosti, otvorenosti, rovnako tiež symbolom nádeje 
mladého československého národa, symbolom budúcnosti... Viktor je Žid a Európu čím ďalej tým 
viac zahaľuje tieň nacizmu. Rodina sa pripravuje na odchod do exilu. Ďalšou ranou je pre Liesel 
bolestné zistenie, že Viktor má pomer s mladou ženou Katou, ktorej ako vojnovej utečenkyni, 
poskytli vo svojom dome azyl. Liesel sa čoraz silnejšie upína k Hane. Kým ona je však vo svojich 
citoch rezervovaná, Hana je voľnomyšlienkárka, ktorá si rada užíva všetko, čo život prináša... 
MN 12 rokov –  ČR, SR –  Garfieldfilm –  104´ –  český jazyk –  milostná dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.   

Piatok, 5. 4., 17.30 h   Nedeľa, 7. 4., 19.30 h  

SHAZAM!   
V každom z nás sa ukrýva superhrdina a k jeho odhaleniu postačí občas trochu mágie. V prípa-
de Billyho Batsona (Asher Angel), stačí vykríknuť jedno slovo „SHAZAM!“ a toto 14-ročné decko 
vychované ulicou sa zásluhou starého čarodejníka môže premeniť na dospelého superhrdinu 
Shazama (Zachary Levi). 
MN 12 rokov – USA – Continentalfilm – 131´ – titulky – akčný, fantasy, dobrodružný. Vstup-
né 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 5. 4., 20.00 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 €.

Sobota, 6. 4., 15.30 h   Nedeľa, 7. 4., 15.30 h 

DUMBO    
Majiteľ trápiaceho sa cirkusu Max Medici (Danny DeVito) angažuje bývalú hviezdu manéže Holta 
Farriera (Colin Farrell) a jeho deti, aby sa starali o malé sloníča. To sa narodilo s neprimerane veľ-
kými ušami a v cirkuse, beztak zápasiacom s poblémami, je iba na smiech. Keď však vysvitne, že 
Dumbo dokáže lietať, Maxov circus zažije neuveriteľný comeback. Správa o lietajúcom slonovi 
sa donesie aj do uší výrečného podnikateľa V. A. Vandevera (Michael Keaton), ktorému sa poda-
rí pretiahnuť Dumba do svojho nového veľkolepého zábavného podniku Dreamland. Dumbo 
stúpa do nových výšin a zdá sa, že príbeh speje k šťastnému koncu. Holt však zisťuje, že pod 
nablýskaným pozlátkom je Dreamland plný temných tajomstiev...
MN 7 rokov –  USA –  Saturn –  132´ –  slovenský dabing – rodinný, fantasy. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 6. 4., 18.00 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 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.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.   

Streda, 10. 4.                                       veľká sála    19.00 h

FRAGILE
FRAGILE je slovenská vokálna skupina zložená z populárnych osobností, interpretuje známe rock/
pop/jazzové hity svetových umelcov. Hoci sa v ich repertoári nájdu aj skladby velikánov akými sú 
Bach či Chopin, ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej populárnej hudby. Ich predstavenia 
sú plné nielen výbornej hudby, ale aj skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný 
večer plný jedinečnej zábavy po 4 rokoch od posledného koncertu opäť aj v Divadle Púchov.
Vstupné: 14 € (kreslá), 13 € (balkóny a prístavky).  

Štvrtok, 11.                                         veľká sála       9.00 h 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2019  
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Info na osobit-
ných plagátoch.

Streda, 17. 4.                      veľká sála    15.00 h

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta.  
O dobrú náladu sa postará  VESELÁ TROJKA. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 3. 4. 2019  
v pokladni (od 16.00 hod.).  

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 €. 

Utorok, 9. 4.       kinosála       16.00 h

KLUB ŽIEN:  BUĎ SVETLO, BUĎ FOTKA
Fotografie nás sprevádzajú celým životom. Sme radi, keď sa zachovajú momentky nielen nás, na-
šich rodín a okolia, kde sme vyrastali a kde žijeme. A určite každý z nás obdivuje fotografie starých 
čias. Ako vlastne taká fotka vzniká? Odborná prednáška o svetle a vzniku fotografie. Prednáša Ing. 
Mário Vančo. Vstup voľný.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na: www.kultura.puchov.sk
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3. Údený syr vo vínovom cestíčku, varené 
zemiaky s petržlenom, domáca tatárska
4. Kapust. šalát Coleslaw v zelen. liste s kur. 
rezníkom v tekvic. semienkach, bagetka 

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 2. 4.
Cesnaková číra so šunkou a syrom           
1. Morčacie prsia s nivovou omáčkou, 
hranolky, dusená ryža
2. Kuskusový šalát s cícerom, cherry para-
dajkami a rukolou 
3. Hovädzie dusené v mrkve, var. zemiaky  
Dezert: Dobošové rezy

Streda: 3. 4.
Mrkvový krém 
1. Jelenie plátky na šípkovej omáčke, bylin-
ková ryža, zeleninové obloženie
2.  Palacinky s džemom a šľahačkou
3. Morčacie soté na čínskej zelenine, 
jazmínová ryža    
Dezert:  Banánové rezy pod snehom

Štvrtok: 4. 4.
Polievka: Paradajková so syrom
1. Kurací Cordon Bleu, zem. pyré, čer. repa
2. Hlivový perkelt, maslové halušky                                                                                          
3. Bravčový steak s karamelizovanou cibuľ-
kou, dusená ryža, zeleninové obloženie        
Dezert: Bounty rezy 

Piatok: 5. 4.
Gulášová, chlieb 
1.  Hovädzie kocky na smotane, cestoviny
2. Rybie filé s bylinkovou omáčkou, 
varené zemiaky, zeleninové obloženie                                                                                                                          
3. Kur. prsia s bambus. výhonkami, ryža      
Dezert: Medový krémeš

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 2. 4.
Sedliacka krúpková
1. Klopsy v rajčinovej omáčke, knedľa
2. Bravčová panenka v slaninovom kabáti-
ku, americké zemiaky/ryža

Streda: 3. 4.
Kapustová so šošovicou a mäsom
1. Vyprážaný kurací stehenný rezeň plnený 
maslom, opekané zemiaky
2. Boloňské bravčové špagety so syrom

Štvrtok: 4. 4.
Polievka: Držková 
1. Bravčové pliecko na smotane, cestovina
2. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót

Piatok: 5. 4.
Polievka:  Brokolicová s cestovinou
1. Šarišský brav. závitok, ryža, obedový šalát
2. Koložvárska  kapusta, pučené zemiaky

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 2. 4.
Gulášová
Zeleninová s vajíčkom 
1. Brav. krkovička na grile s vypr. cibuľkou a 
byl. maslom, dusená ryža
2. Rizoto ,,Gurmán“ (kur. mäso, špargľa, 
šampiňóny, kur. pečeň)
3. Pikantné pečené zemiaky s diabolskou 
omáčkou
4. Cézar šalát s avokádom (ľad. šalát, avoká-
do, vajce, jogurt, syr)                           

Streda: 3. 4.
Kyslá fazuľová s údeninou
Šampiňónová s haluškami
1. Hovädzia roštenka na rozmaríne s chilli 
omáčkou, amer. zemiaky
2. Kuracie prsia ,,Caprese“ (mozzarella, 
paradajka, bazalka), dusená ryža
3. Špenátové halušky so syrovým krémom
4. Cézar šalát s avokádom (ľad. šalát, avoká-
do, vajce, jogurt, syr)
 
Štvrtok: 4. 4. 
Hovädzia s pečeňovými haluškami
Krémová s ružičkovým kelom
1. Primátorsky kurací rezeň, var. zemiaky, 
kyslá uhorka
2. Pečené bravčové pliecko, dus, kyslá 
kapusta, kys.  knedle/var. zemiaky
3. Banánové lievance s čučoriedkovým 
sirupom
4. Cézar šalát s avokádom (ľad. šalát, avoká-
do, vajce, jogurt, syr)

Piatok: 5. 4. 
Richtárska hovädzia
Hokaido polievka s chilli 
1. Grilovaný zubáč obložený zeleninou, 
zemiaková kaša
2. Steak z kuraciny so špargľou a holand-
skou omáčkou, dusená ryža
3. Kuskus s grilovanou zeleninou  a syrom 
4. Cézar šalát s avokádom (ľad. šalát, avoká-
do, vajce, jogurt, syr

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 2. 4.
Hríbová (kuriatková) so zeleninou, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací plátok zapekaný s broskyňou a 
2. Peč. krkovička, zem. pyré, zel. obloženie
3. Široké rezance s makom 
4. Pizza La Facile(pomodoro, šunka, kuku-
rica, syr)

Streda: 3. 4.
1. Fazuľová s údeným mäskom, chlieb
Hovädzí  vývar s cestovinou a zeleninou
1. Morčacie kocky na smotane, dusená ryža

2. Sviečková na smotane, domáca knedľa
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom a 
olivami
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, ananás, syr)

Štvrtok: 4. 4.
Karfiolová krémová, chlebové krutóny
Slepačí vývar so špenátovými haluškami
1. Marinovaný kurací steak s lahôdkovou 
kukuricou, dusená ryža
2. Divinové ragú, maslové halušky (5,90 €)
3. Hubové rizoto so zeleninou, strúhaný syr, 
kyslá uhorka
4. Pizza Siciliana(pomodoro, niva, údený 
syr, šampiňóny, kukurica, syr)

