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V utorok 30. apríla sa konali v meste a jeho častiach viaceré akcie na pamiatku výročia 
oslobodenia mesta v roku 1945.

Oslavy 74. výročia oslobodenia Púchova

Kladenie vencov v mestskom parku
Oslavy, ktoré organizovali Mesto Pú-
chov, Púchovská kultúra, s.r.o. a zväz 
protifašistických bojovníkov, začali v 
mestskom parku pri pomníku pami-
atky padlých v 1. a 2. svetovej vojne. 
Pietnej spomienky sa zúčastnila pri-
mátorka mesta Katarína Heneková, 
viceprimátor Lukáš Ranik, poslanci 
MsZ Irena Kováčiková a Pavol Melišík. 
S prejavmi vystúpili vedúca oddelenia 
školstva a sociálnych vecí MsÚ Renáta 
Holáková a predstaviteľ zväzu protifa-
šistických bojovníkov František Kraj-
čovič, ktorý okrem iného povedal:
„Dnes sme sa zišli vo veľmi veľkom 
počte, za čo vám v mene našej orga-
nizácie ďakujem. Boli roky, keď nás 
tu bývalo desať a možno niekedy aj 
menej. Prosím vás, šírte tieto tradí-
cie a myšlienky mieru medzi svojimi 
potomkami a spoluobčanmi. Žijeme 
v období, kedy demokratický systém 
niektorým našim spoluobčanom ne-
vyhovuje. Chceli by rýchle riešenia, 
ktoré v demokratickom systéme ne-
existujú. Rozhodnutie Najvyššieho 
súdu SR o jednej z takých organizá-

cií, ktorá ideovo je blízka fašizmu, 
musíme rešpektovať, ak sme demo-
krati. Predpokladám však, že ešte to 
nie je uzavretý proces a najvyšší súd 
ešte k tomu zaujme svoje stanovis-
ko. Držme sa mieru, ten nesklame. 
Držme sa demokracie, ktorá je veľmi 
krehká, ale veríme, že s vašou pod-
porou, podporou mierumilovných 
občanov, nebude demokratický sys-
tém v Slovenskej republike odstráne-
ný. V mene tých, ktorí položili svoje 
životy v 2. svetovej vojne a v mene 
demokracie vám ďakujem za účasť.“

Spomienka na obete vojny 
v Horných Kočkovciach
Predstavitelia mesta a občania sa po-
tom prišli pokloniť k pamätníku obetí 
2.  svetovej vojny v Horných Kočkov-
ciach. Kvety k pomníku za mesto 
položila primátorka Katarína Hene-
ková. K zástupcom mesta, ktorí prišli 
uctiť pamiatku obetí vojny, sa pridali 

poslanci za miestnu časť Cyril Crkoň 
a Ján Riško. Po položení vencov sa k 
prítomným prihovoril podnikateľ La-
dislav Ganát:
„Je ťažké opísať obyčajnými slovami 
množstvo ľudských tragédií a utr-
penia, ktoré sa postupom času stá-
va čoraz vzdialenejším pre mladú 
generáciu, ktorá chvála bohu voj-
nové šialenstvo nikdy nezažila a 
pevne verím, že ani nezažije. Ešte 
stále sú medzi nami ľudia, i keď ich 
je už málo, ktorí zažili hrôzy vojny 
a pamätajú si štatistiky tejto vojny, 

zoznamy desiatok miliónov obetí, 
utrpenie, krutosti, umieranie, zniče-
ných miest, obcí a celých území. 
Bola to nenásytnosť nacistického 
Nemecka a chamtivosť ovládať svet. 
Tak sa to Nemecku aj darilo. Najskôr 
zabrali Rakúsko, rozbili Českoslo-
vensko - vznikol protektorát Čiech 
a Slovenský štát, zabrali Sudety, ďa-
lej postupovali cez Poľsko a baltské 
štáty na východ do Ruska. Týmto 
hrozivým postupom armád nacistic-
kého Nemecka už len málo chýbalo 
k zničeniu a vymazaniu národov z 
mapy sveta a tiež k zničeniu európ-
skej kultúry. 
Za obdobie trvania tejto najhroznej-
šej tragédie na svete prišlo o život 60 
- 72 miliónov ľudí a bolo zničených 
veľké množstvo miest, ľudských oby-
dlí, fabrík a všetkého, čo ľudia potre-
bujú k životu. Nesmierna vďaka a 
úcta za porazenie nemeckej nacis-
tickej armády patrí najmä vojakom 

Červenej armády a všetkým náro-
dom bývalého Sovietskeho zväzu. 
Tiež sa patrí poďakovať aj ostatným 
národom, ktorí bojovali a zomierali 
pre to, aby oslobodili Európu od fa-
šizmu, nacizmu a porazili armády 
Tretej ríše.“
Pietnej spomienky sa okrem pred-
staviteľov mesta a spoločenských 
organizácií, žiakov Základnej školy 
Slovanská zúčastnil aj 99-ročný Ond-
rej Martišík, účastník druhej svetovej 
vojny.

Oslavy na pešej zóne a stavanie
mája
Oslavy 74. výročia oslobodenia mes-
ta Púchov pokračovali poobede na 
pešej zóne. Po príhovore primátor-
ky mesta a Františka Krajčoviča boli 
spustené mestské fontány, z ktorých 
mali radosť najmenšie deti. Potom 
hasiči uprostred pešej zóny postavili 
tradičný máj. Do toho všetkého vy-
hrávala ľudová hudba Váh a spieval 
folklórny súbor Rozmarínek.
Primátorka mesta Katarína Heneková 
vo svojom príhovore na pešej zóne 
uviedla:
„Pred 74. rokmi sa aj pre Púchov 
(ako jedno z posledných miest na 
Slovensku, ktoré bolo okupova-
né nemeckými fašistami) skončili 
útrapy druhej svetovej vojny, keď 
prítomné vojská nemeckej a ma-
ďarskej armády zvolili v noci z 29. 
na 30. apríla ústup na Moravu. A pri 
odchode vyhodili do vzduchu most 
cez Váh. V  nasledujúcich hodinách 
už vkročili do Púchova vojská čer-
venej a rumunskej armády a takisto 
československá brigáda. 
Pamätná doska upevnená na ka-
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V pondelok 29. apríla primátorka Pú-
chova Katarína Heneková viedla roko-
vanie mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa uskutočnilo v Divadle Púchov. Viac 
informácií z jeho priebehu sa dočítate 
na stranách 4 a 5.

Utorok 30. apríla sa celý deň do 
neskorého večera niesol v znamení 
osláv 74. výročia oslobodenia mesta 
Púchov od nacistických vojsk v roku 
1945, ktorých sa púchovská primá-
torka zúčastňovala (podrobnejšie 

informácie nájdete na stranách 2 a 3).
Vo štvrtok 2. mája prijala K. Heneko-
vá pozvanie na  benefičný koncert Zá-
kladnej umeleckej školy Púchov, ktorý 
sa uskutočnil v Malom župnom dome. 
Ide o tradičné podujatie, ktoré ZUŠ 
organizuje pravidelne na jar na po-
dud jedného z jej pedagógov Juraja 
Olšáka, ktorý je nevidiaci. Vyzbieraný 
príspevok z dobrovoľného vstupného 
organizátori venujú Únii nevidiacich 
a slabozrakých v Dubnici nad Váhom.    
V piatok 3. mája primátorka Púchova 
okrem bežného pracovného progra-
mu stihla zavítať aj na súťaž stredo-
školákov Trendy barový čašník 2019, 
ktorú v školskej cukrárni zorganizova-
la Stredná odborná škola obchodu a 
služieb v Púchove. Študenti a učni  zo 
škôl v Piešťanoch, Galanty, Zvolena, 
Trnavy, Zlína a Púchova v rámci nej 
pred bedlivým okom odbornej po-
roty predvádzali svoje barmanské a 
čašnícke umenie.                                -msu-

Trendy barový čašník 2019.

Moderátorom benefičného 
koncertu ZUŠ bol 

pedagóg Juraj Olšák.

mennom torze pamätníka v Horných 
Kočkovciach, ku ktorej sme dnes 
položili vence, pripomína dvoch 
mladých ľudí, ktorí zahynuli počas 
bombardovania pri kopaní záko-
pov na konci druhej svetovej vojny. 
František Novosad ako 15-ročný a 
Augustín Paliesek ako 21-ročný. 
Dnes si už len veľmi ťažko dokážeme 
predstaviť hrôzy a zverstvá druhej 
svetovej vojny, pretože 74 rokov ži-
jeme v mieri. Zvlášť v dnešnej dobe 
je však nesmierne dôležité si tieto 
pohnuté udalosti najväčšieho kr-
vavého a zničujúceho vojnového 
konfliktu v histórii ľudstva neustále 
pripomínať. A snažiť sa ich s dosta-
točným dôrazom a zrozumiteľne 
tlmočiť najmä mladej generácii, 
ktorá sa našťastie o hrôzach a útra-
pách druhej svetovej vojny dozvedá 

predovšetkým v škole a z  učebníc. 
Správne pochopenie udalostí dru-
hej svetovej vojny ako najničivejšie-
ho globálneho konfliktu, v ktorom 
pre chorú ideológiu zomierali milió-
ny ľudí, je totiž kľúčové a ich vníma-
nie sa rukolapne odráža aj v našom 
súčasnom spoločenskom či politic-
kom živote.“

Lampiónový sprievod a vatra
Večer o 20. hodine sa za veľkej účasti 
rodičov a detí začal lampiónový sprie-
vod, ktorý vyšiel od divadla cez mesto 
smerom na diaľničný privádzač do 
Horných Kočkoviec. Tu v areáli pri Váhu 
už Púchovčanov čakala postavená 
vatra a diskotéka. Primátorka mesta o 
21. hodine zapálila vatru a krátko nato 
začal ohňostroj, ktorý o 21.30 ukončil 
oficiálne oslavy oslobodenia mesta.

Na záver akcie nám poslanec Cy-
ril Crkoň povedal: „Zapálenie vatry 
primátorkou Katarínou Henekovou s 
ohňostrojom v Horných Kočkovciach 
každoročne uzatvára program osláv 
oslobodenia mesta Púchov. Akcia má 
meno aj za hranicami mesta, čo po-
tvrdilo aj napriek nie dobrému počasiu 
množstvo zúčastnených občanov, pre 
ktorých bolo nachystané občerstve-

nie a dobrá nálada v rytme hudby. 
Za organizačný výbor mestskej časti 
č.7 sa chcem poďakovať za pomoc pri 
organizovaní akcie a jej pokojnému 
priebehu vedeniu mesta, MsP, PTSM, 
hasičom, sponzorom, Urbáru p. s. Hor-
né Kočkovce za drevo a chlapom za 
ich ochotu a podanú ruku pri stavaní 
vatry.“

Slavomír Flimmel

OTVORENÁ RADNICA:  
každá streda od 15.00 do 17.00 
vyčlenená na osobné stretnutia 
primátorky Púchova s občanmi.  
Tel. 0918 864 519, asistent@puchov.sk
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Dňa 29. apríla zasadalo mestské zastupiteľstvo. Rokovanie viedla primátorka Katarína 
Heneková za prítomnosti osemnástich z devätnástich poslancov. 

Prebytok hospodárenia aj na nové investície

V úvode poslanci stiahli z rokovania 
bod programu, v ktorom mali schva-
ľovať menovanie nového konateľa 
mestskej spoločnosti Púchovská 
kultúra, s.r.o. Prednostka mestského 
úradu Iveta Brindzová vyhodnotila 
výberové konanie ako neúspešné, 
nakoľko jeho víťazka prijala inú pra-
covnú ponuku a ostávajúci dvaja 
záujemcovia nespĺňali stanovené 
kritériá.

Rozpočtové hospodárenie mesta
bolo v roku 2018 prebytkové
Mesto Púchov v roku 2018 hospo-
dárilo s hrubým prebytkom vo výške 
1.453.317 eur, pričom čistý preby-
tok predstavuje 1.267.539 eur. Túto 
sumu odsúhlasili poslanci rozdeliť 
do dvoch fondov - 514.138 eur do re-
zervného fondu a do fondu bežných 
výdavkov čiastku 753.401 eur. Záve-
rečný účet mesta Púchov za rok 2018 
a celoročné hospodárenie schválili 
všetci poslanci bez výhrad. 

V rámci aprílovej úpravy rozpočtu 
poslanci vďaka minuloročnému zod-
povednému hospodáreniu mohli 
schváliť financovanie napríklad za-
teplenia ZŠ s MŠ Slovanská (83.000 
eur) a rekonštrukciu palubovky jej 
telocvične (26.000 eur). Poslanci 
ďalej okrem iného schválili vyhoto-
venie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu autobusového nástu-
pišťa na železničnej stanici (30.000 
eur), rekonštrukciu križovatky ulíc 
Komenského a Janka Kráľa (36.000 
eur), nákup ďalších polopodzemných 
kontajnerov na odpad (42.000 eur), 
riešenie havarijnej situácie miestnej 
komunikácie v Keblí (60.000 eur), 
vybudovanie parkovacích miest vo 
vnútrobloku na Ulici 1. mája (15.000 
eur), rekonštrukciu plotu MŠ Nosice 
(15.000 eur) a na údržbu a opravy 
miestnych komunikácií vo Vieske, 
Hoštinej, Ihrišti a na uliciach Mojmíro-
vej, Štúrovej, Nábreží slobody, na Sa-
motách, Zábrehu, Vŕšku, Námestí slo-
body a opravu chodníka na Okružnej 
ulici pri Tescu (spolu za 144.400 eur). 

Schválenie VZN o výške úhrad za 
opatrovateľskú službu 
Poslanci prerokovali a schválili vše-
obecne záväzné nariadenie (VZN)  
č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa desať rokov staré VZN č.1/2009 
o úhrade za poskytnutú opatrova-
teľskú službu. Dôvodom bola potre-

ba zosúladenia so súčasne platnou 
legislatívou a takisto aj fakt, že mesto 
Púchov výšku úhrady za opatrova-
teľskú starostlivosť počas desiatich 
rokov nemenilo, pričom reálne ná-
klady na jej zabezpečenie v priebehu 
tohto obdobia stále stúpali. Nové 
nariadenie, ktoré poslanci schválili, 
stanovuje výšku sumy, ktorú hradí 
občan za hodinu poskytovanej opa-
trovateľskej služby na 1,20 eura. 
Pri stanovení tejto sumy mesto Pú-
chov vychádzalo z aktuálnych vý-
počtov ekonomicky oprávnených 
nákladov, ktoré v roku 2018 predsta-
vovali 5,39 eura za hodinu a klienta. 
Doterajšia suma, ktorú si platí občan 
za poskytovanie opatrovateľskej 
služby, predstavuje v priemere 0,50 
eura na hodinu. Podľa nových pra-
vidiel zaplatí klient za poskytovanie 
opatrovateľskej služby napríklad v 
režime 8 hodín denne 20 eur týž-
denne. Pri tvorbe VZN mesto prihlia-
dalo aj na to, aby si túto službu mohli 
dovoliť aj klienti, ktorí poberajú nižší 
dôchodok. Aktuálne mesto Púchov 
využíva služby 53 opatrovateliek a 
opatrovateľskú službu poskytuje 82 
občanom.

Schválenie VZN o prideľovaní ná-
jomných bytov
Na aprílovom zastupiteľstve po-
slanci odsúhlasili aj VZN č. 4/2019 
o  prideľovaní nájomných bytov vo 
vlastníctve mesta Púchov, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 4/2017 o prideľova-
ní nájomných bytov vo vlastníctve 
mesta. Najdôležitejšou zmenou je 
úprava paragrafu 10 tohto nariade-
nia, ktorý pojednáva o opakovanom 

uzatvorení nájomnej zmluvy. Žiada-
teľ oň môže požiadať, ak má uhra-
dené všetky záväzky voči mestu a ta-
kisto všetky dlhy na nájomnom voči 
mestu alebo (schválená zmena) má 
najneskôr 30 dní pred dňom skonče-
nia nájomnej zmluvy uzatvorenú do-
hodu o splátkach, súčasťou ktorej je 
písomné uznanie dlhu. Zároveň žia-
dateľ musí ako pri nájomných bytoch 
vo vlastníctve mesta Púchov, tak by-
toch postavených zo ŠFRB spĺňať sta-
novené podmienky minimálneho a 
maximálneho príjmu. 

