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Minulotýždňový Deň Zeme oslavovali deti vo všetkých púchovských školách a školských zariadeniach.

Deň Zeme oslavovali skauti aj školské zariadenia

Kreslenie na chodníky
6.  zbor skautov a skautiek Púchov každoročne 
pri príležitosti Dňa Zeme organizuje akciu Kres-
lenie na chodníky. Tohto roku sa počasie vyda-
rilo a kresliť na chodníky prišlo spolu až 45 detí. 
Najmenšie deti mali za úlohu nakresliť včielku, 
ktorá je záchrancom Zeme, staršie deti mali kres-
liť ako chránia našu planétu Zem a najstarší mali 
kresliť na tému „Matka príroda“. Kresby detí hod-
notila päťčlenná komisia, ktorá ako najlepších v 
jednotlivých kategóriách vybrala kresby Martina 
Orgoníka, Izabel Húževkovej a Kristíny Šedivej. 
Po rozdelení cien a spoločnom fotení spolu-
organizátorka akcie Petra Mašková povedala: 
„Cieľom tohto podujatia je pripomenúť si, aká 
dôležitá je ochrana našej planéty, aby sme na 
nej mohli žiť čo najdlhšie. Snažíme sa deti aj ta-
kouto formou motivovať, aby šli von a nesedeli 
doma, strávili pekné popoludnie s rovesníkmi 
a zabavili sa. Veríme, že táto akcia deti poteší 
aj budúci rok“. 

Deň Zeme v Europarku 
Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka v spolu-
práci s mestom Púchov, ZŠ J. A. Komenského, 
Žiackym mestským parlamentom, kaviarňou 
Podivný barón a Župným domom zorganizovali 
tradičné podujatie ku Dňu Zeme. V piatok poo-
bede Europark ožil vystúpením najmenších detí 
z Folklórnej skupiny Šúpolienka z CVČ Včielka a 
pokračovalo sa rôznorodými aktivitami od tvo-
rivých dielničiek, cez hádankové okienko až po 
športové aktivity pre najmenších. Sprievodným 
podujatím bola výstavka výtvarných prác detí 
na tému: „Čo sa deje, keď stromy a kríky ožijú...“. 
Riaditeľka CVČ Alena Strýčková po akcii poveda-
la: „Ďakujeme MŠ 1. mája, MŠ Mládežníckej, 
MŠ Požiarnej 1292 a MŠ Slovanskej, ktoré nám 
zaslali úžasné výtvarné diela. Ďakujeme aj 
ZŠ J. A. Komenského za svoj stánok s tvorivý-
mi dielňami. Taktiež naše poďakovanie patrí 
všetkým rodičom, deťom a priaznivcom, ktorí 
si našli čas a prišli nás svojou prítomnosťou 
podporiť“.

Deň Zeme v MS Požiarna 1292
V piatok 26. 4. sa v MŠ Požiarna 1292 ako súčasť 
kampane Deň Zeme konala brigáda, ktorú zor-
ganizovalo rodičovské združenie a vedenie MŠ. 
Riaditeľka MŠ Katarína Tomanová sa o akcii vy-
jadrila: „Počas brigády rodičia maľovali múrik 
pod hlavným plotom, vysadili novu kvetinovú 
hriadku, vyčistili hracie prvky v školskej záhra-
de, pozametali chodníky, futbalové ihrisko, 
odstránili staré hracie prvky, prekopali piesko-
visko, ktoré sa doplní novým pieskom. Rodičia 
pracovali spolu s deťmi s veľkou chuťou. Na 
konci ich čakali chutné domáce koláčiky. Rodi-
čia, ďakujeme vám, za vašu pomoc pri skrášľo-
vaní nášho škôlkarskeho prostredia.“

Slavomír Flimmel
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Kto podporuje šírenie dezinformácií 
o výruboch na Lachovci?
Už mesiac v Púchove a na sociálnych sieťach rezonuje téma výrubu náletových 
drevín na súkromnom pozemku na Lachovci. 
V posledných dňoch výrub stromov na Facebooku 
opakovane kritizuje neúspešný kandidát na primátora 
poslanec Roman Hvizdák. V diskusii pod jeho stano-
viskom padajú rôzne obvinenia o počte vyrúbaných 
stromov, o „zlodejine“ a „namastených vreckách“ zod-
povedných činiteľov. Vraj si ľudia zvolili Henekovú, a tak 
budú mať mesačnú krajinu. Vraj sa na Lachovci postavia 
nové domy s krásnym výhľadom za nekresťanský zisk. 
Poslanec Roman Hvizdák sa opýtal: „Dokedy necháme 
so sebou takto mávať? Ak sa dnes k tomu zodpovedne 
nepostavíme o pár rokov tu riešime púchovský rozkvet.“ 
Daniel Uríček 27. apríla uzatvára diskusiu výzvou: „poza-
vierat háved jednu“.

Namiesto náletových drevín budú na Lachovci 
ovocné stromy
Púchovské noviny sa obrátili na konateľa obchodnej 
spoločnosti roso build s. r. o., ktorá tento pozemok 
spoluvlastní, s nasledovnými otázkami: Bol dodržaný 
počet stromov povolených vyrúbať podľa povolenia 
zo dňa 1. 3. 2019, teda 69 kusov s  obvodom kmeňa 
do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou? Aký 
bol dôvod výrubu drevín a čo hovoríte na obvinenia o 
plánovanej výstavbe rekreačných stavieb alebo byto-
vých domov? Plánujete oplotiť svoj pozemok, alebo ho 
necháte naďalej prístupný pre púchovskú verejnosť? 
V písomnej odpovedi konateľ spoločnosti roso build  
s. r. o. pre Púchovské noviny uviedol:
„Na predmetnom pozemku bolo veľa drevín s obvo-
dom kmeňa menším ako 40 cm meraným vo výške 
130 cm od koreňa, ktoré nepotrebovali povolenie 
k  výrubu. Na dreviny s obvodom kmeňa väčším 
ako 40 cm máme povolenie od oddelenia životné-
ho prostredia MsÚ. Dreviny boli zrezané v termí-
ne, ktorý bol určený povolením. Pozemok v našom 
vlastníctve je vedený na katastrálnom úrade ako 
trvalý trávnatý porast. To znamená, že o tento druh 
pozemku sa aj musíme tak starať a udržiavať ho 
ako trvalý trávnatý porast. Doterajší vlastníci tak 
nerobili, a preto sa dnes môže zdať, že sa rúbal les. 
Na pozemku plánujeme výsadbu ovocných stromov, 
prípadne iných drevín, všetko v súlade s tým, čo nám 
určuje a dovoľuje druh pozemku, a to je trvalý tráv-
natý porast. Keďže parcela sa nachádza mimo zasta-
vaného územia mesta, a tým nespadá do územného 
plánu mesta, nepredpokladáme tam teda ani žiadnu 
výstavbu, ani ho neplánujeme ohradiť a necháme ho 
naďalej prístupný verejnosti.“

Roman Hvizdák a jeho priaznivci pri svojej snahe obrátiť 
púchovskú verejnú mienku proti novej primátorke Ka-
taríne Henekovej nechcú akceptovať ani jasné fakty. Pri-
tom ako poslanec vie, že o prípadnej budúcej výstavbe 
domov na Lachovci, ktorou straší verejnosť, nemá právo 
rozhodovať primátorka, ale mestské zastupiteľstvo, kto-
rého je sám členom.                          
                                                                                            S. Flimmel

Radnica informovala o výrube stromov 
na Lachovci na portáli Odkaz pre starostu 
a tiež prostredníctvom Púchovských novín  
Mesto Púchov už v uplynulých týždňoch po-
skytlo vysvetľujúce vyjadrenie týkajúce sa 
výrubu stromov na Lachovci ako prostred-
níctvom portálu Odkaz pre starostu (8. aprí-
la), tak v Púchovských novinách s dátumom 
vydania 16. apríla 2019.

V oboch prípadoch uverejnilo pomerne po-
drobné vysvetľujúce stanovisko s konkrétny-
mi informáciami. Pre rekapituláciu uvádzame, 
že firma Tabela Real, s. r. o. požiadala o výrub 
69 kusov drevín rastúcich na pozemku parcel. 
KN-C č.1852/3 v katastrálnom  území Púchov, 
ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako 
trvalý trávny porast s výmerou 28 760 m² a je  
v spoluvlastníctve žiadateľa. 
Samotná žiadosť bola na mestský úrad doru-
čená 12. februára 2019. Dňa 14. februára 2019 
Mestský úrad Púchov oznámil začatie konania 
v danej veci upovedomením, ktoré bolo zve-
rejnené na webstránke mesta z dôvodu mož-
nosti zúčastniť sa konania v zmysle zákona o 
ochrane prírody a krajiny. Keďže sa v lehote 
sedem dní do konania nik neprihlásil, 25. feb- 

ruára 2019 bolo vykonané miestne šetrenie a 
1. marca 2019 vydané rozhodnutie - súhlas na 
výrub drevín s určením náhradnej výsadby (50 
kusov ovocných drevín pre založenie menšie-
ho sadu v dolnej časti pozemku a 20 kusov ja-
rabiny), ktorá bude zrealizovaná v termíne do 
31. mája 2020.
V zmysle platnej legislatívy na dreviny s obvo-
dom kmeňa do 40 cm (meraným vo výške 130 
cm nad zemou) nie je potrebný súhlas na vý-
rub drevín, pokiaľ nejde o verejnú zeleň.

Je potrebné uviesť, že nejde o lesný pozemok, 
ale o druh poľnohospodárskej pôdy, konkrét-
ne o trvalý trávny porast, ktorý je v osobnom  
vlastníctve. Žiadateľ chce predmetný pozemok 
užívať, na čo má ako jeho vlastník právo. 
Naviac územný plán mesta túto konkrétnu lo-
kalitu, kde leží uvedený pozemok, nedefinuje 
ako územie potenciálne určené k výstavbe.                          
A každú prípadnú zmenu územného plánu 
musí prerokovať a následne schváliť alebo ne-
schváliť mestské zastupiteľstvo.  
                                                                                   -msu-
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V stredu 24. apríla sa primátorka Ka-
tarína Heneková v Sliači zúčastnila za-
sadnutia Rady Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) ako jej novozvole-
ná členka. Okrem aktuálnych otázok 
o odpadovom hospodárstve program 
rokovania obsahoval napríklad aj vy-
hodnotenie plnenia rozpočtu ZMOS 
za rok 2018 a zároveň návrh rozpočtu 
na rok 2019 alebo návrh priorít pre 30. 
celorepublikový snem ZMOS-u, ktorý 
sa uskutoční v bratislavskej Inchebe 
22. mája a kde sa plánuje aj voľba no-
vého predsedu ZMOS na ďalšie funkč-
né obdobie. 

Spoločnosť Billa, ktorá prevádzkuje 
superkarket na Mudroňovej ulici v 
Púchove (pešia zóna) opätovne požia-
dala mesto o povolenie vybudovania 
závor na priľahľom parkovisku.  
Žiadosť Billy bola témou pracovného 
stretnutia vo štvrtok 25. apríla na 
pôde púchovskej radnice, korého sa 
v pracovni primátorky zúčastnil rea-
litný manažér spoločnosti Billa Matej 
Jančovič, vedúca oddelenia dopravy 

a služieb mestského úradu v Púchove 
Renáta Vavrová a Rastislav Brezina z 
Okresného dopravného inšpektorátu 
OR PZ Považská Bystrica.  
Žiadosťou Billy sa už pred stretnutím 
prezaoberala komisia dopravy, slu-
žieb a bytovej politiky a takisto ko-
misia výstavby, ktorá po prerokovaní  
žiadosti o umiestnenie cestných zá-

vor k jestvujúcemu parkovisku zau-
jala nesúhlasné stanovisko a zároveň 
žiada o zachovanie parkoviska aj na-
ďalej bez závor. Rovnaké stanovisko 
na stretnutí tlmočila aj primátorka K. 
Heneková s odvolaním sa na osob-
ný záväzok, ktorý figuruje v kúpnej 
zmluve medzi mestom Púchov a spo-
ločnosťou Billa z roku 2000 spočívajú-

ci v umožnení využívania parkoviska 
verejnosťou.  V rámci rokovania na 
pôde mesta z hľadiska dopravno-bez-
pečnostného nesúhlasil s umiestne-
ním závor ani zástupca dopravného 
inšpektorátu R. Brezina.    

Tohtoročnú snahu najmladší púchov-
skí divadelníci (DDS Trpaslíci a DDŠ 
Ochotníček) zúročili nielen odohra-
ním nacvičených predstavení pred 
porotou v rámci súťažných prehlia- 
dok, ale vo štvrtok 25. februára 
premiérovo aj pred zrakmi verejnos-
ti. Trpaslíci odohrali hru Zverokruh, s 
ktorou získali na regionálnej prehliad-
ke tretie miesto. Nasledovali ich starší 
kolegovia z Ochotníčka s divadelným 
kusom Marakéš, za ktorý si na nedáv-
nej krajskej prehliadke detskej dra-
matickej tvorivosti vyslúžili prvenstvo 
a nomináciu na celoslovenskú súťaž 
do Šale. Po predstaveniach im zabla-
hoželala a za reprezentáciu mesta po-
ďakovala (slovne aj formou sladkých 
tort) primátorka mesta spolu s kona-
teľom Púchovskej kultúry.            -msu-

Rokovanie Rady ZMOS v Sliači. 

Pracovisko pokladne MsÚ Púchov 
bude v máji posilnené.

DDS Trpaslíci  v kompletnom zložení s režisérkou Ivanou Huličiarovou.
Zástupca spoločnosti Billa tlmočil opätovnú požiadavku 
osadiť parkovisko pri supermarkete cestnými závorami. 

