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Aj keď počasie nebolo príliš vľúdne, 
v sobotu ráno o ôsmej ukazoval tep-
lomer len okolo štyroch stupňov, do 
toho mrholenie a studený vietor, par-
kovisko pred Športcentrom sa predsa 
len začalo zapĺňať brigádnikmi. Každý 
si „nafasoval“ vrece a bez zdržovania 
sa išlo do terénu.   

Čo sa dalo, hádzalo sa do vreca, ako 
plechovky od nápojov, umelé fľaše 
či sklenené od alkoholu, kusy roztr-
haného oblečenia. Väčší odpad v po-
dobe starých pneumatík, hrncov, la-
vórov, rozbitých televízorov, rôznych 
hadíc, kovových líšť a tyčí nechávali 
brigádnici popri vychodenej ceste 
alebo hore na kýpe, kde ich spolu s pl-
nými vrecami postupne do auta zbe-
rali pracovníci Podniku technických 
služieb mesta Púchov a takisto Správy 
ciest Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. 

Počas jarnej brigády vyzbierali 
päťdesiat kubíkov odpadkov
Mesto Púchov spoločne s obcou Nimnica usporiadalo počas uplynulej soboty tradičnú 
jarnú brigádu, počas ktorej zberači odľahčili od odpadkov územie popri rieke Váh.   

Brigádnici z púchovskej i nimnickej 
strany sa po približne troch hodinách 
stretli v polovici trasy na kýpe pri 
starom salaši, kde sa ohriali priprave-
ným čajom, kávou, gulášom, peče-
nými kurencami a koláčmi. Spoločné 
chvíle spríjemnila ľudová hudba Gý-
meš a trombitáši Štefánikovci. Prí-
tomným (ktorých bolo podľa odhadu 
okolo 140) poďakovali za to, že prišli 
a priložili ruku k dielu primátorka Pú-
chova Katarína Heneková a starosta 
Nimnice Ladislav Ďureček, ktorí takis-
to aktívne brigádovali. 
Do akcie, ktorú obe samosprávy 
usporiadali pri príležitosti Dňa Zeme 
(22. 4.) a počas ktorej sa podarilo vyz-
bierať 50 kubíkov odpadkov, sa zapo-
jili občania Púchova, Nimnice, rybári, 
turisti, seniori a takisto dobrovoľní ha-
siči a sponzori (Pipi gril, Michal Letko). 
Všetkým patrí vďaka.        

-msú-tm-, foto: msu, PTSM
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Rozdiel príspevku na nákup po-
travín a štátnej dotácie uhrádza 
mesto
Vzniknuté finančné rozdiely pri sta-
novej výške 5. pásma príspevku na 
nákup potravín v školskej jedálni 
v sume 1,34 € a prijatej štátnej do-
tácie v sume 1,20 € za každý deň, v 
ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno 
– vzdelávacej činnosti v  materskej 
škole alebo vyučovania v základnej 
škole a odobralo obed, alebo iné 
jedlo poslanci Mestského zastupi-
teľstva Púchov rozhodli, že v rámci 
sociálneho programu budú hradené 
z rozpočtu mesta namiesto doplatku 
od rodičov.

Na to, aby sa dieťa (žiak) mohol stať 
stravníkom v školskej jedálni, je 
potrebné podať prihlášku (zápisný 
lístok) na odber stravy, podpísanú 
rodičom. 

Čiastočná úhrada režijných nákla-
dov vo výške 2,00 € na mesiac 
Školská jedáleň naďalej poskytuje 
stravovanie deťom materských škôl 
za čiastočnú úhradu režijných nákla-
dov vo výške 2,00 € na mesiac, ktoré 
uhrádza rodič a ktoré nenavštevujú 
posledný ročník materskej školy. 
Spolu s príspevkom na nákup po-
travín sa uhrádza v jednej sume na 
potravinový účet materskej školy 
do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, 
ktorý predchádza kalendárnemu 
mesiacu, v ktorom sa dieťa stravuje 
v školskej jedálni. 

Rodičia detí, ktoré navštevujú po-
sledný ročník materskej školy uhrád-

zajú príspevok na čiastočnú úhradu 
režijných nákladov vo výške 2,00 € 
na mesiac, v  ktorom dieťa mater-
skej školy odobralo aspoň jedno 
hlavné jedlo, na potravinový účet 
školy do 20. kalendárneho dňa v 
mesiaci.

Školská jedáleň poskytuje stravo-
vanie žiakom základných škôl za 
čiastočnú úhradu režijných nákla-
dov, ktoré uhrádza rodič, vo výške 
2,00 € na mesiac, v  ktorom žiak 
daného stravovacieho zariadenia 
odobral aspoň jedno hlavné jedlo.
Dotácia zo štátu na podporu výcho-
vy k stravovacím návykom dieťaťa 
(žiaka) sa poskytuje mestu v sume 
1,20 € iba za každý deň, v ktorom 
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vz-
delávacej činnosti v materskej ško-
le, alebo vyučovania v základnej 
škole a odobralo stravu. V prípade 
neúčasti dieťaťa na výchovno–vz-
delávacej činnosti a na vyučovaní 
je rodič povinný odhlásiť stravníka 
zo stravy vopred v súlade s prevá-
dzkovým poriadkom konkrétnej 
školskej jedálne. 

Finančná zábezpeka bola stano-
vená vo výške 30 € za dieťa
V prípade neodhlásenia zo stravy 
a neodobratej stravy bude použi-
tá finančná zábezpeka, ktorá bola 
stanovená vo výške 30 € za die-
ťa. Rodič ju uhradí do 20. augusta 
príslušného kalendárneho roka – 
za dieťa, ktoré navštevuje posledný 
ročník materskej školy, resp. do 20. 
augusta pred začiatkom školského 
roka – za žiaka ZŠ. Z finančnej zá-

Rozšírenie sociálneho programu - obedy zadarmo
Novelou zákona došlo k úprave dotácie na školské stravovanie, čo umožňuje poskytovať 
dotáciu od 1. 9. 2019 pre všetkých žiakov základných škôl, nielen zo sociálne slabších ro-
dín (od 1. 1. 2019 to platí aj pre všetky deti navštevujúce posledný rok materskú školu).

bezpeky sa bude hradiť strava, keď 
dieťa nebolo odhlásené, strava bola 
uvarená, ale neprevzatá. 

V prípade nedostatočnej výšky fi-
nančnej zábezpeky a neuhradenia 
režijných nákladov, nebude stravní-
kovi poskytnutá strava. Zúčtovanie 
finančnej zábezpeky sa zrealizuje 
minimálne jedenkrát ročne, alebo 
podľa jej vyčerpania v súlade s pre-
vádzkovým poriadkom konkrétnej 
školskej jedálne, tzn. že finančná zá-
bezpeka môže byť vrátená rodičom 
v celej výške vtedy, keď dieťa bude 
včas odhlásené zo stravy.

Pokiaľ si zdravotný stav dieťaťa na 
základe posúdenia lekára vyžaduje 
osobitné stravovanie, ktoré v škol-
skej jedálni nie je možné zabezpe-
čiť, zriaďovateľ (mesto) po pred-
ložení príslušného potvrdenia od 
lekára a potvrdenia školskej jedál-
ne, že pre dieťa MŠ a žiaka ZŠ nepri-
pravuje stravu, vyplatí poskytnutú 
dotáciu na stravovanie zákonnému 
zástupcovi na jeho účet v banke.

Irena Kováčiková, predsedníčka 
komisie vzdelávania, kultúry, 
soc. zabezpečenia a mládeže 

pri MsZ Púchov

Mestský úrad Púchov má zaregistrované dva tímy. A čo vy?

„Roztočíme to spolu!“ To je hlavné 
motto nového ročníka najväčšej kam-
pane podporujúcej rozvoj udržateľnej 
mobility v mestách, ktorú 1. marca vy-
hlásilo Ministerstvo dopravy a výstav-
by SR. Zamestnanci so svojimi tímami 
sa môžu do súťaže zaregistrovať pro-
stredníctvom webovej stránky www.
dopracenabicykli.eu až do 5. mája.
Tak ako po minulé roky, aj v tomto 
aktuálnom sa do projektu zapájajú 

zamestnanci mesta Púchov, ktorí 
sformovali dve štvorčlenné cyklo-
družstvá. Vlani sa do súťaže prihlásilo 
v  rámci Púchova tridsať tímov (103 
účastníkov), ktoré celkovo našliapali 
do práce na bicykli takmer 12 tisíc 
kilometrov. Kampaň nie je určená 
len pre zamestnancov, ale aj študen-
tov stredných a vysokých škôl. Všet-
ci účastníci môžu naviac zabojovať  
o aktraktívne ceny.                           -dpnb-

Začína sa 6. ročník národnej kampane 
DO PRÁCE NA BICYKLI
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V úvodný deň uplynulého pracov-
ného týždňa (pondelok 8. apríla) 
sa primátorka Katarína Heneková 
zúčastnila v Divadle Púchov na sláv-
nostnom privítaní stredoškolských 
študentov zo Španielska, Grécka, 
Talianska a Litvy, ktorí zavítali do 
Púchova v rámci projektu Erasmus+ 
zastrešenom Európskou úniou s 
názvom „Rôzne kultúry, jedna 
Európa“, do ktorého je zapojené 
púchovské gymnázium ako hosťu- 
júca škola.

„Společné odborné vzdelávání ve 
středních odborných školách pro 
rozvoj strojírenské praxe“ je zasa 
názov projektu v rámci cezhranič-
ného programu Intereg Slovenská 
republika - Česká republika. Cez 
tento projekt zrealizovali vzájomnú 
týždennú výmennú stáž študentov 
SOŠ Púchov a SOŠ Vsetín, ktorá sa 
takisto začala v pondelok 8. apríla. 
Delegáciu žiakov zo Vsetína a pe-

dagógov oboch škôl prijala primá-
torka v tento deň na radnici.
 
A do tretice v pondelok sa na mest-
skom úrade uskutočnilo zasadnutie 
valného zhromaždenia Združe-
nia obcí Mikroregiónu Púchov, v 
ktorého štruktúrach záujmy mesta 
primátorka zastupuje.   

V stredu 10. apríla sa Katarína He-
neková na základe pozvania mi-
moradneho a splnomocneného veľ-
vyslanca  Bieloruskej republiky na 
Slovensku Igora Leščeňa zúčastnila 
v Univerzitnej knižnici v Bratislave 
slávnostného otvorenia výstavy 
„Slováci v partizánskom hnutí na 
území Bieloruska: 1941 - 1944“.  
Jedným z partnerských miest Pú-
chova je aj staré bieloruské mesto 
Bobrujsk, s ktorým má uzavretú 
zmluvu o priateľstve a spolupráci už 
štrnásť rokov.

-msu-tm- S Igorom Leščeňom, veľvyslancom Bieloruska na Slovensku.

Milí Púchovčania,

želám vám milostiplné a požehnané  

veľkonočné sviatky. 

Či už vnímate Veľkú noc ako sviatky jari 

alebo ako jedny z najvýznamnejších 

kresťanských sviatkov, prajem vám, 

aby se ich prežili v príjemnej rodinnej atmosfére 

so svojimi najbližšími.

Katarína Heneková, primátorka mesta Púchov

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Púchov.

Spoločná návšteva  študentov SOŠ Púchov a SOŠ Vsetín.
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Rudolf Marman: Potrebujeme pozitívnu atmosféru v meste

Som Púchovčan, ženatý, mám dve 
krásne deti, na ktoré som hrdý. Keď-
že som sa ženil ako dvadsaťročný, tak 
som nestihol po gymnáziu ísť študo-
vať na vysokú školu. Čo som nestihol 
za mladi, stíham však teraz. Súbež-
ne som študoval na dvoch školách. 
Na jednej som si dokončil štúdium 
s titulom MBA a na druhej škole City 
university of Seattle som akurát v po-
slednom ročníku a dokončujem si ma-
gisterské štúdium so zameraním na 
ekonomiku a manažérstvo. Pracujem 
ako manažér vo firme so zameraním 
na predaj ložísk. Vo voľnom čase rád 
športujem, pokiaľ mi to dovolí zdra-
vie. Ako bývalý športovec stále fan-
dím športu a  je mi jedno o aký druh 
športu ide.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky 
máte najbližšie? V ktorej komisii mest-
ského zastupiteľstva pracujete? 
V komunálnej politike som vždy pre-
sadzoval rozumné návrhy a vždy som 
podporil dobrý nápad. Samozrejme, 
že ako bývalý športovec mám najbliž-
šie ku športu. Miestami sa mi nepáči, 
kde sa uberá náš šport v meste a mo-
mentálne mám ťažké srdce na futbal, 
kde sa mi nepozdáva pomer našich 
odchovancov a hráčov, ktorí sem prí-
du na pol sezóny. My sme mestský 
klub a mali by sme podporovať našich 
mladých talentovaných odchovancov 
a nemalo by to byť naopak! Celkovo sa 
mi nepáči, že v tretej lige máme vlast-
ne cudzích hráčov a nehráme s našimi 
odchovancami. Takúto nešťastnú fi-
lozofiu už raz púchovský futbal zvolil 
a dobre si pamätáme ako to dopadlo 
a kde potom po ére Barcelony skon-
čil. Boli to práve cudzí hráči, ktorí prví 
zdupkali za lepšími podmienkami 
a  nechali náš púchovský futbal pad-
núť až na samé dno. Ale tejto téme 
sa začnem bližšie venovať ako nový 
člen dozornej rady MŠK a vyžiadam si 
podklady a  hlavne víziu futbalového 
klubu!

Čo považujete za hlavné body vášho 
programu na najbližšie štyri roky?
Tých priorít je viac. Samozrejme, ako 
každý Púchovčan vnímam problém 
s  parkovacími miestami, taktiež vní-
mam problém s  nájomnými bytmi. 
Vidím tu priestor pre nové kruhové 
objazdy. Budem presadzovať dostav-
bu rozostavanej budovy pri Rožáku 
a hlavne budem presadzovať vybudo-

vanie nového parkovacieho domu 
na veľkom parkovisku pri Rožáku. 
Toto všetko sú pre mňa priority pre 
naše mesto. Čo sa týka môjho ob-
vodu, tu som jasne deklaroval, že 
budem presadzovať nové detské 
ihriská, chcel by som presadiť opra-
vu príjazdových ciest ku garážam 
pri Makyte, ďalej chceme s kolegom 
P. Žiačikom presadiť položenie nové-
ho asfaltu na moste v Hrabovke a sa-
mozrejme chceme zrekonštruovať 
cintorín v Hrabovke. Samozrejme, že 
budeme ďalej pokračovať v budova-
ní nových parkovacích miest a v re-
konštrukciách našich ciest a chodní-
kov.

