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Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

USTANOVENIE VOLIEB
Spôsob voľby prezidenta je upravený predovšet-
kým v Ústave SR, v článkoch 101 až 107 a v Zákone 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Voľbu musí vyhlásiť predseda NR SR najneskôr 55 
dní pred dňom jej konania.

Prezident je volený v priamych voľbách tajným hla-
sovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú 
občania, ktorí majú právo voliť do NR SR. Kandidáta 
na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR 
SR alebo aspoň 15 tisíc občanov, na základe petí-
cie. Návrh sa musí odovzdať predsedovi NR SR naj-
neskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Za prezidenta 
môže byť zvolený každý občan, ktorý je voliteľný do 
NR SR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov. 

Na zvolenie je nutný zisk nadpolovičnej väčšiny 
platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden 
kandidát nezíska v prvom kole potrebnú väčšinu, 
koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého 
kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom 
kole najvyšší počet hlasov.

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 sú voľby prezidenta Slovenska, 
ktorých prvé kolo sa uskutoční 16. marca prípadné druhé kolo 30. marca 2019.

spravodajstvo

Kandidáti
Kandidáti, ktorí v termíne odovzdali hárky s 15-ti-
síc podpismi občanov resp. 15 poslancov NR SR 
- radení sú podľa abecedy ich priezviska:

1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej 
rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, 
Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššie-
ho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vyso-
koškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej 
rady Slovenskej republiky, Bratislava
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., pred-
seda politickej strany, Vrakúň
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, 
Bratislava
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpred-
seda Európskej komisie pre energetickú úniu, 
Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., 
podnikateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpeč-
nostný analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškol-
ský pedagóg, Bratislava

HLASOVACÍ PREUKAZ
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v deň konania volieb nebude môcť vo-
liť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, 
môže požiadať mesto o vydanie hlasovacieho pre-
ukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hla-
sovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne 
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu 
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Mesto 
vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň 
konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, 
ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže 
požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu 
na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej 
republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo  
žiadosti voliča zrejmá. 

VOLIČ MOŽE POŽIADAŤ O VYDANIE 
HLASOVACIEHO PREUKAZU NASLEDOVNE:
1. osobne – na mestskom úrade, č. dv. 14 najne-
skôr posledný pracovný deň predo dňom konania 
volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo 
volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách 
MsÚ; 
2. v listinnej forme – na adresu Mestský úrad v Pú-
chove, ul. Štefánikova 821/21, 02018 Púchov tak, 
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola 
doručená na MsÚ najneskôr 15 pracovných dní 
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 
2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019);
3. elektronicky – na: volby@puchov.sk prípadne 
andrea.hradnanska@puchov.sk tak, aby žiadosť  

o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená 
na MsÚ najneskôr 15 pracovných dní predo dňom 
konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé 
kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). 

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiada-
teľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom 
konania volieb (t. j. najneskôr 15.3.2019; pre druhé 
kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

ZMENA VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ 
V DVOCH VOLEBNÝCH OKRSKOCH
V meste Púchov je pre Voľby prezidenta Sloven-
skej republiky 2019 vytvorených 18 volebných 
okrskov. Občania oprávnení voliť dostanú do do-
mácností oznámenia o čase a mieste konania vo-
lieb prezidenta Slovenskej republiky v termíne do  
19. 2. 2019. Oproti predchádzajúcim voľbám došlo 
v dvoch volebných okrskoch k zmene volebných 
miestností - sú to volebné okrsky č. 4 a 7. 

Volebný okrsok č. 4, ktorý bol v minulosti v miest-
nosti Stavebné bytové družstvo, Námestie slobody 
560/10, sa bude nachádzať v miestnosti Základná 
škola Mládežnícka 1434/16. 

Volebný okrsok č. 7, ktorý bol v minulosti v miest-
nosti Požiarna zbrojnica, Požiarna ul. 1245/6, sa 
bude nachádzať v miestnosti Základná škola Jána 
Amosa Komenského 652/50.

Zuzana Brindzová, poverená zastupovaním 
ved. Právno-organizačného odd. MsÚ Púchov; 

foto: www.prezident.sk
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Z pracovného programu púchovskej primátorky...
V stredu (6. 2. 2019) absolvovala primátorka Pú-
chova Katarína Heneková úvodný workshop s ná-
zvom Projektové zámery obcí a ich vhodnosť pre 
implementáciu v rámci realizácie stratégie CLLD 
(stratégia miestneho rozvoja vedeného komuni-
tou), ktorý pre novozvolených zástupcov miest-
nych samospráv zorganizovala MAS Naše Považie 
vo svojich priestoroch na Námestí slobody v Pú-
chove.
Miestna akčná skupina (skratka „MAS“) je partner-
stvo zástupcov verejného, súkromného a občian-
skeho sektora, ktoré funguje na princípoch Leader. 
MAS spolupracuje na rozvoji svojho územia a zís-
kavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a  
z národných programov.
Témou stretnutia bolo predstavenie činnosti 
miestnej akčnej skupiny, jej prínos pre región a plá-
ny v najbližšom období v súvislosti s možnosťou 
financovania projektových zámerov samospráv. 
Prvé projektové výzvy začne MAS Naše Považie 
podľa informácií jej manažérky Martiny Bednáro-
vej vyhlasovať už v priebehu prvého polroka 2019.  
Občianske združenie Naše Považie vzniklo 2. no-
vembra 2007, združuje 48 samospráv okresov Po-
važská Bystrica a Púchov, partnerov z oblasti pod-
nikateľského a neziskového sektora pôsobiacich 
na území týchto samospráv i fyzické osoby. Všetci 
členovia majú možnosť podieľať sa na rozvoji re- 
giónu a spolu vytvárajú miestne partnerstvo, kto-
rého úlohou je vytvorenie, implementácia a riade-
nie stratégie rozvoja územia na miestnej úrovni.

Stretnutie členov MAS Naše Považie v Púchove.