Poverení pracovníci s platobnými výmermi za dane a odpad už navštevujú 
domácnosti, niekde im (napriek tomu, že sú doma) ani neotvoria
Nie práve najpríjemnejšie skúsenosti 
majú niektorí z 15-tich poverených 
pracovníkov, ktorí začali v týždni 
po Veľkej noci na základe povere-
nia primátorky roznášať po domác-
nostiach v meste a jeho mestských 
častiach platobné výmery za dane z 
nehnuteľnosti a komunálny odpad. 
Tieto tlačivá totiž nemôžu zanechať 
v schránke, ale ich musia občanom 
odovzdať osobne oproti podpisu a 
následne odovzdať podpísanú do-
ručenku. A to sa dá len vtedy, pokiaľ 

im po zaklopaní alebo zazvonení  
občania otvoria dvere.
S účinnosťou od 2. mája 2019 bude na 
mestskom úrade v Púchove posilnené 
pracovisko pokladne, ktoré bude mať 
počas tohto mesiaca predĺžené úrad-
né hodiny. Zaplatiť môžete prísť v pra-
covných dňoch od 7.00 do 11.30 a od 
12.00 do 16.00 hodiny. Ak nemáte radi 
čakanie, ktorému sa zrejme v nastáva- 
júcich dňoch nevyhnete, uprednostni-
te platbu za odpad a daň z nehnuteľ-
nosti cez internetbanking.              -msu-

OTVÁRACIE HODINY 
POKLADNE 

MsÚ Púchov v máji 2019

Pondelok - piatok: 
7.00 - 11.30 

12.00 - 16.00
obedná prestávka: 11.30 - 12.00
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Virtuálne aj aktuálne spod Lachovca: 
Krajšie prostredie pri Nemocnici 
s poliklinikou Zdravie (NsP)
Ešte v minulom roku približne v 
tomto období na základe iniciatívy 
správcu BD č.1263 pána A. Ďuriša z 
ulice J, Kráľa, som oslovil konateľa 
a majiteľa NsP Zdravie s prosbou, 
či by nemohli pozdĺž východnej 
strany parkoviska - od autobusovej 
zastávky po križovatku ulíc J.  Kráľa 
a Pod Lachovcom vysadiť živý plot. 
Pozemok je vo vlastníctve NsP, takže 
mesto to nemohlo a ani dnes nemô-
že zrealizovať, hoci naviezlo zeminu 
a aspoň splanírovalo terén. Výsadba 
bola a stále je žiadúca a značne by 
oživila celý areál, veď posúďte z ak-

tuálnej fotografie a vizualizácie „po 
výsadbe“, čo je krajšie... 
V týchto dňoch som opakovane 
oslovil vedenie NsP a dúfam, že 
virtuálna vizualizácia budúceho 
vzhľadu tejto časti areálu NsP Zdra-
vie ich presvedčí... 

O pár týždňov pribudnú na stĺpoch 
aj závesné kvetináče a Pod Lachov-
com bude opäť o čosi krajšie pro-
stredie.

Pavel Melišík, poslanec MsZ 
Foto a vizualizácia: 

Matej Drobný

V pondelok zasadalo mestské zastupiteľstvo
Poslanci pod vedením primátorky 
mesta Kataríny Henekovej preroko-
vali celkovo 17 bodov programu. V 
úvode zasadnutia deti z CVČ Včielka 
prezentovali svoje dobrovoľnícke 
akcie. Nasledovala kontrola plne-
nia uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia. Poslanci schválili návrh 
Záverečného účtu Mesta Púchov za 
rok 2018 a hodnotiacu správu pro-
gramového rozpočtu Mesta Púchov 
za rok 2018, ktoré predkladala ve- 
dúca ekonomického oddelenia Lu-
cia Pružinská. Zastupiteľstvo schvá-
lilo Dodatok VZN č. 3/2019, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o 
úhrade za poskytnutú opatrova-
teľskú službu v meste a Dodatok 
VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a 
dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľova-
ní nájomných bytov vo vlastníctve 
Mesta Púchov.

V pokojnej a konštruktívnej atmo-
sfére poslanci schválili nový Roko-
vací poriadok mestského zastupi-
teľstva, Rokovací poriadok mestskej 
rady a Zásady výborov v mestských 
častiach Púchova. Pri prerokova-
ní úpravy rozpočtu vyslovil svoje 
výhrady poslanec Roman Špaček 
za miestnu časť Nosice, ale návrh 
zmien rozpočtu bol schválený tak, 
ako bol predložený. V ďalšom bode 
poslanci zmenili zástupcov mesta 

v radách škôl a školských zariade-
ní – poslankyňa Ľubica Kuchařová 
nahradila Viliama Bršiaka v radách 
ZŠ Mládežnícka a MŠ Mládežnícka 
a poslankyňa Angela Lazorová bola 
delegovaná do rady CVČ Včielka.

Vedúci oddelenia výstavby Miroslav 
Svorada informoval poslancov o ak-
tuálnych investičných akciách mes-
ta. Poslanci ďalej schválili dotácie 
mestským klubom a združeniam, 
prerokovali body predaj, kúpa, ná-

jom a správy o činnosti mestských 
spoločností, MsP a MsÚ. Pri prero-
kovaní návrhu prenájmu lesných 
pozemkov vo vlastníctve mesta 
vo výmere 105 tisíc m² štátnemu 
podniku LESY SR rokovanie ožilo. 
Aktivista Michal Bizoň oboznámil 
poslancov so svojou iniciatívou za 
zriadenie lesoparku na Lachovci 
a žiadal, aby sa mestské lesné po-
zemky neprenajímali. Poslanci po 
diskusii, v ktorej viacerí projekt le-
soparku na Lachovci podporili, na-
koniec prenájom pozemkov LESMI 
SR jednomyseľne schválili. Projekt 
lesoparku treba najskôr pripraviť 
a v prípade budúceho rozhodnu-
tia poslancov o zriadení lesoparku 
bude možné nájomnú zmluvu s 
LESMI SR vypovedať v ročnej výpo-
vednej lehote.

V záverečnej diskusii vystúpilo via-
cero občanov a poslancov so svoji-
mi iniciatívami a návrhmi. Mestský 
právnik Anton Školek informoval 
poslancov o konečnom rozhodnutí 
Najvyššieho súdu SR vo veci spo-
ru s bývalým kontrolórom mesta 
Miroslavom Jurčim, ktorý mesto 
vyhralo. Podrobnejšie informácie o 
rokovaní mestského zastupiteľstva 
prinesieme v ďalšom vydaní Pú-
chovských novín. 

Slavomír Flimmel

Dňa 29. apríla 2019 sa v Divadle Púchov konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
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Mestská polícia

SOCIÁLNE

Priemerná nezamestnanosť v Púchovskom okrese 
klesla v marci o 0,08 percenta na 2,53 percenta

Chorobnosť klesá pomaly, 
bola tretia najvyššia v kraji

POLÍCIA INFORMUJE

Veľkonočný týždeň bol na cestách pokojný

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove 
evidoval koncom marca v Púchovskom okrese 755 
uchádzačov o zamestnanie. Priemerná evidovaná 
miera nezamestnanosti klesla v okrese Púchov v 
marci medzimesačne o 0,08 percenta na úroveň 2,53 
percenta. Nezamestnanosť v Púchovskom okrese 
bola v marci piata najnižšia v Trenčianskom samo-
správnom kraji. 

Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bolo 
398 žien a 57 uchádzačov so zdravotným postihnu-
tím. V evidencii úradu práce bolo v okrese Púchov 26 
uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli absolventmi 
škôl. Jedenásť z nich boli absolventi vysokých škôl, 
15 absolventi stredných škôl.  

Z pohľadu vekovej štruktúry evidoval púchovský 
úrad práce 164 uchádzačov o zamestnanie mladších 
ako 30 rokov, čo predstavovalo 21,7 percenta z celko-
vého počtu uchádzačov o zamestnanie. V evidencii 
bolo tiež 179 nezamestnaných starších ako 55 rokov. 

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v Trenči-
anskom kraji  v marci medzimesačne o 0,09 percenta  
na úroveň 2,89 percenta.  Nezamestnanosť klesla vo 
všetkých okresoch kraja s výnimkou okresu Ilava.  

Najvyššia miera nezamestnanosti v Trenčianskom 
kraji bola v marci v okrese Prievidza, kde dosiahla 
úroveň 4,44 percenta. Nasledovali okresy Považská 
Bystrica (3,45 percenta), Partizánske (2,89 percenta), 
Bánovce nad Bebravou (2,81 percenta), Púchov (2,53 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (2,43 percenta), 
Myjava (2,41 percenta), Ilava (2,14 percenta) a Tren-
čín (1,70 percenta). Miera nezamestnanosti v Tren-
čianskom okrese bola najnižšia spomedzi všetkých 
slovenských okresov.

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti kles-
la na Slovensku v marci na 5,03 percenta. Najvyššia 
bola v okrese Rimavská Sobota (16,10 percenta), naj-
nižšia v Trenčianskom okrese. 

(r)

Na cestách Púchovského okresu sa počas veľkonoč-
ného týždňa stali tri dopravné nehody. Nevyžiadali si 
žiadnu obeť ani zranenie. 

V noci z 18. na 19. apríla došlo k dopravnej neho-
de v obci Horná Breznica. Neznámy vodič pri vedení 
nezisteného motorového vozidla pravdepodobne v 
dôsledku nevenovania sa vedeniu vozidla a nesledo-
vania situácie v cestnej premávke narazil do zaparko-
vaného autobusu zn. Iveco Crossway, ktoré poškodil. 
Neznámy vodič si nesplnil základné povinnosti vodi-
ča a účastníka dopravnej nehody a z jej miesta ušiel a 
nehodu neohlásil polícii.           

V sobotu 20. apríla sa stala dopravné nehoda v obci 
Zubák na ceste III/1951. Motocyklista jazdil na mo-
tocykli zn. Yamaha (skúter) v smere od L. Rovní do 
Zubáka, pričom v dôsledku nesprávneho spôsobu 
jazdy zišiel s motocyklom vpravo na okraj cesty, ktorý 
bol pokrytý šutolinovou vrstvou a následne spadol s 
motocyklom vpravo mimo cestu. Pri nehode sa ne-
zranil, skúška na alkohol bola negatívna.  

V rovnaký deň vo večerných hodinách došlo k do-
pravnej nehode v obci Lednica  na ceste III/1953. Do-
teraz nezistený cyklista jazdil na bicykli po uvedenej 
ceste v smere od centra obce do L. Rovní, pričom v 

dôsledku nesprávneho spôsobu jazdy prešiel náhle 
vľavo, kde vošiel do jazdnej dráhy osobného moto-
rového vozidla zn. Volvo XC90. Jeho vodič napriek 
prudkému brzdeniu a strhnutiu riadenia vozidla vľa-
vo už nedokázal zrážke s cyklistom zabrániť. Cyklista 
následne odjazdil na neznáme miesto. Alkohol nebol 
zistený. 

Na cestách Trenčianskeho kraja sa stalo v 16. ka-
lendárnom týždni 28 dopravných nehôd. Nikto pri 
nich neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. Od 
začiatku roka sa na krajských cestách stalo 383 do-
pravných nehôd (medziročný nárast o 42). Zomrelo 
pri nich deväť ľudí, čo je o troch viac, ako v rovna-
kom období minulého roku. Počet obetí dopravných 
nehôd je v tomto roku v Trenčianskom kraji druhý 
najvyšší spomedzi všetkých krajov. 

Na slovenských cestách sa od začiatku roka sta-
lo 3793 dopravných nehôd (medziročný nárast o 
71). Zomrelo pri nich 59 ľudí, čo je o šesť viac, ako v 
rovnakom období minulého roku. Najviac obetí má 
Banskobystrický kraj, kde tento rok zomrelo pri do-
pravných nehodách už 11 ľudí. Najmenej ľudských 
životov – päť, vyhaslo v tomto roku na cestách Brati-
slavského samosprávneho kraja.           KR PZ Trenčín  

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v Púchovskom okrese minulý týždeň o 
približne 80 prípadov na 100.000 obyvateľov na 
úroveň 1144 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
minulý týždeň tretia najvyššia v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týž-
deň 2722 akútnych respiračných ochorení. Cho-
robnosť v porovnaní s minulým týždňom klesla 
o 6,78 percenta. Najvyššia chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia v kraj bola minulý týždeň v 
okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1333 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť 
– 788 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v 
okrese Partizánske.

Z celkového počtu ochorení nahlásili lekári 149 
ochorení na chrípku, chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom klesla o 2,90 percenta. 
Pre chrípku nemuseli tento týždeň prerušiť škol-
skú dochádzku v žiadnej škole a školskom zaria-
dení v okrese Púchov, ani v celom Trenčianskom 
kraji.                 (r) 

Pokuta za domček...
Púchovskí mestskí policajti riešili priestupok vo-

diča osobného motorového vozidla, ktorý vyložil 
z batožinového priestoru svojho automobilu ku 
kontajnerom vo vnútrobloku na Moravskej ulici 
plastovú šmýkaľku, plastový domček a iný odpad. 
Mestskí policajti zistili podľa evidenčného čísla 
majiteľa vozidla a za spáchanie priestupku ho po-
trestali desaťeurovou pokutou. 

Odviezli ju domov
Hliadku mestskej polície privolali na Ulicu 1. 

mája, kde podľa telefonického oznámenia ležala 
na zemi staršia žena. Po príchode na miesto hli-
adka zistila, že ide o ženu evidentne pod vplyvom 
alkoholu, pri ktorej sa nachádzali dvaja muži. Títo 
uviedli, že ženu poznajú a vedia kde býva. Hliadka 
MsP podnapitú ženu služobným motorovým vo-
zidlom previezla do miesta bydliska.

Rok neuzamknuté vozidlo z parkoviska pri 
obchodnom dome zmizne

Pri kontrole parkoviska pred jedným z obchod-
ných domov v Púchove zistila hliadka mestskej 
polície, že na parkovisku je osobné motorové vo-
zidlo, ktoré nie je uzamknuté. Na automobile ne-
boli stopy násilného otvorenia. Hliadka kontakto-
vala držiteľa vozidla, ten informoval, že automobil 
patril jeho otcovi, ktorý zomrel už pred viac ako 
rokom. Automobil zamknúť nemohol, pretože od 
neho nemal kľúče. Mestským policajtom sľúbil, že 
vozidlo z parkoviska odstráni. 