Piatok: 5. 4.
Boršč, chlieb
Hovädzí vývar s cestovinou a zeleninou
1. Vyprážaný kurací „Cordon Bleu“, zemiako-
vé pyré, kyslá uhorka
2. Bravčová rolka na prírodno (šunka, syr), 
dusená ryža
3. Grilovaný pstruh na masle, varené zemia-
ky, zeleninová obloha
4. Pizza Di Verde (pomodoro, šunka, špenát, 
vajíčko, cibuľa, syr)

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 2. 4.  
Zeleninová s krúpkami, chlieb 
1. Sviečková na smotane, kysnutá knedľa 
2. Zemiaková baba, zákysanka

Streda: 3. 4. 
Šampiňónová so zemiakmi, chlieb 
1. Koložvárska kapusta, varené zemiaky s 
pažítkou
2. Šunkové fliačky, steril. uhorka

Štvrtok: 4. 4. 
Hrachová s údeným mäsom a opek. krutó-
nmi, chlieb
1. Bravč. černohorský vypráž. rezeň, zemiak. 
kaša, uhork. šalát
2. Maďarské halušky s tvar. a slaninkou 

Piatok: 5. 4. 
Šalátová s vajíčkom na kyslo, chlieb
1. Kurací steak, žilinská omáčka, slov. ryža
2. Kysnutý koláč s višňami a posýpkou 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 2. 4.
Slepačí vývar  s mäskom a rezancami
1. Hubové krémové rizoto, strúhaný syr 
2. Bratislavské pliecko, varená knedľa  
3. India: Kuracie mäsko KORMA, chlieb 
LACHHA PARATHA, zeleninová príloha 

Streda: 3. 4. 
Hŕstková so zeleninou

1. Dukátové buchtičky s vanilkovým kré-
mom a lesné ovocie
2. Kurací Gordon Bleu, zem. pyré, čalamáda 
3. India: Bravčové mäsko v cesnakovej 
omáčke s chili, zeleninové špagety

Štvrtok:  4. 4. 
Paradajková so syrom
1. Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
2. Hov. plátok so šampiň., tarhoňa, k. uhorka 
3. India: Kuracia KOFTA, chlieb NAAN, 
zeleninová príloha

Piatok: 5. 4.
Hrachová s párkom, chlieb
1. Mäsové lasagne, strúhaný syr 
2. Maslová ryba vyprážaná, majon. šalát 
3. India: Kuracie BOUNCING BALLS, cesna-
kový dresing, zeleninová príloha 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 2. 4.
Hustá drobková so zeleninou a mušličkami
1. Kurací špíz s Barbecue omáčkou karotko-
vo-zemiakové pyré, mix šalátik
2. Bravčová roládka s klobásovou zmesou, 
tarhoňa, kapustový šalátik s mrkvou
3. Zemiakové gnocchi so špenátom a 
syrovými kroketami
4. Kapust. šalát Coleslaw v zelen. liste s kur. 
rezníkom v tekvic. semienkach, bagetka 

Streda: 3. 4.
Ostro kyslá čínska s mäsom a rezancami
1. Krájaná ružová roštenka s bylinko-
vým maslom na rukolovom šaláte s 
mini paradajkami, tymiánové zemiaky                                                                                                                                          
2. Grilované kurča, horčica, kyslá uhorka, 
chren, baranie rohy, chlieb 
3. Ryžový nákyp s les. ovocím, jemne páli-
vou čokoládou, brusnic. šľahačkou, mäta
4. Kapust. šalát Coleslaw v zelen. liste s kur. 
rezníkom v tekvic. semienkach, bagetka 

Štvrtok: 4. 4.
Zeleninová krémová polievka s krutónom
1. Morčací steak plnený brokolicou na pare, 
jemná nivová om., rajč. ragú, pučené zem.
2. Bravčové výpečky s karamelovou kapus-
tou, varená knedľa
3. Cuketové placečky s maslovou zeleni-
nou, volským okom a strúhaným syrom
4. Kapust. šalát Coleslaw v zelen. liste s kur. 
rezníkom v tekvic. semienkach, bagetka 

Piatok: 5. 4.
Pórková so zemiakmi a vajíčkom
1. Hovädzí španielsky vtáčik (vajíčko, sla-
nina, klobása, kapia, kyslá uhora), dusená 
ryža, uhorkový šalátik
2. Pečená ryba na masle s listovým 
špenátom, zemiakovo-karotkové dolky, 
smotanová omáčka

www.facebook.com/puchovofficial

Oficiálna stránka Mesta Púchov na Facebooku:
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Slovenský zväz zdravotne postihnu-
tých je dobrovoľným občianskym 
združením, ktoré združuje bez roz-
dielu všetky zdravotné postihnutia, 
všetky vekové skupiny a členmi or-
ganizácie môžu byť aj sympatizanti.  
K dnešnému dňu je stav členskej zá-
kladne 288 členov, v roku 2018 sme 
prijali 22 nových členov a o ukončenie 
členstva požiadalo 7 členov. Na posled-
nej ceste sme odprevadili štyroch na-
šich členov: Anastáziu Bednárovú, An-
tona Karvaša, Štefana Pavloviča a Petra 
Mikulu, kde boli odovzdané smútočné 
kytice. 

Kultúrno-spoločenská činnosť
Rok 2018 sme začali Maškarným ple-
som vo februári v DK Streženice, kde 
nás bolo 185. Nezabudli sme na Deň 
matiek, ktorý pripadá na druhú májo-
vú nedeľu a spoločne s našimi žena-
mi sme sa stretli v kultúrnom dome 
v Streženiciach v počte 180 členov. 
Každá prítomná žena bola obdaro-
vaná kvetom, občerstvením a malou 
pozornosťou. Pri takýchto stretnutiach 
kde vládne dobrá nálada, sprevádzaná 
milým slovom a hudbou na chvíľu za-
búdame na svoje postihnutia a každo-
denné starosti.

V septembri sa uskutočnilo posedenie 
pri guláši spestrené živou hudbou na 
futbalovom ihrisku v Dolných Kočkov-
ciach. Aj tieto akcie sú pre členov zaují-
mavé, čo dokazuje aj vysoká účasť a to 
do 100 členov plus hostia z okolitých 
organizácií. Všetkých členov výboru 

Výročná schôdza organizácie zdravotne postihnutých

to teší, lebo ich práca nevychádza 
nazmar. Budúcnosť nám ukáže, čo 
ľudia chcú, o čo javia záujem. Ľudia 
sa stretávajú, spoznávajú, vymieňajú 
si svoje starosti, a aj radosti a hlavne 
rady. Oddych a úsmev na tvárach je 
poďakovaním a tešíme sa na ďalšie 
stretnutie. 

Rekondično–integračné 
a liečebné pobyty
Naši členovia majú každoročne mož-
nosť zúčastniť sa zahraničných prí-
morských pobytov v Chorvátsku a aj 
v Taliansku. O tieto pobyty je záujem. 
Pobyty usporadúvame v spolupráci 
s cestovnou kanceláriou CK Piešťany. 
V roku 2018 sa pobytu v Chorvátsku 

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (ZO SZZP) sa každý rok stretáva na 
výročnej schôdzi. Rok 2018 hodnotila v piatok 22. marca na ZŠ Gorazdova. Zhromaždení členovia ZO si 
vypočuli pozdrav primátorky mesta Kataríny Henekovej a Správu o činnosti za rok 2018, ktorú pripravil 
predseda ZO Ján Petro. Zo správy vyberáme:

zúčastnilo 42 členov a sympatizan-
tov a 47 v Taliansku. Ďalej je možnosť 
týždenného pobytu v Turčianskych 
Tepliciach. V minulom roku bolo na 
pobyte 48 členov. Termálne kúpalis-
ka navštevujeme počas leta viackrát. 
V minulom roku sme boli 7-krát v Du-
najskej Strede. V mesiaci októbri sme 
usporiadali zájazd do Chorvátskeho 
Grobu na husacie hody. Záujem bol 
veľký, zúčastnilo sa 50 členov. Ak-
ciu plánujeme zopakovať aj v tomto 
roku. Zájazdy na trhy v Poľsku sme 
robili dvakrát - pred Veľkou nocou a 
pred Všetkými svätými. Zúčastnilo sa 
spolu 85 členov.

Katarínska zábava a Posedenie pod 

jedličkou v kultúrnom dome Stre-
ženice má z roka na rok väčšiu po-
pularitu, čo členov výboru, ktorí ju 
zabezpečujeme, veľmi teší. Prípravy 
robíme na úkor svojho voľna, preto 
sme radi, keď všetko dopadne dobre 
a každý je spokojný. Veľké ďakujem 
patrí všetkým členom výboru a ich 
rodinným príslušníkom. Ďakujeme 
vám všetkým, ktorí pomáhate pri 
plnení naplánovaných akcií, ktoré sú 
náročné ako na čas, tak na prácu a s 
pomocou vás, ochotných členov a 
členiek, sa všetko dá zvládnuť lepšie. 
Je vás veľa, ktorí nám ponúkate svo-
ju pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa snažia a zabezpečujú sponzorské 
dary.                                ZO SZZP Púchov

Foto: S. Flimmel

Púchovskí seniori úspešní v prednese
Jednota dôchodcov na Slovensku 
(JDS), Krajská organizácia Trenčín, 
usporiadala 5.  ročník Krajskej pre 
hliadky v prednese poézie, prózy a 
vlastnej tvorby seniorov JDS. Toto 
podujatie sa konalo v priestoroch 
Galérie M. A. Bazovského, na ktorom 
sa zúčastnili členovia JDS zo všetkých 
organizácií v kraji. Z našej púchov-
skej organizácie sa na tomto poduja-
tí zúčastnili traja členovia. V prednese 
poézie sa zúčastnili: Vladimír Gabčo, 
ktorý získal 1. miesto a Anna Gajdoší-
ková sa umiestnila na 3. mieste. Mag-
da Boráková bola v skupine vlastnej 
tvorby s poviedkou zo života.