Vo štvrtok (7. 2. 2019) sa K. Heneková zúčastnila pracovného stretnu-
tia primátorov miest a starostov obcí, ktoré zorganizoval Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica s cieľom poskytnutia 
najnovších informácií z legislatívy a ich využitie pri práci vo verejnej 
správe. Predstavitelia samospráv púchovského a považskobystrické-
ho okresu sa oboznámili s možnosťami pomoci Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny pre mestá a obce v oblasti aktívnych opatrení trhu 
práce, poradenstva, vzdelávania, i napríklad s nástrojmi Európskeho 
sociálneho fondu. „Bolo to veľmi podnetné stretnutie, ktoré určite 
pomôže mestu Púchov pri využívaní všetkých možností zamestná-
vania uchádzačov o zamestnanie a čerpania pomoci zo strany Úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny,“ zhodnotila poldňové stretnutie 
primátorka Heneková.

V rovnaký deň (7. 2. 2019) sa uskutočnila schôdzka púchovskej primátorky Ka-
taríny Henekovej, prednostky mestského úradu v Púchove Ivety Brindzovej s re-
gionálnou manažérkou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu 
(SARIO) Alexandrou Gačevičovou za účelom spolupráce v oblasti prílevu zahra-
ničných investorov do regiónu, ako aj podpory malého a stredného podnikania, 
kde je zaujímavá možnosť spolupráce pri organizovaní veľtrhov, výstav alebo  
v oblasti vzdelávania. SARIO vie podľa slov regionálnej manažérky ponúknuť 
podnikateľom, ale i fyzickým osobám napríklad voľné nehnuteľnosti na podnika-
nie pre zahraničných investorov.                                                                     MsÚ Púchov, -r-

Starostov a primátorov zvolal Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici. 

Regionálna manažérka SARIO A. Gačevičová
 (na smínke vpravo).
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VALENTÍNSKA
ZĽAVA

Veľké Leváre
Štefánikova 514 (križovatka)

Rohožník
Obchodná 35 (Ú-čko)

Brezová pod Bradlom
J.M. Hurbana 1 (dom služieb)

Púchov
Moravská 687 (pamätná fara)

Dubnica nad Váhom
nám. Matice Slovenskej 1298

(OD Fix)

POČAS VALENTÍNSKEHO TÝŽDŇA 
15% ZĽAVA 

PRI KÚPE DVOCH OKULIAROV
DAJTE SI BOZK

A ZÍSKAJTE ZĽAVU :)

AKCIA PLATÍ PRI ZAKÚPENÍ DVOCH OKULIAROV OD 11.2. - 15.2.2019
VALENTÍNSKU ZĽAVU NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S INÝMI ZĽAVAMI

PLATÍ PRE SLNEČNÉ AJ DIOPTRICKÉ OKULIARE
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Pracovné stretnutie otvoril ešte do-
sluhujúci predseda výboru a súčas-
ný viceprimátor Ing. Lukáš Ranik. 
V súlade so stanovami a zásadami 
fungovania výborov mestských čas-
tí prebehla hneď v úvode stretnutia 
voľba nového vedenia VMČ. Novým 
predsedom sa stala Ing. Ľubica Ku-
chařová, podpredsedom Mgr. Mi-
roslav Bučko a zapisovateľkou Ing. 
arch. Lena Kodadová, PhD. Výbor 
privítal a schválil aj dvoch nových 
členov - Ing. Miroslava Koncového 
a Ing. arch. Petra Hrbáčka. Ďalšími 
členmi výboru sú Pavol Ciesar, Mgr. 
Marek Šimáček a Mgr. Ján Haššo.

V rámci pracovného stretnutia sa 
jeho členovia zaoberali aj aktuálny-
mi návrhmi na zlepšenie, vrátane 
pripomienok od občanov. Vzhľa-
dom na prerokovávané oblasti, kto-
ré súviseli aj s oblasťou životného 
prostredia, konkrétne s oblasťou 
separácie odpadov, či riešením zele-
ne, bol na stretnutie prizvaný aj ko-
nateľ Podniku technických služieb 
mesta Púchov Ing. Miloš Svoboda. 
Po oboznámení sa s predloženými 

návrhmi na zlepšenie, prisľúbil aj 
aktívnu súčinnosť pri ich riešení.
 
Následne boli prerokované aj ďal-
šie podnety týkajúce sa napr. ha-
varijného stavu pešej komunikácie 
v časti Zábreh-Potôčky, dlhodobý 
problém s parkovacími miestami, 
nedostatočné osvetlenie na Chme-
linci, nedostatočne vyspádované 
cestné komunikácie a pod. Posla-
nec Mgr. Miroslav Bučko zatiaľ v 
hrubom náčrte predstavil myšlien-
ku revitalizácie zóny od Rubikonu 
do vnútrobloku Sedlište. Ďalšou 
jeho myšlienkou, ktorou sa bude 
výbor zaoberať na následnom pra-
covnom stretnutí je aj rozšírenie 
ponuky separácie odpadov pre 
bytovky. Všetky projekty a aktivi-
ty schválené k realizácii výborom, 
budú postupne predstavené aj 
obyvateľom mestskej časti Sedlište. 

Vzhľadom na to, že väčšina prero-
kovávaných podnetov vyžaduje 
aj fyzickú obhliadku „inkriminova-
ných“ miest, najbližšie pracovné 
stretnutie výboru bude výjazdové. 

Prvé pracovné stretnutie VMČ Sedlište sa v jeho staronovom zložení uskutočnilo 31. januára 
v zasadacej miestnosti Mestského úradu Púchov.  

Prednostka MsÚ Púchov JUDr. Iveta Brindzová.