Nie vandali, autobus...
Na dispečingu mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého neznámy páchateľ 
rozbil sklenenú výplň na autobusovej zastávke na 
Spojovej ulici. Kamerový systém zo slobodárne 
dokázal, že pred príchodom autobusu na zastáv-
ku bola výplň nepoškodená, po jeho odchode 
bola už rozbitá. Keďže miesto poškodenia nebolo 
v zábere kamery ani z neďalekej predajne, hliadka 
zastávku fotograficky zdokumentovala a prípad
prevzal kompetentný pracovník mestského úra-
du. Zastávku poškodil autobus.          MsP Púchov

Ilustračná snímka: KR PZ Trenčín 
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Na príbeh Franka Tanušku nás upo-
zornil jeho prasynovec Gabriel Ta-
nuška. Poskytol nám kontakt na 
Frankovu dcéru Yvonne Roach, ktorá 
žije v  USA. Tá nám ochotne posla-
la fotografie svojho otca, základné 
informácie o jeho živote a niekoľko 
hodín zvukového záznamu jeho roz-
právaní.

Vojak vo Francúzsku 
a Veľkej Británii
Vojenská služba Franka Tanušku 
začala v Československej armáde. 
Koncom marca 1939 už ako vojak 
Slovenskej armády zažil konflikt 
s  maďarským vojskom pri Micha-
lovciach. Keď ho prevelili do Žiliny a 
videl, že Slovensko je v područí Ne-
mecka, rozhodol sa ujsť z armády a 
nelegálne prešiel do Poľska. Poľskí 
pohraničníci ho chytili, obliekli do 
poľskej uniformy a odviezli do Krako-
va. Tu sa stretol s československými 
vojenskými letcami (Novák, Veselý, 
Wretzler) a rozhodol sa k nim pridať. 

S letcami odišiel loďou do Francúz-
ska, aby vstúpil do francúzskej cudzi-
neckej légie. Po mesiaci v parížskych 
kasárňach bol odvelený do Marseille 
a severného Maroka. Podmienky vý-
cviku v légii boli veľmi kruté, ochorel 
a podarilo sa mu vrátiť do Francúz-
ska, kde krátko pracoval ako baník. 
Po začatí vojny v septembri 1939 
znovu narukoval do armády. Po po-
rážke Francúzska v roku 1940 odišiel 
do Maroka a nakoniec do Veľkej Bri-
tánie. Stal členom československej 
letky Kráľovského letectva (RAF) na 
leteckých základniach v Duxforde 
a Honingtone. Lietal s bombardo-
vacími misiami nad nacistické Ne-
mecko, bojoval ako zadný strelec. Po 
zostrelení jeho lietadla v roku 1941 
bola šesťčlenná posádka lietadla 
zachránená, po liečení v nemocnici 
sa dostal na dovolenku do írskeho 
Belfastu.

Celkovo československí letci RAF v 
rokoch 1940 - 1945 vykonali 39.500 
bojových letov a zhodili vyše milióna 
ton bômb. Viacero zadných strelcov 

František (Frank) Tanuška - letec RAF z Hrabovky 
(* 26. 2. 1918  + 5. 5. 1997)

bolo pri nočných bombardovacích 
akciách zabitých, i keď sa ich bom-
bardér dokázal vrátiť na základňu. 
Na pamätníku v Londýne sú uvede-
né mená 20.500 vojenských letcov 
Royal Air Force, ktorí padli v bojoch 
druhej svetovej vojny. V bojoch na 
západnom fronte z 2.500 českoslo-
venských príslušníkov RAF v bojoch 
zahynulo viac ako 500 letcov. Frank 
Tanuška patril k tým šťastlivcom, 
ktorí vojnu prežili.

Založenie rodiny a odchod 
do Ameriky
Počas vojny v Anglicku sa Frank Ta-
nuška oženil s Henriettou Fellerovou 
(1920 - 2012). Manželka pochádzala 
z česko-židovskej rodiny, ktorej sa 
podarilo v roku 1938 ujsť pred naci-
stami do Veľkej Británie a v Belfaste 
sa na tanečnej zábave zoznámila 
s Frankom. Vzali sa v roku 1941 a žili 
spolu dlhých 55 rokov. Narodil sa im 
syn Peter a dcéra Yvonne. Po vojne 
Frank získal britské občianstvo a 
s manželkou začali v Belfaste podni-
kať - vyrábali bábiky pre deti. 

Pri oslavách konca 2. svetovej vojny je príležitosť pripomenúť život a skutky ľudí, ktorí 
sa o víťazstvo nad fašizmom najviac zaslúžili. Okrem domácich odbojárov to boli pre-
dovšetkým naši vojaci bojujúci v armádach protihitlerovskej koalície. Jedným z nich 
bol aj František Tanuška, rodák z Hrabovky.

Neskôr sa rozhodli presťahovať do 
Spojených štátov amerických. Na 
udelenie amerických víz bolo v 
tom čase potrebných 8.000 dolá-
rov pre štyri osoby, tie však nema-
li. Začiatkom 50.tych rokov Frank 
pricestoval sám do kanadského 
Toronta. Vybavovanie amerických 
víz pre celú rodinu trvalo ďalšie 
dva roky, ale v októbri 1953 rodina 
Tanuškovcov vstúpila prvýkrát na 
pôdu USA. Najskôr navštívili rodinu 
v New Yorku a potom sa vydali do 
Los Angeles, kde Frank a Henrietta 
s rodinou prežili zvyšok svojho ži-
vota. V Los Angeles Frank Tanuška 
pracoval vyše 30 rokov ako letecký 
mechanik v leteckej spoločnosti 
Western Airlines (neskôr Delta Air 
Lines). 

Návraty domov a ocenenia 
vojnových zásluh
Keď sa Frank Tanuška po vojne 
nevrátil natrvalo do vlasti, jeho 
mama sa takmer utrápila od žiaľu. 
Nešťastná ho chodievala čakávať 
na zástavku do Hrabovky, ale jej 

najmladší syn z  cudziny nechodil 
a namiesto neho chodili za ňou 
vyzvedať príslušníci komunistickej 
ŠTB. Návratu svojho milovaného 
syna Františka sa už nedožila. Až 
po roku 1961, keď dostal občian-
stvo USA, mohol začať navštevovať 
Slovensko. Na Slovensko chodieval 
približne každé dva roky až pokiaľ 
mu to zdravie dovolilo. Navštevoval 
svoju rodinu v Hrabovke a rodiny 
kamarátov  Jelčicovcov, Žiačikovcov 
a Loduhovcov. 

V povojnovom Československu 
predstavitelia komunistického re-
žimu videli v účastníkoch zahranič-
ného odboja zo západného frontu 
hrozbu. Obávali sa, že by mohli za-
čať aktívne bojovať za demokraciu. 
A tak boli bývalí príslušníci RAF pre-
púšťaní z armády a diskriminovaní 
v zamestnaní. Režim často posti-
hoval aj ich rodinných príslušníkov, 
manželky a deti. Mnohí príslušníci 
západného odboja boli obvinení 
zo špionáže a uväznení. Až po roku 
1989 boli príslušníkom západného 
odboja priznané ich oprávnené zá-
sluhy. 

Po roku 1989 bol Frank Tanuška 
uvedený medzi veteránov Česko-
slovenskej armády. Pri návšteve 
vtedajšieho československého 
prezidenta Václava Havla v  Los 
Angeles dňa 25. októbra 1991 ho 
Frank privítal v  uniforme vojnové-
ho veterána. Prezident Havel mu 
za jeho službu vlasti osobne poďa-
koval. Taktiež britská kráľovná Alž-
beta Franka pravidelne pozývala 
na oslavy vylodenia v  Normandií 
spolu s ostatnými veteránmi. Frank 
Tanuška bol celý život hrdý na svo-
ju službu v RAF a pravidelne sa zú-
častňoval spomienkových stretnutí 
so svojimi kamarátmi vo Veľkej Bri-
tánii až do roku 1997, keď vo veku 
79 rokov zomrel.
V USA dodnes žije Frankova dcéra 
Yvonne Roach a jeho tri vnúčatá a 
deväť pravnúčat. Syn Peter zomrel 
v roku 2012.

Spracoval Slavomír Flimmel
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Súťaž je určená pre všetkých, ktorí 
majú záujem podporiť mestá a obce 
Slovenska. Hlasovať za mesto/obec je 
možné pomocou hlasovacieho banne-
ru, ktorý je umiestnený pod prezentá-
ciami miest a obcí. Po pridaní hlasu sa 
mestu/obci pripočíta jeden hlas. Roz-
hodnúť sa môže každý individuálne. 
To znamená, že môžete hlasovať podľa 
svojho bydliska, sympatií alebo si vy-
beriete miesto, kde sa vám páči.

Súťaží sa v kategóriách NAJ mesto 
Slovenska 2019 a NAJ obec Slovenska 
2019.
1. Do súťaže sa majú právo prihlásiť 
osoby prostredníctvom internetu na 
www.slovakregion.sk.
2. Hlasovať za jedno a to isté mesto/
obec je možné maximálne jedenkrát 
za hodinu (to znamená, že jedno a to 
isté mesto/obec dostane od jedné-
ho hlasujúceho maximálne 24 hlasov 
denne). Hlasovať môžete na viac miest 
a obcí v priebehu jednej hodiny.
3. Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa naj-
viac hlasov a zároveň bude mať najviac 
užívateľov odovzdávajúcich hlas.
Súťaž o Primátora/Starostu Slovenska 
2019

Už deviatym rokom portál SLOVA-
KREGION.SK prináša doplnkovú súťaž 
o Primátora/Starostu Slovenska. Ak 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2019

máte záujem podporiť svojho primá-
tora/starostu, zašlite prosím krátky 
popis s kladnými aktivitami a úspeš-
nými projektmi, ktoré vykonal pre 
Vaše mesto/obec. Na konci súťaže 
bude zo všetkých zaslaných popisov – 
podporných hlasov vybratý primátor/
starosta, ktorý svojimi aktivitami a re-
alizovanými projektmi najviac prispel 
k rozvoju svojho mesta alebo obce.

Aj tohto roku sa organizátori rozhodli 
podporiť hlasujúcich súťaží zaujíma-
vými výhrami. Každý prihlásený uží-
vateľ, ktorý zahlasuje, sa dostáva do 
zlosovania o mesačné výhry. Čím viac 
hlasov užívateľ odovzdá, tým má väč-
šiu šancu na úspech. Výsledky budú 
zverejnené 5. 11. 2019.

Mesto Púchov skončilo v roku 2018 
s 21 277 hlasmi na peknom 4.  mies-
te. Predbehlo také známe slovenské 
mestá ako sú Bardejov, Zvolen, Bojni-
ce, Levoča...

Zdroj: slovakregion.sk

Už po dvanásty rok portál SLOVAKREGION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú 
si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. XI. ročník súťaže prebieha od 1. 4. do 31. 10. 2019.

Cyklochodník medzi Púchovom a Nimnicou v peknom počasí ožil
Verejnosti bol štvorkilometrový 4,5 
metrov široký cyklistický chodník 
pri Váhu odovzdaný v októbri 2018. 
S príchodom jari ožil nielen cyklis-
tami, ale aj korčuliarmi, bežcami a 
chodcami. Cyklotrasa začína pri OD 
Tesco a po ochrannej hrádzi pokra-
čuje až k Nosickej priehrade. Za prie-
hradným múrom jej posledné metre 
končia. Napojiť by sa však na ne v 
budúcnosti mal ďalší úsek Vážskej 
cyklomagistrály, vedúci od Nosickej 
priehrady po železničnú stanicu v 
Považskej Bystrici. Náklady vynalo-
žené Trenčianskym samosprávnym 
krajom na výstavbu cyklotrasy pred-
stavovali sumu 2,9 miliónov eur. 
Nedávno investor TSK doplnil na za- 
čiatku cyklochodníka odpadkový 
kôš a lavičky slúžiace na oddych 
starším turistom a ako miesto 
prezúvania pre korčuliarov.

Slavomír Flimmel
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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

Mgr. Andrea Poláčková, tel.: 042/2999010, +421 915 394 110 
                                                  e-mail: materskaskola@sportovcek.sk

V prípade akýchkoľvek otázok 
neváhajte kontaktovať:

   
 

          Našu materskú školu môžete  počas dní zápisu navštíviť:

    13.05. , 14.05. , 15 .05.  
/ v čase 11.00 - 16.00 h /

            
            

     2019/2020 do Súkromnej     

mater�kej školy 

Uvidíte priestory, 
vybavenie a činnosť detí podľa 
režimu dňa. K dispozícií  vám bude 
riaditeľka aj učiteľky SMŠ.