Toto podujatie pre seniorov máva 
veľmi vysokú kvalitu a je úžasné, že 
takáto krásna a hodnotná prehliadka 
si získala určitú časť seniorov, ktorí sa 
tomu venovali v mladosti, a vlastne 
môžu medzi seberovnými prežívať 
krásu poézie a prózy, prípadne si 
vyskúšať svoju vlastnú tvorbu. Treba 
sa veľmi poďakovať usporiadateľom, 
ktorí túto akciu pripravujú, vždy je to 
na vysokej organizačnej aj umeleckej 
úrovni. Teraz to bolo v krásnej galérii - 
bol to bonus pre nás, že sme si mohli 
pozrieť aj vystavené obrazy M. A. Ba-
zovského. 

Magda Boráková 
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Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Chmelinec 1411/6, Púchov 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 1. 7. 2019
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa 
školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, 
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie, (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná prihláška do výberového konania 
(VK), overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný 
životopis, doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady, doklad o dĺžke pe-
dag. praxe, písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy, lekárske potvrdenie o 
zdrav. spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky, pís. súhlas so spracova-
ním osob. údajov na účely VK v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osob. 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozva-
ní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Prihlášky spolu s 
požadovanými dokladmi doručte osobne do podateľne MsÚ Púchov alebo 
poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov. 
Obálku označte heslom: „Výberové konanie  RMŠ Chmelinec – neotvárať!“
Uzávierka prijímania obálok je do 24. 04. 2019.

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Mládežnícka 1434/16, Púchov 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 1. 7. 2019
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa 
školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, 
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie, (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná prihláška do výberového konania 
(VK), overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný 
životopis, doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady, doklad o dĺžke pe-
dag. praxe, písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy, lekárske potvrdenie o 
zdrav. spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky, pís. súhlas so spracova-
ním osob. údajov na účely VK v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osob. 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Prihlášky spolu s požadova-
nými dokladmi doručte osobne do podateľne MsÚ Púchov alebo poštou na adre-
su: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov. 
Obálku označte heslom: „Výberové konanie  RZŠ Mládežnícka – neotvárať!“
Uzávierka prijímania obálok je do 24. 04. 2019.

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 1. 8. 2019
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa 
školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, 
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie, (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná prihláška do výberového konania 
(VK), overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný 
životopis, doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady, doklad o dĺžke pe-
dag. praxe, písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy, lekárske potvrdenie o 
zdrav. spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky, pís. súhlas so spracova-
ním osob. údajov na účely VK v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osob. 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Prihlášky spolu s požado-
vanými dokladmi doručte osobne do podateľne MsÚ Púchov, alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov. 
Obálku označte heslom: „Výberové konanie  RZŠ s MŠ Slovanská – neotvárať!“
Uzávierka prijímania obálok je do 24. 04. 2019.

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Poštová 809/1, Púchov

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 1. 7. 2019
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa 
školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, 
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie, (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná prihláška do výberového konania 
(VK), overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný 
životopis, doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady, doklad o dĺžke pe-
dag. praxe, písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy, lekárske potvrdenie o 
zdrav. spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky, pís. súhlas so spracova-
ním osob. údajov na účely VK v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osob. 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Prihlášky spolu s požado-
vanými dokladmi doručte osobne do podateľne MsÚ Púchov, alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov. 
Obálku označte heslom: „Výberové konanie  RZUŠ– neotvárať!“
Uzávierka prijímania obálok je do 24. 04. 2019.
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artsport

ART&SPORT, OZ vás pozýva na

sTC Aréna (pri plavárni), Púchov
Program:

vyrábanie kraslíc pre deti s inštruktorom, pletenie 
veľkonočných korbáčov s inštruktorom, 

skákací nafukovací hrad.  Materiál bude zabezpečený.

16.4.2019
od 16.00 -18.00 h

utorok

artsport@artsport.sk / 0911 430 547

Veľkonočné 
dielničky pre de�
Veľkonočné 

dielničky pre de�
Veľkonočné 

dielničky pre de�

Staň sa hrdinom svojej cesty
Aktívni mladí ľudia z miest Púchov a 
Považská Bystrica vykročili odvážne 
do neznáma a zúčastnili sa dvoch 
víkendových školení v rámci projek-
tu AKTIV – Štartér – Hrdinská cesta v 
termínoch 8. - 10. 2. a následne 15. - 
17. 3. Osem hrdinov z mesta Púchov 
a osem z mesta Považská Bystrica vo 
veku od 15 – 17 rokov absolvovali 
svoj „výcvik“ v Horskom hoteli – Slo-
venskej pošty v Belušských Slatinách. 

Na svojej ceste sa stretli s radcami, 
ktorými im boli zamestnanci MsÚ v 
Považskej Bystrici Miška a Zuzka Ha-
ladejové a školiteľky z CVČ Včielka v 
Púchove – Alena Strýčková a Jana 
Kuchtová. Cieľom školenia bolo na-
učiť mladých, že aj drobný dobrý 
dobrovoľnícky skutok v ich živote má 
zmysel pre nich, ale i pre ich okolie. 
Naučili sa od základu postup, ako si 
taký svoj projekt nastaviť od základ-

ného cieľa, až po samotnú realizáciu, 
s čím všetkým by mali v priebehu plá-
novania počítať. Svoje drobné projek-
ty zrealizovali v rozpätí piatich týžd-
ňov medzi termínmi školení a darilo 
sa im v nich úžasne. Nastavili si štyri 
dobrovoľnícke aktivity, medzi ktoré 
patrilo čistenie brehov Váhu, popo-
ludnie so seniormi, či upozorňovanie 
na súčasné ekologické problémy a se-
paráciu odpadu v mestách. 

Veľmi pekne ďakujeme všetkým 
mladým, ktorí svoje úlohy usku-
točnili naozaj so cťou, tiež Líde 
Houdkovej za veľkú podporu a 
nastavenie metodiky k projektu a 
motivačnému hosťovi Jaroslavovi 
Martišovi, ktorý nás obohatil o skú- 
senosti. Verím, že aktívnych mla-
dých ľudí v našom meste bude pri- 
búdať a spolu dokážeme veľké veci. 

Alena Strýčková, CVČ Včielka

Do okresného kola sa zapojilo 14 ZŠ  
z okresu Púchov, spolu súťažilo 64 
súťažiacich. Súťažné disciplíny boli 
rozdelené na dva dni. Dňa 21. marca 
súťažila 1. kategória a kategória „diva-
dielka a recitačné kolektívy“ a 25. mar-
ca súťažila 2. a 3. kategória. 
 
Mnohí súťažiaci neboli na okresnom 
kole prvýkrát, no našli sa aj úplní no-
váčikovia. Hodnotil sa hlavne celkový 
dojem, výber a vhodnosť súťažného 
textu, výstavba textu, gradácia, origi-
nalita, kontakt s publikom a mnoho 
iného. Preto nemala porota jednodu-
ché rozhodovanie. Nakoniec rozhodla 
nasledovne: 

Hviezdoslavov Kubín 2019

I. kategória – poézia: 1. miesto – Rasti-
slav Henek – ZŠ Mládežnícka Púchov, 
2. miesto – Aneta Horváthová – CZŠ 
sv. Margity Púchov, 3. miesto – Klára 
Vavríková – ZŠ Visolaje, próza: 1. mies-
to – Adrián Rusňák – ZŠ Mládežnícka 
Púchov, 2. miesto – Natália Obšivano-
vá – ZŠ Gorazdova Púchov, 3. miesto 
– Natália Pšenková – ZŠ s MŠ Záriečie. 

II. kategória – poézia: 1. miesto – Char-
lotte Ščasná – ZŠ J. A. Komenského 
Púchov, 2. miesto – Naďa Kozánková 
– ZŠ Mládežnícka Púchov, 3. miesto – 
Jessica Pechová – ZŠ s MŠ Slovanská 
Púchov, próza: 1. miesto – Samuela 
Klinovský – ZŠ Gorazdova Púchov, 

Opäť po roku sa v CVČ Včielka Púchov stretli víťazi škol-
ských kôl v prednese poézie a prózy na súťaži Hviezdo-
slavov Kubín. Tento rok sa konal už 65. ročník, čo potvr-
dzuje, že táto súťaž je medzi žiakmi veľmi populárna. 

2. miesto – Lenka Svinčáková – ZŠ J. 
A. Komenského Púchov, 3. miesto – 
Alexandra Gažová – ZŠ E. S. Lednické 
Rovne. 