Víziou členov výboru mestskej čas-
ti je viac do diania obvodu zapájať 
aj ďalších aktívnych obyvateľov 
všetkých vekových kategórií, ktorí 
môžu byť nápomocní pri zlepšo-
vaní života v našej mestskej časti. 
S potešením môžeme konštatovať, 
že aj vďaka aktívnym občiankam 
nášho obvodu - Vierke Bodoríkovej 
a Anke Horváthovej - už máme jed-

nu takúto krásnu spoločnú akciu 
za sebou. Verím, že pilotný projekt 
zimnej  SNEHULIAKIÁDY pod tak-
tovkou nášho výboru v súčinnosti s 
občanmi Sedlišta, bude pozitívnym 
východiskovým bodom realizácie 
ďalších zaujímavých aktivít, ktoré 
pre vás pripravujeme.

Ľubica Kuchařová, 
predsedkyňa VMČ č. 2 

Výbor mestskej časti Sedlište prichádza s novými aktivitami 

POZVÁNKA NA STRETNUTIE S POSLANCAMI
Poslanci volebného obvodu č. 4 Vás, obyvateľov obvodu, záujemcov o prácu vo výbore miestnej časti, pozývajú na stretnutie 

v pondelok 18. 2. 2019 o 17.00 hod. v podkroví Župného domu. 
Program: 1. Založenie výboru miestnej časti, 2. Investičné a neinvestičné priority volebného obvodu pre obdobie rokov 2019 - 2022.

Milada Vargová, Roman Hvizdák, Miroslav Kubičár (poslanci MsZ)
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Mestská polícia

ZDRAVIE

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v kraji stúpla, v okrese Púchov klesla

V Streženiciach vyletelo osobné auto po 
náraze do stromu mimo cestu

„Ustlal“ si v snehu
Na oddelenie mestskej polície prijali anonymné 

telefonické oznámenie, podľa ktorého sa za sta-
rým domom kultúry pri kontajneri váľa neznámy 
muž. Hliadka na mieste zistila, že na snehu leží 
muž evidentne pod vplyvom alkoholu. Keďže 
hliadka muža poznala, previezla ho na Mojmíro-
vu ulicu, kde si ho prevzala manželka. Priestupok 
proti verejnému poriadku vyriešili mestskí poli-
cajti napomenutím.

Hlasná hudba
Krátko po polnoci preverovala hliadka mestskej 

polície telefonické oznámenie, podľa ktorého sa 
z baru na Moravskej ulici šíri hlasná hudba. Podľa 
oznamovateľa v bare nedodržiavajú otváracie ho-
diny. Oznamovateľa informovali o o tom, že v bare 
majú jednorazové povolenie zatváracích hodín 
do jednej hodiny ráno. Hliadka na mieste už po 
príchode počula z podniku hlasnú hudbu. Dvere 
na podniku boli zamknuté, po zaklopaní vyšla 
mladá žena, ktorá povedala, že je zodpovedná za 
prevádzku baru. Hliadka ju vyzvala, aby predložila 
občiansky preukaz a následne jej mestskí policajti 
vysvetlili, že sa dopustila priestupku proti všeo-
becne záväznému nariadeniu mesta. Priestupok 
vyriešili blokovou pokutou vo výške 30 eur.  

V trenkách a ponožkách
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého sa pri obchodnom 
dome Lachovec pohybuje obnažený dezoriento-
vaný muž. Mestskí policajti našli na mieste muža 
v ponožkách a trenkách. Hliadku informoval, že 
si zabuchol dvere a nemôže sa dostať do bytu. 
Informoval tiež, že je psychiatrický pacient a že 
pravidelne konzumuje alkoholické nápoje. Keďže 
mu bola zima, hliadka mu zabezpečila teplé ob-
lečenie a umožnila vstup do bytovky. Priestupok 
proti verejnému poriadku vyriešili mestskí poli-
cajti napomenutím.

Stihli ujsť
Na oddelenie mestskej polície prijali anonymné 

telefonické oznámenie, podľa ktorého na parko-
visku pred zdravotníckym zariadením v Púchove 
predávajú traja muži hodinky a tlakomery. Hliad-
ka mestskej polície následne skontrolovala par-
kovisko a jeho okolie, rovnako, ako parkoviská pri 
nákupných centrách v Púchove. Pokútnych pre-
dajcov však nenašli.    

V ubytovni zasahujú často...
Hliadku mestskej polície privolali do ubytov-

ne na Ulici 1. mája, kde na treťom poschodí spal 
na chodbe a schodoch neznámy muž. Hliadka 
priestupok vyriešila napomenutím a muža z 
priestorov vykázala. Upozornila majiteľa ubytov-
ne, aby zabezpečil vchod, keďže tam často riešia 
priestupky. Majiteľ ubytovne informoval, že vy-
konal opatrenie na zamedzenie vstupu cudzích 
osôb tak, že nájomníkom vydal kľúče od vchodo-
vých dverí na ich uzamykanie. 

Zaspal v podniku
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie od personálu prevádzky Púchovčan, 
podľa ktorého v prevádzke na Poštovej ulici spal 
muž z Púchova. Hliadka na mieste zistila priestu-
pok proti verejnému poriadku. Vyriešila ho napo-
menutím, muža z prevádzky vykázali. 

Klopala na nesprávne dvere
Na výtlky na ceste za Kúpeľmi Nimnica sa na 

mestskú políciu sťažovala neznáma žena na od-
delení mestskej polície. Na dispečingu jej vysvet-
lili, že lokalita nespadá do pôsobnosti mestskej 
polície, sťažnosť musí adresovať správcovi cesty. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-
chovskom okrese minulý týždeň klesla na úroveň 
2119 ochorení na 100.000 obyvateľov, v porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom klesla o takmer 200 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť bola 
štvrtá najnižšia v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

V Trenčianskom kraji nahlásili lekári v minulom týž-
dni takmer 9000 akútnych respiračných ochorení, 
čo predstavuje priemernú chorobnosť 2462 ocho-
rení na 100.000 ochorení. Chorobnosť v porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom stúpla o takmer desať 
percent. Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 

ochorenia bola v minulom týždni v Trenčianskom 
kraji v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2850 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť 
(2058 ochorení na 100.000 obyvateľov) bola v okrese 
Partizánske. 