Ktorý problém nášho mesta považu-
jete za najdôležitejší?
V  prvom rade musíme ľuďom ako 
poslanci spolu s pani primátorkou 
ukázať, že dokážeme za štyri roky 
urobiť veľa roboty, ktorú bude za 
nami vidieť. A na to v prvom rade 
potrebujeme pozitívnu atmosféru 
medzi občanmi v meste. V  posled-
nej dobe mi to ale akosi absentuje. 
Púchovčania nám musia začať viac 
dôverovať bez toho, aby stále nie-
čo kritizovali. Potom môžeme spo-
ločne veľa dokázať a  môžeme naše 
malé mesto posunúť tým správnym 
smerom. Pevne verím, že časom nám 
tu pribudnú nové kruhové objazdy, 
nový parkovací dom a  samozrejme 
aj nové nájomné byty pre mladé za-
čínajúce rodiny.

Za ktorý konkrétny návrh sa plánuje-
te zasadiť na rokovaniach mestského 
zastupiteľstva v tomto roku?
Ja sa snažím vždy zahlasovať za ka-
ždý dobrý návrh, ktorý bude v  pro-
spech Púchovčanov a je mi jedno či 
ho presadzuje takzvaná opozícia ale-
bo koalícia poslancov. My poslanci si 
musíme uvedomiť, že v prvom rade 
sme tu pre občanov Púchova. Ak bu-
deme toto krédo všetci poslanci do-
držiavať, tak sa nebojím o budúcnosť 
nášho mesta.

Aké úlohy na najbližšie obdobie 
ste si vytýčili v občianskom výbore 
vášho volebného obvodu?
Vzhľadom k tomu, že náš výbor ešte 
len bude zasadať, by nebolo férové 
sa ku tejto téme vyjadrovať. Najskôr 
si s kolegom P.  Žiačikom vypočuje-
me požiadavky členov nášho výboru 

miestnej časti a  potom budeme ve-
dieť presne konkretizovať a špecifiko-
vať problémy v našom volebnom ob-
vode. Samozrejme, že my s kolegom 
P.  Žiačikom máme predstavu o  tom, 
čo by sme mohli v  našom obvode 
zlepšiť pre našich občanov mesta 
Púchov, ale ako som povedal na za- 
čiatku, nebolo by férové sa ku tomu 
vyjadrovať skôr ako zasadne náš vý-
bor miestnej časti.

Na poslednom rokovaní mestského 
zastupiteľstva vznikla polemika, či 
majú byť rokovania komisií spravidla 
verejné alebo nie. Aký je váš názor na 
tento problém?
Ja som od začiatku kritizoval v minu-
lom volebnom období návrh poslan-
ca L.  Ranika, ktorý presadil, aby boli 

komisie verejné. Už vtedy som pouka-
zoval na problém s tým, že na komisi-
ách pracujeme veľakrát s citlivými in-
formáciami. A keď občan bude chcieť 
prísť na komisiu s daným problémom, 
môže predsa cez podateľňu podať 
podnet a daná komisia si ho predvo-
lá a  vypočuje. Taktiež máme predsa 
výbory mestských častí, kde môže 
prísť občan s požiadavkou a príslušný 
poslanec to môže ako jeho predlžená 
ruka riešiť priamo s  kompetentnými 
osobami, ktoré vedia danú proble-
matiku promptne riešiť. Myslím, že sa 
momentálne v našom meste na túto 
problematiku zbytočne vedie veľa 
diskusií. V iných mestách je bežné, že 
sú komisie spravidla neverejné.

Otázky kládol S. Flimmel

Medzi poslancov, ktorí boli koncom minulého roku opätovne zvolení do mestského zastupi-
teľstva, patrí poslanec Rudolf Marman. Požiadali sme ho, aby nám prezradil o sebe niečo viac zo 
svojho súkromného života (napr. vzdelanie, rodinné pomery, pracovné zaradenie a pod.):

Mesto Púchov ponúka na prenájom nebytový priestor na 1. poschodí 
(budova SOV - obchodu a služieb) s rozlohou 69,53 m² v meste Púchov na 
Námestí slobody 1401, postavenej na parcele KN č. 198/158, k. ú. Púchov. 

Priestor je vhodný na ambulanciu lekára, kanceláriu, administratívne účely.
Minimálna cena za nájom: 40€/m² za rok + služby (podľa platných Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov), Mesto Púchov nie je 
platca DPH. Doba nájmu: 1 rok.
Kontakt. os. v prípade záujmu o obhliadku: Mgr. Loužecký, 0904 874 638.
Svoje ponuky o nájom nebytového priestoru zasielajte elektronicky 
na adresu msu@puchov.sk alebo ich môžete doručiť na Mestský úrad Pú-
chov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov.
Termín podania ponuky do 26. 04. 2019.
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Mestská polícia

Púchovskí hasiči sa „zapotili“ najmä vo štvrtok

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Požiar vo výrobnej hale v Horovciach hasilo 12 
profesionálnych a 14 dobrovoľných hasičov

Chorobnosť v okrese Púchov 
bola tretia najvyššia v kraji

V stredu 11. apríla, krátko pred pol piatou popolud-
ní bol ohlásený požiar objektu drevovýroby v areáli 
bývalého Poľnohospodárskeho družstva v obci Ho-
rovce v Púchovskom okrese.

Na zásah bolo postupne vyslaných 12 príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru z Púchova, Dubnice 
nad Váhom, Považskej Bystrice a Trenčína so šiestimi 
zásahovými vozidlami.  

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo ziste-
né, že požiarom sú zasiahnuté podkrovné priestory, 
výrobná časť a strecha objektu drevovýroby v dĺžke 
približne 30 metrov, pričom budova bola silno za-
dymená. Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch 
odpojili postihnutý objekt od prívodu energií a za 
účelom lokalizácie požiaru nasadili tri hasebné prúdy 
za súčasného vynášania predmetov z postihnutých 
priestorov.  Krátko po pol šiestej hodine podvečer 
bol požiar lokalizovaný. Následne príslušníci Hasič-
ského a záchranného zboru  vyhľadávali a likvidovali 
skryté lokálne ohniská, postihnuté priestory odvet-
rávali a požiarisko priebežne monitorovali termovíz-
nou kamerou.

Krátko pred siedmou hodinou podvečer bol poži-
ar zlikvidovaný a miesto udalosti bolo s poučením 
o ďalšom dohľade nad požiariskom odovzdané zá-

stupcovi spoločnosti. Počas hasebných prác profe-
sionálnym hasičom asistovalo aj štrnásť členov dob-
rovoľných hasičských zborov z obcí Lednické Rovné, 
Beluša, Horovce a Dulov s piatimi kusmi techniky.

Pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorá bola po 
prvotnom ošetrení odvezená na ďalšie ošetrenie do 
nemocnice v Považskej Bystrici. Príčina vzniku požia-
ru je v štádiu zisťovania.                     KR HaZZ Trenčín 

Požiar v objekte drevovýroby v Horovciach si vyžiadal nasadenie takmer 30 profesionálnych a dobrovoľných ha-
sičov.               FOTO: KR HaZZ Trenčín 

V čase od 4. do 11. apríla zasahovali príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v 
Púchove pri piatich mimoriadnych udalostiach. 

Vo štvrtok 4.apríla absolvovali hneď tri zásahy. Naj-
skôr odstraňovali spadnutý strom na ceste v obci Zá-
riečie. Strom zasahoval do jedného jazdného pruhu 
vozovky a ohrozoval bezpečnosť cestnej premávky. V 
ten istý deň vyrážali púchovskí hasiči k dopravnej ne-
hode dodávky, ktorá na diaľničnom privádzači zišla 
z cesty a bokom narazila do betónového oplotenia. 
Hasiči na dodávke vykonali protipožiarne opatrenia. 
Do tretice vo štvrtok 4. apríla hasili hasiči z Púchova 
požiar lesného a trávnatého porastu v katastri obce 

Lazy pod Makytou, časť Mladoňov. Požiar, ktorý za-
siahol plochu asi 400 metrov štvorcových uhasili 
pomocou dvoch vysokotlakových prúdov a jedno-
duchými hasičskými prostriedkami. 

V sobotu 6. apríla privolali hasičov k požiaru elektro-
inštalácie vo výrobnej hale spoločnosti v Beluši. Ešte 
pred príchodom púchovských hasičov požiar zlikvi-
dovali zamestnanci firmy práškovými prístrojmi.

V pondelok 8. apríla privolali púchovských hasičov 
k požiaru na kopci Holiš nad Nimnicou. Požiar v ťažko 
dostupnom teréne uhasili pomocou genfo vakov a 
jednoduchými hasičskými prostriedkami. 

HS Púchov

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v Púchovskom okrese len mierne – o 40 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Koncom minu-
lého týždňa dosiahla chorobnosť 1589 ochorení 
na 100.000 ochorení, čo bola tretia najvyššia cho-
robnosť v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji na-
hlásili v minulom týždni 3793 akútnych respirač-
ných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom klesla chorobnosť takmer o päť per-
cent. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia v Trenčianskom kraji bola minulý týž-
deň v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1807 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia cho-
robnosť – 932 ochorení na 100.000 obyvateľov 
- bola v okrese Považská Bystrica. 

Z celkového počtu ochorení bolo 296 na chríp-
ku. Chrípková chorobnosť v TSK klesla v porov-
naní s minulým týždňom o 2,99 percenta. Pre 
chrípku museli prerušiť školskú dochádzku v 
jednej základnej škole v Trenčianskom okrese, v 
Púchovskom okrese si chrípka nevyžiadala žiadne 
opatrenia.               (r)  

Opitý zaspal pri múriku
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Nábreží slobody v 
Púchove pri múriku leží neznámy muž. Po prícho-
de hliadky na miesto hliadka zistila, že na tráve 
pri múriku spí neznámy muž zjavne pod vplyvom 
alkoholu. Po zhotovení fotodokumentácie bol 
vyzvaný na predloženie dokladu totožnosti. Na-
koľko nemal u seba občiansky preukaz, predložil 
vodičský preukaz. Mestskí policajti muža poučili, 
že sa dopustil priestupku proti verejnému poriad-
ku. Priestupok je v riešení. 

Pomohli otvoriť
O pomoc požiadala mestských policajtov žena 

z Požiarnej ulice, ktorá si pribuchla bezpečnostné 
dvere na byte. Hliadku požiadala o pomoc pri ot-
vorení bytu na šiestom poschodí. Hliadka mest-
skej polície pomohla zabezpečiť otvorenie bytu. 

Smrad otravuje celú bytovku
Hliadka mestskej polície prešetrovala oznáme-

nie, podľa ktorého na Ulici 1. mája zhromažďuje 
osoba v jednom z bytov rôzne predmety, odpad, 
ale aj pokazené potraviny. Zápach sa šíril po celej 
bytovke. Žena, ktorá v byte bývala, ani po nie-
koľkonásobnom zvonení mestským policajtom 
neotvárala. Z bytu bolo cítiť silný zápach, ktorý sa 
šíril do spoločných priestorov. Následne hliadka 
navštívila väčšinovú majiteľku uvedeného bytu v 
mieste bydliska. Bola upovedomená o nevyhovu-
júcom hygienickom stave bytu, ktorý zapríčinila 
užívateľka bytu. Majiteľka prisľúbila, že byt vyčis-
tia.

Jazvečíka odovzdali majiteľke
Hliadka mestskej polície zistila priestupok na 

Námestí slobody, kde sa voľne pohyboval jazve-
čík malého vzrastu hnedej farby. Mestskí policajti 
psa odchytili, nezistili žiadne vonkajšie poranenie. 
Hliadka zistila pravdepodobné bydlisko majiteľa 
psa, asi po dvoch hodinách mu jazvečíka odo-
vzdali. Priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu o chove psov je v riešení. 

MsP Púchov
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Detské divadelné štúdio (DDŠ) Ochotníček si zároveň 
vybojovalo nomináciu na celoštátnu prehliadku do Šale.  
V réžii Petra Hudáka u poroty absolútne zabodovala diva-
delná hra Marakéš na motívy knižky Václava Pankovčina. 

Ochotníček získal na krajskej postupovej súťaži detskej 
dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko prvé miesto

Výrub stromov na Lachovci vzbudil pozornosť
Pomerne rozsiahly výrub stromov na 
Lachovci v kopci nad starými pum-
pami prebudil pozornosť verejnosti. 
Otázka smerujúca k tomtuto výrubu 
je umiestnená aj na portáli „Odkaz 
pre starostu“, kde je od pondelka 
uplynulého týždňa uverejnená na-
sledujúca odpoveď púchovskej sa-
mosprávy:
„Žiadateľ požiadal o výrub 69 kusov dre-
vín rastúcich na pozemku parcel. KN-C 
č.1852/3 v kat. území Púchov, ktorý je  
v KN vedený ako trvalý trávny porast 
s výmerou 28 760 m² a je v spoluvlast-
níctve žiadateľa. Žiadosť bola podaná 
12. 2. 2019, dňa 14. 2. 2019 tunajší úrad 
oznámil začatie konania v danej veci 
upovedomením, ktoré bolo zverejnené 
na webstránke mesta Púchov z dôvodu 
možnosti zúčastniť sa konania v zmysle 
zákona o ochrane prírody a krajiny. Na-
koľko sa v lehote 7 dní do konania nikto 
neprihlásil, dňa 25. 2. 2019 bolo vykona-

né miestne šetrenie a 1. 3. 2019 vydané 
rozhodnutie - súhlas na výrub drevín. 