III. kategória – poézia: 1. miesto – Sil-
via Lešková – ZŠ Gorazdova Púchov, 
2. miesto – Nataša Haviarová – ZŠ Be-
luša, 3. miesto – Veronika Ďurovcová 
– ZŠ s MŠ Slovanská Púchov, próza: 1. 
miesto – Mária Anna Špačková – CZŠ 
sv. Margity Púchov, 2. miesto – Timea 
Zigová – ZŠ Gorazdova Púchov, 3. 
miesto – Adela Škrovánková – ZŠ Mlá-
dežnícka Púchov. 

V kategórii „divadielka a recitačné 
kolektívy“ sa ZŠ Dolné Kočkovce 
umiestnili na 2. mieste. Postupujúci 
víťazi budú okres Púchov reprezen-
tovať dňa 25. apríla 2019 na krajskom 
kole v ZŠ Bzince pod Javorinou. 

Všetkým víťazom ešte raz blahoželá-
me a zároveň ďakujeme aj pedagó-
gom, ktorí ich pripravovali. Veríme, že 
aj do budúcna sa budeme stretávať 
na tejto súťaži a pripomínať si tak krá-
su slovenského jazyka a rozmanitosť 
slovenskej i svetovej literárnej tvorby. 

Katarína Denešová
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   Kadeti
   Skupina o majstra
   23. kolo: 
   HC Košice – MŠK Púchov 7:1 (2:1, 2:0, 3:0), 5. Kri-
žan, Prešov – Trenčín 0:4, Banská Bystrica – Poprad 
4:4, Brezno – Liptovský Mikuláš 1:2, Martin – Nitra 1:6, 
Zvolen – Prievidza 3:1
   24. kolo: 
   Prešov Penguins – MŠK Púchov 4:3 (1:2, 2:0, 1:1), 
7. Pobežal (Žemla), 20. Papán (Pobežal), 60. Veteška 
(Papán, Križan),
   Ostatné výsledky 24. kola: Brezno – Poprad 
1:10, Slovan Bratislava – Trnava 2:0, Banská Bystrica 
– Liptovský Mikuláš 2:5, Martin – Prievidza 6:3, Košice 
– Trenčín 3:2, Zvolen – Nitra 2:8
1. Nitra  25 20 2 3 142:46 42
2. Košice  25 21 0 4 135:56 42
3. Slovan  24 19 3 2 95:35 41
4. Trenčín  23 16 5 2 97:38 37
5. Martin  26 16 2 8 89:51 34
6. L. Mikuláš  26 13 2 11 79:91 28
7. Zvolen  26 13 1 12 92:80 27
8. Trnava  24 10 1 13 70:70 21
9. Prievidza  26 8 1 17 76:122 17
10. Poprad  24 5 4 15 54:99 14
11. MŠK Púchov  23 7 0 16 38:90 14
12. B. Bystrica  26 5 3 18 65:117 13
13. Brezno  25 4 3 18 63:125 11
14. Prešov  25 3 1 21 45:120 7

šport18 PÚCHOVSKÉ NOVINY

FUTBAL - TIPOS 3. liga 

Púchovčania otočili oblastné derby päť minút pred koncom 

   I. liga starší žiaci
   8. HT
   36. kolo: 
   HC Lučenec – MŠK Púchov 1:22 (0:4, 0:8, 1:10), 
8. Hudík (Zajvald, Pobežal), 14. Škultéty (Kováčik), 
16. Hudík (Zajvald), 19. Žodnor, 21. Škultéty (Hajas, 
Kľučka), 25. Hajas (Kováčik), 28. Kohutiar, 31. Kováčik 
(Kohutiar, Ťapko), 33. Hudík (Pobežal, Kohutiar), 36. 
Pobežal (Zajvald), 36. Pobežal (Hudík), 38. Kováčik 
(Hajas), 44. Kohutiar (Baroš), 46. Pobežal (Škultéty, 
Hudík), 48. Pobežal (Ťapko), 48. Škultéty (Hajas), 50. 
Pobežal (Kohutiar, Zajvald), 54. Škultéty (Hudík), 57. 
Kľučka (Škultéty), 59. Hajas (Baroš), 59. Zajvald (Ťap-
ko)
   Zvolen – Banská Bystrica 4:1, Považská Bystrica 
– Brezno 5:3, Ružomberok – Žilina 1:8, Martin – Lip-
tovský Mikuláš 8:1
1. Žilina  36 28 3 5 251:80 59
2. Martin  36 27 4 5 270:72 58
3. Zvolen  35 26 3 6 251:61 55
4. MŠK Púchov  36 25 4 7 238:43 54
5. B. Bystrica  36 21 2 13 232:91 44
6. L. Mikuláš  36 15 1 20 174:164 31
7. P. Bystrica  36 11 1 24 133:216 23
8. Ružomberok  36 9 2 25 121:207 20
9. Brezno  36 7 0 29 87:288 14
10. Lučenec  35 0 0 35 74:609 -2
   7. HT
   36. kolo: HC Lučene – MŠK Púchov 2:10 (0:5, 0:2, 

2:3), 9. Toman (Cebo), 10. Toman (Mikovič, Palan), 11. 
Vráblik (Brežný), 16. Brežný (Vrtiel, Vráblik,), 17. Palan 
(Cebo, Mikovič), 30. Brežný (Buček, Toman), 31. Vrti-
el, 46. Palan (Hájovský, Vrtiel), 49. Vrtiel (Mikovič), 56. 
Brežný (Vrtiel, Vráblik)
   Zvolen – Banská Bystrica 1:3, Považská Bystrica 
– Brezno 8:3, Dolný Kubín – Žilina 1:4, Martin – Lip-
tovský Mikuláš 6:1
1. D. Kubín 36 29 3 4 225:59 61
2. B. Bystrica  36 28 3 5 251:94 59
3. MŠK Púchov  36 23 5 8 233:114 49
4. Žilina  36 22 3 11 225:127 47
5. Zvolen  36 20 5 11 162:147 43
6. P. Bystrica  35 12 4 19 149:168 26
7. Martin  36 10 1 25 98:207 21
8. Lučenec  35 10 0 25 119:240 20
9. Brezno  36 7 2 27 84:215 16
10. L. Mikuláš  36 5 0 31 77:252 10
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
   36. kolo: MŠK Púchov – Rimavská Sobota 5:4, 
Banská Bystrica – Zvolen 11:2, Brezno – Považská 
Bystrica 3:9, Žilina – Ružomberok 7:1, Liptovský Mi-
kuláš – Martin 8:4
   5. HT
   36. kolo: MŠK Púchov – Rimavská Sobota 8:2, 
Banská Bystrica – Zvolen 2:4, Brezno – Považská Bys-
trica 3:6, Žilina – Dolný Kubín 9:5, Liptovský Mikuláš 
– Martin 5:9

HOKEJ

1. MŠK Púchov 18 10 6 2 29:15 36
2. Beluša 17 10 4 3 30:14 34
3. Nitra B 18 10 3 5 32:21 33
4. Malženice 17 10 0 7 37:18 30
5. Trnava B 18 9 2 7 39:31 29
6. Šaľa 18 8 3 7 30:20 27
7. L. Rovne 18 6 8 4 21:17 26
8. P. Bystrica 18 7 3 8 27:27 24
9. Kalná 18 7 3 8 17:24 24
10. Gabčíkovo 15 6 4 5 23:16 22
11. Nové Mesto 18 4 8 6 16:23 20
12. Zl. Moravce B 17 4 7 6 20:23 19
13. V. Ludince 17 4 5 8 16:27 17
14. Galanta 17 4 3 10 18:29 15
15. N. Zámky 18 2 1 15 12:62 7

19. kolo: 

MŠK Púchov – MŠK P. Bystrica 2:1 (0:1)
Góly: 55. Kopiš, 85. Brezničan – 42. Slávik, ŽK: Riš-

ka, Krčula – Moravec, 800 divákov, rozhodovali Fehér, 
Žiak, Obertová

Oblastné treťoligové derby konečne prilákalo na 
tribúny púchovského futbalového štadióna návšte-
vu, akú si postavenie Púchovčanov v tabuľke zaslúži. 
Nemalú zásluhu na tom mali aj fanúšikovia z Považ-
skej Bystrice, ktorých bolo na tribúnach počuť. Od 
úvodného hvizdu sa hral pod Lachovcom kvalitný 
futbal s vysokým nasadením na oboch stranách. Obe 
mužstvá však v prvom polčase najmä pozorne bráni-
li, a tak vyložených gólových príležitostí bolo ako ša-
fránu. Hostia čakali trpezlivo na svoju príležitosť a tri 
minutý pred koncom prvého polčasu sa ujali vedenia 
krásnym gólom Slávika – 0:1. 

Púchovčania po obrátke pridali, svojho súpera 
zatlačili na vlastnú polovicu a rezultátom bol vyrov-
návajúci gól z kopačky Kopiša v 55. minúte – 1:1. Po 
góle mali prekvapujúco viac z hry hosťujúci futbalisti, 
ktorí domácemu brankárovi Strelčíkovi neraz neprí-

jemne podkurovali. A keďže aj domáci odpovedali 
rovnako útočnou kartou, diváci boli svedkami pek-
ného futbalu. Štvrť hodinu pred koncom stretnutia 
mohli strhnúť vedenie na svoju stranu hostia, no 
Strelčík dvakrát fantasticky zachránil pred Rajníkom. 
Púchovčania bojovali až do konca a ich šanca prišla 
päť minút pred koncom stretnutia, kedy všetky tri 
body domácim zachránil Brezničan – 2:1.    