Poslanci schválili novelu rokova
cieho poriadku 
Poslanecký klub „Spolu pre Púchov“ 
v zastúpení Lukášom Ranikom pred-
ložil poslancom na stôl novelu ro-
kovacieho poriadku púchovského 
mestského zastupiteľstva. V tomto 
dokumente sa najzásadnejšie zme-
ny dotýkajú možnosti zapojenia 
sa verejnosti do rokovania ústnym 
prednesením príspevku. Podľa na-
vrhnutej novely sa možnosť vystúpe-
nia obyvateľov mesta Púchov na 
rokovaní mestského zastupiteľstva 
združí do dvoch bodov. V prvom „Pri-
pomienky a dopyty obyvateľov mes-
ta“, ktorý bude zvyčajne zaradený v 
úvode programu a v druhom „Inter-
pelácie“, ktorý býva zasa zvyčajne v 
závere programu. 

O slovo sa občan, ktorý má právo na 
jeden diskusný príspevok v každom 
z bodov, prihlási zdvihnutím ruky a 
jeho príspevok by z časového hľa-
diska nemal presiahnuť tri minúty. 
Pôvodne sa muselo o každom prihlá-
senom diskutujúcom zakaždým na-

novo hlasovať, či mu bude umožne-
né predniesť svoj príspevok s tým, že 
o slovo sa mohla verejnosť prihlásiť 
pred každým jedným prerokováva-
ným bodom. Túto situáciu poslanci 
vyhodnotili ako neflexibilnú a reago-
vali na ňu novelizáciou rokovacieho 
poriadku. 

Schválenie dotácií na podporu 
športových klubov a združení 
Prostredníctvom dotácií mesto 
Púchov podporí celkovou sumou 
38.500 eur viaceré združenia a špor-
tové kluby. Patrí medzi ne Plavecký 
klub Matador Púchov (14.000 eur), 
1. volejbalový klub Púchov (11.000 
eur), Stredisko evanjelickej diako-
nie Púchov (1.000 eur), Rodičovské 
združenie pri CVČ Včielka (2.000 eur), 
SUP-BOX Slovakia (200 eur), Bed-
mintovonový klub Racquets Púchov 
(1.800 eur), Občianske združenie 
ŠK Odema – stolný tenis (605 eur), 
Občianske združenie ART a SPORT 
Púchov (300 eur), Klub hokejbalu 
a florbalu (4.000 eur) a Občianske 
združenie S láskou k človeku, ktoré 
získalo dotáciu 3.600 eur na vitrážo-
vé okná kultúrnej pamiatky – kapln-
ky v Horných Kočkovciach pri želez-
ničnej stanici. 

Prenájom pozemku na Rožáku 
a kúpa pozemku na Kolonke
Poslanci schválili prenájom pozemku 
o rozlohe 403 m² pod rozostavanou 
budovou na Rožáku spoločnosti K&L 
Capital s. r. o. z Bytče za 30 eur/m² 
ročne s  dobou nájmu na dva roky. 
Prijatie takéhoto uznesenia zreálnilo 
perspektívu, že rozostavanú niekoľ-
koposchodovú budovu sa novému 
investorovi podarí dokončiť do kon-
ca roka 2020.

Mesto plánuje odkúpiť dve budovy 
bývalých učební a internátov v škol-
skom areáli na Kolonke s priľahlým 
pozemkom, ktoré sú momentálne 
vo vlastníctve TSK za účelom pre-
stavby na mestské nájomné byty. Na 
poslednom zastupiteľstve poslanci 
prijali uznesenie o kúpe dvoch par- 
ciel o rozlohe 1.414 m² a 2.222 m² od 
spoločnosti PARI, s. r. o. z Púchova za 
cenu 40 eur/m². Celková suma, ktorú 
mesto za dve parcely v areáli na Ko-
lonke v blízkosti školských bytoviek 
zaplatí, je 145.440 eur. V tomto roku 
mesto Púchov uhradí prvú splátku, 
ďalšiu na rok a tretiu v roku 2021.

Foto: S. Flimmel
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Primátorka nepodpísala uznese-
nie o prenájme mestských lesov 
Rozsiahla diskusia poslancov sa viedla 
v bode, na konci ktorého poslanci od-
súhlasili uznesenie o päťročnom pre-
nájme mestských lesov na Lachovci o 
celkovej rozlohe desať a pol hektára 
štátnemu podniku Lesy Slovenskej re-
publiky, odštepnému závodu v Považ-
skej Bystrici za účelom hospodáriť na 
lesných pozemkoch za ročnú platbu 
200,20 eur. 
Uznesenie o prenájme mestských les-
ných pozemkov na Lachovci štátne-
mu podniku Lesy slovenskej republiky 
sa primátorka Katarína Heneková roz-
hodla nepodpísať. Svoje rozhodnutie 
odôvodnila:
„Ako primátorka mesta som v zmy-
sle paragrafu 13 odsek 6 zákona 
o obecnom zriadení využila svoje 
právo a pozastavila som výkon pri-
jatých uznesení mestského zastupi-
teľstva č. 97 a 98 z tohto roku, ktoré 
sa týkajú prenájmu nehnuteľného 
majetku mesta v podobe lesných po-
zemkov v prospech spoločnosti Lesy 
Slovenskej republiky, štátny podnik. 
Domnievam sa totiž, že tieto uznese-
nia sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
A to nielen s poukázaním na výšku 
stanoveného nájmu, ale aj na ďal-
šie skutočnosti, ktoré po zasadnutí 
mestského zastupiteľstva vznikli. 
Hovorím o predbežnej právnej ana-
lýze, ktorú som obdržala od externé-
ho právnika mesta a o petícii obča-
nov, ktorá bola doručená na mestský 
úrad na druhý deň po rokovaní za-
stupiteľstva. V nej občania žiadajú o 
zmenu kategorizácie tejto časti lesa 
na Lachovci z hospodárskeho lesa 
na lesopark. Musím v tejto súvis-
losti uviesť, že mesto dalo ihneď v 
nadväznosti na reakcie poslancov 
spracovať projekt hospodárenia v 
lese osobitného určenia, teda v na-
šom prípade ako prímestského lesa 
s významnou rekreačnou funkciou. 
Súčasne mesto pripravuje ďalšie 
kroky, ktoré smerujú k tomu, aby bol 
právny stav v súvislosti s užívaním 
tohto lesa zabezpečený. Celú záleži-
tosť som zároveň dnes prerokovala 
na krátkom mimoriadnom stretnutí 
s mestskými poslancami. Veľmi oce-
ňujem, že toto moje rozhodnutie 
akceptovali a stotožnili sa s ním. Za 
čo im ďakujem. V budúcnosti tak 
spoločne budeme hľadať iný spôsob 
obhospodarovania a užívania mest-
ských lesov, verím, že lepší.“ 
Zákon o obecnom zriadení uvádza, že 
ak bol výkon uznesenia takýmto spô-
sobom pozastavený, môže zastupi-
teľstvo toto uznesenie trojpätinovou 
väčšinou hlasov všetkých poslancov 
potvrdiť, ak sa tak nestane, pozastave-
né uznesenie stráca platnosť.

Zdroj: MsÚ

Na rokovaní mestského zastupiteľstva mestský právnik JUDr. Anton Školek ozná-
mil poslancom, že po dvoch rokoch je kauza odvolania hlavného kontrolóra  
Mgr. Miroslava Jurčiho Najvyšším súdom Slovenskej republiky definitívne ukončená.

Mesto Púchov na Najvyššom súde SR vyhralo spor 
s bývalým hlavným kontrolórom

Miroslav Jurči bol odvolaný z funkcie 
hlavného kontrolóra mesta na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva dňa 
22. februára 2017. Z 18 prítomných 
poslancov hlasovalo za návrh na 
jeho odvolanie 14 poslancov, 1 bol 
proti a 3 poslanci sa hlasovania zdr-
žali. Dôvodom odvolania bola jeho 
neospravedlnená absencia v práci v 
dňoch 15. a 17. februára 2017, čím 
porušil povinnosti zamestnanca, pri-
čom sa prihliadalo aj na jeho ďalšie 
nedostatočné plnenie pracovných 
povinností. 

Podľa zákona o obecnom zriadení 
mestské zastupiteľstvo môže odvo-
lať hlavného kontrolóra z funkcie, ak 
opakovane alebo zvlášť hrubým spô-
sobom poruší povinnosti zamest-
nanca alebo vedúceho zamestnanca. 
Na odvolanie hlavného kontrolóra z 
funkcie je potrebný súhlas nadpolo-
vičnej väčšiny poslancov. Dňom záni-
ku výkonu funkcie hlavného kontro-
lóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

Krajský súd v roku 2018 žalobu 
odvolaného kontrolóra zamietol
Odvolaný hlavný kontrolór sa obrátil 
na súd so žalobou na Mesto Púchov. 
Začiatkom roku 2018 Krajský súd v 
Trenčíne jeho žalobu zamietol. Po 
preskúmaní procedurálnej stránky 
postupu, akým mestské zastupi-
teľstvo dospelo k odvolaniu žalobcu 
z funkcie hlavného kontrolóra, nezis-
til krajský súd nedostatky zakladajú-
ce dôvod na zrušenie napadnutého 
uznesenia a považoval za dodržané 

aj formálne náležitosti napadnutého 
uznesenia. 

Proti právoplatnému rozsudku 
krajského súdu podal žalobca ka-
sačnú sťažnosť na Najvyššom súde 
SR, v  ktorej poukázal na nesprávnu 
procesnú formu vydaného rozhod-
nutia - vraj mal krajský súd vo veci 
rozhodovať uznesením, a nie formou 
rozsudku. Žalobca tiež nesúhlasil so 
záverom krajského súdu, že z textu 
uznesenia je zrejmá a zrozumiteľná 
vôľa mestského zastupiteľstva od-
volať z funkcie hlavného kontrolóra. 
Žalobca uviedol, že jeho odvolanie z 
funkcie hlavného kontrolóra vykazu-
je znaky svojvôle mestského zastupi-
teľstva mesta Púchov.

Kasačnú sťažnosť M. Jurčiho 
Najvyšší súd SR zamietol
Žalobcu Miroslava Jurčiho na Naj-
vyššom súde SR právne zastupoval 
doc. JUDr. Jozefa Tekeli, PhD., Mesto 
Púchov právne zastupovala právna 
kancelária JUDr. ANTON ŠKOLEK & 
PARTNERS, s. r. o. Kasačný súd zdôraz-
nil, že odvolanie hlavného kontrolóra 
obce z funkcie musí byť odôvodnené 
aspoň jedným zo zákonných dôvodov. 

Podľa názoru kasačného súdu, žalob-
ca v sťažnosti nesprávne dôvodí, že 
poslanci nemali dostatok času, pries-
toru, materiálu na to, aby rozhodli. 
Kasačnému súdu je zo zápisnice 
zrejmé, že diskusia viedla poslancov 
k tomu, že hlavného kontrolóra od-
volávali z funkcie na základe dosta-

točných informácii. Pri prejednávaní 
návrhu zazneli názory viacerých 
diskutujúcich, aj spochybňujúce 
odvolanie žalobcu z funkcie, z čoho 
možno dedukovať, že návrh bol sku-
točne vecne a detailne prejednaný a 
poslanci sa dôvodnosťou odvolania 
žalobcu z funkcie hlavného kontro-
lóra reálne zaoberali. Za napadnuté 
uznesenie hlasovala zákonom poža-
dovaná väčšina poslancov mestské-
ho zastupiteľstva. 

Na námietku žalobcu týkajúcou sa 
nesprávnej formy rozhodnutia kraj-
ského súdu, kasačný súd uvádza, 
že toto pochybenie nemá za ná-
sledok nezákonnosť napadnutého 
rozsudku. Súd dospel k záveru, že 
napadnuté rozhodnutie žalovaného 
bolo vydané v súlade so zákonom, 
rozsudok krajského súdu považuje 
za vecne správny, preto sťažnosť za-
mietol ako nedôvodnú. O trovách 
konania rozhodol kasačný súd tak, že 
žalobcovi nepriznal náhradu trov ko-
nania z dôvodu neúspechu v konaní. 
Rozhodnutie prijal senát Najvyššieho 
súdu SR jednohlasne. Proti tomuto 
rozsudku opravný prostriedok nie je 
prípustný.

Poslanec Daniel Lako o úspechu 
mestského právnika JUDr. Školeka
Poslanec Daniel Lako, ktorý patril 
k iniciátorom odvolania hlavného 
kontrolóra, sa k ukončeniu kauzy pre 
Púchovské noviny vyjadril: „Výsle-
dok súdu sa na prvý pohľad zdá ako 
výsledok obyčajného sporu dvoch 
strán. Opak je ale pravdou. Odvolať 
hlavného kontrolóra v samospráve 
je veľmi citlivá záležitosť. Na takýto 
úkon musia byť pádne argumenty, 
zdokumentovanie a profesionálna 
argumentácia právneho zástupcu 
samosprávy. Mesto Púchov takéhoto 
právneho zástupcu, ako vidno, má. 
JUDr. Školek opäť ukázal, že dokáže 
obhájiť mesto aj v najťažších a naj-
komplikovanejších sporoch. Patrí mu 
za jeho prácu veľké poďakovanie, 
pretože to nie je len morálne víťazstvo 
mesta, ale ušetrené financie (ktoré by 
mesto muselo zaplatiť za prehraté 
spory) môže mesto použiť na rozvo-
jové a sociálne programy. Ešte raz:  
Ďakujeme, pán JUDr. Školek.“

Slavomír Flimmel



spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY6
spravodajstvo6 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Mestská polícia

POLÍCIA

Na okresných i krajských cestách bol pokoj

Chorobnosť v okrese Púchov stúpla o 36 percent

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Hasiči v kraji zasahovali najmä pri požiaroch
V priebehu mesiaca apríl 2019 uskutočnili príslušní-

ci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji celkom 275 výjazdov k udalostiam. Z tohto po-
čtu bolo najviac výjazdov 
k požiarom – 125. Nasle-
dovalo 63 technických 
zásahov, 60 výjazdov k 
dopravným nehodám a 
osem ekologických zása-
hov. Okrem toho hasiči v 
priebehu uplynulého me-
siaca vykonali 17 požiar-
no-previerkových cvičení 
a dva výjazdy k udalosti-
am, pri ktorých napokon 
zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku 
udalostí za mesiac apríl 
boli vyčíslené na 240.000 
eur. Uchránené hodno-
ty v dôsledku zásahovej 
činnosti príslušníkov Ha-

sičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji 
predstavovali v sledovanom období hodnotu viac 
ako 840.000 eur.           KR HaZZ Trenčín

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Považskej Bystrici odvolalo v sobotu 4. mája 
od 6.00 hodiny v Púchovskom okrese čas zvýšené-
ho nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných po-
zemkoch a v ich ochrannom pásme. Čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlásilo Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Po-
važskej Bystrici v okresoch Púchov a Považská Bystri-
ca dňa 18. apríla. Na lesných pozemkoch platil zákaz 
fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, 

alebo používať otvorený plameň na miestach so zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Rovnako 
platil zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, 
krovia, slamy a iný biologický odpad. Zakázané bolo 
zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže 
dôjsť k jeho rozšíreniu. V čase zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiarov platili tiež pre vlastníkov, 
správcov, alebo užívateľov lesných pozemkov oso-
bitné povinnosti zabezpečujúce elimináciu možnosti 
vzniku požiarov.               OR HaZZ Považská Bystrica 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 
v Púchovskom okrese v sobotu zrušili

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese na úroveň 
1560 ochorení na 100.000 obyvateľov. V porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom stúpla o 36 percenta a 
bola po Myjavskom okrese druhá najvyššia v Trenči-
anskom samosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týž-
dni 2901 akútnych respiračných ochorení. V porov-
naní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť 
o 13,01 percenta. Najvyššia chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia bola minulý týždeň v Trenči-

anskom kraji v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 
1789 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia cho-
robnosť – 637 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola 
v okrese Partizánske.

