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V posledných týždňoch sa aj v Púchove naplno prebudila príroda. Kvety, ozdobné kríky a stromy sa 
rozohrali všetkými farbami a tešia (okrem alergikov) obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Za vý-
sadbu ozdobných rastlín vďačíme nielen pracovníkom PTSM, s. r. o., ale aj občanom, ktorí si okolie 
svojich príbytkov zveľaďujú a skrášľujú z vlastnej iniciatívy.

Slavomír Flimmel

Púchov krásne rozkvitol (fotoreportáž)
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Sen sa stal skutočnosťou. Pred pár 
týždňami bola skolaudovaná a v 
utorok 16. apríla aj slávnostne odo-
vzdaná do užívania nová stavba v 
Horných Kočkovciach, a to multi-
funkčné ihrisko s umelou trávou, 
mantinelmi, ochrannou sieťou a 
osvetlením v priestoroch ZŠ s MŠ 
Slovanská. Pri jeho otváraní došlo 
aj k  slávnostnému výkopu za účas-
ti primátorky Kataríny Henekovej a 
vládneho splnomocnenca pre mlá-
dež a šport Dušana Galisa. 

Absencia tohto druhu ihriska (má 
rozmery 43 x 23 metrov) na druhej 
strane rieky Váh bola citeľná už pár 
rokov nazad. Nové ihrisko vyrástlo 
na pôvodnom asfaltovom ihrisku. 
Napriek tomu, že sa nachádza v škol-
skom areáli, bude slúžiť okrem žia-
kov vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese aj širšej verejnosti dychtiacej po 
loptových hrách. Ostáva len veriť, že 
bude dlho slúžiť svojmu cieľu a bude 
priťahovať deti, mládež a dospelých 
k športovaniu a zdravému pohybu, a 
nie k vandalizmu! Celková cena, za 
ktorú bolo ihrisko postavené, pred-
stavuje 89.114 eur. Z toho vlastné 
zdroje mesta činia 51.114 eur a do-
tácia z Úradu vlády SR 38.000 eur.

Veľká vďaka za financovanie a zhoto-
venie diela patrí vedeniu mesta (a to 
aj tomu predchádzajúcemu), všet-
kým poslancom mestského zastupi-
teľstva, zamestnancom MsÚ Púchov 
a vedeniu základnej školy.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ; 
foto: Slavomír Flimmel

V Kočkovciach odovzdali nové multifunkčné ihrisko
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V pondelok 15. apríla sa primátorka 
Katarína Heneková zúčastnila verni-
sáže výstavy výtvarných prác žiakov 
so zdravotným nevýhodnením „Čím 
chcem byť?“, ktorú usporiadala Spo-
jená škola Púchov vo foyeri púchov-
ského divadla. Do výstavy sa zapojili 
špeciálne školy troch krajov: Trenčian-
skeho, Žilinského a Nitrianskeho. Na 
vernisáži si prevzali mladí autori vý-
tvarnych diel a trojrozmernych mo-
delov vlastnych predstáv o svojom 
povolaní celý rad ocenení. Tie žiakom 
venovali školy, inštitúcie i podnikate-
lia. Ceny venovalo aj mesto Púchov. 
Podujatie spoluorganizátorsky pod-
porila mestská spoločnosť Púchovska 
kultúra. Výtvarné práce si môžete v di-
vadle pozrieť ešte do 29. apríla. Vstup 
je voľný.

V utorok 16. apríla sa primátorka 
spolu s poslancami mestského za-
stupiteľstva a pracovníkmi mest-
ského úradu zúčastnila niekoľko-
hodinovej obhliadky mesta a jeho 
mestských častí, v rámci ktorej sa 

mohli všetci zúčastnení priamo  
v teréne konfrontovať s plánovanými  
investičnými akciami samosprávy a 
porovnať ich vzájomnú dôležitosť a 
prioritu.

V stredu 17. apríla prišla primátor-
ka do Centra sociálnych služieb na 
Chmelinci odovzdať finačný výťa-
žok (1097 eur) dobrovoľnej zbierky 
z veľkonočného jarmoku 33-ročnej 
Silvii Ujhelyiovej, ktorá ich použije na 
kúpeľnú liečbu a rehabilitáciu.
 
Takisto v stredu 17. apríla absolvo-
vala K. Heneková priateľské stretnutie 
na pôde najväčšieho zamestnávateľa 
v regióne Continental Púchov. Spo-
lu s prednostkou mestského úradu 
Ivetou Brindzovou, viceprimátorom 

Lukášom Ranikom a poslankyňou 
mestského zastupiteľstva Ľubicou 
Kuchařovou sa bližšie zoznámili s 
oboma závodmi na výrobu osobných 
i nákladných pneumatík, vrátane 
prehliadky areálu a výrobných hál. O 

prezentáciu sa postarali Anton Vatala 
(konateľ a riaditeľ Continental Mata-
dor Rubber), Ladislav Rosina (konateľ 
a riaditeľ Continental Matador Truck 
Tires). O vplyve firmy na životné pro-
stredie informoval Peter Mojto, ved-
úci odboru ESH (Environment Safety 
Health). V diskusii sa začali črtať aj 
prieniky budúcej možnej spolupráce 
ako na poli environmentálnych akti-
vít, tak napríklad v oblasti dopravy. 

Prednosta Okresného úradu Považ-
ská Bystrica zvolal na štvrtok 18. 
apríla do Pružiny pracovné stretnutie 
zástupcov verejných a štátnych inšti-
túcií a starostov a primátorov okresov 
Púchov a Považská Bystrica. Jedným 
z bodov bohatého programu bola aj 
prezentácia výstavby modernizácie 
železničnej trate Púchov - Žilina pre 
traťovú rýchlosť 160 km/h. 

-msu-tm-

Poslanci mesta strávili na obhliadke v teréne niekoľko hodín. 

Na návšteve  závodu Continetal Púchov.

Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov peciálnych škôl  
troch krajov v Divadle Púchov.

Silvia Ujhelyiová preberá sz rúk primátorky finančný 
výťažok zbiery z veľkonočného jarmoku.

Pracovné stretnutie zástupcov verejných 
a štátnych  organizácií, starostov a  primátorov v Pružine.
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Veľká noc - najvýznamnejší kresťanský sviatok

Veľká noc je pre kresťanov oslavou 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista po 
jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej 
noci a ich interpretácia súvisia s 
významným židovským sviatkom 
Pesach, ktorý sa slávi približne v 
rovnakej ročnej dobe. Popritom veľ-
konočné sviatky na našom území 
nadväzujú aj na niektoré predkres-
ťanské zvyky starých Slovanov (a 
Germánov) spojené so sviatkami ví-
tania konca zimného obdobia a prí-
chodu jari.

Starozákonné vysvetlenie 
pôvodu Veľkej noci
Vysvetlenie pôvodu sviatku „pa-
scha“, od ktorého sa odvíja tradícia 
kresťanskej Veľkej noci, treba hľadať 
v 13. storočí pred našim letopoč-
tom, v časoch židovského otroctva 
v starovekom Egypte. Faraón nebol 
ochotný prepustiť svojich izrael-
ských otrokov, a preto Boh potres-
tal Egypt desiatimi ranami. Faraón 
Izraelitov prepustil až po desiatej 
rane, keď zomreli všetky prvorode-
né egyptské deti. Židov, ktorí si po-
mazali dvere krvou baránka, sa táto 
pohroma nedotkla. Po vyslobodení 
z Egypta previedol Boh ľud na čele 
s Mojžišom cez Červené more, ktoré 
rozdelil a vysušil. Tu niektorí vedci 
hľadajú pôvod tradičného židov-
ského názvu pre Veľkú noc: pésach 
znamená „prechod“. Iní slovo pésach 
vysvetľujú ako „obídenie“ a vzťa-
hujú ho na anjela smrti, ktorý obi-
šiel domy potreté krvou. Obídenie 
aj prechod predstavujú veľké Božie 
skutky, ktoré urobil počas jednej 
noci pre svoj ľud, a preto každoroč-
nú spomienku na tento deň Izraeliti 
nazvali Veľkou nocou.

Veľká noc v Novom zákone
a kresťanskej tradícii
Veľkonočný baránok je tiež symbo-
lom Ježiša Krista, ktorého krv podľa 
kresťanskej tradície zachráni veriacich 
od večného zatratenia. Presný dátum 
(dokonca ani rok) Ježišovej smrti nie 
je známy. Podľa Mt 12,40, kde sa píše: 
„Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľryby 
tri dni a tri noci, tak bude i Syn člove-
ka v srdci zeme tri dni a tri noci“. Keď-
že vstal z mŕtvych v nedeľu ráno (Mk 
16,9), tak podľa niektorých vedcov 
nemohol zomrieť v  piatok, ale už o 
deň skôr. Iná teória hovorí, že podľa 
Mt 16,21 a Lk 9,22 Ježiš vstane „na tretí 
deň“, a preto nemusel byť v hrobe celé 
tri dni a tri noci.

Kresťanské oslavy Veľkej noci sa 
síce v Novom zákone nespomínajú, 
ale najstaršie svedectvo o kres-
ťanskej Veľkej noci je v homílii „O 
Pasche“ Melitona Sardského, ktorá 
pochádza už z 2.  storočia. Symbo-
lika pôvodne židovského sviatku 
ako oslavy prechodu z  otroctva 
do slobody sa preniesla aj do kres-
ťanstva ako prechod z hriechu do 
života v Božej milosti, ktorý zabez-
pečil Ježiš Kristus svojou smrťou a 
zmŕtvychvstaním.

Určenie dátumu Veľkej noci
Veľká noc je tzv. pohyblivý sviatok. 
Dátum kresťanskej Veľkej noci sa 
odvodzuje od židovského sviatku 
Pesach, ktorý sa slávil podľa židov-
ského kalendára 14. dňa mesiaca 
nisan v deň prvého jarného splnu. 
Pretože najdôležitejšou veľkonoč-
nou udalosťou je Ježišovo zmŕtvy-
chvstanie, ku ktorému malo dôjsť v 
nedeľu, je dátum Veľkej noci odvo-
dený od výpočtu prvej nedele po 
prvom jarnom splne. Pravidlá pre 
určenie dátumu Veľkej noci stano-
vil v roku 325 Prvý nicejský koncil. 
Podľa nich pripadajú veľkonočné 
sviatky na nedeľu nasledujúcu po 
prvom jarnom splne. Ak pripadne 
spln na nedeľu, oslavuje sa až ďal-
šiu nedeľu. Veľkonočný pondelok 
podľa týchto pravidiel môže pri-
padnúť na deň v rozmedzí od 22. 
marca do 25. apríla.

Veľká noc v rímskokatolíckej  cirkvi
Veľká noc podľa rímskokatolíckej 
tradície sa začína vigíliou Nedele 
Vzkriesenia (ktorá završuje veľ-
konočné triduum Zelený štvr-
tok, Veľký piatok a Biela sobota) 
a trvá päťdesiat dní až do Turíc, 
slávnosti Zostúpenia Ducha Svä-
tého. Prvý týždeň Veľkej noci sa 
nazýva Veľkonočná oktáva. Šty-
ridsiaty deň Veľkej noci je slávno-
sť Nanebovstúpenia Pána, kto-
rá pripomína Ježišov výstup zo 
zeme do neba a jeho oslávenie  
u Otca.

Veľkonočné symboly 
Veľkonočné oslavy sa podľa regió-
nov líšia. Pretože sa časovo zhruba 
prekrývajú s  pohanskými oslavami 
príchodu jari, ľudové tradície pre-
vzali z predkresťanských časov via-
cero symbolov a zvykov.

Baránok - tento symbol sa nachád-
za už v predkresťanských tradíciách. 
V židovskej tradícii sa bránok použí-
val ako obetné zviera za hriechy. Zá-
roveň Židia na sviatok Paschy jedia 
baránka ako pripomienku svojho 
vyslobodenia z  Egypta. V  kresťan-
stve je baránok jedným zo symbo-
lov Ježiša Krista, lebo on je baránok 
obetovaný za spásu sveta.

Vajíčko - obsahuje zárodok života, 
bolo v mnohých kultúrach sym-

bolom plodnosti, života a vzkrie-
senia. Dôvodom jedenia vajec na 
Veľkú noc bola zrejme aj skutoč-
nosť, že vajcia sa nesmeli jesť v 
pôstnom období. Slovania farbili 
vajíčka na červeno, z toho tiež 
pochádza ich pomenovanie „kras-
lice“ (krásne = červené). Červená 
farba znamenala krv ako symbol 
života.

Oheň - veľkonočná bohoslužba sa 
začína zapálením veľkonočného 
ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo 
Ježiša Krista nad temnotou a smr-
ťou. Od tohto ohňa sa potom zapa-
ľujú veľkonočné sviečky. Sviečka je 
v mnohých kultúrach chápaná ako 
znamenie života. 

Kríž - Kristus zomrel veľmi krutým a 
ponižujúcim spôsobom na kríži, kríž 
patrí k najdôležitejším kresťanským 
symbolom. V staroveku existovalo 
niekoľko druhov konštrukcií krížov 
- jednou z nich bol typ, ktorý sa stal 
symbolom kresťanstva, existovali 
však aj kríže v tvare písmen T alebo X.

Zajačik - symbolom Veľkej noci je 
od 16. storočia, kedy sa z Nemecka 
rozšíril po celom svete.

Korbáč - tento symbol Veľkej noci 
má pravdepodobne pôvod v sta-
rých predkresťanských zvykoch.