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Riška, Michlík, Krčula (89. Ozimý), Kopiš 

(79. Tlacháč), Šulek (59. Martinko), Pilát, Pilný, Vanák, 

Martinček, Brezničan, tréner Eduard Pagáč
Zostava MŠK Považská Bystrica: 
Bobot – Bušík, Vala, Mravec, Petruš, Zavadzan, Čier-

nik (86. Valašík), Gamboš, Rajník (79. Gáborík), Slávik, 
Gajdošík, tréner Jaroslav Vágner

Ostatné výsledky 19. kola: 
Kalná nad Hronom – Šaľa 1:0, Nové Mesto nad Vá-

hom – Lednické Rovne 1:1, Veľké Ludince – Galanta 
0:0, Nové Zámky – Beluša 2:4, Trnava B – Nitra B 0:0, 
Zlaté Moravce B mali voľno

(pok)

V tomto prípade ešte Pilný hosťujúceho brankára neprekonal, no päť minút pred koncom rozhodol o víťazstve 
Púchovčanov Brezničan.            FOTO: Milan Podmaník
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Medzinárodné majstrovstvá Slovenska Micro RC áut

Florbalisti FBK Púchov vyhrali 1. ligu
Florbal - 1. liga muži

Modelársky klub Púchov organizoval v sobotu 
23. marca medzinárodné majstrovstvá Slovenskej 
republiky Micro RC áut. Sú to autá malých merítok 
1:24 a 1:24 riadených na diaľku. Tieto preteky boli 
vyvrcholením sezóny pretekov RC áut. Náš klub or-
ganizuje preteky s týmito autami v spolupráci s MK 
Zubří Moravsko-Slovenský pohár už 15 rokov. V au-
tomodelárskom krúžku, ktorý náš MK Púchov organi-
zuje už štvrtý rok, učíme deti aj základy ovládania RC 
áut. Na tieto majstrovstvá sa prihlásilo 30 pretekárov 
prevažne z Českej republiky a musím oceniť, že prišli 
aj špičky tohto automodelárskeho športu z Vysokého 
Mýta, Třeběchovic, Ostravy a samozrejme z MK Zubří 
a zo Slovenska z Bratislavy, Košíc a z usporiadateľské-
ho klubu Púchov.

Preteky začali ráno rozpravou, kde boli upresnené 
propozície a systém pretekov a potom sa už jazdilo 
na ostro. Všetky kategórie mali jednu kvalifikačnú
päťminútovú jazdu, v ktorej sa pretekári snažili urobiť 
jedno najrýchlejšie kolo, podľa ktorého sa zoradili do 
skupín a poradie na štartovnom rošte. Finálové jazdy 
sa šli 3 x 7 minút, kde sa pretekári snažili najazdiť čo 
najviac kôl. Boje boli zaujímavé a napínavé a okolo 
17.00 bolo všetko ukončené. Musím vyzdvihnúť aj 
účasť juniorov, ktorí sú pokračovateľmi tohto auto-
modelárskeho športu. Na vyhodnotení boli rozdané 
víťazné poháre a prví pretekár v každej kategórii bol 
vyhlásený za medzinárodného majstra Slovenskej 
republiky. 

V kategórii Formule sa stal majstrom Slovenska 
člen nášho modelárskeho klubu Martin Luhový a v 
kategórii STOCK - Junior sa stal majstrom Slovenska 

Adam Minárik tak isto člen náš modelárskeho klubu, 
na druhom a treťom mieste sa umiestnili bratia Sa-
muel a Jozef Šiveňovci z Púchova. 

Jozef jazdil za Centrum voľného času Včielka Pú-
chov. V ostatných kategóriách obsadili prvé miesta 
pretekári Jiří Vaněk z RC Teamu Vysoké Mýto, Filip 
Senko a Peter Sibeke z TRCA Třeběchovice pod Ore-
bem. 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa týchto prete-
kov zúčastnili a udržali vysokú úroveň majstrovstiev, 
ďakujem aj sponzorom a 
všetkým členom klubu 
za pomoc pri organizácii. 
Zároveň chcem pozvať 
všetkých priaznivcov au-
tomodelárskeho športu 
na preteky na autodráhe 
v Púchove SRC Púchov-
ský šampionát juniorov, 
ktoré sa budú konať 13. 
4. so začiatkom od 10.00 
hod. Preteky organizuje-
me v spolupráci s Cent-
rom voľného času Včiel-
ka Púchov a sú určené 
pre deti každého veku, 
ktoré si chcú zajazdiť na 
našej 4-prúdovej auto-
dráhe. Pri dostatočnom 
počte účastníkov bu-
deme jazdiť s autodrá-
hovými autami Carrera 

a s autíčkami, ktoré si deti postavili sami v automo-
delárskom krúžku. Môžu prísť aj deti ktoré nemajú 
vlastné autíčka, radi im ich požičiame. Tréningy na 
tieto preteky organizujeme každý piatok od 16.00 
do 18.00 hod., keď je autodráha prístupná pre širokú 
verejnosť. Nájdete nás v areáli bývalého Zväzarmu v 
budove na poschodí - informácie nájdete na našej 
webovej stránke mkpuchov.eu.

Martin Kumičak, Modelársky klub Združenia 
technických športov Púchov

Počas minulého víkendu si družstvo starších 
žiakov zmeralo v Nitre sily s domácim družstvom 
VKP – SPU. Náš výkon sa opieral najmä o bezchyb-
ne útočiaceho Mateja Turčániho, ktorý je v našom 
družstve momentálne jediným reprezentantom 
a tiež o vynikajúce podanie. Bol to hlavne Emil 
Gabko, ktorý je na podaní už tradične oporou. 
Prvý zápas sa nám podarilo po nadštandardnom 
výkone vyhrať 3:0.

V druhom zápase bol obraz hry podobný, iba 
na podaní sa našťastie súperovi darilo trochu 
menej. Súper dokonca viedol v dvoch setoch o 4 
- 5 bodov a obava o výsledok bola na mieste. V 
koncovke tretieho setu však na podaní zabral už 
spomínaný Emil Gabko a šnúrou niekoľkých bo-
dov zmazal súperov náskor. VKP-SPU - Púchov 0:3 
(-22,-20,-20), 0:3 (18,-17,-22)

Na druhý deň sa naše družstvo kadetov predsta-
vilo v Trnave. 

Trnava - Púchov 0:3 (-12,-13,-16), 2:3 (-18,-
13,20,22,-4)

Mladší žiaci pokračujú vo víťazstvách
Po skončení prvej časti súťaže ml. žiakov U13, 

kde dve postupové miesta obsadili naše A a B 
družstvo, odštartovali svoju súťaž aj skupiny 5. - 7. 
Naše družstvo Púchov C, sa predstavilo na pôde 
VK SPU Nitra. Svoj prvý zápas odohrali proti muž-
stvu Komárno B, kde po kolektívnom výkone a 
málo chybách vyhrali suverénne 2:0 (25:4, 25:20). 
Po krátkej pauze si zmerali sily s domácou Nitrou, 
kde sa od začiatku hral vyrovnaný zápas, a tak po 
väčších skúsenostiach a kvalitnejších herných čin-
nostiach jednotlivca vyhralo naše družstvo v po-
mere 2:0 (26:24, 25:23)

Hráči: Galánek Z., Kaňka P., Vozár M., Kaňka Pa., 
Struhár J., Klobučník F., tréneri: M. Pecho, M. Dvor-
ský.                     Ivan Štefko ml., Vladimír Luhový

Volejbal

O historický úspech sa postarali florbalisti FBK Pú-
chov (na snímke v modrom). Po „domácej“ prehre 
(hralo sa v Trenčíne) s DTF team Detva Joxers v úvod-
nom finálovom stretnutí play-off minulú sobotu, do-
kázali v druhom nedeľnom stretnutí zvíťaziť a séria sa 
presunula na Podpoľanie.  Púchovčania v nervydrá-
sajúcom treťom stretnutí mali po nerozhodnom vý-
sledku v riadnom hracom čase i v predĺžení pevnejšie 
nervy a po samostatných nájazdoch sa ujali vedenia 
v sérii. Už vtedy bolo jasné, že séria sa minimálne 
vráti do Púchova. Púchovčania však triumfovali aj v 
druhom stretnutí, stali sa víťazmi 1. ligy a vybojovali 
pre Púchov hokejbalovú extraligu.  

Výsledky 
Finále play-off - 3. stretnutie:
DTF team Detva Jo-

xers – FBK Púchov 7:8 
(1:1, 6:2, 0:4, 0:0, sn 
1:3) – stav série 1:2

Góly Púchova: Kia-
čik 4, Mišík, Mandinec, 
Krajci, samostatné 
nájazdy premenili za 
Púchov Podmanický, 
Kiačik a Kvasnica.

Po nerozhodnej prvej 
tretine sa v druhom 
dejstve začali na hracej 
ploche diať veci. Domá-
ci ju vyhrali 6:2 a zda-
lo sa, že Púchovčania 
budú v sérii prehrávať. 
V záverečnej tretine 
však hostia dokázali, 

že majú hokejbalové srdce, strelecký koncert pred-
viedol Kiačik – autor troch gólov, vyhrali tretinu 4:0 
a vynútili si predĺženie. V ňom gól nepadol, a tak o 
víťazstve Púchova rozhodli samostatné nájazdy.

