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Radnica chce vybudovať na Kolonke 
„štartovacie“ nájomné byty

Takáto možnosť sa naskytla potom, 
čo trenčiansky župan Jaroslav Baš-
ka oslovil púchovskú primátorku so 
zámerom odpredať dvojicu budov 
Strednej odbornej školy Púchov so 
sídlom na Kolonke ako prebytočný 
majetok. Hodnota objektov spolu  
s priľahlými pozemkami predstavuje 
podľa znaleckého posudku 623 tisíc 
eur. Trenčiansky samosprávny kraj 
(TSK) zároveň recipročne prejavil zá-
ujem o kúpu pozemkov pod komuni-
káciami vo vlastníctve mesta Púchov, 
o ktoré sa stará krajská správa ciest.

Na stretnutí primátorka K. Heneko-
vá poslancov informovala o zámere 
prestavať dva objekty školy na bytové 
domy s mestskými nájomnými bytmi. 
Financovanie kúpy nehnuteľností na-
vrhla formou investičného bankové-

ho úveru s rovnomerným splácaním 
po dobu desiatich rokov. 

Podľa slov vedúceho oddelenia vý-
stavby, investícií, životného prostredia 
a stavebného úradu MsÚ Púchov Mi-
roslava Svoradu, po rekonštrukcii by 
bolo možné získať až 48 nových jed-
noizbových bytov s výmerou 30 až 40 
metrov štvorcových. 

Samotná prestavba školských budov 
na mestské bytovky by bola financo-
vaná kombináciou vlastných pros-
triedkov mesta, štátnej dotácie a úve-
ru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB). V roku 2019 bude úlohou mes-
ta zrealizovať kúpu a pripraviť kom-
pletnú projektovú dokumentáciu 
spolu so žiadosťami o poskytnutie 
dotácií a úveru zo ŠFRB. 

Všetkých sedemnásť poslancov prí-
tomných na pracovnom rokovaní s 
primátorkou Púchova po spoločnej 
diskusii,  predostretý zámer prijalo s 
porozumením a zároveň jej dali súhlas 
na podnikanie ďalších krokov nevy-
hnutných k jeho naplneniu.

„Budem veľmi rada, keď poslanci na 
mestskom zastupiteľstve podporia 
tento návrh odkúpenia dvoch škol-
ských objektov a priľahlých pozem-
kov, pretože si myslím, že je to pre 
mesto výhodná investícia. Dopyt 
po štartovacích bytoch pre mladé 
rodiny tu vždy bol. Podľa môjho ná-
zoru je to vynikajúca príležitosť, ako 

pomôcť mladým rodinám v našom 
meste. Poskytnúť mladým rodinám 
možnosť práce, bývania, kvalitné 
školy, mimoškolské aktivity, kultúr-
ne i športové vyžitie je pre mesto 
Púchov jednou z priorít,“ komentuje 
a uzatvára primátorka Katarína Hene-
ková.

O zámere odkúpenia dvoch budov 
s priľahlými pozemkami za účelom 
prestavby na bytové domy s mestský-
mi nájomnými bytmi budú poslanci 
rokovať na najbližšom mestskom 
zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 27. 
februára.   

MsÚ Púchov

Primátorka Púchova Katarína Heneková zvolala na pracovné stretnutie v utorok  
29. januára poslancov mestského zastupiteľstva, aby im predostrela zámer  
radnice vybudovať na Kolonke mestské nájomné byty.

spravodajstvo
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Rozhovor s novou prednostkou mestského úradu JUDr. Ivetou Brindzovou

Môžete našim čitateľom prezradiť 
niečo o sebe? Odkiaľ pochádzate, 
kde ste študovali a kde v súčasnosti 
bývate?
Som rodáčka z Dohnian, kde som 
prežila detstvo a mladosť. Školské 
povinnosti som si plnila v Púchove - 
najskôr na ZŠ Komenského a neskôr 
na gymnáziu, na ktoré mám príjem-
né spomienky. Maturovala som však 
na jazykovom gymnáziu v  Banskej 
Štiavnici, na ktoré som v štvrtom 
ročníku prestúpila z dôvodu, že táto 
škola ako jedna z mála na Sloven-
sku ponúkala v tej dobe rozšírenú 
výučbu anglického jazyka. Vysoko-
školské roky som strávila v Bratisla-
ve, kde som na Právnickej fakulte 
Univerzity Komenského študovala 
právo. Po ukončení štúdia som sa 
vydala, s rodinou bývame v dome  
v Lysej pod Makytou. 

Aké boli vaše doterajšie pracovné 
zaradenia? 
Svoju profesionálnu kariéru som za-
čala na Okresnom úrade v Považskej 
Bystrici, na katastrálnom odbore, 
kde som pracovala ako právnik. Na 
katastrálny odbor som sa vrátila  
v marci 2016, avšak na Okresný 
úrad Púchov, kde som pôsobila až 
doteraz ako vedúca tohto odboru. 
Najvýznamnejšiu a zatiaľ časovo na-
jdlhšiu časť môjho profesionálneho 
života som sa venovala advokácii, 
najskôr ako advokátsky koncipient 
a od roku 2004 som pôsobila v Pú-
chove, kde som mala advokátsku 
kanceláriu. Venovala som sa najmä 
občianskemu, rodinnému a pozem-
kovému právu. V menších mestách 
(ako je napr. aj Púchov) nefunguje 
úplná špecializácia advokáta na istú 
časť práva, záber advokáta je tak veľ-
mi široký, jeho klientela je rozmani-
tá a stretáva sa s rôznymi právnymi 

problémami a situáciami, ktoré sa 
vyskytujú v osobnom a pracovnom 
živote či podnikateľskom prostre-
dí. Tak aj ja som zastupovala a po-
skytovala právnu pomoc mnohým 
subjektom a osobám, medzi nimi 
aj niekoľkým obciam a mestám. 
Takmer 15 rokov som zastupovala 
najväčšieho správcu bytových do-
mov v našom regióne, takže mám 
bohaté skúsenosti so správou by-
tového a nebytového fondu. Verím, 
že všetky doteraz nadobudnuté 
skúsenosti a vedomosti dokážem 
zužitkovať aj na novej pozícii. 

Našich čitateľov by zaujímali aj 
vaše rodinné pomery, prípadne 
vaše záľuby, ktorým sa venujete vo 
voľnom čase. 
Ako som spomínala, som vydatá, 
manžel podniká v oblasti marketin-
gu a reklamy. Mám dve deti, ktoré 
mi robia radosť. Dcéra navštevuje 
gymnázium v Púchove a syn chodí 
na ZŠ J. A. Komenského a aktívne sa 
venuje hokeju. Práve hokej v súčas-
nosti celej rodine zaberá veľa voľ-
ného času, keďže so synom cho-
díme na zápasy a turnaje. Okrem 
trávenia času s rodinou patrí medzi 
moje záľuby história, zdravý život-
ný štýl a móda. A zrejme patrím 
medzi tých šťastlivcov, pre ktorých 
je práca zároveň koníčkom, pretože 
právo ma naozaj baví a snažím sa  
v ňom neustále zdokonaľovať. 

Aká bola vaša motivácia, s ktorou 
ste sa rozhodli prijať funkciu pred-
nostky mestského úradu?
Priznám sa, že keď mi súčasná pri-
mátorka ponúkla túto funkciu, 
veľmi dlho som sa rozhodovala a 
zvažovala za a proti. Počas voleb-
nej kampane, ktorá bola agresívna 
a konfrontačná, plná pseudokáuz 

V piatok 1.  februára primátorka mesta Ka-

tarína Heneková predstavila pracovníkom 

Mestského úradu Púchov novú prednostku -  

JUDr. Ivetu Brindzovú. Pri tejto príležitosti jej 

Púchovské noviny položili niekoľko otázok.

Prednostka MsÚ Púchov JUDr. Iveta Brindzová.

a zavádzania, som si povedala, že 
tohto ja nechcem byť súčasťou. A 
stalo sa. Potvrdilo sa to staré známe 
„nikdy nehovor nikdy“. S Katarínou 
sme boli kolegyne, mala som mož-
nosť osobne ju poznať, zdieľala som 
s ňou radostné i tie ťažké obdobia jej 
života. Poznala som jej zodpovedný 
prístup k práci, vytrvalosť a odhod-
lanie, ochotu pomáhať ľuďom a 
snahu meniť veci k lepšiemu. Jej po-
stoje a životné hodnoty, podobné 
mojim, ma presvedčili, že naša spo-
lupráca by mohla fungovať a mohla 
by priniesť reálne výsledky pre toto 
mesto. 

S akými predsavzatiami a plánmi na-
stupujete do novej funkcie?
Funkcia prednostu mestského úra-
du spočíva najmä v riadení a or-
ganizácii mestského úradu a jeho 
pracovníkov. Predstavuje výkonnú 
zložku v riadení mesta, má zabezpe-
čiť, aby všetko fungovalo na úrovni 
zabezpečovania služieb smerom k 
občanom a podnikateľským subje-
ktom v meste, smerom k voleným 
orgánom mesta, ako i vo vnútri 
samotného mestského úradu. Ak 
mám svoju funkciu začať vykonávať 

odborne a dobre, považujem za pr-
voradé oboznámiť sa v najbližších 
dňoch a týždňoch s organizačnou 
štruktúrou mestského úradu, s  in-
ternými právnymi normami, ktoré 
upravujú chod mestského úradu, 
s  procesmi a činnosťami, ktoré 
mestský úrad zabezpečuje a to v in-
terakcii s pracovníkmi jednotlivých 
oddelení mestského úradu, kto-
rých budem žiadať, aby ma sami 
oboznámili s činnosťami, ktoré na 
svojom úseku vykonávajú. Daj-
te mi preto, prosím, čas, aby som 
najskôr získala základné vstupné 
informácie a urobila si obraz o fun-
govaní mestského úradu a zistila, 
v akom stave sa úrad nachádza. 
Potom budem môcť konkretizovať 
svoje pracovné plány. 

Máte svoje obľúbené životné krédo?
V osobnom živote sa riadim zása-
dou „Nerob ľuďom to, čo nechceš, 
aby ľudia robili tebe“ a v pracovnej 
sfére som zistila, že „Kto chce, hľadá 
spôsob, kto nechce, hľadá dôvod“. 
Všeobecne pre mňa platí, že ne-
mám rada negativizmus.

Otázky kládol Slavomír Flimmel

Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod
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Z pracovného programu primátorky...
V stredu (30. 1. 2019) sa púchovská 
primátorka Katarína Heneková v Brati-
slave stretla so splnomocnencom vlá-
dy SR pre rómske komunity Ábelom 
Ravaszom a jeho spolupracovníkmi. 
Hlavnou témou bola aktuálna ťaži-
vá situácia rómskych spoluobčanov 
bývajúcich v bytovke (Ul. Jána Smre-
ka 485) na Kolonke. Súčasný maji-
teľ bytovky totiž vyzval doterajších 
nájomníkov, aby sa do konca marca 
2019 z prenajatých bytov vysťahovali. 
Rómovia žijúci v tejto bytovke na Ko-
lonke sa následne obrátili na mesto 
so žiadosťou o pomoc a poskytnutie 
ubytovania.  
    Mesto Púchov však nie je inštitú- 
ciou oprávnenou a zodpovednou za 
riešenie ich bytovej otázky, pretože 
nie je vlastníkom dotknutej bytovky. 
Mesto momentálne ani nedisponuje 
žiadnymi voľnými bytovými pries-
tormi, ktoré by mohlo poskytnúť ako 
náhradné riešenie. Z tohto dôvodu 
primátorka K. Heneková zaintereso-
vala do problematiky splnomocnen-
ca vlády pre rómske komunity: „Bol 
veľmi ústretový a navrhol postupy 
ďalšej spolupráce. Verím, že povedie 
k vyriešeniu problematiky Rómov 
bývajúcich v spomínanej bytovke na 
Kolonke v Púchove. V priebehu me- 
siaca február by mal prísť pán Ra- 
vasz na osobnú návštevu Púchova, 
v rámci ktorej sa priamo na mieste 
stretne s dotknutými nájomníkmi a 
navrhne konkrétne možnosti rieše-
nia situácie,“ objasňuje primátorka.
   Celá problematika bola prekonzul-
tovaná aj na pracovnom stretnutí s 
poslancami mestského zastupiteľstva 
29. januára. O tri dni nato (1. 2. 2019) 
pozvala primátorka na mestský úrad 
taktiež zástupcov rómskych spoluob-
čanov z Kolonky, ktorí boli informo-
vaní o výstupoch rokovania so splno-
mocnencom Á. Ravaszom.

Vo štvrtok (31. 1. 2019) primátor-
ka na radnici prijala dvojicu úspeš-
ných púchovských športovkýň, 
ktoré pôsobia v slovenskej hokejo-
vej reprezentácii žien do 18 rokov – 
Romanu Haluškovú (MŠK Púchov) 
a Alžbetu Šulíkovú (ŠKP Bratislava). 
Mladé hokejistky nedávno zvládli 
na majstrovstvách sveta divízie I 
skupiny A v rakúskom Radentheine 
ťažkú úlohu. Na postup medzi naj-
lepšiu osmičku sveta potrebovali 
získať v priamom súboji o postup 
proti Nemecku všetky tri body, čo 
sa im aj po víťazstve 5:1 podarilo. 
V budúcej sezóne sa tak slovenské 
hokejistky do 18 rokov predstavia v 

najvyššej divízii majstrovstiev sve-
ta. Na púchovskú radnicu zavítali 
dievčatá v spoločnosti rodičov a 
funkcionárov MŠK. Primátorka na 
stretnutí vyjadrila ochotu mesta na-
ďalej finančne podporovať mládež-
nícky šport v disciplínach, v ktorých 
má Púchov úspešnú tradíciu.

V nedeľu (3. 2. 2019) sa K. Hene-
ková zúčastnila Výročnej členskej 
schôdze Dobrovoľného hasičského 
zboru v Púchove. V zrekonštruo-

vanej budove hasičskej zbrojnice 
odzneli sumarizujúce správy o čin-
nosti, o preventívnych aktivitách a 
o hospodárení dobrovoľných ha-
sičov za uplynulý rok. Primátorka 
sa oboznámila aj plánom hlavných 
úloh púchovských hasičov pre rok 
2019. V závere vyjadrila presvedče-
nie o ďalšej a širšej spolupráci DHZ 
Púchov i DHZ mestských častí s mes-
tom Púchov. 

MsÚ Púchov, -r-, foto: S. Flimmel

Z tejto bytovky na Kolonke sa majú nájomníci do konca marca vysťahovať.

V spoločnosti hokejistiek A. Šulíkovej. a R. Haluškovej.

Výročná  členská schôdza DHZ Púchov. 
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Viceprimátor mesta Lukáš Ranik: 
Ľudia ocenili, že vieme spolupracovať
Prezraďte našim čitateľom niečo 
viac z vášho súkromného života - 
napr. vaše vzdelanie, rodinné pome-
ry, pracovné zaradenie a pod.
Vyštudoval som Fakultu priemysel-
ných technológií v  Púchove. Ešte 
som slobodný a  niekoľko rokov 
šťastne zadaný. Priateľku som spo-
znal počas štúdia na vysokej škole. 
Pracujem od roka 2016 ako manažér 
MŠK a  od ustanovujúceho zastupi-
teľstva som zástupcom primátorky 
Kataríny Henekovej.