Z celkového počtu ochorení bolo v kraji skoro 1500 
ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť v porov-
naní s predchádzajúcim týždňom stúpla o viac ako 
55 percent. Pre chrípku museli minulý týždeň pre-
rušiť školskú dochádzku v jednej materskej škole v 
okrese Púchov, v kraji museli zatvoriť celkovo sedem 
materských škôl.                     (r) 

V pondelok 4. februára krátko po 22. hodine bola 
ohlásená dopravná nehoda osobného motorového 
vozidla, ktorá sa stala v katastri obce Streženice v Pú-
chovskom okrese. Na zásah boli vyslaní štyria prísluš-
níci Hasičského a záchranného zboru z Púchova s 
jedným zásahovým vozidlom.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo ziste-
né, že postihnuté osobné motorové vozidlo sa po ná-
raze do stromu nachádza mimo vozovky. V dôsledku 
dopravnej nehody sa zo štvorčlennej posádky zranila 

jedna osoba.
Zasahujúci hasiči preverili zdravotný stav všetkých 

účastníkov udalosti a do príchodu zdravotných zá-
chranárov poskytovali zranenej osobe predlekársku 
prvú pomoc. Po príchode posádky zdravotných zá-
chranárov hasiči asistovali zdravotníkom pri ošetro-
vaní, následne zranenú osobu transportovali do sa-
nitného vozidla a havarovaný automobil zabezpečili 
proti vzniku požiaru. K úniku prevádzkových kvapalín 
z postihnutého vozidla nedošlo.      KR HaZZ Trenčín

Ilustračná snímka: KR HaZZ Trenčín

Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili v 
januári majetok za viac ako tri milióny 

V priebehu mesiaca január 2019 uskutočnili 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 189 výjazdov k udalostiam. Z 
tohto počtu bolo najviac - 78 výjazdov k technickým 
zásahom. 

Nasledovalo 57 zásahov pri dopravných nehodách, 
48 výjazdov k požiarom a tri ekologické zásahy. Ok-
rem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vy-
konali dve požiarno-previerkové cvičenia a jeden 

výjazd k udalosti, pri ktorej napokon zasahovať ne-
museli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac január 
boli vyčíslené na 360.000 eur. Uchránené hodnoty v 
dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predsta-
vovali v sledovanom období hodnotu viac ako 3,2 
milióna eur.

KR HaZZ Trenčín 
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Mestská polícia

ZDRAVIE

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v kraji stúpla, v okrese Púchov klesla

V Streženiciach vyletelo osobné auto po 
náraze do stromu mimo cestu

„Ustlal“ si v snehu
Na oddelenie mestskej polície prijali anonymné 

telefonické oznámenie, podľa ktorého sa za sta-
rým domom kultúry pri kontajneri váľa neznámy 
muž. Hliadka na mieste zistila, že na snehu leží 
muž evidentne pod vplyvom alkoholu. Keďže 
hliadka muža poznala, previezla ho na Mojmíro-
vu ulicu, kde si ho prevzala manželka. Priestupok 
proti verejnému poriadku vyriešili mestskí poli-
cajti napomenutím.

Hlasná hudba
Krátko po polnoci preverovala hliadka mestskej 

polície telefonické oznámenie, podľa ktorého sa 
z baru na Moravskej ulici šíri hlasná hudba. Podľa 
oznamovateľa v bare nedodržiavajú otváracie ho-
diny. Oznamovateľa informovali o o tom, že v bare 
majú jednorazové povolenie zatváracích hodín 
do jednej hodiny ráno. Hliadka na mieste už po 
príchode počula z podniku hlasnú hudbu. Dvere 
na podniku boli zamknuté, po zaklopaní vyšla 
mladá žena, ktorá povedala, že je zodpovedná za 
prevádzku baru. Hliadka ju vyzvala, aby predložila 
občiansky preukaz a následne jej mestskí policajti 
vysvetlili, že sa dopustila priestupku proti všeo-
becne záväznému nariadeniu mesta. Priestupok 
vyriešili blokovou pokutou vo výške 30 eur.  

V trenkách a ponožkách
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého sa pri obchodnom 
dome Lachovec pohybuje obnažený dezoriento-
vaný muž. Mestskí policajti našli na mieste muža 
v ponožkách a trenkách. Hliadku informoval, že 
si zabuchol dvere a nemôže sa dostať do bytu. 
Informoval tiež, že je psychiatrický pacient a že 
pravidelne konzumuje alkoholické nápoje. Keďže 
mu bola zima, hliadka mu zabezpečila teplé ob-
lečenie a umožnila vstup do bytovky. Priestupok 
proti verejnému poriadku vyriešili mestskí poli-
cajti napomenutím.

Stihli ujsť
Na oddelenie mestskej polície prijali anonymné 

telefonické oznámenie, podľa ktorého na parko-
visku pred zdravotníckym zariadením v Púchove 
predávajú traja muži hodinky a tlakomery. Hliad-
ka mestskej polície následne skontrolovala par-
kovisko a jeho okolie, rovnako, ako parkoviská pri 
nákupných centrách v Púchove. Pokútnych pre-
dajcov však nenašli.    

V ubytovni zasahujú často...
Hliadku mestskej polície privolali do ubytov-

ne na Ulici 1. mája, kde na treťom poschodí spal 
na chodbe a schodoch neznámy muž. Hliadka 
priestupok vyriešila napomenutím a muža z 
priestorov vykázala. Upozornila majiteľa ubytov-
ne, aby zabezpečil vchod, keďže tam často riešia 
priestupky. Majiteľ ubytovne informoval, že vy-
konal opatrenie na zamedzenie vstupu cudzích 
osôb tak, že nájomníkom vydal kľúče od vchodo-
vých dverí na ich uzamykanie. 

Zaspal v podniku
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie od personálu prevádzky Púchovčan, 
podľa ktorého v prevádzke na Poštovej ulici spal 
muž z Púchova. Hliadka na mieste zistila priestu-
pok proti verejnému poriadku. Vyriešila ho napo-
menutím, muža z prevádzky vykázali. 