Prečo si vybrať našu škôlku? Viac informácií a prihlášku nájdete na:
www.sportovcek.sk

admin
n imn ica
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Keďže ide o historickú tému, bolo 
by načim využiť autentické dobové 
svedectvá tak, boli zaznamenané:
„Od roku 1932 pracovala v Púchovskej 
doline tzv. Štefánikova spoločnosť 
so sídlom v Lazoch pod Makytou. Jej 
členovia sa stretávali najmä na far-
ských úradoch v Lazoch, v Záriečí a v 
Lúkach. Snažili sa udržiavať priateľské 
styky s  pohraničím Moravy. Na Ja-
vorníkoch sa pravidelne konali „Vatry 
vzájomnosti“. Na týchto slávnostiach 
pravidelne vystupovali krojované sku-
piny z obcí a miest blízkeho pohrani-
čia. A azda i niekde tam sa aj zrodila 
myšlienka, aby plánovaná železničná 
trať Púchov - Horní Lideč niesla meno 
generála M. R. Štefánika a v súvislosti 
s tým bola iniciovaná aj myšlienka 
postavenia jeho pamätníka v Záriečí“. 
(Pavlína Zelková, učiteľka v Záriečí)

Slávnostné zhromaždenia 
v rokoch 1935 a 1937
„S návrhom vybudovať pamätník M. 
R. Štefánikovi vystúpil záriečský pán 
farár Samuel Peressényi, člen Štefá-
nikovej spoločnosti, ktorá pracovala 
v našej doline v 30. rokoch minulého 
storočia. Autorom busty je sochár 
a rezbár Rudolf Hlavica zo Vsetína. 
Ostatné práce - upevnenie svahu, 
vybetónovanie polkruhovej plochy 
uskutočnili domáci robotníci pod 
vedením murárskeho majstra pána 
Štefana Janíka. Z príležitosti odha-
lenia pamätníka a začatia prác na 

Z histórie pamätníka M. R. Štefánika v Záriečí

stavbe železnice Púchov - Horní Lideč 
sa 14.  júla 1935 konala veľká sláv-
nosť za účasti predstaviteľov vlády, 
cirkvi, armády, legionárov a širokej 
verejnosti. Pri príležitosti otvorenia 
hore uvedenej trate sa 2. mája 1937 
uskutočnilo opäť veľké slávnostné 
zhromaždenie, hlavným rečníkom 
bol vtedajší minister železníc Rudolf 
Bechyně. Pamätník sa stal kultúrnym 
centrom obce. Každoročne sa pri 
ňom konali školské slávnosti pripo-
mínajúce význam vzniku Českoslo-
venskej republiky a účasti Štefánika 
na tejto dejinnej udalosti. Sme hrdí 
na to, že ani v období fašizmu, ani v 
období komunizmu, keď sa Štefáni-
kove sochy búrali rad za radom, naši 
spoluobčania dokázali pamätník 
uchrániť. Vďaka patrí tiež tým, ktorí 
sa dodnes starajú o to, aby toto mies-
to pôsobilo dôstojným dojmom.“ 
(PhDr. Viera Smatušíková)

Dobový časopis Našinec zo dňa 18. 
júla 1935 zaznamenal udalosť tak-
to: „V Púchovské dolině v obci Zárieč, 
v místech, kde se začíná se stavbou 
nové železnice Púchov - Lideč, konala 
se v neděli národní slavnost, na které 
se sešlo přes 4000 osob ze Slovenska 
a z Moravy. Při slavnosti byl odhalen 
generálu Štefánikovi pomník, který je 
dílem sochaře Hlavici. Slavnost zahá-
jil okresní náčelník Rada Brandstiller 
a slavnostní projev učinil probošt K. 
A. Medvecký z Bojnic.“

Dnes 93-ročná Emília Vráblová mala v 
roku 1937 jedenásť rokov. „Pamätám 
si, že to bola veľká slávnosť, kde sa 
zbehlo hodne národa. Išiel vtedy prvý 
vlak na trati Horní Lideč - Púchov a 
späť a doprava bola v ten deň zdarma, 
z čoho mala radosť najmä mládež“.

Na dramatické roky ničenia Šte-
fánikových pamätníkov spomína 
84-ročný Ján Repka: „Keď sa v dedi-
ne rozchýrilo, že majú prísť pamätník  
zbúrať, ľudia sa odhodlane a nebo-
jácne rozhodli strážiť pamätník, ktorí 
nechali vybudovať naši predkovia. 

Dvadsaťštyri hodín denne sa striedali 
na stráži chlapi z pálenice od Marcinov 
a ďalší dobrovoľníci“.

Slávnostná spomienka bude 
aj v roku 2019
V nedeľu 5. mája 2019 o 10:30 hod. 
si slávnostne pripomenieme sté vý-
ročie úmrtia M.  R.  Štefánika pri po-
mníku v Záriečí pred evanjelickým 
kostolom. Program bude pokračo-
vať výstavou na tému „Púchovská 
dolina - svůdná krasavice - obrazy 
z československej histórie“. Priprave-
ná expozícia priblíži život M. R. Štefá-
nika, zverejní staré fotografie z obcí 
Púchovskej doliny, ukážky z dobovej 
tlače, reprodukcie malieb Martina 
Benku, fotografie Pavla Socháňa, 
výstavu krojov a krojových súčastí. 
Výstavu pripravila obec Záriečie v 
spolupráci s Považským osvetovým 
strediskom, Vojenským historickým 
ústavom, Slovenskou národnou kniž-
nicou a občianskym združením Pu-
chovo dedičstvo.

Nech sú pre návštevníkov pozván-
kou na podujatie slová vtedajšieho 
záriečského evanjelického farára 
Samuela Peressényihy: „Slávnosť 
odhalenia pomníka bola spojená i so 
slávnosťou poriadanou prípravným 
výborom z príležitosti započatia že-
lezničnej dráhy Púchov - Horní Lideč. 
Bola zadržaná dňa 14.  júla 1935 a 
podarila sa neočakávane skvele, zrov-
na veľkolepe. Húfy ľudu, asi 5 - 6 tisíc 
ľudí došli zo všetkých krajov, zaplavili 
nielen celý svah, kde pomník stojí, ale 
zprava, zľava, na dlhom kuse cesty na 
dobu slávnosti znemožnili i premávku. 
Vysokopostavení hostia došlí z Prahy, 
Bratislavy, Košíc, Žiliny a z premnohých 
miest Moravy boli unesení obrazom, 
ktorý sa im naskytol pri pohľade na 
nádherné krojové skupiny zhromažde-
ného pospolitého ľudu. Dojemne pô-
sobilo krúženie Baťovho lietadla nad 
pomníkom počas slávnosti“.

Na slávnostné zhromaždenie týmto 
všetkých srdečne pozývame.

Jozef Kollár 
starosta obce Záriečie

Slávnostné zhromaždenie s účasťou 
zahraničných hostí 14. júla 1935.

V tomto roku si pripomenieme 100. výročie tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. 
Jeho pamätníky v Predmieri, Myjave a Záriečí sú pozoruhodné tým, že ako jediné na Slovensku prežili 
všetky režimy v časoch, keď bola téma Štefánika tabuizovaná a jeho pomníky sa rad za radom búrali 
a odstraňovali. 



púchovská kultúra12 PÚCHOVSKÉ NOVINY

vždy vo štvrtok: 2., 9., 16. 5. 2019
Výtvarný ateliér pre všetkých
o 17:00 hod. 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného ume-
nia. Podkrovie ŽD. Organizuje Župný dom. 

sobota: 5. 5. 2019  
Večerná talkshow „Do Pohody“ 
so Šimonom Gabčom o 19:00 hod.
Príďte si vychutnať uvoľnenú atmosféru večernej talkshow pri kávičke v prí-
jemnom prostredí. Budete si môcť vypočuť rozhovor s hosťom, ktorým tento-
krát bude herečka Broňa Kováčiková. Broňa účinkovala v seriáli Panelák a tiež 
aj v SND. Hudobne nás bude sprevádzať Jana Mária Gabčová, ktorá prispeje k 
pohodovej atmosfére husličkami. Čitáreň ŽD. Vstupné dobrovoľné. Organizátor 
OZ Podivný barón.

sobota: 11. 5. 2019 
Posedenie pri živej hudbe 
„Džemka“ o 20:00 hod.
Milovníci hudby máte opäť jedinečnú prí-
ležitosť „zadžemovať“ si v príjemnom pro-
stredí kaviarne Podivný barón. Každý, kto 
má chuť sa hudobne zapojiť alebo len tak si 
posedieť pri živej hudbe, je vítaní! Kaviareň 
Podivný barón. Vstup voľný. Organizátor OZ Podivný barón.

streda - piatok: 15. - 17. 5. 2019 
Festival poézie s básnikom Ivanom Štrpkom o 17:00 hod.
Pozývame vás na prvý ročník Festivalu 
poézie v Župnom dome (ŽD) v Púchove. 
Hlavnou témou vybraných literárnych uká-
žok bude, samozrejme, láska a jej podoby, 
keďže podujatie sa uskutoční už v máji. 
Podkrovie ŽD a čitáreň ŽD. Vstupné dobrovoľ-
né. Organizátor OZ Podivný barón a Mestská 
knižnica V. Roya

streda: 15. 5. 2019
Astronomický krúžok o 16:30 hod.
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľné-
ho času Včielka. Čitáreň ŽD.

štvrtok: 23. 5. 2019 
Vernisáž výstavy Púchovské ARTFORMÁCIE 2019 
o 18:00 hod.
Srdečne vás pozývame na 2. ročník festi-
valu výtvarného umenia pod názvom Pú-
chovské ARTFORMÁCIE, prostredníctvom 
ktorých chceme prezentovať súčasných 
púchovských, regionálnych a zahraničných 
umelcov, výtvarníkov a ich tvorbu. Podkrovie 
ŽD. Organizátor Župný dom.

sobota: 25. 5. 2019 
Na Ceste: Grécke Kyklády o 19:00 hod.
Spoznajte Kykladské ostrovy očami amatérskeho cestovateľa a milovníka gréckej 
kultúry Antona Čakurdu, ktorý túto krajinu dobre pozná a rád vás po nej prevedie.

MÁJ
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda: 1. 5., 17.30 h;  Piatok: 3. 5., 17.30 h;  Sobota: 4. 5., 19.30 h ;  Streda: 8. 5., 17.30 h 

AVENGERS: ENDGAME     
Posledný odpor. Vyvrcholenie. Koniec hry. Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel.Po 
zničujúcich udalostiach, opísanych vo filme Avengers: Nekonečná vojna, sa svet ocitol v troskách. 
Polovica všetkých bytosti bola vyhubená. Avengers sa so zvyškami svojich spojencov ešte raz 
dajú dohromady, aby zvrátili Thanosove zločiny a znovu nastolili poriadok vo vesmíre.
MN 12 rokov – USA – Saturn – 182´ – titulky – akčný, dráma, fantasy. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa: 5. 5., 15.30 h   Nedeľa: 12. 5., 15.30 h  

CHROBÁČIKOVA 2: ĎALEKO OD DOMOVA    
Pred príchodom zimy si hmyzie rodinky musia spraviť zásoby na zimu. Preto keď padne prvá 
snehová vločka vyhlásia pohotovosť a spoločne sa vyberú hľadať zásoby do komory. Musia byť 
dobre pripravené, nakoľko zima trvá dlho a chrobáčie rodinky potrebujú prežiť toto dlhé zimné 
obdobie v teple a s plnými bruškami. Počas tejto „zásobovacej“ akcie - sa stane veľká nehoda... 
MP – Fr.Čína – Magicbox – 105´ – animovaný bez hlasov – rodinný. Vstupné 5 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. Darček pre diváka: farebný mini aktivity book 
Pokémon detektív Pikachu zdarma.

Nedeľa: 5. 5., 17.30 h

KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY
La Llorona. Plačúca žena. Desivý prízrak chytený medzi nebom a peklom s hrozným osu-
dom 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. 
MN 15 rokov – USA – Continentalfilm – 93´ – titulky – horor, mysteriózny. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 10. 5., 17.30 h

LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD
Raphael vedie dokonalý život. Je slávnym spisovateľom, čitatelia ho obdivujú, milujúca a krásna 
žena ho podporuje. Ale to len do osudného večera, keď to v ich vzťahu trochu zaškrípe. Druhý 
deň ráno sa Raphael zobudí do úplne iného, alternatívneho sveta, v ktorom musí nanovo bojovať 
o svoju životnú lásku.Musí urobiť všetko preto, aby si jej lásku opäť získal a predovšetkým si ju 
zaslúžil. Jeho jedinou výhodou je, že ju z predchádzajúceho života dokonale pozná, vie, čo má 
rada, čo jej vadí a čo naopak miluje. 
MN 12 rokov – Fr.,Belg. – Cinemart  – 117´ – titulky – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.    

Piatok: 10. 5., 20.00 h   Nedeľa:  12. 5., 17.30 h

BEACH  BUM  
Takto provokatívny, jedinečný, nekompromisný a pritom zábavný filmový žúr tu už dlho nebol. 
The Beach Bum natočilo neposlušné dieťa Hollywoodu Harmony Korine, ktorého celá tvorba je 
všetko možné, len nie obyčajná, a divákov nikdy nenechá len tak v pokoji. Jeho filmy sú rovnako 
zbožňované ako nenávidené, a rovnaký osud pravdepodobne čaká aj The Beach Bum. Príbeh 
spisovateľa, ktorý je stále zhúlený, žije podľa svojich vlastných pravidiel a striedavo brázdi Miami 
v luxusnom športiaku alebo sa fláka po pláži s bezdomovcami.
MN 15 rokov – USA – Bontonfilm – 95´ – titulky – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda: 15. 5., 19.30 h

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Žltá výprava sa vracia domov! Končí posledná veľká cesta naprieč kontinentmi. V tíme tentokrát 
neuvidíte ženu a putovanie pod taktovkou cestovateľa Dana Přibáňa naberá na obrátkach. Žltý 
cirkus ide z Indie až domov. Prekonáva Himaláje, diktatúry aj výškové rekordy a stíha aj utekať 
pred políciou. Skrátka, táto posádka nemôže sklamať. Ničoho sa nebojí, bez obáv zvláda všetky 
nástrahy s čiernym humorom a sebairóniou. Návrat domov je dojemný ako ešte nikdy predtým 
a dokazuje, že na dobrodružstvo netreba luxus – stačia 2 trabanty, 1 maluch, 1 jawa a skupina 
skvelých ľudí. 
MN 12 rokov – Česko – ASFK – 118´ – česky – dokumentárny film. Vstupné 4 €, člen FK 
vstupné 3 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.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. Súčasťou osláv oslobodenia bude aj lampiónový sprie-
vod - zraz o 20.00 pred divadlom. Zapálenie vatry o 21.00 v areáli pri Váhu v Horných Kočkovciach. 
Ohnňostroj o 21.15 hod.

Piatok: 3. 5.              vestibul divadla   18.00 h 

BA - 7 ŠPD
Výstava študentov a hostí ZUŠ sv. Cecílie Bratislava. Výtvarný odbor pod vedením Akad. soch. 
Marcely Loviškovej. Vernisáž: piatok 3. 5. 2019 o 18.00 h. vo vestibule Divadla Púchov. Kurátor: 
akad. soch. Viliam Loviška. Vstup voľný. Výstava potrvá do 4. 6. 2019.

Štvrtok: 9. 5.              veľká sála divadla   17.00 h 

ZÁBAVA PRE SENIOROV
NOVINKA Púchovskej kultúry pre vás: Hudobno-zábavný a tanečný večer s obľúbenou kapelou 
BONITA (PB). Kapelou, ktorá už niekoľkokrát roztancovala pešiu zónu na fašiangy či na Silvestra. 
Hosťom večera bude aj FS VÁH s programom. Malé občerstvenie v cene. Vstupné: 8 €. Predpredaj 
vstupeniek v pokladni i online na www.kultura.puchov.sk.