Nejde o lesný pozemok, ale o druh poľ-
nohospodárskej pôdy - trvalý trávny 
porast, ktorá je v súkromnom vlast-
níctve. V zmysle platnej legislatívy na 
dreviny s obvodom kmeňa do 40 cm, 
meraným vo výške 130 cm nad zemou, 
nie je potrebný súhlas na výrub drevín, 
pokiaľ nejde o verejnú zeleň.“

Žiadosť na výrub bola podaná z dô-
vodu úpravy pozemku a založenia 
menšieho ovocného sadu. Zdôraz-
ňujeme, že uvedený pozemok, ktorý 
je v súkromnom vlastníctve, je vede-
ný v katastri nehnuteľností ako trvalý 
trávnatý porast a nie ako lesný poze-
mok. Žiadateľ má záujem predmetný 
pozemok užívať, na čo má ako jeho 
vlastník právo.                                             

-msu-

Najsilnejšou konkurenciou mladých 
púchovských divadelníkov z Ochot-
níčka na Rozprávkovom javisku 
bývajú členovia Detského divadel-
ného súbora Bebčina z Novej Dub-
nice, ktorí  tento rok prišli s jedným 
naozaj kompaktným a vyšperkova-
ným predstavením „Bež“. O to viac 
prekvapil režiséra DDŠ Ochotníček 
Petra Hudáka priaznivý verdikt troj-
člennej odbornej poroty: „Úprimne 
povedané, naozaj som si nemyslel, 
že by sme ich mohli tento rok tromf-
núť. Deťom som hovoril, že by bolo 
fajn, ak by sme dosiahli na druhé 
miesto, lebo aj to býva zvyčajne po-
stupové na celoslovenskú súťaž. A 
to, že sme vyhrali... fuu... tak to stále 
ešte nedokážem spracovať.“ 
Faktom je, že Ochotníček, ktorý si na 
budúci rok pripomenie polstoročnicu 
fungovania, patrí štatisticky medzi 
najúspešnejších účastníkov celoslo-
venskej prehliadky detskej dramatic-
kej tvorivosti Zlatá priadka v Šali.
„Minulý rok nám odišla „stará“, 
zohratá generácia, z ktorej ostalo 
v súbore len torzo. Ostatné deti stá-
li na javisku vôbec po prvýkrát. Ale 
mnohokrát ten rozdiel medzi naj-

skúsenejšími a nováčikmi nebol na 
javisku ani veľmi vidieť, za čo by som 
ich chcel veľmi pochváliť. Mali veľkú 
chuť a snahu vyhrať.“ 
Členovia Ochotníčka majú momen-
tálne od jedenásť do pätnásť rokov. 
Hra Marakéš, s ktorou mladí divadel-
níci oslovili porotu, je dramatizáciou 
rovomennej knižky. Marakéš je fiktív-
na dedina na východnom Slovensku. 
Knižka pozostáva z poviedok zachy-
távajúce rôzne pitoreskné postavičky.
Pointa hry je o bezútešnosti zapad-
nutej dediny, kde nie je práca, kde 
nie je vôbec kam ísť a miestni obyva-
telia len čakajú, že ich niekto zachrá-
ni z ich podivného bezútešného ži-
vota a to šťastie konečne príde... Ak 
chcete hru vidieť, zapíšte si dátum 
25. apríl o 17.00, kedy sa Ochotníček 
postaví na javisko púchovského di-
vadla opäť. 
Za odmenu získali víťazi krajskej 
prehliadky veľkú tortu, ktorú veno-
valo mesto Púchov. Nakoniec  si ale 
na nej pochutili všetci mladí a nádej-
ní divadelníci, ktorí sa súťaže zúčast-
nili: z Púchova, Prievidze, Bánoviec 
nad Bebravou, Novej Dubnice a z 
obce Zlatníky.                                       -tm-
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POSLEDNÉ VOĽNÉ POZEMKY NA PREDAJ
Lednické Rovne - Medová ulica

KONTAKT : 0911 236 037
stavebne@furmetgroup.sk

CENA : od 55,- €/m
X = PREDANÉ
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AUTOSERVIS A PNEUSERVIS 
Streženice, areál bývalého družstva  
Naše služby: 

www.axureal.sk         0917 750 877 , 0917 482 952 

- servis osobných a nákladných vozidiel
- pneuservis všetkých typov áut
- náhradné diely pre osobné a nákladné

vozidlá
- plnenie a čistenie klima�zácií
- nové TK + EK
- predaj pracovnej obuvi a odevov
- ďalšie služby podľa požiadaviek
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V prvej časti besedy pán Neupauer 
oboznámil žiakov s obdobím, ktoré 
trvalo približne 40 rokov minulého 
storočia. Reč bola o komunistickom 
režime, o tom ako zasahoval do živo-
tov obyčajných ľudí, a ako nesloboda 
a silný útlak negatívne vplývali na celú 
spoločnosť. Žiaci sa dozvedeli aj o pre-
nasledovaní a mučeníctve mnohých 
ľudí. Pán Neupauer dal za príklad prí-
beh blahoslaveného Titusa Zemana, 
saleziána. Po vykreslení jednotlivých 
znakov doby pripomenul aj význam 
Sviečkovej manifestácie ako otvorenej 
cesty k roku revolúcie ´89. 

Napriek pripomenutiu negatívnych 
stránok režimu, rozhovor bol aj o osu-
doch ľudí, ktorí mali hlbokú vnútornú 
slobodu. Takýmto človekom bol aj 
MUDr. Silvester Krčméry. Jeho príbeh 
začal po skončení prvej svetovej voj-
ny. Vo svojom živote sa snažil naplno 
využiť dary od Pána Boha a byť ná-
pomocný druhým. Keď videl bolesti 
ostatných, porozmýšľal, posúdil ako 

Na cirkevnej škole beseda so známym historikom z Ústavu pamäti národa

im môže pomôcť, a následne hneď 
konal. Bol vychovávaný v rodine, kde 
sa žili hodnoty lásky, úcty a čestnosti. 
A tak mal silnú túžbu po pravde, bol 
jej dokonca nadovšetko verný. Vďaka 
svojmu presvedčeniu prišiel do kon-
frontácie s názormi vtedajších pred-
staviteľov komunistického režimu. Na 
štátnom súde povedal aj tieto slová: 
„Vy máte vo svojich rukách moc, ale 
my máme pravdu a pravda je pred-
sa silnejšia ako moc.“ Za svoje posto-
je ohľadom náboženských slobôd bol 
14 rokov väznený. 

V druhej časti besedy sme sa bližšie 
oboznámili s projektom OZ Nená-
padní hrdinovia. Hlavným zame-
raním projektu je odovzdávanie 
skúseností medzi mladými ľuďmi a 
generáciou tých, ktorí nám svojimi 
postojmi, utrpením a nepoddajno-
sťou prinavrátili slobodu. Cieľom je 
predovšetkým sprostredkovať žia-
kom stretnutia s tými, ktorí na vlast-
nej koži zakúsili hrôzu komunistickej 

totality. Mladí ľudia majú v rámci 
projektu možnosť realizovať samo-
statný výskum a s podporou svojich 
učiteľov nazrieť do histórie. Beseda 
sa niesla v priateľskej atmosfére. Ku 
koncu rozhovoru sa žiaci podelili o 

Top cukrár 2019

to, čo ich najviac oslovilo. Pán Neu-
pauer im poprial nech správne vy-
užijú všetky svoje talenty a nech sa 
snažia byť verní pravde. 

Mgr. Iveta Vráblová, 
CZŠ sv. Margity v Púchove

V Cirkevnej základnej škole sv. Margity sa konala beseda venovaná obdobiu komunistického režimu a osobnosti 
MUDr. Silvestra Krčméryho. Pozvanie prijal Mgr. František Neupauer PhD., historik a publicista, pracovník Ústavu 
pamäti národa a predseda OZ Nenápadní hrdinovia. Besedy sa zúčastnili žiaci 6. - 9. ročníka. 

Dňa 3. 4. 2019 sa konal 7. ročník súťa-
že Top cukrár 2019. Miestom konania 
súťaže boli priestory hotelovej aka-
démie v Liptovskom Mikuláši. Súčas-
ťou súťaže bol aj seminár zameraný 
na prípravu francúzskych dezertov a 
prezentácia firiem Acom, ZEUS a De-
bic. Strednú odbornú školu Púchov 
reprezentovalo päť žiačok z odboru 
cukrár: Karin Juhaniaková a Veronika 
Fuková II. B, Kornélia Tichá III.D, Karo-
lína Šurabová a Annamária Kuchtová 
I. B. Žiačky súťažili v kategórii cuk-
rárska artistka dielo z čokolády pod 
názvom „Z rozprávky do rozprávky“, 

Petit fours pre päť osôb po štyri dru-
hy a slávnostná torta s názvom „ Hurá 
do záhrady“. 
V kategórii junior získali Veronika Fu-
ková a Karin Juhaniaková zlaté me-
daily, 1. miesto, titul absolútny víťaz 
TOP cukrár 2019, pamätná medaila 
primátora mesta Liptovský Mikuláš 
Ing. Jána Blcháča, PhD. a Annamária 
Kuchtová a Karolína Šurabová získali 
strieborné medaily, 3. miesto. V ka-
tegórii senior získala Kornélia Tichá 
zlatú medailu a 1. miesto. Žiačky pri-
pravovala Mgr. Jozefína Zaukolcová.

SOŠ Púchov

Erik Šamaj, žiak Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb Púchov, 
bol opäť úspešný na medzinárod-
nej súťaži v Hradci Králove, ktorá sa 
konala dňa 28. 3. 2019. V kategórií I 
„zvláštna kategória – pripravené vo-
pred“, získal striebornú medailu. Pri-
pravil kompozíciu na tému Thajská 
záhrada. Do tekvice vyrezal jedného 
papagája sediaceho na rozkvitnu-
tom vyrezanom strome. Druhého 
papagája vyrezal z bielej reďkovky 

a umiestnil ho na vyrezanú cuketu s 
thajskými vzormi, ktoré tiež vyrezal 
aj do melónov.
V kategórií II. „vyrezávanie na živo“ 
pred zrakom obecenstva v časovom 
limite 3 hodiny sa umiestnil na dru-
hom mieste získal striebornú me-
dailu a pohár. Vyrezával do tekvice 
Thajské vzory a rôzne druhy kvetov 
do bielej reďkovky, cukety, kalerábu 
a mrkve. 

Ing. Ludmila Hamšíková

Erik Šamaj úspešný na Gastro Hradec Carving Cup
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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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O tom, že práca poslanca je časovo 
beh na dlhé trate svedčí aj tento člá-
nok. Nelichotivý stav našich miest-
nych komunikácií a obmedzené 
finančné zdroje na ich obnovu, ma 
viedli k iniciovaniu stretnutia ešte v 
minulom volebnom období dňa 19. 
10. 2017 na MsÚ za účasti zástupcu 
Považskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s. (mesto Púchov je jedným z akci-
onárov) k problematike opráv popre-
padávaných kanalizačných poklopov, 
kanalizačných vpustí a vodovodných 
ventilov v časti Pod Lachovcom. Ci-
eľom bolo za relatívne nízke náklady 

Aktuálne spod Lachovca: Opravy miestnych komunikácií 
podstatné zlepšenie technického 
stavu telies vozoviek našich MK. 
Opravy ventilov sa realizovali pro-
mptne ešte v roku 2017. Opravy a 
výmeny kanalizačných poklopov sa 
vzhľadom na vyššie náklady poda-
rilo presadiť a finančne vykryť až v 
tomto roku a ich postupnú realizáciu 
môžete vidieť prakticky na všetkých 
uliciach Pod Lachovcom. 

Investorovi (PVS) a konkrétne výrob-
no-technickému riaditeľovi treba 
poďakovať za dodržanie sľubu a rea-
lizátorovi (fa VINKstav, s. r. o.) za to, že 

opravy a výmeny prebiehajú síce za 
plnej premávky, ale len s minimálny-
mi dopravnými obmedzeniami a na 
vysokej profesionálnej úrovni. Kanali-
začné vpuste sú vo vlastníctve mesta 
a očakávam, že na MsÚ sa oddele-
nie dopravy a služieb po vzore PVS 
„preberie“ a pustí sa do ich výmen a 
opráv cez PTSM, Púchov servis, alebo 
externého dodávateľa v najbližšom 
období (detailnú a veľmi konkrétnu 
písomnú požiadavku na ich opravy 
prevzala vedúca oddelenia ešte v au-
guste 2017).

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ 

„Učíme se spolu“ na SOŠ Púchov Stredná odborná škola na ulici Ivana 
Krasku v Púchove a Stredná odbor-
ná škola Josefa Sousedíka vo Vsetí-
ne sú partnerské školy, ktoré svojim 
odborným zameraním sú takmer 
rovnaké. Žiaci a učitelia obidvoch 
škôl sa doteraz stretávajú pri spo-
ločných športových a kultúrnych ak-
tivitách. Obľúbené sú „cyklotoulky“ 
– túry na bicykloch do okolia Púcho-
va a Vsetína. 
V tomto kalendárnom roku školy v 
rámci programu Interreg V-A SK-CZ 
spoločne realizujú projekt „Učíme se 
spolu“. Cieľom projektu je priblíženie 
kultúr a tradícií oboch cezhraničných 
regiónov a odstránenie jazykovej ba-
riéry. Ale to nie je všetko. Najdôleži-
tejším prínosom projektu je spoločné 
vzdelávanie žiakov a učiteľov oboch 
škôl. 

V dňoch 8. - 12. 4. 2019 na Gymná-
ziu Púchov hostili 41 stredoškol-
ských študentov a učiteľov z Talian-
ska, Lotyšska, Grécka a Španielska v 
rámci multilaterálneho partnerstva 
škôl „Erazmus Plus“. 
V pondelok 8. apríla sa v Divadle Pú-
chov konalo slávnostné otvorenie tej-
to akcie pod názvom „Rozličné kultúry, 
jedna Európa“. Študentom a pedagó-
gom sa prihovoril riaditeľ hosťujúcej 
školy Miroslav Kubičár a primátorka 
mesta Katarína Heneková, ktorá vo 
svojom prejave uviedla:
„Som veľmi rada, že vás môžem privítať 
na pôde okresného mesta Púchov, ktoré 
sa pýši dlhou a zaujímavou históriou si-
ahajúcou až do staršej doby kamennej. 
Celé územie nášho mesta je bohaté na 
archeologické nálezy, ktoré reprezen-
tujú obdobia od praveku až po nedávnu 
súčasnosť. Najrozsiahlejšie výskumy na 
území dnešného Púchova uskutočnil v 
závere 19. storočia na Púchovskej skale 
barón Hoenning. 