Napriek svojmu mladému veku pa-
tríte k poslancom mestského zastu-
piteľstva, ktorí boli minulý rok zvo-
lení opakovane. Ako ste sa dostali  
k politike?
K politike som sa dostal už ako žiak 
na základnej škole. Vnímali sme so 
spolužiakmi hektické obdobie volieb 
1998, kedy sa blížil koniec vlády Vla-
dimíra Mečiara. Taktiež si pamätám, 
ako sme si robili srandu z  prezi-
dentských volieb, kedy v  druhom 
kole stáli proti sebe Vladimír Mečiar 
s  Ivanom Gašparovičom. Vtedy sme 
si mysleli, že vyhrá Ivan Gašparovič, 
a  tak sme jeho portrét vyvesili na 
nástenku v triede. Bližšie k  politike 
som „pričuchol“ počas okupačného 
štrajku na fakulte v roku 2012, kedy 
sa nám podarilo vyhrať nad nespra-
vodlivosťou. To už si možno veľa ľudí 
ani neuvedomuje, avšak boli sme je-
diní študenti v Čechách a na Sloven-
sku, ktorým sa od pádu komunizmu 
podarilo študentským protestom 
zosadiť rektora vysokej školy a  de 
facto zachrániť tak fakultu. Následne 
som dostal ponuku od mojej strany 
ísť kandidovať do VÚC v  roku 2013 
v rámci  širokej koalície. Odvtedy sa 
aktívne „motám“ v politike... 

Ako hodnotíte volebné obdobie 
mestského zastupiteľstva z rokov 
2014 - 2018? Čo sa vám nepodarilo 
a naopak, s akými rozhodnutiami a 
skutkami ste najviac spokojný?
Myslím si, že sa nám podarilo množ-
stvo úžasných vecí. Zaviedli sme 
mnoho benefitov pre ľudí - zníženie 
parkovného o  polovicu, zavedenie 
obedov pre seniorov za euro, bez-
platnú MHD pre študentov a senio- 
rov nad 65 rokov. Znížili sme zadl-
ženie mesta takmer o  polovicu a 

zároveň sme dokázali vložiť 5 mi- 
liónov eur do investícií v  meste. 
Zvýšili sme razantne transparent-
nosť v samospráve a v mestských 
organizáciách. V  „Odkaze pre sta-
rostu“ sme v  rámci riešení podne-
tov od občanov boli tretí najlepší na 
Slovensku a v otázke komunikácie 
s  občanmi dokonca druhí najlepší 
na Slovensku v mestách do 20 000 
obyvateľov. Máme byť skutočne 
načo hrdí a  v  pozitívnych veciach 
chceme samozrejme pokračovať aj 
v nasledujúcom období.

Pred dvomi rokmi vám niekto v 
noci podpálil auto. Ako skončilo 
vyšetrovanie tohto prípadu?
Bohužiaľ, zatiaľ nijako. Trestné stí-
hanie je prerušené. Aj keď v  prie-
behu minulého roku vyšetrovateľ 
pokračoval v trestnom stíhaní, kon-
com roku ho opäť prerušil. Verím 
však, že aj na okrese pracujú čestní 
a  poctiví vyšetrovatelia, ktorí od-
halia páchateľa a  aj objednávateľa 
tohto trestného činu.

Ku ktorej oblasti komunálnej poli-
tiky máte najbližšie? V ktorej pra-
covnej komisii mestského zastupi-
teľstva chcete pracovať?
Sú to tri oblasti, v ktorých aj pracu-
jem ako člen komisie pri mestskom 
zastupiteľstve: ekonomika, dopra-
va a šport. Myslím si, že vo všetkých 
troch oblastiach sme za posledné 
funkčné obdobie odviedli kus prá-
ce a dosiahli sme veľa pozitívnych 
výsledkov.

Ktorý problém nášho mesta pova-
žujete za najdôležitejší?
Potrebujeme naštartovať bytovú 
výstavbu. Myslím, si že práve teraz 
je ten správny čas. Dlh mesta sme 
za štyri roky znížili takmer o polovi-
cu a získali sme priestor na investo-
vanie. Máme rozpracovaný projekt 
na rekonštrukciu dvoch budov na 
Kolonke na štartovacie nájomné 
byty. Verím, že sa nám tieto dve 
budovy podarí získať od Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Tak-
tiež nás páli otázka vybudovania 
tréningového futbalového ihriska 
s umelou trávou. Sme jedno z po-
sledných miest na Slovensku, kto-
ré takéto ihrisko nemá. Výnimku 

od SFZ máme do konca leta 2020. 
Pokiaľ plochu s umelou trávou do 
tohto termínu nevybudujeme, hrozí 
nám strata najvyšších futbalových 
licencií pre púchovskú mládež, a to 
si samozrejme nemôžeme dovoliť. 

Čo považujete za hlavné body vášho 
programu na najbližšie štyri roky?
Samozrejme je toho viac a  svoj 
program som aktívne prezentoval 
medzi občanmi počas kampane. 
Za môj obvod medzi moje priority 
patrí pokračovanie v  budovaní no-
vej pešej zóny na Sedlišti, výstavba 
cyklochodníkov, pokračovanie v re-
konštrukcii detských ihrísk. Keď to 
zoberiem celkovo z  pohľadu mes-
ta, tak treba aktívnejšie využívať 
eurofondy, zaviesť participatívny 
rozpočet pre občanov, začať budo-
vať nájomné byty, zrekonštruovať 
amfiteáter na Ilonke, či vybudovať 
už spomínané tréningové futbalové 
ihrisko s umelým povrchom.

Prídete v najbližšom období do po-
slaneckého zboru s nejakými kon-
krétnymi návrhmi na riešenie aktu-
álnych problémov?
Určite áno, tak ako v minulosti, keď 
som predkladal veľa návrhov na 

zlepšenie života občanov či fun-
govania mesta. Mám v  pláne v 
mestskom zastupiteľstve pracovať 
aktívne aj naďalej. Zatiaľ je však 
predčasné hovoriť o  konkrétnych 
projektoch, pretože nato treba zís-
kať podporu kolegov poslancov.

Ste známy tým, že organizuje-
te spoluprácu poslancov v rám-
ci poslaneckého klubu „Spolu za 
Púchov“. Ako funguje poslanecký 
klub po novembrových voľbách?
Poslanecký klub „Spolu pre Pú-
chov“ fungoval v minulom období 
veľmi efektívne. Som rád, že každý 
člen tohto klubu, ktorý kandidoval 
v  komunálnych voľbách, sa stal 
opätovne mestským poslancom. 
Ľudia ocenili, že sa vieme dať doko-
py, že vieme spolupracovať a  pra-
covať tímovo. Samozrejme, že po 
voľbách som oslovil poslancov, či 
majú záujem spolupracovať aj na-
ďalej. Momentálne mám dostatok 
podpisov poslancov na zriadenie 
poslaneckého klubu pre funkčné 
obdobie 2018 - 2022. Čoskoro zač- 
neme aktívne pracovať a verím, že 
sa k  nám pridajú aj noví poslanci, 
resp. poslankyne. 

Otázky kládol Slavomír Flimmel

V povolebných číslach Púchovských novín sme čitateľom postupne predstavili piatich nových poslancov mestského 
zastupiteľstva. V rozhovoroch s poslancami pokračujeme s novým viceprimátorom mesta Ing. Lukášom Ranikom.
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Mestská polícia

ZDRAVIE

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Chrípkové ochorenia zatvárajú školy v kraji, 
Púchovský okres zatiaľ odoláva

Problémy s bezdomovcami
Príslušníci mestskej polície zistili pri kontrole 

unimobunky určenej pre ľudí bez domova pri pú-
chovskom cintoríne na Komenského ulici viacero 
porušení podmienok pobytu. Okrem osôb, ktoré 
mali povolenie v unimobunke prespávať, našli 
mestskí policajti v unimobunke aj osoby, ktoré 
neboli na zozname osôb s povolením na nocova-
nie v zariadení. Okrem toho mestskí policajti našli 
na mieste aj osoby pod vplyvom alkoholu. Osoby, 
ktoré neboli na zozname, hliadka z unimobunky 
vykázala. 

Pred unimobunkou sa asi hodinu zdržiavali štyri 
osoby, ktoré sa medzi sebou hádali. Jedna z nich 
bola v stave ťažkej opitosti, muž nevládal chodiť 
a viackrát spadol na chrbát, pri čom si asi vyrazil 
dych, veľmi zle sa mu dýchalo. Hliadka mu privola-
la zdravotných záchranárov, ktorí muža na mieste 
ošetrili a následne ho odviezli na ďalšie vyšetrenie 
do nemocnice. Pri hádke sa v blízkosti nachádza-
li susedia daného objektu a správkyňa cintorína. 
Pohoršovali sa nad správaním hádajúcich sa osôb. 
Na zabezpečenie verejného poriadku bola tiež 
privolaná hliadka Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru Púchov, po ktorej príchode opustili 
hádajúci sa muži priestor pred unimobunkou. 

Nereagoval na podnety...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého v podchode na Moy-
zesovej ulici leží opitý muž, ktorý nekomunikuje. 
Po príchode hliadky mestskej polície muž, ktorý 
bol evidentne pod vplyvom alkoholu, nereagoval 
na žiadne podnety mestských policajtov, ktorý 
pomocou tiesňovej telefonickej linky privolali 
zdravotných záchranárov. Tí ho previezli na ur-
gentný príjem do považskobystrickej nemocnice, 
priestupok vzbudzovania verejného pohoršenia 
je v riešení. 

Klopal na nesprávne dvere
Zo žiadosťou o odchytenie túlavého psa, ktorý 

sa pohyboval pred domom ohlasovateľa, sa na 
púchovských mestských policajtov obrátil muž z 
Beluše. Podľa vlastných slov mu odmietol pomô-
cť starosta obce, rovnako, ako považskobystrický 
útulok Hafkáči. Neuspel ani na mestskej polícii, 
na dispečingu mu vysvetlili, že púchovskí mestskí 
policajti nemajú oprávnenie zasahovať v sused-
ných mestách či obciach. 

Pobehoval bez vôdzky...
Hliadka mestskej polície zistila priestupok vo 

vnútrobloku na Moravskej ulici. Na verejnom 
priestranstve sa pohyboval pes bez vôdzky. Hli-
adka na mieste našla muža, ktorý následne psa 
uviazal. Buldoček bol registrovaný v obci Streže-
nice, mestskí policajti priestupok proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta vyriešili napome-
nutím.

Zranená mačka ušla
Hliadku mestskej polície privolali na Ulicu špor-

tovcov, kde sa pred vchodom do Centra voľné-
ho času v Púchove mala nachádzať krvácajúca 
mačka. Mestskí policajti na mieste našli strakatú 
vypĺznutú mačku, ktorá bola evidentne chorá. Po 
príchode hliadky ušla popod plechový plot sme-
rom k odhánkam.    

Zaspali na chodbe slobodárne
Mestskí policajti v spolupráci so štátnou políci-

ou vykázala z priestorov slobodárne štyroch pod-
napitých bezdomovcov. Políciu privolali obyvate-
lia slobodárne, kde sa bezdomovci opili a zaspali. 
Priestupky vyriešili napomenutím. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese o takmer 600 
prípadov na 100.000 obyvateľov a dosiahla úroveň 
2281 ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť v 
okrese Púchov bola piata najvyššia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. 

V celokrajskom meradle stúpla v minulom týždni 
chorobnosť na akútne respiračné ochorenia o 28,12 
percenta na úroveň 2253 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. Akútne respiračné ochorenia trápili v minu-
lom týždni najmä deti do päť rokov. Lekári nahlásili v 
minulom týždni v Trenčianskom kraji 7963 akútnych 
respiračných ochorení.

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ocho-

renia bola v minulom týždni v Trenčianskom kraji v 
okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2478 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 1817 
ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Par-
tizánske. 

Z celkového počtu ochorení bolo 938 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť stúpla v minulom 
týždni v Trenčianskom kraji o 46 percent. Chrípka na-
jviac trápila mládež od 15 do 19 rokov. 

Pre chrípku museli v Trenčianskom kraji prerušiť 
školské vyučovanie v 11 materských a jednej základ-
nej škole. Ani jedna z nich nebola v Púchovskom 
okrese. 

(r)  

Dňa 31. januára, krátko pred štvrtou hodinou popo-
ludní bol ohlásený požiar strechy rodinného domu v 
obci Lednické Rovne, časť Horenická Hôrka, v okrese 
Púchov. 

Na zásah boli postupne vyslaní štyria príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Púchova s dvomi zá-
sahovými vozidlami a traja hasiči z Považskej Bystrice 
s jedným ks techniky.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo 
prieskumom zistené, že požiarom je zasiahnutá stre-
cha neobývanej novostavby rodinného domu. Hasiči 

zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom 
lokalizácie požiaru dva hasebné prúdy za súčasného 
rozoberania konštrukcie strechy a vyhľadávania skry-
tých lokálnych ohnísk pomocou termovíznej kamery. 
Počas hasebných prác profesionálnym hasičom asis-
tovali aj členovia DHZO Lednické Rovne.

Krátko pred piatou hodinou popoludní bol požiar 
zlikvidovaný a požiarisko opätovne skontrolované 
termokamerou. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina 
vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. 

KR HaZZ Trenčín

V Lednických Rovniach zhorela vo štvrtok 
strecha novostavby rodinného domu

Počas prvých štyroch týždňov tohto roka si cesty 
okresu Púchov nevyžiadali žiadnu obeť. Krajské ces-
ty však už majú štyroch mŕtvych, čo je po Trnavskom 
samosprávnom kraji druhý najväčší počet spomedzi 
všetkých slovenských krajov. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa od začiatku roka 
stalo 98 dopravných 
nehôd, čo je o desať 
viac, ako v rovnakom 
období minulého 
roku. Vyžiadali si štyri 
ľudské životy, čo je 
o tri viac, ako v rov-
nakom období roku 
2018. Ťažké zranenia 
utrpeli štyri osoby 
(medziročný nárast o 
jednu). 

Na slovenských 
cestách sa tento rok 
stalo 860 dopravných 
nehôd, čo je o 65 me-
nej, ako v rovnakom 
období minulého 

roku. Zomrelo pri nich 13 ľudí, čo je o jedného viac, 
ako v rovnakom období minulého roku. Najviac obe-
tí – päť, majú cesty Trnavského samosprávneho kraja. 
Nikto zatiaľ nezomrel na cestách Bratislavského, Ži-
linského, Banskobystrického a Košického kraja. 

KR PZ Trenčín 

POLÍCIA INFORMUJE

Cesty Púchovského okresu sú v tomto 
roku stále bez obetí dopravných nehôd
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Januárové vítanie 
detí  do života 

Filip Pecho Lívia Chovancová Matej Janco Miroslav Pantúček

Viktória KonečnáSofia Filiačová

Andrej Danihlík Eliška Změlíková Ella Pilná Ema Jankejechová

V utorok 29. januára 2019 v Župnom dome 
slávnostne privítala do života najmladších  
Púchovčanov primátorka Katarína Heneková.
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Osem mesiacov pred spojením SOŠ 
Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rov-
ne, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK), do Spojenej školy v Púchove, 

školy pripravili spoločnú výstavu ve-
novanú histórii odievania a sklárskej 
tvorby. 
„Výstava sa koná pri príležitosti vi-
acerých dôležitých medzníkov, kto-
ré si v tomto roku pripomíname. V 
roku 1939 vznikla Prvá slovenská 

PUTOVANIE STOROČÍM 
– výstava histórie odievania a sklárskej tvorby 

továreň odevov, predchodkyňa 
Makyty Púchov, o štyri roky neskôr 
bola zriadená Rolného škola práce, 
neskôr premenovaná na Odevnú 
školu v Púchove. V roku 1949 vznik-
lo Stredisko pracujúceho dorastu, v 
súčasnosti Sklárska škola v Lednic-
kých Rovniach. V roku 2018 sme si 
pripomenuli aj 100. výročie vzniku 
Československa. Všetky tieto výro-
čia vyústili do pripravovanej výsta-
vy s názvom Putovanie storočím, 
ktorá je poctou kreatívnej tvorbe 
v púchovskom regióne. Jej neod-
deliteľnou súčasťou je aj odevný a 
sklársky priemysel,“ priblížila riadi-
teľka SOŠ Púchov Lenka Jancíková.