Zdroj: Wikipedia, foto: pixabay

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý každoročne pripadá na jarné 
mesiace marec alebo apríl. 
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Mestská polícia

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

V Púchovskom okrese platí až do odvolania čas 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Chorobnosť v okrese Púchov 
klesla takmer o štvrtinu

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Považskej Bystrici vyhlásilo s platnosťou od 
18. apríla do odvolania v okresoch Považská Bystri-
ca a Púchov čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiarov. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiarov je každý povinný dodržiavať zásady proti-
požiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch zaka-
zuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce 
predmety alebo používať otvorený plameň na mies-
tach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 
Rovnako platí zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov, 
stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad. Zaká-
zané je aj zakladať oheň v priestoroch a na miestach, 
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných po-
zemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom 
sú povinní najmä:  

- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre 
osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypra-
cúvať časový harmonogram s určením trasy pochôd-
zok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa 
má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; 
zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou 
požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva 
protipožiarneho náradia na určenom mieste v závis-
losti od plochy lesných porastov,

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a 

zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový 
príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný 
zásah,

-prijímať osobitné opatrenia pre priestory postih-
nuté kalamitou, zamerané najmä na urýchlené od-
straňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z 
blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov 
na zabránenie šírenia požiaru a prednostné zabezpe-
čenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasič-
skú techniku,

- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné 
stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, 
traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spraco-
vanie dreva a zvyškov po ťažbe.

V prípadne zistenia už rozšíreného požiaru treba 
bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na tel. čísla 150 
resp. 112 alebo zabezpečiť jeho ohlásenie. Je dôleži-
té uviesť, kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, 
kto volá, uviesť podrobnejšie informácie o požiari, 
vyčkať na spätný telefonát operátora a riadiť sa jeho 
pokynmi. 

Ak je to možné, pokúsiť sa uhasiť požiar dostupný-
mi hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké pri-
krývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod. alebo 
vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho 
šírenia, vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu 
ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých 
ľudí a poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a 
vecnú pomoc jednotke.          KR HaZZ Trenčín 

POLÍCIA INFORMUJE

Dopravné nehody na cestách Trenčianskeho kraja 
si tento rok vyžiadali už deväť ľudských životov

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v 15.kalendárnom týždni stalo 26 dopravných nehôd. 
Zomrel pri nich jeden človek, dvaja ľudia utrpeli ťaž-
ké zranenia. Od začiatku roka sa na cestách Trenčian-
skeho kraja stalo 355 dopravných nehôd, čo je o 36 
viac ako v rovnakom období minulého roku. Nehody 
na cestách Trenčianskeho kraja si v tomto roku vyži-
adali už deväť ľudských životov (medziročný nárast o 
tri), čo je po Banskobystrickom samosprávnom kraji 
najviac spomedzi všetkých slovenských krajov. 

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 3514 
dopravných nehôd, čo je o 62 viac, ako v rovnakom 
období roku 2018. O život pri nich prišlo už 56 ľudí 
(medziročný nárast o sedem). Ťažké zranenia utrpelo 
203 osôb, čo je o 98 menej, ako v rovnakom období 
minulého roku. Najviac obetí si tento rok vyžiadali 
dopravné nehody na cestách Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja, kde zomrelo už 11 ľudí. Najme-
nej obetí – päť, si v tomto roku vyžiadali cesty Brati-
slavského samosprávneho kraj.                    (r)

Ilustračná snímka: Prezídium HaZZ

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v minulom týždni v Púchovskom okrese o 
takmer 24 percent a dosiahla úroveň 1212 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť na akút-
ne respiračné ochorenia bola v okrese Púchov v 
minulom týždni štvrtá najvyššia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji na-
hlásili v minulom týždni 2532 akútnych respirač-
ných ochorení. Chorobnosť v porovnaní s pred-
chádzajúcim týždňom klesla o 16,19 percenta. 
Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia bola v minulom týždni v Trenčianskom kraji 
v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1450 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť 
– 663 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v mi-
nulom týždni v okrese Považská Bystrica. 

Z celkového počtu ochorení nahlásili lekári 
v Trenčianskom kraji 133 ochorení na chrípku. 
Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s pred-
chádzajúcim týždňom o 43,58 percenta. Pre chríp-
ku nemuseli v Púchovskom okrese, ani v celom 
Trenčianskom kraji prerušiť vyučovanie v žiadnej 
škole a školskom zariadení.   RÚVZ Trenčín 

Bitku pri privádzači riešili mestskí i štátni 
policajti 

Hliadka mestskej polície zasahovala pri diaľnič-
nom privádzači, kde sa podľa telefonického ozná-
menia malo biť šesť ľudí. Po príchode hliadky sa 
skupina šiestich ľudí navzájom okrikovala a sácala. 
Po výzve, aby upustili od konania sa traja odobrali 
smerom na diaľničný privádzač ku Continentalu 
a dvaja bezdomovci spolu s ďalšou osobou (boli 
zjavne pod vplyvom alkoholu) chceli pokračovať 
vo vzájomnom napádaní a pokrikovaní. Hliadka 
ich vyzvala, že ak neprestanú, použije slzotvorný 
prostriedok. Následne sa jeden z bezdomovcov, 
ktorý mal krvavé zranenie tváre, spolu s bratom 
a treťou osobou vybrali smerom k Váhu, pričom 
uviedli, že nechcú nič oznamovať. Zranený muž 
odmietol lekárske ošetrenie. Hliadka mestskej 
polície následne poskytla súčinnosť dvom hliad-
kam Obvodného oddelenia Policajného zboru, 
ktoré vec riešili predvedením na obvodného od-
delenie. 

Dohodli sa...
Hliadka mestskej polície zasahovala pri poistnej 

udalosti na Požiarnej ulici, kde nezabrzdené vo-
zidlo značky Renault Clio sa dalo samovoľne do 
pohybu a narazilo do stojaceho zaparkovaného 
automobilu značky Suzuki SX4. Hliadka zistila 
majiteľov vozidiel a privolal ich k miestu nehody. 
Prípad vyriešili vzájomnou dohodou o finančnom
vyrovnaní. Škody na vozidlách sa vyšplhali na asi 
100 eur. 

Nevládal chodiť
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zákla-

de telefonického oznámenia na Moravskej ulici, 
kde pri obchodnom dome ležal vedľa lavičky na 
zemi neznámy opitý muž. Oznamovateľ trval na 
tom, aby hliadka vyriešila priestupok okamžite. 
Hliadka zistila priestupok proti všeobecne záväz-
nému nariadeniu mesta – vzbudzovanie verejné-
ho pohoršenia. Muž nebol schopný samostatnej 
chôdze, hliadka ho odviedla do miesta bydliska. 
Priestupok proti verejnému poriadku je v riešení. 
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Pilotný projekt Hokejovej akadémie 
si pod patronát vzal TSK podpisom 
Memoranda o spolupráci so Slo-
venským zväzom ľadového hokeja. 
Prijímacie a talentové skúšky tak 
absolvovali nielen záujemcovia o 
štúdium na Strednej športovej škole 
v Trenčíne ako takej, ale aj historic-
ky prví budúci študenti Hokejovej 
akadémie. „Prijímacie skúšky na 
jednotlivé športy sa konali počas 
troch dní, absolvovalo ich približne 
150 žiakov, ktorí si podali prihláš-
ky. Každý deň začal psychotes-
tami, po nich nasledovali testy z 
oblasti športu, ktorý si daný uchá-
dzač vybral vrátane všeobecnej 
telesnej prípravy,“ priblížil priebeh  
skúšok riaditeľ Strednej športovej 
školy v Trenčíne Jozef Pšenka.

Pre budúce hokejové hviezdy deň po-
kračoval až do neskorých popoludňaj-
ších hodín. Prví adepti na štúdium na 
Hokejovej akadémii museli absolvovať 
špeciálnu hokejovú prípravu i modelo-
vý zápas na ľadovej ploche. Ich výkon 
sledovali nielen učitelia Strednej špor-

Na výbere talentov pre Hokejovú akadémiu sa podieľal profesionálny skaut z NHL i Miroslav Šatan 

tovej školy v Trenčíne, ale i skutoční 
profesionáli. Nechýbal medzi nimi 
ani riaditeľ HK Dukla Trenčín Róbert 
Švehla, generálny manažér sloven-
skej hokejovej reprezentácie Miroslav 
Šatan, európsky skaut hokejového 
klubu Montreal Canadiens Michal 
Krúpa či iniciátor myšlienky Hokejo-
vej akadémie Richard Pavlikovský. 
„Mňa osobne veľmi teší, že sa nám 
pri hodnotení uchádzačov z hľadis-
ka hokejovej špecializácie podarilo 
v úvodzovkách spojiť tri svety, a to 
svet zámorskej NHL, svet slovenské-
ho hokeja a svet klubového hokeja. 
Každý z nich je zastúpený skutočný-
mi profesionálmi, ktorí garantujú 
transparentný výber tých najvhod-
nejších adeptov,“ povedal Richard 
Pavlikovský.

Myšlienku Hokejovej akadémie, kto-
rej úlohou bude nielen pripraviť pro-
fesionálneho hokejistu, ale i kom-
plexne vzdelanú osobnosť schvaľuje 
aj Miroslav Šatan. „Hokejové akadé-
mie nie sú vo svete novinkou, stačí 
sa inšpirovať severskými krajinami. 

O stravu pacientov v považskobystrickej nemocnici sa vďaka investícii župy 
už čoskoro postará nová kuchyňa s tabletovým systémom podávania stravy 

Zo župnej pokladnice bolo na cel-
kové stavebné úprawvy stravova-
cej prevádzky nemocnice vyčle-
nených viac ako 600 tisíc eur, za 
ďalších približne 900 tisíc eur župa 
do kuchyne obstará modernú gas-
trotechnológiu. Celková investícia 
do zmodernizovanej kuchyne tak 
presiahne sumu 1,5 mil. eur. „V dru-
hej polovici apríla budú zaškolení 
zamestnanci kuchyne a začne sa 
tiež  v menších množstvách variť. 
Začiatkom mája by tak mohla 
kuchyňa nabehnúť na plnú prevá-
dzku,“ priblížil najbližší časový hori-
zont predseda TSK.

Komplexná rekonštrukcia kuchyne 
pomôže odstrániť hygienické riziká, 
zvýši kvalitu jedla, štandard výdaja 
jedál či komfort práce v kuchyni. 
„Základný rozdiel medzi novou a 

pôvodnou kuchyňou bude najmä v 
hygienickom režime. Pôvodná ku-
chyňa nezodpovedala dnešným hy-
gienickým ani technickým normám. 
Súčasťou novej modernej kuchyne 
budú tzv. multifunkčné zariadenia, 
vďaka ktorým môže zamestnanec 
súčasne variť, smažiť i grilovať. 
Okrem iného sa v kuchyni budú na-
chádzať dve obrovské linky, jedna 
určená na servírovanie jedál do tab-
letov a druhá veľká umývacia linka,“ 
uviedol riaditeľ považskobystrickej 
nemocnice Igor Steiner.

Nemalé finančné prostriedky in-
vestoval TSK aj do práčovne po-
važskobystrickej nemocnice. Vďaka 
zvýšeniu kapacity práčovne v nej 
v súčasnosti perie svoje prádlo aj 
druhá nemocnica v zriaďovateľskej 
pôsobnosti trenčianskej župy, Ne-

mocnica s poliklinikou Prievidza 
so sídlom v Bojniciach. V minu-
losti tieto služby pre nemocnicu 
zabezpečovala súkromná firma, aj 

takýmto spôsobom sa župa snaží 
ušetriť prevádzkové náklady svo-
jich nemocníc.                                    

(Matej Plánek)

Pri Strednej športovej škole v Trenčíne, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), už od 1. sep-
tembra 2019 vznikne aj Hokejová akadémia. Pilotný projekt, ktorý má za úlohu vychovávať hokejistov ako kom-
plexné osobnosti, je v rámci Slovenska úplnou novinkou. O tom, ktorí uchádzači sa stanú prvými oficiálnymi 
študentmi Hokejovej akadémie, rozhodovali nielen učitelia, ale aj profesionálny skaut z NHL.

Trenčianska župa aj v tomto roku pokračuje v skvalitňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti vo svojich troch nemocnici-
ach. V polovici októbra minulého roka začal kraj s rekonštrukciou kuchyne a jedálne v považskobystrickej nemocnici, ktorá po 
niekoľkých desaťročiach využívania už nezodpovedala štandardom dnešnej doby. 

Verím, že táto v Trenčianskom kra-
ji môže ísť príkladom. Myslím, že 
práve systém hokejových akadémií 
pomôže komplexne vychovávať 
hráčov ľadového hokeja, ktorým 
bude naviac poskytnuté adekvátne 
a kvalitné vzdelanie,“ uviedol Miro-
slav Šatan.

Pilotný projekt Hokejovej akadémie 
vníma pozitívne aj európsky hľadač 

talentov pre NHL Michal Krúpa. „Ide 
o novú vec, na ktorú ľudia síce nie sú 
zvyknutí, ale je potrebné vydržať a 
ukázať, že to má význam. Aj preto 
chcem svojimi skúsenosťami po-
môcť pri výbere správnych študen-
tov pre Hokejovú akadémiu,“ objas-
nil Michal Krúpa. Historicky prvých 
15 mladých hokejistov unikátneho 
projektu si už škola vybrala.                  