Z celkového počtu ochorení bolo 161 ochorení 
na chrípku. Chrípková chorobnosť stúpla v porov-
naní s predchádzajúcim týždňom o 14,61 percenta. 
Chrípka najviac trápila deti od šesť do 14 rokov. Pre 
chrípku nemuseli minulý týždeň prerušiť vyučovanie 
v žiadnej škole a školskom zariadení v Trenčianskom 
samosprávnom kraji.                       (r) 

Zaspal pred cirkevnou školou
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého pred vchodom do 
cirkevnej školy spí podnapitý muž. Hliadka po 
príchode na miesto našla opitého muža, ktorý sa 
svojim správaním dopustil priestupku proti verej-
nému poriadku – vzbudzoval verejné pohoršenie. 
Mestskí policajti vyriešili priestupok napome-
nutím. Keďže muž by cestu do svojho trvalého 
bydliska v takomto stave nezvládol, odviezla ho 
hliadka mestskej polície až pred vchod domu, kde 
býva. 

Polícia práce počas sviatku zastavila
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého dochádza počas 
dňa pracovného pokoja vo vnútrobloku na Royo-
vej ulici ku hluku, ktorý spôsobujú stavebné prá-
ce. Na mieste pracovali štyria robotníci stavebnej 
spoločnosti na výkopových prácach pre polože-
nie optických káblov. Keďže stavbyvedúci ne-
preukázal písomné povolenie na práce v nedeľu a 
počas sviatkov, práce na pokyn hliadky mestskej 
polície ukončil. 

Nebezpečný kanál
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého bol na chodníku 
pri budove súkromnej textilnej spoločnosti v Pú-
chove prehrdzavený kanalizačný uzáver v dôsled-
ku čoho môže hroziť úraz. Hliadka vyhotovila z 
miesta fotodokumentáciu. Keďže pozemok patrí 
súkromnej spoločnosti, upozornila vrátnika, aby 
zabezpečil nebezpečné miesto.  

„Ustlal“ si pred policajným oddelením
Hliadka po predchádzajúcom telefonickom upo-

zornení našla pred vchodom do budovy mestskej 
polície muža, ktorý bol evidentne pod vplyvom 
alkoholu. Muž mal nad ľavým obočím tržnú ranu 
a miesto mal opuchnuté. Mestskí policajti privola-
li zdravotných záchranárov, ktorí muža na mieste 
ošetrili a previezli ho na vyšetrenie do považsko-
bystrickej nemocnice. Muž sa dopustil priestupku 
proti verejnému poriadku – vzbudzoval verejné 
pohoršenie. Priestupok je v riešení. 

Prvý máj „svätili“ prácou
Púchovskí mestskí policajti zasahovali počas 

štátneho sviatku na základe ústneho oznámenia 
na Nábreží slobody, kde podľa oznámenia mali 
pracovať robotníci na novostavbe cirkevnej ško-
ly. Búchaním a vŕtaním mali obťažovať ľudí, ktorí 
bývajú v okolí. Hliadka našla na mieste dvoch živ-
nostníkov – vodoinštalatérov, ktorí tam vykoná-
vali práce. Hliadka im vysvetlila, že i keď je sviatok 
a voľný deň, musia to rešpektovať ako deň pra-
covného pokoja a svojim konaním sa dopúšťajú 
priestupku – obťažovaniu občanov hlukom počas 
sviatku. Priestupok vyriešili napomenutím.  

Psa chytil až majiteľ
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého behá po Záskalí už tri 
dni túlavý pes väčšieho vzrastu hnedej farby. Hli-
adka sa na mieste pokúsila psa odchytiť, no keďže 
bol mimoriadne plachý, nepodarilo sa to. Psa však 
spoznali, a tak oslovili jeho majiteľa. Ten si psa od-
chytil. Priestupok vyriešili napomenutím. 

Nevšimol si papuču ani lístok za stieračom
Blokovacie zariadenie na kolese motorového 

vozidla, ani lístok s upozornením za stieračom 
si nevšimol vodič v Púchove, ktorému hliadka 
založila papuču. Došlo k pretočeniu blokovacie-
ho zariadenia a k poškodeniu blatníka. Blokova-
cie zariadenie odstránili až s použitím hevera a 
nadvihnutí vozidla. 

ZDRAVIE

Cesty Púchovského okresu si v 17. kalendárnom 
týždni nevyžiadali žiadnu ľudskú obeť, bez obetí do-
pravných nehôd bol aj celý Trenčiansky samosprávny 
kraj. Na krajský cestách sa v spomínanom týždni sta-
lo 20 dopravných nehôd, nikto pri nich neutrpel ani 
ťažké zranenie. Od začiatku roka sa na cestách Tren-
čianskeho kraja stalo už 405 dopravných nehôd, čo je 
o 41 viac, ako v rovnakom období predchádzajúceho 
roku. Zomrelo pri nich deväť ľudí, čo je o troch viac, 
ako v rovnakom období roku 2018. Ťažké zranenia 

utrpelo 20 ľudí (medziročný pokles o šesť). 
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 

4001 dopravných nehôd, čo je o štyri menej, ako v 
rovnakom období minulého roku. Zomrelo pri nich 
63 ľudí (medziročný nárast o päť), ťažko sa zranilo 
243 osôb, čo je o 120 menej, ako v rovnakom obdo-
bí roku 2018. Najviac obetí si v tomto roku vyžiadali 
cesty Banskobystrického kraja, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo už 11 ľudí. Najmenej obetí – šesť, 
majú cesty Bratislavského samosprávneho kraja.   (r)

Ilustračné foto: Prezídium HaZZ
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Všetci sa už niekoľko týždňov pred 
oficiálnym začiatkom akcie tešili na 
deň plný zábavy, oddychu, pohody 
a zážitkov. S úderom ôsmej hodiny 
sa brány otvorili a návštevníci zača-
li vchádzať za sprievodu dychovej 
hudby, pričom ich taktiež privítal aj 
stuhami ozdobený máj. Hlavným 
bodom programu bola prehliadka 
výroby – osobné pneumatiky, ná-
kladné pneumatiky a dopravné pásy, 
kde sme návštevníkom sprístupnili 
aj ukážky výroby. Samozrejmosťou 
bol aj bohatý zábavný program, kto-
rý zaujal najmenších návštevníkov, 
ale taktiež aj staršie ročníky. Deti sa 
určite potešili hudobnému vystúpe-
niu obľúbenej dvojice Smejko a Tan-
culienka a o dobrú náladu sa tiež 
postarali aj vystúpenia Folklórneho 
súboru Považan a Dychová hudba. 
V priestoroch areálu čakali na deti 
a rodičov súťažné stanoviská, kde si 
mohli vyskúšať svoje sily a šikovno-
sť. Na záver čakala na všetkých sú-
ťažiacich zaslúžená  odmena, ktorá 
im bude pripomínať náš tohtoročný 
Deň otvorených dverí Continen-
tal Púchov 2019. Počas celého dňa 
návštevníkov zabávali rozprávkoví 
maskoti, ktorí si s deťmi zatancovali 
a urobili pamätné fotografie. Det-
ský program doplnili  ukážky práce 
požiarnikov, ukážky práce kynoló-
gov so štvornohými priateľmi a tiež  

Deň otvorených dverí Continental v Púchove 
vzbudil aj tento rok veľký záujem návštevníkov

nafukovacie atrakcie, kde sa zabavili 
stovky detí.

Aj tento rok bolo možné využiť bez-
platnú kyvadlovú dopravu, ktorá 
premávala v Púchove počas celého 
trvania akcie, za účelom odbreme-
nenia dopravnej situácie pri našej 
spoločnosti. 

Anton Vatala, konateľ a riaditeľ zá-
vodu Osobné pneumatiky: „Deň 
otvorených dverí patrí v našej 
spoločnosti ku dlhoročnej tradícii, 

Technologická spoločnosť a prémiový výrobca pneumatík Continental privítal v Pú-
chove v stredu 1. mája 2019 na Dni otvorených dverí viac ako 17 tisíc návštevníkov. 

kedy si nenecháme újsť príležitosť 
v neformálnej a priateľskej atmo-
sfére stretnúť sa s našimi kolegami, 
ich deťmi a rodinami. Samozrejme, 
u nás vždy radi privítame aj našich 
dôchodcov, ktorí stáli pri vzniku 
a významne napomohli k rozvoji 
našej spoločnosti a máme možno-
sť im ukázať opäť ďalšie míľniky.“

„Deň otvorených dverí je jedineč-
nou príležitosťou ukázať našim 
rodinným príslušníkom, priateľom 
a  známym miesta, kde pracuje-

me. Nezabúdame ani na pozvanie 
našich bývalých zamestnancov, 
ktorí tak mohli porovnať rozvoj, 
ktorý sa udial od ich odchodu do 
dôchodku. Na obrovský záujem o 
toto podujatie sme boli pripravení 
a užil som si príjemnú oslavu roz-
voja Continental v Púchove  spo-
lu s našich zamestnancami a ich 
rodinami. Verím, že si všetci užili 
náš prvomájový deň tak, aby naň 
mohli dlho spomínať,“ zdôraznil 
Ladislav Rosina, konateľ a riaditeľ 
závodu Nákladné pneumatiky.

Spoločnosť Continental je na Slo-
vensku zastúpená dvomi divíziami 
Automotive a Rubber v lokalitách: 
Púchov, Zvolen a Dolné Vestenice. 
Spoločnosť Continental vyrába v 
Púchove pneumatiky pre osobné 
vozidlá, nákladné vozidlá a auto-
busy a dopravné pásy. Do portfólia 
vyrábaných značiek patria: Conti-
nental, Matador, Semperit, Barum, 
Uniroyal, Viking, Gislaved a mnoho 
ďalších. Okrem výroby sa Continen-
tal v Púchove venuje výskumno-
-vývojovým aktivitám v modernom 
Technologickom centre. V súčas-
nosti spoločnosť Continental v Pú-
chove zamestnáva 4 530 zamest-
nancov.

Continental 
Foto: Slavomír Flimmel

Slovenský rekord spred dvoch rokov 
v počte odtlačených rúk na plach-
te návesu kamióna sa dňa 1. mája 
2019 podarilo prekonať. Potvrdil to 
Igor Svítok z certifikovanej organizá-
cie Slovenské rekordy. „Pred dvomi 
rokmi sa robil tento rekord v časovom 
limite tri hodiny. Dnes sme pridali ho-
dinu. Pomohli aj šikovní pomocníci, 
ktorí ľudí nasmerovali ku kamiónu. 
Podarilo sa otlačiť 1746 odtlačkov. Je 
to nový slovenský rekord a latka je po-
stavená vysoko,“ uviedol. Pred dvomi 
rokmi bolo na plachte 872 odtlačkov. 
 
Hlavnou úlohou návštevníkov Dňa ot-
vorených dverí púchovskej spoločnos-
ti Continetal bolo namočiť si ruku do 
farby a potom urobiť odtlačky na ľubo-

Stovky odtlačených rúk na plachte kamióna prekonali slovenský rekord
voľné miesto plachty návesu kamió-
na. „Ukázali sme, ako sa má na firemnej 
akcii správať, aby bol pokorený rekord. 
Ľudí sme navigovali na jeden úžasný re-
kord - odtlačiť ruky namočené do farby 
v minimálnom počte 872,“ povedal ko-
mik Adrián Ohrádka z Teaterkomika. 
 
V okolí Púchova tak bude jazdiť kami-
ón s 1746 odtlačkami rúk. „Som veľmi 
rád, že sa nám podarilo rekord pokoriť 
a vytvoriť nový. Pomohli hlavne ľudia, 
ktorí tu žijú a môžu tak svoje odtlačky 
vidieť aj napríklad o týždeň, pretože 
naše kamióny i tento jazdia v okolí Po-
važskej Bystrice, Púchova a Dubnice 
nad Váhom,“ doplnil personálny riadi-
teľ spoločností GIMAX GROUP Michal 
Štubňa.                             GIMAX GROUP
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OČNÁ OPTIKA
OTVORENÉ

PO-PI
SOBOTA

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

AKCIA SA VZŤAHUJE NA VYBRANÉ ŠOŠOVKY A PLATÍ DO 30.6.2019

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ SLNEČNÉ OKULIARE UŽ OD 69 €

Moravská 687/11 (pamätná fara)
020 01 Púchov

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

VÝHODNÁ
AKCIA PRE VÁS

Z Ľ AVA  N A
30%

S A M O Z A F A R B O VA C I E 
      S K L Á

HNEDÝ VARIANT

ŠEDÝVARIANT

v r á t a n e  m u l t i f o k á l n y c h

fb: optikadroptik www.droptic.sk 
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Obyvatelia Záriečia svoj pomník s po-
dobizňou M. R. Štefánika uchránili pred 
zničením počas dlhého obdobia vlády 
komunistickej strany (1948-1989). To sa 
okrem nich na Slovensku podarilo len v 
dvoch obciach - v Myjave a Predmieri. 
Keďže Štefánik bol známy svojim ne-
gatívnym postojom k boľševickej revo-
lúcii v Rusku, komunistickí funkcionári 
sa snažili každú pamiatku na neho zni-
čiť. Okrem premenovania ulíc a zakazo-
vania kníh o Štefánikovi odstraňovali 
hlavne jeho sochy a pamätníky. Mohli 
byť znovu obnovené až po roku 1989 a 
niekde sa to nepodarilo dodnes. Naprí-
klad v Považskej Bystrici 19 metrov vy-
sokú sochu M. R. Štefánika, ktorú zničili 
v roku 1955, nahradila len malá busta v 
budove magistrátu. 

V Záriečí sa spomienková slávnosť 
začala slávnostnými bohoslužbami 
v evanjelickom kostole. Potom sa ľudia 
presunuli pred pomník M. R. Štefánika. 

Spomienka na M. R. Štefánika v Záriečí

Okrem občanov boli prítomní staros-
tovia okolitých obcí, poslanci TSK a 
ďalší pozvaní hostia. Starosta Záriečia 
Jozef Kollár spolu s primátorkou Pú-
chova Katarínou Henekovou položili 
kvety k pamätníku a po hymnách Čes-
kej republiky a Slovenskej republiky 
sa prihovorili zhromaždeniu. Starosta 
Jozef Kollár vo svojom prejave okrem 
iného uviedol:
„Naši predkovia slobodne, dobrovoľ-
ne a otvorene priložili ruku k dielu pri 
myšlienke postaviť Štefánikov pamät-
ník v Záriečí. S iniciatívou prišli čle-
novia Štefánikovej spoločnosti, ktorá 
pracovala v Púchovskej doline v 30. 
rokoch minulého storočia. Podob-
ne slobodne, dobrovoľne a otvorene 
pristúpili k  stráženiu pamätníka, keď 
do dediny dorazil chýr, že ho majú 
prísť zbúrať a obyčajní ľudia pri ňom 
dňom i nocou držali stráž. Aj vďaka 
týmto dobrovoľníkom stojí pamät-
ník pevne na svojom mieste dodnes. 
Na tomto mieste sa chcem pokloniť 
a vzdať hold a úctu všetkým našim 
predkom za statočnosť, vďaka ktorej 
môžeme dnes existovať. Sme slobod-
ní, používame svoju rodnú reč, máme 
svoj štát. Jedným z tých, ktorí sa o 
to mierou vrchovatou zaslúžili, bol i 
Milan Rastislav Štefánik. Jeho odkaz 
je vrytý v tomto pamätníku. Želám 
si, aby zostal zachovaný i v našich  
srdciach.“

V nedeľu 5. mája sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej 
smrti Milana Rastislava Štefánika v obci Záriečie.