Hosťovanie zahraničných študentov na púchovskom gymnáziu
Označenie Púchovská kultúra nájdete 
aj v slovenských učebniciach dejepi-
su. Prvá písomná zmienka o Púchove 
pochádza z roku 1243, nachádzame 
ju v darovacej listine uhorského kráľa 
Belu IV. Ako bolo spomenuté, svoje 
stopy svojho času v Púchove zanechal 
aj učiteľ národov Jan Amos Komenský, 
ktorého potomkovia tu žijú dodnes. 
Podrobnejšie sa s históriou nášho mes-
ta zoznámite počas svojho pobytu, v 
rámci ktorého určite navštívite aj naše 
Múzeum Púchovskej kultúry sídliace v 
Župnom dome.... 
Milí študenti, vážení učitelia, želám 
vám, aby ste počas týždenného po-
bytu v rámci projektu zastrešenom 
Európskou úniou Erasmus+ „Rôzne 
kultúry, jedna Európa“ načerpali v na-
šom meste Púchov i na Slovensku veľa 
podnetných zážitkov, nadviazali nové 
priateľstvá, ktoré pretrvajú a vďaka kto-
rým sa možno v budúcnosti prídete k 
nám opäť pozrieť. Všetkým vám želám 
príjemný pobyt.“

Počas celého týždňa slovenskí, špa-
nielski, grécki, talianski a lotyšskí 
študenti pracovali na kultúrno-his-
torických témach ako je Nežná re-

volúcia, vojnové konflikty v Európe, 
migrácia a kultúrne dedičstvo.

Slavomír Flimmel

Okrem iného si školy na jeden týždeň 
vymenia desať žiakov. Takáto výmena 
sa v priebehu roka uskutoční štyrikrát. 
Každá škola má pripravený špeciálny 
program rozdelený na vzdelávanie v 
oblasti strojárstva a kultúrne a športo-
vé aktivity.  V dňoch od 8. 4. 2019 do 
12. 4. 2019 sa realizovala prvá stáž ži-
akov. TUplynulý týždeň si žiaci vsetín-
skej školy u nás otestujú svoje odbor-
né zručnosti  a overia si, či držia krok 
so svojimi rovesníkmi z našej školy. 
V pondelok 8. 4. študenti a pedagó-
govia projektu „Učíme se spolu“ na-
vštívili púchovskú radnicu, kde ich 
privítala primátorka mesta Katarína 
Heneková. Hosťom zo Vsetína pri-
mátorka predstavila mesto Púchov a 
popriala im príjemný pobyt a pekné 
zážitky.

Janka Šimáčková, SOŠ Púchov



púchovská kultúra12 PÚCHOVSKÉ NOVINY

vždy stredu: 17. 4.  
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v Centre voľného 
času Včielka. Čitáreň ŽD. Organizuje CVČ Včielka. 

streda: 17. 4. 
Potulky po Iráne o 18:00 hod. 
Irán, bývalá Perzia, je zem zamrznutá v čase 
a ak hľadáte nezabudnuteľné cestovateľské 
zážitky, vycestujte práve do krajiny islam-
skej architektúry, vysokých majestátnych 
hôr, nekonečných púšti, opustených pláži 
a neskutočne priateľských ľudí. Iránom vás 
prevedie Michal Kováč. 
Čitáreň ŽD. Organizuje: Župný dom, vstupné dobrovoľné.

vždy štvrtok: 18. 4. 
Výtvarný ateliér pre všetkých o 17:00 hod. 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. Podkrovie ŽD. Organizuje ŽD.  

sobota 20. 4.  
Koncert: Vladimír Merta 
o 19:00 hod. 
Koncert legendy českého folku a multiin-
štrumentalistu Vladimíra Mertu, ktorý zahrá 
a zaspieva známe piesne, dávno preverené 
časom. Podobné stretnutia sú vždy malým 
sviatkom. 
Podkrovie ŽD. Organizátor OZ Podivný barón, vstupné 3€.

štvrtok: 25. 4. 
Vernisáž: Koláže o 18:00 hod. 
Enkaustika alebo maľba včelím voskom je u 
nás ešte stále neznáma technika s tisícroč-
nou tradíciou. Kolektívna výstava umelcov 
bude pozostávať práve z využitia farebných 
voskov pri tvorbe koláží. 
Podkrovie ŽD. Organizuje Župný dom. 

piatok 26. 4. 
Deň Zeme v parku o 15:30 hod.
Deň Zeme v parku organizácie CVČ, Župný dom, Púchovské MŠ a ZŠ, dobro-
voľníci a Mestský žiacky parlament. Sú pre vás pripravené tvorivé dielne, špor-
tové aktivity, spoločenské hry. Začiatok od 15.30 do 18.00 hod. Miesto: Európ-
sky park. Ak bude pršať, podujatie sa bude konať v podkroví Župného domu. 

sobota 27. 4. 
Myšlienkovo: Permakultúra – 
zdravá záhrada bez zbytočnej 
driny o 18:30 hod.
Permakultúra je celosvetovo rozšírený 
trend tvorenia záhrad a  ľudských sídiel 
s  rešpektom voči prírode a  pochope-
ním, ale aj využívaním jej zákonitostí.  
Permakultúrou vás prevedie Lenka Bystrianska. 
Čitáreň ŽD. Organizátor OZ Podivný barón, vstupné dobrovoľné.

APRÍL
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda: 17. 4., 19.30 h

BOHEMIAN RHAPSODY    
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian Rhapsody popi-
suje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia 
skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.       
MN 12  rokov – USA, VB – CinemArt – 134 ́  – titulky – dráma, životopisný, hudob. Vstupné 3 €. 

Sobota: 20. 4., 15.30 h    Nedeľa: 21. 4., 15.30 h

HĽADÁ SA YETI   
Predstavujeme vám pána Spojku! Výška 2 metre a 40 centimetrov, hustá srsť, váha 280 kilogra-
mov – ale nedajte sa oklamať jeho vzhľadom....je neuveriteľne milý a srší vtipom. Všetci diváci, 
ktorí prídu do kina na film HĽADÁ SA YETI si ho zamilujú. 
MN 7 rokov –  Kanada,USA –  Fórumfilm  –  95´  –  slovenský dabing – animovaný. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 20. 4., 19.30 h   Nedeľa: 21. 4., 17.30 h

AFTER: BOZK 
Nechajte sa zviesť. Usporiadaná študentka sa zamiluje do toho najhoršieho chalana široko-ďale-
ko, rebela s temnou minulosťou i tajomstvom. Zdravý rozum je síce proti, ale nemôže si pomôcť, 
velenie nad jej životom preberá srdce a túžba. Nič podobné predtým nepoznala a tak sa vrhá 
do vzťahu, ktorý je opojný, silný a diabolsky nebezpečný. O filme After: Bozk sa často píše ako o 
„Päťdesiatich odtieňoch pre tínedžerov“. 
MN 12 rokov – USA – Bontonfilm – 106´ –  titulky  –  romantický. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda: 24. 4., 19.30 h

TRHLINA     
Nezamestnaný absolvent Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta Waltera Fische-
ra. Ten pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč, a keď sa po vyše dvoch me-
siacoch rovnako záhadne objavil, mal na tele čudné popáleniny a zranenia. Bol dezorientovaný, 
nedokázal vysvetliť, čo sa mu stalo, už nikdy sa nespamätal. Igor pátra ďalej a s údivom zisťuje, 
že Fischerov prípad nie je ojedinelý – zmienky o tajomnom miznutí ľudí v tomto pohorí siahajú 
hlboko do histórie. Hrôzostrašných prípadov pribúda. Igor s priateľkou Miou, konšpirátorom An-
drejom a tvrdým skeptikom Dávidom preniká čoraz hlbšie a odhaľuje skutočnosti, ktoré sú oveľa 
desivejšie, než akákoľvek fantázia. 
MN 15 rokov – SR – Continentalfilm – 111´ – originálna verzia – triler. Vstupné 3 €. 

Piatok: 26. 4., 17.30 h   Sobota: 27. 4., 15.30 h

MIA A BIELY LEV     
Priateľstvo je to najväčšie dobrodružstvo. Rodinné dobrodružstvo o dievčati a jej priateľstve s 
bielym levom. Jedenásťročná Mia dostane malého bieleho leva a stanú sa z nich nerozluční ka-
maráti. Keď ale trochu podrastú a prestanú byť mláďatá, musia spolu utiecť do africkej divočiny, 
aby vzácne zviera zachránili pred lovcami trofejí. Výnimočný film z africkej prírody vznikal plné tri 
roky a počas nich sa z filmového príbehu stal skutočný.
MP – Fra. – Bontonfilm – 98´ – slovenský dabing – rodinný, dobrodružný. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 26. 4., 19.30 h 

KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY
Desivý prízrak chytený medzi nebom a peklom s hrozným osudom spečateným vlastnou 
rukou. Už len zmienka jej mena desí po svete celé generácie. Počas života v záchvate žiarlivosti 
utopila svoje deti, no vzápätí sa za nimi so žalostným plačom vrhla do rozbúrenej rieky. Teraz 
plače naveky. Jej slzy sú smrteľné a kto v noci začuje jej volanie smrti, je zatratený. La Llorona sa 
zakráda tmou a loví deti v zúfalom pokuse nahradiť vlastné. Stáročiami sa jej nenásytná túžba 
stáva čoraz väčšou a jej metódy čoraz desivejšími. 
MN 15 rokov – USA – Continentalfilm – 93´ – titulky – horor, mysteriózny. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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: 24. 4.                      pred divadlom    15.00 - 16.00 h

DEŇ ZEME: KRESLENIE NA CHODNÍKY         
Spoločne so 6. Zborom skautov a skautiek vás srdečne pozývame na pestré kreslenie na chodní-
ky pred divadlom ku Dňu Zeme. Registrácia súťažiacich od 15:00 do 15:30 hod.  Kreslí sa od 15:00 
do 16:00 hod, následne bude vyhodnotenie a odmenenie víťazov. Kreslíme „po skautsky“ - za 
každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, deti by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa: 28. 4.  veľká sála   15.00 h  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: CHLAPČEK SYNČEK
Chlapček synček býva s ockom. Vo svojej izbe má krásne hračky a všetko, čo si len želá... Keď sa 
ráno zobudí, zistí veľké, preveľké tajomstvo. Lenže nie také, ktoré by sa mu páčilo! Trucuje a fučí 
sa. Ľahne si do postele a vydá sa na dlhú snovú cestu, ktorá mu pomôže všetko vyriešiť (?). Vtipné 
interaktívne bábkovo-činoherné predstavenie Divadla JAJA (BA) vhodné pre deti (a rodičov) od  
troch rokov. Vstupné: 3 €. Predpredaj v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk

Utorok: 30. 4.              pešia zóna            17.00 h 

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, STAVANIE MÁJA 
Ďalší ročník tradičného celomestského podujatia pri príležitosti oslobodenia mesta Púchov. 
Stavanie mája pod taktovkou FS a ĽH VÁH. Bližšie info na osobitných plagátoch.

Štvrtok: 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.

Streda: 24. 4.       kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: ŽENY V BEHU
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
Púchov v spoluprácii s PÚCHOVSKOU KULTÚROU s. r. o., pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 
2 € do KINA  v Púchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. 0949 225 189. 

Streda: 24. 4.       veľká sála        18.00 h

JARNÝ KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA PRE PÁRY
Otvorenie kurzu a prvá lekcia. 8 lekcii (stredy) po dve vyučovacie hodiny, cena kurzu 50 €/ osoba.
Informácie a prihlášky: Divadlo Púchov – kancelária kino/kurzy alebo emailom na kino.kurzy@pu-
chovskakultura.sk, telefonicky na 0908 718 662 . Do kurzu je NUTNÉ  PRIHLÁSIŤ sa do 18. 4. 2019.

Štvrtok: 25. 4.       zasadacia miestnosť       18.00 h

KLUB ZDRAVIA: POHÁNKA NA NAŠOM STOLE
Pohánka sa vracia do našej kuchyne a na naše stoly. Jedlo na báze pohánky je zdravé, chutné a 
výživné. Jedlá z pohánky sú väčšinou jednoduché a nenáročné. Naši predkovia hovorili, čím jed-
noduchšie, tým zdravšie a lepšie. Pohanka nasýti i lieči. Chce to len zmeniť návyky a trochu upraviť 
svoje stravovacie stereotypy. Rozhodne to za pokus stojí. Prednáška s Antóniou Činčuriakovou, 
spojená s ochutnávkou jedla z pohanky. Vstup voľný.

Utorok: 30. 4.       Župný dom          16.00 h

KLUB ŽIEN: VÝSTAVA „KOLÁŽE“
Enkaustika, maľba včelím voskom - u nás ešte stále neznáma  technika s tisícročnou tradíciou. Ten-
tokrát výtvarné využitie horúcich farebných voskov pri tvorbe koláží. 