4. stretnutie:
DTF team Detva Joxers – FBK Púchov 4:5 (1:1, 

2:1, 1:3) – stav série 1:3
Góly Púchova: Mišík, Fleger, Ševčík, Kvasnica, Man-

dinec
Podpoľanci, ak si chceli vynútiť predĺženie série, 

museli nevyhnutne vyhrať. Púchovčania však po 
zázračnom sobotnom obrate zmobilizovali sily, v zá-
verečnej tretine otočili nepriaznivý výsledok a môžu 
oslavovať postup medzi slovenskú florbalovú elitu.

(r) 

O historický úspech sa postarali florbalisti FBK Pú-
chov (na snímke v modrom). Po „domácej“ prehre
(hralo sa v Trenčíne) s DTF team Detva Joxers v 
úvodnom finálovom stretnutí play-off minulú sobo-
tu, dokázali v druhom nedeľnom stretnutí zvíťaziť 
a séria sa presunula na Podpoľanie. Púchovčania v 
nervydrásajúcom treťom stretnutí mali po neroz-
hodnom výsledku v riadnom hracom čase i v predĺ-
žení pevnejšie nervy a po samostatných nájazdoch 
sa ujali vedenia v sérii. Už vtedy bolo jasné, že séria 
sa minimálne vráti do Púchova. Púchovčania však 
triumfovali aj v druhom stretnutí, stali sa víťazmi  
1. ligy a vybojovali pre Púchov florbalovú extraligu.
Výsledky
Finále play-off - 3. stretnutie:
DTF team Detva Joxers
– FBK Púchov 7:8
(1:1, 6:2, 0:4, 0:0, sn
1:3) – stav série 1:2
Góly Púchova: Kiačik 
4, Mišík, Mandinec, Kraj-
ci, samostatné nájazdy 
premenili za Púchov 
Podmanický,
Kiačik a Kvasnica.
Po nerozhodnej prvej
tretine sa v druhom dej-
stve začali na hracej plo-
che diať veci. Domáci ju 
vyhrali 6:2 a zdalo sa, že 
Púchovčania budú v sé-
rii prehrávať.

V záverečnej tretine však hostia dokázali, že majú 
florbalové srdce, strelecký koncert predviedol Kia-
čik – autor troch gólov, vyhrali tretinu 4:0 a vynútili 
si predĺženie. V ňom gól nepadol, a tak o víťazstve 
Púchova rozhodli samostatné nájazdy.
4. stretnutie:
DTF team Detva Joxers – FBK Púchov 4:5 (1:1,
2:1, 1:3) – stav série 1:3
Góly Púchova: Mišík, Fleger, Ševčík, Kvasnica, Man-
dinec Podpoľanci, ak si chceli vynútiť predĺženie sé-
rie, museli nevyhnutne vyhrať. Púchovčania však po
zázračnom sobotnom obrate zmobilizovali sily, v zá-
verečnej tretine otočili nepriaznivý výsledok a môžu
oslavovať postup medzi slovenskú florbalovú elitu.

(r)
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Výsledkový servis futbalových súťaží

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

1. liga mladší žiaci 

1. liga starší žiaci
U15
15. kolo: 
MŠK Púchov – Zlaté Moravce/Vráble 0:1 (0:1), Ska-
lica – Senica 1:4, Inter Bratislava – Trnava 2:0, Domino 
– Nitra 1:7, Petržalka – Prievidza 8:0, Levice – Trenčín 
0:12, Dubnica – Slovan Bratislava 1:4, Karlova Ves Bra-
tislava – Dunajská Streda 2:5

Skupina B
17. kolo: MŠK Púchov – Vion Zlaté Moravce/Vrá-
ble 0:4 (0:3), Piešťany – Skalica 3:2, Topoľčany – Ko-
márno 2:2, Petržalka – Domino 6:2, Považská Bystrica 
– Inter Bratislava 1:5
1. Petržalka 17 15 2 0 64:16 47
2. Inter 17 12 4 1 64:19 40
3. Piešťany 17 9 4 4 47:25 31
4. Zl. Moravce 17 9 2 6 32:21 29
5. Skalica 17 9 1 7 38:27 28
6. MŠK Púchov 17 7 3 7 47:28 24
7. Domino 17 4 2 11 26:39 14
8. Komárno 17 4 2 11 34:48 14
9. P. Bystrica 17 4 1 12 19:49 13
10. Topoľčany 17 1 1 15 18:117 4
Skupina A
17. kolo: Prievidza – Dubnica 0:2, Malacky – Trnava 
2:2, Gabčíkovo – Myjava 1:0, Šamorín – Karlova Ves 
0:2, Nové Zámky – Rača 7:2
1. Dubnica 17 15 0 2 73:12 45
2. Myjava 17 13 2 2 65:16 41
3. Gabčíkovo 17 10 1 6 38:29 31
4. Šamorín 17 9 2 6 34:31 29
5. Kalrova Ves 17 8 4 5 43:30 28
6. Prievidza 17 5 5 7 20:25 20
7. Trnava 17 4 6 7 37:43 18
8. N. Zámky 17 3 3 11 23:48 12
9. Rača 17 3 1 13 18:66 10
10. Malacky 17 2 2 13 9:60 8

Skupina B 
17. kolo: MŠK Púchov – Vion Zlaté Moravce/Vrá-
ble 1:6 (1:2), Strapko, Piešťany – Skalica 3:2, Topoľča-
ny – Komárno 1:1, Petržalka – Domino 1:1, Považská 
Bystrica – Inter Bratislava 1:0
1. Zl. Moravce 17 14 1 2 64:10 43
2. Petržalka 17 13 1 3 48:14 40
3. Skalica 17 12 2 3 53:14 38
4. Inter 17 11 0 6 43:25 33
5. Domino 17 8 1 8 37:30 25
6. Piešťany 17 8 0 9 32:36 24
7. MŠK Púchov 17 5 2 10 22:50 17
8. Komárno 17 4 1 12 24:45 13
9. Topoľčany 17 4 1 12 16:43 13
10. P. Bystrica 17 1 1 15 7:79 4
Skupina A
17. kolo: Prievidza – Dubnica 1:1, Malacky – Lokomo-
tíva Trnava 1:2, Gabčíkovo – Myjava 2:0, Nové Zámky 
– Rača 0:0, Šamorín – Karlova Ves 0:3
1. Trnava 17 13 3 1 48:8 42
2. Myjava 17 11 2 4 30:15 35
3. Gabčíkovo 17 9 5 3 19:13 32
4. Dubnica 17 9 3 5 46:24 30
5. Karlova Ves 17 7 4 6 34:25 25
6. Šamorín 17 7 3 7 19:16 24
7. Prievidza 17 4 3 10 20:29 15
8. N. Zámky 17 4 3 10 17:43 15
9. Malacky 17 4 2 11 24:36 14
10. Rača 17 2 2 13 7:55 8

U13
13. kolo: FC Nitra – MŠK Púchov 5:2 (2:0), Janíček 
2, Dunajská Streda – Skalica 10:0, Prievidza – Senica 
0:0, Trenčín – Karlova Ves 8:3, Trnava – Domino 3:2, 
Slovan – Levice 14:0, Dubnica – Inter 1:2, Zlaté Mo-
ravce – Petržalka 2:4
14. kolo: MŠK Púchov – DAC Dunajská Streda 3:3 
(1:2), Baláž (pk), Bodzík, Janíček, Inter – Slovan 3:6, 
Domino – Trenčín 0:4, Karlova Ves – Nitra 3:4, Petržal-
ka – Senica 2:1, Dubnica – Prievidza 3:3, Levice – Trna-
va 4:8, Skalica – Zlaté Moravce/Vráble 3:4
1. Trenčín 14 13 0 1 79:18 39
2. Slovan 14 13 0 1 74:14 39
3. Nitra 14 12 0 2 87:22 36
4. Trnava 14 9 1 4 62:35 28
5. Petržalka 14 9 1 4 40:31 28
6. Dubnica 14 7 1 6 35:29 22
7. Prievidza 14 6 3 5 40:36 21
8. Inter 14 6 2 6 31:27 20
9. D. Streda 14 5 4 5 46:28 19
10. Domino 14 5 3 6 21:23 18
11. Senica 14 4 2 8 33:39 14
12. Karlova Ves 14 4 1 9 33:40 13
13. MŠK Púchov 14 4 1 9 34:57 13
14. Zl. Moravce 14 3 3 8 30:39 12
15. Skalica 14 1 0 13 18:104 3
16. Levice 14 0 0 14 10:131 0
U12
13. kolo: FC Nitra – MŠK Púchov 19:5 (10:1), Mu-
šák 2, Ročiak, Pavlík, Valica, Dunajská Streda – Skalica 
32:3, Prievidza – Senica 15:7, Trenčín – Karlova Ves 
16:3, Trnava – Domino 12:0, Dubnica – Inter 4:29, 
Slovan Bratislava – Levice 36:0, Zlaté Moravce – Pe-