Jarné upratovanie v obci Dolné Kočkovce
Dňa 27. 4. 2019 sa pri príležitosti pri-
pomenutia 22. apríla ako Dňa Zeme 
uskutočnilo spoločné jarné upra-
tovanie lesa v katastri obce Dolné 
Kočkovce. Hoci to z rána nevyzeralo 
dobre s počasím, ktoré mohlo pre-
kaziť plánované upratovanie, aj tak 
to neodradilo ochotných dobrovoľ-
níkov zúčastniť sa tejto prospešnej 
akcie. Spoločným cieľom všetkých 
bolo predsa snaha pomôcť očistiť 
prírodu od odpadu, ktorý tam za-
nechali ľudia a ktorý tam nemá čo 
robiť. Všetci účastníci, a to dospelí i 
deti, prišli nielen s dobrou náladou, 
ale hlavne s veľkou chuťou do upra-
tovania, o čom napokon svedčí veľ-
ké množstvo vyzbieraného odpadu, 
medzi ktorým sa našiel veru rôzno-
rodý druh odpadu, ako aj kuriozity 
z minulosti patriace skôr do múzea 
ako do prírody. 

Po skončení upratovania všetkých ča-
kalo občerstvenie v podobe chutné-
ho poľovníckeho guľáša na miestnej 
poľovníckej chate. Kde okrem ocene-
nia účastníkov vo vybraných kategó- 
riách, ako napríklad za nájdenie kurio-
zity a pod., pokračovalo ďalej spoloč-
né posedenie. 

Primátorka Katarína Heneková vo svo-
jom príhovore zdôraznila:
„Túto výnimočnú osobnosť si zvykneme 
pripomínať zvyčajne pri príležitosti vý-
ročia jeho tragickej smrti. To, čo si však 
treba v súvislosti s generálom Štefáni-
kom pripomínať, je predovšetkým jeho 
život, ktorý hoci bol krátky, by svojím 
obsahom vydal za niekoľko životov. 
Stal sa hrdinom nie vďaka svojej smrti, 
ale vďaka svojmu životu. Spoločnosť 
potrebuje, my všetci potrebujeme pozi-
tívne vzory, s ktorými by sme sa mohli 
identifikovať. Štefánik si zaslúži, aby 
sme ho milovali a titul najväčší Slovák 

mu právom patrí.“
V kultúrnom programe vystúpili 
speváci z folklórneho súboru Zá-
riečanka, žiaci Základnej umeleckej 
školy v Púchove a recitátorka Barbo-
ra Jurovčíková. Zazneli hymnické a 
náboženské piesne, hymna Európ-
skej únie „Óda na radosť“ a ľudové 
piesne z Púchovskej doliny. Účast-
níci spomienkovej slávnosti si mohli 
prezrieť výstavu o M. R. Štefánikovi 
a obrazy z histórie Československa 
„Púchovská dolina - svůdná krasavi-
ce“ v budove obecného úradu.

Slavomír Flimmel

Veľké poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí prišli a pomohli pri upratovaní. 
Poďakovanie patrí aj tým, ktorí pris-
peli vecnými cenami a materiálovo-
-technickým zabezpečením tejto 
prospešnej akcie.  Svojou účasťou a 
ochotou pomôcť sa tak zaslúžili, aby 
naša príroda bola opäť o čo si čistejšia 

a zbavená odpadu. Ide o pilotný prvý 
ročník, ale treba pevne veriť, že ďalšie 
ročníky ešte s väčšou účasťou budú 
pokračovať a spoločným úsilím uro-
bíme niečo dobré pre našu prírodu a 
tým aj pre našu Zem.

Martin Dolinský, starosta obce
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Tretí ročník štvorročného štúdia a 
siedmy osemročného štúdia na Pú-
chovskom gymnáziu už roky nesie 
prívlastok PROJEKTOVÝ. Študent si 
vyberá tri dvojhodinové semináre s 
cieľom prispôsobiť vzdelávací pro-
gram vlastným záujmom a kariérne-
mu smerovaniu. Z troch seminárov si 
následne zvolí jeden projektový semi-
nár, v ktorom sa bude venovať ponúk-
nutej alebo vlastnej projektovej téme. 
Túto tému spracuje písomne formou 
projektovej práce a verejne ju obháji  
pred komisiou. Známkou „nedosta-
točný“ je ohodnotená práca opísaná, 
okopírovaná, bez vlastného prínosu, 
čím jasne deklarujeme náš postoj k 
plagiátorstvu a ochrane duševného 
vlastníctva. 

Opakovane dostávame pozitívnu 
spätnú väzbu od našich absolventov, 
ktorí získanú skúsenosť s písaním od-
bornej práce podľa určených noriem 
(vlastný prínos, výskum, práca s od-
bornou literatúrou, citácie, správne 
uvádzanie zdrojov,...) využívajú pri 
vysokoškolskom štúdiu a uvádzajú 
ju ako pridanú hodnotu nášho gym-
názia. Najlepšie projektové práce po-
stupujú do súťaže STREDOŠKOLSKÁ 

Púchovskí gymnazisti opäť bodovali v SOČ
ODBORNÁ ČINNOSŤ, kde púchovskí 
gymnazisti tradične obsadzujú tie 
najvyššie priečky. V minulom škol-
skom roku sme v hodnotení škôl 
Trenčianskeho kraja obsadili v SOČ 
1. miesto a v tomto školskom roku 
očakávame podobný výsledok. Do 
štrnástich odborov obvodového kola 
sme poslali 24 prác. Až 18 z týchto 
prác postúpilo do krajského kola V 
Starej Turej.  6 najúspešnejších štu-
dentov nás v dňoch 24. – 26. apríla 
reprezentovalo na celoslovenskej 
prehliadke SOČ v Košiciach:  Samuel 
Miček (3. miesto), Alexandra Oravco-
vá, Šimon Gabčo, Jozef Dírer, Terézia 
Jancíková a David Kováč (5. miesto).

 Všetkým autorom prác patrí zaslúže-
ná pochvala za ich niekoľkomesačné 
úsilie a seriózny vedecký prístup k 
spracovaniu vybraných tém a po-
ďakovanie za reprezentáciu školy. 
Vďaka prináleží aj všetkým učiteľom, 
ktorí venovali svoj voľný čas konzul-
táciám, kontrolám, opravám, usmer-
ňovaniu a hodnoteniu všetkých 94 
projektových prác.

Dagmar Balalová, metodička SOČ 
na Gymnáziu Púchov

admin
n imn ica

Púchov privítal účastníkov  
60. ročníka fyzikálnej olympiády
Fyzikálna olympiáda už 60 rokov 
preveruje schopnosti žiakov ZŠ a 
SŠ na Slovensku v oblasti fyziky. ZŠ 
Mládežnícka Púchov ako druhá naj-
úspešnejšia škola dostala príležitosť 
usporiadať Krajské kolo FO, ktorého 
sa zúčastňujú žiaci z  okresov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. 
Krajského kola sa zúčastnili víťazi 
okresných kôl a ďalší žiaci s najvyš-
ším počtom bodov. 
Žiaci z okresov PU, BN, NM, TN, IL, PD 
a PE súťažili v kategórii E o najlepšie-
ho riešiteľa náročných úloh z oblasti 
fyziky zameraných na pohybovú 
energiu telesa, Archimedov zákon, 
výpočet tepla, výpočet elektrického 
odporu, elektrického prúdu a výko-
nu rezistorov. 

Víťazom 60. ročníka Krajského kola 
FO sa stal Eduard Mrug zo ZŠ Sloven-
ských partizánov Považská Bystrica, 
Lucia Odvahová zo ZŠ Mládežnícka 
skončila na 10. mieste a Janka Strap-
ková zo ZŠ Lednické Rovne na 12. 
mieste z celkového počtu 30 žiakov.
Pri príležitosti 60. výročia FO Mgr. 
M. Bučko odovzdal pamätnú kni-
hu Púchov dlhoročnej pracovníčke 
CVČ Včielka Bc. M. Cíbikovej, ktorá 
úspešne organizovala okresné kolá 
FO a TO. Krajské kolo FO podporili: 
ZŠ Mládežnícka - Mgr. A. Kurtino-
vá, Mesto Púchov, Ing. R. Bartošek,  
V. Fukna, M. Letko, V. Martiš, M. Leško 
a N. Kubová. Všetkým sponzorom 
ďakujeme. 

Miroslav Bučko, predseda FO 
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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

Ako to už býva zvykom, aj tento rok 
nám dala naša škola možnosť spoznať 
krásy ďalekého sveta. Naším cieľom 
sa tentokrát stalo hlavné mesto Fran- 
cúzska – Paríž, kde sme strávili niekoľ-
ko aprílových dní. Kto vie, či bolo zá-
merom pedagogického dozoru a pani 
sprievodkyne nás zničiť, alebo bol 
bohato nabitý program výsledkom 
snahy spoznať čo najviac krás tohoto 
miliónového mesta. A veru, bolo čo 
spoznávať. 
Hneď prvý deň sa nám pošťastilo 
obdivovať dnes už požiarom poško-
denú katedrálu Notre-Dame, ako i 
ďalšie, históriou pretkané pamiatky. 
Samozrejmosťou bola latinská štvrť, 
kde sa nachádza Panteon či Bazilika 
Sacré-Coeur. Ďalší deň sa niesol v du-
chu výtvarného umenia. Našej pozor-
nosti neunikol potmehúdsky úsmev 
Mona Lisy, ani špecifická architektúra 
najznámejšieho múzea sveta - Louvru. 
S Parížom je neodmysliteľne spojená i 
malá-veľká osobnosť Napoleona, kto-
rého hrobku sme navštívili následne. 
Ani po ceste do hotela sme nazaháľa-
li. Čakala nás prechádzka po známej 
francúzskej ulici Champs-Élysées pria-
mo k Arc de Triopmhe, okolo ktorého 
sme prešli niekoľkokrát, aby sme ho 
mohli vidieť z každej strany. 

ZŠ J. A. Komenského v Paríži ZŠ Gorazdova chráni Zem
Žiaci a pedagógovia Základnej školy 
na Ulici Gorazdova sa po Veľkej noci 
vrátili plní odhodlania pripomenúť 
všetkým, aké dôležité je chrániť našu 
planétu Zem. Deň Zeme bol tento 
rok stanovený na Veľkonočný pon-
delok, no to nás neodradilo od rea-
lizácie aktivít spojených s ochranou 
životného prostredia. Na každý deň 
od 24. do 30. apríla sme si pripravili 
výzvu, do ktorej sa mohli zapojiť tri-
edy pod vedením svojich triednych 
učiteľov – Myslím ekologicky, Čistí-
me si Zem, Do školy bez výfukov, Za-
saďme si kyslík, Vytvorme Živú Zem.
V prvý deň výzvy „Myslím ekologic-
ky“ sa žiaci v triedach na jednotli-
vých predmetoch venovali problé-
mom spojeným so znečisťovaním 
prostredia a navrhovali riešenia, ako 
im predchádzať. Žiaci niektorých 
ročníkov mali za úlohu priniesť si 
do školy desiatu bez použitia mik-
roténových vrecúšok a plastových 
desiatnikov. Doma nechali i plastové 
fľaše a pili čistú vodu z vodovodu z 
papierových pohárikov.

Pre tretiakov bola najcennejšia inter-
aktívna hodina s lesníkom, s pánom 
Ďurišom, ktorý deťom porozprával 
mnoho zaujímavostí o stromoch, 
ich plodoch a živote v lese. Spolu 
zasadili v areáli školy malé ihličnaté 
stromčeky a do kvetináčov niekoľ-
ko listnatých stromov. Menší žiaci si 
pod vedením pani učiteliek zasadili 
v triede semienka reďkovky, hrachu 
či fazule. Žiaci siedmeho a ôsmeho 
ročníka vzali do rúk motyky a v du-
chu výzvy „Zasaďme si kyslík“ pod 
odborným vedením lesníkov vysa-
dili v lesnej škôlke v Streženiciach 
dohromady 500 stromov. 

V deň výzvy „Do školy bez výfukov“ 
sa to ráno pred školou hmýrilo ko-
lesami a kolieskami. Žiaci prišli na 
bicykloch, kolieskových korčuli-
ach, kolobežkách, skateboardoch 
či peši. Každého, koho nedopravil 
automobil alebo autobus, hrial na 
srdci dobrý pocit, že pomohol ži-
votnému prostrediu a celý deň sa 
mohol hrdiť symbolickou medailou 
zavesenou na krku.

Počas výzvy „Čistíme si Zem“ ne-
skrášľovali žiaci zberom odpadkov 
len areál školy a jej okolie, ale 80 
veľkých vriec naplnili odpadom z 
blízkych sídlisk, z Lachovca či okolia 
Bielej vody. Na záver sme si pripra-
vili výzvu najtrúfalejšiu. Prečo sa ne-
pokúsiť „Vytvoriť živý obraz Zeme? 
Nie však s množstvom odpadkov, 
smogu a betónu, ale takú, akú si ju 
sami predstavujeme. Krásnu, plnú 
zelených stromov, modrých oce-
ánov a belasej oblohy. I keď nám 
smelé plány zmaril dážď,  žiakom i 
učiteľom v modrom a zelenom ob-
lečení sa to podarilo aj v telocvični.

Hoci bola každá výzva pre žiakov 
dobrovoľná a neboli motivovaní 
nijakou výhrou či známkou, predsa 
sa zapojil každý. A my pedagógovia 
sme šťastní, že sme mohli s nimi 
zdieľať ich radosť z prvého zasa-
deného stromu alebo semienka, 
vidieť ich pyšných, že urobili dobrú 
vec pre budúcnosť planéty. A verte 
nám, ich túžba pomôcť Zemi bola 
väčšia, než získať jednotku do žiac- 
kej knižky.

Daša Ďurajková 
Foto: Slavomír Flimmel

Najmagickejší zážitok na nás čakal 
v tretí a posledný deň nášho po-
bytu za hranicami Slovenska. Naše 
kroky viedli do Disneylandu, na 
miesto, kde sa aj dospelý človek 
na chvíľu stane dieťaťom. Presne 
o 22:00 sa s nami tento park plný 
atrakcií rozlúčil prekrásnym každo-
večerným ohňostrojom. Po troch 
naplno využitých dňoch sme boli 
nútení nechať svetlá Eiffelovej veže 
v spätnom zrkadle autobusu, no už 
teraz dúfame, že naša škola si pre 
nás opäť pripraví ďalší, podobne 
neopakovateľný zážitok. Ďakujeme 
našim učiteľom za túto možnosť.

Žiaci ZŠ J. A. Komenského, 
Púchov
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vždy vo štvrtok: 9., 16. 5. 2019
Výtvarný ateliér pre všetkých o 17:00 hod. 
Pre priaznivcov výtvarného umenia. Podkrovie ŽD. Organizátor Župný dom. 

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 Púcho-
ve. Hlavnou témou vybraných literárnych ukážok bude, samozrejme, láska a 
jej podoby, keďže podujatie sa uskutoční už v máji. Podkrovie ŽD a čitáreň ŽD. 
Vstupné dobrovoľné. 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 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 gréc-
kej kultúry Antona Čakurdu, ktorý túto krajinu dobre pozná a rád vás po nej 
prevedie. Čitáreň ŽD. Vstupné dobrovoľné. Organizátor OZ Podivný barón.

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



púchovská kultúra 13

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 €.