(Ľubomír Bobák)
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Tak, a je to tu znova, jar je v plnom pr-
úde. Veľká noc je za nami. Toto obdobie 
pre mnohých, teda aj pre nás seniorov 
znamenalo každoročné veľké uprato-
vanie. Upratovanie v domácnosti okolo 
domov a napokon aj účasť na jarnom 
púchovskom jarmoku, či na Jarnej bri-
gáde pri príležitosti Dňa zeme organizo-
vanej naším mestom. Je pravda, že nám 
starším už tá robota tak rýchle nejde.  
A neraz si povzdychneme, keby bolo 
menej tých rôčkov, boli by sme obrat-
nejší. Napriek tomu sme prispeli tro-
chou našich síl k tomuto kolotoču prác.

My v dennom centre seniorov máme 
tak trochu výhodu v tom, že môžeme 
naše sily zregenerovať aj inou činno-

Z handričky veľkonočný zajac
sťou. Aktívnym pohybom a tvorivo-
sťou, využívajúc rôzne krúžky, ktoré 
máme vytvorené. Mohli sme teda prá-
cu s upratovaním striedať s pohybom 
na čerstvom vzduchu s trekovými 
paličkami. Ale aj tvorivou činnosťou 
na kreatívnom krúžku. Spojili sme na 
ňom práve ten predveľkonočný zhon 
pri upratovaní s tvorivosťou a vytvárali 
sme napríklad z tzv. „švédskej handrič-
ky“ symbol jari veľkonočného zajačika, 
alebo sme ho uhačkovali.

A práve tieto naše výtvory sme ukázali 
púchovskej verejnosti v našom stánku 
na jarnom jarmoku. Využili sme ich 
aj pri veľkonočnej výzdobe v našich 
domácnostiach, či obdarovali svojich 

vnukov cez veľkonočnú oblievačku. 
Napokon našou turistickou vychád-
zkou sme zabezpečili aj dobrú a vita-

mínovú pochúťku na našich stoloch z 
medvedieho cesnaku. 

Emília Luhová

Seniori jarné upratovanie striedali s pohybom a tvorivosťou.

Nevidiaci a slabozrakí zo 68 bilancovali uplynulé obdobie
V zmysle pokynov Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska sa bi-
lancovanie uplynulého roka skoro 
sedemdesiatich základných organi-
zácií má uskutočniť do konca tohto 
mesiaca. A v tej šesťdesiatej ôsmej, 
púchovskej, to prebehlo začiatkom 
tohto mesiaca. 

Medzi členov tejto organizácie pa-
tria väčšinou starší ľudia, ktorí majú 
najväčšie problémy so zrakom a 
prejavuje sa u nich dlhodobá ne-
moc. I napriek tomu účasť na hod-
notiacej schôdzi bola veľmi dobrá. 
Zasadacia miestnosť denného cen-
tra bola zaplnená do posledného 
miesta. Prítomní medzi sebou pri-
vítali predsedníčku Krajskej rady 
ÚNSS Máriu Danielovú, vedúcu 
Krajského strediska ÚNSS v  Trenčí-
ne Zoru Sdurkovú. Za naše mesto 
vedúcu oddelenia MsÚ Renatu Ho-
lákovú a Irenu Kováčikovú, predsed-
níčku komisie vzdelávania, kultúry a 
sociálneho zabezpečenia pri mest-
skom zastupiteľstve. 

Pomoc mesta a spolupráca s ďalší-
mi organizáciami
Vo svojej správe pri hodnotení úloh 
za minulý rok predsedníčka ZO Emí-
lia Luhová sa zaoberala štyrmi oblas-
ťami, ktoré vyplývajú z poslaní ÚNSS 
- rozvoju zručnosti a pomoci čle-
nom ZO k plnohodnotnému životu, 
obhajobe záujmov členov, zabez-
pečovaniu sociálnej rehabilitácie a 
poskytovanie poradenstva ako aj 
informovanie občanov, aby vnímali 
zrakovo postihnutých občanov ako 

prirodzenú súčasť obyvateľov nášho 
regiónu. Vyzdvihla predovšetkým 
pomoc mesta, ktorá spočíva v bez-
platnom nájme priestorov, čím mes-
to prispieva k zabezpečovaniu soci-
álneho poradenstva, poradenstva 
na zabezpečenie kompenzačných 
pomôcok, k schôdzkovej činnosti a 
rôznym kurzom sebaobsluhy. 

Poďakovala aj za to, že zrakovo po-
stihnutí môžu navštevovať aktivity 
denného centra v rôznych krúž-
koch a iných podujatí. Za pomo-
ci finančnej dotácie mesta mohli 
tridsiati členovia absolvovať v ok-
tóbri sociálno-rehabilitačný pobyt 
v Kúpeľoch Nimnica a realizovať tak 

projekt Chráňme oko v hlave. Okrem 
dobrej spolupráce s denným cen-
trom vyzdvihla spoluprácu aj s tromi 
organizáciami: sluchovo postihnu-
tými, miestnou pobočkou reumati-
kov a turistami, s ktorými počas Dňa 
priestorovej orientácie zorganizova-
li súťaž v bowlingu. Konštatovala, že 
aj celonárodné výchovné podujatie 
s políciou v októbri ku Dňu bielej 
palice pre vodičov motorových vozi-
diel prispelo k vedomiu, že aj nevidi-
aci a slabozrakí žijú v našom meste. 

Zbierka Bielej pastelky pomohla 
aj púchovskej organizácií
Využila príležitosť poďakovať aj 
obyvateľom nášho mesta a okolia 

za úspešný priebeh celonárodnej 
zbierky Biela pastelka, keď výnos 
bol 852,48 eur. S  radosťou kon-
štatovala, že tak prispeli k tomu, 
že púchovská organizácia dostala 
dotáciu z ústredia ÚNSS 213 eur. 
Dotácia bola využitá pri realizá-
cií projektu Chráňme oko v hlave. 
Súčasťou projektu bola aj výstava 
kompenzačných pomôcok nielen 
pre členov, ale aj púchovskú ve-
rejnosť a pre pracovníkov úradu 
práce, ktorí schvaľujú pomôcky. V 
závere schôdze bol schválený plán 
úloh na tento rok.

Emília Luhová
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Detstvo a mladosť 
Viliam Veteška sa narodil v Púchove, 
tu aj navštevoval základnú školu. V 
roku 1972 maturitou ukončil Strednú 
priemyselnú školu strojnícku v Dub-
nici nad Váhom. Po škole (v rokoch 
1972-1981) pôsobil v Gumárňach 1. 
mája Púchov, najskôr ako robotník, 
neskôr ako technik, funkcionár SZM 
a tajomník telovýchovnej jednoty. V 
roku 1976 ukončil štúdium na Právnic-
kej fakulte Univerzite Komenského v 
Bratislave, kde v roku 1978 vykonal aj 
rigorózne skúšky a získal titul JUDr.

Manažér a podnikateľ
Viliam Veteška v roku 1981 odišiel z 
gumární a stal sa riaditeľom hotela 
v Púchove a od roku 1985 bol obchod-
ným námestníkom a povereným riadi-
teľom štátneho podniku Reštaurácie 
Považská Bystrica. V  rokoch 1987 až 
1991 pôsobil v  Prahe ako obchodný 
námestník generálneho riaditeľa Ces-
tovnej kancelárie mládeže. 

Po zmene režimu sa vrhol na podni-
kanie. V roku 1991 založil holdingovú 
spoločnosť Wili zameranú na cestov-
ný ruch. Prostredníctvom tejto spo-
ločnosti v roku 1996 založil leteckú 
spoločnosť FATRA AIR (v roku 1996 

Viliam Veteška - 
podnikateľ a politik

premenovanú na Slovenské aerolínie, 
a.s.), kde pôsobil striedavo ako pred-
seda predstavenstva alebo predseda 
dozornej rady. Popri podnikaní v roku 
1997 ukončil individuálne štúdium v 
oblasti leteckej dopravy na Univerzi-
te v Moskve. Viliam Veteška sa stal v 
roku 1998 držiteľom Zlatého podni-
kateľského biatecu a v  rokoch 1998 
a 1999 bol ocenený ako Prominent 
ekonomiky Slovenskej republiky.

Pôsobenie v politike
Viliam Veteška vstúpil do aktívnej po-

litiky v roku 2002, kedy bol zvolený za 
poslanca Národnej rady SR za HZDS. 
Na sneme strany v júni 2003 v Púcho-
ve bolo HZDS premenované na Ľudo-
vú stranu - HZDS a Viliam Veteška bol 
zvolený za podpredsedu ĽS-HZDS 
pre zahraničnú politiku a za lídra 
strany pre nasledujúce parlamentné 
voľby. Na ďalšom sneme ĽS-HZDS 
v roku 2005 bol opätovne zvolený za 
podpredsedu strany. 

V roku 2002 bol zvolený za podpred-
sedu Národnej rady SR, tento post 
zastával až do svojej smrti. Do snemu 
ĽS-HZDS v júni 2007 Viliam Veteška 
kandidoval ako protikandidát Vladi-

Dňa 21. apríla 2019 uplynulo 10 rokov 
od úmrtia významného púchovského 
rodáka Viliama Vetešku.

míra Mečiara na funkciu predsedu 
strany. V prvý deň snemu 9. júna 2007 
Viliama Vetešku hospitalizovali a o 
pár dní sa musel podrobiť operácii 
mozgu. Zhubná choroba ukončila ni-
elen sľubne rozbiehajúcu sa politickú 
kariéru Viliama Vetešku, ale 21. apríla 
2009 aj jeho život. 

Osobný život
Viliam Veteška sa celý život zaují-
mal o šport - volejbal, tenis, lyžo-
vanie, motorizmus a cestovanie. Vo 

voľnom čase sa rád venoval svojim 
deťom - dcére Denise a synovi Vili-
amovi. Deti Viliama Vetešku po jeho 
smrti pokračujú v  otcových podni-
kateľských aktivitách, a to v oblasti 
turistického ruchu s firmou WILI 
SLOVAKIA, s. r. o.
Životným mottom Viliama Vetešku 
bolo: „Žiť rovnocenne, čestne, byť 
si vedomý vlastnej hodnoty. Žiť 
tak, aby človek nemusel padnúť na 
kolená, ani na zadok.“

Zdroj: NR SR, wikipédia

(*16. 8.1953 - †21. 4. 2009)

Spomienka na otca
Náš otec mal k športu vždy veľmi blízko. 
Už ako stredoškolák lyžoval a k lyžova-
niu neskôr viedol aj nás, deti. Často a 
radi si spomíname na cesty autom na 
Čertov, na vtípky a súťaže, ktoré sme si 
vymýšľali.

Neskôr hrával volejbal a púchovské-
mu volejbalu zostal verný aj po skon-
čení športovej kariéry. Vždy to bola 
jeho radosť. Snažil sa pomáhať či už 
sponzorsky alebo svojimi športový-
mi a spoločenskými kontaktmi. Už v 
osemdesiatych rokoch, v čase, keď bol 
aktívnym členom TJ Gumárne Púchov, 
sa spolu s ostatnými významnými ľuď-
mi z Púchova postaral o to, aby vznikol 
športový areál, ktorý bol v tej dobe prvý 
na Slovensku. 

Vraj sa od volejbalu prirodzene prechá-
dza k tenisu a rovnako aj on a niektorí 
jeho volejbaloví priatelia boli neskôr 
známi slovenskí tenisoví “deblisti”. O 
mnohých turnajoch a s nimi spojených 
“srandičkách” by vedel rozprávať ni-

elen jeho celoživotný spoluhráč Janko 
Guniš, ale aj veľa slovenských podni-
kateľov, úspešných športovcov a zná-
mych tvárí z televíznej obrazovky. 

Smrad spáleného benzínu je doteraz v 
našej rodine považovaný skôr za vôňu. 
Otec už v mladom veku so svojim bra-
tom jazdil ako spolujazdec rally a keď 
mu to neskôr pracovné povinnosti 
dovoľovali, sadal si za volant pretekár-
skeho auta v pretekoch do vrchu. Spolu 
so synom Vilom majú doma celkom 
slušnú zbierku víťazných trofejí vo svo-
jej skupine.

Celý život rád podporoval mladých 
športovcov z rôznych športových odve-
tví, či už futbalistov, plavcov, hokejistov. 
Aj jeho zásluhou bol Púchov domovom 
slovenskej hokejovej dvadsiatky. Rov-
nako jeho zásluhou mali v Púchove 
svoje zázemie pri športových sústrede-
niach veľké európske a svetové kluby a 
národné tímy.

Denisa Vetešková
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Registrácia samospráv do kampane 
bola možná od začiatku marca na 
stránke www.dopracenabicykli.eu, 
najneskôr však do 18. apríla. Zamest-
nanci so svojimi tímami sa budú môcť 
do súťaže zaregistrovať hneď potom, 
ako sa do kampane prihlási samosprá-
va, v ktorej majú trvalé bydlisko, alebo 
do ktorej dochádzajú do zamestna-
nia. Registrácia tímov bude následne 
možná až do 5. mája. 

Vlaňajší rekordný ročník s viac než 
11-tisíc účastníkmi z 81 samospráv a 
takmer 1400 zapojenými firmami by 
chceli organizátori prekonať. „Bicyk-
lovanie získava každým rokom väčšiu 
popularitu, čím však zároveň narastá 
potreba budovania bezpečnej cykli-
stickej infraštruktúry. Väčšinu roka sa 
hlasy volajúce po zmenách k lepšie-
mu strácajú v množstve iných tém. 
Máj je však iný, máj patrí cyklistom a 
my veríme, že tento rok ich bude na 
Slovensku vidieť a počuť ešte viac 
ako vlani,“ hovorí Andrea Štulajterová 
z Občianskej cykloiniciatívy Banská 
Bystrica, ktorá je národnou koordiná-
torkou kampane. 