Spojením dvoch škôl s bohatou his-
tóriou sa začnú písať nové, moder-
né dejiny odborného vzdelávania 
v Púchove. Vzdelávanie sklárskych 
odborníkov sa z neďalekých Led-
nických Rovní presunie do Púcho-
va, kde Trenčianska župa vytvorí 
vhodné podmienky pre študentov, 
vrátane ubytovania, stravovania či 
mimoškolských a športových aktivít. 
„Spoločne organizovaná výstava 
je znakom toho, že obe školy spo-
lupracujú a vzájomne sa dopĺňajú 
pri vzdelávaní zručných a kreatív-
ne mysliacich odborníkov. Výstava 
je prehliadkou študentských prác. 
Odevná tvorba žiakov spoločne s 
módnou fotografiou znázorňujú, 
ako sa vyvíjala móda počas minu-

Prvý spoločný projekt Strednej odbornej školy (SOŠ) Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne 
predstavila širokej verejnosti študentské práce žiakov z odborov styling a marketing i ume-
lecké diela významných absolventov sklárskej školy. Vernisáž výstavy Putovanie storočím sa 
konala v stredu 30. januára 2019 v priestoroch Župného domu v Púchove.

lého storočia. Ukážky sklárskych vý-
robkov sú zase prehliadkou úspešnej 
tvorby absolventov sklárskej školy,“ 
doplnila Jancíková. 

Myšlienkou výstavy je pokus o po-
chopenie doby a vývoja ľudstva 
prostredníctvom odevu, keďže 
móda bola vždy odrazom doby, ale 
i spoločenskej a politickej situácie. Z 
vystavovaných ukážok si budú môcť 
návštevníci prezrieť napríklad unifor-
my z vojnových rokov, kombinézy z 
rokov šesťdesiatych či krásu úžitko-
vého skla, jeho výtvarné spracovanie 
a rôzne techniky maľby. 

Spoločná výstava SOŠ Púchov a SOŠ 
sklárskej Lednické Rovne potrvá až 
do štvrtku 14. februára 2019. Vďaka 
výstave majú prípadní budúci štu-
denti Spojenej školy v Púchove mož-
nosť dozvedieť sa viac o štúdiu na 
tejto škole.

TSK, foto: S. Flimmel
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Snehuliakiáda na Sedlišti
Krásne zimné popoludnie, na Sed-
lišti za ZŠ Mládežnícka pobehujú 
detičky. Čo sa deje? Stavajú tam sne-
huliakov! Nabehli aj rodičia, otcovia 
a mamičky. Pracovali s veľkým nad-
šením tak, že bola radosť sa na nich 
pozerať. 

Ako to vzniklo? Dve malé spolužiač-
ky Emka a Anetka chceli stavať sne-
huliaka, ale neobyčajne – vo veľkom 
štýle. Ja ako Emkina babka spolu s 
Anetkinou mamou sme si povedali: 
„Spravme súťaž pre deti v stavaní 

snehuliakov!“ Anka zavolala po-
slankyni za mestskú časť Sedlište 
Ľubici Kuchařovej. Jej odpoveď 
bola pozitívna a s elánom sa ešte  
v ten deň spojila s poslancom Mi-
roslavom Bučkom. Obaja boli veľmi 
ústretoví. Pán učiteľ dohodol po-
trebné náležitosti v škole, ktorá po-
skytla k dispozícii školské ihrisko a 
prisľúbil uvariť teplý čaj pre deti. Na 
druhý deň bolo všetko dohodnuté. 

Obe naše dievčatá sa s veľkou ver-
vou pustili do príprav. Vyrobili ko-

runky a ozdoby pre budúcich sne-
huliakov. Pani poslankyňa nakúpila 
darčeky, rekvizity na snehuliakov a 
tiež občerstvenie pre účastníkov. 
Pretože snehuliaci sú o snehu, pô-
vodný termín akcie sme museli pre 
zlé poveternostné podmienky zru-
šiť. Počkali sme na vhodné počasie, 
ktoré sa vydarilo v stredu 30.  janu-
ára.  Keď padla tretia hodina, ihris-
ko sa naplnilo. Snehuliaci začali 
vyrastať ako huby po daždi. Neboli 
to obyčajní snehuliaci. Detičky vyu-
žívali svoju fantáziu a tým najmen-
ším boli nápomocní aj rodičia. I keď 
sneh nebol celkom ideálny, snaha 

a chuť zvíťazila. Prežili sme krásny a 
vydarený deň, ľudia na Sedlišti si boli 
bližší ako po iné dni. 
Rozhodli sme sa, že takúto akciu bu-
deme robiť každoročne, len aby bol 
sneh. Ďakujem viceprimátorovi Lu-
kášovi Ranikovi a poslancovi za Sed-
lište, že z úradu doviezol svietiaceho 
snehuliaka a audiotechniku a počas 
podujatia sa zabával s  detičkami. 
Ďakujem OC Kaufland za ovocie. Ďa-
kujem najmä poslankyni Ľubici Ku-
chařovej, ktorá obetovala veľa času a 
energie v prospech tohto podujatia.

Viera Bodoríková

Matematické talenty
Centrum voľného času Včielka v spolupráci so ZŠ Gorazdova Púchov dňa 
30. januára 2019 zorganizovali pre žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ a 8-ročného gym-
názia okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z5, Z9. Súťaže sa 
zúčastnilo 51 žiakov, z toho 29 žiakov v kategórii Z5 a 22 žiakov v kategórii 
Z9. Žiaci prišli súťažiť z deviatich škôl: CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ Mládežníc-
ka Púchov, ZŠ s MŠ Lazy p. Makytou, ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ E. Schreibera 
Lednické Rovne, ZŠ s MŠ Záriečie, Gymnázium Púchov, ZŠ J. A.Komenského 
Púchov a ZŠ Beluša. 
Všetkým víťazom gratulujeme a ďakujeme pedagógom za prípravu žiakov. 
Okresnej matematickej komisii ďakujem za hodnotenie súťaže a vedeniu ZŠ 
Gorazdova Púchov za spoluprácu pri organizovaní súťaže. 
Víťazi a úspešní žiaci v kategórii Z5: 1. Matej Tomáš, ZŠ Beluša, 2. Simona 
Ciesarová, ZŠ Mládežnícka Púchov, 3. Ľubomír Talda, ZŠ Gorazdova Púchov
Víťazi a úspešní žiaci v kategórii Z9: 1. Andrej Pobežal, ZŠ Mládežnícka 
Púchov, 2. Maroš Šedík, ZŠ Beluša, 3. Patrik Vajdík, ZŠ E. Schreibera L. Rovne
3.- 4. Katarína Lazovanová, ZŠ Mládežnícka Púchov
Víťazi v kategórii Z9 postupujú do krajského kola a všetci im držíme palce.

Gabika Támová, CVČ Včielka Púchov

Kúpele v regióne

Termálne bazény:  

Bazén Grand:            

Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 17:30 hod.
                                         predajprocedur@slktn.sk

v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.

1.12. - 23.12.2018  a  2.1. - 28.2.2019

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

www.kupele-teplice.sk

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

Kúpele v regióne

Termálne bazény:  

Bazén Grand:            

Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 17:30 hod.
                                         predajprocedur@slktn.sk

v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.

1.12. - 23.12.2018  a  2.1. - 28.2.2019

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

www.kupele-teplice.sk

aj pre občanov

NÁŠHO MESTAaj pre občanov NÁŠHO MESTA
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Z januárových pracovných rokovaní komisie výstavby

Komisia riešila žiadosť o prenájom a 
následné odkúpenie pozemkov pre 
zámer výstavby bytového domu pri 
ZŠ Mládežnícka. Žiadateľ predstavil 
komisii investičný zámer prestavby 
bývalej výmenníkovej stanice na by-
tový dom s 13 bytovými jednotka-
mi a súčasne aj s návrhom riešenia 
potrebných parkovacích státí. Ko-
misia nemá výhrady k  predložené-

mu zámeru. V prípade, že realizácia 
stavby bude v  kolízií s  jestvujúcim 
chodníkom, bude potrebné zabez-
pečiť zo strany žiadateľa jeho prelo-
ženie. Žiadateľ vybuduje potrebné 
parkovacie miesta, ktoré budú ve-
rejné. Komisia odporúča prenájom 
pozemkov pod stavbou bytového 
domu počas doby výstavby a  od-
predaj po kolaudácií stavby za cenu 
podľa znaleckého posudku.

Ing. arch. Daniela Šicová informova-
la komisiu o realizácii investičných 
akcií presunutých z roku 2018 - par-
kovacie plochy, odvodnenia par-
kovacích miest, fasáda na hasičskej 
zbrojnici v Horných Kočkovciach, 
dodávka záhradných kompostérov. 
Na rok 2019 sú naplánované reali-
zácie: rozšírenie kapacity MŠ Lien-
ka - NFP, spevnené plochy, sociálne 
zariadenie hasičskej zbrojnice v 
Púchove – dotácia MV SR, mestská 
optická sieť a rekonštrukcia komu-
nikácie pri KVC. Ďalšie investičné 
akcie budú zaraďované do rozpočtu 
podľa projektovej pripravenosti a fi-
nančných možností.

Komisia posúdila žiadosť o odkúpe-
nie pozemku a budovy bývalej sprá-

vy cintorína v Púchove. Žiadatelia 
pozemok a budovu, s ktorými bez-
prostredne susedia, plánujú využiť 
na rozšírenie svojho dvora, parko-
vanie a na hospodárske využitie. 
Vzhľadom na skutočnosť, že mesto 
predmetný objekt využíva na cha-
ritatívne účely - ubytovanie pre so-
ciálne odkázaných občanov a zatiaľ 
nemá náhradné riešenie pre takéto 

situácie, komisia v súčasnosti ne-
odporúča odpredaj uvedených ne-
hnuteľností. 

Lesy SR mali v predchádzajúcom 
období v prenájme lesné pozem-
ky vo vlastníctve mesta vo výmere 
cca 10 hektárov. Teraz Lesy žiadajú 
na ďalších 5 rokov zníženie ročnej 
výšky nájmu z 1231 eur na 200 eur. 
Dôvodom zníženia nájmu zo strany 
nájomcu je investícia do opravy 
komunikácie k ZO Skala a výrub 
rizikových stromov pri oploteniach 
rodinných domoch na Lachovci v 
celkovej hodnote 17 256 eur. Ko-
misia výstavby odporúča predložiť 
kalkuláciu výpočtu ceny nájmu a 
následne adekvátnu výšku nájmu 
posúdiť v ekonomickej komisii.

Mesto eviduje viacero žiadostí na 
odkúpenie pozemkov pre výstav-
bu garáží a komisia nedoporučuje 
ich priamy predaj. Problém s par-
kovaním plánuje mesto riešiť nie 
prístavbami k jestvujúcim garážam 
ale komplexne - realizáciou parko-
vísk v  najkritickejších lokalitách. 
Komisia upozorňuje žiadateľov, že 
ponukového konania alebo verej-
nej súťaže sa môžu zúčastniť via-

cerí záujemcovia, pričom rozhoduj-
úca bude ponúknutá výška kúpnej 
ceny.

Členovia komisie ešte na svojom 
novembrovom výjazdovom zasad-
nutí riešili žiadosť o odpredaj spolu-
vlastníckeho podielu v  súvislosti so 
zámerom výstavby pavilónu Domo-
va sociálnych služieb a Zariadenia 
pre seniorov. Investor na predložil 
zámer, ktorý počíta s využitím celej 
parcely a navrhol zmenu umiestne-
nia včelnice. Komisia nemá výhrady 
k predloženému zámeru a podporu-
je výstavbu DSS. Na výjazdovom za-
sadnutí odporučila, aby žiadateľ na-
vrhol možný prístup k plánovanému 
premiestneniu včelnice a zabezpečil 
potrebnú úpravu územia, oplotenie 
a  vybudovanie skladových priesto-
rov podľa požiadaviek CVČ. 

Komisia odporučila predĺženie 
prenájmu pozemku pod zmrzli-
novým stánkom v areáli mestskej 

tržnice ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa, dĺžku nájmu zosúladiť s 
termínom pripravovaného zámeru 
revitalizácie vonkajších trhových 
priestorov. Zaoberala sa tiež revitali-
záciou mestskej tržnice a vzhľadom 
na plánovaný zámer výstavby objek-
tu na susednom pozemku. Zhodla 
sa, že je potrebné riešiť problém 
využitia vonkajších a  vnútorných 
plôch tržnice koncepčne. Jestvujúci 
nevyhovujúci stav vonkajšej časti 
komisia navrhuje dočasne riešiť be-
žnou údržbou, vyčistením a opravou 
náterov v  súčinnosti s  nájomcom. 
Žiadosť o vybudovanie parkovacích 
miest vo vnútrobloku obytného 
domu (súpisné číslo 810) riešila ko-
misia na výjazdovom zasadnutí a od-
poručila spracovanie štúdie riešenia 
predmetného vnútrobloku aj s mož-
nosťou vytvorenia nových parkova-
cích miest. 

Z podkladov MsÚ Púchov
 spracoval S. Flimmel

Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania sa pod vedením svojho pred-
sedu Miroslava Kubičára v uplynulý mesiac stretla až dvakrát. Prvé rokovanie sa uskutočnilo 
16. januára a 30. januára bolo tzv. výjazdové rokovanie komisie.

Mesto Púchov hľadá finančného účtovníka
Kvalifikačné predpoklady 
a požiadavky:
- minimálne SŠ vzdelanie s mat. ekon. 
zamerania odbor účtovníctvo,
- vítaná je odborná prax v účtovníctve a 
vo verejnej správe
- odbornosť: znalosť príslušnej legisla-
tívy v oblasti účtovníctva a rozpočtu 
verejnej správy,
- aktívna práca s PC a inými bežne po-
užívanými komunikačnými technoló- 
giami (MS Word, Excel..),
- samostatnosť, zodpovednosť, komuni-
katívnosť, analyt. myslenie,
- bezúhonnosť, spoľahlivosť na právne 
úkony v plnom rozsahu a osob. predpo-
klady na výkon funkcie,
- zdravotná spôsobilosť na výkon funk-
cie,
- vodičský preukaz „B“ výhodou.

Zoznam požadovaných 
dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výbe-
rového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis, 
motivačný list a fotokópiu dokladu  
o vzdelaní,
- predloženie výpisu z registra trestov 
(nie staršieho ako 3 mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej a dušev-

nej spôsobilosti pre výkon práce,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-
kých údajov uvádzaných v prílohe žia-
dosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných 
údajov pre potreby výberového konania 
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.  
o ochrane osobných údajov v znení ne-
skorších predpisov.