Piatok: 17. 5., 19.30 h   Sobota: 18. 5., 19.30 h

BRIGHTBURN
Nový horor pod producentskou záštitou Jamesa Gunna, režiséra Strážcov Galaxie. Čo sa stane, 
keď dieťa z iného sveta pristane na Zemi, ale namiesto toho, aby sa stalo hrdinom, pretvorí svoje 
superschopnosti v zlovestné činy?
MN 15 rokov – USA – Itafilm – 90´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 17. 5., 17.30 h   Nedeľa: 19. 5., 15.30 h 

POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU
Obľúbená elektrizujúca príšerka Pikachu pátra spolu s Timom, dvadsaťjedenročným chlapcom, 
po jeho zmiznutom otcovi, úspešnom detektívovi. Novovzniknutá dvojica je ako stvorená na 
spoluprácu, keďže Tim je jediným človekom, ktorý rozumie reči svojho pokémonského partnera, 
zatiaľ čo ostatní počujú len známe „pika – pika“. Ak chcú spoločne prísť záhade na kĺb, čaká ich 
obrovské dobrodružstvo v neónom ožiarených uliciach veľkomesta Ryme City. 
MN  12 rokov – USA, Jap. – Continentalfilm – 104 ´ –  slovenský dabing – animovaný, akčný, 
dobrodružný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. Darček pre 
diváka: farebný mini aktivity book Pokémon, detektív Pikachu zdarma.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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: 20. 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: 23. 5.              veľká sála divadla   15.00 h 

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dob-
rú náladu sa postarajú BEČKOVI CHLAPCI alebo Manželia Klimentovci. Vstupné: 3 €. 

Štvrtok: 23. 5.              veľká sála divadla   16.00, 19.00 h 

KUBO
Muzikál KUBO je oslavou slovenského folklóru a vzdanie holdu velikánovi slovenskej filmovej 
a divadelnej scény - Jozefovi Kronerovi. Živé, energické a zábavné predstavenie! Nový muzikál 
Kubo v modernej a divácky príťažlivej podobe! Réžia muzikálu Ivan Blahút. Originálne piesne Simi 
Martausovej, hudba Peter Uličný, folklór fashion show Adrieny Adamíkovej. Bravúrne herecké a 
tanečné výkony, fúzia moderného tanca a folklóru! Plejáda skvelých hercov a tanečníkov! Vstup-
né: 26 € (kreslá), 25 € (balkóny a prístavky). Dĺžka predstavenia: 115 minút.

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. Pozývame vás 
na prednášku o známych účinkoch medicínskych zázrakov z prírody kolostrum, reishi a aloe vera. 
Vstup voľný.

KURZY A KLUBY

Všetkým mamám...
Deň matiek, ktorý si pripomíname druhú májovú nedeľu, je veľmi osobným sviatkom a žiadne verejné blahoželanie 
nenahradí pohľad z očí do očí, srdečný stisk ruky alebo vrúcne objatie či bozk od dieťaťa a je úplne jedno, že to kedysi 
malé dieťa je dnes už dospelé a samo je rodičom. Mama je proste len jedna. Bez jej obetavosti, starostlivosti a bezhra-
ničnej lásky by tu mnohí z nás ani nemuseli byť... Jednoduché slová „ĎAKUJEM, MAMA“ alebo „MAMI, MÁM ŤA RÁD“ 
nám niekedy ťažšie idú cez pery, ale vyslovené z úprimného srdca určite potešia práve tú vašu mamičku.  
                 Katarína Heneková, primátorka Púchova
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Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 7. 5.
Tekvicová s praženými semiačkami        
1. Hovädzí mexický guláš, dusená ryža                                                     
2. Šalát s avokádom a baby mozzarellou                                                              
3. Grilované kuracie prsia na dusenom 
špenáte, varené zemiaky 
Dezert: Citrónové rezy

Streda: 8. 5.
Štátny sviatok - zatvorené 

Štvrtok: 9. 5.
Goralská
1. Kuracia roláda s bylinkami na cvikl. rizote
2. Zeleninové lasagne so syrom                                                                                          
3. Bravčové kúsky s tofu, zeleninová ryža, 
zeleninové obloženie      
Dezert: Čokoládovo-ovsené guličky s 
arašidovým maslom

Piatok: 10. 5.
Šampiňónový krém s kokosovým mliekom   
1. Hovädzia sviečková na smotane, knedľa                               
2. Tuniakovo-cuketové fašírky, parená 
zelenina
3. Morčacie marinované mäso, jazmínová 
ryža, zeleninové obloženie      
Dezert: Mliečny rez

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 7. 5.
Hríbovica na kyslo
1. Hovädzie varené, sviečková omáčka, 
knedľa
2. Liptovská bravčová kocka so zeleninou, 
zemiaková kaša, uhorka

Streda: 8. 5.  
Štátny sviatok

Štvrtok: 9. 5.
Goralská-fazuľová
1. Bravčové rebierko Róbert, dusená ryža
2. Slovenské kuracie rizoto z tarhone

Piatok: 10. 5.
Krupicová s vajíčkom 
1. Kurací závitok so šunkou, syrom a špar-
gľou, ryža/hranolky
 2. Srbské bravčové pliecko, varené zemiaky

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 7. 5. 
Ostrá fazuľová s úd. mäsom a zeleninou 
Zeleninová so špargľou a karotkou
1. Brav. rezeň so šunkou a vajcom, dus. ryža
2. Kuracia cigánska pečienka s cibuľkou, 
pečené zemiaky, kyslá uhorka
3. Parené buchty s makom
4. Cézar šalát s rest. kur. mäsom (ľad. šalát, 
kukurica, parmezán, krutóny) 

Streda: 8. 5.
Štátny sviatok - zatvorené 

Štvrtok: 9. 5. 
Hŕstková
Zeleninová jarná s cestovinou
1. Kurací černohorský rezeň, zem. kaša, 
kyslá uhorka 
2. Pečený bravčový vrabec, kyslá kapusta, 
kys. knedle/var. zemiaky(výber) 
3. Hubové rizoto s parmezánom, paradaj-
kový šalát 
4. Cézar šalát s rest. kur. mäsom (ľad. šalát, 
kukurica, parmezán, krutóny) 

Piatok: 10. 5. 
Čínska ostro-kyslá s kuracím mäsom
Sýta zemiaková
1. Španielsky vtáčik, dus. ryža, kyslá uhorka 
2. Zapek. mušle (cestoviny) s ricottou, kur. 
mäsom, brokol. a mozzarellou, grécky šalát
3. Gril. encián s brusnicami, am. zemiaky  
4. Cézar šalát s rest. kur. mäsom (ľad. šalát, 
kukurica, parmezán, krutóny) 

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 7. 5.
Paradajková so syrom, chlieb
1. Hovädzia roštenka na šampiňónoch, 
opekané zemiaky, zelerový šalát 
2. Domáca pizza na plechu 

Streda: 8. 5.
Štátny sviatok - zatvorené

Štvrtok: 9. 5. 
Krúpková so zemiakmi, chlieb 
1. Vyprážané bravčové rebierko, zemiako-
vý slov. šalát  
2. Zemiaková baba s mäsom, šalát z kyslej 
kapusty 

Piatok: 10. 5. 
Zeleninová vývarová so špenátovými 
haluškami, chlieb 
1. Bravčový závitok plnený syrom a šun-
kou, dusená ryža, kapustové obloženie
2. Jablkový závin z lístkového cesta
 

 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 7. 5.
Zelerová krémová so slaninkou, chlebové 
krutóny
Hovädzí vývar so špenát. haluškami
1. Vyprážaný kurací „Cordon Bleu“, zemiako-
vé pyré, kyslá uhorka
2. Maďarský guláš, domáca knedľa
3. Granatiersky pochod, kyslá uhorka 
4. Pizza Quatro Formaggi (pomodoro, 
údený syr, syr niva, syr feta)

Streda: 8. 5.
Štátny sviatok - zatvorené 

Štvrtok: 9. 5.
Zeleninová s mrveničkou
Zverinový vývar Risi-Bisi
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka
2. Mexický divinový guláš, dusená ryža
3. Zapek. cestoviny s brokolicou, zelen. šalát
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr)

Piatok: 10. 5.
Kulajda, chlieb
Slepačí vývar s rezancami, zeleninou a 
mäskom
1. Kurací steak so sušenými paradajkami, 
nivová omáčka, dusená ryža
2. Čevapčiči plnené šunkou a syrom, ame-
rické zemiaky, cibuľa, horčica
3. Grilovaný pstruh na masle, varené zemia-
ky, zeleninové obloženie
3. Pizza Rusticana (pomodoro, šunka, 
cuketa, artičoky, niva, syr)

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 7. 5.
Šošovicová s párkom, chlieb
1. Tagliatelle alla Bolognese, parmezán  
2. Vyprážané kuracie nugetky s corn-flakes, 
varené zemiaky, tzatziky

3. Bravčové KHADAI, chlieb NAAN, zeleni-
nová príloha

Streda: 8. 5. 
Štátny sviatok 

Štvrtok: 9. 5.  
Zemiaková nakyslo s vajíčkom a kôprom 
1. Zeleninový rezeň, pučené zemiaky, 
červená repa 
2. Kuracie prsia zapečené s brusnicami a 
mozzarellou, ryža, hranolky 
3. Grilovaný rybí filet so sladkou chilli 
omáčkou, grilovaná zelenina

Piatok: 10. 5.  
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami  
1. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
2. Divinové ragú  s domácimi knedličkami 
3. India: KATHI rolka s kuracím mäskom, 
dresing, zeleninová príloha 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 7. 5.
Talianska zeleninová Minestrone s parme-
zánom
1. Morčacie prsia so stredomorskou plnkou 
a čili omáčkou, cuket.-paprik. ragú, dus. ryža
2. Dusené bravčové plece špikované slanin-
kou so šípkovou omáčkou, varená knedľa
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky s 
petržlenom, uhorkový šalát s kôprom
4. Jarný zeleninový fit šalát s jogurt. dre-
ssingom a gril. úd. oštiepkom, gril. bagetka

Streda: 8. 5.                                                                                        
Štátny sviatok - zatvorené
                                                                                                            
Štvrtok: 9. 5.
Francúzska polievka s mušličkami
1. Kur. prsia plnené šunkou, orechmi a 
brokolicou v nivovej omáčke s ovocným 
mini špízom, dusená ryža  
2. Konfit z brav. krkovičky na pečenej koreň. 
zelenine so smot. pyré a mladou cibuľkou
3. Domáce zemiak. knedličky plnené úde-
ným mäsom na kyslej kapuste s cibuľkou
4. Jarný zeleninový fit šalát s jogurt. dre-
ssingom a gril. úd. oštiepkom, gril. bagetka

Piatok: 9. 5.                                                                
Tekvicový krém so zázvorom a cuketovým 
jullienne
1. Zubáč pečený na masle so zelenou 
špargľou, varenými baby zemiačkami a 
bylinkovo-citrónovou penou
2. Jemne pikantný  hovädzí maďarský 
guláš s pórom, varené knedle
3. Krémové zeleninové risotto s parmezá-
nom a gril. kúskami údeného tou syra
4. Jarný zeleninový fit šalát s jogurt. dre-
ssingom a gril. úd. oštiepkom, gril. bagetka

hľadá PREDAJCU

ŽIVOTOPISY s priloženou fotogra�ou posielajte na:
vierka.hudekova@gmail.com

Hollého 1925/18, Púchov

Mzda: 900 €/brutto
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V polovici apríla sa v priestoroch 
Agrokomplexu Nitra uskutočnil už v 
poradí 9. ročník najväčšieho veľtrhu 
práce na Slovensku Job Expo 2019 
v spojení s medzinárodnou burzou 
práce European Job Days 2019. 
Do Nitry vycestovali aj uchádzači o za-
mestnanie z nášho okresu. Viac nám 
povedal riaditeľ Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Považskej Bystrici Ján 
Harant. Veľtrhu práce Job Expo 2019 sa 
zúčastnilo spolu 227 vystavovateľov, z 
toho 169 slovenských zamestnávateľov 
a vzdelávacích poradenských organi-
zácií a v medzinárodnej časti European 
Job Days participovalo 58 zahraničných 
zamestnávateľov, súkromných spros-
tredkovateľských agentúr a EURES part-
nerov z krajín EÚ vrátane troch infor-
mačných a poradenských sietí. 

Aj napriek nízkej miere evidovanej neza-
mestnanosti, ktorá bola v mesiaci marec 
2019 iba 5,03 percent, počas dvoch dní 
veľtrhu práce prešlo bránami výstaviska 
Agrokomplex v Nitre 38.104 návštevní-
kov. Zamestnávatelia im ponúkali viac 
ako 25.000 voľných pracovných miest, 
z toho minimálne 7.940 od prítomných 
slovenských zamestnávateľov, viac ako 
15.000 voľných pracovných miest na 
pracovných portáloch a 2.252 voľných 
pracovných miest od zahraničných vy-
stavovateľov.

Na veľtrhu boli nezamestnaní 
aj z okresu Púchov
Medzi účastníkmi veľtrhu práce boli aj 
uchádzači o zamestnanie z Úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny Považská 
Bystrica a z pracoviska Púchov, a to aj 
napriek veľmi nízkej miere evidovanej 
nezamestnanosti, ktorá bola v mesiaci 
marec v Považskej Bystrici 3,45 percent 
a v Púchove iba 2,53 percent. Spolu 93 

Nezamestnaní z nášho okresu navštívili veľtrh práce
uchádzačom o zamestnanie z okre-
su Považská Bystrica a Púchov bola 
poskytnutá na tento veľtrh práce 
bezplatná doprava autobusmi. Veľká 
vďaka patrí všetkým pracovníkom, 
ktorí koordinovali či už presun alebo 
priamo účasť na veľtrhu. 

V Nitre mali možnosť záujemcovia 
priamo komunikovať s potenciálny-
mi zamestnávateľmi, tiež získať aj 
pracovnú zmluvu a mali jedinečnú 
príležitosť otestovať si aj svoje ja-
zykové znalosti, nakoľko na veľtrhu 
mali zastúpenie zamestnávatelia zo 
14 krajín Európskej únie. Taktiež po-
čas veľtrhu mali možnosť zúčastniť 
sa rôznych prednášok a workshopov, 
ktoré im pomôžu napríklad pripraviť 
sa na pracovný pohovor, zmapovať si 
svoje zručnosti, získať informácie, ako 
si hľadať prácu, - uviedol Ján Harant. 
Ako doplnil, uchádzači o zamestnanie 
mali po skončení veľtrhu práce mož-
nosť vyjadriť svoj názor prostredníc-
tvom dotazníkov spokojnosti a až 97 
percent uchádzačov o zamestnanie 
bolo s veľtrhom práce spokojných. 

V aktivitách chcú pokračovať 
Úrad práce chce aj naďalej takou-
to formou pomáhať uchádzačom o 
zamestnanie a aj zamestnávateľom, 
preto v tomto roku pripravujeme 
regionálnu burzu práce v Považskej 
Bystrici a v Púchove, nakoľko aj regi-
onálni zamestnávatelia vyjadrili veľký 
záujem o regionálnu burzu práce. V 
mesiaci marec 2019 ponúkali zamest-
návatelia v okrese Považská Bystrica 
1.294 voľných pracovných miest a v 
okrese Púchov 895 voľných pracov-
ných miest, - doplnil riaditeľ úradu 
práce. 

K. Vávrová  

Na Deň Zeme nezabudli ani v Streženiciach 

Máme radi našu planétu Zem, našu 
krajinu, prostredie, v ktorom žijeme, 
a preto nám leží na srdci čistota a po-
riadok nášho okolia. Naša Zem citli-
vo reaguje na všetko  i na to, ako sa k 
nej správame.  Deň Zeme sme si pri-
pomenuli v našej škole zaujímavými 
aktivitami. Deti prostredníctvom 
edukačných aktivít spoznávali našu 
Zem – kreslili, rozprávali  o prírode, 
rastlinkách, zvieratkách. Vyjadrili 
svoj postoj, ako sa správať k prírode 
a precvičili si svoje zručnosti kráčať 
po  prírodnom teréne. V dopolud-
ňajších hodinách  boli  na turistickej 
vychádzke pri Váhu na Bubrovinách, 
kde zbierali po okolí  smeti a nečis-
toty. Svoje pocity, poznatky a zážitky 

z aktivít pretlmočili do kresieb na 
chodníku. 
Cieľom nášho podujatia  bolo roz-
víjať environmentálne povedomie 
detí tvorivým a hravým spôsobom, 
chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak 
zveľaďovať životné prostredie. Deň 
Zeme v našej škole bol dňom veselej 
nálady, rôznych hier a pracovných 
aktivít.