Štvrtok: 16. 5.              veľká sála divadla   17.00 h 

VEČER FILMOVÝCH A POPULÁRNYCH PIESNÍ
Základná umelecká škola v Púchove Vás srdečne pozýva na Večer filmových a populárnych pies-
ní.Účinkujú: Bronislava Riljaková, Barbora Jurovčíková, Petra mkurtinová, Be Happy, Big Band ZUŠ 
Púchov. Spoluúčinkujú: žiaci, učitelia a absolventi ZUŠ. Moderuje: Jana Vozárová, vstupné: 3 €. 
Dĺžka podujatia: 70 minút.

Pondelok: 19. 5.              veľká sála divadla   19.00 h 

TRI LETUŠKY V PARÍŽI
Jedna z najúspešnejších francúzskych komédií, ktorá neomylne útočí na bránice divákov už viac 
ako päťdesiat rokov. Réžia: Eduard Kudláč. Hrajú: Viki Ráková, Henrieta Mičkovicová, Ivana Ku-
bačková, Mária Breinerová, Richard Stanke, Ján Dobrík. Vstupné: 18 € (kreslá), 17 € (balkóny a 
prístavky). V deň predstavenia: 20 €. 

Štvrtok: 2. 5.       učebňa č. 1       18.30 h

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

Utorok: 7. 5.       kinosála        15.30 h

KREATÍVNE KURZY
PAVERPOL PRE MIERNE POKROČILÝCH. Láka vás tvorenie vlastnými rukami, máte doma množ-
stvo starej posteľnej bielizne a neviete čo so zbytkami látok vo vašich domácnostiach? Ponúkame 
vám kurz techniky paverpolu, kde sa naučíte pomocou prírodného vytvrdzovacieho média vytvo-
riť originálne sošky. 
PLETENIE Z PAPIERA PRE POKROČILÝCH. Aj vám učarovalo pletenie z papiera a túžite si zho-
toviť ďalšie výrobky z papierových ruličiek, ktoré nám pripomínajú prútie? Pokračujeme v kurze 
s náročnejšími dekoráciami, ktoré skrášlia vaše domácnosti alebo urobia radosť vašim blízkym. Do 
kurzov je nutné prihlásiť sa na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk alebo kancelária 
kino/kurzy. Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. 

Utorok: 14. 5.      kinosála        16.00 h

KLUB ŽIEN:  PRÍRODNÁ MEDICÍNA
Prírodná medicína zaujíma ľudí už tisíc rokov a  stále máme o  nej málo vedomostí. Prednáška 
o známych účinkoch zázrakov z prírody kolostrum, reishi a aloe vera. Vstup voľný.

Utorok: 28. 5.      Župný dom     16.00 h

KLUB ŽIEN: VÝSTAVA
Výstava Púchovské artformácie 2019, druhý ročník. Stretnutie členiek Klubu žien v podkroví Žup-
ného domu,  prehliadka rôznych umeleckých techník.

KURZY A KLUBY
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Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Pondelok: 29. 4.
Cuketová s krutónmi 
1.  Kurací rezeň v provensálskom cestíčku, 
zemiakové pyré, uhorkový šalát
2.  Grécky šalát s feta syrom 
3.  Bravčová gril. krkovička, pučené zemiaky
Dezert: Bublanina

Utorok: 30. 4.
Krúpková s údeným mäsom 
1. Moravské knedle s kyslou kapustou
2. Šošovicový prívarok s vajíčkom 
3. Grilované kuracie prsia s Ajvarom, 
jazmínová ryža 
Dezert: Čokoládový krém

Streda: 1. 5.
Štátny sviatok

Štvrtok: 2. 5.
Slepačí vývar s bylinkovými haluškami 
1. OSSO BUCCO s paradajkovým rizotom  
2. Špaldovoo-kukuričné halušky s pestom, 
fazuľovými strukmi a zemiakmi 
3. Bravčové rebierka na mede, rozmarínové 
zemiaky, listový šalát      
Dezert: Kokosové guľky

Piatok: 3. 5.
Mliečna so zemiakmi a mrveničkou 
1. Hovädzí hamburger, zemiakové hranolky                                                                                                                                         
2.  Tagliatelle so špenátom a lososom                                                                                                                                          
3. Morčacia roláda plnená šunkou a syrom, 
dusená ryža, zeleninový šalát
Dezert: Ružové rezy 

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 30. 4.
Šošovicová s párkom
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa
2. Kurací steak, ½ anglická zelenina/ryža

Streda: 1. 5.
Štátny sviatok 

Štvrtok: 2. 5.
Fazuľová na kyslo
1. Prešporský rezeň v zemiakovom cestíčku, 
pučené zemiaky
2. Hovädzie na poľovnícky spôsob, ryža

Piatok: 3. 5.
Kalerábová
1. Pekingské bravčové karé, ryža/americké 
zemiaky
 2. Morčacie kúsky na karí korení s ananá-
som, hrozienková ryža

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 30. 4.
Kačací vývar s mrveničkou a zeleninou 
Chrenová s hubami
1. Americké kurča (vykost. stehná, slanina, 
kečup, vajce), peč. zemiaky
2. Bravčové soté na hubách, dus. ryža
3. Tofu v zemiakovom cestíčku, var. zemia-
ky, cesnakovo-syrový dresing 
4. Šalát s restovaným gyros mäsom, bylin-
kový dresing a tortilla

Streda: 1. 5. 
Štátny sviatok 

Štvrtok: 2. 5.
Paradajková so syrom
Mrkvová s ovsenými vločkami a bylinkami
1. Peč. kač. stehno, dus. kapusta na červ. 
víne, kys. knedle/zem. knedle/zem. lokše 
(výber)
2. Varené kuracie prsia na zel. rizote, rukola
3. Domáce bryndzové pirohy s kyslou 
smotanou a slaninkou, zakysanka
4. Šalát s restovaným gyros mäsom, bylin-
kový dresing a tortilla

Piatok: 3. 5.      
Horárkina kuracia s cestovinou a hubami
Syrový krém s tyčinkami z líst. cesta
1. Linguine s plodmi mora a cesnakom
2. Vyprážaný kurací rezník, zemiaky s resto-
vanou cibuľkou a kyslá uhorka 
3. Ryžový nákyp s ovocím
4. Šalát s restovaným gyros mäsom, bylin-
kový dresing a tortilla

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 30. 4. 
Kuracia vývarová s mäsom a cestovinou, 
chlieb
1. Hovädzie dusené, mandľová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Grilované kuracie krídelka, zeleninový 
šalát, dresing, tmavý chlieb 
 
Streda: 1. 5. 
Štátny sviatok 

Štvrtok: 2. 5.
Zemiaková na kyslo s kôprom, chlieb 
1. Bravčové soté v zemiakovej placke 
2. Bryndzové halušky s opraženou slanin-
kou, zákvas 

Piatok: 3. 5.
Hubová s cestovinou, chlieb 
1. Vyprážaný holandský mletý rezeň so 
syrom, var. zemiaky, tatárska om.
2. Domáce makové buchty, čaj  

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 30. 4.
Strúčiková na kyslo, chlieb 
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami 
1. Kuracie „Chilli con Carne“ (fazuľa, kukuri-
ca), dusená ryža
2. Hovädzí obrátený rezeň, zemiakové pyré, 
červená repa
3. Hrachová kaša s klobáskou, chlieb 
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, olivy, 
syr Feta)

Streda: 1. 5. 
Štátny sviatok 

Štvrtok:  2. 5.
Boršč, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a drob. cestovinou
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku, zemia-
kové pyré, uhorkový šalát  
2. Divinové ragú, maslové halušky (5,90 €)
3. Fliačky s kapustou
4. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slaninka, vajíčko, kukurica, syr)  

Piatok: 3. 5.
Zemiakový krém so slaninkou, chlebové 
krutóny
Hovädzí vývar s viedenskými haluškami  
1. Kuracia kapsa so špenátom a syrom, 
dusená ryža, zeleninové obloženie   
2. Hovädzie varené s kôprovou omáčkou, 
domáca knedľa
3. Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
4. Prosciutto e Funghi (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, syr)

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 30. 4.
Kulajda, chlieb
1. Marhuľové knedle s tvarohovo-maslo-
vou posýpkou 
2. Kuracia roláda s jarnou zeleninkou, ½  
ryža, ½ hranolky, zeleninová príloha 
3. India: Bravčové mäsko s chili OYSTER 
omáčkou, zeleninová ryža               

Streda: 1. 5. 
Štátny sviatok 

Štvrtok:  2. 5.  
Brokolicová krémová, chlebové krutóny 
1. Hubové rizoto s parmezánom 
2. Bravčové karé s volským okom, pečené 
zemiaky, červená repa 
3. India: Kuracie mäsko SEEKH TAKATAK,ch-
lieb LACHCHA PARATHA, zelenin. príloha 

Piatok: 3. 5.  
Hovädzí vývar RISI-BISI 
1. Torteliny s paradajkovou omáčkou, 
prosciutom a parmezánom 
2. Kurací Gordon Bleu, zemiakové pyré, 
uhorkový šalát 
3. India: Bravčové rebierka v cesnakovej 
omáčke, grilovaná zelenina 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 30. 4.
Zelerový krém so syrovým krutónom
1. Kuracie prsia s paradajkami a mozza-
rellou, restované zemiaky s viedenskou 
cibuľkou
2. Segedínsky guláš špeciál s kysnutou 
knedľou
3. Šafranové risotto so cherry paradajkami, 
baby špenátom a hoblinami parmezánu                                  
4. Miešaný zeleninový šalát s kukuricou a 
mrkvou na zelenom liste s rezníkom v corn 
flakes, bageta    

Streda: 1. 5. 
Štátny sviatok    
   
Štvrtok:  2. 5.                                                                                                                                     
Šampiňónová so strúhaním
1. Brav. steak v oravskej slanine na rajčino-
vej omáčke, gratinované zemiaky s pórom
2. Pečené kur. stehno špikované slaninou a 
šalviou, dus. ryža, mrk. šalát s jablkom
3. Zapekaná brokolica so zemiakmi, syrom, 
paradajkami a mandľami, koktail omáčka                                       
4. Miešaný zeleninový šalát s kukuricou a 
mrkvou na zelenom liste s rezníkom v corn 
flakes, bageta   

Piatok: 2. 5.                                                                
Zemiaková s paprikou a pažítkou
1. V cestíčku vyprážané morčacie prsia 
plnené oštiepkom a slaninkou, hráškovo- 
zemiakové pyré, uhorkový šalát  
2. Na masle pečená treska s bylinkami na 
krémovom špenátovom risotte so cherry 
paradajkami
3. Tarhoňové rizoto so zeleninou a údeným 
syrom tofu, kyslý kapustový šalát
4. Miešaný zeleninový šalát s kukuricou a 
mrkvou na zelenom liste s rezníkom v corn 
flakes, bageta 
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Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výcho-
ve a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a 
§ 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  
o materskej škole v znení neskorších 
predpisov oznamuje, že žiadosti o 
prijatie dieťaťa do materskej školy pre 
školský rok 2019/2020 prijímajú riadi-
teľky materských škôl:
- Materská škola, Požiarna 1291/26, 
Púchov,
- Materská škola, Požiarna 1292/11, 
Púchov,
- Materská škola, Mládežnícka 
1438/13, Púchov,
- Materská škola, Chmelinec 1411/6, 
Púchov,
- Materská škola, 1. mája 1348/28, 
Púchov,
- Materská škola, Nosice 221, Pú-
chov
- Základná škola s materskou ško-
lou, Slovanská 330/23, Púchov.

Termíny odovzdávania prihlášok:
07. 05. 2019  od 14. 00 hod. - 16. 00 
hod.
14. 05. 2019  od 14. 00 hod. - 16. 00 
hod.

Blíži sa zápis detí do materských škôl
Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred-
primárne vzdelávanie je k dispozí-
cii u riaditeliek materských škôl a 
na internetovej stránke materských 
škôl:  www.skolkapuchov.sk.

Vypísanú žiadosť spolu s potvrde-
ním o zdravotnom stave dieťaťa 
od všeobecného lekára pre deti 
a dorast zákonný zástupca doru-
čí riaditeľke MŠ/zástupkyni pre 
predprimárne vzdelávanie v uve-
denom termíne. Ak ide o dieťa so 
špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami, zákonný zástupca 
predloží aj vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie Na zápis je po-
trebné priniesť rodný list dieťaťa 
a občiansky preukaz zákonného 
zástupcu.

Podmienky prijatia: vek dieťaťa 
od 3 – 6 rokov;
prednostne sa prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku, deti s odlo-
ženou povinnou školskou dochád-
zkou (ŠD) a deti s dodatočne odlo-
ženou povinnou ŠD.                           
       MsÚ Púchov

PROGRAM PODUJATIA 

Obvodná poľovnícka komora Považská Bystrica v spolupráci s Okresným úradom,  
pozemkovým a lesným odborom v Považskej Bystrici 

Vás pozývajú na 

9:30           Otvorenie 

9:45 – 12:00   Fyzická inventúra PUP okres PU, PB 

9:45 – 15:00   Bonitácia BF, HF 

11:45              Mužáci Moravia 

12:00              Trubači 

12:30              Predstavenie poľovníckeho plemena 

12:45              Bosoráci 

13:00              Súťaž Dieťa a poľovnícky pes 

14:00        Ukážky vábenia zveri 

14:15              Mužáci Moravia 

14:45              Bosoráci 

15:15              Trubači 

SPRIEVODNÉ AKTIVITY: lesná pedagogika, jazda na koni, maľovanie na tvár, lukostreľba, jaskyniari, 
poľovnícka pedagogika, sokoliari, ukážky výcviku psov, predaj kynologických-poľovníckych potrieb a odevov, 
rezbárstvo, vypaľovanie obrazov, súťaž o hodnodnú cenu 

SPRIEVODNÉ AKTIVITY: Baltyre, Lovtek, Huntyfish, Jales, Agrozat, AQUANIMAL, JA Servis,  
Obec Lednické Rovne, Lesy SR š .p. OZ Považská Bystr ica, KRMIM.SK, Zelený k lobúk sro, 
MVDr. Mituníková Angela a kol.  
MEDIÁLNY PARTNERI:  Považsko Bystrické novinky,  Púchovské noviny 
 

Tel. 042/4710610               E-mail: obeczubak@stonline.sk              www.obeczubak.sk              IČO: 00317977              DIČ: 2020615663

 

 

 
 

 Obec Zubák, Obecný úrad 164,  020 64 Zubák 
 
 

 
Obec Zubák 

so sídlom: Obecný úrad, Zubák 164,020 64 Zubák  
v zastúpení: Pavol Gelo, starosta obce 

 
 Obec Zubák v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

 vyhlasuje 
 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: 
Základná škola s materskou školou, Zubák 192. 