Základná zložka mzdy: podľa zákona 
553/2003 Z. z., min. 650 € brutto.

Žiadosti spolu s požadovanými do-
kladmi v súlade s kvalifikačnými pred-
pokladmi a požiadavkami doručte 
osobne do podateľne Mestského úra-
du Púchov alebo poštou na adresu: 
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 
821/21, 020 01 Púchov v zalepenej 
obálke označenej nápisom ,,Neotvá-
rať – VK na pozíciu Finančný účtovník“ 
do 13. februára 2019 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania 
oznámi výberová komisia prihláseným 
uchádzačom, spĺňajúcim podmien-
ky zaradenia do výberového konania 
najmenej sedem dní pred výberovým 
konaním.

MsÚ Púchov
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Aktuálne spod Lachovca
Nový Výbor MČ Pod Lachovcom
V decembri 2018 boli započaté prí-
pravné práce na zostavenie a voľbu 
nového Výboru v mestskej časti č. 1. 
Pod Lachovcom, ktoré vyvrcholili v 
stredu 30. januára ustanovujúcim za-
sadnutím v CSS Chmelinec. Kľúčovým 
bodom programu boli voľby nových 
členov a funkcionárov výboru. Pre 
mestskú časť č. 1. Pod Lachovcom je 
platnými zásadami stanovený počet 
päť členov. Členmi VMČ sa automatic-
ky stali v komunálnych voľbách zvole-
ní poslanci. Ďalších traja boli volení v 
tajnej voľbe z náhradníkov za poslan-
cov a z občanov. 
Nový výbor bude zatiaľ pracovať v 
tomto volebnom období v zložení 
Ing. Pavel Melišík – predseda, Ing. 
Daniel Lako – podpredseda, Zuzana 
Obertová – zapisovateľka, Jaroslav 
Fujerík – člen. Volebná komisia doda-
točne anulovala druhé kolo volieb pre 
neprítomnosť jedného náhradníka za 
poslanca pre akútnu virózu a rozhod-
la, že piaty člen výboru bude zvolený 
na najbližšom zasadnutí. V rámci ďal-
šieho rokovania sa výbor zameral na 
pripravované programové vyhláse-
nie a zaviazal poslancov presadzovať  

v ňom priority našej MČ.
Činnosť VMČ je v mestskej legislatíve 
upravená v „Zásadách činnosti výbo-
rov v  mestských častiach Púchova,“ 
schválených ešte v roku 2007.  Ing. 
Melišík v  spolupráci s poverenou 
vedúcou právno-organizačného od-
delenia Ing. Brindzovou, PhD. pripra-
vujú novelizáciu týchto zásad, ktorá 
bude predložená na prerokovanie 
do februárového MsZ.

Optická sieť
Príchod zimy, koncoročné sviatky a 
nečakaný nadmerný prídel snehu v 
januári čiastočne pribrzdil vlani ope-
rátormi Orange a Slovak Telekom 
rozbehnutú realizáciu optickej siete 
v našom meste. Výhody využitia pri-
pojenia na optickú sieť obšírne opísal 
jeden z vyššie spomenutých operá-
torov v PN č. 3. Realizátor - firma SUP-
Tel pred spomínaným príchodom 
snehu urobila opatrenia, aby mohli 
byť chodníky v zime udržiavané a 
má mestom schválené povolenie 
na pokračovanie prác a rozkopávok 
na uliciach Sládkovičova, Podjavo-
rinskej a J. Kráľa do 14. marca 2019. 
Práce budú pokračovať v závislosti 

od počasia. Pozitívnou správou je, že 
doteraz „naťahané siete sú živé“ a po-
stupne budú spúšťané do prevádzky 
prípojky. V prvej polovici februára na 
celej ulici Pod Lachovcom, nepárne 
orientačné čísla rodinných domov 
na ulici J. Kráľa (od 1 po 45) a bytové 
domy č. 1262/58, 1263/60. Za cin-
torínom sú urobené v niektorých BD 
vnútorné rozvody s predpokladom 
spustenia do prevádzky do konca 

februára. V najbližších dňoch sa začne 
aj s pripojením BD 1651/88 a 1652/90 
pri „starých pumpách“. No a prosba 
na občanov zo spomínaných ulíc o 
pochopenie a strpenie dočasných 
obmedzení počas nepopulárnych, ale 
nevyhnutných výkopových prác, na-
vyše komplikovaných vrtochmi pani 
zimy, stále platí.

Ing. Pavel Melišík, 
poslanec MsZ, predseda VMČ č. 1.

PÚCHOV    

09769 09880 - lidl Zihadielko 4_A3_sirka_zlucene.indd   43 7.1.19   16:35
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6., 13., 20. 2. (vždy v stredu)
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľné-
ho času Včielka. Čitáreň ŽD. 

8., 15. 2. (vždy v piatok)
Výtvarný ateliér pre všetkých 
o 17:00 h 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného ume-
nia. Podkrovie ŽD. 

9. 2. (sobota)
NA CESTE: Magická Kolumbia
o 18:30 h
Krajina, kde je všetko veľké. Balkóny s buge-
nvileami, avokádo, aj druhová rozmanitosť. 
Márquez, Escobar a koloniálna minulosť. 
Čitáreň ŽD.

14. 2. (štvrtok) 
Kreatívny workshop: Výroba masiek o 17:00 h
Začalo obdobie fašiangov a s nimi prichá-
dzajú aj karnevaly. Na workshope sa na 
chvíľu presunieme do nádherných Benátok 
a inšpirujeme sa ich čarokrásnymi maska-
mi, ktoré sa pokúsime vyrobiť. Zažiarte na 
tohtoročnom karnevale. Workshopom pre 
malých i veľkých vás bude sprevádzať vý-
tvarníčka Paulína. Čitáreň ŽD.

17. 2. (nedeľa)
Rozprávková nedeľa / 
čítame deťom o 16:00 h 
Príďte si so svojimi deťmi užiť nedeľné po-
poludnie s knihou. Čakajú na vás pútavé 
detské príbehy. Podujatie organizujeme  
v spolupráci s Mestskou knižnicou V. Roya  
Púchov. Kaviareň Podivný barón.

23. 2. (sobota)
Koncert: TROJKA ZUZANY 
HOMOLOVEJ o 19:00 h
Koncert Zuzany Homolovej s predskoka-
nom. 

Výstava: Putovanie storočím
Výstava Strednej odbornej školy Ivana 
Krasku v Púchove venovaná histórii módy a 
súčasne 100. výročiu vzniku ČSR. 
Výstava potrvá v podkroví Župného domu 
do 14. februára 2019. 

Február
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda, 6. 2., 17.30 h  

ŽENY V BEHU 
Věra (Zlata Adamovská) prežila s Jindřichom perfektný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho 
posledné prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žia-
dny problém. Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilometrov ako rodinná 
štafeta. Dcéry sa však do behania príliš nehrnú. Majú úplne iné starosti...
MN 12 rokov – ČR – Cinemart – 93´ – česká verzia – komédia . Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 6. 2., 19.30 h  

FAVORITKA  
Na kráľovskom dvore nešťastnej a slabej anglickej panovníčky Anny Stuartovnej dochádza ku ka-
ždodennému boju o jej vrtkavú priazeň. Usilujú sa o ňu nielen ministri a vojvodcovia, ale pre-
dovšetkým jej dve spoločníčky, Lady Sarah a komorná Abigail. Tieto dve dámy sa v dráme plnej 
čierneho humoru nezastavia pred ničím. 
MN 15 rokov – USA/Ir.,/VB – Cinemart – 119´ – titulky – dráma, komédia, historický. Vstupné 
5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 8. 2., 17.30 h     Sobota, 9. 2., 19.30 h

NA STRECHE 
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočisko Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vi-
etnamcovi, ktorého našiel ukrytého na streche svojho domu. Spolužitie nie práve najpriateľskej-
šieho pána, nahnevaného na celý svet, ktorý mu neuchopiteľne uniká a mladíka, ktorý hľadá vý-
chodisko zo zúfalej situácie v neznámom meste, prináša množstvo trecích plôch, tragikomických 
situácií, ale i prekvapivých nápadov a riešení. 
MN 12 rokov – ČR,SR – Continentalfilm – 100´ – originál verzia – tragikomédia. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 8. 2., 19.30 h     Nedeľa, 10. 2., 17.30 h

MÁRIA, KRÁĽOVNÁ ŠKÓTSKA   
Dve výnimočné ženy v spore o jeden trón. Takáto kombinácia nikdy nemôže dopadnúť dobre. Na 
troch Oscarov nominovaná Saoirse Ronan v titulnej roli vo filme Mária, kráľovná škótska, ukazuje, 
kadiaľ vedie cesta na popravisko.                                                                                       
MN 15 rokov – VB/USA – Cinemart – 124´ – titulky – dráma, historický. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Sobota, 9. 2., 15.30 h          Nedeľa,10. 2., 15.30 h                              Nedeľa, 17. 2., 15.30 h

LEGO PRÍBEH 2        
Po úspechu filmu Lego príbeh, ktorý položil základnú kocku nového fenoménu, sa opäť stretne-
me s hrdinami z  mestečka Brickburg. V novom akčnom dobrodružstve sa obyvatelia  pustia do 
boja za záchranu svojho milovaného domova. 
MP – USA – Continentalfilm – 106´ – slovenský dabing – akčný, krimi. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 13. 2., 19.30 h    Piatok, 15. 2., 17.30 h

POTOMOK   
V rovnakom čase ako prišiel na svet malý Miles, sa na inom mieste odohrala tragédia. Dve zdan-
livo nesúvisiace udalosti sa o niekoľko rokov prepoja desivým spôsobom. Milesova mama Sarah 
so znepokojením sleduje synovo nevyspytateľné a agresívne správanie. Postupne sa zmieruje 
s myšlienkou, že malého chlapca ovláda nejaká zlá, nadprirodzená sila. Musí potlačiť svoj mate-
rinský inštinkt milovať a chrániť vlastné dieťa a podrobiť ho testom, aby pochopila, prečo robí tie 
hrozné veci.
MN 15 rokov – USA – Fórumfilm – 92´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Štvrtok, 14. 2., 19.30 h  „VALENTÍN V KINE“ Sobota, 16. 2., 17.30 h

LETO S GENTLEMANOM   
Letná romantická komédia o túžbe po slobode, neskorej láske a nádeji... Hrajú: Jaromír Hanzlík, 
Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Tereza Kostková, Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, 
Dana Batulková, Yvetta Blanarovičová a iní...
MN 12 rokov – ČR – Magicbox – 98´ – originál, český jazyk – romantická  komédia. Vstupné 
5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
14. 2. VALENTÍN V KINE PÚCHOV: Každý divák darček: želatínové cukríky Rakytníček + každá vstupen-
ka je zlosovateľná o 2 ks filmové dvd Dámsky klub + 2 ks voľné vstupenky do kina.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Štvrtok, 7. 2.  veľká sála   19.00 h  

LÚČNICA: Z TVORBY PROF. ŠTEFANA NOSÁĽA
Repríza úspešného celovečerného programu. Vypredané. 

Piatok, 15. 2.   malá divadelná sála  19.00 h
Sobota, 16. 2.  Námestie slobody  19.00 h 

PODZEMNÉ BLUES 
DS Homo Fuge vás pozýva na premiéru hry oceňovaného dramatika a románopisca Petra Hand-
keho. Ocitáme sa v podzemí nenaplnených očakávaní a chvatných súdov; konfrontovaní s kriv-
dami, ktoré ukrývame. Text skúma hranicu medzi kritikou a hrubosťou voči ľuďom, ktorých nená-
vidíme a zároveň sme na nich závislí. Réžia/účinkujú: Lucia Panáčková, Michal Vidan. Vstupné: 3 €. 

Štvrtok, 21. 2.  veľká sála   15.00 h  

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dob-
rú náladu sa postará  BLACK BAND. Vstupné: 3 €.  Predpredaj od 30. 1. 2019 v pokladni (od 16.00).

Piatok, 22. 2.                                 kinosála      18.00 h  

NA CESTE S KARLOM KRYLOM
Autorský folkový recitál k 100. výročiu Československa a 30. výročiu Nežnej revolúcie v roku 1989. 
Hrá a spieva: IGOR CVACHO - výtvarník a pesničkár, priateľ Karla Kryla, ktorého diela aktuálne 
nájdete na výstave  „Good vibrations“ vo vestibule Divadla Púchov. Vstupné: 5 €. Vstupenky 
v predpredaji v pokladni i online na www.kino.puchov.sk. Počet vstupeniek obmedzený.  

Nedeľa, 27. 2.   veľká sála    15.00 h  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: KRÁLIKY Z KLOBÚKA
Vstupné: 3 €. Vstupenky v predpredaji v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk

Streda, 6. 2.   tanečná sála   17.00 h, 18.00 h

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ, ZAČIATOČNÍČKY
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad pre ženy 
so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týžd-
ni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. So sebou si prineste kurzový poplatok 24 €.  
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Štvrtok, 7. 2. a 21. 2.   zasadacia miestnosť     18.00 h

AL-ANON
 V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Učíme sa, že náš rast a vyrovnanosť závisia od nášho 
sústredenia sa na samých seba. Nekritizujeme ani neodsudzujeme alkoholikov, ani s ostatnými 
nediskutujeme o ich nedostatkoch. Rozvinieme si schopnosť žiť svoj život... Vstup voľný.

Pondelok, 11. 2.   kinosála         15.30 h

KREATÍVNE KURZY
ENKAUSTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV – tisícky rokov stará technika maľby včelím voskom na 
akýkoľvek materiál a pre všetkých, ktorí si myslia, že nevedia kresliť. Ak v súčasnej dobe  hľadáte 
chvíle relaxu, aby ste získali novú energiu, je kurz vhodný pre vás. 
ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH – relax pri tvorení s horúcim voskom a kombinovanie s inými 
výtvarnými technikami nám prináša prekvapenie a radosť z krásneho výsledku. 
PLETENIE Z PAPIERA PRE ZAČIATOČNÍKOV – aj vy obdivujete hotové výrobky z papiera, ktoré 
vám pripomínajú prútie a chceli by ste túto techniku ovládať a neviete ako na to? Nech sa páči, 
radi Vás privítame a naučíme. 
PLETENIE Z PAPIERA PRE POKROČILÝCH – zdokonalenie v tejto technike a zhotovenie originál-
nych dekorácií a zložitejších výrobkov, ktoré pohladia nielen oko i dušu.
Do kurzov je nutné prihlásiť sa na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Každý kurz 
2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. 