Klopala na nesprávne dvere
Na výtlky na ceste za Kúpeľmi Nimnica sa na 

mestskú políciu sťažovala neznáma žena na od-
delení mestskej polície. Na dispečingu jej vysvet-
lili, že lokalita nespadá do pôsobnosti mestskej 
polície, sťažnosť musí adresovať správcovi cesty. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-
chovskom okrese minulý týždeň klesla na úroveň 
2119 ochorení na 100.000 obyvateľov, v porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom klesla o takmer 200 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť bola 
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s predchádzajúcim týždňom stúpla o takmer desať 
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ochorenia bola v minulom týždni v Trenčianskom 
kraji v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2850 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť 
(2058 ochorení na 100.000 obyvateľov) bola v okrese 
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Z celkového počtu ochorení bolo v kraji skoro 1500 
ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť v porov-
naní s predchádzajúcim týždňom stúpla o viac ako 
55 percent. Pre chrípku museli minulý týždeň pre-
rušiť školskú dochádzku v jednej materskej škole v 
okrese Púchov, v kraji museli zatvoriť celkovo sedem 
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ohlásená dopravná nehoda osobného motorového 
vozidla, ktorá sa stala v katastri obce Streženice v Pú-
chovskom okrese. Na zásah boli vyslaní štyria prísluš-
níci Hasičského a záchranného zboru z Púchova s 
jedným zásahovým vozidlom.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo ziste-
né, že postihnuté osobné motorové vozidlo sa po ná-
raze do stromu nachádza mimo vozovky. V dôsledku 
dopravnej nehody sa zo štvorčlennej posádky zranila 
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Zasahujúci hasiči preverili zdravotný stav všetkých 

účastníkov udalosti a do príchodu zdravotných zá-
chranárov poskytovali zranenej osobe predlekársku 
prvú pomoc. Po príchode posádky zdravotných zá-
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nitného vozidla a havarovaný automobil zabezpečili 
proti vzniku požiaru. K úniku prevádzkových kvapalín 
z postihnutého vozidla nedošlo.      KR HaZZ Trenčín
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Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili v 
januári majetok za viac ako tri milióny 

V priebehu mesiaca január 2019 uskutočnili 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 189 výjazdov k udalostiam. Z 
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Nasledovalo 57 zásahov pri dopravných nehodách, 
48 výjazdov k požiarom a tri ekologické zásahy. Ok-
rem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vy-
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Súťaže Kuchár Carving Cup Slovakia 
2019 Bratislava s medzinárodnou 
účasťou sa zúčastnil žiak Erik Šamaj, 
ktorého pripravovala majsterka od-
borného výcviku Bc. Oľga Barcíková. 
V kategórií A súťažil na tému Vodný 
svet – vopred pripravená kompozí-
cia. Celú kompozíciu naaranžoval ako 
obraz. Dominantný kúsok bol krab a 
okolo neho poukladal morské koníky 

Úspešná prezentácia SOŠ obchodu a služieb na Inchebe 2019

a rôzne druhy lastúr. Kompozíciu 
dozdobil thajským vzorom vo vod-
nom melóne. Celé dielko vyrezával 
štyri dni a získal prvé miesto – zlatú 
medailu. V kategórii C – LIVE vyre-
závanie na čas pred zrakom hostí sa 
umiestnil na prvom mieste – zlatá 
medaila a absolútny víťaz. Úlohou 
bolo vyrezať za tri hodiny päť dru-
hov zeleniny. Erik vyrezal do tekvi-
ce thajské vzory a z cukety, mrkvy,  
bielej reďkovky rôzne druhy kvetov.

Na súťaži Barman Master CUP 2019 
v kategórii Junior Modern Mixolo-
gy súťažili tri žiačky - a to Adriana 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove sa úspešne prezentovala na Inchebe 2019 
v Bratislave v dňoch 24. - 25. 1. 2019. Žiaci spolu s majstrami odborného výcviku prezentovali 
svoje vedomosti a zručnosti na súťaži v Inchebe 2019 v Bratislave. O tom, že sú ozaj výborní, 
svedčia aj nasledovné úspechy:

Magočová, Zuzana Omastová a San-
dra Tomanová. Žiačky pripravovala 
majsterka odborného výcviku Bc. 

Anna Ciesarová a zástupca riaditeľa 
pre praktické vyučovanie Ing. Lud-
mila Hamšíková v spolupráci s pod-
nikateľským subjektom - Amante 
coctail bar Púchov a barmanom Mi-
chalom Hajským, bývalým žiakom 
našej školy. Sandra Tomanová v ťaž-
kej konkurencii s prísnymi kritériami 
obsadila 3. miesto.

Na súťaži Barista Master CUP 2019 
odvážna žiačka prvého ročníka Pet-
ra Vanková pod vedením majsterky 
odborného výcviku Bc. Anny Ciesa-
rovej získala veľké skúsenosti, ktoré 
využije v ďalšom štúdiu a na ďalších 
súťažiach, ktorých sa chce zúčast-
ňovať.

V 20. ročníku súťažnej výstavy Poé-
zia v gastronómii, ktorú organizoval 
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 
pod záštitou svojho prezidenta Voj-
ta Artza, našu školu reprezentovali 
žiačky v odbore cukrár v dvoch sú-
ťažných kategóriách. Veronika Fu-
ková a Karin Juhaniaková v súťažnej 
kategórii  „Cukrár junior“ pripravili 
tri moderné tanierové dezerty a 
získali zlatú medailu.  Kornélia Tichá 
získala za skulptúru s názvom „Spo-
mienka na detstvo“ zlatú medailu 
v  kategórii „Cukrárska artistika ju-
nior“. Žiačky pripravovala MOV Mgr. 
Jozefína Zaukolcová. 

Ludmila Hamšíková
SOŠ obchodu  a  služieb Púchov
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Celoslovenské testovanie piatakov základných škôl

Výsledky testovania žiakov podľa 
jednotlivých škôl boli zverejnené 
koncom januára 2019. Pre každú 
školu bolo pripravené odporúčanie, 
aby sa učitelia matematiky a sloven-
ského jazyka zamerali na prehlbo-
vanie a upevňovanie učiva v testo-
vaných zručnostiach a tematických 
oblastiach, kde ich žiaci dosahujú 
výsledky horšie ako celoslovenský 
priemer.  