Kampaň Do práce na bicykli má výraz-
ný vplyv aj na zamestnávateľov, kto-

6. ročník národnej kampane Do práce na bicykli

rých motivuje k pozitívnym zmenám 
na pracovisku – či už k budovaniu 
stojísk pre bicykle, spŕch pre zamest-
nancov alebo odkladacích priesto-
rov. Mnohí zamestnávatelia kampaň 
zároveň využívajú ako aktivitu dekla-
rujúcu ich spoločenskú zodpovedno-
sť alebo ako formu teambuildingu 
pre svojich pracovníkov. 

„Kampaň nie je len o šírení posol-
stva, chránení životného prostredia či 
upevňovaní si svojho zdravia. Dokáže 
byť aj veľmi atraktívnou vnútropod-
nikovou aktivitou, kedy sa kolegovia 
vzájomne motivujú k jazdeniu na 
bicykli a zasúťažia si medzi sebou,“ 
vysvetľuje Štulajterová. Kampaň však 
nie je určená len pre zamestnancov, 
ale zúčastniť sa jej môžu tiež študenti 
stredných a vysokých škôl. Aj oni sa 
tak pridajú k obrovskému pelotónu, 
ktorý zabojuje o atraktívne ceny v po-
dobe elektrického bicykla, elektroko-
lobežky či skladacích bicyklov. Okrem 
toho účastníci podporia svoje mesto 
aj v súťaži o cyklostojiská s verejnými 
cyklopumpami, ktoré poputujú do 5 
aktívnych samospráv.

Ku dňu 21. 4. 2019 bolo v projekte 
Do práce na bicykli zaregistrovaných 

99 samospráv, 728 spoločností, 1648 
tímov a 5559 jednotlivcov. Za Púchov 
sú v  projekte zaregistrované tímy: 
Bajkerky z Kolonky, Contastic Four, 
MsÚ 1 Púchov, MsÚ 2 Púchov, Nestí-

V Župnom dome spieval 
Vladimír Merta
Hudobník, publicista, fotograf, ar-
chitekt, filmový režisér a spisovateľ 
Vladimír Merta (nar. 1946 v Prahe) 
začal skladať vlastné piesne počas 
štúdia architektúry (absolvoval v r. 
1971) a počas svojho študentského 
pobytu vo Francúzsku. Vo Francúz-
sku vydal v r. 1969 aj svoju prvú LP - 
Ballades de Prague. Ďalšie publikač-
né možnosti mal v komunistickom 
Československu veľmi obmedzené. 
V roku 1978 mu vyšla platňa P. S. a 
až na sklonku osemdesiatych ro-
kov vydal dvojplatňu so záznamom 
koncertných nahrávok (1989). 

V 70-tych rokoch absolvoval tiež praž-
skú FAMU - odbor filmová a TV scéná-
ristika a réžia. S prestávkami vystupo-
val, publikoval a pokúšal sa o vlastné 
filmárske projekty. Od roku 1991 vy-
dal vo vlastnom nakladateľstve kni-
hu textov, školu hry na harmoniku a 
gitaru a CD. Spolupracuje tiež s vyda-
vateľstvami ARTA, Galén, Opus a He-
vhetia. Celkovo mu vyšlo viac ako 30 
LP a CD nosičov s vlastnou piesňovou 
tvorbou, vrátane kompilácií a zázna-
mov z koncertov. Púchovský koncert 
organizovalo OZ Podivný barón.

Zdroj: vladimirmerta.cz

hačky, RAM SISTERS a SOŠ technici. 
Koordinátorom projektu v Púchove je 
Mgr. Miroslav Bučko (0908 758 301).

Zdroj: dopracenabicykli.eu

Foto: S. Flimmel

„Roztočíme to spolu!“ To je hlavné motto nového ročníka najväčšej kampane podporujúcej rozvoj 
udržateľnej mobility v mestách, ktorú 1. marca vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Do prá-
ce na bicykli sa tak v máji opäť vydajú tisíce obyvateľov Slovenska, ktorí svojou registráciou v súťaži 
upozornia na potrebu zlepšenia podmienok pre cyklistov v mestách a zvýšenia tolerancie zo strany 
motorizovaných účastníkov premávky. 
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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. Autori: Anna Ja-
kubíková, Jozefína Cíbiková, Mária Kučíko-
vá, Martina Zemančíková,  Antónia Šišáko-
vá, Oľga Petríčková
Podkrovie ŽD. Organizuje Župný dom. 

piatok 26. 4. 
Deň Zeme v parku o 15:30 hod.
Deň Zeme v parku organizácie CVČ, Žup-
ný dom, Púchovské MŠ a ZŠ, dobrovoľníci 
a Mestský žiacky parlament. Sú pre vás 
pripravené tvorivé dielne, športové aktivi-
ty, spoločenské hry. Začiatok od 15.30 do 
18.00 hod. Miesto: Európsky 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  pochopením, 
ale aj využívaním jej zákonitostí. A tak či už 
pri navrhovaní jedlej záhrady pri produkcii 
vlastných potravín, alebo stavbe domu, 
sa snažíme vytvárať priestor s ohľadom na 
životné prostredie a na budúce generácie. 
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

MESTO PÚCHOV, PÚCHOVSKÁ KULTÚRA 
a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

vás pozývajú na

OSLAVY 74. VÝROČIA
OSLOBODENIA MESTA PÚCHOV

stavanie mája 
a zapálenie vatry 
oslobodenia

PROGRAM:
11.00  kladenie vencov /park pri Župnom dome/
17:00    príhovor primátorky /pešia zóna/
     STAVANIE MÁJA
     spustenie fontány
             FSk Rozmarínek, FS a ĽH VÁH 
20:00   lampiónový sprievod /zraz pred divadlom/
21:00   zapálenie vatry /areál pri Váhu, H. Kočkovce/
21:15   ohňostroj

utorok 30. 4. 2019
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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 €.

Sobota: 27. 4., 17.30 h   Nedeľa: 28. 4., 17.30 h 

ZAMILOVANÁ GLORIA
Romantický film o tom, že láska prichádza nečakane, že vzťahy sú zložité v každom veku a že vás 
nič nepoloží, pokiaľ neprestanete naplno žiť. Gloria je rozvedená päťdesiatnička s už dospelými 
deťmi a nudným kancelárskym životom. Po večeroch sa však rada odviaže v klube na tanečnom 
parkete, kde raz stretáva Arnolda. Gloria sa doňho nečakane zamiluje a po rokoch opäť zažíva 
radosti i strasti nového ľúbostného vzťahu, ktorý ju ovplyvní viac, než je ochotná si priznať.
MN 15 rokov – USA – Itafilm – 102´ – titulky – roimantická dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa: 28. 4., 19.30 h

NIKDY NEODVRACAJ ZRAK
Príbeh o oslobodzujúcej sile umenia a ľudskej tvorivosti je inšpirovaný skutočnými udalosťami 
aj osobami. Preklenuje tri éry nemeckej histórie, v rámci ktorých maliar Kurt Bartnert prežil svoje 
detstvo v nacistickom Nemecku, vyrastal v komunistickom Východnom Nemecku a svoj ume-
lecký vývoj zavŕšil v Západnom Nemecku. Kurt (Tom Schilling) sa po prvýkrát s moderným ume-
ním zoznámil ako dieťa na výstave „zvrhlého umenia“ usporiadanej nacistami. Po vojne potom 
ukáže svoj talent a študuje výtvarnú akadémiu vo východonemeckých Drážďanoch. Tu stretáva 
Ellie (Paula Beer) a je presvedčený, že našiel lásku svojho života. Jej otec, prominentný lekár Carl 
Seeband (Sebastian Koch), s ich vzťahom však zásadne nesúhlasí a snaží sa ho za každú cenu  
zničiť. To, čo nikto z nich zatiaľ netuší, je skutočnosť, že ich životy sú už dávno prepojené hrozným 
zločinom, do ktorého bol Seeband za vojny zapletený. Kurtovi a Ellie sa nakoniec podarí odisť do 
západonemeckého Düsseldorfu. Životné skúsenosti a traumy sa Kurtovi nakoniec stávajú inšpi-
ráciou, vďaka ktorej začína tvoriť osobité obrazy, ktoré odrážajú nielen jeho vlastný osud, ale aj 
pocity celej povojnovej generácie.
MN 15 rokov – Nem., Tal. – Cinemart – 188´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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
Vtipné interaktívne bábkovo-činoherné predstavenie Divadla JAJA (BA) vhodné pre deti (a rodi-
čov) od troch rokov. Vstupné: 3 €. Predpredaj v pokladni kina alebo 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 vedľajšej strane.
Súčasťou osláv oslobodenia bude aj lampiónový sprievod. 

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.

KURZY A KLUBY

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

Lampiónový 
sprievod

30. 4. 2019 

20.00  / zraz pred divadlom
   príhovor primátorky

cca 20.30  / štart
Trasa sprievodu:  

divadlo -  Obrancov mieru -  
Gorazdova - Športovcov - PTSM

(Na tých, ktorí zvládnu celú trasu, 
čaká na jej konci sladká odmena:-)

21:30 / ohňostroj

pre deti a rodičov

20.00 / zraz pred divadlom
príhovor primátorky

cca 20.30 / štart
Trasa sprievodu:

divadlo - Obrancov mieru -
Gorazdova - Športovcov - PTSM

(Na tých, ktorí zvládnu celú trasu,
čaká na jej konci sladká odmena:-)

21:30 / ohňostroj
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dusená ryža, miešaný šalátik
2. Gril. Tilápia s limetkou na gril. zelenine s 
peč. zemiakom v šupke, cesnak. dressing
3. Dusený špenát so štuchanými zemiakmi, 
vajíčkom a grilovaným tofu                                                         

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 23. 4.
Frankfurtská s párkom       
1. Kuracie prsia s mozarellou a paradajkami, 
dusená ryža              
2. Špagety Carbonara                                                                                                       
3. Listový šalát s cherry paradajkami a 
grilovaným kuracím mäsom
Dezert:  Perník
Streda: 24. 4.
Hovädzí vývar so šunkovým závitkom 
1. Divinový guláš, karlovarská knedľa
2. Šúľance s makom/orechami
3. Morčacie medailóniky na karí, zeleninová 
ryža
Dezert: Kocka s medovou kôrkou

Štvrtok: 25. 4.
Špargľová  
1. Hovädzí tokáň na červ. víne,  tarhoňa 
2. Bryndzové halušky
3. Kurací steak na Juliene zelenine, pučené 
zemiaky     
Dezert: Jablkový závin s makom

Piatok: 26. 4.
Hubový krém s kyslou smotanou, slanina  
1. Bravčový perkelt, domáce halušky                                                                                                                                          
2. Vyprážané rybie filé, zemiakové pyré                                                                                                                                         
3. Morčacie prsia plnené syrom a baby 
karotkou, bylinková ryža
Dezert:  Panna cotta

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 23. 4.
Šošovicová s párkom
1. Morčacie prsia prezidentské, cestovina
2. Bravčové rizoto so syrom, uhorka

Streda: 24. 4.
Rascová s vajcom
1. Hrbatý kurací rezeň, dusená ryža
2. Mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, 
obedový šalát

Štvrtok: 25. 4.
Boršč
1. Kurací rezeň s broskyňou a syrom, ryža
2. Vyprážaný syr, hranolky, tatarská omáčka

Piatok: 26. 4.
Hrachová na maďarský spôsob
1. Fajná brav. krkovička, pučené zemiaky
2. Hovädzie mäso na divoko, dusená ryža

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 23. 4.
Slepačia s mäsom a rezancami 
Hubová s mrveničkou
1. Pečené brav. karé s kuriatkovo- 
chrenovou omáčkou, am. zemiaky
2. Kuracie prsia s anglickou zeleni-
nou, dusená ryža
3. Penne , quattro formaggi“
4.  Jarný zeleninový šalát (rukola, 
paradajky, reďkovka, cibuľka, jogurt) 
s grilov. enciánom 

Streda: 24. 4.
Šošovicová s párkom
Zelenin. s ligurčekom a cestovinami
1. Steak z brav. krkovičky s bylin. 
maslom z medved. cesnaku, pečené 
zemiaky
2. Diabolské kuracie soté v kukuričnej 
placke, srdiečkový šalát
3. Palacinky s tvarohom, kiwi a mäto-
vou posýpkou 
4.  Jarný zeleninový šalát (rukola, 
paradajky, reďkovka, cibuľka, jogurt) 
s grilov. enciánom                                                                                   

Štvrtok: 25. 4. 
Gulášová
Karotkovo-hrášková s pohánkou
1. Kuracie prsia v cestíčku plnené(-
šunka, syr, špargľa), zem. pyré, šalát z 
čínskej kap.
2. Brav. bochníčky, zemiaky nakyslo, 
chlieb
3. Rizoto s cuketou a parmez., rukola
4.  Jarný zeleninový šalát (rukola, 
paradajky, reďkovka, cibuľka, jogurt) 
s grilov. enciánom                           

Piatok: 26. 4. 
Hov. vývar Risi-Bisi 
Šalátová s vajíčkom a kôprom
1. Vypráž. nugetky z lososa s čerstvou 
zeleninou a jog. dresing, var. zemiaky
2. Kurací rezeň ,,Hawai,,(ananás, syr), 
dusená ryža
3. Pečené plnené šampiňóny, var. 
zemiaky, tatár. omáčka 
4.  Jarný zeleninový šalát (rukola, 
paradajky, reďkovka, cibuľka, jogurt) 
s grilov. enciánom            
               

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 23. 4. 
Gulášová s mäsom a zemiakmi, chlieb 
1. Srbský bravčový rezeň, opekané zemiaky 
2. Paradajkový šalát s mozzarellou a bazal-
kou, tmavý chlieb 