 
1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie 
riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov 
 

● vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy 
● absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagog. zamestnancov 
● najmenej 5  rokov pedagogickej praxe 
 
2. Iné kritéria a požiadavky:  
● bezúhonnosť 
● zdravotná spôsobilosť  
● ovládanie štátneho jazyka 
● organizačné a riadiace schopnosti 
● znalosť príslušnej legislatívy 
● flexibilita 
 
3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania: 
 

● písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
● štruktúrovaný profesijný životopis 
● doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach 
● doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady 
● doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov 
● lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy 
● písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy 
● písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle  zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
     
      Žiadosť o účasť vo výberovom konaní   s  úradne  overenými  fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné 
predložiť najneskôr do 20.05.2019 na adresu: Obecný úrad, Zubák 164,02064 Zubák v zalepenej obálke 
s výrazným označením „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ – neotvárať.“ 
 
V Zubáku dňa 24.04.2019             
              Pavol Gelo 

           starosta obce 
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www.refurbished.sk

Najlepší pomer 
ceny a výkonu

RENOVOVANÁ
TECHNIKA JE

www.www.ww refurbishefurbished.sk

Najlepší pomer 
ceny a výkonu

TECHNIKA JE

Moravská 1879, 020 01 Púchov
042 / 471 00 55

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

Profesionálna predaj a a servis 
po íta ov, notebookov a tla iarní
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admin
n imn ica

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
PROGRAM
1100-1200 Registrácia  + príprava boxov
1200 Štart – rozkúrenie pod kotlami
1600 Vyhodnotenie – odovzdanie cien
1700 Voľná zábava – diskotéka

Na víťazov čakajú zaujímavé finančné a vecné ceny.
II. I. III.
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MŠK Púchov – FC Nitra B 1:1 (1:0)
Góly: 7. Kopiš – 55. Fabiš
ŽK: Vanák – Zgrablič, Macho, Vrábel, rozhodovali 

Gádoši, Juhás, Krivošík, 200 divákov
Púchovčania sa mohli v prípade víťazstva prebojo-

vať do čela treťoligovej tabuľky a podľa toho to spo-
čiatku na trávniku aj vyzeralo. Domáci začali aktívne 
a už v siedmej minúte šli do vedenia po góle Kopiša 
– 1:0. Hostia postupne začali vystrkovať rožky a ich 
rýchle kontry robili Púchovčanom problémy. Napl-
no sa to prejavilo po obrátke, kedy sa Nitrančania 
nasťahovali na polovicu domácich a prakticky k ni-
čomu ich nepustili. Už stredová formácia nitrianskej 
rezervy zachytávala domácu rozohrávku už na polo-
vici ihriska a po získaní lopty podnikali hostia rýchle 
protiútoky do rozhádzanej obrany Púchova. Po jed-
nom z nich sa dostal do pokutového územia Vrábel, 
s jeho nebezpečnou strelou si ešte domáci gólman 
Pilný poradil, no lopta sa odrazila ku kapitánovi Fabi-
šovi, ktorý nikým neatakovaný vsietil vyrovnávajúci 
gól – 1:1. Na prekvapenie, ani po vyrovnávajúcom 
góle neprevzali domáci iniciatívu a v podstate až 
do 70. minúty mali stále viac z hry hostia. Až potom 
Púchovčania ožili, vyslali na brankára Nitry niekoľko 

nebezpečných striel, no ten si s nimi bez väčších pro-
blémov poradil. Strhnúť vedenie na domácu stranu 
mohol aktívny Krčula, ktorý sa po peknej individu-
álne akcii preplietol medzi hosťujúcimi obrancami 
a prekonal nitrianskeho brankára. Lopta však v sieti 
neskončila, do cesty sa jej postavila ľavá žrď... Hostia 
boli evidentne s remízou spokojní, i preto predviedli 
uzimeným divákom celú sériu malých domov. Už v 
strede ihriska bezpečne likvidovali domácu snahu o 
útoky, a keď sa nenechali prekvapiť ani dlhými nako-
pávanými loptami do pokutového územia, zrodila sa 
deľba bodov. Hostia si za výkon v druhom polčase 
bod zaslúžili.     

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Michlík, Kr-
čula, Kopiš (70. Tlacháč), Šulek, Pilát, Martinko, D. Pil-
ný, Vanák, Martinček (62. Ozimý), tréner E. Pagáč

Zostava Nitra B: Šípoš – Fabiš, Zgrablič, Straňák, 
Toma, Macho, Pajer, Štefanec, Guláš (81. Remeň), 
Chobot, Vrábel, tréner Jaroslav Dekýš

Ostatné výsledky 23. kola: Šala – Beluša 1:1, Nové 
Zámky – Galanta 1:0, Trnava B – Veľké Ludince 1:0, 
Lednické Rovne – Považská Bystrica 3:2, Malženice- 
Nové Mesto nad Váhom 2:0, Zlaté Moravce/Vráble B 
– Gabčíkovo 1:2
1. Beluša 22 13 5 4 36:17 44
2. MŠK Púchov 22 12 8 2 36:19 44
3. Malženice 22 14 0 8 46:21 42
4. Nitra B 22 12 4 6 40:24 40
5. Trnava B 21 11 3 7 42:31 36
6. Šaľa 22 9 6 7 37:26 33
7. P. Bystrica 22 9 3 10 34:32 30
8. L. Rovne 22 7 9 6 26:24 30
9. Kalná 21 9 3 9 19:25 30
10. Gabčíkovo 21 8 5 8 32:27 29
11. Zl. Moravce B 21 5 8 8 23:27 23
12. Nové Mesto 21 4 8 9 16:29 20
13. V. Ludince 21 4 6 11 17:33 18
14. Galanta 21 4 5 12 20:34 17
15. Nové Zámky 21 3 1 17 14:69 10

Program 24. kola: MŠK Púchov má voľno, Nitra B 
– Šaľa, P. Bystrica – Zlaté Moravce B, Gabčíkovo – Tr-
nava B, Veľké Ludince – Nové Zámky, Galanta – Nové 

šport18 PÚCHOVSKÉ NOVINY

FUTBAL - TIPOS 3. liga 

Púchovčania nevyužili šancu vrátiť sa do 
čela tabuľky, remizovali doma s Nitrou

Futbalisti nitrianskej juniorky dávali Púchovčanom 
minimum času na rozohratie a aktívnym napádaním 
získali mnoho lôpt už na polovici súpera. 

Za stáleho mrholenia bol súboj s rezervou Nitry boj-
om o každú piaď hracej plochy...

Púchovský brankár Pilný v tomto prípade ešte strelu Vrábla vyrazil, proti dorážke Fabiša bol však bezmocný. Re-
zerva Nitry vyrovnala na 1:1.              FOTO: Milan Podmaník 

Rastislav Ozimý (v červenom) sa zapojil do hry až v 
druhom polčase. Ani jemu sa nepodarilo strhnúť víťaz-
stvo na stranu Púchova.
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Krajské a oblastné futbalové súťaže

Gólové prebudenie Dolných Kočkoviec, šláger pre Visolaje

Delegačná listina ObFZ na 5. mája

7. liga muži

6. liga muži

5. liga muži

8. liga muži

6. liga dorast

6. liga muži – 20. kolo o 16.30
Košecké Podhradie – Tuchyňa (Škrovánek, Kodajo-

vá), Papradno – Horná Poruba (R, B. Mihálik), Košeca 
– Lysá pod Makytou (Brundza, Balušík), Streženice 
– Bolešov (Ďuriš, Kováč), Pruské – Mikušovce (R. Jan-
dušík), Jasenica – Dolné Kočkovce (Meluch, Horečný), 
Udiča má voľno

Dohrávka 18. kola: Jasenica – Bolešov (8. 5. o 
16.30 – Migát, Proč) 

7. liga muži – 16. kolo o 16.30
Kameničany – Šebešťanová (R. Kováčik), Praznov 

– Kolačín (Mako), Lednica – Dulov (Hriadel), Sverepec 
– Bodiná (Migát), Visolaje majú voľno

8. liga muži – 12. kolo o 16.30
Fan Club Púchov – Nová Dubnica (v Lúkach – Proč), 

Vrchteplá – Horovce B (Koleno), Orlové – Červený Ka-
meň (Pastorek), Prejta – Tŕstie (Sklenár), Dolná Brez-
nica má voľno

6. liga dorast – 16. kolo o 13,45
Streženice – Tuchyňa (Kováč, Ďuriš), Brvnište – Nová 

Dubnica (4. 5. V Papradne – B. Mihálik, Balušík), Pru-
žina – Dolné Kočkovce (Balušík, Brundza), Horovce, 
Jasenica a Sverepec majú voľno

Dohrávka 14. kola: Jasenica – Nová Dubnica (7. 5. 

o 15.30)
4. liga starší žiaci SEVER – 12. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Domaniža (Migát), Papradno 

– Plevník-Drienové (B. Mihálik), Jasenica – Podmanín 
(Balušík), Pružina – Udiča (Horečný), Prečín – Dohňa-
ny (Brundza)

Dohrávka 10. kola: Jasenica – Domaniža (8. 5. o 
10.30 – Balušík)

4. liga starší žiaci JUH – 16. kolo o 10.30
Košecké Podhradie – Horná Poruba (Meluch), Led-

nica – kolačín (Kováč), Košeca – Horovce (Škrovánek), 
Beluša – Bolešov (4. 5. o 10.00 – Kodajová), Ilava 
– Nová Dubnica (Kapila), Lazy pod Makytou – Dolné 
Kočkovce (o 13.45 – Proč)

Dohrávka 14. kola: Beluša – Horovce (8. 5. o 15.30 
– Hriadel)

Predohrávka 21. kola: Lazy pod Makytou – Košec-
ké Podhradie (8. 5. o 13.45 – Ďuriš)

4. liga mladší žiaci – 8. kolo o 10.30
Fan Club Púchov – Ladce (v Lúkach o 14.00 – Ďuriš), 

Streženice – Lysá pod Makytou (Vojtík)
Prípravky U11 – 2. a 8. kolo, 4. 5. o 10. a 11.00
Skupina o 1. – 8. miesto
Horovce – Ilava (1. 5. o 15.00 a 16.00 – Kapila), Do-

maniža – Dubnica nad Váhom B (B. Mihálik), Plevník-
-Drienové – Beluša (Koleno), Fan Club Púchov – Pre-
čín (Jandušík)

Skupina o 9. – 16. miesto
Mikušovce – Bolešov (Kapila), Podmanín – Kolačín 

(Janek), Šebešťanová – Kvaššov (R), Brvnište – Svere-
pec (Balušík)

Dohrávka 1. a 7. kola: Kvašov – Podmanín (8. 5. o 
10.00 a 11.00 – Vojtík)

Skupina o 17. – 24. miesto
Lednické Rovne – Košeca (Vojtík), Praznov – Horná 

Poruba (Horečný), Dolná Mariková – Pruské (Ďuriš), 
Usdiča – Visolaje (Proč)

Dohrávka 1. a 7. kola: Pruské – Praznov (9. 5. o 
17.00 a 18.00 – Kapila)

Prípravky MIX U10 – 12. a 17. kolo
 Skupina B
Domaniža – Ladce (7. 5. o 17.00 a 18.00 – Janek), 

Považská Bystrica B – Plevník-Drienové (8. 5. o 10.00 
a 11.00 – Janek)

 Prípravky MIX U10 – dohrávka 7. a 9. kola
Skupina A
Turnaj FC Púchov (v Lúkach 8. 5. o 10.00 – Vojtík, 

Migát)

15. kolo: 
Dolné Kočkovce – Streženice 3:1 (1:0), Hrušík 3 – Gal-
ko, Horovce – Jasenica 2:3 (2:1), Toman, Cíbik – Pavlík 
2, Grbál, Tuchyňa – Brvnište 7:1 (2:0), Ivaniš 2, Rác, 
Gajdoš, Prna, Čorbai 2 – Gažo (vlastný),  Sverepec, 
Pružina a Nová Dubnica mali voľno
1. Pružina 10 7 0 3 35:9 21
2. Bvrnište 11 7 0 4 35:21 21
3. N. Dubnica 10 6 2 2 36:17 20
4. Streženice 10 6 1 3 23:15 19
5. Sverepec 11 5 2 4 40:34 17
6. D. Kočkovce 10 4 2 4 19:30 14
7. Jasenica 11 4 1 6 24:29 13
8. Tuchyňa 11 4 1 6 28:44 13
9. Horovce 12 0 1 11 15:56 1

11. kolo: 
Nová Dubnica – Vrchteplá 12:0, Dolná Breznica – Fan 
Club Púchov 1:2, Horovce B – Orlové 4:5, Tŕstie malo 
voľno
1. N. Dubnica 10 10 0 0 65:6 30
2. Tŕstie 9 6 1 2 24:10 19
3. Prejta 9 6 1 2 30:17 19
4. Vrchteplá 10 6 1 3 30:30 19
5. FC Púchov 10 4 0 6 13:28 12
6. Č. Kameň 8 2 1 5 16:28 7
7. Horovce B 10 2 1 7 18:34 7
8. FD. Breznica 10 1 3 6 12:24 6
9. Orlové 10 2 0 8 16:47 6

15. kolo: 
Visolaje – Kameničany 6:1, Dulov – Lazy pod Maky-
tou 1:2, Kolačín – Lednica 1:1, Šebešťanová – Praznov 
1:2, Bodiná mala voľno
1. Visolaje 14 10 3 1 46:13 33
2. Kameničany 14 9 1 4 41:31 28
3. Sverepec 13 8 1 4 22:13 25

4. Šebešťanová 14 7 2 5 39:19 23
5. Lazy 14 6 2 6 37:26 20
6. Dohňany 12 6 2 4 24:17 20
7. Kolačín 13 5 1 7 29:30 16
8. Dulov 13 4 4 5 19:25 16
9. Lednica 14 5 1 8 23:43 16
10. Praznov 14 4 0 10 30:51 12
11. Bodiná 13 1 1 11 15:57 4