Utorok, 12. 2.   kinosála    16.00 h

KLUB ŽIEN:  RELAX TELA A  DUŠE...
Pamätáte si, kedy ste naposledy naozaj relaxovali? Našim častým sprievodcom je stres. Ponáhľa-
me sa do práce, nezdravo sa stravujeme, bežíme na autobusy a vlaky, aby sme sa dostali domov, 
kde nás čaká zasa kopec práce. Je tu čas na spríjemnenie zimných dní. Prednáška a beseda pri 
dobrom horúcom čaji alebo káve. Vstup voľný.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na: www.kino.puchov.sk
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1. Čevabčiči, varené zemiaky, cibuľa, 
horčica 
2. Kačacie stehno, červená kapusta, lokše,  
knedľa    
3. India: Cryspi cesnaková ryba, vajíčková 
ryža 

Piatok: 8. 2.
Pórová s rokfortovými haluškami 
1. Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, 
tatárska omáčka   
2. Grilovaný losos, tagliatele s bylinkovým 
pestom 
3. India: Bravčové rebrá v sladkej chili 
omáčke, gril. zelenina, pečené zemiaky 

 Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 5. 2.
Hlivová so zemiakmi a mrveničkou    
1. Morčacia roláda s nivou a brokolicou,  
jazmínová ryža, zeleninové obloženie    
2. Údená krkovička s hrachovou kašou  
3. Kapustové fliačky so slaninkou
Dezert: Čokoládový trojuholník

Streda: 6. 2.
Hovädzí vývar s vajcovou sadlinou    
1. Kuracia diabolská pochúťka v zemiako-
vej placke           
2. Divinový steak na Demi glace omáčke, 
maslové gaštany, dusená ryža
3. Slivkové gule s makom/orechmi
Dezert: Banánové rezy pod snehom

Štvrtok: 7. 2.
Cícerová
1. Morčacie prsia Rossini, dusená ryža,  
zeleninový šalát    
2. Hovädzia znojemská pečienka, varené 
zemiaky
3. Dubákové rizoto    
 Dezert: Pudingové rezy

Piatok: 8. 2.
Držková    
1. Kurací steak na Dijonskej omáčke, bylin-
ková ryža, miešaný šalát
2. Bravčové výpečky, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie     
3.  Grilovaný filet zo sumčeka, anglická 
zelenina    
Dezert: Ružové rezy

Púchovčan
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 5. 2.
Hrachová so zemiakmi 
1. Hov. varené, sviečková omáčka, knedľa
2. Bravčový „hrbatý“ rezeň so žemľovou 
plnkou, ryža, hranolky

Streda: 6. 2.
Fazuľová na kyslo s kôprom 
1. Jánošíkov kurací špíz, pučené zemiaky s 
cibuľkou
2. Frankfurtské bravčové pliecko, cestovina

Štvrtok: 7. 2.
Krémová cesnačka s opekaným chlebom
1. Pečené kuracie stehno na spôsob 
bažanta, ryža
2. Opekaný špekáčik, hrachová kaša s 
cibuľou, chlieb

Piatok: 8. 2.
Karfiolová s cestovinou 
1. Vyprážané filé, zemiakový šalát slovenský 
(bez majonézy)
2. Kuracie prsia „Stroganov“, slovenská ryža

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 5. 2. 
Fazuľová s párkom a zemiakmi, chlieb
1. Segedínsky brav. guláš, kysnutá knedľa
2. Fazuľové strúčiky na masle, volské oko, 
varené zemiaky

Streda: 6. 2.
Hovädzia s mäsom a cestovinou, chlieb
1. Hov. roštenka na šampiňónoch, var. 
zemiaky, st. čalamáda  
2. Špagety po cigánsky, strúhaný syr  

Štvrtok: 7. 2.
Z hlávkovej kapusty s paradajkami, chlieb
1. Kuracie prsia zapekané so šunkou a 
syrom, slov. ryža, mrkvové obloženie 
2. Zemiakové pirohy s kyslou smotanou a 
cibuľkou 

Piatok: 8. 2.
Cesnaková krémová s opekaným chlebom
1. Vypráž. brav. rezeň plnený bryndzovou 
plnkou, zemiaky s cibuľkou a smotanou
2. Moravské koláče

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 5. 2. 
Kulajda s hubami a vajíčkom  
1. Roládka z vykosteného kuriatka s plnkou 
zo suš. rajčín a modrého syra na batát. pyré
2. Pečená krkovička na strapačkách s 
kyslou kapustou, grilovaná cibuľka  
3. Špenátové krémové rizoto s gril. tofu 
syrom, parmezánom a paradajkovým ragú
4. Kapust. šalát „Coleslaw“ s morč. rezníkmi 
v tekvicových jadierkach, bagetka 

Streda: 6. 2.   
Hráškový krém    
1. Pikantné rezančeky z hov. roštenky so 
sezamom, wok zeleninou, basmati ryžou a 
zázvorovou chilli omáčkou 
2. Obrát. rezeň z vykost. kur. stehna, horči-
cová omáčka, dusená ryža, kyslá uhorka
3. Sladké palacinky s nutelou, ovocím, 
vanilkovou zmrzlinou, šľahačkou a mätou 
4. Kapust. šalát „Coleslaw“ s morč. rezníkmi 

v tekvicových jadierkach, bagetka
     
Štvrtok: 7. 2.      
Zeleninová polievka s mrveničkou
1. Steak z brav. karé s jemnou pfeffer omáč-
kou, maslová zelenina, restované zemiaky  
2. Plnená paprika mletým mäsom s ryžou v 
paradajkovej omáčke, varená knedľa
3. Tekvicové halušky s hubovou omáčkou a 
praženou rukolou    
4. Kapust. šalát „Coleslaw“ s morč. rezníkmi 
v tekvicových jadierkach, bagetka
      
Piatok: 8. 2.   
Krémová cesnačka s praženým chlebom
1. Fish&chips v piv. cestíčku, steakové hra-
nolky, list. šalátik s pikant. limetkový dipom 
2. Zapekané kuracie prsia so šunkou, syrom 
a brokolicou v syrovej omáčke, dusená ryža  
3. Pastiersky syr v cestíčku s varenými zemi-
akmi s maslom a tatárskou omáčkou
4. Kapust. šalát „Coleslaw“ s morč. rezníkmi 
v tekvicových jadierkach, bagetka

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 5. 2.
Kelová s klobásou
Cviklová s bielou fazuľou 
1. Sviečková na smotane, kysnuté knedle  
2. Restovaná kur. pečeň, dus. ryža, uhor-
kový šalát  
3. Vegetariánske lasagne s parmezánom, 
lahôdková kukurica 
4. Šalát s gril. tofu s byl. dresingom a toast  

Streda: 6. 2.
Kurací vývar so špenátovými haluškami
Kapustová tukožrútska  
1. Černohorský kur. rezeň, zem. kaša, 
zeleninový šalát  
2. Brav. rezančeky na čínsky spôsob s 
ryžovými  rezancami  
3. Domáce gnocchi so syrovou omáčkou 
a rukolou  
4. Šalát s gril. tofu s byl. dresingom a toast  

Štvrtok: 7. 2.
Hrášková s údeninou
Kulajda  
1. Brav. krkovička s vypr. cibuľkou a byl. 
maslom, opekané zemiaky 
2. Zázvorové kuracie stehno, dus. ryža, 
tekvicový kompót 
3. Domáce pirohy plnené slivkovým 
lekvárom a posypané makom 1
4. Šalát s gril. tofu s byl. dresingom a toast  

Piatok: 8. 2.
Držková 1
Brokolicová so syrom  a zemiakmi  
1. Linguine s plodmi mora a parmezánom  
2. Kurací steak so šunkou a hermelínom, 
dus. ryža
3. Plnené tatranské zemiaky (bryndza, orav. 
slanina, kyslá smotana), Zakysanka
4. Šalát s gril. tofu s byl. dresingom a toast  

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 5. 2.
Šošovicová na kyslo, chlieb  
Slepačí vývar s mäskom a zeleninkou
1. Kurací rezník v syrovom cestíčku, pučené 
zemiaky s pórom  

2. Hovädzie varené na dubákovej omáčke, 
karlovarská knedľa
3. Šišky s džemom 
4. Pizza Vegetariana (pomodoro, olivy, 
paprika, cibuľa, šampiňony, kukurica, syr)   

Streda: 6. 2.
Cviklový krém, chlieb  
Hovädzí  vývar „Risi-Bisi“ 
1. Zapekaný brav. filet s brokolicou, šunkou 
a syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Pštrosie vajce (ml. bravčové mäso, varené 
vajíčko), zemiakové pyré, uhorkový šalát   
3. Zeleninové rizoto, strúhaný syr, kyslá 
uhorka 
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)  

Štvrtok: 7. 2.
Minestrone, strúhaný syr, chlieb
Slepačí vývar so špenátovými haluškami
1. Pečené kuracie stehno, dus. ryža, kompót 
2. Divinový guláš, chlieb (5,90 €)                                    
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka 
4. Pizza Rucola (pomodoro, šunka, ruko-
la,syr)  

Piatok: 08.02.
Gulášová, chlieb  
Hovädzí  vývar so zeleninkou a cestovinou
1. Morčacie kocky na smotane, dusená ryža 
2. Bravčový bačovský rezeň, varené maslo-
vé zemiaky, čalamáda
3. Dukátové buchtičky s vanilk. krémom 
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, olivy, 
syr Feta)  

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 5. 2.
Hráškový krém, chlebové krutóny
1. Šišky s džemom a cukrom 
2. Kuracia roláda plnená sušenou paradaj-
kou a mozzarellou, ryža, hranolky 
3. India: Bravčové CHINESE CHOPSI, smaže-
né rezance 

Streda: 6. 2. 
Držková, chlieb
1. Zeleninový šalát s kúskami vyprážaného 
camembertu, dresing, pečivo 
2. Maďarský guláš, knedľa  
3. India: DAL kuracie mäsko, chlieb LA-
CHCHA PARATHA, zeleninová príloha 

Štvrtok: 7. 2.  
Boršč, chlieb  

DOVOZ ZDARMA
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Požiar s najvyššou škodou: 21. au-
gusta, požiar strešnej konštrukcie 
kaplnky svätej Heleny, ku ktorému 
došlo na sídlisku Rozkvet v Považskej 
Bystrici. Výška škody bola vyčíslená na 
cca 150.000 eur.

Požiar s najviac uchránenými hod-
notami: 27. júla, požiar technologic-
kého zariadenia (odsávanie filtračnej 
nádoby) v areáli súkromnej spoloč-
nosti v Trenčíne, uchránené hodnoty 
vo výške cca 10 miliónov eur.

Najviac evakuovaných a zachráne-
ných ľudí pri zásahu: 23. júla, zasa-
hovali hasiči na železničnom priecestí 
v Zemianskych Kostoľanoch, kde ná-
sledkom dopravnej nehody osobné-
ho vlaku s nákladným motorovým 
vozidlom evakuovali 60 osôb (z toho 
20 detí).

Najväčší počet nasadenej techniky 
pri zásahu: 10. apríla, pri požiari bu-
dovy súkromnej spoločnosti na ulici 
SNP v Považskej Bystrici. Pri udalosti 
bolo nasadených spolu 12 vozidiel 
Hasičského a záchranného zboru a 6 
vozidiel DHZO.

Najväčší počet jednotiek zúčastne-
ných na jednom zásahu: 10. apríla, 

pri požiari budovy súkromnej spo-
ločnosti na ulici SNP v Považskej 
Bystrici. Pri udalosti zasahovali štyri 
jednotky HaZZ z Hasičskej stanice v 
Považskej Bystrici, Púchove, Bytči a 
ZB HaZZ v Žiline, ktorým asistovalo 
5 jednotiek DHZO z obcí: Beluša, Brv-
nište, Papradno, Dolný Moštenec a  
Považská Teplá.

Najväčší počet zasahujúcich počas 
jednej udalosti: 10. apríla, pri po-
žiari budovy súkromnej spoločnosti 
na ulici SNP v Považskej Bystrici. Pri 
udalosti zasahovalo spolu 23 prísluš-
níkov Hasičského a záchranného 
zboru a 33 členov DHZO.

Najdlhšie trvajúci zásah: 30. apríla, 
dopravná nehoda nákladného mo-
torového vozidla s návesom prepra-
vujúcim nebezpečnú látku (benzín 
a nafta). Udalosť sa stala na 141 km 
diaľnice D1, v okrese Ilava. Zásah tr-
val 13 hodín 19 minút.

Najviac použitého hasiva na likvi-
dáciu požiaru: 10. apríla, pri požiari 
budovy súkromnej spoločnosti na 
ulici SNP v Považskej Bystrici. Pri li-
kvidácii požiaru použili príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru a 
členovia DHZO spolu 491.000 l vody.

NAJ zo zásahovej činnosti hasičov v Trenčianskom kraji v roku 2018

Najviac ohlásených udalostí na ope-
račné stredisko KR HaZZ v Trenčíne 
v jeden deň: 5. augusta (25 udalostí). 
Z celkového počtu 25 hlásení bolo 16 
hlásení súvisiacich s poveternostnou 
situáciou a 9 hlásení bolo k udalostiam 
iného charakteru.

Požiar s najväčšou plochou: 16. júla 
bol nahlásený požiar balíkov slamy a 
strniska v obci Čachtice, v okrese Nové 
Mesto nad Váhom, ktorý zasiahol plo-
chu cca milión metrov štvorcových.

Najkurióznejší zásah: 25. januára 
bol ohlásený jeleň preborený v ľade, 

ktorý zostal uviaznutý asi 30 metrov 
od brehu v priehrade Svinica, v obci 
Svinná, okres Trenčín. Zasahujúci ha-
siči prelámali ľad o hrúbke cca 5 cm, 
čím postihnutému zvieraťu vytvorili 
cestu, po ktorej sa následne jeleň 
svojpomocne prebrodil až na breh.

Naj zásah: 10. apríla, pri požiari bu-
dovy súkromnej spoločnosti na ulici 
SNP v Považskej Bystrici. Pri udalosti 
zasahovali 4 jednotky HaZZ z Hasič-
skej stanice v Považskej Bystrici, Pú-
chove, Bytči a ZB HaZZ v Žiline, kto-
rým asistovalo päť jednotiek DHZO 
z obcí: Beluša, Brvnište, Papradno, 
Dolný Moštenec a  Považská Teplá. Pri 
požiari bolo nasadených spolu šesť-
násť hasebných prúdov. 

Počet požiarov podľa dní v týždni: 
najčastejšie horelo v sobotu 132-krát, 
naopak najmenej požiarov bolo za-
znamenaných v stredu a vo štvrtok 
zhodne po 100-krát.

Počet požiarov podľa časových 
úsekov: najčastejšie vznikol požiar 
v čase medzi 17. a 18. hodinou (55-
krát), naopak najmenej horelo v čase 
medzi 3. a 4. hodinou ráno (12-krát).

Polícia SR, ilustr. foto: Pixabay

www.swan.sk

Máte doma
lenivý internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

už od

9,99 € 
mesačne
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Po príchode do telocvične sa naše 
družstvo už plne koncentrovalo na 
nadchádzajúce zápasy proti papie-
rovo silnejšiemu súperovi. V prvom 
zápase naši starší žiaci ťahali za 
kratší koniec a zápas prehrali 3:0. V 
druhom zápase naše družstvo pred-
viedlo lepší výkon a to hlavne na po-
daní. Prvé dva sety tohto zápasu boli 
veľmi vyrovnané a naše družstvo ich 
vyhralo 25:23. V poslednom tretom 
sete družstvo Púchova už jasne do-
minovalo a súperovi dovolilo uhrať 
len 13 bodov. Týmto víťazstvo sa 
družstvo starších žiakov „B“ posunu-
lo na štvrtú priečku v tabuľke.

Prievidza : Púchov 0:3 (14,17,21)
Prievidza : Púchov 3:0 (-23,-23,-13)
Zostava: Mušák V., Medňanský T., 
Madejski J., Brun M., Martikáň P., Kri-
žák M., Malina P., Struhár M., libero 
Šedivý J. tréneri: Pagáč, Luhový.

Luhový Vladimír, MŠK Púchov

Výhra starších žiakov „B“ proti silnejšej Prievidzi
Po viac ako mesačnej pauze sa v sobotu 26. 1. 2019 predstavilo družstvo starších žiakov „B“ 
na hosťujúcej pôde v Prievidzi. 