Radosť zo dňa sme uzavreli spoloč-
ným fotografovaním sa na školskom 
dvore. Bol to príjemne a užitočne 
strávený deň.

Matina Suchánková, 
MŠ Streženice

Dňa 26. 4. 2019 sa na Základnej škole s materskou školou 
v Streženiciach uskutočnila školská  akcia  „DEŇ ZEME“.
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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

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

KONTAKT
042 / 29 01 111, puchov@swan.sk

už od

9,99 € 
mesačne

INTERNET 
TO.doma



Dotazník a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii 
v Cirkevnej základnej škole sv. Margity alebo na internetovej stránke školy

https://czs-puchov.edupage.org. 

Zápis do Materskej školy
sv. Margity

pre školský rok 
2019/2020

so začiatkom 
fungovania od 1.9. 2019

10.5. 2019 a
16.5. 2019

od 14.30 do 16.30 
v budove 

Cirkevnej základnej školy 
sv. Margity v Púchove
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Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

10. - 12. máj 2019 (piatok - nedeľa) 

Cena: 120 €

MÁJOVÁ HISTORICKÁ
Posledné miesta!

(V cene doprava, hotelové ubytovanie***, raňajky, 
sprievodcovia, prehliadky)

25. máj 2019 (sobota)

Cena: 28 €
Chrám sv. Barbory, Kostnica, Kráľovský palác.

18. máj 2019 (sobota) 

Cena: 19 €

POĽSKÝ ZÁHRADNÍCKY RAJ
KAPIAS + ZÁMOK PSZCZYNA
Obdivovať aj výhodne nakúpiť kvety alebo kríčky pre vašu záhradu!

KUTNÁ HORA
Poľské Versailles

19. máj 2019 (nedeľa) 

Cena: 23 €

MÁJOVÁ ROMANTIKA
NA JUŽNEJ MORAVE
Iba LEDNICE a viac času na zámok, Janov hrad, 
Minaret, plavbu lodičkami, prechádzky májovými 
záhradami v okolí rybníkov a parkov.

3. top UNESCO v ČR!

komédia v hl. úlohe
s Jiřinou Bohdalovou

Romantika

+ HRAD ČESKÝ ŠTERNBERK na ceste späť
+PRAHA

Zápis do Materskej školy sv. Margity 
pre školský rok 2019/2020

Ako to už každoročne býva, s prícho-
dom apríla sme sa začínali intenzív-
nejšie zaoberať myšlienkou, čo by sme 
zlepšili oproti minulému roku. Okrem 
klasickej rozhlasovej relácie sme sa 
rozhodli venovať svoj čas a energiu 
okoliu školy a naplánovali sme preto 
pre II. stupeň akciu „ČISTÍME SVOJE 
OKOLIE “. 

Keďže tento rok Deň Zeme vychá- 
dzal na Veľkonočný pondelok, roz-
hodli sme sa akciu uskutočniť v stredu  
17. 4. 2019. Žiaci dostali dopredu in-
formácie ohľadom vreciek na zberanie 

Deň Zeme v cirkevnej základnej škole
a rukavíc na ruky. Ráno sme začali 
reláciou v školskom rozhlase, niek-
toré dievčatá sa „popasovali” s ná-
stenkou a netrpezlivo sme čakali 
príchod poslednej hodiny. Triedni 
učitelia si rozdelili jednotlivé sekto-
ry okolo školy a blízkych panelákov 
a s triedami sa presunuli na svoje 
stanovištia.

Bolo vidno, že niektorým žiakom 
zbieranie papierov a odpadu „ne-
voňalo“, ale po krátkom zaškolení o 
správnom štýle a separácii sa s chu-
ťou pustili do práce. Nám starším to 

pripomenulo „pracovné soboty” z 
nedávnej minulosti. Papierik, žuvač-
ka, špak, plastová fľaša, špak, papier, 
sklenená fľaša, špak – všetko sa to 
v nepravidelnom rytme opakovalo. 
Už v samotných skupinách sme trie- 
dili odpad po daných komoditách 
a postupne vyhadzovali do správ-
nych kontajnerov v okolí. Práca sviž-
ne pokračovala, vrecia sa napĺňali a 
žiaci si užívali čerstvý vzduch. Všetci 
videli ako málo stačí, aby naše oko-
lie zrazu ožilo a na druhej strane, 
čo všetko sú ľudia schopní vyhodiť 
okolo seba vďaka svojej lenivosti. 

Veríme, že sme svojou kvapkou 
prispeli k čistejšiemu Púchovu, a 
že naši mladí žiaci nebudú patriť k 
tým, čo znehodnocujú svoje oko-
lie. Naopak, že ovplyvnia aj svojich 
kamarátov. Veď načo by nám vôbec 
boli takéto akcie, keby sme naozaj 
všetci dbali na našu planétu a snaži-
li sa niečo pre ňu urobiť? A je len na 
nás, akou cestou sa každý vyberie.

Mgr. Peter Rečka, 
Cirkevná základná škola 

sv. Margity v Púchove 

Stavanie mája v Hoštinej
V utorok 30. apríla stavali pred do-
mom kultúry v Hoštinej tradičný 
máj. Členovia dobrovoľného ha-
sičského zboru a členovia výboru 
miestnej časti spolu s manželkami 
a deťmi najskôr máj vyzdobili pes-

trofarebnými stuhami. Máj po vy-
zdobení vztýčili a družná zábava 
pokračovala pohostením a spevom 
ľudových piesní. 

Foto: Dušan Hlinka
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Dňa 27. apríla sa konala finálová séria v kategórii
MINI (trojkový), kde sa stretli družstvá Púchov A, Pú-
chov B, MVK Nové Mesto nad Váhom, Komárno A.

Na začiatku turnaja si zmerali sily domáce družstvo 
nášho Áčka proti súperovi z Komárna, ktorého po-
razili hladko 2:0 a rezerva porazila Nové Mesto nad 
Váhom 2:0. Po skončení prvých zápasov si naše druž-
stva vymenili súperov, kde jasne dominovalo druž-
stvo Púchova A, ktoré po húževnatom boji v poli a 
pekných výmenách nedalo súperovi z Nového Mes-
ta šancu a zvíťazilo 2:0. Súčasne na druhom ihrisku 
prebiehal súboj medzi Púchovom B a Komárno A, z 
ktorého vyšlo výsledkovo lepšie mužstvo hosťujú-
ceho Komárna, ktoré po tesnom výsledku zvíťazilo v 
tie breaku 2:1. Chceli by sme pochváliť výkon nášho 
najskúsenejšieho hráča Michala Križáka, ktorý domi-
noval suverénne vo všetkých herných činnostiach.

Púchov A: Križák, Šedivý, Žiačik, Prokop, tréner 
Dvorský, Púchov B: Z. Moravčík, Ďurovec, M. Morav-
čík, Trnka, Babčan, tréner Pecho

O deň neskôr v Komárne odštartovala finálová sku-
pina o 1. - 4. miesto v kategórií MIDI (štvorkový), kde 
si zmerali sily družstva Púchov A, Púchov B, Komárno 
A, Nitra A.  V prvých zápasoch si zmerali sily družstva 
Púchova A proti súperovi z Nitry, v ktorom naši vy-
hrali jasne 2:0. Súčasne sa hral zápas púchovskej re-
zervy s Komárnom A. Po vyhranom prvom sete prišla 
séria chýb, a tak nasledoval tie break, v ktorom preh-
ralo naše mužstvo v pomerne 2:1. Po krátkej pauze sa 
vymenili družstvá a naši hráči potvrdili svoju domi-
nanciu a zvíťazili 2:1 a 2:0. Chceli by sme vyzdvihnúť 
našich kľúčových hráčov Mária Mazáka a Michala 
Križáka, ktorí svojimi skúsenosťami potiahli družstvo 
k víťaznej šnúre. 

Púchov A: Križák, Mazák, Šedivý, Žiačik, Janoško, 
Martikáň, tréner M. Pecho, Púchov B: Kapustinec, 
Prokop, Žiačik, Galánek, Kaňka, Kováč, tréner M. 
Dvorský.                                Matej Pecho
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Volejbal

Striebro a bronz Púchovčanov z Dunajského pohára
Dňa 1. mája sa uskutočnil nultý ročník Dunajského 

pohára 2019, ktorý sa konal v hale STU v Bratislave. 
Po vyžrebovaní základných skupín sa naše mužstvo 
Púchov A stretlo so súpermi VK SPU Bratislava A, 
Hamuliakovo, TAMI Bratislava. Druhú skupinu tvorili 
mužstvá Púchov B, Pezinok, Myjava, VKP SPU Brati-
slava B. 

Po suverénnom výkone sa nášmu mužstvu Púchov 
A podarilo obsadiť prvé miesto v skupine, kde vyhrali 
všetky zápasy. S jedným prehratým zápasom sa Pú-
chov B prebojoval do štvrťfinále z druhého miesta.
Štvrťfinálové zápasy sa niesli v bojovom duchu, kde
naše obidve družstvá vyhrali v pomere 2:0 a postúpili 
do semifinálových bojov. V semifinálových súbojoch
nastúpili mužstvá Púchov A proti VK SPU Bratislava A, 
kde po koncentrovanom výkone zvíťazili naši chlapci 
hladko 2:0. 

V druhom semifinálovom zápase si zmerali sily
mužstva Púchov B proti Hamuliakovu, kde po chy-
bách a úspešnejších koncovkách súpera sme podľah-
li súperovi v tie breaku 2:1. V zápase o 3. miesto sa 
naši chlapci z mužstva Púchova B súpera z Bratislavy 
nezľakli a vyhrali 2:0. 

Do posledného a zároveň finálového  zápasu tur-

naja nastúpili mužstvá Púchova A proti Hamuliako-
vu, kde po dobrom výkone ale veľkých chybách v 
koncovke sme prehrali prvý set. Chlapci zmobilizo-
vali svoje sily a v druhom sete zmietli súpera 20:4. V 
poslednom sete sme nedokázali udržať prevahu z 
druhého setu a po hrubých chybách v koncovke sme 

prehrali 8:7. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu 
VO 1970 MŠK Púchov a mesta Púchov. 

Zostava: Martikáň P., Janoško Š., Mazák M., Križák 
M., Medňanský T., Kaňka P., Žiačik S., Žiačik Š., Prokop 
R., Kováč J., Pivko M., Kapustinec M., tréneri - Pecho 
M., Dvorský M.                    Matej Pecho

Tri zlaté, šesť strieborných a 5 bronzových medailí 
získali púchovské mažoretky NELLY na víkendových 
majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe. 
Okrem medailových umiestnení priniesli Púchov-
čanky pod Lachovec zo slovenskej metropoly aj ďal-

šie umiestnenia v elitnej šestke. Zaradili sa tak medzi 
najúspešnejšie mažoretkové zoskupenia na sloven-
skom šampionáte. Podrobnejšie informácie prinesie-
me v budúcom čísle Púchovských novín.                 

   (r) 

Medailová žatva púchovských mažoretiek 
na majstrovstvách Slovenska v Bratislave 

Púchovské mažoretky aj na víkendových majstrovstvách Slovenska v Bratislave potvrdili, že patria medzi 
absolútnu slovenskú špičku. Svoj výkon vyšperkovali bohatou medailovou zbierkou.             FOTO: Facebook

Mažoretkový šport Volejbal
Úspešný víkend mladých 
púchovských volejbalistov 
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Krajské a oblastné futbalové súťaže

Streženice vyhrali a stúpajú v tabuľke do horných poschodí

Delegačná listina ObFZ na 12. mája

7. liga muži

6. liga muži

8. liga muži

6. liga dorast

6. liga muži – 21. kolo o 16.30
Jasenica – Košecké Podhradie (Koleno, B. Mihálik), 

Dolné Kočkovce – Mikušovce (Meluch, Jandušík), 
Pruské – Streženice (R, Kodajová), Udiča – Košeca 
(Migát, Kapila), Lysá pod Makytou – Papradno (Ďuriš, 
Kováč), Horná Poruba – Tuchyňa (Gago, R), Bolešov 
má voľno

7. liga muži – 17. kolo o 16.30
Visolaje, Sverepec (R, R), Bodiná – Lazy pod Maky-

tou (Mako, Balušík), Dohňany – Lednica (Pastorek), 
Dulov – Praznov (Proč), Kolačín – Šebešťanová (Škro-
vánek), Kameničany majú voľno

8. liga muži – 13. kolo o 16.30
Dolná Breznica – Prejta (Kováčik), Tŕstie – Orlové 

(Brundza), Červený Kameň – Vrchteplá (Hriadel), Ho-
rovce B – Nová Dubnica (Sklenár), Fan Club Púchov 
má voľno

6. liga dorast – 17. kolo o 13,45
Nová Dubnica – Tuchyňa (o 13.00 – Škrovánek, 

Gago), Pružina – Streženice (B. Mihálik, Koleno), Dol-
né Kočkovce – Sverepec (Jandušík, Meluch), Horovce 
– Brvnište (Kováč, Sklenár), Jasenica má voľno

4. liga starší žiaci Sever – 13. kolo o 10.30
Prečín – Dolná Mariková (Brundza), Dohňany – Pru-

žina (Proč), Udiča – Jasenica (Ďuriš), Podmanín – Pa-
pradno (o 13.00 – Brundza), Plevník-Drienové – Do-
maniža (v sobotu o 11.05 – B. Mihálik)

4. liga starší žiaci Juh – 17. kolo o 10.30
Nová Dubnica – Beluša (o 10.00 – Kováčik), Ilava 

– Košecké Podhradie (Kodajová), Bolešov – Lazy pod 
Makytou (Kapila), Dolné Kočkovce – Košeca (Migát), 
Horovce – Lednica (Kováč), Kolačín – Horná Poruba 
(Sklenár), predohrávka 19. kola: Beluša – Košecké 
Podhradie (Meluch)

4. liga mladší žiaci – 9. kolo o 10.30
Lysá pod Makytou – Fan Club Púchov (Vojtík), Lad-

ce – Streženice (Hriadel)
Prípravky MIX U11 – 3. a 9. kolo, 11. 5. o 10.00 

a 11.00
O 1. – 8. miesto
Ilava – Prečín (Vojtík), Beluša – Fan Club Púchov 

(Meluch), Dubnica nad Váhom B – Plevník-Drienové 
(12. 5. o 13,30 a 14,30 – R), Horovce – Domaniža (Ko-
váč)

O 9. – 16. miesto
Bolešov – Sverepec (Gago), Kvašov – Brvnište (r), 

Kolačín – Šebešťanová (Pastorek), Mikušovce – Pod-
manín (Kapila)

O 17. – 24. miesto 
Pruské – Udiča (Ďuriš), Horná Poruba – Dolná Ma-

riková (Kodajová), Lednické Rovne – Praznov (Proč), 
Košeca – Visolaje (7. 5. o 16.00 a 17.00 – Kodajová)

Prípravka MIX U10 – 13. a 18. kolo
Plevník-Drienové – Domaniža (10. 5. O 16.30 a 

17.30 – Janek), Ladce – Ilava (9. 5. O 16,15 a 17,15 
– Hriadel)

4. liga starší žiaci JUH

4. liga starší žiaci SEVER

16. kolo: Beluša – Bolešov 22:0, Lednica – Kolačín 4:1, 
Košeca – Horovce 7:2, Ilava – Nová Dubnica 6:1
1. Beluša 15 13 1 1 125:12 40
2. Lednica 16 13 0 3 107:16 39
3. Lazy 15 13 0 2 77:8 39
4. Košeca 16 11 2 3 68:18 35
5. D. Kočkovce 15 8 1 6 47:23 25
6. Ilava 16 7 3 6 36:46 24
7. N. Dubnica 16 5 3 8 39:47 18
8. Kolačín 16 6 0 10 22:52 18
9. Bolešov 16 5 3 8 39:82 18
10. Horovce 15 4 0 11 16:58 12
11. H. Poruba 15 1 0 14 7:131 3
12. K. Podhradie 15 0 1 14 13:103 1