Streda: 24. 4. 
Kelová s opraženou slaninkou, chlieb 

1. Marinovaná bravčová krkovička, anglická 
zelenina, dusená ryža  
2. Granadiersky pochod, cviklový šalát s 
chrenom 

Štvrtok: 25. 4. 
Hovädzia cesnaková ,,richtárska“, chlieb 
1. Hovädzí maďarský guláš, kysnutá knedľa  
2. Špagety s tuniakom, rajčinami a syrom 

Piatok: 26. 4. 
Liptovská kapustová s údeným mäsom a 
zemiakmi, chlieb
1. Vyprážaný kurací rezeň v sézame, zemia-
ková kaša, uhorkový šalát
2. Rezance s orechmi a maslom

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 23. 4.
Šošovicová na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar s cestovinou a zeleninou 
1. Kur. rezeň v sézame, zem. pyré, k. uhorka    
2. Drevorubačský brav. steak, americké 
zemiaky, dusená ryža, chrumkavá cibuľka
3. Penne Al´ Arrabiata, parmezán 
4. Pizza Hawai 

Streda: 24. 4.
Karotkový krém s Creme Fresh, krutóny  
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami  
1. Kuracia rolka so sušenou slivkou, šunkou 
a syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie   
2. Hov. varené, chrenová om., dom. knedľa 
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska
4. Pizza Margherita (pomodoro, mozzarella)  

Štvrtok: 25. 4.
Liptovská kapustnica, chlieb
Hydinový vývar s rezancami a zeleninkou
1. Morčací plátok „Hawai“ (šunka, syr, ana-
nás), dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Pečené mladé prasiatko, opekané zemia-
ky, baranie rohy, feferónky (5,90 €)
3. Lasagne Bolognese parmezán  
4. Pizza Lucifero (pomodoro, saláma, šam-
piňóny, cibuľa, syr)  

Piatok: 26.4.
Cesnaková krémová, chlebové krutóny 
Slepačí vývar s mäskom a cestovinou  
1. Pečené kur. stehno, dusená ryža, kompót   
2. Zelen. rizoto s brav. panenkou, syr, k. uhorka 
3. Dukátové buchtičky s vanilk. krémom
4. Pizza La Facile (pom., šunka, kukurica, syr)

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 23. 4.
Tekvicový krém, chlebové krutóny
1. Caesar šalát, pečivo
2. Kurací plátok zapečený s brokolicou a 

syrom, ryža, hranolky, zel. príloha
3. India: Bravčové mäsko s cesnakovo-chili 
omáčkou, zeleninová ryža

Streda: 24. 4. 
Cícerová so zeleninkou
1. Bryndzové halušky so slaninkou, acido-
filné mlieko
2. Mletý rezeň so syrom, zemiakové pyré, 
červená repa 
3. India: Kur. mäsko na karí, maslový chlieb 
NAAN, zeleninová príloha

Štvrtok: 25. 4.  
Hŕstková s údeninou, chlieb 
1. Pastiersky vypr. syr, var. zemiaky, tatárska 
2. Morčacie prsia so slivkovou omáčkou, 
pečené ,,baby zemiaky“ s rozmarínom   
3. India: Kuracie mäsko MANCHURIAN, 
zeleninová vyprážaná ryža   
  
Piatok: 26. 4.  
Kelová so zeleninkou
1. Grilované kúsky lososa, tagliatele s 
medvedím cesnakom, dresing
2. Bravčový seged. guláš, varená knedľa 
3. India: Morčacie mäsko TAKKA-TAK, 
cesnakový chlieb NAAN, zeleninová príloha 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 23. 4.
Karfiolový krém so smaženým hráškom
1. Brav. panenka z grilu na citr. špargli s va-
jíčkovou omáčkou, var. zemiaky s maslom       
2. Slovenské bryndzové halušky s restova-
nou slaninkou a pórom 
3. Krémové cestoviny penne Carbonara  
s hoblinami parmezánu 
4. Pestrý listovo-zelen. šalát s grilov. herme-
línom a brusnicovým dipom, bagetka 
(v ponuke celý týždeň)

Streda: 24.4.
Krúpková so zeleninou a údeným mäsom
1. Gratinované morčacie prsia s brokolicou 
v syrovej omáčke, ryža  so šampiňónmi
2. Bravčový rezeň v sezame, varené kurku-
mové zemiaky, kapustový šalát koleslaw
3. Zapekaná zelenina so syrom na paradaj-
kovom ragú s bazalkovou penou                                             
                                                                                                                                          
Štvrtok: 25. 4.
Kyslá zemiaková s kôprom
1. Hov. roštenka s bylink. maslom, parenou 
zeleninou, ružič. kelom, restované zemiaky
2. Hydinová ostrá panvička so zeleninou a 
strúh. syrom, zemiak. placka, dusená ryž
3. Ryžový nákyp s ovocím, hrozienkami, 
malin. redukciou a čokoládovou polevou
                                                                                                                                   
Piatok: 26. 4.                                                                 
Zeleninová s mrveničkou
1. Balotínka z kuracieho stehna plnená 
zeleninovým ragú s bylinkovou omáčkou, 
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Aj tento rok sa nášmu Dobrovoľnému 
hasičskému zboru v Ihrišti podarilo 
usporiadať ekologicky orientovanú 
akciu verejnoprospešného charak-
teru pri príležitosti blížiaceho sa svi-
atku Dňa Zeme. V nedeľu 7. 4. 2019 
sme sa zamerali na upratanie obce a 
okolitej prírody za pomoci miestnych 
dobrovoľníkov a predovšetkým čle-
nov zboru. Keďže nám počasie naozaj 
prialo, počet aktívnych ľudí sa oproti 
minulému roku značne zvýšil, z čoho 
sme mali neskutočnú radosť, pretože 
sme mohli rozsah upratovacích prác 
rozšíriť a posunúť svoje hranice opäť 
o niečo ďalej. 

Do zberu sa zapojili všetky vekové ka-
tegórie, dokonca aj kompletné rodiny 
s deťmi, ktoré vedú svoje ratolesti už 
v mladom veku k pozitívnemu vzťahu 
k prírode. Občania tentoraz poskytli aj 
dopravné prostriedky na zvoz plných 
vriec a transfer ťažších odpadov na 
konečné stanovište, čo nám značne 
uľahčilo a najmä urýchlilo brigádnic-
kú činnosť. Konkrétne sa nám poda-
rilo vyčistiť okrem celej obce aj poľný 
chodník smerom k Dohňanom, vedľa-
jšiu cestnú komunikáciu k časti Ryb-
níky, ale aj hlavnú prístupovú cestu k 
Hoštinej po tzv. Káčerovskú a tomu 
prislúchajúce priľahlé porasty. 

Jarné upratovanie prírody v Ihrišti

Našlo sa aj niekoľko kuriozít v podobe 
starodávneho umývadla, drevených 
okien so žalúziami, nefunkčných žia-
roviek, zaváranín, vyležaný matrac, 
puklice na kolesá a spozorovali sme 
aj rozličné zvyšky izolácií po kábloch, 
plechovú strešnú krytinu, či poško-
dené obkladové panely. No musíme 
poznamenať, že nás úplne odrovnali 
vyhodené polyetylénové tašky plné 
sklenených a plastových fliaš, pri-
čom farebné zberné nádoby určené 
na separáciu odpadu sú umiestnené 
takmer na každom rohu v mestách aj 
obciach a predmetný človek si musel 

V sobotu 13. 4. 2019 občania časti 
Nové Nosice svojpomocne vyčistili 
spojovací chodník ponad železnič-
nú trať. Celkom sa vyzbieralo 8 vriec 
odpadkov pri uvedenom chodníku. 
Vedľa chodníka v hornej časti sa na-
chádza nelegálna skládka odpadu. 
Po sobotnej brigáde a vyčistenom 
chodníku sme večer zistili návoz 
ďalšieho odpadu na túto skládku. 
Neznámy drzý spoluobčan namies-
to pomoci pri čistení chodníka vo 

Čierna skládka v Nosiciach
večerných hodinách znova vyviezol 
odpad na túto skládku. Po uvede-
nom chodníku chodí veľa našich 
spoluobčanov ako aj matky s  ma-
lými deťmi. Je to nepochopiteľné 
a drzé správanie jednotlivca, ktorý 
nevie ako sa treba správať k prírode 
a životnému prostrediu. Zistenie ne-
legálnej skládky bolo oznámené na 
MsÚ Púchov – odd. životného pro-
stredia. 

Emil Filo, poslanec MsZ

Jarné upratovanie vykonávané pra-
covníkmi PTSM Púchov pokračuje. 
Okrem zametania mesta, zbierania 
odpadkov, vyhrabávania opadané-
ho ihličia a lístia vyčistili komposto-
visko a skrášlili nádvorie Základnej 
školy s materskou školou na Slo-
vanskej ulici. Naviac ešte obnovili 
drevené lavičky na pešej zóne.

Zdroj: PTSM

Aktuálne z práce 
technických služieb

dať tú námahu a priniesť ich až na in-
kriminované miesto. 

Za jeden rok sme tak dokázali svojím 
laxným prístupom vyprodukovať a 
zhromaždiť neuveriteľné množstvo 
odpadu v našom okolí, ktoré repre-
zentuje jeden veľký kontajner, čo je 
skutočne zarážajúce, ako neúctivo 
pristupujeme k našej krajine a život-
nému prostrediu. Práve preto by sme 
radi zdôraznili úlohu ekologického 
zmýšľania človeka v modernej spo-
ločnosti a predovšetkým apelovali 
na ľudí, aby sa nezbavovali nepotreb-

ných a znehodnotených predmetov 
takýmto nevhodným spôsobom. 

Vo finálnej fáze nás čakalo stretnutie 
skupín na hasičskom areáli spolu s 
pripraveným občerstvením, kde sme 
sústredili zozbieraný odpad a ukončili 
svoju užitočnú púť. Odmenou nám 
bol príjemný pocit z kvalitne vykona-
nej práce a oku lahodiaci pohľad na 
čistú prírodu. Na záver nám zostáva 
už len poďakovať všetkým ochotným 
účastníkom za pomoc a dúfame, že 
sa takáto akcia stane našou každoroč-
nou tradíciou!                       DHZ Ihrište 
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- servis osobných a nákladných vozidiel 
- pneuservis všetkých typov áut 
- lakovnícke práce 
- náhradné diely pre osobné a nákladné vozidlá 
- plnenie a čistenie klima�zácií 
- nové TK + EK 
- predaj pracovnej obuvi a odevov 

 
 

AUTOSERVIS A PNEUSERVIS 
Streženice 36, areál bývalého družstva  
Naše služby: 

         

 
  

   
                                

   
                                        

 objednavky@axureal.skwww.axureal.sk

Pri plnení klima�zácie - dezinfekcia ozónom grá�s

Pri kúpe filtrov a oleja od nás - výmena grá�s

Pri prezu� pneuma�k - káva grá�s

0917 750 877

0917 482 952

AKCIA !!!
Pla� počas mesiacov   apríl, máj 2019

Pla� počas mesiacov   apríl, máj 2019

Pla� počas celého roka 2019

Chcete prebudiť
váš internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

Viac info na 
www.swan.sk

už od

9,99 € 
mesačne

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

KONTAKT
042 / 29 01 111, puchov@swan.sk
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V týchto pretekoch deti, ktoré navšte-
vujú automodelárske krúžky pred-
stavili modely áut, ktoré si v krúžku 
vlastnoručne postavili a porovnajú 
navzájom svoje schopnosti a výkony 
svojich modelov. Deti boli rozdelené 
do dvoch vekových kategórií mlad-
ší žiaci do 9 rokov a starší žiaci nad 
9 rokov. Samozrejme, že pretekov 
sa mohli zúčastniť aj deti, ktoré ne-
navštevujú automodelárske krúžky 
a aby neboli v nevýhode, tak sme aj 
vo vekových kategóriách urobili roz-
delenie na žiaci PRO (deti, ktoré sú už 
vyjazdené na tréningoch v krúžkoch) 
a žiaci AM (deti ktoré majú malé ale-
bo žiadne skúsenosti z jazdenia na 
autodráhe).

Deti jazdili v dvoch kategóriách - prvá 
s autami GT od firmy Carrera a Sca-
lextric, ktoré sú komerčne dostupné 
a druhá s autíčkami, ktoré sú vlast-
noručne postavené vo farbách spon-
zorov podľa projektu Modelárskeho 
klubu Púchov. Pre deti, ktoré také 
autíčka nemajú, sme pripravili dosta-
tok klubových áut, ktoré sme deťom 
bezplatne požičali. Je potešujúce, že 
pretekov sa zúčastnili aj deti, ktoré 
jazdia iba na domácej autodráhe a 
tak atmosféru pretekov a celý systém 
zažili po prvýkrát. 

Jazdilo sa obvyklým systémom po 
dve minúty na každej dráhe v oboch 
kategóriách a celý kolotoč sa odjazdil 
dvakrát. Nováčikovia boli hneď na 
začiatku informovaní a pravidlách 
pretekania a o systéme striedania 
na jednotlivých drážkach. Výbornou 
pomocou boli rodičia, ktorí sa ujali 
funkcie mechanikov a pomáhali pri 
nutnom označení autíčiek farebnými 
lepiacimi značkami podľa farby dráž-
ky no a niektorí stihli počas strieda-
nia aj očistiť pneumatiky, čo zlepšilo 
priľnavosť pneumatík k autodráhe a 
možné lepšie výkony pretekárov.