4. liga muži

19. kolo: 
Dolné Koškovce – Košecké Podhradie 7:1 (4:1), Pilát 4, 
Mišík, Púpala, Hrnčík – Remšík
Pruské – Jasenica 9:2 (5:2), Flak 2, Lukáč 2, Kuric, Hab-
šuda, Branický, Hrubina, Bednár (vlastný) – Janáček, 
Martinka
Bolešov – Mikušovce 0:0
Udiča – Streženice 3:4 (0:2), Kvasník 3 (dva z pk) – Lo-
duha 2, Trník, Lamžo (pk)
Horná Poruba – Košeca 1:0 (0:0), Dražkovec
Tuchyňa – Papradno 6:3 (2:1), Štefula 2, Prchlík, Ada-
movic, P. Hrehuš, J. Hrehuš – Kozáčik, Pauk, Šmulík
Lysá pod Makytou mala voľno
1. H. Poruba 17 12 2 3 43:17 38
2. Košeca 17 10 3 4 38:16 33
3. Tuchyňa 17 9 5 3 38:22 32
4. Streženice 18 7 6 5 32:25 27
5. Udiča 18 9 0 9 34:38 27
6. Pruské 18 7 5 6 44:31 26
7. D. Kočkovce 18 7 3 8 40:27 24
8. Mikušovce 18 6 4 8 33:27 22
9. Bolešov 17 5 4 8 16:29 19
10. Jasenica 16 6 1 9 22:40 19
11. K. Podhradie 17 4 5 8 19:43 17
12. Papradno 17 4 4 9 19:41 16
13. Lysá 16 4 2 10 25:47 14

23. kolo: 
Zemianske Kostoľany – Brvnište 0:1, Podolie – Uh-
rovec 1:4, Cígeľ – Podmanín 2:2, Chocholná-Velčice 
– Veľká Hradná 4:1, Veľké Uherce – Kvašov 2:0, Ka-
nianka – Ladce 2:1, Plevník-Drienové – Trenčianska 
Turná 2:4, Dolné Vestenice mali voľno
1. D. Vestenice 21 16 1 4 51:21 49
2. Brvnište 22 14 4 4 44:21 46
3. Kvašov 21 13 5 3 44:22 44
4. Uhrovec 21 12 5 4 53:30 41
5. Cígeľ 21 11 5 5 46:23 38
6. Podmanín 21 10 4 7 42:33 34
7. Z. Kostoľany 21 9 5 7 35:23 32
8. V. Uherce 22 9 5 8 31:27 32
9. Ladce 22 8 4 10 34:38 28
10. Chocholná 21 7 2 12 25:37 23
11. Plevník 22 5 5 12 31:52 20
12. Podolie 20 3 7 10 16:34 16

13. Tr. Turná 21 4 4 13 33:61 16
14. V. Hradná 20 5 1 14 21:64 16
15. Kanianka 22 2 5 15 21:41 11

23. kolo: 
Prečín – Myjava 0:2, Hlohovec – Prievidza 1:1, ŠK Blava 
– Partizánske 0:0, Trebatice – Bánovce 0:0, Častkovce 
– Domaniža 2:1, Lehota pod Vtáčnikom mala voľno, 
Vrbové – Tr. Stankovce odložené na 1. mája. 
1. Myjava 20 15 2 3 47:13 47
2. Častkovce 20 12 3 5 35:17 39
3. Hlohovec 20 12 3 5 37:28 39
4. ŠK Blava 19 10 5 4 33:20 35
5. Domaniža 20 9 4 7 30:28 31
6. Partizánske 21 7 8 6 34:27 29
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 20 5 6 9 27:41 21
11. Vrbové 18 4 7 7 22:25 19
12. Trebatice 20 5 4 11 22:37 19
13. Prečín 20 5 3 12 29:64 18
14. Bánovce 20 2 3 15 18:52 9
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Beh pri Váhu prinesie šiestu kapitolu

Cez víkend 13.-14.4. 2019 sa uskutočnili dve med-
zištátne plavecké multistretnutia juniorov. Výber 
mladších juniorov vyrazil do rakúskeho Grazu, kde 
bojoval v konkurencii ďalších 12 štátov (Rakúsko, 

Poľsko, Izrael, Turecko, Fínsko, Česká republika, 
Grécko, Slovinsko, Švajčiarsko, Bulharsko, Ukrajina, 
Cyprus) a tím starších juniorov do švajčiarskeho mes-
ta Sursee. Slovensko reprezentovala za mladšie juni-

orky (ročník 2004-2005) aj člen-
ka nášho plaveckého klubu Lea 
Kmošenová. Tieto preteky boli 
nielen meraním síl najlepších 
európskych mladších juniorov 
jednotlivých krajín, ale aj kvali-
fikáciou, čiže splnením limitov
na Európsky olympijský festival 
mládeže (EYOF). 

Program multistretnutia bol 
veľmi nabitý, v rakúskom Grazi 
sa neplávali krátke trate, tak Lea 
absolvovala svoje ďalšie dve 
hlavné disciplíny, kde v konku-
rencii 26 plavkýň obsadila dva-
krát šieste miesto vylepšením 
svojich osobných rekordov. 
Časom 2:08:30 na 200 metrov 
voľný spôsob si ako druhá plav-
kyňa zo Slovenska (ročník 2004-
2005) splnila limit na EYOF, 
ďalším svojim časom na 100 
m voľný spôsob 59,31 sa tesne 
priblížila k ďalšiemu limitu.      
               Dana Strelčíková

Lea Kmošenová splnila limit na EYOF 
Plávanie

V sobotu 11. mája 2019 sa uskutoční v Púchove 
v poradí už 6. ročník bežeckého podujatia Beh pri 
Váhu, ktorého organizátorom je OZ Klub bežcov a 
priateľov športu.

Štart aj cieľ bude pred športovou halou STC Aréna 
v Púchove (vedľa futbalového štadióna). Prezentácia 
bude už od 9.00 hod. Preteky otvoria naši najmen-
ší účastníci do troch rokov, ktorí odštartujú o 10.00 
hod. Pripravených je podľa vekových kategórií spolu 
16 detských behov, ktoré budú prebiehať na parko-
visku a okolo Odhánok. 

Všetky deti dostanú v cieli sladkú odmenu a prví 
traja v každej kategórií medailu a tričko s logom 
behu. Štart hlavného 6 km behu mužov a žien je 
naplánovaný o 12.00 hod. Štartovať budú muži v 6 

vekových kategóriách a ženy v štyroch kategóriách. 
Čakajú ich dva krásne 3 km okruhy popri Odhánkach 
a rieke Váh. Ocenení budú traja najrýchlejší v každej 
kategórií pohárom a vecnými cenami. V cieli bude za-
bezpečený pitný režim a chutné občerstvenie.

Propozície nájdete na stránke www.beh.sk a bližšie 
informácie a foto z predošlých ročníkov na faceboo-
kovej stránke OZ klub bežcov a priateľov športu.

Srdečne ste pozvaní všetci, či už rekreační alebo vý-
konnostní bežci. Radi vás privítame v Púchove a verí-
me, že zažijeme spoločne príjemnú športovú májovú 
sobotu. Prajeme všetkým bežcom veľa sily a energie 
na trati 6. ročníka Behu pri Váhu a hlavne radostný a 
spokojný pocit v cieli.

D. Denešová, organizátor KBPŠ Púchov

Hoci dlhodobé oblastné stolnotenisové súťaže 
sa už skončili, všetky kluby ešte nemajú hotovo. 
V piatok boli na programe prvé zápasy kvalifikácií
na voľné miesta v šiestej a siedmej lige. V oboch 
mal zastúpenie aj Púchovský okres a v oboch sa 
zhodou okolností zrodili aj rovnaké výsledky. Bo-
hužiaľ, pre Púchovčanov nebol výsledok potešiteľ-
ný. Naopak, rázny krok do šiestej ligy urobili stolní 
tenisti Hornej Breznice, ktorí dokázali deklasovať 
druhého zo severnej skupiny – Šebešťanovú za jej 
stolmi. Domáca piatková odveta bude pre Hornú 
Breznicu v podstate už iba formalitou.

Kvalifikácia do 6. ligy:
Šebešťanová – Horná Breznica 4:14, Mitaš, K. Pe-

trík po 2 – Lipták 4, Brnák, Tomanica po 3, Karas 
2, 2 štv.,

Kvalifikácia do 7. ligy: 
Sedmerovec D – Púchov A 14:4, P. Barták, Miloš 

Šelinga po 4, Kasenčák 3, J. Mišík 2, 1 štv. – J. Kvas-
nička, Lefko, Juriga st. po 1, 1 štv. 

Odvetné stretnutia sa odohrajú 3. mája.         (hl)

Stolný tenis

Horná Breznica jednou 
nohou v šiestej lige

Dňa 24. apríla 2019 sa stretli v Púchove zástup-
covia organizátorov z okresov Púchov, Bytča a 
Žilina, aby prerokovali pravidlá a priebeh súťaži 
jednotlivcov v novej sezóne roku 2019 v požiar-
nom športe pre mládež v Stredoslovenskej ha-
sičskej lige. Súťaží sa v disciplínach beh na 60 m 
cez prekážky, výstup na hasičskú vežu a beh na 
100 m cez prekážky. Cieľom je rozvoj schopnos-
tí a zručností mladého hasiča, ktorí v budúcnosti 
budú pomáhať pri hasení požiarov alebo iných 
živelných pohromách. Niektorí z týchto mladých 
adeptov si možno nájdu i svoje povolanie v po-
dobe profesionálneho hasiča. V tomto ročníku sa 
budú kolá organizovať  dvakrát v Púchove a po 
jednom v Martine, Bytčici, Hliníku nad Váhom, 
Kolároviciach, Trnove a Tur. Tepliciach. Prvé kolo 
začína už dňa 11. mája 2019 v Martine a súťaž po-
stupne pokračuje podľa stanovených termínov, o 
ktorých budeme informovať.             Jozef Ridzik

Hasičská liga bude mať osem 
kôl, rozhodli v Púchove

Hasičský šport
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Výsledkový servis mládežníckych futbalových súťaží

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

4. liga starší žiaci JUH

4. liga mladší žiaci

4. liga starší žiaci SEVER

Skupina o 1. – 8. miesto
1. kolo: Ilava – Fan Club Púchov 6:0, Prečín – Plevník-
-Drienové 1:1, Beluša – Domaniža 1:4
7. kolo: Ilava – Fan Club Púchov 6:0, Prečín – Plevník-
-Drienové 2:2, Beluša – Domaniža 1:7
1. Domaniža 4 4 0 0 21:3 12
2. Ilava 4 2 1 1 15:8 7
3. Horovce 2 2 0 0 9:3 6
4. FC Púchov 4 2 0 2 10:15 6
5. Dubnica B 2 1 1 0 8:3 4
6. Plevník 4 0 2 2 6:13 2
7. Prečín 4 0 2 2 4:13 2
8. Beluša 4 0 0 4 5:20 0
Skupina o 9. – 16. miesto
1. kolo: Bolešov – Brvnište 1:5, Sverepec – Šebešťa-
nová 1:0, Kolačín – Mikušovce 4:0
7. kolo: Bolešov – Brvnište 0:7, Sverepec – Šebešťa-
nová 1:4, Kolačín – Mikušovce 6:1
9. Kolačín 4 4 0 0 19:2 12
10. Sverepec 4 3 0 1 8:5 9
11. Brvnište 4 2 2 0 15:4 8
12. Mikušovce 4 2 0 2 6:10 6
13. Šebešťanová 4 1 2 1 7:5 5
14. Podmanín 2 0 0 2 1:6 0
15. Kvašov 2 0 0 2 0:5 0
16. Bolešov 4 0 0 4 2:21 0
Skupina o 17. – 24. miesto
1. kolo: Košeca – Udiča 2:3, Visolaje – Dolná Mariková 
2:4, Horná Poruba – Lednické Rovne 6:0
7. kolo: Košeca – Udiča 3:1, Visolaje – Dolná Mariková 
3:2, Horná Poruba – Lednické Rovne 6:0
17. Kolačín 4 4 0 0 19:2 12
18. Sverepec 4 3 0 1 8:5 9
19. Brvnište 4 2 2 0 15:4 8
20. Mikušovce 4 2 0 2 6:10 6
21. Šebešťanová 4 1 2 1 7:5 5
22. Podmanín 2 0 0 2 1:6 0
23. Kvašov 2 0 0 2 0:5 0
24. Bolešov 4 0 0 4 2:21 0

Prípravky MIX U11

Skupina B
11. kolo: 
Považská Bystrica B – Ilava 0:11, Plevník-Drienové 
– Ladce 1:5, Domaniža mala voľno
1. Ilava 10 10 0 0 95:8 30
2. Domaniža 8 5 1 2 44:27 16
3. P. Bystrica B 10 4 1 5 28:50 13
4. Ladce 10 4 0 6 31:55 12
5. Plevník 10 0 0 10 10:68 0

Prípravky U10

Skupina o umiestnenie
3. kolo: 
FK Rača Bratislava – MŠK Púchov 2:3 (2:1), Buko-
vinský 2 – Rak, Kvaššay, Ocelík, Malacky – Považská 
Bystrica 2:1, Lokomotíva Trnava – Komárno 0:2, Prie-
vidza – Domino 2:3, Nové Zámky – Topoľčany 0:2
1. MŠK Púchov 11 7 1 3 43:17 22
2. Domino 11 7 1 3 34:20 22
3. Prievidza 11 6 3 2 19:7 21
4. Komárno 11 6 2 3 32:20 20
5. Trnava 11 5 3 3 29:11 18
6. N. Zámky 11 4 3 4 21:18 15
7. P. Bystrica 11 4 1 6 16:24 13
8. Topoľčany 11 3 2 6 14:50 11
9. Malacky 11 2 1 8 10:28 7
10. Rača 11 2 1 8 13:36 7
Skupina o titul
3. kolo: 
Dubnica nad Váhom – Zlaté Moravce/Vráble 2:2, Ša-
morín – Piešťany 4:1, Mykava – Inter Bratislava 2:0
1. Petržalka 10 9 1 0 34:5 28
2. Dubnica 11 8 1 2 36:13 25
3. Myjava 11 8 0 3 27:15 24
4. Inter 11 4 3 4 18:20 15
5. Gabčíkovo 10 5 0 5 17:25 15
6. Zl. Moravce 11 2 4 5 17:21 10
7. Skalica 10 3 1 6 15:23 10
8. Piešťany 11 2 3 6 14:30 9
9. Karlova Ves 10 2 2 6 13:24 8
10. Šamorín 11 2 1 8 14:29 7