5. liga muži

1. Nitra 15 13 2 0 50:7 41
2. Slovan 15 12 0 3 70:14 36
3. D. Streda 15 11 2 2 52:16 35
4. Trenčín 15 10 3 2 58:9 33
5. Trnava 15 9 4 2 44:8 31
6. Inter 15 9 2 4 37:17 29
7. Senica 15 9 1 5 33:20 28
8. Petržalka 15 8 2 5 43:10 26
9. Zl. Moravce 15 6 2 7 24:32 20
10. Karlova Ves 15 3 4 8 17:36 13
11. Prievidza 15 4 1 10 20:57 13
12. Dubnica 15 3 3 9 11:35 12
13. MŠK Púchov 15 3 2 10 18:46 11
14. Skalica 15 2 2 11 11:49 8
15. Domino 15 1 3 11 11:53 6
16. Levice 15 0 1 14 7:97 1
U14
15. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce/Vráble 2:1 
(1:0), 21. Čmelo, 69. Jánovský, Skalica – Senica 1:0, 
Inter Bratislava – Trnava 1:1, Domino – Nitra 1:3, Pe-
tržalka – Prievidza 6:1, Levice – Trenčín 1:0, Dubnica 
– Slovan 0:10, Karlova Ves – Dunajská Streda 1:2
1. Slovan 14 13 1 0 62:9 40
2. Trenčín 15 13 0 2 98:15 39
3. D. Streda 14 12 1 1 39:9 37
4. Nitra 15 10 2 3 56:15 32
5. Petržalka 15 9 1 5 43:24 28
6. Trnava 15 7 2 6 37:18 23
7. Inter 15 7 2 6 28:23 23
8. Domino 15 7 2 6 28:33 23
9. Karlova Ves 14 6 3 5 26:18 21
10. Skalica 15 7 0 8 29:32 21
11. Levice 15 5 4 6 20:36 19
12. MŠK Púchov 15 3 3 9 16:41 12
13. Prievidza 15 3 2 10 12:47 11
14. Senica 15 3 1 11 9:41 10
15. Zl. Moravce 15 1 0 14 10:63 3
16. Dubnica 14 0 0 14 7:96 0

tržalka 6:16
14. kolo: MŠK Púchov – Dunajská Streda 7:15 
(3:4), Veteška 3, Ročiak 3, Mušák, Inter Bratislava 
– Slovan Bratislava 1:3, Domino – Trenčín 6:26, Kar-
lova Ves- Nitra 7:6, Petržalka – Senica 15:2, Dubnica 
– Prievidza 6:27, Levice – Trnava 1:19, Skalica – Zlaté 
Moravce 6:18
1. Slovan 14 14 0 0 240:48 42
2. Trnava 14 12 0 2 242:34 36
3. Trenčín 14 12 0 2 270:69 36
4. Nitra 14 10 0 4 208:68 30
5. Inter 14 10 0 4 192:64 30
6. Karlova Ves 14 10 0 4 183:84 30
7. Petržalka 14 10 0 4 156:91 30
8. Domino 14 7 0 7 107:150 21
9. D. Streda 14 6 0 8 151:176 18
10. Zl. Moravce 14 6 0 8 98:160 18
11. MŠK Púchov 14 5 0 9 95:150 15
12. Prievidza 14 4 0 10 142:209 12
13. Levice 14 3 0 11 72:220 9
14. Senica 14 2 0 12 60:205 6
15. Dubnica 14 1 0 13 77:324 3
16. Skalica 14 0 0 14 46:287 0

19. kolo:
Plevník – Drienové – Kvašov 1:3 (1:1), 23. Buday 
– 19. Bretschneider, 63. Kováč, 69. Beňo, Cígeľ – Ze-
mianske Kostoľany 0:0, Podolie – Brvnište 2:3, Veľké 
Uherce – Chocholná-Velčice 2:0, Kanianka – Uhrovec 
1:2, Trenčianska Turná – Podmanín 1:2, Ladce – Dolné 
Vestenice 0:2, Veľká Hradná mala voľno
1. D. Vestenice 18 13 1 4 43:18 40
2. Kvašov 18 12 4 2 40:17 40
3. Uhrovec 18 11 4 3 46:24 37
4. Brvnište 18 11 4 3 37:21 37
5. Cígeľ 17 9 4 4 37:16 31
6. Podmanín 18 9 2 7 34:26 29
7. Z. Kostoľany 17 8 3 6 30:21 27
8. V. Uherce 18 7 3 8 24:24 24
9. Ladce 18 7 3 8 29:32 24
10. Plevník 18 5 4 9 25:41 19
11. Chocholná 17 5 2 10 19:30 17
12. V. Hradná 16 4 1 11 16:55 13
13. Podolie 16 2 6 8 14:26 12
14. Tr. Turná 17 3 3 11 25:49 12
15. Kanianka 18 1 4 13 15:34 7

6. liga muži
15. kolo: 
Lysá – Dolné Kočkovce 2:6 (0:3), M. Kováč, Barninec 
– M. Pilát 3, Zápotoka 2, Michalek, Papradno – Stre-
ženice 1:1 (1:0), Bulík – Trník, Bolešov – Košecké Pod-
hradie 0:2 (0:1), Ľ. Staňo 2, Udiča – Pruské 4:6 (2:2), 
T. Drblík, Kvasník, M. Drblík, Ignácik – Lukáč 5, Kuric, 
Horná Poruba – Jasenica 4:0 (3:0), Hetflajš, R. Staňo, A.
Staňo, Jánoško, Tuchyňa – Mikušovce 1:0 (0:0), Štefu-
la, Košeca mala voľno
1. H. Poruba 14 9 2 3 36:17 29
2. Tuchyňa 14 8 4 2 31:16 28
3. Košeca 13 8 2 3 30:11 26
4. Mikušovce 14 6 3 5 30:19 21
5. Udiča 14 7 0 7 27:28 21
6. Streženice 14 5 5 4 26:18 20
7. Jasenica 14 6 1 7 20:30 19
8. D. Kočkovce 14 5 3 6 28:23 18
9. Pruské 14 4 5 5 28:26 17
10. Bolešov 14 4 3 7 15:25 15
11. Papradno 14 4 3 7 14:31 15
12. K. Podhradie 13 3 3 7 15:34 12
13. Lysá 14 3 2 9 22:44 11
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Púchovčania pár stotín od víťazstva
Hasičský šport - mládež

D. Struhárová strieborná 
vo Vranove nad Topľou 

Daniela Struhárová (na snímke v hornom rade vľavo) 
si na neoficiálnych majstrovstvách Slovenska vo Vrano-
ve nad Topľou vybojovala striebro. 

Na záver súťažnej krasokorčuliarskej sezóny sa 
v dňoch 23. - 24. marca vo Vranove nad Topľou ko-
nalo finále interpretačného korčuľovania ADULT,
kategórie B, Basic a Hviezdičky pre rok 2019 (neofi-
ciálne majstrovstvá Slovenska). Zo SPORTING CLUB 
PUCHOV (SCP) nás reprezentovali sestry Daniela a 
Lenka Struhárové.

Daniela svojím výkonom v kategórii staršie nádeje 
B s bodovým ziskom 23,32 bodov vybojovala výbor-
né druhé miesto z 13 pretekárok a postavila sa tak na 
stupne víťazov. Lenka (na dolnej snímke vľavo) v ka-
tegórii IK Silver mladšie s bodovým ziskom 20,42 bo-
dov a po malom piruetovom zaváhaní obsadila piate 
miesto z celkovo jedenásť  zúčastnených pretekárok. 
Dievčatám srdečne gratulujeme a do ďalšej sezóny 
prajeme veľa síl a športových úspechov.                    (r)

Uplynulý víkend sa v ďalekom Vranove nad Topľou 
konalo finále nádejí a hviezdičiek pre sezónu 2018/

2019 v krasokorčuľovaní, kde mal svoje zastúpenie 
aj Krasoklub Púchov. Tejto súťaže sa zúčastnili obe 
sestry Belobradové. 

Barborka (na snímke vľavo) si svojou skvelou jaz-
dou vyjazdila krásne druhé miesto, a tak na záver 
sezóny domov priniesla striebro, čím potvrdila svoje 
predchádzajúce medailové umiestnenia. Jej mladšia 
sestra Belka si svojím výborným výkonom vybojova-
la šieste miesto v kategórii Hviezdičky. 

Na majstrovstvách Slovenska nádejí a mladšieho 
žiactva, ktoré sa uskutočnili v Novom Meste nad 
Váhom sa v kategórií Mladšie žiačky svojou jazdou 
predviedla Liliana Drábová a získala krásne šieste 
miesto. 

Na majstrovstvách Slovenska starších žiakov a ži-
ačok v Pezinku nás svojím krátkym programom a 
voľnou jazdou reprezentovala Lucia Kolmanová a v 
silnej konkurencii získala deviate miesto. 

(r)

Striebro Barborky Belobradovej na východe
Krasokorčuľovanie

Od prvého miesta Púchovčanov delilo 25 stotín
V Považskej Bystrici sa 23. marca uskutočnilo 4. kolo 

hasičskej súťaže detí pod názvom FENIX, ktorú ten-
to krát zastrešoval Dobrovoľný hasičský zbor Horný 
Moštenec. Po mesačnej prestávke sa znova zopako-
vali tri tradičné disciplíny - štafeta dvojíc, uzlovanie 
a štafeta 5 x 20 metrov, preteky boli dvojkolové. Do 
súťaže sme zapojili dve družstvá chlapcov. Jedno za-
čiatočníkov a druhé, ktoré išlo obhájiť prvé miesto z 
Púchova. Ako prvé začínalo naše skúsené družstvo. 