KURZY A KLUBY

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Rezervácie i predaj vstupeniek aj na www.kino.puchov.sk Kompletný program na: www.kultura.puchov.sk
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3. Kuracie stehno pečené, ryža, kompót    
Dezert: Kávové rezy

Štvrtok: 18. 4.
Krém z medvedieho cesnaku  
1. Jahňacie kolienko na hráškovom pyré, 
zeleninový šalát 
2. Špargľové rizoto
3. Kurací steak na fazuľových luskoch, 
pučené zemiaky     
Dezert: Orechový koláč

Piatok: 19. 4.
sviatok - zatvorené 

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 16. 4.
Rajčinová s cestovinou
1. Hovädzí španielský vtáčik, ryža
2. Bravčové mäso v horčicovej omáčke, 
varené zemiaky

Streda: 17. 4.
Zeleninová s kvakou 
1. Srbské bravčové ražniči, zemiaky
2. Kurací steak  „Bystrica“, ryža, červená repa

Štvrtok: 18. 4.
Špenátová s krutónmi
1. Husárska bravčová roláda, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Kuracie soté v brokolicovo-syrovej 
omáčke, cestovina

Piatok: 19. 4.
sviatok - zatvorené

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 16. 4. 
Hrachová sedliacka s údeninou 
Zeleninová s krupicovými haluškami 
1. Bravčový karé na krémových šampiňó-
noch, opekané zemiaky
2. Talianske kuracie rizoto, listový šalát
3. Vyprážaný karfiol, var. zemiaky, tatárska
4. Ľahký hydinový šalát (ľad. šalát, uhorky, 
paradajky, jogurt), toast 

Streda: 17. 4.
 Domáca francúzska s mušličkami
Z fazuľových strukov na kyslo
1. Grófova hovädzia roštenka (slanina, 
chren, cvikla), zem. hranolčeky, dus. ryža 
2. Pečené kur. stehno, dusená ryža, kompót 
3. Zemiak. lokše s makom a slivk. lekvárom 
4. Ľahký hydinový šalát (ľad. šalát, uhorky, 
paradajky, jogurt), toast          

Štvrtok: 18. 4.
Hovädzia s bylinkovými haluškami
Špenátová krémová
1. Kurací rezník v syrovom cestíčku, zemia-
kovo-hráškové pyré, uhor. šalát
2. Bravčové medailóniky s brokolicou a 
syrovou omáčkou, dus. ryža
3. Penne s bazalkovým pestom, vlašskými 
orechmi a parmezánom
4. Ľahký hydinový šalát (ľad. šalát, uhorky, 
paradajky, jogurt), toast  

Piatok: 19. 4.
sviatok - zatvorené 
 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 16. 4.
Rascová s vajíčkom, chlieb 
Hovädzí vývar, celestínske rezance 
1. Kuracie soté s angl. zeleninou, dus. ryža    
2. Španielsky vtáčik, dusená ryža, zelenino-
vé obloženie 
3. Miešaný zelen. šalát s tuniakom a olivami  
4. Pizza Vegetariana (pomodoro, olivy, 
paprika, cibuľa, šampiňóny, kukurica, syr)

Streda: 17. 4.
Frankfurtská s párkom, chlieb  
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou  
1. Morčací zapek. filet s brokolicou, šunkou 
a syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie    
2. Pečený bôčik, dus. kapusta, dom. knedľa  
3. Palacinky s džemom a lesným ovocím  
4. Pizza Di Spinaci (pomodoro, tavený syr, 
údený syr, špenát, mozzarella)  

Štvrtok: 18.04.
Špenátová krémová, chlebové krutóny
Zverinový vývar Rissi-Bissi 
1. Hydinové rezančeky na smotanovo-du-
bákovej omáčke  
2. Divinový kotlíkový guľáš, chlieb (5,90 €) 
3. Špenátové halušky so syrovou omáčkou   
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, ananás, 
syr)  

Piatok: 19. 4.
sviatok - zatvorené 

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 16. 4.  
Zeleninová vývarová s cestovinou, chlieb 
1. Pečené vykostené kuracie stehno, duse-
ná ryža, miešaný kompót
2. Štrúdľa s tvarohom a višňami 

Streda: 17. 4.
Kapustová z hlávkovej kapusty, chlieb 
1. Vyprážané bravčové rebierko, zemiakový 
slovenský šalát 
2. Sójová ,,Čína“, varená ryža 

Štvrtok: 18. 4.
Rybacia so zemiakmi, chlieb 
1. Pečená bravčová roláda, špenátový 
prívarok, zemiaková knedľa
2. Cestovina farfalle s medvedím cesnakom 

Piatok: 19. 4.
sviatok - zatvorené
 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 16. 4.
Paradajková s cestovinou, syr
1. Strapačky s kyslou kapustou a slaninkou  
2. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakové pyré, 
uhorkový šalát 
3. India: Bravčové „TALFREZE“, cesnakový 
chlieb NAAN, zeleninový šalát 
Streda: 17. 4. 
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
1. Grilovaný hermelín, opekané zemiaky, 
brusnice 
2. Bravčovo-hovädzí guláš, chlieb 
3. India: Kuracie mäsko „PAN FRY“, špagety 

Štvrtok: 18. 4.  
Šošovicová nakyslo, chlieb 
1. Zeleninový šalát s tuniakom a vajíčkom, 
dresing, pečivo
2. Mäsko dvoch farieb na slivkovej omáčke, 
ryža, pečené baby zemiaky, zel. príloha 
3. India: Rybací filet „GOAN CURRY“, chlieb 
LACHHA PARATHA, zeleninová príloha

Piatok: 19. 4.
sviatok - zatvorené

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 16. 4.
Z hlávkovej kapusty s  mäsom
1. Morčacie medailóniky so smota-
novou omáčkou, zeleným korením 
a cukrovým hráškom, dusená ryža                                                                                                                                             
2. Kurací rezeň vo vínovo-syrovom cestíčku, 
zemiakové pyré, šalát z červenej repy                                       
3. Francúzske zemiaky s mäsom, slaninkou 
a syrom, kyslý kapustový šalát s mrkvou
4. Jemne pikant. kúsky z brav. panenky na 
zelen. šaláte s balsam. dressingom, bagetka
                                                                                                                                        
Streda: 17. 4.
Bryndzová s krutónmi a oravskou slaninou
1. Dusené hov. lýtko na balsamicu, koreňo-
vej zelenine a čer. víne s batátovým pyré
2. Pečená krkovička na kapusto-
vých strapačkách s restovaný pórom                                                                           

3. Domáce pečené buchty s nutelou a 
vanilkovo-rumovím krémom s brusnicami
4. Jemne pikant. kúsky z brav. panenky na 
zelen. šaláte s balsam. dressingom, bagetka 
                                                                                                                                        
Štvrtok: 18. 4.
Brokol. krémová so žemľovým krutónom
1. Brav. karé v slaninke so slivk. omáčkou, 
masl. zeleninkou a gril. žemľovým koláčom      
2. Sekaný rezeň so syrom, zemiakové pyré, 
uhorkový šalát 
3. Špenátové halušky so šunkou v syrovej 
omáčke s praženou viedenskou cibuľkou                                      
4. Jemne pikant. kúsky z brav. panenky na 
zelen. šaláte s balsam. dressingom, bagetka

Piatok: 19. 4.
sviatok - zatvorené

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 16. 4.
Fazuľová na kyslo         
1. Bravčové karé v slaninovej kruste, 
zemiakové pyré               
2. Cuketové placky, kyslé mlieko                                                                                                           
3. Morčacie marinované mäso, jazmínová 
ryža, mrkvový šalát  
Dezert:  Citrónové rezy

Streda: 17. 4.
Brokolicová so strúhaním  
1. Divinový steak na dubákoch, opekané 
zemiaky 
2. Lievance s čučoriedkami a tvarohovým 
krémom

D e t s ké  r y b á r s ke  p re te k y
8 . 5 .  2 0 1 9  ( s t r e d a ) ,  Š t r k o v i s k á  O d h á n k y

i n f o  a  p r o p o z í c i e  n a  w e b e :  w w w. p u c h o v s k y r y b a r. w b l . s k
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V sobotu 6. apríla sa v trenčianskom 
Kine Hviezda uskutočnilo pod tak-
tovkou Trenčianskeho osvetového 
strediska folklórne podujatie „Za-
tancujme si“, ktorého súčasťou bola 
aj krajská postupová súťaž a prehli-
adka sólistov tanečníkov. Ako jedi-
ný pár za okres Púchov a Považská 
Bystrica sa jej zúčastnili aj sólisti FS 
Váh Dominik Lašák a Ema Krídlová, 
v sprievode ľudovej hudby s primáš-
kou Jasmínou Dorčíkovou. V kategó-
rii B, v konkurencii ďalších troch pá-
rov z Trenčína a okolia, sa umiestnili 
v bronzovom pásme so “Starosvet-
skou z Omšenia” (podľa spracovania 
Richarda Benecha). Ďakujeme im 
za poctivú prípravu a vzornú repre-
zentáciu súboru a mesta. Tešíme sa 

FS Váh na krajskej folklórnej súťaži
už s nimi na budúcoročnú súťažnú 
výzvu. (Výrobu prezentovaných 
omšenských krojov z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.)

Akcie, ktoré nás čakajú v najbližších 
týždňoch, sú tradičné stavanie mája 
30. 4. na pešej zóne, Zábava pre se-
niorov 9. 5. v divadle, 8 .6. Folklórný 
večer taktiež v divadle a 9. 6. Folk-
lórny Púchov. Každú  stredu a piatok 
trénujeme bežný repertoár a pripra-
vujeme sa na májové sústredenie, 
kde budeme skúšať nové tance zo 
Šumiaca. O našich ďalších letných 
plánoch vás budeme informovať 
čoskoro.

FS Váh

Centrum voľného času Včielka v 
spolupráci so ZŠ Gorazdova v Pú-
chove zorganizovali v dňoch 26. - 
27. 3. 2019 pre žiakov od 3. triedy 
ZŠ až po žiakov 8. triedy ZŠ a štu-
dentov 8-ročného gymnázia 40. 
ročník Pytagoriády. 

Ide o veľmi populárnu súťaž, do kto-
rej sa žiaci radi prihlasujú, pre žiakov 
tretieho ročníka je to prvá skúseno-
sť zažiť matematických súperov na 
úrovni okresnej konkurencie. V 40. 
ročníku Pytagoriády spolu súťažilo 
157 žiakov zo 17 škôl z okresu Pú-
chov (ZŠ Dolné Kočkovce, ZŠ s MŠ 
Horovce, ZŠ Streženice, ZŠ s MŠ Vi-
solaje, CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ 
Beluša, ZŠ s MŠ Lazy p/M, ZŠ s MŠ 
Lysá p/M, ZŠ Lednické Rovne, ZŠ s 
MŠ Lednica, ZŠ Gorazdova Púchov, 
ZŠ J.A. Komenského Púchov, ZŠ Mlá-
dežnícka Púchov, ZŠ s MŠ Slovanská 
Púchov, ZŠ Záriečie, ZŠ Zubák, Gym-
názium Púchov).

Víťazi súťaže a úspešní riešitelia:
Kategória P3 - 3. trieda ZŠ:
1. Kuchtová Ivana ZŠ s MŠ Lazy p/M 
2. Gábel Samuel ZŠ Mládež., Púchov 
3. Machýlová Timea, ZŠ Gorazdova 
Púchov
Súťaže sa zúčastnilo v kat. P3 26 žia-
kov, z toho úspešných bolo 14 žiakov.
Kategória P4 - 4. trieda ZŠ:
1. Gažo David, ZŠ s MŠ Horovce 
2. - 3. Potáč Samuel, ZŠ Mládežnícka 
Púchov, Ďurčík Jakub ZŠ Led. Rovne
Súťaže v kat. P4 sa zúčastnilo 32 žia-
kov, z toho úspešných bolo 14 žiakov.
Kategória P5 - 5. trieda ZŠ:
1. Ciesar Tomáš, ZŠ Lednické Rovne 
2. Panáček Šimon, ZŠ s MŠ Lysá p/M 
3. Kauzal Branislav, ZŠ s MŠ Lysá p/M

Okresné kolo Pytagoriády
Súťaže v kat. P5 sa zúčastnilo 28 žiakov, 
z toho úspešných bolo 14 žiakov.
Kategória P6 - 6. trieda ZŠ a žiaci 
8-ročného gymnázia:
1. Ondejčíková Lea, ZŠ Mládežnícka 
Púchov 
2. - 3. Hoždorová Alexandra, ZŠ s MŠ 
Lysá p/M, Filko Alex, ZŠ Beluša
Súťaže v kat. P6 sa zúčastnilo 26 žiakov, 
z toho úspešní boli 3 žiaci.
Kategória P7 - 7. trieda ZŠ a žiaci 
8-ročného gymnázia:
1. Panáčková Adriana, ZŠ s MŠ Lysá 
p/M 
2. Svitková Barbora, ZŠ Mládežnícka 
Púchov 
3. - 4. Svatoňová Sarrah, ZŠ s MŠ Lazy 
p/M, Galko Lukáš, ZŠ Gorazdova 
Púchov
Súťaže v kat. P7 sa zúčastnilo 23 žiakov, 
z toho bolo 7 úspešných.
Kategória P8 - 8. trieda ZŠ a žiaci 
8-ročného gymnázia:
1. Bradáč Samuel, ZŠ Mládež. Púchov 
2. Mišíková Katarína, ZŠ Mládežnícka 
3. Černuch Dominik, Gymnázium 
Púchov
Súťaže sa v kat. P8 zúčastnilo 22 žiakov, 
z toho úspešných bolo 8 žiakov.

Všetkým víťazom a úspešným rieši-
teľom gratulujem, zároveň ďakujem 
všetkým pedagógom, ktorí žiakov na 
súťaž pripravili. Moje poďakovanie 
patrí okresnej komisii Pytagoriády za 
kvalitné hodnotenie súťaže, vedeniu 
ZŠ Gorazdova Púchov za spoluprácu 
pri organizovaní, zabezpečení súťaže 
a pani kuchárkam za výborný obed. 
Najúspešnejší riešitelia z kategórií 
P6 - P8 boli navrhnutí na celoštátne 
kolo Pytagoriády v Trenčianskych 
Tepliciach. 

Gabika Támová, CVČ Púchov

Centrum voľného času Včielka v 
spolupráci so ZŠ Gorazdova v Pú-
chove pripravili pre žiakov 6. – 8. 
ročníka ZŠ a študentov 8-ročného 
gymnázia okresné kolo matema-
tickej olympiády. 

V 68. ročníku matematickej olym-
piády súťažilo 67 žiakov z desiatich 
škôl okresu Púchov (CZŠ sv. Margi-
ty Púchov, ZŠ Beluša, ZŠ s MŠ Lazy 
p/M, ZŠ s MŠ Lysá p/M, ZŠ Lednické 
Rovne, ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ J.A. 
Komenského Púchov, ZŠ Mládežníc-
ka Púchov, ZŠ Záriečie, Gymnázium 
Púchov).

Víťazi súťaže a úspešní riešitelia:
Kategória Z6: 
1. - 2. Ondejčíková Lea, ZŠ Mládež-
nícka Púchov, Kozánková Naďa, ZŠ 
Mládežnícka Púchov
3. Vaštík Lukáš, Gymnázium Púchov
Súťaže v kategórii Z6 sa zúčastnilo 23 
žiakov, z toho úspešných bolo 10.
Kategória Z7:
1. Galko Lukáš, ZŠ Gorazdova Púchov
2. Vrábel Michal, ZŠ s MŠ Lysá p/M
3. Provazník Roman, ZŠ Led. Rovne
Súťaže v kategórii Z7 sa zúčastnilo 21 
žiakov, z toho úspešných bolo 14.