Peter Ďurdík získal ďalšie svetové ocenenia
Púchovský svetový rekordman Peter Ďurdík získal v týchto dňoch ďalšie 
dva certifikáty za svoje kuriózne výkony. Cení si najmä ocenenie organi-
zácie URF World Records za svoj výkon balancovania s futbalovou loptou, 
kde drží svetový rekord s časom hodina, 32 minút a 24 sekúnd.
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GYMNÁZIUM PÚCHOV

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ

www.gymnazium-pu.sk

 Vzdelávanie orientované na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a prípravy na 
všetky druhy VŠ

 Práca so žiakmi s porovnateľnými učebnými schopnosťami
 Plynulý prechod na stredoškolskú formu štúdia
 Dôraz na jazykové vzdelávanie, ponúkame výber piatich jazykov anglický, nemecký, 

francúzsky, ruský a španielsky – posilnenie 1. jazyka v príme a v kvinte
 Rozvoj prírodovedného vzdelávania v odborných a rekonštruovaných laboratóriách
 Vysoká úspešnosť žiakov na vedomostných a športových súťažiach
 Športová príprava v plne vybavenej telocvični, súťaže Školskej ligy vo volejbale a 

florbale
 Možnosť zapojenia žiakov do zaujímavých projektov i medzinárodných
  Výchovné, kariérne poradenstvo a rôznorodá preventívna činnosť
 Bohatá krúžková činnosť, v tomto roku v škole pracuje 28 krúžkov
 Moderná knižnica a študovňa s anglickým oddelením
 Vynovené priestory školy, rekonštruovaná fasáda budovy, výmena okien, 
 dverí a striech
 Šatňové skrinky na vlastný zámok pre každého žiaka
 Praktické vyučovanie v školskom ateliéri, v dielni a vo fotoateliéri
  Vlastné školské „Divadlo v podkroví “
 Priateľské prostredie a čulý študentský život organizovaný Žiackou školskou radou
 Klub „G8“ po vyučovaní pod dohľadom zamestnanca školy

 v
 
školskom roku 2019/2020

otvára triedu     PRÍMA    osemročného gymnázia

Rodičia žiakov 5. ročníka!
Využite túto príležitosť a

 
prihláste svoje dieťa do našej školy!

Termín odovzdania prihlášky:  riaditeľovi ZŠ do 10.4.2019, riaditeľovi gymnázia do 20.4.2019.
Termín prijímacích skúšok: 13. alebo 16.5.2019– písomná skúška zo slovenského jazyka a matematiky

Žiakom ponúkame:

Gymnázium Púchov, Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov
Deň otvorených dverí pre žiakov 5. ročníka a

 
ich rodičov: 26.2.2019  od 14,30 do 17,00
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HOKEJ

Muži MŠK Púchov zostali opäť pred prvoligovou bránou
   2. liga muži
   Finále play-off skupina A
   2. zápas: 
   MŠK Púchov – HK Levice 4:0 (1:0, 0:0, 3:0), stav 
série 1:1, 2. Romanov (Šimíček, Furo), 44. Okuliar 
(Zúbek), 47. Dolinajec (Okuliar, Prus), 49. Prus (Roma-
nov, Dolinajec)
   Strely na bránku: 40/36, presilovky: 5:0 – 2/0, rozho-
dovali Lesay, Hodoň, Knapec, 1012 divákov
   Púchovčania mali po prehre v Leviciach nôž na krku 
a bolo na nich vidieť nervozitu. Pred tohtoročnou re-
kordnou návštevou ich nervozity nezbavil ani vedúci 
gól Romanova už v druhej minúte. Domáci sa snažili 
hrať aktívne, Levičania však dokázali, že sú vyspelým 
súperom a prakticky dve tretiny Púchovčanov ne-
pustili do trháku. Až v záverečnej tretine už po ne-
celých štyroch minútach vniesol na domáce hokejky 
väčší pokoj druhý gól Okuliara po Zúbekovej prihráv-
ke – 2:0. Znervózneli naopak Levičania, pokúšali sa o 
aktívny hokej, no zároveň otvárali priestor vo vlastnej 
obrannej tretine. To domáci dokonale využili a dvo-
mi zlepenými gólmi položili Levičanov definitívne na
lopatky. V 47. minúte sa do streleckej listiny zapísal 
Dolinajec a na konečných 4:0 spečatil necelých desať 
minút pred koncom Prus. Púchovčania tak domácu 
časť misie finálovej série splnili. Na oslavu čas nebol,
už v nedeľu cestovali Púchovčania na rozhodujúce 
stretnutie do Levíc...
   Zostava MŠK Púchov: Kutej – Okuliar, Kvocera, 
Augustín, Putala, Haluška, Kollárik – Zúbek, Pšurný, 
Zemko – Furo, Panáček, Šimíček – Prus, Romanov, 
Dolinajec, tréner Branislav Okuliar
   Zostava HK Levice: Sklenár – Kuzma, Školník, Ko-
hút, Káčer, Bačkor, Buianov, Milo – Novák, Štefanka, 
Tužinský, Dobrý, Mihálik, Vrťo, Bogoslovskij, Štrama-
ty, Segíň, Konig, Kasana, tréner Jaroslav Matejov
   3. zápas:
   HK Levice – MŠK Púchov 3:1 (0:0, 0:1, 3:0), ko-
nečný stav série 2:1, 50. Kuzma (Milo, Štefanka), 60. 
Konig (Štefanka), 60. Štefanka (Milo) – 23. Zemko 
(Dolinajec, Romanov)
   Strely na bránku: 40/25, rozhodovali Mĺkvy, Frim-
mel, Piovarči, 1081 divákov
Levičania mali viac z hry, narážali však na pozornú 
púchovskú obranu a najmä výborné zákroky pú-
chovského brankára Kuteja. V úvodnej tretine za-
plnený levický štadión gól nevidel. Dočkal sa ho až 
v úvode druhej tretiny. Na ich malú radosť však bol 
jeho autorom hosťujúci Zemko, ktorému asistovali 
Dolinajec a Romanov – 0:1. Púchovčania držali po-
stupové vedenie až do polovice záverečnej tretiny. 
V 50. minúte však Kuzma vyrovnal a necelú minútu 
pred koncom stretnutia poslal domácich do finále
play-off s Rimavskou Sobotou Konig. V závere to ešte
Púchovčania skúsili, ale Štefanka do prázdnej bránky 
ešte prikrášlil domáce víťazstvo – 3:1.  
   Zostava HK Levice: Sklenár – Kuzma, Školník, Ko-
hút, Milo, Buianov, Káčer, Bačkor, Kasana – Konig, 
Štefanka, Tužinský, Dobrý, Mihalík, Novák, Šramaty, 
Segíň, Vrťo, Bogoslovskij, tréner Jaroslav Matejov
   Zostava MŠK Púchov: Kutej – Okuliar, Kvocera, Au-
gustín, Kollárik, Haluška, Putala, Hajas – Zúbek, Pšur-
ný, Zemko – Furo, Panáček, Šimíček – Prus, Romanov, 
Dolinajec, tréner Branislav Okuliar
   Kadeti
   Skupina o majstra
   9. kolo: 
   MŠK Púchov – HK Košice 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
   Ostatné výsledky 9. kola: Trenčín – Prešov 10:3, 
Poprad – Banská Bystrica 3:5, Liptovský Mikuláš – 

Brezno 6:4, Nitra – Martin 1:3, Prievidza – Zvolen 0:5
   10. kolo: 
   MŠK Púchov – Prešov Penguins 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), 
27. Pobežal (Ondrášik, Veteška)
   Ostatné výsledky 10. kola: Trenčín – Košice 6:3, 
Poprad – Brezno 5:1, Liptovský Mikuláš – Banská Bys-
trica 4:3, Prievidza – Martin 1:4
1. Trenčín  10 6 3 0 41:15 15
2. Martin  10 7 1 2 34:18 15
3. Košice  9 7 0 1 44:21 14
4. Slovan  8 7 0 1 34:15 14
5. Nitra  8 6 1 1 27:9 13
6. Zvolen  9 6 0 3 39:24 12
7. L. Mikuláš  9 4 0 5 27:34 8
8. MŠK Púchov  10 4 0 6 20:36 8
9. Trnava  8 3 0 5 25:25 6
10. B. Bystrica  9 2 2 5 22:38 6
11. Poprad  9 2 1 6 20:33 5
12. Brezno  9 1 2 6 19:33 4
13. Prievidza  9 1 1 7 17:42 3
14. Prešov   9 0 1 8 16:42 1
   I. liga starší žiaci
   8. HT
   27. kolo:
   MŠK Púchov – HC Lučenec 21:0 (8:0, 4:0, 9:0), 
6. Lazkov (Hudík), 11. Škultéty (Pobežal), 14. Hajas 
(Pobežal, Klučka), 14. Škultéty (Klučka), 15. Zajvald 
(Baroš, Toman), 17. Kohutiar (Baroš), 18. Pobežal 
(Kohutiar, Hajas), 19. Lazkov, 25. Kohutiar (Kováčik, 
Hajas), 30. Hudík (Baroš), 34. Škultéty (Lazkov), 37. 
Pobežal (Hajas, Kováčik), 42. Kováčik (Kohutiar), 42. 
Hajas (Baroš, Kohutiar), 47. Hajas (Kováčik), 50. Pobe-
žal (Kováčik), 53. Pišoja, 55. Pobežal (Kováčik, Baroš), 
56. Pišoja (Toman), 58. Hajas (Pobežal, Kováčik), 58. 
Pobežal (Kováčik)  
   Ostatné výsledky 27. kola: 
   Banská Bystrica – Zvolen 0:1, Brezno – Považská 
Bystrica 3:6, Žilina – Ružomberok 9:2, Liptovský Mi-
kuláš – Martin 5:2
   Predohrávka 28. kola: 
   HKM Zvolen – MŠK Púchov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1. Žilina  27 21 1 5 193:67 43

2. MŠK Púchov  28 19 4 5 172:34 42
3. Zvolen  27 20 2 5 183:50 42
4. Martin  27 19 3 5 205:60 41
5. B. Bystrica  27 17 2 8 180:57 36
6. L. Mikuláš  27 11 1 15 140:114 23
7. P. Bystrica  27 9 0 18 105:157 18
8. Ružomberok  27 6 1 20 83:159 13
9. Brezno  27 6 0 21 65:220 12
10. Lučenec  26 0 0 26 73:481 0
   7. HT
   27. kolo: 
   MŠK Púchov – HC Lučenec 3:5 (0:3, 1:1, 2:1), 30. 
Štrbáň, 45. Hazala (Cebo, Vrtiel), 51. Hazala (Cebo)
   Ostatné výsledky 27. kola:
   Banská Bystrica – Zvolen 4:4, Brezno – Považská 
Bystrica 3:4, Žilina – Dolný Kubín 5:6, Liptovský Mi-
kuláš – Martin 9:1
   Predohrávka 28. kola: 
   HKM Zvolen – MŠK Púchov 3:3 (0:2, 1:0, 2:1), 1. 
Bežný (Pobežal), 3. Pobežal, 42. Pobežal
1. D. Kubín 27 20 3 3 168:47 43
2. B. Bystrica  27 20 2 4 195:78 42
3. MŠK Púchov  28 18 4 6 197:89 40
4. Žilina  27 17 2 7 173:97 36
5. Zvolen  28 16 4 7 139:110 36
6. P. Bystrica  27 8 4 15 113:134 20
7. Martin  27 8 1 18 74:162 17
8. Brezno  27 6 2 19 67:165 14
9. Lučenec  27 6 0 21 92:208 12
10. L. Mikuláš  27 4 0 23 64:192 8
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
   27. kolo: HKM Rimavská Sobota – MŠK Púchov 
4:4 (0:2, 3:1, 1:1), Zvolen – Banská Bystrica 7:2, Po-
važská Bystrica – Brezno 3:8, Ružomberok – Žilina 
0:13, Martin – Liptovský Mikuláš 8:2
   5. HT
   27. kolo: 
   HKM Rimavská Sobota – MŠK Púchov 2:12, Zvo-
len – Banská Bystrica 7:4, Považská Bystrica – Brezno 
5:3, Dolný Kubín – Žilina 6:11, Martin – Liptovský Mi-
kuláš 8:4

Muži MŠK podľahli v nedeľu v rozhodujúcom zápase v Leviciach a ani tento rok im pokus o postup do prvej ligy 
nevyšiel.                           FOTO: Jozef Bedej



šport 19
šport    19

HOKEJ - EXTRALIGA DORAST

Po dvoch výhrach sú dorastenci MŠK v hre o elitnú štvorku

Komisia mládeže Oblastného futbalového zväzu 
okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava pripravila 
aj počas tohtoročnej zimnej prestávky sériu halových 
futbalových turnajov. V kategórii mužov sa turnaj 
uskutočnil už v januári v Považskej Bystrici, mládež-
nícke turnaje sú na programe vo februári. Z dôvodu 
štartu družstiev LR Crystal Lednické Rovne žiaci a 
MŠK Púchov žiaci a prípravky v súťažiach Západoslo-
venského futbalového zväzu  a Slovenského futbalo-
vého zväzu, neboli tieto do turnajov zaradené.

Ako informoval predseda komisie mládeže Oblast-
ného futbalového zväzu v Považskej Bystrici Kamil 
Begáň, prvý turnaj prípraviek (ročník narodenia 
2008 a mladší) sa skutoční v sobotu 16. februára 
v Mestskej športovej hale v Považskej Bystrici. 
Na turnaji môžu štartovať aj dievčatá. Platia pre ne 
rovnaké výnimky, ako v dlhodobých súťažiach ObFZ. 
Na turnaj sa prihlásilo 12 družstiev, organizátori ich 
rozdelili do dvoch šesťčlenných skupín. 

Skupina A (hrá sa ráno od 7.30): 
OFS Přerov, Šebešťanová, Dubnica B, Fan Club Pú-

chov, Brvnište, Praznov
Skupina B (hrá sa popoludní): 
OFS Přerov B, Domaniža, MŠK Považská Bystrica, 

Plevník, Prečín, Podmanín
Turnaj mladších žiakov ročník 2006 a mladší (aj 

v tomto prípade platí výnimka pre dievčatá), sa 

odohrá v nedeľu 17. februára rovnako v Mestskej 
športovej hale v Považskej Bystrici. Na turnaj sa 
prihlásilo iba sedem družstiev 
– Domaniža, Prečín, Streženi-
ce, Hradčan Lednica, Fan Club 
Púchov, Ladce a Praznov. Pre-
zentácia je od 7.30 hodiny.

Druhý turnaj prípraviek 
(ročník narodenia 2008 a 
mladší) usporiada komisia 
mládeže Oblasntého futba-
lového zväzu vo volejbalo-
vej športovej hale v Púchov 
v nedeľu 24. februára. Hrať 
sa bude v dvoch skupinách, 
prezentácia je od 7.30 hodiny, 
zápasy sa budú hrať striedavo 
v jednej a druhej skupine. 