12. kolo: Dolná Mariková – Domaniža 3:3, Pružina 
– Udiča 11:1, Prečín – Dohňany 10:0
1. Papradno 11 8 1 2 59:18 25
2. Plevník 11 8 0 3 59:10 24
3. D. Mariková 12 7 2 3 61:32 23
4. Domaniža 11 6 2 3 75:18 20
5. Podmanín 11 6 1 4 49:32 19
6. Jasenica 10 6 1 3 30:17 19
7. Udiča 12 5 1 6 38:48 16
8. Prečín 12 3 2 7 35:54 11
9. Pružina 12 2 2 8 31:55 8
10. Dohňany 12 0 0 12 5:158 0

16. kolo: Brvnište – Nová Dubnica 1:2, Streženice 
– Tuchyňa 6:1 (2:1), Ladecký 2, Suder, Hofierka, Hre-
nák,, Galko, Horovce, Jasenica a Sverepec mali voľno
1. N. Dubnica 11 7 2 2 38:18 23
2. Streženice 11 7 1 3 29:16 22
3. Pružina 10 7 0 3 35:9 21
4. Brvnište 12 7 0 5 36:23 21
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 12 4 1 7 29:50 13
9. Horovce 12 0 1 11 15:56 1

TIPOS 3. liga muži
24. kolo: MŠK Púchov mali voľno, Nitra B – Šaľa 2:1, P. 
Bystrica – Zlaté Moravce B 6:1, Veľké Ludince – Nové 
Zámky 4:0, Malženice – Kalná nad Hronom 7:1, Bel-
uša – Lednické Rovne 0:0
1. Malženice 23 15 0 8 53:22 45
2. Beluša 23 13 6 4 36:17 45
3. MŠK Púchov 22 12 8 2 36:19 44
4. Nitra B 23 13 4 6 42:25 43
5. Trnava B 21 11 3 7 42:31 36
6. Šaľa 23 9 6 8 38:28 33
7. P. Bystrica 23 10 3 10 40:33 33
8. Kalná 23 10 3 10 23:32 33
9. L. Rovne 23 7 10 6 26:24 31
10. Gabčíkovo 21 8 5 8 32:27 29
11. V. Ludince 23 6 6 11 23:33 24
12. Zl. Moravce B 22 5 8 9 24:33 23
13. Nové Mesto 22 4 8 10 16:31 20
14. Galanta 21 4 5 12 20:34 17
15. N. Zámky 23 3 1 19 14:76 10

12. kolo: Fan Club Púchov – Nová Dubnica 2:7, Vrch-
teplá – Horovce B 5:0, Orlové – Červený Kameň 2:4, 
Prejta – Tŕstie 1:1, D. Breznica mala voľno
1. N. Dubnica 11 11 0 0 72:8 33
2. Vrchteplá 11 7 1 3 35:30 22
3. Prejta 10 6 2 2 31:17 20
4. Tŕstie 10 6 2 2 25:11 20
5. FC Púchov 11 4 0 7 15:35 12
6. Č. Kameň 10 3 1 6 20:32 10
7. Horovce B 10 2 1 7 17:37 7
8. D. Breznica 10 1 3 6 12:24 6
9. Orlové 11 2 0 9 18:51 6

16. kolo: Lazy – Dohňany 1:4, Kameničany – Šebešťa-
nová 1:6, Praznov – Kolačín 5:2, Lednica – Dulov 3:0
1. Visolaje 14 10 3 1 46:13 33
2. Kameničany 15 9 1 5 42:37 28
3. Šebešťanová 15 8 2 5 45:20 26
4. Sverepec 14 8 2 4 23:14 26
5. Dohňany 14 7 3 4 29:19 24
6. Lazy 15 6 2 7 38:30 20
7. Lednica 15 6 1 8 26:43 19
8. Kolačín 14 5 1 8 31:35 16
9. Dulov 14 4 4 6 19:28 16
10. Praznov 15 5 0 10 35:53 15
11. Bodiná 13 1 1 11 15:57 4

20. kolo: 
Košecké Podhradie – Tuchyňa 0:1, Papradno – Horná 
Poruba 3:2, Košeca – Lysá 2:1, Streženice – Bolešov 
2:0, Pruské – Mikušovce 5:0, Jasenica – Dolné Kočkov-
ce 3:4, Udiča mala voľno
1. Horná Poruba 18 12 2 4 45:20 38
2. Košeca 18 11 3 4 40:17 36
3. Tuchyňa 18 10 5 3 39:22 35
4. Streženice 19 8 6 5 34:25 30
5. Pruské 19 8 5 6 49:31 29
6. D. Kočkovce 19 8 3 8 44:30 27
7. Udiča 18 9 0 9 34:38 27
8. Mikušovce 19 6 4 9 33:32 22
9. Bolešov 18 5 4 9 16:31 19
10. Papradno 18 5 4 9 22:43 19
11. Jasenica 18 6 1 11 26:48 19
12. Lysá 18 5 2 11 30:50 17
13. K. Podhradie 18 4 5 9 19:44 17

5. liga muži
24. kolo: 
Podmanín – Veľké Uherce 1:3, Dolné Vestenice – Cígeľ 
0:1, Brvnište – Plevník 4:1, Trenčianska Turná – Kani-

anka 1:0, Kvašov – Podolie 3:0, Uhrovec – Chocholná-
-Velčice 6:2, Veľké Hradná – Zemianske Kostoľany 1:1
1. D. Vestenice 22 16 1 5 51:22 49
2. Brvnište 23 15 4 4 48:22 49
3. Kvašov 22 14 5 3 47:22 47
4. Cígeľ 23 13 5 5 51:23 44
5. Uhrovec 22 13 5 4 59:32 44
6. V. Uherce 23 10 5 8 34:28 35
7. Podmanín 22 10 4 8 43:36 34
8. Z. Kostoľany 22 9 6 7 36:24 33
9. Ladce 22 8 4 10 34:38 28
10. Chocholná 22 7 2 13 27:43 23
11. Tr. Turná 23 6 4 13 36:61 22
12. Plevník 23 5 5 13 32:56 20
13. V. Hradná 22 5 2 15 22:67 17
14. Podolie 22 3 7 12 16:41 16
15. Kanianka 23 2 5 16 21:42 11
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Šachisti belušského centra voľného 
času obhájili prvenstvo v štvrtej lige

Stolný tenis

Stolní tenisti Hornej Breznice sa predstavia v 
budúcom ročníku šiestej stolnotenisovej ligy. 
Rozhodla o tom odveta kvalifikácie s druhým
mužstvom severnej skupiny 7. ligy – Šebešťano-
vou. Po víťazstve v Šebešťanovej v prvom stret-
nutí 14:4 dokázala Horná Breznica za domácimi 
stolmi zvíťaziť ešte výraznejšie a bez problémov si 
vybojovala postup. Naopak, v siedmej lige budú v 
budúcej sezóne chýbať obe púchovské družstvá. 
Púchov A podľahol v boji o siedmu ligu Sedme-
rovcu D aj v druhom stretnutí a predstaví sa v no-
vovzniknutej ôsmej lige.

Výsledky kvalifikácie:
O postup do 6. ligy: Horná Breznica – Šebeš-

ťanová 15:3, Kocúr, Lipták po 4, Karas, Tomanica 
po 2, Chachula ml. 1, 2 štv. – Mitaš, Šesták, Jaro 
Petrík po 1. Konečný výsledok 2:0 

Do 7. ligy: Púchov A – Sedmerovec D 4:14, Ju-
riga st. 2, Lefko 1, 1 štv. – Miloš Šelinga 4, Minárik, 
J. Mišík, Kasenčák po 3, 1 štv. Konečný výsledok 
2:0 

Právo štartu v oblastných stolnotenisových 
súťažiach v ročníku 2019/2020:

 5. liga:
1. Medeko PB A
2. Pruské A
3. Sedmerovec B
4. Slovan PB A
5. Dubnica 
6. Ladce B
7. Nová Dubnica B
8. Dohňany A
9. TTC PB B
10. Nozdrovice A
11. Beluša A
12. Zliechov
6. liga:
1. Nová Dubnica C
2. Slovan PB B
3. Dolné Kočkovce B
4. Pruské B
5. Dolná Mariková
6. Medeko PB B
7. Sedmerovec C
8. Milochov A
9. Pružina A
10. JoLa Dubnica
11. Udiča
12. Horná Breznica
 7. liga:
1.Červený Kameň
2. TTC PB C
3. Šebešťanová                
4. Miracles Dubnica
5. Nozdrovice B
6. Dolné Kočkovce C
7. Sedmerovec D
8. Papradno
9. Pružina B
10. Milochov B
8. liga:
1. Púchov A                   
2. Dohňany B
3. 3. ZŠ Dubnica
4. Beluša B
5. Púchov B
6. Prečín
7. TTC PB D
 Štart družstiev v jednotlivých ligách sa môže 

zmeniť podľa toho, či sa všetky družstva prihlásia 
do ligy  do ktorej patria, alebo nie.                       (hl)

Horná Breznica do 6. ligy

Družstvo Cirkevného centra voľného času (CCVČ) 
Beluša B  obhájilo minuloročné víťazstvo v 4. lige, keď 
získalo 21 bodov a aj najlepšie pomocné hodnotenie. 
Z 8 zápasov zaznamenalo belušské B-družstvo až se-
dem víťazstiev.

Čo sa týka individuálnych výsledkov hráčov, najviac 
bodov získal Kristián Rúček - osem výhier z osem par-
tií. Plný počet bodov uhral na prvej šachovnici a stal 
sa tak najúspešnejším hráčom 4. ligy. Darilo aj Má-
riovi Mazúrovi, ktorý získal 6,5 bodu 
zo sedem partií. Dobre si počínal aj 
nováčik v belušskom družstve Michal 
Mikuška, ktorý uhral päť bodov zo 
šiestich partií ( 5 výhier, 1 prehra). Pe-
ter Rúček uhral počas sezóny v 4. lige 
päť bodov zo siedmich partií (4 výhry, 
2 remízy, 1 prehra). Adam Kudlej odo-
hral len jednu partiu a zaznamenal 
v nej výhru. Pavol Rúček a Miroslav 
Sehnoutek získali zhodne dva body 
z troch partií a Pavol Bajza uhral 2,5 
boda z piatich partií. Pozitívne je, že 
nikto z hráčov nemal zápornú bilan-
ciu zo zápasov, ale skoro všetci mali 
plusové skóre.

Pre družstvo CCVČ Beluša B je 
veľkým úspechom, že dokázalo dva 
roky po sebe vyhrať túto súťaž, v 
ktorej je vždy veľká konkurencia. Sú 
tu družstvá z Považského Podradia, 
Nemšovej, Dubnice nad Váhom, Tren-
čína, Púchova a Beluše. Hráčom CCVČ 
Beluša blahoželáme k úspechu, ďaku-
jeme za vzornú reprezentáciu a praje-
me veľa ďalších šachových úspechov 
v 4. lige v budúcej sezóne. 

„Ďakujem trénerom Mariánovi Kútnemu ml. a Ma-
rianovi Kútnemu st., ktorí sa vo svojom voľnom čase 
venujú šachistom nielen na šachovom krúžku, ale aj 
pravidelne sa stretávajú so šachistami, ktorí hrajú III. 
a IV. ligu  na šachových tréningoch,  kde sa zdoko-
naľujú v tejto kráľovskej hre. V neposlednom rade ďa-
kujem aj rodičom, ktorí nás podporujú a pomáhajú 
nám. Všetkým patrí veľká vďaka,“ uviedla riaditeľka 
CCVČ Vlasta Orgoníková.                                            (mk)

Poslednú aprílovú sobotu vycestovali mladí hasiči 
z Púchova ukončiť halovú sezónu posledným kolom 
súťaže FÉNIX do Martina. Súťaž sa konala v bývalých 
vojenských skladoch, kde sa teraz nachádza hasič-
ské múzeum. Za účasti 25 družstiev a po príhovore 
sponzora súťaže Ing. Ľubomíra Vanku (spoločnosť 
Florian – hasičská záchranná technika) sa súťaž moh-
la začať. Súťažilo sa na dve kolá, z ktorých sa rátali na-
jlepšie časy. Púchovčania postavili dve družstvá - jed-

no skúsené a druhé zložené zo začiatočníkov. Obidve 
družstvá si počínali dobre, i keď nejaké chyby sa vždy 
vyskytnú. Posledná súťaž bola veľmi ťažká pre deti, 
ale i pre trénerov. Po zhodnotení celého súťažného 
obdobia boli tréneri spokojní.

A-družstvo, ktoré reprezentovalo Púchov pod ve-
dením Jozefa Ridzika, prinieslo výborné výsledky. 
Štyrikrát 2. miesto a jeden krát 1. miesto. Zároveň i 
najmladší adepti pod vedením Ing. Michala Koukala 

si počínali zo súťaže na súťaž 
čoraz lepšie. Všetkým deťom, 
trénerom, riaditeľke ZŠ Goraz-
dová Mgr. Viere Flimmelovej, 
rodičom a ostatným, ktorí pri 
týchto akciách pomáhali je 
potrebné poďakovať. Zvlášť 
deťom, ktoré súťažili. V A-
-družstve to boli Tomáš Kucej, 
Alexander Ridzik, Simonka 
Sečkárová, Adam Krajčovič a 
Max Chovanček, v B-družstve 
Rastislav Bradáč, Zak Chovan-
ček, Vladko Rosina, Viktorka 
Mišunová a Jakub Malinik, za 
ich disciplinovaný prístup a 
bojovnosť. 

Jozef Ridzik st. 