Vyhodnotenie Testovania 5-2018 
na celoslovenskej úrovni:
• Priemerná úspešnosť žiakov v teste 
z matematiky bola 59,3 %. Porov-
nateľné výsledky dosiahli žiaci aj v 
teste zo slovenského jazyka a lite-
ratúry, priemerná úspešnosť bola 
58,4 %. Medzi výsledkami chlapcov 
a dievčat neboli rozdiely, ich výsled-
ky boli porovnateľné.
• Najlepšie výsledky z testu z ma-
tematiky a z testu zo slovenského 
jazyka a literatúry dosiahli žiaci z 
bratislavských škôl a žiaci zo škôl z 
centra Košíc.
• Najhoršie výsledky majú dlhodobo 
žiaci 5. ročníka z okresov Gelnica, 
Revúca, Rimavská Sobota, Kežma-
rok. Výsledky žiakov z týchto škôl sú 
takmer o polovicu horšie v porov-
naní s výsledkami žiakov bratislav-
ských škôl.
• Žiaci Bratislavského a Trenčianske-
ho kraja dosiahli významne lepšie 
výsledky ako celoslovenský prie-
mer v matematike. Výsledky žiakov 
Prešovského a Košického kraja boli 
významne horšie ako celoslovenský 
priemer.

• Z hľadiska analýz výsledkov na 
celoslovenskej úrovni dosiahli žia- 
ci v teste z matematiky najvyššiu 
úspešnosť v úlohách z prvého te-
matického okruhu Čísla, premenná 
a počtové výkony s číslami. Najme-
nej úspešní boli v riešení aplikač-
ných úloh. Úlohy z tematického 
okruhu Postupnosti, vzťahy, funk-
cie, tabuľky, diagramy, kombina-
torika, dôvodenie a dôkazy, či už s 
výberom odpovede, alebo tvorbou 
odpovede,  boli pre žiakov náročné.
• V teste zo slovenčiny boli pre pia- 
takov problematické prevažne  
otvorené úlohy, kde mali žiaci  na-
písať krátku odpoveď. Náročnou 
pre nich bola najmä úloha zo zlož-
ky Komunikácia a sloh zameraná 
na určenie slohového útvaru podľa 
charakteristických znakov krátkej 
ukážky, a tiež úlohy zamerané na 
určovanie gramatických kategórií 
zo zložky Jazyk a komunikácia. 

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ 
organizačne, metodicky a odbor-
ne zabezpečuje Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdeláva-
nia (NÚCEM). Cieľom testovania 
piatakov je monitorovanie úrovne 
vedomostí a zručností žiakov a zís-
kanie objektívnych informácií o ich 
výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, 
ako aj poskytnutie spätnej väzby 
školám o pripravenosti žiakov pri 
prechode z 1. na 2. vzdelávací stu-
peň ZŠ.

S. Flimmel, zdroj: www.minedu.sk 
Foto: Archív PN

Dňa 21. novembra 2018 sa zapojilo 46 360 piatakov na 1487 základných školách  do celoslo-
venského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018). Žiaci písali testy 
zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. 

Výstava o generálovi M. R. Štefánikovi potrvá v budove TSK do konca februára

Výsledky testovania piatakov púchovských ZŠ
v porovnaní s celoslovenským priemerom:

SLOVENSKÝ JAZYK
Slovenská republika:   58,4 %
1. CZŠ sv. Margity:   75,5 %
2. ZŠ J. A. Komenského:  67,4 %
3. ZŠ Gorazdova:   64,9 %
4. ZŠ Mládežnícka:   64,4 %
5. ZŠ Slovanská:    60,0 %

MATEMATIKA
Slovenská republika:   59,3 %
1. CZŠ sv. Margity:   73,6 %
2. ZŠ Mládežnícka:    67,2 %
3. ZŠ J. A. Komenského:  66,7 %
4. ZŠ Gorazdova:   65,8 %
5. ZŠ Slovanská:    55,4 %

Cirkevná základná škola sv. Margity.

Počas celého mesiaca februára 2019 
môže verejnosť vďaka unikátnej 
výstave Generál Štefánik spoznať 
osobnosť a životný príbeh jedného 
zo spoluzakladateľov prvej Česko-
slovenskej republiky.

Vo vstupných priestoroch župného 
úradu v Trenčíne bola v prvý februá-
rový piatok sprístupnená jedinečná 
výstava venovaná životu generála 
M. R. Štefánika. Výstava je jedným 
z podujatí župných organizácií pri 
príležitosti storočnice tragického a 

náhleho úmrtia brigádneho generála 
ozbrojených síl Francúzska Milana Ras-
tislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji. „Z 
archívu múzea sme vytiahli pár vecí, 
ktoré neboli dlhé roky vystavené, ako 
napríklad uniformu legionára či legi-
onárske zbrane. Výstava sa rodila po-
merne ťažko, po Štefánikovi sa nám 
zachovalo veľmi málo vecí, zostalo 
len pár osobných drobností, ktoré 
sa nachádzajú v hlavných štátnych 
múzeách. Regionálne múzeá dispo-
nujú malým množstvom predmetov 
súvisiacich so životom Štefánika, pre-

to som rád, že sme sa dokázali spojiť 
viaceré subjekty a podarilo sa nám 
priniesť informácie o tejto významnej 
osobnosti do kraja medzi ľudí,“ objas-
nil vznik výstavy riaditeľ Trenčianskeho 
múzea v Trenčíne Peter Martinisko.