Šampionát juniorov na autodráhe

Z dvoch odjazdených jázd sa do 
konečného hodnotenia počítal 
lepší výsledok a po skončení po-
slednej jazdy bolo rozhodnuté. 
Pre deti, ktoré práve nejazdili, bola 
k dispozícii ešte jedna menšia au-
todráha, na ktorej sa mohli pohrať 
a skrátiť si tak čas. Na vyhodno-
tenie sa tešili všetci, pre deti z 
automodelárskych krúžkov boli 
pripravené poháre a boli ocenení 
aj za výrobu vlastného autíčka a 
na záver sme pripravili už tradič-
nú tombolu o ceny, ktoré venovali 
naši sponzori. Deti z automodelár-
skych krúžkov mali možnosť získať 
aj nové autodráhové autíčka od 
firmy Carrera a Sacextric, ktoré ve-
noval náš Modelársky klub.

Aj z týchto pretekov je vidieť že 
záujem o autodráhové mode-
lárstvo má stúpajúci trend a nová 
32 metrov dlhá 6 prúdová auto-

dráha CARRERA, ktorú pripravuje-
me, bude dôstojným nástupcom 
terajšej 40 rokov starej autodráhy 
ITES.

Martin Kumičak, Združenie tech-
nických športov Púchov, Modelár-
sky klub Púchov, www.mkpuchov.

eu, www.facebook.com - mkpuchov

Dňa 13. 4. 2019 organizoval náš Modelársky klub Púchov už tradičné preteky juniorov na štvorprúdovej autodráhe ITES. 
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FUTBAL - TIPOS 3. liga 

Šláger jari vyhrali Púchovčania, dotiahli 
sa bodovo na lídra treťoligovej tabuľky 

Púchovská obrana dirigovaná spoľahlivým brankárom Pilným v druhom polčase Belušanom mnoho nedovolila. 
V tomto prípade útočník Beluše hlavičkuje už za čiarou.          FOTO: Milan Podmaník 

Najmä v druhom polčase museli Púchovčania čeliť 
domácemu tlaku. Poradili si s ním však bezchybne. 

Belušania sa pokúšali prekonať spoľahlivú obranu 
Púchovčanov (v červenom) najmä centrami po štan-
dardných situáciách. V pokutovom území však vládol 
brankár MŠK Pilný. 

Sporadické úniky likvidovala púchovská obrana ešte 
pred pokutovým územím.  

I keď išlo o veľa, šláger sa hral vzácne v duchu fair 
play. Po zápase nechýbali takéto momenty. 

22. kolo

Kovo Beluša – MŠK Púchov 0:1 (0:0)
Gól: 58. Krčula, ŽK: Janček (Beluša), rozhodovali: San-
ta, Krivošík, Fodor, 700 divákov
Šláger, derby i zápas jari – aj také prívlastky niesol 
treťoligový duel medzi lídrom z Beluše a druhým 
Púchovom. Po opatrnom začiatku sa pred peknou 
návštevou na oboch stranách zrodilo niekoľko prí-
ležitostí, bolo však poznať, že obe mužstvá chcú v 
prvom rade neinkasovať. Úvod druhého polčasu 
priniesol trochu viac oživenia a v 58. minúte Púchov-
čania jasali po góle Krčulu. Po góle sa Púchovčania 
stiahli pred svoje pokutové územie a bez väčších pro-
blémov zachytávali útoky Belušanov. Tí to skúšali na-
kopávanými loptami do pokutového územia, Pilný v 
bránke Púchova však malé vápno ovládal dokonale. 
Hostia v druhom polčase dokázali zachytávať lopty 
už za poliacou čiarou a podnikali nebezpečné kon-
try do otvorenej domácej obrany. Dve – tri sľubné 
príležitosti však zneškodnil domáci brankár Vangel. 
V závere nedovolil hosťujúci tréner vygradovanie 

Belušského tlaku tromi taktickými striedaniami, a tak 
Púchovčania vyhrali a bodovo sa dotiahli na lídra. 
Zostava Beluše: Vangel – Novisedlák, Schiszler (86. 
Bičan), Jánošík, Janček, Hrenák, Gašpar (79. Bielik), Ci-
sár, Ďuriš (68. Levai), Mišutka, Gorelka, tréner Dušan 
Kramlík
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Michlík (90. 
Kvaššay), Krčula (88. Ozimý), Kopiš (59. Tlacháč), 
Šulek, Pilát, Martinko (90. Haviar), D. Pilný, Vanák, 
Martinček, tréner Eduard Pagáč
Lednické Rovne – Šaľa 2:2 (1:0)
Góly: 25. Svorada, 90. T. Púček – 60. Meszlényi, 85. 
Nagy
Rozhodovali: Kukan, Farkaš, Ábel, 350 divákov
Zostava Lednických Rovní: Cúcik – Chmelík, Lipták, 
Svorada (80. Bartoš), Púček, Červený, Poláček (63. Piš-
ta), Híreš, Buček (62. Ambrož), Golej, tréner Stanislav 
Detko 
Ostatné výsledky 22. kola:
Považská Bystrica – Gabčíkovo 3:0, Nitra B – Kalná 
nad Hronom 0:1, Veľké Ludince – Zlaté Moravce/Vrá-
ble B 0:0, Galanta – Trnava B 0:0, Malženice – Nové 
Zámky 2:0, Nové Mesto nad Váhom malo voľno     
1. Beluša 21 13 4 4 35:16 43
2. MŠK Púchov 21 12 7 2 35:18 43
3. Malženice 21 13 0 8 44:21 39
4. Nitra B 21 12 3 6 39:23 39
5. Trnava B 20 10 3 7 41:31 33
6. Šaľa 21 9 5 7 36:25 32
7. P. Bystrica 21 9 3 9 32:29 30
8. Kalná 21 9 3 9 19:25 30
9. L. Rovne 21 6 9 6 23:22 27
10. Gabčíkovo 20 7 5 8 30:26 26
11. Zl. Moravce 20 5 8 7 22:25 23
12. Nové Mesto 20 4 8 8 16:27 20
13. V. Ludince 20 4 6 10 17:32 18
14. Galanta 20 4 5 11 20:33 17
15. Nové Zámky 20 2 1 17 13:69 7
Program 23. kola:
MŠK Púchov – FC Nitra B (28. 4. o 16.00), Šaľa – Bel-
uša, Nové Zámky – Galanta, Trnava B – V. Ludince, L. 
Rovne – P. Bystrica, Malženice – Nové Mesto, Zlaté 
Moravce B – Gabčíkovo, Kalná má voľno.             (pok)Obrana i stredová formácia Púchova bola dôrazná. 

Zákroky však neprekročili hranicu fair play. 
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Krajské a oblastné futbalové súťaže dospelých

Kvašov si poradil s Cígeľom a drží krok s lídrom súťaže

Delegačná listina ObFZ na 28. apríla

6. liga muži

5. liga muži

4. liga muži

6. liga muži – 19. kolo o 16.00
Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie (Koleno, Ho-

rečný), Pruské – Jasenica (Migát, Kodajová), Bolešov – 
Mikušovce (Meluch, R), Udiča – Streženice (Brundza, 
Balušík), Horná Poruba – Košeca (R, R), Tuchyňa – Pa-
pradno (Proč, Hriadel), Lysá pod Makytou má voľno, 
dohrávka 16. kola: Jasenica – Lysá pod Makytou (1. 5. 
o 16.30 – Koleno, Horečný, Proč) 

7. liga muži – 15. kolo o 16.00
Visolaje – Kameničany (Škrovánek, Jandušík), 

Dohňany – Sverepec (R, R), Dulov – Lazy pod Maky-
tou (Pastorek, Kováčik), Kolačín – Lednica (Sklenár), 
Šebešťanová – Praznov (Mako, B. Mihálik), Bodiná 
má voľno, predohrávka 16. kola: Lazy pod Makytou 
– Dohňany (1. 5. o 16.30 – Migát, Ďuriš, Meluch)

8. liga muži – 11. kolo o 16.00
Nová Dubnica – Vrchteplá (v sobotu o 14.00 – Skle-

nár), Dolná Breznica – Fan Club Púchov (Ďuriš), Čer-
vený Kameň – Prejta (Gago), Horovce B – Orlové (Ka-
pila), Tŕstie má voľno)

6. liga dorast – 15. kolo o 13,15
Dolné Kočkovce – Streženice (Horečný, Koleno), 

Horovce – Jasenica (Ďuriš, Kapila), Tuchyňa – Brvniš-
te (Hriadel, Proč), Pružina, Sverepec a Nová Dubnica 
majú voľno

4. liga starší žiaci SEVER  - 11. kolo o 10.30
Dohňany – Dolná Mariková (Proč), Udiča – Prečín 

(Balušík), Podmanín – Pružina (o 13.00 – B. Mihálik), 
Plevník-Drienové – Jasenica (1. 5. – Balušík), Domani-
ža – Papradno (Brundza)

4. liga starší žiaci JUH - 15. kolo o 10.30
Nová Dubnica – Košecké Podhradie (o 10.00 – Ko-

váčik), Bolešov – Ilava (Pastorek), Dolné Kočkovce 
– Beluša (Migát), Horovce – Lazy pod Makytou (Kapi-
la), Kolačín – Košeca (Gago), Horná Poruba – Lednica 
(Kodajová), dohrávka 13. kola: Horná Poruba – Lazy 
pod Makytou (1. 5. o 10.30 – Hriadel)

4. liga mladší žiaci – 7. kolo o 10.30
Streženice – Fan Club Púchov (Jandušík), Lysá pod 

Makytou – Ladce (Ďuriš)
Prípravka MIX U11
Skupina o 1. – 8. miesto 
1.a 7. kolo 27. 4. o 10.00 a 11.00
Ilava - Fan Club Púchov (Gago), Prečín – Plevník-

-Drienové (Balušík), Beluša – Domaniža (Hriadel), 
Dubnica nad Váhom – Horovce (v nedeľu – Vojtík), 
predohrávka 2. a 8. kola – 1. 5. o 15.00 a 16.00: Horov-
ce – Ilava (Kapila)

Skupina o 9. – 16. miesto 
1.a 7. kolo 27. 4. o 10.00 a 11.00
Bolešov – Brvnište (Pastorek), Sverepec – Šebešťa-

nová (Horečný), Kvašov – Podmanín (v Horovciach 
– Vojtík), Kolačín – Mikušovce (Kováčik)

Skupina o 17. – 24. miesto 
1. a 7. kolo 27. 4. o 10.00 a 11.00
Košeca – Udiča (Škrovánek), Visolaje – Dolná Mari-

ková (Meluch), Pruské – Praznov (Kapila), Horná Po-
ruba – Lednické Rovne (Kodajová)

Prípravka U10 – skupina A
10. – 12. kolo – 1. 5. o 10.00
turnaj Prečín (B. Mihálik, Janek)
Prípravka MIX U10 – skupina B
11. a 16. kolo – 27. 4. o 10.00 a 11.00
Považská Bystrica B – Ilava (Janek), Plevník-Drieno-

vé – Ladce (Koleno)

8. liga muži

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

22. kolo: 
Trenčianske Stankovce – Trebatice 2:1, Myjava – Do-
maniža 1:0, Bánovce nad Bebravou – Častkovce 2:0, 
Partizánske – Vrbové 1:1, Boleráz – Lehota pod Vtáč-
nikom 2:2, Prečín – Hlohovec 4:1, ŠK Blava a Prievidza 
mali voľno
1. Myjava 19 14 2 3 45:13 44
2. Hlohovec 19 12 2 5 36:27 38
3. Častkovce 19 11 3 5 33:16 36
4. ŠK Blava 18 10 4 4 33:20 34
5. Domaniža 19 9 4 6 29:26 31
6. Partizánske 20 7 7 6 34:27 28
7. Tr. Stankovce 19 7 6 6 32:18 27
8. Lehota 19 7 4 8 27:26 25
9. Boleráz 20 6 6 8 26:23 24
10. Prievidza 19 5 5 9 26:40 20
11. Vrbové 18 4 7 7 22:25 19
12. Trebatice 19 5 3 11 22:37 18
13. Prečín 19 5 3 11 29:62 18
14. Bánovce 19 2 2 15 18:52 8

22. kolo:
TJ Spartak Kvašov – TJ Partizán Cígeľ 3:2 (2:1)
V súboji mužstiev zo špice tabuľky šli hostia do ve-
denia gólom Kotulu už v štvrtej minúte. Domáci od-
povedal o päť minút neskôr vyrovnávajúcim gólom 
Reváka – 1:1. V 23. minúte poslal Kvašovčanov do 
vedenia Kresánek. V druhom polčase už po necelých 
desiatich minútach zvyšoval opäť Kresánek na 3:1. 
Hosťom sa podarilo skorigovať štvrť hodinu pred 
koncom na 3:2, no domáci si už v kvalitnom stretnutí 
cenné víťazstvo udržali. Kvašov má tak na druhom 
mieste päťbodovú stratu na Dolné Vestenice, ktoré 
sa vytrápili s poslednou Kaniankou. Kvašovčania však 
majú zápas k dobru.  
Ostatné výsledky 22. kola:
Ladce – Plevník-Drienové 3:1, Dolné Vestenice – Ka-
nianka 1:0, Zemianske Kostoľany – Chocholná-Vel-
čice 4:0, Uhrovec – Veľké Uherce 3:3, Veľká Hradná  
- Podolie 2:0, Podmanín mal voľno
1. D. Vestenice 21 16 1 4 51:21 49