Úspešné okresné kolo matematickej olympiády 
Kategória Z8:
1. Hudáková Kristína, ZŠ Mládežnícka 
Púchov
 2. Černuch Dominik,  G y m -
názium Púchov
 3.-4. Mišíková Katarína, ZŠ Mládežníc-
ka Púchov, Bradáč Samuel, ZŠ Mládež-
nícka Púchov
Súťaže v kategórii Z8 sa zúčastnilo 23 
žiakov, z toho úspešní boli 4 žiaci. 

Okresné kolo matematickej olympiá-
dy kat. Z6 - Z8 ukončilo matematický 
maratón súťaží na okresnej úrovni. 
Chcem sa poďakovať všetkým pe-
dagógom, ktorí sa počas roka veno-
vali a sprevádzali žiakov na „mate-
matickej ceste“, víťazom a úspešným 
riešiteľom srdečne gratulujem. 
Moje poďakovanie patrí okresnej ko-
misii Pytagoriády za hodnotenie súťa-
že, vedeniu ZŠ Gorazdova Púchov za 
spoluprácu pri organizovaní, zabez-
pečení súťaže a pani kuchárkam za 
výborný obed. 
Tešíme sa už teraz na budúci školský 
rok, na úspechy žiakov, na stretnutia 
s pedagógmi a prácu pod vedením 
výbornej okresnej komisie matema-
tickej olympiády. 

Gabika Támová, CVČ Púchov



MŠ 1.7.-4.7. 8.7.-12.7. 15.7.-19.7. 22.7.-26.7. 29.7.-2.8. 5.8.-9.8. 12.8.-16.8. 19.8.-23.8. 26.8.-30.8.

Mládežnícka 1438/ 13

Chmelinec 1411/6

Požiarna 1291/26

EP Komenského 652/ 50

Požiarna 1292/11

1. mája 1348/28

Slovanská 330/23

Nosice 221

LEGENDA: - zatvorená - v prevádzke

Harmonogram prevádzky materských škôl v čase letných prázdnin 2019

spravodajstvo  I  inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY16

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

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 

27. apríl 2019 

Cena: 24 €

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

TOP zájazd!

Kostolíky Unesco, Stanišovská jaskyňa, rozhľadňa a viac.

10.-12. máj 2019

Cena: 120 €

Náš už tradičný májový zájazd s divadelným bonusom: 
Jiřina Bohdalová v komédii Generálka!

4. máj 2019 

Cena: 18 €

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

MÁJOVÁ PRAHA A HRAD
ŠTERNBERK

Iba raz v roku!

Pripravujeme: 

5. máj 2019 (nedeľa) 

Cena: 23 €

MORAVSKÉ TOULÁNÍČKO II. - 
MORAVSKÉ TOSKÁNSKO
Historický Kyjov, rozprávkové mlyny, rozhľadňa Johanka, 
pozdemie ostrožského zámku a oveľa viac.

Posledné miesta!

Novinka!

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Púchov počas letných prázd-
nin je realizovaná podľa schváleného harmono-
gramu ich prevádzky (viď tabuľka nižšie).

Oznamujeme rodičovskej verejnosti, že zabezpe-
čenie prázdninovej činnosti v materských školách 
v čase mesiacov júl a august 2019 je realizované v 
súlade s účinnosťou VZN č. 2/2018 o určení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zri-
aďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov, preto vás 
žiadame o akceptáciu jeho ustanovení, z ktorých 
vyberáme:

1. Zákonní zástupcovia dieťaťa záväzne prihlásia 
dieťa na letnú prázdninovú činnosť do materskej 
školy a sú povinní uhradiť príspevok do 20. júna 
2019 na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude 
dieťa navštevovať. Záväzné je to aj pre detí, ktoré sú 
deťmi v kmeňovej materskej škole počas školského 
roka september až jún 2019.

Zdôvodnenie: Prevádzku materských škôl počas júla 
a augusta je dôležité naplánovať a zabezpečiť z eko-
nomických, personálnych a organizačných dôvodov.

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin
2. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujú-
ce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, v 
ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj zá-
ujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v 
čase letných mesiacov júl – august 2019 a uve-
die podľa aktuálneho letného harmonogramu, 
v ktorých týždňoch a ktorú materskú školu bude 
navštevovať. 

Poznámka: Záväzné prihlásenie na letnú prázdni-
novú činnosť v MŠ organizačne zabezpečuje riadi-
teľka materskej školy v Púchove, ktorú dieťa bežne 
navštevuje počas roka.

3. Zákonní zástupcovia uhradia príspevok kon-
krétnej materskej škole, kde bude dieťa prijaté na 
prázdninovú činnosť vo výške:
a) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
jeden týždeň: 4 €, 
b) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú ško-
lu dva týždne: 8 €, 
c) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
tri týždne: 12 €, 
d) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú ško-
lu štyri týždne: 16 €.

Čísla príjmových účtov
Chmelinec:          SK04 5600 0000 0072 3076 2002
Mládežnícka:      SK30 7500 0000 0040 2666 6319 
1. mája:                 SK60 7500 0000 0040 2357 1285
Požiarna 1291:  SK52 7500 0000 0040 2357 9092
Požiarna 1292:   SK93 7500 0000 0040 2633 5579
Nosice:                  SK85 7500 0000 0040 2358 9071

Upozornenie zákonných zástupcov 
Žiadame dodržať termín úhrady na účet MŠ podľa 
výberu v harmonograme, nakoľko tieto budú kont-
rolované k 30. 6. 2019 za obidva mesiace. Bez doru-
čenia platby k tomuto dátumu na účet vybranej MŠ, 
nebude možné dieťa umiestniť do vybranej mater-
skej školy, preto úhrady vykonajte včas. Úhrada za 
stravovanie detí počas pobytu detí na prázdninovej 
činnosti v materskej škole sa realizujte podľa po-
kynov a prostredníctvom vedúcej školskej jedálne. 
Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú 
riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie 
príspevku za prázdninovú činnosť, len v prípade, ak 
dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdra-
votných dôvodov po predložení lekárskeho potvr-
denia najneskôr do 30. septembra aktuálneho roka.

Zdroj: MsÚ Púchov

v prevádzke                                         zatvorená
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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
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21. kolo:

MŠK Púchov – L. Rovne 2:0 (0:0)
   Góly: 48. Kopiš, 80. Michlík, rozhodovali Sárai, Bikus 
a Vörös, 250 divákov 
   Okresné derby začali pod Lachovcom aktívnejšie 
domáci futbalisti, ktorí v úvodnej desaťminútovke 
nepustili súpera prakticky k ničomu. Naopak, Pú-
chovčania  napádali súpera už na jeho polovici a do-
stávali sa na dostrel súperovej bránky. Hosťujúceho 
gólmana preveril už v tretej minúte ďalekonosnou 
strelou Martinko, o tri minúty neskôr vyrobil nebez-
pečnú situáciu Michlíkov center a vzápätí jeho polo-
center – polostrela tesne minula bránku. 
   Futbalisti Lednických Rovní sa stiahli pred vlastné 
pokutové územie a sporadické protiútoky mnoho 
problémov domácej obrane nerobili. V 15. minúte 
zachytila domáca záloha loptu v strede poľa, dlhý 
pas našiel na ľavom krídle Krčulu, ktorý sa efektnou 
kľučkou zbavil obrancu, no jeho center zachytil hos-
ťujúci brankár Bačík.  O päť minút neskôr sa na hra-
nici pokutového územia pekne uvoľnil Šulek, jeho 
strelu však bravúrne vyrazil Bačík. Futbalisti MŠK až 
do prestávky márne dobýjali lednickorovniansky 
obranný val, napriek niekoľkým príležitostiam sa im 
skórovať nepodarilo. 
  Aj druhý polčas začali domáci aktívne, dve šance 
hneď z úvodu gólom neskončili. V 48. minúte však 
Krčula po krídle prešprintoval hosťujúceho obrancu, 
poslal loptu pred bránku, kde dôrazný Kopiš dotlačil 
loptu do siete – 1:0. Hostia potom na niekoľko minút 
zvýšili aktivitu, no postupne im začali dochádzať sily 

a mali čoraz väčší problém ustrážiť dobre kombinuj-
úcich Púchovčanov. Skórovať mohol Krčula, ktorý si 
pekne nabehol do uličky, zoči – voči Bačíkovi však 
neuspel. Konečnú podobu výsledku tak dal desať 
minút pred koncom Michlík, keď loptu vybojoval v 
strede poľa Martinko, vysunul Šuleka, ktorý síce už 
mohol sám strieľať, ale videl voľného Michlíka, ktorý 
nezaváhal – 2:0. Púchovčania si tak pripísali povinné 
dva body a po niekoľkozápasovom domácom tripe 
sa v budúcom kole predstavia v nedeľu v zápase jari 
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FUTBAL - TIPOS 3. liga 

V okresnom derby Púchovčania proti sklárom opäť naplno

Podobne ako na jeseň v Lednických Rovniach, aj na domácom trávniku si futbalisti MŠK Púchov (v červenom) 
pripísali v okresnom derby tretej ligy so sklármi všetky tri body. 

na trávniku vedúcej Beluše. 
   Zostava MŠK Púchov: Pilný – Riška, Ozimý, Michlík 
(90. Vápeník), Krčula, Kopiš, Šulek, Pilát, Martinko, Tla-

cháč, Martinček, 
tréner Eduard 
Pagáč
   Zostava Led-
nických Rovní: 
Bačík – Chmelík, 
Pišta (64. Riečiči-
ar), Lipták, Svo-
rada (73. Bartoš), 
Púček, Červený, 
Ambrož (52. Go-
lej), Híreš, Buček, 
Krištof, tréner 
Stanislav Detko
   Ostatné vý-
sledky 21. kola: 
   Šaľa – Považská 
Bystrica 1:0, Kal-
ná nad Hronom 
– Beluša 0:1 (0:0), 
70. Cisár, Trnava 
B – Malženice 
2:0, Nové Mesto 
nad Váhom – Ni-
tra B 0:2, Zlaté 
M o r a v c e / Vr á -
ble B – Galanta 
2:0, Gabčíkovo 

– Veľké Ludince 3:0, Nové Zámky mali voľno
   Tabuľka po 21. kole: 
1. Beluša 20 13 4 3 35:15 43
2. MŠK Púchov 20 11 7 2 34:18 40
3. Nitra B 20 12 3 5 39:22 39
4. Malženice 20 12 0 8 42:21 36
5. Trnava B 19 10 2 7 41:31 32
6. Šaľa 20 9 4 7 34:23 31
7. P. Bystrica 20 8 3 9 29:29 27
8. Kalná 20 8 3 9 18:25 27

9. Gabčíkovo 19 7 5 7 30:23 26
10. L. Rovne 20 6 8 6 21:20 26
11. Z. Moravce B 19 5 7 7 22:25 22
12. Nové Mesto 20 4 8 8 16:27 20
13. V. Ludince 19 4 5 10 17:32 17
14. Galanta 19 4 4 11 20:33 16
15. N. Zámky 19 2 1 16 13:67 7
   Program 22. kola: 
   TJ Kovo Beluša – MŠK Púchov (21. 4. o 16.00), 
Považská Bystrica – Gabčíkovo, Nitra B – Kalná nad 
Hronom, Veľké Ludince – Zlaté Moravce/Vráble B, Ga-
lanta – Trnava B, Malženice – Nové Zámky, Lednické 
Rovne – Šaľa, Nové Mesto nad Váhom má voľno 



šport 19
šport    19

Krajské a oblastné futbalové súťaže

Streženice schytali „latu“ u lídra
Úspešnosť v oblastných 

stolnotenisových súťažiach

Delegačná listina ObFZ na 21. apríla

7. liga muži

6. liga muži

5. liga muži

6. liga dorast

6. liga muži – 18. kolo o 16.00
Košecké Podhradie – Papradno (Meluch, Kodajová), 

Košeca – Tuchyňa (R, R), Streženice – Lysá pod Maky-
tou (Pastorek, Kapila), Mikušovce – Udiča (M. Mihálik. 
B. Mihálik), Jasenica – Bolešov (streda 8. 5. o 16.30), 
Dolné Kočkovce – Pruské (Škrovánek, R), Horná Po-
ruba má voľno

7. liga muži – 14. kolo o 16.00
Kameničany – Praznov (Migát), Lednica – Šebešťa-

nová (Balušík, Kováč), Lazy pod Makytou – Kolačín 
(Ďuriš, Proč), Sverepec – Dulov (Koleno, Sklenár), Vi-

solaje – Bodiná (Mako), Dohňany majú voľno
8. liga muži – 10. kolo o 16.00
Fan Club Púchov – Vrchteplá (Brundza), Orlové – 

Nová Dubnica (R), Prejta – Horovce B (Kováčik), Dolná 
Breznica – Tŕstie (Hriadel), Červený Kameň má voľno

6. liga dorast – 14. kolo o 13.15
Streženice – Brvnište (Kapila, Pastorek), Jasenica – 

Nová Dubnica (Balušík), Sverepec – Horovce (Sklenár, 
Koleno), Tuchyňa, Pružina a Dolné Kočkovce majú 
voľno

4. liga starší žiaci SEVER – 10. kolo o 10.30

Dolná Mariková – Papradno (M. Mihálik), Jasenica 
– Domaniža (8. 5. o 10.30 – Balušík), Pružina – Plev-
ník-Drienové (Brundza), Prečín – Podmanín (B. Mihá-
lik), Dohňany – Udiča (Proč, Vojtík)

4. liga starší žiaci JUH – 14. kolo o 10.30
Košecké Podhradie – Lednica (Meluch), Košeca 

– Horná Poruba (Škrovánek), Lazy pod Makytou – Ko-
lačín (o 13,15 – Ďuriš), Beluša – Horovce (8. 5. o 15.30 
– Hriadel), Ilava – Dolné Kočkovce (Kodajová), Nová 
Dubnica – Bolešov (o 10.00 – Kováčik) 