Výstava, ktorá bude návštevníkom a 
záujemcom k dispozícii do konca fe-
bruára, vznikla vďaka spolupráci Tren-
čianskeho múzea v Trenčíne s Nadá- 
ciou M. R. Štefánika v Bratislave, Štát-
nom archívom v Trenčíne a Posádko-
vým klubom v Trenčíne.                               -tsk-
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Výmena CO2 bombičky
do výrobníka sódy

Použitý najkvalitnejší potravinársky CO2 plyn
Výhody: 

nižšia cena ako u konkurencie
väčšia náplň o 5 gramov (430 g)

€ 5,90

za obsah zodpovedá JC MEDIA s.r.o.

Moravská 1879, 020 01 Púchov
042 / 471 00 55

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

Profesionálna predajňa a servis 
počítačov, notebookov a tlačiarní

Univerzálna bombička
SYPHON je KOMPATIBILNÁ

s výrobníkmi sódy značiek
SYPHON, 

SODASTREAM, 
LIMOBAR
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Monika Kompaníková: Detstvo nerovná sa len radosť a bezstarostnosť

Podobne ako jeden z našich najzná-
mejších slovenských spisovateľov 
Dominik Tatarka, aj vy ste sa narodili 
na Považí, konkrétne v Považskej 
Bystrici. Aký vplyv malo miesto, od-
kiaľ pochádzate, na vašu tvorbu?
Dominika Tatarku mám rada práve 
preto, že v textoch o jeho detstve 
spoznávam niektoré miesta, viem si 
predstaviť o čom hovorí, keď hovorí o 
Váhu, o poliach okolo Plevníka. Moje 
prvé poviedky sa odohrávali niekde 
medzi mestom a dedinou, medzi sta-
rým a novým, veľkým a malým, pre-
tože som dlho nevedela, kam vlastne 
patrím, kde som doma - či na Považí, 
na dedine, kde som ako dieťa trávila 
veľa času alebo v meste, v Bratislave, 
kde som sa presťahovala. Teraz to už 
nie je pre mňa taká veľká téma, ale 
vtedy to tak bolo. 

V niektorých vašich knihách, či už je 
to román Piata loď alebo Na sútoku, 
sa vyskytujú motívy detstva, ktoré sú 
často popretkávané smútkom alebo 
aj úzkosťou. Ako si vy spomínate na 
obdobie vašej mladosti? 
Som rada, že som zažila deväťdesiate 
roky na Považí, bolo to turbulentné 
a veľmi živé a tvorivé obdobie, veľa 
vecí sa menilo, veľa území bolo ne-
prebádaných, tým, že sme zažili ko-
munizmus sme si uvedomovali tú 
veľkú zmenu a jej výhody. Doteraz je 
to tak a myslím, že ku slobode máme 
iný vzťah ako tí, čo sa v deväťdesia-
tych rokoch alebo po roku dvetisíc 
narodili. Pre nás má ten pojem iný 
význam. To ale nesúvisí v mojimi 
textami - o problematickom detstve 
píšem preto, lebo si myslím, že je to 

potrebné, že detstvo nerovná sa ra-
dosť a bezstarostnosť. Moja teória 
sa len potvrdzuje teraz, keď sledu-
jem, s čím sa boria moje deti. A tie 
vyrastajú v blahobyte a slobode, 
všetkého majú dostatok.  

Vyštudovali ste Strednú školu úžit-
kového výtvarníctva v Lednických 
Rovniach. Neskôr Vysokú školu 
výtvarných umení v Bratislave. Na-
pokon predsa len prevážilo písanie 
kníh. Kedy nastal moment, že ste sa 
rozhodli venovať literárnej činnosti v 
podobe príbehov?
Dôležitá bola moja učiteľka dejín a 
slovenčiny z ŠUV na Rovniach Zora 
Brečková, ktorá žije v Púchove a 
doteraz sme v kontakte. Ona nás 
naučila čítať napr. ruských autorov - 
Leonida Andrejeva, Izáka Bábeľa, dá-
vala nám čítať dobré knihy a nemu-
seli sme sa boriť s povinným čítaním.  

Posielala naše texty na súťaže, vtedy 
som písala básničky a dostala som 
nejaké ceny a to ma povzbudilo. No 
nikdy som nemala žiadnu takúto 
ambíciu, brala som to ako takú bo-
kovku. Potom na VŠVU som napísala 
jednu poviedku, poslala som ju do 
súťaže Poviedka, dostala som pré-
miu a potom sa to spustilo. Koloman 
Kertész Bagala mi vydal zbierku po-
viedok, ktorá bola dobre hodnotená 
kritikou a keďže som z VŠVU odišla s 
veľmi zlým pocitom a dlho som ne-
chcela maľovať, nahradila som ten 
pretlak písaním. Nebolo to celkom 
rozhodnutie, bola to zhoda okolnos-
tí a to bolo asi moje šťastie.      

Popri poviedkach a románoch ste 
napísali aj úspešnú knihu pre deti  
Hlbokomorské rozprávky. Inšpirova-
lo vás pri jej písaní aj to, že ste ma-
mou dvoch detí?

Určite, Hlbokomorské rozprávky by 
nevznikli, keby nebolo syna Jakuba, 
nevznikla by detská kniha a nebola 
by z prostredia hlbokomorských rýb.  

Budete aj naďalej pokračovať v písa-
ní detských kníh? Na čom ešte ako 
spisovateľka, ak môžete prezradiť, 
momentálne pracujete?  
Tento rok tých detských kníh bude 
dokonca viac, to je tiež trochu zhoda 
okolností a trochu zlé plánovanie. V 
tlačiarni je kniha Kde je Ester?, ktorú 
som robila pre Slovenskú národnú 
galériu. Vyjde s ilustráciami Barbory 
Idesovej a je to taký beletrizovaný 
sprievodca funkciami súčasnej galé-
rie, trochu detektívka, trochu náučná 
kniha. Tiež som dokončila knihu pre 
väčšie deti s názvom Koniec sveta (a 
čo je za ním), tú robím s Veronikou 
Klímovou Holecovou, ktorá robila Hl-
bokomorské rozprávky a je to príbeh 
dvoch detí z periférie. Je tam veľa 
čudných živočíchov, je to taký napí-
navý príbeh o hľadaní. Radosť mám 
z projektu, ktorý má zatiaľ pracovný 
názov Čo robí Ťulino? a ten vznikol 
pôvodne ako hudobný projekt - 
pesničky pre deti. Robíme na tom s 
Ľubošom Kuklišom z kapely Diego a 
s hudobným publicistom Oliverom 
Rehákom. Bude to album pesničiek, 
ktoré neurazia ani rodičov, kvalitná 
hudba, pekné texty a k tomu knižka 
s krátkymi rozprávkami. Ešte mám 
rozrobený jeden projekt, ale dúfam, 
že sa oneskorí:) 

Marek Vatraľ, -r-
Foto: David Konečný

(Podujatie podporil 
Fond na podporu umenia.)