2. Kvašov 20 13 5 2 44:20 44
3. Brvnište 20 12 4 4 39:20 40
4. Uhrovec 20 11 5 4 49:29 38
5. Cígeľ 20 11 4 5 44:21 37
6. Podmanín 20 10 3 7 40:31 33
7. Z. Kostoľany 20 9 5 6 35:22 32
8. V. Uherce 21 8 5 8 29:27 29
9. Ladce 21 8 4 9 33:36 28
10. Chocholná 20 6 2 12 21:36 20
11. Plevník 21 5 5 11 29:48 20
12. Podolie 19 3 7 9 15:30 16
13. Veľká Hradná 19 5 1 13 20:60 16
14. Tr. Turná 19 3 4 12 28:55 13
15. Kanianka 21 1 5 15 19:40 8

18. kolo:
Košecké Podhradie – Papradno 0:0
Košeca – Tuchyňa 3:1 (1:1)
Góly: K. Škrapko 2, Malovec – Adamovic
Streženice – Lysá pod Makytou 2:0 (1:0)
Góly: Trník, Lamšo
Mikušovce – Udiča 2:3 (1:3)
Góly: Ilavský, Sondor – Drblík, Šibík. Furdzo
Dolné Kočkovce – Pruské 1:2 (0:0)
Góly: Pilát – Habšuda, Branický
Horná Poruba mala voľno, stretnutia Jasenica 
– Bolešov je odložené na 8. mája.
1. H. Poruba 16 11 2 3 42:17 35
2. Košeca 16 10 3 3 38:15 33
3. Tuchyňa 16 8 5 3 32:19 29
4. Udiča 17 9 0 8 31:34 27
5. Streženice 17 6 6 5 28:22 24
6. Pruské 17 6 5 6 35:29 23
7. D. Kočkovce 17 6 3 8 33:26 21
8. Mikušovce 17 6 3 8 33:27 21
9. Jasenica 15 6 1 8 20:31 19
10. Bolešov 16 5 3 8 16:29 18
11. K. Podhradie 16 4 5 7 18:36 17
12. Papradno 16 4 4 8 16:35 16
13. Lysá 16 4 2 10 25:47 14

14. kolo: Visolajčania využili prekvapujúce zaváha-
nie Kameničian, ktoré podľahli doma predposledné-
mu Praznov a po hladkej výhre nad Bodinou sa vrátili 
do čela tabuľky. Lednici sa podaril husársky kúsok, 
keď po polčase prehrávala 1:2, napokon však favori-
zovanú Šebešťanovú porazila. 
Kameničany – Praznov 2:4, Lednica – Šebešťano-
vá 4:2 (1:2), Ilavský, Novosád, Bezák, Zieba – Martin 
Petrík, Bielik, Lazy pod Makytou – Kolačín 2:3 (0:2), 
Kmošena 2 (druhý z pk) – Kucharík, Haviar, Baláž, 
Sverepec – Dulov 6:1, Visolaje – Bodiná 5:1 (2:1), Pal-
me (pk), Pazdera, Ďurica, 2 x vlastný (Fraštík a Novák) 
– Orávik (pk), Dohňany mali voľno 
1. Visolaje 13 9 3 1 40:12 30
2. Kameničany 13 9 1 3 40:25 28
3. Sverepec 13 8 1 4 22:13 25
4. Šebešťanová 13 7 2 4 38:17 23
5. Dohňany 12 6 2 4 24:17 20
6. Lazy 12 5 2 5 33:22 17
7. Dulov 12 4 4 4 18:23 16
8. Lednica 13 5 0 8 22:42 15
9. Kolačín 11 4 0 7 25:27 12
10. Praznov 13 3 0 10 28:50 9
11. Bodiná 13 1 1 11 15:57 4

7. liga muži

10. kolo:
Fan Club Púchov – Vrchteplá 2:4 (0:3), Kotris, Michňo 
– Kuriš 2, Motlo, Kurus, Orlové – Nová Dubnica 0:3, 
Prejta – Horovce B 2:1 (1:1), Koťan 2 – Figur), Dolná 
Breznica – Tŕstie 0:3 (0:2), Letko, Gabriš, Brezničan, 
Červený Kameň mal voľno
1. N. Dubnica 9 9 0 0 53:6 27
2. Tŕstie 9 6 1 2 24:10 19
3. Prejta 9 6 1 2 30:17 19
4. Vrchteplá 9 6 1 2 30:18 19
5. FC Púchov 9 3 0 6 11:27 9
6. Č. Kameň 8 2 1 5 16:28 7
7. Horovce B 9 2 1 6 14:29 7
8. D. Breznica 9 1 3 5 11:22 6
9. Orlové 9 1 0 8 11:43 3
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O niečo viac ako mesiac odštartuje tradične v obci 
Krásno v okrese Partizánske 17. ročník nadnárodnej 
súťaže dobrovoľných hasičských zborov – Slovensko-

-moravsk á 
h a s i č s k á 
liga. Na jar-
nom zasad-
nutí snemu 
Slovensko-
-moravskej 
h a s i č s k e j 

ligy v moravskej Francovej Lhote doladilo vedenie 
súťaže spoločne so zástupcami dobrovoľných ha-
sičských zborov posledné detaily, doriešili sa niek-
toré detaily v pravidlách a ešte na jesennom sneme 
v Nedašovej Lhote sa rozhodlo o miestach konania 
jednotlivých súťaží. 

Zmeny a doplnky pravidiel
Ako Púchovské noviny informoval predseda Výbo-

ru Slovensko-moravskej hasičskej ligy Ľuboš Kame-
nický, delegáti jarného snemu schválili doplnenie 
pravidiel v časti Meranie času, kde umožňuje uspori-
adateľom v prípade technickej poruchy na časomie-
ra, prípadne inej technickej poruchy, ktorá bezpro-
stredne bráni priebehu súťaže (prerušenie dodávky 
vody, výpadok elektriny a podobne), využiť 60-minú-
tový čas na odstránenie nedostatku. Novinkou v pra-
vidlách je aj úprava Podmienok pre usporiadateľov 
súťaže týkajúca sa terčov. „Terče musia byť vybavené 
signalizáciou ukončenia požiarneho útoku, ktorá musí 
byť umiestnená nad osou otvoru terča a po ukončení 
požiarneho útoku musí svietiť plnou intenzitou (nie bli-
kať). Porucha na signalizácii sa nepovažuje za technic-
kú poruchu časomiery, pokiaľ je táto naďalej funkčná 
(tzn., že porucha signalizácie nemá vplyv na meranie 
času),” znie doplnok predpisu. Novinkou je aj právo 
usporiadateľov vyhlásiť po dohode s delegátom sú-
ťaže jednu 15-minútovú prestávku pre rozhodcov a 
technickú čatu.

Dohňany bez súťaže
Schválený kalendár Slovensko-moravskej ligy má 

15 podujatí, o ktorých rozhodli ešte delegáti jesen-
ného snemu v Nedašovej Lhote. Mali možnosť vý-
beru zo 17 záujemcov o usporiadanie jednotlivých 
kôl súťaže. Nováčikom medzi usporiadateľmi je obec 
Poruba v okrese Prievidza, po krátkej prestávke sa 
medzi usporiadateľov vracia aj moravská obec Neda-
šova Lhota. Delegáti snemu neodklepli v tomto roku 
organizáciu kola SHML Dohňanom a Ruskovciam. 

„Čo sa týka počtu účastníkov v tomto ročníku Sloven-
sko-moravskej hasičskej ligy, ešte je o nich predčasné 
hovoriť. Ťažko povedať, či nám pribudnú nejaké nové 
družstvá. Múdrejší budeme pred prvým kolom v Krásne, 
družstvá sa do súťaže spravidla prihlasujú na prvom 
podujatí v kalendárnom roku,“ priblížil Kamenický. 

Slovenský superpohár v Púchove
Okrem 15-kolového seriálu čaká vedenie SMHL 

v tomto roku aj jedna významná udalosť. Sloven-
sko-moravská hasičská liga bude uspo-
riadateľom Slovenského superpohára v 
požiarnom útoku. Česť hostiť výnimočné 
podujatie celoslovenského významu bude 
mať v polovici októbra mesto Púchov. 

V pätnásťkolovom kalendári nadnárodnej 
súťaže má tradične zastúpenie aj Púchovský 
okres. V poradí piate a šieste kolo sa usku-
točnia počas posledného júnového víkendu 
vo Visolajoch a Ihrišti, o dva týždne neskôr 
(13. 7.) sa seriál presunie do Lednických 
Rovní a 21. júla do Zbory. Posledné kolo v 
Púchovskom okrese bude 24. augusta v bel-
ušskej miestnej časti Podhorie.   

Obhajcovia
Prvenstvá z minulého ročníka obhajujú 

moravské družstvá. Medzi mužmi triumfo-
val Brumov, ženskú súťaž vyhrala Nedašova 
Lhota. O kvalite Slovensko-moravskej hasič-
skej ligy svedčí aj skutočnosť, že jej účastní-
ci triumfovali minulý rok aj na Slovenskom 
superpohári v požiarnom útoku v Čadci. 
Medzi mužmi v konkurencii 67 družstiev 
z celého Slovenska triumfovalo Stupné, 
druhá skončila Zbora a tretí Poľný Kesov. 
Medzi ženami sa z prvenstva tešili Dežerice, 
Ihrišťanky skončili štvrté, Nosičanky ôsme a 
ženy Kvašova deviate.  

Čo je SMHL?
Slovenská - moravská hasičská liga (SMHL) je ne-

závislá, nezisková, nestranícka, záujmová a športová 
organizácia, združujúca záujmové skupiny a jednotli-
vých členov. Je organizáciou budovanou pre plnenie 
záujmov a potrieb svojich členov v oblasti hasičského 
športu, telesnej výchovy, spoločenského a kultúrne-
ho života a pre riešenie požiadaviek svojich členov. 
Najvyšším orgánom SMHL je snem, výkonným orgá-
nom je päťčlenný výbor, ktorý sa zodpovedá snemu. 
V čele výboru stojí predseda. 

Financovanie
Hlavné zdroje príjmov občianskeho združenia Slo-

vensko-moravská hasičská liga tvoria každoročne 
poplatky za usporiadanie súťaže SMHL, členské prí-
spevky, štartovné do SMHL, sponzorské dary a do-
tácie. V minulom roku seriál podporil v rámci svojho 
dotačného programu aj Trenčiansky samosprávny 
kraj. Výdavky tvoria najmä ceny pre najúspešnejšie 
družstvá (poháre a medaily pre družstvá na 1. až 3. 
mieste, poháre za účasť v SMHL - v roku 2018 v cel-
kovej hodnote  približne 1200 eur), finančné odme-
ny pre najúspešnejšie družstvá ročníka (v roku 2018 
spolu 3000 eur). „Dúfame, že nový ročník bude pre 
družstvá, ale najmä pre divákov atraktívny a podobne, 
ako v minulom roku, aj tentokrát uvidíme napínavé sú-
boje o víťazstvo,“ doplnil Kamenický. Mediálnym part-
nerom Slovensko-moravskej hasičskej ligy budú aj v 
tomto roku Púchovské noviny.                       (pok)

Kalendár SMHL 2019
1. kolo: Krásno, 1. 6. o 14.00
2. kolo: Poruba, 8. 6. o 14.00
3. kolo: Lehota pod Vtáčnikom, 15. 6. o 13.00
4. kolo: Brumov, 22. 6. o 13.00
5. kolo: Visolaje, 29. 6. o 13.00
6. kolo: Ihrište, 30. 6. o 13.00
7. kolo: Lednické Rovne, 13. 7. o 9.30
8. kolo: Svinná, 20. 7. o 14.00
9. kolo: Zbora, 21. 7. o 11.30
10. kolo: Francova Lhota, 27. 7. o 14.00
11. kolo: Podlužany, 17. 8. o 13.00
12. kolo: Podhorie, 24. 8. o 13.00
13. kolo: Tŕstie, 25. 8. o 12.30
14. kolo: Nedašova Lhota, 31. 8. o 13.00
15. kolo: Ďurďové, 7. 9. o 9.00
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Slovensko-moravská hasičská liga

Ligu vyšperkuje Slovenský superpohár v Púchove

Žabky z Nosíc vlani skončili síce „až“ tretie, no aj z bronzu mali radosť.                  FOTO: Archív SMHL

Podhorania budú chcieť tento rok útočiť na prvenstvo. 
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Výsledkový servis mládežníckych futbalových súťaží