Skupina A:
Dubnica B, Beluša, Fan Club 

Púchov, Praznov, Dolná Mari-
ková

Skupina B:
Lednické Rovne, Domaniža, 

Ladce, Podmanín
Vo všetkých turnajoch bude 

okrem prvých troch družstiev 

odmenený aj najlepší strelec. Pitný režim pre druž-
stvá zabezpečí organizátor.                    (r)

Halový futbal

Február bude patriť halovým turnajom najmladších

Extraliga dorast
Hoci Púchovčania cestovali na Liptov v úlohe jasné-

ho favorita, na víťazstvo sa proti mužstvu z chvosta 
extraligovej tabuľky poriadne nadreli. V prvom stret-
nutí, v ktorom mali výraznú prevahu, strhli víťazstvo 
na svoju stranu až päť minút pred koncom stretnutia. 
V druhom stretnutí získali Púchovčania hneď v úvo-
de dvojgólový náskok, potom však väčšinou bránili. 
Jedenásť vylúčených hráčov hovorí o priebehu hry, 
Púchovčania však napokon udržali aj druhé víťazstvo 
a bodovo sa stále držia štvrtého Trenčína. 

39. kolo:  MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Pú-
chov 3:4 (0:0, 2:1, 1:3), 33. Maňúch (Plávka, Kuráň), 
34. Feherpataky (Michalík, Šimalčík), 47. Šimalčík 
(Antol) – 40. Omelka (Ladecký), 41. Kuric, 43. Urbánek 
(Opatovský), 55. Omelka (Urban, Kuriš)

Strely na bránku: 16/36, presilovky: 2/1 – 1/1, roz-
hodovali Gajan, Knižka, Ordzovecký, 50 divákov

Zostava MŠK Púchov: Opatovský – J. Urban, Hajas, 
Omelka, Krajčovič, Majerník – Kuric, Urbánek, Chy-
kantsev – Januščák, Ladecký, Rusnák – Urban, Kuriš, 
Bubela, Križan, Suchánek, Vrbica, tréner M. Nemček

Ostatné výsledky 39. kola: Slovan Bratislava – Po-
prad 7:2, Martin – Spišská Nová Ves 4:0, Zvolen – Ži-
lina 3:2, Trenčín – Banská Bystrica 5:1, Nitra – Košice 
4:6, Skalica – Michalovce 1:4

40. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Pú-
chov 1:3 (0:2, 1:1, 0:0), 40. Plávka (Pleva, Kapičák) 
– 2. Rusnák (Januščák, Krajčovič), 8. Rusnák (Urban), 
27. Kuriš (Vrbica, Urban)

Strely na bránku: 42/22, presilovky: 11/1 – 2/0, roz-
hodovali Krist, Knižka, Martínek, 40 divákov

Zostava MŠK Púchov: Opatovský – Urban, Ma-
jerník, Omelka, Krajčovič, Kuric, Urbánek, Panciera, 
Januščák, Ladecký, Rusnák, M. Urban, Kuriš, Vrbica, 
Bubela, Križan, Suchánek, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 40. kola: Slovan Bratislava 
– Poprad 5:3, Martin – Spišská Nová Ves 4:1, Zvolen 
– Žilina 2:3 sn, Trenčín – Banská Bystrica 4:1, Skalica 
– Michalovce 0:1
1. Slovan 46 36 1 0 1 8 223:108 111
2. Poprad  46 28 4 0 4 10 194:118 96
3. Košice  45 27 4 0 5 9 176:104 94
4. Trenčín  46 26 6 0 3 11 171:94 93
5. MŠK Púchov  46 27 4 0 4 11 152:92 93

6. B. Bystrica  46 23 7 0 2 14 157:129 85
7. Sp. N. Ves  45 22 4 0 4 15 150:122 78
8. Michalovce  46 18 4 0 3 21 135:161 65
9. Nitra  45 16 3 0 2 24 123:137 56
10. Martin  45 17 1 0 3 24 129:153 56
11. Skalica  46 13 2 0 4 27 106:182 47
12. L. Mikuláš  46 11 0 0 3 32 107:177 36
13. Žilina  45 8 3 0 4 30 104:200 34
14. Zvolen  45 4 0 0 1 40 82:232 10

Po dvoch výhrach pod Urpínom (na snímke) nezaváhali Púchovčania ani na Liptove a priviezli si z Liptovského 
Mikuláša plný počet bodov.              FOTO: Anka Urbanová 
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Všetko o stolnom tenise:

www.pinecinfo

Stolný tenis

Rezerva Dolných Kočkoviec poskočila na tretie miesto
   15. kolo: 
   Jediný zástupca Púchovského okresu v najvyš-
šej oblastnej súťaže cestoval za stoly lídra do 
Dolného Moštenca. Dohňanci utrpeli vysokú pre-
hru, podľa priebehu stretnutia je však pre nich 
výsledok príliš krutý. S favorizovanými domácimi 
odohrali Dohňany vyrovnané a kvalitné zápasy, 
k úspechu v koncovkách setov chýbali len väčšie 
skúsenosti, ktoré mali domáci hráči. Rozhodne 
však zanechali dobrý dojem.    
   TTC Považská Bystrica B – Nová Dubnica C 17:1, 
Wallenfelsová, Gaduš, Kulichová po 4, Čelko st. 3, 2 
štv. – Oravec 1, Dubnica nad Váhom – Nozdrovice 
A 9:9, Slivka, Palček po 3, Mutala 2, Bezecný 1 – Di-
dek 3, J. Kalus, Koštialik po 2, 2 štv. Nová Dubnica 
B – Ladce B 12:6, Prekop, Garaj po 4, Janiga 2, Ma-
chciníková 1, 1 štv. – Kvasnica, Gajdošík po 2, Pišta 1, 
1 štv., Dolný Moštenec – Dohňany A 17:1, Kmecík, 
Bírošík, Podmaník st. po 4, Baláž 3, 2 štv. – R. Baška 
1, Sedmerovec B – Pruské A 7:11, M. Višenka 4, M. 
Šelinga st. 2, M. Šelinga ml. 1 – Joz. Šatka, Ondruška 
po 3, Kopaška 2, Jakúbek 1, 2 štv.,  Slovan Považská 
Bystrica A – Medeko Považská Bystrica B 12:6, 
Šuba, Kvaššay po 4, Tománek 2, Jurčík 1, 1 štv. – Belás 
2, Lipa, Lauš, Filípek po 1, 1 štv.
1. D. Moštenec   15 13 1 1 199:71 42
2. Medeko PB   15 12 1 2 176:94 40
3. Pruské   15 10 3 2 175:95 38
4. Dubnica   15 9 3 3 168:102 36
5. Slovan PB   15 9 1 5 152:118 34
6. Sedmerovec B  15 8 0 7 148:122 31
7. Ladce B  15 8 0 7 142:128 31
8. N. Dubnica B  15 8 0 7 121:149 31
9. TTC PB B  15 3 2 10 110:160 23
10. Dohňany   15 2 1 12 100:170 20
11. Nozdrovice   15 1 2 12 89:181 19
12. N. Dubnica C  15 0 0 15 40:230 15
   6. liga muži
   Po bodovej strate v minulom kole naskočili Bel-
ušania opäť na víťaznú vlnu a v predohrávanom 
stretnutí si hladko poradili so Sedmerovčanmi. V 
budúcom kole by mali rovnako bodovať, čestujú 
za stoly poslednej Považskej Bystrice, kde by mal 
byť plný bodový zisk povinnosťou. Rezerva Dol-
ných Kočkoviec si bez problémov poradila s pred-
posledným Červeným Kameňom a po zaváhaní 
Medeka Považská Bystrica sa posunula na tretie 
miesto.    
15. kolo: 
   Dolné Kočkovce B – Červený Kameň 13:5, Micha-
lec 4, P. Majdán 3, Fedora, M. Majdán po 2, 2 štv. – Ba-
jzík 3, Oboňa 2, Pružina A – Dolná Mariková 9:9, Sá-
decký 3, Topor, Krupa po 2, Behro 1, 1 štv. – Striženec 
4, Tretiník 2, Žiačik, V. Melicherík po 1, 1 štv., Beluša A 
– Sedmerovec C predohrané 16:2, M. Konrád, J. Ka-
lus ml. po 3, I. Hrevuš, Ochotnický po 2, 2 štv. – Mazán 
2, Zliechov - TTC Považská Bystrica C 13:5, D. Mišík 
st. 4, Kameništiak 3, Krcheň 2, M. Vicen, E. Vicen po 1, 
2 štv. – T. Sádecký 3, Martaus 2,  Milochov A – Pruské 
B 5:13, Kunovský 3, Benko 2 – Cibík 4, Burdej 3, Čer-
nej, Beránek po 2, 2 štv., Slovan Považská Bystrica 
B – Medeko Považská Bystrica B 11:7, Hlubina, P. 
Gálik po 3, Cedzo 2, Tabaček 1, 2 štv. – I. Melicherík 4, 
Herco 2, Ľ. Višenka 1.
1. Beluša 15 12 0 3 175:95 39
2. Zliechov   15 10 2 3 163:107 37
3. D. Kočkovce B  15 9 2 4 159:111 35
4. Medeko PB B  15 9 1 5 164:106 34
5. Slovan PB B  15 8 3 4 162:108 34
6. Pruské B  15 8 3 4 152:118 34

7. D. Mariková   15 7 5 3 147:123 34
8. Milochov   15 6 0 9 116:154 27
9. Pružina   15 4 2 9 132:138 25
10. Sedmerovec C  15 4 1 10 117:153 24
11. Č. Kameň   15 2 1 12 95:175 20
12. TTC PB C  15 1 0 14 38:232 17
   7. liga muži - JUH
   Horná Breznica mala v trinástom kole voľno, a 
tak sa líder z Dubnice odpútal na rozdiel troch 
bodov. O postupujúcom 
do šiestej lilgy sa však 
s najväčšou pravdepo-
dobnosťou rozhodne už 
najbližší piatok, kedy 
Horná Breznica cestuje 
práve za stoly JoLa Dub-
nica. V prvom vzájom-
nom stretnutí v Hornej 
Breznici sa zrodila remí-
za. Voľno mala i rezerva 
Beluša, Dolné Kočkovce 
C prehrali hladko v Noz-
droviciach s tamojšou 
rezervou.    
   13. kolo:
   Horná Breznica – voľno, 
Beluša B – JoLa Dubnica 
nad Váhom predohrané 
1:17, K. Vyhnička 1 – La-
linský, Hebr, Rojkovič po 
4, Zajac 2, Chudá 1, 2 štv., 
Dohňany B – 3. ZŠ Dub-
nica nad Váhom 11:7, 
Gombár 4, Bambúšek 3, 
Riško 2, Bisaha 1, 1 štv. – Herda 3, P. Čilek ml. 2, Šev-
ček 1, 1 štv., Sedmerovec D – Miracles Dubnica nad 
Váhom 8:10, P. Barták 3, J. Mišík 2, Kasenčák, Miná-
rik po 1, 1 štv. – Halgoš, Heštera po 3, Trenčan 2, M. 
Dohňanský 1, 1 štv., Nozdrovice B – Dolné Kočkov-
ce C predohrané 15:3, Zemanovič, Blažíček po 4, Ra-
ček 3, Krištof 2, 2 štv. – Hurta 2, Domaglanský 1.
1. JoLa DCA   12 11 1 0 171:45 35
2. H. Breznica   11 10 1 0 173:25 32
3. Miracles DCA   11 8 1 2 125:73 28
4. Nozdrovice B  12 5 1 6 111:105 23
5. D. Kočkovce C  11 6 0 5 104:94 23
6. Sedmerovec D  12 4 0 8 81:135 20
7. Dohňany B  12 4 0 8 83:133 20
8. ZŠ Dubnica   12 2 0 10 67:149 16
9. Beluša B  11 0 0 11 21:177 11
   7. liga muži - SEVER
  Púchovské áčko cestovalo za stoly najväčšieho 
favorita na postup a suverénneho lídra zo Še-
bešťanovej a podľa očakávania nemali šancu na 
úspech. V domácom drese nastúpil i dvojnásobný 
medailista z paralympijských hier a dvojnásobný 
majster sveta zdravotne postihnutých Miroslav 
Mitaš, ktorý bodoval naplno. O jediný bod Pú-
chovčanov sa postaral Kvasnička. Púchovská re-
zerva mala voľno.    
   13. kolo: 
   Púchov B – voľno, Papradno – TTC Považská Bys-
trica D 12:6, Záhorec 4, Grbál 3, Kr. Žilinčík 2, M. Ži-
linčík 1, 2 štv. – D. Kulich 3, Baculík, Kuchárik, Kuchá-
riková po 1, Udiča – Prečín predohrané 18:0, Beník, 
Kostka, Turiak,  Ignácik ml. po 4, 2 štv., Milochov B 
– Pružina B 11:7, Balušík, Horečný po 3, Hradňanský, 
Duško po 2, 1 štv. – Topor 4, Petrovič, D. Olšovský po 
1, 1 štv., Šebešťanová – Púchov A 17:1, Mitaš, J. Pe-
trík, K. Petrík po 4, Zaukolec 3, 2 štv. – Kvasnička 1. 

1. Šebešťanová   12 12 0 0 181:35 36
2. Udiča A  12 9 2 1 166:50 32
3. Papradno   11 8 1 2 125:73 28
4. Milochov B  12 7 2 3 144:72 28
5. Púchov A  11 5 1 5 111:87 22
6. Pružina B  11 5 0 6 116:82 21
7. Prečín   12 2 0 10 26:190 16
8. Púchov B  11 1 0 10 35:163 13
9. TTC PB D  12 0 0 12 32:184 12

KTO S KÝM ZA STOLMI
4. liga muži
19. kolo – 9. 2. o 10.00
Slovan Dolné Kočkovce – STK Prievidza B, OZ Lysá 
pod Makytou – Sokol Handlová 
20. kolo – 9. 2. o 15.00
OZ Lysá pod Makytou – STK Prievidza B, Slovan Dol-
né Kočkovce – Sokol Handlová
5. liga muži
16. kolo – 8. 2. 
Nová Dubnica C – Slovan Považská Bystrica, Mede-
ko Považská Bystrica – Sedmerovec B, Pruské – Dol-
ný Moštenec, Dohňany – Nová Dubnica B, Ladce B 
– Dubnica nad Váhom, Nozdrovice – TTC Považská 
Bystrica B
6. liga muži
16. kolo – 8. 2.
Červený Kameň – Slovan Považská Bystrica B, Mede-
ko Považská Bystrica B – Milochov, Pruské B – Zlie-
chov, TTC Považská Bystrica C – Beluša, Sedmerovec 
C – Pružina, Dolná Mariková – Dolné Kočkovce B
7. liga muži – JUH
14. kolo – 8. 2.
Dolné Kočkovce C – Sedmerovec D, Miracles Dubni-
ca nad Váhom – Dohňany B, ZŠ Dubnica nad Váhom 
– Beluša B, JoLa Dubnica nad Váhom – Horná Brezni-
ca, Nozdrovice B majú voľno
7. liga muž – SEVER
14. kolo – 8. 2.
Púchov A – Milochov B, Pružina B – Udiča, Prečín 
– Papradno, TTC Považská Bystrica D – Púchov B
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Tabuľky oblastných mládežníckych futbalových súťaží pred jarnou časťou

4. liga starší žiaci - SEVER

4. liga mladší žiaci

Prípravky U11 (o 1. - 8. miesto)

1. Streženice 9 7 1 1 27:12 22
2. N. Dubnica 9 6 2 1 44:13 20
3. Brvnište 9 6 0 3 37:17 18
4. Pružina 9 5 0 4 28:13 15
5. Sverepec 9 4 2 3 35:28 14
6. Jasenica 9 4 1 4 21:22 13
7. Bolešov 9 3 0 6 31:51 9
8. D. Kočkovce 9 2 2 5 15:30 8
9. Tuchyňa 9 2 1 6 21:43 7
10. Horovce 9 1 1 7 14:44 4