U15
Skupina o umiestnenie
2. kolo: 
MŠK Púchov – Baník Prievidza 2:0 (1:0), Porubčan, 
Kadák, Skalica – Karlova Ves Bratislava 4:3, Zlaté Mo-

15. kolo: 
Nová Dubnica – Košecké Podhradie 6:0, Bolešov – Ila-
va 1:4, Dolné Kočkovce – Beluša 1:2, Horovce – Lazy 
pod Makytou 0:6, Kolačín – Košeca 0:7, Horná Poruba 
– Hradčan Lednica 0:13
1. Beluša 14 12 1 1 103:12 37
2. Lednica 15 12 0 3 103:15 36
3. Lazy 14 12 0 2 67:8 36
4. Košeca 15 10 2 3 61:16 32
5. D. Kočkovce 15 8 1 6 47:23 25
6. Ilava 15 6 3 6 30:45 21
7. N. Dubnica 15 5 3 7 38:41 18
8. Bolešov 15 5 3 7 39:60 18
9. Kolačín 15 6 0 9 21:48 18
10. THorovce 14 4 0 10 14:51 12
11. H. Poruba 14 1 0 13 7:121 3
12. K. Podhradie 15 0 1 14 13:103 1

11. kolo: 
Dohňany – Dolné Mariková 0:18, Udičča – Prečín 3:8, 
Domaniža – Papradno 1:3

7. kolo: 
Streženice – Fan Club Púchov 1:3, Lysá pod Makytou 
– Ladce 5:1
1. FC Púchov 7 4 2 1 15:10 14
2. Lysá 7 3 2 2 20:13 11
3. Streženice 7 3 2 2 10:8 11
4. Ladce 7 1 0 6 9:23 3

1. Papradno 11 8 1 2 59:18 25
2. D. Mariková 11 7 1 3 58:29 22
3. Plevník 10 7 0 3 53:9 21
4. Domaniža 10 6 1 3 72:15 19
5. Jasenica 9 6 1 2 29:11 19
6. Podmanín 10 5 1 4 43:30 16
7. Udiča 11 5 1 5 37:37 16
8. Prečín 11 2 2 7 25:54 8
9. Pružina 10 1 2 7 18:48 5
10. Dohňany 11 0 0 11 5:148 0

Skupina o umiestnenie
3. kolo: 
Rača Bratislava – MŠK Púchov 0:1 (0:0), Mynář, 
Malacky – Považská Bystrica 2:1, Lokomotíva Trnava 
– Komárno 8:1, Prievidza – Domino 2:3, Nové Zámky 
– Topoľčany 2:0
1. Trnava 11 11 0 0 46:3 33
2. Domino 11 8 0 3 41:10 24
3. MŠK Púchov 11 6 1 4 21:18 19
4. Komárno 11 6 1 4 26:27 19
5. Prievidza 11 6 0 5 22:16 18
6. Malacky 11 5 0 6 21:22 15
7. Topoľčany 11 4 1 6 15:23 13
8. Nové Zámky 11 4 1 6 17:29 13
9. Rača 11 2 1 8 9:38 7
10. P. Bystrica 11 0 1 10 4:36 1
Skupina o titul
3. kolo: 
Dubnica nad Váhom – Zlaté Moravce/Vráble 0:1, Ša-
morín – Piešťany 2:0, Myjava – Inter Bratislava 2:1
1. Zl. Moravce 11 7 1 3 22:11 22
2. Myjava 11 7 0 4 20:12 21
3. Petržalka 10 6 1 3 20:13 19
4. Skalica 10 6 1 3 22:17 19
5. Gabčíkovo 10 5 1 4 11:14 16
6. Dubnica 11 4 3 4 19:14 15
7. Inter 11 5 0 6 15:20 15
8. Šamorín 11 3 3 5 10:16 12
9. Karlova Ves 10 3 1 6 18:20 10
10. Piešťany 11 1 1 9 9:29 4

1. liga starší žiaci 

ravce/Vráble – Domino 0:0, Petržalka – Senica 1:3, 
Levice – Dubnica nad Váhom  0:3
1. Senica 12 11 1 0 38:7 34
2. Petržalka 11 9 0 2 46:6 27
3. Zl. Moravce 11 7 2 2 23:9 23
4. Dubnica 11 5 2 4 15:9 17
5. Karlova Ves 11 4 3 4 21:18 15
6. MŠK Púchov 11 4 1 6 18:18 13
7. Prievidza 11 4 1 6 18:28 13
8. Skalica 11 3 2 6 14:26 11
9. Domino 12 1 3 8 7:31 6
10. Levice 11 0 1 10 4:52 1
Skupina o titul
3. kolo: 
Slovan Bratislava – Inter Bratislava 2:2, Dunajská Stre-
da – Nitra 2:0, Trnava – Trenčín 2:2
1. D. Streda 3 2 0 1 6:4 6
2. Slovan 3 1 2 0 8:3 5
3. Trenčín 3 1 2 0 5:3 5
4. Trnava 3 1 1 1 6:5 4
5. Nitra 3 1 0 2 4:8 3
6. Inter 3 0 1 2 2:8 1
U14
Skupina o umiestnenie
2. kolo: MŠK Púchov – Baník Prievidza 1:1 (0:0), 
Janček – Zimáni, Zlaté Moravce/Vráble – Domino 2:4, 
Petržalka – Senica 1:0, Levice – Dubnica nad Váhom 
3:0
1. Domino 12 9 2 1 33:14 29
2. Petržalka 11 8 1 2 34:8 25
3. Skalica 10 7 0 3 26:11 21
4. Levice 11 5 4 2 22:13 19
5. Karlova Ves 10 5 2 3 23:10 17
6. MŠK Púchov 11 4 4 3 17:11 16
7. Prievidza 11 4 3 4 14:22 15
8. Senica 12 3 2 7 12:23 11
9. Zl. Moravce 11 1 0 10 9:34 3
10. Dubnica 11 0 0 11 8:52 0
Skupina o titul
3. kolo: 
Slovan Bratislava – Inter Bratislava 3:0, Dunajská Stre-
da – Nitra 4:1, Trnava – Trenčín 0:1
1. Trenčín 3 3 0 0 9:1 9
2. D. Streda 3 2 0 1 9:6 6
3. Slovan 3 1 1 1 5:5 4
4. Nitra 3 1 1 1 6:7 4
5. Trnava 3 1 0 2 1:5 3
6. Inter 3 0 0 3 1:7 0
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• 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.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem peknú kanceláriu 20 + 16 m² (dá sa 
aj samostatne). Na Štefánikovej ulici. Tel. 0905 262 
820.
• 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 horský bicykel, málo používa-
ný, strieborná farba. Cena dohodou. Tel.  0907 385 
303 alebo pevná linka 042/463 3352.

DARUJEM
• Darujem predajňové regále s pultom z lamino-
vanej drevotriesky. Vhodné do skladu, garáže, 
atď. Info: 0905 620 715.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Prijmem pomocného predavača/ku v PU na trž-
nicu. Tel. 0908 238 945.

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

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

POĎAKOVANIE
• Z celého srdca sa chcem poďakovať Katke Doma-
galskej, žiačke 9. roč. ZŠ Mládežnícka, ktorá svojim 
skutkom (nájdenie a vrátenie zásnubného prste-
ňa) ukázala krásu veriaceho mladého človeka pri-
pravujúceho sa na sviatosť birmovania. Nech jej to 
Pán Boh odplatí.                                            sl. Okrajková
• Chcem sa veľmi pekne poďakovať ujovi Emilovi a 
jeho pani manželke za sprostredkovanie vrátenia 
nálezného.                                                      sl. Okrajková

STRATY - NÁLEZY
• Našli sa dioptrické okuliare. Boli položené na la-
vičke oproti mestkým policajtom. Majiteľ nech sa 
hlási v inzertnej kancelárii PN v divadle.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 27. 5. 2019 od 14.30 v kancelárii ZO SZZP 
(SOV, Nám. slobody). Právne poradenstvo sa pre 
veľký záujem zužuje na právne problémy zdravot-
ne postihnutých a starších občanov mesta Púchov. 
Kto potrebuje právnu radu, môže sa prihlásiť do 20. 5. 
2019 na adrese : Ján Petro,  Obrancov mieru 1152/5, 
tel.  0948 093 551. K prípadu, v ktorom chcete po-
radiť, je potrebné doniesť už existujúce podklady. 
 

SPOMIENKA
Dňa 7. 5. 2019 si pripo-
menieme druhé výročie 
úmrtia Štefánie 
JANÍČKOVEJ, rod. Ku-
binskej. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 
S láskou spomína man-
žel a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Odišla si tíško, niet ťa 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ spomienkami. 
27. apríla uplynulo 35 
rokov, čo bola do več-
nosti povolaná naša 
drahá 
Anna GAŠPARKOVÁ, 
rod. Kopačková z No-
vých Nosíc. 

S úctou spomína a o tichú modlitbu prosí 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 2. 5. 2019 si pripo-
menieme 3. výročie, čo 
nás opustila naša drahá 
manželka, mama Mgr. 
Jarmila FRANEKOVÁ, 
rod. Lovasová z Púcho-
va. 
S úctou spomínajú 
manžel Peter a dcéra 
Daniela. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu  
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Už niet domova, už niet kam ísť, len pri hrobe rodi-
čov sa pomodliť. Odišli ticho, niet ich medzi nami, 
no v našich srdciach stále žijú spomienkami. 
Vo februári sme si pripomenuli 16. výročie smrti 
Jarmily DVORSKEJ, rod. Marekovej 
a dňa 30. 4. uplynie 25. rokov, čo nás opustil  
Dušan DVORSKÝ. 
Ďakujem všetkým, ktorí nezabudli a spolu s 
nami si na nich spomenú v tichej modlitbe. 

Dcéra Tatiana s rodinou. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa dňa 18. 
4. 2019 prišli rozlúčiť s  
Rudolfom MICHALÍKOM 
z Hoštinej. Ďakujeme za 
slová útechy, kvetinové 
dary a zvlášť ďakujeme 
pracovníkom domova so-
ciálnych služieb na Chme-
linci v Púchove za ich opateru a starostlivosť. 

Za všetko ďakujú jeho najbližší. 

SPOMIENKA
Spomienky na Vás, zosta-
nú navždy v nás... 
Dňa 13. 4. 2019 sme si 
pripomenuli 12. výročie, 
kedy nás navždy opustil 
Emil PAGÁČ z Nosíc. 
S láskou spomína man-
želka a dcéry s rodinami. 

Dňa 22. 4. 2019 sme si 
pripomenuli 12. výročie, 
kedy nás navždy opus-
til Ladislav ĎURECH  
z Nosíc. 

S láskou spomína 
manželka, syn a dcéry s 

rodinami a švagriná 
s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale bolesť a 
smútok zostávajú. 
Dňa 30. 4. 2019 uplynú 
2 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko Otto ŠEVČÍK. 
Z láskou a úctou spomí-
najú na neho manželka, 
synovia, dcéry, vnuko-
via a ostatná rodina.
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NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 
POHOTOVOSŤ PRE DETI, 
DORAST A DOSPELÝCH:

 4605 319
po – pia: 16:00 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSŤ:
 4605 200 

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

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 
 46 053 13 

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

                         0905 743 166   /   dps@tvarnice.sk   /   www.tvarnice.sk 

 Betonárska oceľ

   Zemné práce Debniace, murovacie 
a pilierové tvárnice

Výroba

a predaj

   poobedné plávanie
Pondelok:  17.30 - 20.30
Utorok:  17.30 - 20.30
Streda:  17.30 - 20.30
Štvrtok:  17.30 - 20.30
Piatok:   17.30 - 20.30
Sobota:   14.00 - 20.30
Nedeľa:   14.00 - 20.30
Zľavnené plávanie za vstupné 1 euro od 
pondelka do piatka v čase od 10.00 do 12.00. 
Raňajšie plávanie vždy utorok, streda, štvrtok 
od 7.00 do 8.00.  

Otváracie hodiny sauny  
(v objekte krytej plavárne MŠK)
Pondelok:  15.30 - 20.30 
  (športovci MŠK)
Utorok:  15.30 - 20.30 (ženy)
Streda:   15.30 - 20.30 (muži)
Štvrtok:   15.30 - 20.30 (spoločná)
Piatok:   15.30 - 20.30 (spoločná)
Sobota:   zatvorená
Nedeľa:  15.30 - 20.30 (spoločná)

Otváracie hodiny krytej plavárne MŠK

PRÍJEM OBČIANSKEJ INZERCIE  
do Púchovských novín a Púchovskej televízie je 
v INZERTNEJ KANCELÁRII, ktorá sídli v Divadle 

Púchov na Hoenningovom námestí č. 2002 
(na prízemí budovy úplne vpravo).
Tel. 0905 750 121, 042/285 2408, 
reklama@puchovskakultura.sk. 

Otváracie hodiny inzertnej kancelárie:
Pondelok - štvrtok: od 8.00 do 16.30 h

Piatok: od 8.00 do 12.00 h
(Kontakty platia aj pre príjem podnikat. a politickej inzercie.)

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

Srdčene pozývame všetkých dôchodcov 
do nášho klubu ZO JDS Púchov. Členovia sa 
stretávajú každú nedeľu v nepárny týždeň 

v klubovni nad plavárňou MŠK Púchov 
od 15:00 - 18:00 hod. Tešíme sa na Vás.

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

0903 42 42 42 
(NONSTOP v prípade úmrtia)
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www.gas.sk facebook.com/gaska

VÁŽSKA 410/1, 020 01 STREŽENICE

Akcia platí do odvolania.
Ceny sú uvedené v Eur s DPH.