13. kolo: Horovce – Pružina 1:5 (0:2), Rebro – Turza 
2, Gálik, Kolek, Kvasnica, Tuchyňa – Jasenica 5:2 (3:1), 
Majerko 3, Ivaniš, Rác – Babiar 2, Nová Dubnica – Sve-
repec 5:1 (4:0), Balážik, Vaský, Sliva, Šukala, Kováčik 
– Rychtárik, Dolné Kočkovce, Streženice a Brvnište 
mali voľno
1. Pružina 10 7 0 3 35:9 21
2. N. Dubnica 10 6 2 2 36:17 20
3. Streženice 8 6 1 1 21:10 19
4. Brvnište 9 6 0 3 32:13 18
5. Sverepec 10 4 2 4 38:33 14
6. D. Kočkovce 9 3 2 4 16:29 11
7. Jasenica 10 3 1 6 21:27 10
8. Tuchyňa 10 3 1 6 21:43 10
9. Horovce 10 0 1 9 12:51 1

5. liga muži
(hráči, ktorí odohrali minimálne polovicu zápasov)
1. Peter Guláč (Medeko PB), 79 výhier/3 prehry
2. Alojz Kmecík (D. Moštenec),  74/4
3. Jozef Šatka (Pruské),   76/12
4. Peter Topák (Dubnica),   52/12
5. Milan Podmaník (D. Moštenec),  62/16
6. Peter Kvaššay (Slovan PB),   62/22
7. Marián Šeling st. (Sedmerovec),  56/21
8. Marek Lipa (Medeko PB),   56/21
9. Vladimír Gereg (Dubnica),   45/18
10. Aneta Wallenfelsová (TTC PB),  44/18
20. Radovan Baška (Dohňany),  53/31
46. Milan Junga (Dohňany),   35/49
47. Martin Baška (Dohňany),   34/54
48. Ivan Hološko (Dohňany),   28/46
6. liga muži
(hráči, ktorí odohrali minimálne polovicu zápasov)
1. Matej Konrád (Beluša),   54/2
2. Ľubomír Hrevuš (Beluša),   76/3
3. Martin Vicen (Zliechov),   69/14
4. Jozef Michalec (D. Kočkovce),  67/17
5. Jozef Vicen (Zliechov),   59/15
6. Peter Majdán (D. Kočkovce),  62/20
7. Ivan Hrevuš (Beluša),   64/21
8. Marián Striženec (D. Mariková),  63/21
9. Peter Gálik (Slovan PB),   62/22
10. František Černej (Pruské),  56/20
40. Ľuboš Fedora (D. Kočkovce),  38/50
41. Michal Crkoň (D. Kočkovce),  29/39
50. Šimon Ochotnický (Beluša),  17/37
63. Jozef Kalus ml. (Beluša),   7/41
7. liga muži JUH
1. Jozef Švikruha (JoLa Dca),   37/1
2. Miroslav Tomanica (H. Breznica),  34/1
3. Marek Karas (H. Breznica),   28/1
4. Jozef Rojkovič (JoLa Dca),   48/2
5. Jaroslav Kocúr (H. Breznica),  53/9
6. Tomáš Brňák (H. Breznica),   24/6
7. Oto Šurian (H. Breznica),   12/3
8. Ján Heštera (Miracles Dca),  31/9
9. Lukáš Lipták (H. Breznica),   34/10
10. Michal Crkoň (D. Kočkovce),  64/14
7. liga muži – SEVER
1. Marek Krátky (Papradno),   33/0
2. Dušan Topor (Pružina),   33/2
3. Miroslav Mitaš (Šebešťanová),  33/3
8. Richard Miko (Púchov A),   26/9
17. Zlatko Juriga (Púchov A),   21/13
21. Ján Sitár (Púchov A),   31/21
22. Jakub Kvasnička (Púchov A),  33/24
24. Tomáš Lefko (Púchov A),   30/23
28. Juraj Pecho (Púchov B),   13/23
29. Michal Kutlík (Púchov B),   19/36
31. Tibor Kvasnička (Púchov B),  16/43
39. Otrubný Dominik (Púchov B),  4/29
40. Miloslav Kryštof (Púchov A),  2/18

13. kolo: 
Bodiná – Kameničany 4:4, Dohňany – Visolaje 1:1 
(0:1), Kujaník – Zigo, Kolačín – Sverepec 1:3, Šebeš-
ťanová – Lazy pod Makytou 3:0, Hradčan Lednica 
– Praznov 3:2 (2:2), Zieba, Bezák, Egly – Kostelanský, 
Šaradín, Dulov mal voľno
1. Kameničany 11 9 0 2 34:17 27
2. Visolaje 11 8 2 1 34:10 26
3. Šebešťanová 12 7 2 3 36:13 23
4. Sverepec 12 7 1 4 16:12 22
5. Dohňany 11 6 1 4 23:16 19
6. Lazy 12 5 2 5 33:22 17
7. Dulov 11 4 4 3 17:17 16
8. Kolačín 11 4 0 7 25:27 12
9. Lednica 11 3 0 8 15:38 9
10. Praznov 11 2 0 9 22:45 6
11. Bodiná 11 1 0 10 10:48 3

   17. kolo:
   Pruské – Košecké Podhradie 1:2 (0:2), 90. Lukáč 
– 11. Turza, 40. Turza, Bolešov – Dolné Kočkovce 1:0 
(1:0), 33. Veselý (pk), Udiča – Jasenica 1:0 (0:0), 83. 
Rosina, Lysá pod Makytou – Mikušovce 3:1 (2:0),  
22. Veteška, 25. Panáček, 77. Pagáč (vlastný) – 69. 

Mojto, Horná Poruba – Streženice 4:0 (3:0), 3. Ra-
nuša, 14. Patrik Staňo, 28. Majerík (pk), 81. Martin Sta-
ňo, Papradno – Košeca 2:4 (0:2), 65. Cupan, 74. J. 
Galko – 5. Mihalik, 12. Kučo (pk), 51. K. Škrapko, 90. K. 
Škrapko, Tuchyňa mala voľno
1. H. Poruba 16 11 2 3 42:17 35
2. Košeca 15 9 3 3 35:14 30
3. Tuchyňa 15 8 5 2 31:16 29
4. Udiča 16 8 0 8 28:32 24
5. D. Kočkovce 16 6 3 7 32:24 21
6. Mikušovce 16 6 3 7 31:24 21
7. Streženice 16 5 6 5 26:22 21
8. Pruské 16 5 5 6 33:28 20
9. Jasenica 15 6 1 8 20:31 19
10. Bolešov 16 5 3 8 16:29 18
11. K. Podhradie 15 4 4 7 18:36 16
12. Papradno 15 4 3 8 16:35 15
13. Lysá 15 4 2 9 25:45 14

21. kolo: 
Cígeľ – Uhrovce 2:0, Chocholná-Velčice – Brvnište 
1:0, Podolie - Zemianske Kostoľany 1:1, Veľké Uherce 
– Veľká Hradná 2:0, Kanianka – Podmanín 3:4, Plev-
ník-Drienové – Dolné Vestenice 1:2, Trenčianska Tur-
ná – Ladce 1:1, Kvašov mal voľno
1. D. Vestenice 20 15 1 4 50:21 46
2. Kvašov 19 12 5 2 41:18 41
3. Brvnište 20 12 4 4 39:20 40
4. Cígeľ 19 11 4 4 42:18 37
5. Uhrovec 19 11 4 4 46:26 37
6. Podmanín 20 10 3 7 40:31 33
7. Z. Kostoľany 19 8 5 6 31:22 29
8. V. Uherce 20 8 4 8 26:24 28
9. Ladce 20 7 4 9 30:35 25
10. Chocholná 19 6 2 11 21:32 20
11. TJ Plevník 20 5 5 10 28:45 20
12. Podolie 18 3 7 8 15:28 16
13. Tr. Turná 19 3 4 12 28:55 13
14. V. Hradná 18 4 1 13 18:60 13
15. Kanianka 20 1 5 14 19:39 8

4. liga muži
21. kolo: 
Lehota pod Vtáčnikom – Prievidza 0:2,Hlohovec 
– Myjava 1:2, ŠK Blava – Boleráz 2:1, Trebatice – Par-
tizánske 3:3, Častkovce – Trenčianske Stankovce 1:1. 
Domaniža – Bánovce nad Bebravou 4:3, Prečín a Vr-
bové mali voľno
1. Myjava 18 13 2 3 44:13 41
2. Hlohovec 18 12 2 4 35:23 38
3. Častkovce 18 11 3 4 33:14 36
4. ŠK Blava 18 10 4 4 33:20 34
5. Domaniža 18 9 4 5 29:25 31
6. Partizánske 19 7 6 6 33:26 27
7. Tr. Stankovce 18 6 6 6 30:17 24
8. Lehota 18 7 3 8 25:24 24
9. Boleráz 19 6 5 8 24:21 23
10. Prievidza 19 5 5 9 26:40 20
11. Vrbové 17 4 6 7 21:24 18
12. Trebatice 18 5 3 10 21:35 18
13. Prečín 18 4 3 11 25:61 15
14. Bánovce 18 1 2 15 16:52 5
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Výsledkový servis mládežníckych futbalových súťaží

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

1. liga mladší žiaci 

1. liga starší žiaci

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Skupina o umiestnenie
1. kolo:  ŠK Žolík Malacky – MŠK Púchov 1:2 (0:1), 
Lipták – Svorada, Mikuš, Rača Bratislava – Domino 
1:5, Lokomotíva Trnava – Považská Bystrica 4:0, Prie-
vidza – Topoľčany 1:1, Nové Zámky – Komárno 1:2
1. MŠK Púchov 9 6 1 2 39:12 19
2. Trnava 9 5 3 1 27:6 18
3. Prievidza 9 5 3 1 14:4 18
4. Domino 9 5 1 3 28:16 16
5. Komárno 9 4 2 3 26:20 14
6. P. Bystrica 9 4 1 4 15:19 13
7. N. Zámky 9 3 3 3 18:15 12
8. Rača 9 2 1 6 11:29 7
9. Topoľčany 9 1 2 6 9:48 5
10. Malacky 9 1 1 7 6:24 4
Program 2. kola: MŠK Púchov – FKM Nové Zámky 
(20. 4. o 10.00), Domino – Lokomotíva Trnava, Topoľ-
čany – Malacky, Komárno – Rača Bratislava, Považská 
Bystrica - Prievidza   
Skupina o postup
1. kolo:  Gabčíkovo – Inter Bratislava 3:0, Dubnica 
nad Váhom – Skalica 3:2, Šamorín – Petržalka 1:2, 
Karlova Ves Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble 2:2, 
Myjava – Piešťany 5:1
1. Petržalka 9 8 1 0 30:4 25
2. Dubnica 9 7 0 2 31:10 21
3. Myjava 8 6 0 2 20:9 18
4. Gabčíkovo 9 5 0 4 16:21 15
5. Inter 9 3 3 3 14:18 12
6. Piešťany 8 2 3 3 11:18 9
7. Karlova Ves 9 2 2 5 13:20 8
8. Skalica 9 2 1 6 13:22 7
9. Zl. Moravce 9 1 3 5 10:19 6
10. Šamorín 9 1 1 7 9:26 4

U15
Nadstavba o umiestnenie
1. kolo:
Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 3:1 (3:0), Rá-
bek, Hlpka, Repaský, Petržalka – Domino 4:0, Senica 
– Levice 3:0, Skalica – Zlaté Moravce/Vráble 0:3, Dub-
nica nad Váhom – Prievidza 3:0
1. Senica 11 10 1 0 35:6 31
2. Petržalka 10 9 0 1 45:3 27
3. Zl. Moravce 10 7 1 2 23:9 22
4. Karlova Ves 10 4 3 3 18:14 15
5. Dubnica 10 4 2 4 12:9 14
6. Prievidza 10 4 1 5 18:26 13
7. MŠK Púchov 10 3 1 6 16:18 10
8. Skalica 10 2 2 6 10:23 8
9. Domino 11 1 2 8 7:31 5
10. Levice 10 0 1 9 4:49 1
Skupina o titul
1. kolo: 
Nitra – Inter Bratislava 3:0, Slovan Bratislava – Trenčín 
0:0, Dunajská Streda – Trnava 3:1
1. Trenčín 2 1 1 0 3:1 4
2. Nitra 1 1 0 0 3:0 3
3. D. Streda 2 1 0 1 4:4 3
4. Slovan 1 0 1 0 0:0 1
5. Trnava 1 0 0 1 1:3 0
6. Inter 1 0 0 1 0:3 0
U14
Nadstavba o umiestnenie
1. kolo:
FKM Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 1:2 
(0:0), Józsa – Stacha, Vavrík, Petržalka – Domino 0:1, 
Senica – Levice 2:2, Dubnica – Prievidza 2:4
1. Domino 11 8 2 1 29:12 26
2. Petržalka 10 7 1 2 33:8 22
3. Skalica 10 7 0 3 26:11 21
4. Karlova Ves 10 5 2 3 23:10 17
5. Levice 10 4 4 2 19:13 16
6. MŠK Púchov 10 4 3 3 16:10 15
7. Prievidza 10 4 2 4 13:21 14
8. Senica 11 3 2 6 12:22 11
9. Zl. Moravce 10 1 0 9 7:30 3
10. Dubnica 10 0 0 10 8:49 0
Skupina o titul
1. kolo:
Nitra – Inter Bratislava 3:1, Slovan Bratislava – Trenčín 
0:3, Dunajská Streda – Trnava 4:0
1. Trenčín 2 2 0 0 8:1 6
2. Nitra 1 1 0 0 3:1 3
3. D. Streda 2 1 0 1 5:5 3
4. Inter 1 0 0 1 1:3 0
5. Slovan 1 0 0 1 0:3 0
6. Trnava 1 0 0 1 0:4 0

U13
Skupina o umiestnenie
1.kolo: 
MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Bratislava 2:4 
(1:1), Vavrík, Janček – Elezi 2, Flannery, Józsa, Zlaté 
Moravce/Vráble – Senica 4:1, Skalica – Domino 0:5, 
Levice – Inter Bratislava – odložené na 17. 4.
1. Domino 8 6 2 0 22:5 20
2. Zl. Moravce 8 5 2 1 30:10 17
3. Inter 7 4 2 1 22:5 14
4. Senica 8 4 1 3 29:15 13
5. Karlova Ves 8 4 1 3 24:13 13
6. MŠK Púchov 8 3 0 5 22:20 9
7. Skalica 8 1 0 7 10:40 3
8. Levice 7 0 0 7 4:55 0