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

1. liga mladší žiaci 4. liga starší žiaci  JUH
U13
Nadstavba o umiestnenie
2. kolo: 
MŠK Púchov – FK Slovan Levice 7:2 (3:1), Vavrík 4, 
Kušík, Čmelo, Držka – Ivanov 2, Inter Bratislava – Do-
mino 1:1, Skalica – Senica 0:2, Zlaté Moravce/Vráble 
– Karlova Ves Bratislava 5:2
1. Domino 9 6 3 0 23:6 21
2. Zl. Moravce 9 6 2 1 35:12 20
3. Senica 9 5 1 3 31:15 16
4. Inter 8 4 3 1 23:6 15
5. Karlova Ves 9 4 1 4 26:18 13
6. MŠK Púchov 9 4 0 5 29:22 12
7. Skalica 9 1 0 8 10:42 3
8. Levice 8 0 0 8 6:62 0
Skupina o titul
2. kolo: 
Petržalka – Prievidza 7:1, Trnava – Dunajská Streda 
0:1, Nitra – Dubnica nad Váhom 3:2, Trenčín – Slovan 
Bratislava 1:1
1. Nitra 9 8 0 1 40:16 24
2. Trenčín 9 7 1 1 39:12 22
3. Slovan 9 7 1 1 32:11 22
4. Trnava 9 3 1 5 26:27 10
5. Petržalka 9 3 1 5 16:26 10
6. D. Streda 9 2 2 5 11:24 8
7. Dubnica 9 1 1 7 14:35 4
8. Prievidza 9 1 1 7 15:42 4
U12
Nadstavba o umiestnenie
2. kolo:  
MŠK Púchov – FK Slovan Levice 17:6 (8:2), Ročiak 
6, Talda 2, Pavlík 2, Veteška, Vráblik, Mušák, Šulík, Vala-
chovič, Zbín, Holma – Vyrostek 3, Svorad 2, Lipovský, 
Inter Bratislava – Domino 11:3, Skalica – Senica 9:8, 
Zlaté Moravce/Vráble – Karlova Ves Bratislava 4:10
1. Karlova Ves 8 8 0 0 138:31 24
2. Inter 8 7 0 1 125:20 21
3. Zl. Moravce 8 5 0 3 78:75 15
4. MŠK Púchov 9 5 0 4 85:87 15
5. Domino 9 4 0 5 71:74 12
6. Senica 9 2 0 7 49:100 6
7. Skalica 9 2 0 7 46:133 6
8. Levice 8 1 0 7 37:109 3
Skupina o titul
2. kolo: Petržalka – Prievidza 11:6, Trnava – Dunaj-
ská Streda 21:1, Trenčín – Slovan Bratislava 2:4, Nitra 
– Dubnica nad Váhom 36:6
1. Slovan 9 9 0 0 179:42 27
2. Trnava 9 7 0 2 168:33 21
3. Nitra 9 7 0 2 160:50 21
4. Trenčín 9 6 0 3 151:49 18
5. Petržalka 9 4 0 5 76:96 12
6. D. Streda 9 2 0 7 73:160 6
7. Prievidza 9 1 0 8 74:178 3
8. Dubnica 9 0 0 9 37:311 0

Skupina o umiestnenie
2. kolo: 
MŠK Púchov – FKM Nové Zámky 1:3 (0:0), Kvaššay 
– Kucharovič, Čurlej, Mánya, Domino – Lokomotíva 
Trnava 3:2, Topoľčany – Malacky 3:2, Komárno – Rača 
Bratislava 4:0, Považská Bystrica – Prievidza 0:3
1. Prievidza 10 6 3 1 17:4 21
2. MŠK Púchov 10 6 1 3 40:15 19
3. Domino 10 6 1 3 31:18 19
4. Trnava 10 5 3 2 29:9 18
5. Komárno 10 5 2 3 30:20 17
6. Nové Zámky 10 4 3 3 21:16 15
7. P. Bystrica 10 4 1 5 15:22 13
8. Topoľčany 10 2 2 6 12:50 8
9. Rača 10 2 1 7 11:33 7
10. Malacky 10 1 1 8 8:27 4
Program 3. kola: 
FK Rača Bratislava – MŠK Púchov (27. 4. o 10.00), 
Malacky – Považská Bystrica, Nové Zámky – Topoľča-
ny, Lokomotíva Trnava  - Komárno, Prievidza - Domi-
no
Skupina o postup
2. kolo:
Inter Bratislava – Karlova Ves Bratislava 4:0, Piešťany 
– Dubnica nad Váhom 1:3, Petržalka – Gabčíkovo 4:1, 
Skalica – Šamorín 2:1, Zlaté Moravce/Vráble – Myjava 
5:0
1. Petržalka 10 9 1 0 34:5 28
2. Dubnica 10 8 0 2 34:11 24
3. Myjava 10 7 0 3 25:15 21
4. Inter 10 4 3 3 18:18 15
5. Gabčíkovo 10 5 0 5 17:25 15
6. Skalica 10 3 1 6 15:23 10
7. Zl. Moravce 10 2 3 5 15:19 9
8. Piešťany 10 2 3 5 13:26 9
9. Karlova Ves 10 2 2 6 13:24 8
10. Šamorín 10 1 1 8 10:28 4
Program 3. kola: 
Gabčíkovo – Skalica, Dubnica nad Váhom – Zlaté 
Moravce/Vráble, Šamorín – Piešťany, Myjava – Inter 
Bratislava, Karlova Ves – Petržalka

Skupina o umiestnenie
2. kolo:
MŠK Púchov – FKM Nové Zámky 2:1 (1:1), Guzma, 
Belás – Srnec, Domino – Lokomotíva Trnava 1:2, To-
poľčany – Malacky 3:4, Komárno – Rača 5:3, Považská 
Bystrica – Prievidza 0:3
1. Trnava 10 10 0 0 38:2 30
2. Domino 10 7 0 3 38:8 21
3. Komárno 10 6 1 3 25:19 19
4. Prievidza 10 6 0 4 20:13 18
5. MŠK Púchov 10 5 1 4 20:18 16
6. Topoľčany 10 4 1 5 15:21 13
7. Malacky 10 4 0 6 19:21 12
8. N. Zámky 10 3 1 6 15:29 10
9. Rača 10 2 1 7 9:37 7
10. P. Bystrica 10 0 1 9 3:34 1
Program 3. kola: 
FK Rača Bratislava – MŠK Púchov (27. 4. o 12.30), 
Malacky – Považská Bystrica, Nové Zámky – Topoľča-
ny, Loko. Trnava – Komárno, Prievidza – Domino
Skupina o postup
2. kolo:
Piešťany – Dubnica nad Váhom 1:1, Inter Bratislava – 
Karlova Ves Bratislava 2:1, Petržalka – Gabčíkovo 4:0, 
Skalica – Šamorín 3:1, Zlaté Moravce/Vráble – Myjava 
1:0

1. Zl. Moravce 10 6 1 3 21:11 19
2. Petržalka 10 6 1 3 20:13 19
3. Skalica 10 6 1 3 22:17 19
4. Myjava 10 6 0 4 18:11 18
5. Gabčíkovo 10 5 1 4 11:14 16
6. Dubnica 10 4 3 3 19:13 15
7. Inter 10 5 0 5 14:18 15
8. Karlova Ves 10 3 1 6 18:20 10
9. Šamorín 10 2 3 5 8:16 9
10. Piešťany 10 1 1 8 9:27 4
Program 3. kola: 
Gabčíkovo – Skalica, Dubnica nad Váhom – Zlaté Mo-
ravce/Vráble, Šamorín – Piešťany, Myjava – Inter Bra-
tislava, Karlova Ves Bratislava - Petržalka Bratislava

14. kolo:
Nová Dubnica – Bolešov 6:1, Košecké Podhradie 
– Hradčan Lednica 1:11 (1:5), Tlaskal - Mário Matúš 5, 
Bielik 3, Herák 2, Karas, Košeca – Horná Poruba 14:0, 
Ilava – Dolné Kočkovce 4:0 (2:0), Vronka 3, Novosád, 
Lazy pod Makytou – Kolačín 3:0 (0:0), Ondrička, Pon-
čík, Štefánik, Beluša – Horovce – odložené na 8. mája 
2019
1. Beluša 13 11 1 1 101:11 34
2. Lednica 14 11 0 3 90:15 33
3. Lazy 13 11 0 2 61:8 33
4. Košeca 14 9 2 3 54:16 29
5. D. Kočkovce 14 8 1 5 46:21 25
6. Bolešov 14 5 3 6 38:56 18
7. Ilava 14 5 3 6 26:44 18
8. Kolačín 14 6 0 8 21:41 18
9. N. Dubnica 14 4 3 7 32:41 15
10. Horovce 13 4 0 9 14:45 12
11. H. Poruba 13 1 0 12 7:108 3
12. K. Podhradie 14 0 1 13 13:97 1

4. liga starší žiaci SEVER
10. kolo:
Dolná Mariková – Papradno 4:0, Pružina – Plevník-
-Drienové 1:10, Dohňany – Udiča 2:6 (0:3), Lašák, Didi 
– Gálik 4, Hrebík 2, Prečín- Podmanín 0:5, Jasenica 
– Domaniža – odložené na 8. 5.
1. Papradno 10 7 1 2 56:17 22
2. Plevník 10 7 0 3 53:9 21
3. Domaniža 9 6 1 2 71:12 19
4. Jasenica 9 6 1 2 29:11 19
5. D. Mariková 10 6 1 3 40:29 19
6. Podmanín 10 5 1 4 43:30 16
7. Udiča 10 5 1 4 34:29 16
8. Pružina 10 1 2 7 18:48 5
9. Prečín 10 1 2 7 17:51 5
10. Dohňany 10 0 0 10 5:130 0

6. liga dorast
14. kolo: 
Streženice – Brvnište 1:2 (0:0), Ladecký – Cabadaj, La-
liš, Sverepec – Horovce 2:1 (0:0), Brigant, Rojko – To-
man, Jasenica – Nová Dubnica – odložené na 7. 5., 
Tuchyňa, Pružina a Dolné Kočkovce mali voľno.
1.Pružina 10 7 0 3 35:9 21
2.Brvnište 10 7 0 3 34:14 21
3.N. Dubnica 10 6 2 2 36:17 20
4.Streženice 9 6 1 2 22:12 19
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

U15
Skupina o umiestnenie
Program 2. kola: MŠK Púchov – FC Baník Prievid-

za (25. 4. o 17.00), Skalica – Karlova Ves Bratislava, 
Zlaté Moravce/Vráble – Domino, Petržalka – Senica, 
Levice – Dubnica nad Váhom

U14
Skupina o umiestnenie
Program 2. kola: MŠK Púchov – FC Baník Prievid-

za (25. 4. o 15.00), Skalica – Karlova Ves Bratislava, 
Zlaté Moravce/Vráble – Domino, Petržalka – Senica, 
Levice – Dubnica nad Váhom  

1. liga starší žiaci 
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 2 pozemky v územnom pláne Nimnica
(3000 m² a 3200 m²). Tel. 0948 592 181.
• Predám dva pozemky, jeden 2 587 m², šírka 23 
m (na rod. dom), druhý 1 600 m², šírka 18 m (na 
firmu) medzi Kolonkou a Dol. Kočkovcami. Tel. 
0948 592 181.
• Predám garáž pri Makyte. Cena 13 000 €. Tel. 
0903 244 652.

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• 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.
• 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
• Prijmem pomocného predavača/ku v PU na trž-
nicu. Tel. 0908 238 945.
• 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.
• Reštaurácia Čierny Havran hľadá kuchárku/
pomocnú silu na TPP. Najlepšie vyučenú alebo s 
praxou v odbore. Benefity: strava, pitný režim, od-
meny. 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
• 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.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

SPOMIENKA
V týchto dňoch si pri-
pomíname 6. výročie 
odchodu do večnosti 
pána Jána VOJTÁŠA  
z Púchova. 

S úctou sestra Eva 
s rodinou, tiež bývalí 
kolegovia z Makyty.

SPOMIENKA
Len kytičku kvetov Vám na hrob môžeme dať, po-
kojný večný spánok priať a s láskou v srdci na Vás 
spomínať. 
Dňa 14. 4. 2019 sme si pripomenuli 33. výročie 
smrti našej matky, babky a prababky Zuzany 
HRIADELOVEJ z Hoštinej. Zároveň si dňa 26. 4. 
2019 pripomenieme 24. výročie smrti otca, ded-
ka a pradedka Štefana HRIADELA z Hoštinej. 

S láskou spomína nevesta Anna s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 25. 4. uplynie rok, 
čo nás náhle opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
starý otec a brat 
Stanislav HVOLKA. 

S láskou spomínajú 
manželka, dcéry 

s rodinami a sestra. 

SPOMIENKA
Dňa 22. apríla 2019 
uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mamička, babič-
ka a prababička 
Mária MIKULOVÁ 
z Dol. Kočkoviec. 
S láskou a vďakou si na 
ňu spomínajú synovia 
Jozef a Silvester a dcéra Jožka s rodinami. Pripája 
sa aj ostatná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale bolesť a 
smútok zostávajú. 
Dňa 14. 4. 2019 uplynu-
lo 29 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko a 
pradedko Gejza VELIČ. 

S láskou a úctou 
na neho spomínajú a za tichú spomienku  

v modlitbách ďakujú manželka Zdenka, synovia 
Zdenko a Marcel s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Zostali spomienky a 
odkaz jediný, tak veľmi 
chýbaš v kruhu rodiny. 
Dňa 20. apríla uplynuli 
2 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec, dedko a pra-
dedko Jozef UHLÍŘ  
z Vydrnej. 

S láskou a úctou spomína manželka 
a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 24. 4. 2019 si pri-
pomíname 15. výročie, 
čo nás opustil Viktor 
ČVIRIK. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou spomína manželka, 
dcéry Mirka, Marienka a Danka s rodinami. 

SPOMIENKA
Čas neúprosne beží a ne-
vráti čo vzal. 
Dňa 16. 4. 2019 sme si 
pripomenuli 3. výročie, 
čo nás opustil náš dra-
hý manžel, otec, svo-
kor, dedko a pradedko  
Milan OZIMÝ. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  
tichú spomienku. 

S láskou v srdci a úctou na neho spomínajú 
manželka Emília, dcéra Iveta, syn Miroslav  

s manželkou Danielou, vnúčatá a pravnúčatá. 
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OZNAMY
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do 
nášho klubu Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska  v Púchove. Členovia sa 
stretávajú každú nedeľu v nepárny týždeň v klu-
bovni nad plavárňou MŠK Púchov od 15:00 - 18:00 
hod. Tešíme sa na Vás.

STRATY - NÁLEZY
• Našiel sa prsteň so žltého kovu. Majiteľ nech sa 
prihlási na č. t. 0915 719 562. 

• 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.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

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!

- 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

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 sviatky:  8:00 – 13:00

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: 155 

- 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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