6. liga dorast Prípravky U10 - Skupina A

1. Papradno 9 7 1 1 56:13 22
2. Domaniža 9 6 1 2 71:12 19
3. Jasenica 9 6 1 2 29:11 19
4. Plevník 9 6 0 3 43:8 18
5. D. Mariková 9 5 1 3 36:29 16
6. Podmanín 9 4 1 4 38:30 13
7. Udiča 9 4 1 4 28:27 13
8. Pružina 9 1 2 6 17:38 5
9. Prečín 9 1 2 6 17:46 5
10. Dohňany 9 0 0 9 3:124 0

4. liga starší žiaci - JUH
1. Lazy 11 10 0 1 57:5 30
2. Beluša 11 9 1 1 75:11 28
3. Lednica 11 8 0 3 73:12 24
4. Košeca 11 7 2 2 31:13 23
5. D. Kočkovce 11 6 1 4 36:15 19
6. Kolačín 11 6 0 5 20:29 18
7. Bolešov 11 4 3 4 30:39 15
8. N. Dubnica 11 3 3 5 23:31 12
9. Ilava 11 2 3 6 15:40 9
10. Horovce 11 3 0 8 5:38 9
11. H. Poruba 11 1 0 10 7:75 3
12. K. Podhradie 11 0 1 10 8:72 1

1. Streženice 6 3 2 1 9:5 11
2. FC Púchov 6 3 2 1 12:9 11
3. Lysá 6 2 2 2 15:12 8
4. Ladce 6 1 0 5 8:18 3

1. Domaniža 2 2 0 0 10:1 6
2. FC Púchov 2 2 0 0 10:3 6
3. Horovce 2 2 0 0 9:3 6
4. Dubnica B 2 1 1 0 8:3 4
5. Ilava 2 0 1 1 3:8 1
6. Beluša 2 0 0 2 3:9 0
7. Plevník 2 0 0 2 3:10 0
8. Prečín 2 0 0 2 1:10 0

Prípravky U11 (o 9. - 16. miesto)
9. Kolačín 2 2 0 0 9:1 6
10. Sverepec 2 2 0 0 6:1 6
11. Mikušovce 2 2 0 0 5:0 6
12. Šebešťanová 2 0 2 0 3:3 2
13. Brvnište 2 0 2 0 3:3 2
14. Podmanín 2 0 0 2 1:6 0
15. Kvašov 2 0 0 2 0:5 0
16. Bolešov 2 0 0 2 1:9 0

Prípravky U11 (o 17. - 24. miesto)
17. Košeca 2 1 1 0 4:3 4
18. D. Mariková 2 1 0 1 6:4 3
19. L. Rovne 2 1 0 1 4:3 3
20. Visolaje 2 1 0 1 3:2 3
21. Pruské 2 1 0 1 3:4 3
22. Praznov 2 1 0 1 2:3 3
23. Udiča 2 1 0 1 4:6 3
24. H. Poruba 2 0 1 1 3:4 1

1. Prečín 6 5 1 0 15:3 16
2. Praznov 6 3 1 2 6:8 10
3. FC Púchov 6 2 2 2 8:5 8
4. MŠK Púchov B 6 0 0 6 1:14 0

Prípravky U10 - Skupina B
1. Ilava 8 8 0 0 73:7 24
2. Domaniža 8 5 1 2 44:27 16
3. P. Bystrica B 8 4 1 3 27:28 13
4. Ladce 8 2 0 6 19:54 6
5. Plevník 8 0 0 8 9:56 0

Áčko starších žiakov MŠK Púchov minulý víkend 
cestovalo na južné Slovensko, kde proti domácemu 
VK Spartak UJS Komárno odohralo v tejto sezóne 

prvý dvojzápas. Domáci, pre ktorých sme v kategórii 
starších žiakov už niekoľko rokov súpermi o postup 
na majstrovstvá Slovenska, ako vždy podalo bojovný 

výkon a najmä 
v druhom zá-
pase nám boli 
v y r o v n a n ý m 
súperom. 

Prvý zápas 
mal hladší prie-
beh a súperovi 
sme dovolili 
s ú s t r e d e n o u 
hrou získať na-
jviac 16 bodov 
a to v druhom 
sete, výsled-
né skóre 3:0. V 
druhom zápase 
po presvedči-
vom víťazstve 
v prvom sete 
mierne upadla 
koncentrácia, 
čo spolu s od-
vážnym strie-
daním na našej 
strane a húžev-

natosťou domácich na strane druhej, viedlo k strate 
setu druhého. To súpera ešte viac motivovalo a sťa-
žilo nám zvyšok zápasu, nechceli sme však dopustiť 
stratu čo i len jediného bodu a po zmene strán sme 
naplno zabrali a dotiahli zápas do víťazného konca 
3:1 v náš prospech. 

V obidvoch zápasoch bolo našou najsilnejšou zbra-
ňou už tradične podanie, keď Emil Gabko bodoval 
priamo z podania až šesťkrát v rade aj napriek tomu, 
že v radoch domácich hral okrem iných aj hráč za-
stávajúci post reprezentačního libera. Tiež treba spo-
menúť, že najefektívnejším hráčom bol Matej Turčá-
ni, ktorý výborne prihrával a vďaka ktorému sme mali 
na sieti jednoznačnú prevahu.

Komárno – Púchov A 0:3 (-16, -12, -14)       
Komárno – Púchov A 1:3 (-12, 18, -20, -15)
Taktiež naše družstvo starších žiakov absolvovalo 

kvalitne obsadený medzinárodný turnaj vo Vítkovici-
ach, kde sme po výborných výkonoch bez straty setu 
zvíťazili a obsadili prvé miesto. Súpermi nám okrem 
domácich českých družstiev boli aj družstvá z Poľska 
– volejbalovej veľmoci, takže nás tieto víťazstvá 
potešili. Turnaj bol tiež výbornou prípravou  pred 
majstrovstvami Slovenska, keďže sme mali možnosť 
zmerať si sily s družstvami z volejbalovo vyspelých 
veľmocí. Aj vďaka týmto víťazstvám ťahá naše áčko 
šnúru niekoľkých desiatok víťazstiev a toto číslo 
bude, pevne veríme, ešte narastať.                             (iš)

VOLEJBAL

Starší žiaci MŠK Púchov neprehrali už takmer 300 dní
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.

SLUŽBY
• Tesárske a pokrývačské práce, krovy, altánky, 
prístrešky. Tel. 0948 894 899.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168. 
• Rekonštrukcie kúpeľní. Tel. 0904 628 324.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, bytových 
jadier, nebytových priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. 
Tel. 0911 689 723.
• Tesárske a  pokrývačské práce, krovy, altánky, 
prístrešky, šalovacie práce. Tel. 0918 427 134.
• Milé zákazníčky, som Vám znova k dispozícii so 
svojimi službami. Kozmetika - Ria Staňová, Štefáni-
kova 817. Tel. 0905 972 810.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Firma Alena Benešová ODEMA, hľadá do kolektívu 
novú kolegyňu do predajne. Požadujeme: schopnosť 
pracovať v kolektíve, príjemné vystupovanie, vzťah k 
móde, základné ovládanie PC, Word, Excel, internet 
(e-mail, www). Výhodou prax v obchode a práca s 
pokladňou. Základná mzda 624 € v hrubom + prémie 
od 0 - 10 % + os. ohodnotenie a odmeny. Kontakt  
p. Mokričková: 0948 524 628, mokrickova@odema.sk.
• Hľadám kaderníčky a kozmetičku v PU na TPP/
dohodu/živnosť. Nástup možný ihneď. Mzda: 500 - 
1500 €. Tel. 0907 575 992.
• Prijímame do zamestnania elektrikárov a elek-

tromontážnikov. Nutná platná vyhláška a živnosť.  
Sadzby od 8,70 €. Tel. 0911 568 600.
• Firma ADP, s. r. o. Púchov hľadá vodiča /VP sk. E/ na 
pravidelnú linku Trnava – Poľsko. Vodič je každý deň 
doma (parkuje sa v ADP) a má dostatok voľného 
času. Tel. 0903 557 212.
• Prijímame do zamestnania zváračov a montážni-
kov na TPP, dohodu aj SZČO. Sadzby od 5,70 € - 9 €. 
Ubytovanie, strava zabezpečená. Tel. 0911 568 600.
• Slov. ochranná spoloč. (SOS), Jánošíkova 234, Žili-
na, prijme do trval. prac. pomeru pracovníkov SBS 
na ochranu objektu „Púchovský mäsopriemysel“   
v Púchove. Kontakt: +421 905 566 526.

RÔZNE 
• Hľadám opatrovateľku v doobedňajších hodinách 
pre ženu (44 r., pacient SM). Tel. 0903 317 501.
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• METROVÝ TEXTIL - vchod pri pódiu na pešej.  
MATRACE na mieru, obaly na matrace od 20 €.  
Výpredaj zimných látok. 
• KONVERZÁCIE v angličtine pre každého vždy  
v pondelok o18:10 h. www.LamaSchool.sk 
• Hľadám opatrovateľku, ktorá mi bude pomá-
hať so starostlivosťou na rehabilitačnom po-
byte. Tel. 0949 640 777.

OZNAMY 
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 25. 2. 2019 od 14.30 hod. v kancelárii 
ZO SZZP (býv. kataster, Námestie slobody). Právne 
poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne 
problémy zdravotne postihnutých a starších ob-
čanov mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, 
môže sa prihlásiť do 20. 2. 2019 na adrese: Ján 
Petro, Obrancov mieru 1152/5, tel. 0948 093 551. 
K prípadu, v ktorom chcete poradiť, je potrebné 
doniesť už existujúce podklady.

POĎAKOVANIE
• Ďakujem piatim Čvirikovcom, bratom Miroslavo-
vi, Danielovi a Martinovi, ako aj karatistom Lukášo-
vi a Martinovi za neobyčajnú pomoc pri sťahovaní 
po zlyhaní sťahovacej služby. Ochota a skromnosť 
sú v súčasnosti výnimočné.  T. V.
• Ďakujem p. Gitke Krejčířovej, obetavej, vytrvalej a 
neúnavnej za pomoc pri sťahovaní. T. V.

SPOMIENKA
Dňa 11. 2. 2019 si pripo-
menieme prvé výročie 
úmrtia Emila PALIESKA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku v modlitbe. 

S láskou na neho spo-
mína manželka a dcéry 
Ivana, Marianna a Erika 

       s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 6. 2. 2019 uplynie 
šesť rokov od smrti 
Alojza HUNKU. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou spomína man-
želka a deti s rodinami. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme rodi-
ne, priateľom, známym 
a susedom, ktorí odpre-
vadili na poslednej ceste 
do večnosti našu drahú 
matku a babku Veroniku 
JURČIŠINOVÚ, ktorá nás 
náhle opustila dňa 11. 1. 
2019 vo veku 84 rokov. 
Ďakujeme za účasť, kvetinové dary a prejavenú 
sústrasť. Poďakovanie patrí aj dychovej hudbe a 
pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku. 

S láskou a zármutkom dcéra Ivetka s druhom 
Jankom, synom Ivanom a vnukom Mirkom.

SPOMIENKA
Dňa 6. 2. 2019 si pripo-
míname 11. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a 
babka 
Kamilka GABRIŠOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomína dcéra Viera s rodinou.

SPOMIENKA
Zavrela si oči, tíško v 
spokojnosti, v duši nám 
iba prázdnota zíva, duša 
Tvoja už je vo večnosti, 
hlas Tvoj, smiech už sa 
neozýva. S láskou sa s 
Tebou lúčime tí, čo tak 
veľmi radi mali Teba. 
Za Teba, mama, sa po-
modlíme, dávaj na nás pozor aj hore z neba. 
Dňa 9. 2. 2019 si pripomíname 5. výročie úmrtia 
Heleny ROSINOVEJ, rod. Kubasovej z Dolných 
Kočkoviec. 

S láskou spomína syn Miroslav s manželkou 
Lýdiou. Spomeňte si na ňu s nami. 

SPOMIENKA
Čas nelieči bolesť ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
tých, ktorých sme mali 
radi. 
Dňa 3. 2. 2019 uplynuli 
2 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko 
Ladislav KUSPIŠ. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéry Renátka, Alenka a Laďka s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3. 2. 2019 sme si 
pripomenuli smutné 4. 
výročie, čo nás navždy 
opustila drahá manžel-
ka a mama 
Evka BARAŇAJOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 

Spomína manžel a syn.
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Útulok OZ Hafkáči 
hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

 
Kontakt: 0911 290 983  

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 16:00 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00
DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 
po – pia: 16:00– 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 

KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

Považskobystrický útulok, ktorý  sa stará aj 
o púchovské opustené psy a mačky potre-
buje deky, menšie kusy čistých kobercov a 
kvalitné vodítka. Veci môžete priniesť pria-
mo do útulku (tel. kontakt 0911 290 983)  
alebo ich môžete zaniesť do kvetinárstva Pivonka 
v Púchove, ktoré sídli na Štefánikovej ulici.

hafkacipb@gmail.com           facebook.com/hafkaci

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

16. február 2019

SND BRATISLAVA: BÁL

Cena vrátane dopravy a vstupného I. kategórie: 32 €

Vynikajúce divadelné predstavenie so silným
emocionálnym prežitkom.
(Hrajú: K. Magálová, Z. Studenková, D. Mórová, J. Vajda, 
F. Kovár, J. Oľhová, Ľ. Kostelný...)

Na motívy B. S. Timravy

23. február 2019 

Hviezdne obsadenie, veľkolepá výprava! 
Cena: 29 € dospelý, 22 € senior, študent

26. február 2019

SND: APARTMÁN
V HOTELI BRISTOL
Cena: 33 € (sedenie I. kategórie)

Čierna komédia s obsadením slovenskej hereckej špičky:

Verdiho opera

SND: GIUSEPPE VERDI
- OPERA DON CARLOS

Komédia Roalda Dahla

E. Horváth, K. Magálová, J. Vajda, T. Maštalír, M. Hilmerová, F. Kovár a ďalší

9. marec 2019 (sobota) 

Cena: 25 €

ZÁMOK S KAMÉLIAMI
a KLÁŠTOR RAJHRAD
Jediný raz v roku zámok Rájec nad Svitavou obsypaný vzácnymi
kaméliami a tajomstvá stredovekého moravského kláštora.

Prvý jarný zájazd

   poobedné plávanie
Pondelok:  17.30 - 20.30
Utorok:  17.30 - 20.30
Streda:  17.30 - 20.30
Štvrtok:  17.30 - 20.30
Piatok:   17.30 - 20.30
Sobota:   14.00 - 20.30
Nedeľa:   14.00 - 20.30
Zľavnené plávanie za euro od pondelka 
do piatka v čase od 10.00 do 12.00 hod. 

Otváracie hodiny krytej plavárne MŠK

Otváracie hodiny sauny (v objekte plavárne)

Pondelok:  15.30 - 20.30 (športovci MŠK)
Utorok:  15.30 - 20.30 (ženy)
Streda:   15.30 - 20.30 (muži)
Štvrtok:   15.30 - 20.30 (spoločná)
Piatok:   15.30 - 20.30 (spoločná)
Sobota:   zatvorená
Nedeľa:  15.30 - 20.30 (spoločná)



inzercia