Skupina o titul
1. kolo: 
Trenčín – Prievidza 10:0, Petržalka – Trnava 0:4, Dub-
nica – Slovan Bratislava 2:6, Nitra – Dunajská Streda 
5:1
1. Trenčín 8 7 0 1 38:11 21
2. Slovan 8 7 0 1 31:10 21
3. Nitra 7 6 0 1 32:13 18
4. Trnava 8 3 1 4 26:26 10
5. Petržalka 8 2 1 5 9:25 7
6. D. Streda 7 1 2 4 9:19 5
7. Dubnica 8 1 1 6 12:32 4
8. Prievidza 8 1 1 6 14:35 4
U12
Skupina o umiestnenie
1. kolo: 
MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Bratislava 4:14 
(3:6), Veteška, Talda, Ročiak, Sirvoň – Marko 5, Olle 3, 
Šimor 2, Kotúček 2, Šimkovič, Varga, Zlaté Moravce/
Vráble – Senica 14:4, Skalica – Domino 15:7, Levice 
– Inter Bratislava – odložené na 17. 4.
1. Karlova Ves 8 8 0 0 138:31 24
2. Inter 7 6 0 1 114:17 18
3. Zl. Moravce 8 5 0 3 78:75 15
4. Domino 8 4 0 4 68:63 12
5. MŠK Púchov 8 4 0 4 68:81 12
6. Senica 8 2 0 6 41:91 6
7. Levice 7 1 0 6 31:92 3
8. Skalica 8 1 0 7 37:125 3
Skupina o titul
1. kolo:
Trenčín – Prievidza 26:1, Petržalka – Trnava 4:19, Dub-
nica nad Váhom – Slovan Bratislava 1:40, Nitra – Du-
najská Streda 17:9
1. Slovan 8 8 0 0 175:39 24
2. Trnava 8 6 0 2 147:32 18
3. Trenčín 8 6 0 2 149:45 18
4. Nitra 7 5 0 2 107:35 15
5. Petržalka 8 3 0 5 65:90 9
6. D. Streda 7 2 0 5 63:122 6
7. Prievidza 8 1 0 7 68:167 3
8. Dubnica 8 0 0 8 31:275 0

Skupina o umiestnenie
1. kolo: 
ŠK Žolík Malacky – MŠK Púchov 2:1 (1:1), Karman, 
Hrebeň – Strapko, Rača Bratislava – Domino 0:8, Lo-
komotíva Trnava – Považská Bystrica 4:0, Prievidza 
– Topoľčany 2:1, Nové Zámky – Komárno 2:3
1. Trnava 9 9 0 0 36:1 27
2. Domino 9 7 0 2 37:6 21
3. Komárno 9 5 1 3 20:16 16
4. Prievidza 9 5 0 4 17:13 15
5. MŠK Púchov 9 4 1 4 18:17 13
6. Topoľčany 9 4 1 4 12:17 13
7. Nové Zámky 9 3 1 5 14:27 10
8. Malacky 9 3 0 6 15:18 9
9. Rača 9 2 1 6 6:32 7
10. P. Bystrica 9 0 1 8 3:31 1
Program 2. kola: MŠK Púchov – FKM Nové Zámky 
(20. 4. o 12.30), Domino – Lokomotíva Trnava, Topoľ-
čany – Malacky, Komárno – Rača Bratislava, Považská 
Bystrica – Prievidza
Skupina o titul
1. kolo: Gabčíkovo – Inter Bratislava 0:2, Dubnica nad 
Váhom – Skalica 7:0
1. Zl. Moravce 8 5 1 2 18:8 16
2. Skalica 9 5 1 3 19:16 16
3. Petržalka 9 5 1 3 16:13 16
4. Gabčíkovo 9 5 1 3 11:10 16
5. Myjava 8 5 0 3 16:10 15
6. Dubnica 9 4 2 3 18:12 14
7. Inter 9 4 0 5 12:17 12
8. Šamorín 9 2 3 4 7:13 9
9. Karlova Ves 8 2 1 5 14:16 7
10. Piešťany 8 1 0 7 8:24 3

13. kolo:
Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie 6:4, Dolné Koč-
kovce – Nová Dubnica 3:1 (1:0), Ižvolt 3, Horovce – Ila-
va 3:5 (3:1), Rágula, Kubáň, Veliký), Kolačín – Beluša 
0:7 (0:2), Synak 3, Hošták 2, Rybanský 2, Lednica – Ko-
šeca 3:1 (3:0), Bielik 2, Hochla, Horná Poruba – Lazy 
pod Makytou – odložené na 1. mája)
1. Beluša 13 11 1 1 101:11 34
2. Lednica 13 10 0 3 79:14 30
3. Lazy 12 10 0 2 58:8 30
4. Košeca 13 8 2 3 40:16 26
5. D. Kočkovce 13 8 1 4 46:17 25
6. Bolešov 13 5 3 5 37:50 18
7. Kolačín 13 6 0 7 21:38 18
8. Ilava 13 4 3 6 22:44 15
9. N. Dubnica 13 3 3 7 26:40 12
10. Horovce 13 4 0 9 14:45 12
11. H. Poruba 12 1 0 11 7:94 3
12. K. Podhradie 13 0 1 12 12:86 1

4. liga starší žiaci  JUH
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Slovenský pohár v karate a kobudo prilákal 
do Púchova rekordný počet štartujúcich

Slovenský pohár v karate a kobudo, 3. kolo - Púchov, 14. apríla

Volejbalová športová hala MŠK v Púchove praskala 
v nedeľu vo švíkoch. V poradí tretie kolo Slovenské-
ho pohára v karate a kobudo prilákalo do Púchova 
rekordných viac ako 550 pretekárov z celého Sloven-
ska. Pod Lachovcom ich privítala primátorka Púcho-
va Katarína Heneková, ktorá sa zhostila slávnostného 
otvorenia podujatia. 

Podľa riaditeľa súťaže Františka Komoru sa na tata-
mi v Púchove predstavili súťažiaci vo všetkých veko-
vých kategóriách. „Dnes už je tých bojových umení 
strašne veľa a je aj veľa ľudí, ktorí sa im venujú. Cvičí 
sa aj karate, aj kobudo. To znamená boj bez zbrane, 
ale aj boj s tradičnými okinavskými zbraňami. Na Oki-
nave boli zakázané zbrane, tak oni bojovali s palica-
mi, kosákmi, s násadkami na mlynčeky a podobne. 
Tieto spôsoby boja nás učia naši okinavskí učitelia a 

my v nich robíme súťaže,“ priblížil Komora. 
Ako dodal, preteky Slovenského pohára sú zároveň 

aj prípravou na majstrovstvá sveta v karate a kobudo, 
ktoré budú koncom tohtoročného júna v Bratislave. 
Slovenský pohár má podľa neho aj nominačný cha-
rakter na majstrovstvá sveta. „Toto karate a kobudo 
nie je čisto športové. My ten šport a tie súťaže robíme 
najmä pre deti, pre ich motiváciu. Keďže sú prirodze-
ne súťaživé, chceme aby niečo mali. To, čo je dôležité, 
nasleduje po tej súťažnej kariére, kedy sa učíme to 
karate, ktoré nás učia učitelia z Okinavy. Naša najväč-
šia devíza je to, že my prídeme na Okinavu a tam nás 
čakajú najvyšší predstavitelia tejto našej vetvy kara-
te, ktorí nás trénujú, ktorí nás ochotne učia a berú nás 
ako svojich žiakov,“ zdôraznil Komora. 

Podľa neho karatisti z mnohých iných krajín musia 
ísť cez tri vrstvy karatistických funk-
cionárov, ktorí učia len sprostredko-
vané informácie, Slováci majú pria-
my prístup k tým ľuďom, ktorí zažili 
najväčšie osobnosti tohto športu. 
„Hovoria sa rôzne historky, ako sme 
si urobili takéto meno na Okinave, 
ale poviem narovinu – je to obrov-
ská drina a kus šťastia. Obrovskú 
zásluhu na dobrom mene sloven-
ského karate má japonský majster 
Ogawa, ktorý žije v Rakúsku a tré-
noval Slovákov ešte predtým, ako 
sme si otvorili dvere do Okinavy. On 
spôsobil, že to karate bolo na Slo-
vensku také kvalitné, aké bolo a že 
sme vozili medaily z majstrovstiev 
sveta,“ doplnil Komora. 

Keďže v Púchove sa v nedeľu 
súťažilo v niekoľkých desiatkach 
disciplín a vo všetkých vekových 
kategóriách, oficiálne výsledky boli
známe až po uzávierke tohto čísla 
Púchovských novín.                   (pok)  

Púchovská volejbalová hala MŠK zažila v nedeľu zaťažkávaciu skúšku. Zaplnilo ju viac ako 550 karatistov všet-
kých vekových kategórií z celého Slovenska.           FOTO: Milan Podmaník 

Pred porotou rozhodovali aj tie najmenšie maličkosti. 

Tí najmladší naberali skúsenosti nielen počas súťaže, 
ale aj počas prestávok. 

V nedeľu v Púchove nevychladlo ani tatami, ani stu-
peň víťazov....
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 2 pozemky v územnom pláne Nimnica
(3000 m² a 3200 m²). Tel. 0948 592 181.

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim RD v Púchove. Tel. 0911 767 464.
• Kúpim, vezmem do prenájmu obchodné pries-
tory na prízemí v PU a v PB. Tel. 0915 286 885.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmeme priestor, ktorý slúžil aj v minulosti 
pre reštauráciu, oproti železničnej stanici (pries-
tor vhodný aj na konanie akcií, karov, svadieb...). 
Kontakt: 042/43 07 888.
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.
• Ponúkam do dlhodobého prenájmu prerobený, 
nezariadený 2-izbový byt na ul. 1.mája v Púchove.
Cena: 400 eur. Tel. 0949 485 909.

PREDAJ RÔZNE
• Predám dámsky bicykel (2ks). Cena 10 €/ks. Tel. 
0911 767 464.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Študenti, chcete si zarobiť? Hotel Vršatec pri-
jme na brigádu čašníka vysokoškoláka/čku od 
mája do septembra. Mzda 3 - 4 €/hod. + sprepit-
né. Ubytovanie a strava počas smeny zdarma. 
Tel: 0902 258 605, ekonom@hotelvrsatec.sk.
• Prijmem pomocného predavača/ku v PU na trž-
nicu. Tel. 0908 238 945.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme 
do zamestnania: vodičov nákladných vozidiel, 
mzda 1000 € brutto, kontakt: p. Gášek 0915 842 
232; murára – obkladača, mzda od 750 € brutto, 
kontakt: p. Urban 0915 842 226; krajčírky (aj nevy-
učené), mzda od 550 € brutto, kontakt: p. Mrníko-
vá 0903 458 890.
• Reštaurácia Čierny Havran hľadá kuchárku/po-
mocnú silu na TPP. Najlepšie vyučenú alebo s pra-
xou v odbore. Benefity: strava, pitný režim, odme-
ny. Mzda: od 3 €/hod. Tel. 0918 855 760. Volať len 
v prípade vážneho záujmu.
• ZP. BEAUTY s. r. o. Púchov hľadá do svojho teamu 
nechtovú dizajnérku a pedikérku. Ak chcete, aby 
sa váš koníček stal aj vašou prácou, ste cieľavedo-
má, s chuťou pracovať v novom, špičkovo zaria-

denom prostredí, neváhaj ma kontaktovať na tel: 
0902 794 133.

SLUŽBY
• 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.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

OZNAMY
• Obec Dolné Kočkovce vyhlasuje výberové kona-
nie na pozíciu riaditeľa/ky Materskej školy v Dol-
ných Kočkovciach. Uzávierka pre príjem žiadostí 
do 24. 4. 2019. Kvalifikačné požiadavky a bližšie 
informácie na www.obecdolnekockovce.sk v sekcii 
Aktuálne oznamy.

POĎAKOVANIE
• Ďakujeme pani učiteľkám - Janke Sieklikovej a 
Aďke Čemešovej z MŠ Požiarna 1292, za prípravu 
detí na vystúpenie na veľkonočnom jarmoku v Pú-
chove, za ich čas a obetavosť. Rodičia

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

SPOMIENKA
Zastalo Ti srdce, stíchol 
Tvoj hlas, mal si rád život 
a všetkých nás. 
Dňa 15. 4. 2019 uply-
nulo 11 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a dedko Pavol 
VRBA. Dňa 18. 4. 2019 
si pripomíname jeho 
nedožitých 61 rokov. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. 

S láskou spomína manželka, 
synovia s rodinami a ostatná rodina. 

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 nevy-
mizne. 
Dňa 19. 4. 2019 si pri-
pomíname 6. výročie, čo nás navždy opustila  
Emília ČIMBOROVÁ z Hoštiny. 
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu s nami. 

S láskou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 17. apríla si pripomíname 37. výročie úmr-
tia Ondreja KUREJA a 15. výročie úmrtia syna  
Petra KUREJA. Kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku. 

Spomína a nezabúda na nich manželka,
 dcéra Eva s rodinou a syn Pavol s rodinou. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa dňa 2. 4. 2019 
prišli naposledy rozlúčiť s 
Annou PALIESKOVOU, 
(rod. Gajdošíkovou) z Hor. 
Kočkoviec. Ďakujeme aj 
za slová útechy a kvetino-
vé dary, firme CMR a po-
hrebnej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku. 

S láskou a úctou syn Peťo, dcéra Zuzka, 
vnúčence Dominik a Veronika. 

SPOMIENKA
Dňa 10. 4. 2019 uplynulo 18 rokov, čo nás navždy 
opustil Štefan VRÁBLIK. 

S láskou spomína manželka Eva, 
dcéry a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto rád vás mal, nemôže zabudnúť. 
Dňa 20. 4. si pripomenieme 1. výročie úmrtia 
nášho milovaného otca Jána SLABÉHO a zá-
roveň si dňa 17. 5. pripomenieme 32. výročie 
úmrtia našej milovanej mamy Amálie SLABEJ 
zo Zubáka. 
S láskou a úctou spomína dcéra Darina, synovia 

Peter a Pavol s rodinami a rodina Tomanová.  
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- fyzioterapia
- masáže
- akupunktúra
- poradenstvo

Kontakt: 0944 547 475  Adresa: Moyzesova 1744 
AKCIA do konca apríla. Prvá terapia za polovičnú cenu !!!

úCninne vás zbavíme 

bolesti chrbta a šije
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