Chlapci na prvej disciplíne začali dobre. Po presu-
ne na druhú disciplínu uzlovanie sme na poslednom 
uzle a jeho závere dostali studenú sprchu a bolo po 
nálade. Tretiu disciplínu sa nám podarilo ustáť. Po 
dohovore trénera nakoniec sme sa v druhom kole 
na druhej disciplíne zlepšili a čakali ako to dopadne. 
Hneď po nás nastupovalo druhé družstvo, ktoré sa 
zo súťaže na súťaž pomaly zlepšuje. Deň pred odcho-
dom si jeden náš člen zlomil ruku a my sme si museli 

požičať od Pružiny voľného pretekára, za čo im ďa-
kujeme. 

Po ukončení súťaže začalo vyhodnotenie veliteľom 
súťaže Petrom Belákom a my sme boli spokojní aj 
napriek tomu, že sme nemali prehľad o vykonávaní 
disciplín. I keď sme mali na viac, chlapcom môžeme 
poďakovať za bojovné výkony. Je vidieť, že poctivý 
prístup prináša svoje ovocie. 

O pekné úspechy sa pričinili tréneri Jozef Ridzik st. 
a Michal Koukal. Prvé družstvo: Tomáš Kucej, Simon-
ka Sečkárová, Alexander Ridzik, Adam Krajčovič, Max 
Chovanček, druhé družstvo:  Rasťo Bradač, Zak Cho-
vanček, Viktória Mišunová, Vladko Moravčik a požiča-
ný Jakub Kuco. 

Celkové poradie:
1. Pružina A 101,07
2. Púchov A 101,31
3. Martin A 104,19

Jozef Ridzik st.
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 2 pozemky v územnom pláne Nimnica
(3000 m² a 3200 m²). Tel. 0948 592 181.
• Predám 4-izb. byt na Nám. slobody. Tel. 0905 745 
447, 0918 182 189.
• Predáme pozemok v Púchove-Vieska (sady), 
3267 m², z toho sad 1541 m², rovinatý pozemok 
1726 m². V celku alebo v dvoch častiach, vedľa 
vodného toku. Pozemok je vhodný na pestova-
nie, oddych, rekreačné účely. Cena dohodou. Tel. 
0910 800 046.
• Kúpim, vezmem do prenájmu obchodné pries-
tory na prízemí v PU a v PB. Tel. 0915 286 885.
• Ponúkame na predaj záhradu o výmere 1 633 m² 
(lokalita Zábreh). Tel. 0948 438 488.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Vezmem do prenájmu, príp. kúpim, garáž na 
Sedlišti. Tel. 0907 703 240.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej
ul.: na poschodí slnečnú kanceláriu 21 m²; na prí-
zemí priestor 36 m² vhodný pre dielňu, sklad, ob-
chod alebo kanceláriu. K dispozícii je parkovacie 
miesto. Tel. 0905 262 820.
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si 
dňa 5. 4. 2019 pripo-
menieme prvé výročie 
úmrtia 
Antona KARVAŠA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 

S láskou, vďakou a 
úctou spomínajú manželka a syn s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 4. 4. 2019 si pri-
pomíname 3. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, bab-
ka a prababka Valéria 
ZBORANOVÁ z Púcho-
va. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Tíško žil, tíško odišiel, 
skromný vo svojom živo-
te, veľký vo svojej láske 
a dobrote. Hoci odišiel 
bez slova a na rozlúčku 
už nebol čas, spomienky 
na neho ostávajú v nás. 
Dňa 4. 4. 2019 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil Miroslav ŠTRBÁK. 
S láskou na neho spomína manželka, syn s ro-
dinou, sestra a brat s rodinami a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 6. 4. 2019 uplynú 
3 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, 
dedko a pradedko 
Ján REPÁŇ z Púchova. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 

S láskou a úctou spomínajú a za tichú modlitbu 
ďakujú dcéry Janka, Monika a Gabriela s rodinami.

SPOMIENKA
S tichou spomienkou k 
tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienku sviečok 
sa za teba modlíme. 
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na teba 
z našich sŕdc nikdy 
nevymizne. 
Dňa 2. 4. 2019 si pri-
pomíname 25 rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý syn, manžel a otec 
Ing. Anton MORAVANSKÝ. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
syn, mama, brat s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 5. 4. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás opustila 
naša drahá mamička Mária FALTUSOVÁ a 24. 
10. 2019 uplynie 30 rokov, čo nás opustil náš 
ocko Jozef FALTUS. 

S láskou v srdci na vás v myšlienkach 
s veľkou úctou spomínajú

 dve dcéry a dvaja synovia s rodinami. 

POĎAKOVANIE
Dňa 22. 3. 2019 zomrela vo 
veku 91 rokov naša mama, 
babka a prababka Emília 
BUČKOVÁ, rod. Martinko-
vá, z Hoštinej. 
Ďakujeme všetkým pria-
teľom, známym a spoluob-
čanom, ktorí sa s ňou prišli 
na poslednej ceste rozlúčiť. 
Zároveň ďakujeme ev. pani farárke Lenke Rišianovej, 
ako aj pohrebnej službe Advent za slová útechy a 
dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina.  

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 22. 3. 2019 
prišli naposledy rozlúčiť s Máriou BREHOVSKOU  
z Dol. Kočkoviec. 
Ďakujeme za vyjadrenia sústrasti, kvetinové dary a 
tiež pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku.

 Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 30. 3. 2019 sme si 
pripomenuli 6. výročie 
úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca a ded-
ka Rudolfa MICHÁLKA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka 
a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 1. apríla sme si pri-
pomenuli 7. výročie, čo 
nás navždy opustil syn 
a brat Igor LUHOVÝ 
vo veku nedožitých 38 
rokov. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

Spomínajú rodičia a brat. 

SPOMIENKA
Dňa 2. 4. 2019 uplynú 3 roky, čo nás navždy 
opustil nás milovaný otec Jozef PALIESEK  
z Horných Kočkoviec a 31. 3. 2019 by sa dožila 
81 rokov naša drahá mama Anna PALIESKOVÁ,  
rodená Koncová.
Kto ste poznali našich rodičov, venujte im tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra, syn s rodinou 

a najbližšia rodina.
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• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie kúpeľní. Tel. 0904 628 324.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• Pomôžem vám zlepšiť vašu komunikáciu v an-
glickom jazyku. Kontaktujte ma, ak chcete zvýšiť 
úroveň vašej angličtiny do práce alebo sa pripra-
viť na TOEFL certifikát. Pripravím vás na aj ústnu 
maturitu z AJ. Vyučujem jednotlivcov alebo malé 
skupiny v meste Púchov prípadne v blízkom oko-
lí. Zavolajte alebo napíšte na 0904 176 064 alebo 
0940 303 566.

OZNAMY
• 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 (budova SOV, 
Nám. slobody) nečakalo taký veľký ohlas pre dob-
rú vec a preto musí dočasne POZASTAVIŤ PRÍJEM 
PÁNSKEHO a DÁMSKEHO oblečenia. Ostatný to-
var, ako sú HRAČKY, OBUV a DETSKÉ OBLEČENIE 
sú VÍTANÉ. Prosíme darcov, noste veci zánovné a 
čisté, ak potrebujete po upratovaní niečo vyhodiť, 
použite na to kontajner.

POĎAKOVANIE
• Chcem sa poďakovať mestskej polícii za rýchly
zásah a sprostredkovanie otvorenia uzavretého 
priestoru, nakoľko som bola ohrozená na zdraví.
Veľká vďaka. Lýdia Rosinová, Púchov.

PREDAJ AUTO-MOTO
• Predám auto Felícia. Tel. 0950 64 23 40.

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.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu na privyrobenie ako upratovačka 
na 1 - 2 hod. denne. Tel. 0944 341 880.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Zregenerujte si po zime svoje unavené telo s 
OXYGENOTERAPIOU – kyslíková terapia môže 
spomaliť starnutie a celkovo zregenerovať orga-
nizmus, 25 minút 4,50 eur. V ponuke aj magneto-
terapia 3D, Bachova terapia, Bicom Optima biore-
zonancia, Biofeedback, Plazma generátor RPZ14. 
Biodetox – biorezonančné centrum, Štefánikova 
ul. 814/6, 020 01 Púchov (pasáž oproti Divadlu). 
Kontakt: 0902 895 623.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 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.

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 
POHOTOVOSŤ PRE DETI, 
DORAST A DOSPELÝCH:

PO - PIA: 16.00 – 22.00
SO - NE: 7.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 
 SO - NE a sviatočné dni: 

8:00 – 13:00
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

NOVÁ PREDAJŇA AUTODIELOV v Púchove!

(v budove GM centra)

Moravská ulica 682/3, PÚCHOV 020 01

Otváracie hodiny:

Ponúkame vám predaj autodielov 
pre všetky typy áut, autokozmetiky 
a olejov pre automobily, motocykle, 
záhradnú techniku.

PO - PIA       7:00 - 17:00 h
SO                  8:00 - 12:00 h
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www.refurbished.sk

Najlepší pomer 
ceny a výkonu

RENOVOVANÁ
TECHNIKA JE

www.www.ww refurbishefurbished.sk

Najlepší pomer 
ceny a výkonu

TECHNIKA JE

Moravská 1879, 020 01 Púchov
042 / 471 00 55

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

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