Mladí púchovskí hasiči ukončili halovú 
sezónu posledným kolom v Martine 
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Výsledkový servis mládežníckych futbalových súťaží

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

Prípravky MIX U11

1. liga starší žiaci 
U15
Skupina o umiestnenie
3. kolo: 
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 5:1 (2:1), 
Dobias 2, Jamrich, Bulko – Mynář, Porubčan (vlastný), 

Senica – Zlaté Moravce/Vráble 4:3, Levice – Petržalka 
1:2, Domino – Kalrova Ves a Skalica – Prievidza – od-
ložené na 8. 5.
1. Senica 13 12 1 0 42:10 37
2. Petržalka 12 10 0 2 48:7 30
3. Zl. Moravce 12 7 2 3 26:13 23
4. Dubnica 12 6 2 4 20:10 20
5. Karlova Ves 11 4 3 4 21:18 15
6. MŠK Púchov 12 4 1 7 19:23 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 12 0 1 11 5:54 1
Skupina o titul
4. kolo: 
Inter Bratislava – Trenčín 0:1, Slovan Bratislava – Du-
najská Streda 3:4, Nitra – Trnava 1:2
1. D. Streda 4 3 0 1 10:7 9
2. Trenčín 4 2 2 0 6:3 8
3. Trnava 4 2 1 1 8:6 7
4. Slovan 4 1 2 1 11:7 5
5. Nitra 4 1 0 3 5:10 3
6. Inter 4 0 1 3 2:9 1
U14
Skupina o umiestnenie
3. kolo: FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 1:6 
(1:5), Miščík – Lacko 4, Čmelo, Panáček, Levice – Petr-
žalka 1:4, Senica – Zlaté Moravce 1:0, Domino – Karlo-
va Ves a Skalica – Prievidza – odložené na 8. 5. 
1. Domino 12 9 2 1 33:14 29
2. Petržalka 12 9 1 2 38:9 28
3. Skalica 11 7 0 4 27:16 21
4. Karlova Ves 11 6 2 3 28:11 20
5. MŠK Púchov 12 5 4 3 23:12 19
6. Levice 12 5 4 3 23:17 19
7. Prievidza 11 4 3 4 14:22 15
8. Senica 13 4 2 7 13:23 14
9. Zl. Moravce 12 1 0 11 9:35 3
10. Dubnica 12 0 0 12 9:58 0
Skupina o titul
4. kolo: Inter – Trenčín 0:5, Slovan – Dunajská Streda 
3:0, Nitra – Trnava 2:0
1. Trenčín 4 4 0 0 14:1 12
2. Slovan 4 2 1 1 8:5 7
3. Nitra 4 2 1 1 8:7 7
4. D. Streda 4 2 0 2 9:9 6
5. Trnava 4 1 0 3 1:7 3
6. Inter 4 0 0 4 1:12 0

Skupina o umiestnenie
4. kolo: MŠK Púchov – FK Lok. Trnava 1:5 (0:2), 
Ocelík – Antal 2, Koberčík, Maron, Lukovič, Topoľča-
ny – Rača 2:4, P. Bystrica – Nové Zámky 2:1, Komárno 
– Prievidza 1:0, Domino – Malacky odložené na 8. 5. 
1. Komárno 12 7 2 3 33:20 23
2. MŠK Púchov 12 7 1 4 44:22 22
3. Domino 11 7 1 3 34:20 22
4. Trnava 12 6 3 3 34:12 21
5. Prievidza 12 6 3 3 19:8 21
6. N. Zámky 11 4 3 4 21:18 15
7. P. Bystrica 11 4 1 6 16:24 13
8. Topoľčany 12 3 2 7 16:54 11
9. Rača 12 3 1 8 17:38 10
10. Malacky 11 2 1 8 10:28 7
Skupina o postup
4. kolo: Šamorín – Zlaté Moravce/Vráble 3:3, Piešťany 
– Gabčíkovo 6:0, Skalica – Karlova Ves Bratislava 4:3, 
Petržalka – Myjava 3:0, Inter Bratislava – Dubnica nad 
Váhom 0:2
1. Petržalka 12 10 2 0 38:6 32
2. Dubnica 12 9 1 2 38:13 28
3. Myjava 12 8 0 4 27:18 24
4. Inter 12 4 3 5 18:22 15
5. Gabčíkovo 11 5 0 6 17:31 15
6. Skalica 11 4 1 6 19:26 13
7. Piešťany 12 3 3 6 20:30 12
8. Zl. Moravce 12 2 5 5 20:24 11
9. Karlova Ves 12 2 3 7 17:29 9
10. Šamorín 12 2 2 8 17:32 8

Skupina o 1. – 8. miesto
2. kolo: Horovce – Ilava 0:2, Domaniža – Dubnica nad 
Váhom B 2:6, Plevník-Drienové – Beluša 1:1, Fan Club 
Púchov – Prečín 4:2
8. kolo: Horovce – Ilava 1:5, Domaniža – Dubnica nad 
Váhom B 2:2, Plevník-Drienové – Beluša 2:1, Fan Club 
Púchov – Prečín 8:1
1. Dubnica B 6 4 2 0 24:7 14
2. Domaniža 6 4 1 1 25:11 13
3. Ilava 6 4 1 1 22:9 13
4. FC Púchov 6 4 0 2 22:18 12
5. TJ Plevník 6 1 3 2 9:15 6
6. Horovce 6 2 0 4 10:18 6
7. Prečín 6 0 2 4 7:25 2
8. Beluša 6 0 1 5 7:23 1
Skupina o 9. – 16. miesto
2. kolo: Mikušovce – Bolešov 13:0, Podmanín – Kola-
čín 1:3, Šebešťanová – Kvašov 2:2
8. kolo: Mikušovce – Bolešov 15:0, Podmanínn – Ko-
lačín 1:9, Šebešťanová – Kvašov 2:0
1. Kolačín 6 6 0 0 31:4 18
2. Mikušovce 6 4 0 2 34:10 12
3. Šebešťanová 6 2 3 1 11:7 9
4. Severepec 4 3 0 1 8:5 9
5. Brvnište 4 2 2 0 15:4 8
6. Kvašov 4 0 1 3 2:9 1
7. Podmanín 4 0 0 4 3:18 0
8. Bolešov 6 0 0 6 2:49 0
Skupina o 17. – 24. miesto
2. kolo: Dolná Mariková – Pruské 4:2, Udiča – Visolaje 
0:4, Praznov – Horná Poruba odložené na 6. 5.
8. kolo: Dolná Mariková – Pruské 7:1, Udiča – Visolaje 
3:6, Praznov – Horná Poruba – odložené na 6. 5.
1. D. Mariková 6 4 0 2 23:12 12
2. Visolaje 6 4 0 2 18:11 12
3. H. Poruba 4 2 1 1 15:4 7
4. Košeca 4 2 1 1 9:7 7
5. Udiča 6 2 0 4 11:21 6
6. Praznov 2 1 0 1 2:3 3
7. Pruské 4 1 0 3 6:15 3
8. L. Rovne 4 1 0 3 4:15 3

1. liga mladší žiaci 
U13
Skupina o umiestnenie
3. kolo: MŠK Púchov – Vion Zlaté Moravce/Vráble 
1:0 (0:0), Vavrík, Domino – Levice 10:0, Senica – Inter 
Bratislava 5:3, Karlova Ves – Skalica – odložené na 8. 
5.
1. Domino 10 7 3 0 33:6 24
2. Zl. Moravce 10 6 2 2 35:13 20
3. Senica 10 6 1 3 36:18 19
4. Inter 10 4 4 2 29:14 16
5. MŠK Púchov 10 5 0 5 30:22 15
6. Karlova Ves 9 4 1 4 26:18 13
7. Skalica 9 1 0 8 10:42 3
8. Levice 10 0 1 9 9:75 1
Skupina o titul
3. kolo: Slovan – Prievidza 2:1, Trenčín – Nitra 4:1, Tr-
nava – Dubnica 2:2, D. Streda – Petržalka 4:5
1. Trenčín 10 8 1 1 43:13 25
2. Slovan 10 8 1 1 34:12 25
3. Nitra 10 8 0 2 41:20 24
4. Petržalka 10 4 1 5 21:30 13
5. Trnava 10 3 2 5 28:29 11

6. D. Streda 10 2 2 6 15:29 8
7. Dubnica 10 1 2 7 16:37 5
8. Prievidza 10 1 1 8 16:44 4
U12
Skupina o umiestnenie
3. kolo: MŠK Púchov – Vion Zlaté Moravce/Vrá-
ble 13:7 (8:3), Talda 3, Ročiak 3, Veteška 2, Pavlík 2, 
Šesták, Holma, Valica, Domino – Levice 11:7, Senica 
– Inter Bratislava 1:5, Kalrova Ves Bratislava – Skalica 
– odložené na 8. 5.
1. Inter 10 9 0 1 143:23 27
2. Karlova Ves 9 9 0 0 148:35 27
3. MŠK Púchov 10 6 0 4 98:94 18
4. Domino 10 5 0 5 82:81 15
5. Zl. Moravce 10 5 0 5 89:98 15
6. Senica 10 2 0 8 50:105 6
7. Skalica 9 2 0 7 46:133 6
8. Levice 10 1 0 9 46:133 3
Skupina o titul
3. kolo: Slovan – Prievidza 26:7, Trenčín – Nitra 15:5, 
Trnava – Dubnica 50:0, Dunajská Streda – Petržalka 
10:17
1. Slovan 10 10 0 0 205:48 30
2. Trnava 10 8 0 2 218:33 24
3. Trenčín 10 7 0 3 166:54 21
4. Nitra 10 7 0 3 165:65 21
5. Petržalka 10 5 0 5 93:106 15
6. D. Streda 10 2 0 8 83:177 6
7. Prievidza 10 1 0 9 81:204 3
8. Dubnica 10 0 0 10 37:361 0

Skupina o umiestnenie
4. kolo: MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava 0:3 
(0:1), Topoľčany – Rača Bratislava 1:2, Považská Byst-
rica – Nové Zámky 0:4, Komárno – Prievidza 9:1, Do-
mino – Malacky – odložené na 8. 5.
1. Trnava 12 12 0 0 49:3 36
2. Domino 11 8 0 3 41:10 24
3. Komárno 12 7 1 4 35:28 22
4. MŠK Púchov 12 6 1 5 21:21 19
5. Prievidza 12 6 0 6 23:25 18
6. N. Zámky 12 5 1 6 21:29 16
7. Malacky 11 5 0 6 21:22 15
8. Topoľčany 12 4 1 7 16:25 13
9. Rača 12 3 1 8 11:39 10
10. P. Bystrica 12 0 1 11 4:40 1
Skupina o postup
4. kolo: Šamorín – Zlaté Moravce/Vráble 0:5, Piešťany 
– Gabčíkovo 1:1, Skalica – Karlova Ves 2:2, Petržalka 
– Myjava 2:0, Inter Bratislava – Dubnica nad Váhom 
1:4
1. Zl. Moravce 12 8 1 3 27:11 25
2. Petržalka 12 7 2 3 24:15 23
3. Myjava 12 7 0 5 20:14 21
4. Skalica 11 6 2 3 24:19 20
5. Dubnica 12 5 3 4 23:15 18
6. Gabčíkovo 11 5 2 4 12:15 17
7. Inter 12 5 0 7 16:24 15
8. Karlova Ves 12 3 3 6 22:24 12
9. Šamorín 12 3 3 6 10:21 12
10. Piešťany 12 1 2 9 10:30 5
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SPOMIENKA
Zaplakali oči, zaplakali 
bôľom, keď sme ti, otec, 
dali navždy zbohom. 
Dňa 4. 5. 2019 sme si 
pripomenuli nedoži-
tých 55 rokov Jozefa 
VIGLÁŠA. 
Prosíme o tichu spo-
mienku v modlitbách. 
Spomínajú manželka Jana, synovia Martin a Vla-
dimír, švagor Pavol a svokra Margita Pokojová.

SPOMIENKA
Hoci si odišiel, ale v mysli 
a v našich srdciach stále 
zostaneš. 
Dňa 1. 5. 2019 sme si 
pripomenuli 2. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a ded-
ko Štefan KADLIČEK  
z Dolných Kočkoviec. 

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka 
a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Zostali spomienky a od-
kaz jediný, tak veľmi chý-
baš nám v kruhu rodiny. 
Dňa 3. mája uplynulo 
6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko 
Ľubomír JANDUŠÍK. 
S láskou a úctou spomína 
manželka, syn Ľubomír a dcéra Silvia s rodinami. 

SPOMIENKA
Tam, v nebeskom raji pokoj večný majte, buďte na-
šimi anjelmi, na zemi nás strážte. 
Na milých rodičov Ladislava HROMADÍKA a 
Katarínu HROMADÍKOVÚ, rod. Majčiníkovú, 
ktorí nás opustili do večnosti, otec pred 16 a 
mama pred 31 rokmi. 

S láskou a úctou spomínajú a za tichú
spomienku ďakujú dcéra Albína, 

synovia Ľudovít, František a nevesta s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 4. mája 2019 uply-
nulo 8 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mamička, babič-
ka a prababička Justína 
LUHOVÁ. 
S láskou na ňu spomína 

syn Jozef s rodinou.

SPOMIENKA
More lásky si so sebou 
vzal, prázdno zostalo vša-
de tam, kde znel Tvoj hlas. 
Dňa 6. 5. 2019 si pripo-
míname 6. výročie, čo 
nás navždy opustil man-
žel, otec, dedko a pra-
dedko Emil PALIESEK  
z Horných Kočkoviec. 

S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá, 
pravnúčatá a najbližšia rodina.

SPOMIENKA
Dňa 26. 4. 2019 uply-
nuli štyri smutné roky, 
čo ma opustila moja 
drahá mamička Vlasta 
GULČÍKOVÁ, rod. Miha-
líková. 
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej, prosím, tichú 
spomienku. 

SPOMIENKA
Dňa 10. 5. 2019 si pri-
pomenieme 10. výročie 
čo nás opustil náš mi-
lovaný syn Mgr. Peter 
MARTIŠ. 
S láskou spomínajú ro-
dičia a bratia s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Zostali spomienky a 
odkaz jediný, tak veľmi 
chýbaš v kruhu rodiny. 
Dňa 8. 5. 2019 si pripo-
menieme 15 rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a 
dedko Rudolf 
HALUŠKA z Púchova. 
S láskou a úctou na neho spomíname a za tichú 
spomienku v modlitbách ďakujeme.

Manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 4. mája 2019 sme si 
pripomenuli 30. výročie 
smrti našej mamy, bab-
ky a prababky 
Antónie VALACHOVEJ 
z Dolných Kočkoviec. 
Zároveň si dňa 18. mája 
pripomenieme jej ne-
dožitých 92 rokov. 
S láskou spomínajú dcéry a nevesta s rodinami. 

SPOMIENKA
V týchto dňoch si pri-
pomíname 10. výročie 
odchodu do večnosti 
pána Pavla PASTORKA 
z Púchova. 
S úctou spomínajú dcé-
ra Lenka s manželom, 
vnuk Janko a vnučka 
Dagmar. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu s nami  tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas ubieha a nevráti, 
čo vzal. Len láska, úcta 
a spomienky v srdciach 
zostávajú. 
Dňa 11. 5. 2019 uply-
nie rok, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko 
Ladislav ČVIRIK. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 8. 5. 2019 uplynú 
4 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec, dedko a pra-
dedko Miroslav 
KMOŠENA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tak rýchlo, ako 
odchádza deň a na Teba 
nám ostala spomienka 
len. Ďakujeme Ti, Pane, 
za roky šťastia, ktoré sme  
s Tebou prežili, i za silu 
niesť bolesť vo chvíli, keď 
sme ťa stratili. 
Dňa 11. 5. 2019 si pri-
pomenieme 5. výročie 
úmrtia nášho drahého Mariána ŠALAMÚNA  
z Nimnice. 
Kto ste ho poznali, spomeňte si na neho v tichej 
modlitbe.                      

S láskou spomína manželka a deti s rodinami. 
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tenie pri výkone práce aj mimo nej, dovolenkový 
príplatok, vianočný príplatok, odmeny za kvalitu 
a dodržanie termínov, seriózny prístup). Len se-
riózni záujemci. Kontakt: 0908 787 135, goms@
goms.sk.
• Hľadáme milú, komunikatívnu a zodpovednú 
predavačku do butiku s dámskou módou, ktorú 
baví práca s ľuďmi. Vítaná je aj vitálna dôchod-
kyňa, príp. inv. dôch. Môže byť aj brigádne. Bližšie 
info na tel. 0904 839 821.

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 kuchyn-
ské linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruk-
túr. 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.
• 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, 02001 Púchov (pasáž oproti Divadlu). 
Kontakt: 0902 895 623.

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

PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• 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.

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
• 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.
• Prijmem predavača/čku alebo pomocníčku/ka 
na predaj ovocia a zeleniny na tržnicu v PU. Tel. 
0908 238 945.
• Spoločnosť GOMS, spol. s r. o. prijme do za- 
mestnania pracovníka na pozíciu: Zámočník – 
vodič VZV W1, W2. Vyučenie v odbore a prax je 
výhodou. Základná mesačná zložka mzdy 600 
eur (ranná smena, stravovanie vo vlastnom stra-
vovacom zariadení, nadštandardné úrazové pois-

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

OZNAMY
• Stretnutie rodákov obce Okrut. Stretnutie ro-
dákov a rodinných príslušníkov zaniknutej obce 
Okrut sa uskutoční dňa 22. júna od 14.00. hod.  
v obci Udiča na „Ostrovku“ Obec Okrut zanikla  
v roku 1957 a obyvatelia boli presťahovaní do obcí 
Udiča a Nové Nosice. Mgr. Rudolf Repáč. 

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

 Betonárska oceľ

   Zemné práce Debniace, murovacie 
a pilierové tvárnice

Výroba

a predaj

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 

KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42 
(NONSTOP v prípade úmrtia)

SPOMIENKA
Slza smútku tíško stečie 
po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spo- 
mienka ako večný pla-
meň v srdciach zahorí. 
9. mája 2019 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
Kpt. RNDr. Štefan 
NOVOSAD. 

So smútkom v srdci spomínajú a za tichú
 spomienku ďakujú manželka EVA, syn Štefan, 

mama a sestra Jana s rodinou. 
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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