Cyklus literárnych večerov, ktorý odštartuje v čitárni Župného domu 22. februára o 17.30, otvorí 
významná súčasná spisovateľka a víťazka prestížnej literárnej ceny Anasoft litera, rodáčka z Považ-
skej Bystrice Monika Kompaníková. Súčasťou besedy o jej živote a tvorbe, ale aj „čítačky“  bude pre-
mietanie slovenského filmu Piata loď, ktorý je adaptáciou jedného z jej najznámejších diel. Okrem 
iného píše aj knihy pre deti, medzi ktoré patria napríklad známe Hlbokomorské rozprávky.

Divadelný súbor Homo Fuge pozýva na premiéru hry Podzemné blues
Diváci sa ocitnú v podzemí nenaplnených očakávaní a chvatných súdov, budú 
konfrontovaní s krivdami, ktoré ukrývame. Text hry skúma hranicu medzi kriti-
kou a hrubosťou voči ľuďom, ktorých nenávidíme a zároveň sme na nich závislí. 
Príbeh Divokého Muža, ktorý zdanlivo bezcieľne cestuje metrom - kritizuje, úto-
čí a atakuje svojich spolucestujúcich. Vysmieva sa všetkým a všetkému a verí 
iba kráse. Všetko ostatné je pre neho nepodstatné. Jeho agresii neunikne nikto, 
dokonca ani on sám. Divoká Žena, ktorá k nemu pristúpi, zrazu nastavuje zrka-
dlo aj jemu, jeho myšlienkam a jeho správaniu. Odhaľuje sa tým nezmyselnosť 
ľudského konania, kedy sa sebastrednosť a sebeckosť stáva alfou a omegou 
súčasnosti.
Účinkujú Michal Vidan a Lucia Panáčková, ktorí zároveň hru aj režijne nacvičili. 
Premiéra hry je v piatok 15. februára, repríza v sobotu 16. februára, začia-
tok vždy o 19. hodine. Malá divadelná sála na Námestí slobody má obmedzenú 
kapacitu - len 70 miest na sedenie. (Nie je vhodné pre divákov do 15 rokov.)                         

vstupné 
3 €
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13., 20. 2. (vždy v stredu)
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre  
voľného času Včielka. Čitáreň ŽD. 

15., 22. 2. (vždy v piatok)
Výtvarný ateliér pre všetkých o 17:00 h 
Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. Podkrovie ŽD. 

14. 2. (štvrtok) 
Kreatívny workshop: 
Výroba masiek o 17:00 h
Na workshope sa na chvíľu presunieme do nádherných Benátok a inšpirujeme 
sa ich čarokrásnymi maskami, ktoré sa pokúsime vyrobiť. Workshopom pre 
malých i veľkých vás bude sprevádzať výtvarníčka Paulína. Čitáreň ŽD. 

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

20. 2. (streda)
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre  
voľného času Včielka. Čitáreň ŽD. 

22. 2. (piatok)
DoSlova: Monika Kompaníková 
o 17:30 h
Cyklus literárnych večerov otvorí význam-
ná súčasná spisovateľka a víťazka prestíž-
nej literárnej ceny Anasoft litera, rodáčka z 
Považskej Bystrice Monika Kompaníková. 
Súčasťou besedy o jej živote a tvorbe, ale 
aj čítačky bude premietanie slovenského 
filmu Piata loď, ktorý je adaptáciou jedného z jej najznámejších diel. Okrem 
iného píše aj knihy pre deti, medzi ktoré patria napríklad známe Hlbokomor-
ské rozprávky. Čitáreň ŽD. 

22. 2. (piatok)
Herný večer o 18.00 h
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a 
príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. Bude-
te sa môcť pozabávať na hrách od starého 
Egypta až po súčasnosť 

23. 2. (sobota)
Koncert: TROJKA ZUZANY 
HOMOLOVEJ o 19:00 h
Koncert legendárnej folkovej speváčky, 
ktorá sa popri ľudových baladách začala už 
dávno venovať aj vlastnej tvorbe a popri 
tom spolupracovala s významnými sloven-
skými, ale aj zahraničnými skladateľmi a 
hudobníkmi. Počas života vydala niekoľko 
vlastných radových albumov a jej koncerty 
sú sami o sebe hlbokým umeleckým zážit-
kom.

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, 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.

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 €.

Piatok, 15. 2., 19.30 h       Sobota, 16. 2., 19.30 h – 3D!

ALITA: BOJOVÝ ANJEL         
Alita je normálne dievča s robotickým telom, predurčená k veľkým veciam. Len o tom zatiaľ nevie. 
James Cameron a Robert Rodriguez, dve výnimočné mená svetovej kinematografie, vás pozý-
vajú na neobyčajný príbeh o páde anjela a zrodení bojovníčky. Svet vzdialenej budúcnosti nie 
je ideálnym miestom k životu, napriek tomu v ňom žijú ľudia, ktorí nezištne pomáhajú iným. Tak 
napríklad kyberdoktor Ido (Christoph Waltz) prehľadáva skládky, aby našiel funkčné súčiastky, 
ktoré môže implantovať ľuďom, čo o časti tela prišli. Takto objaví Alitu (Rosa Salazar), poničeného 
kyborga so srdcom a dušou dospievajúceho dievčaťa a vráti jej život.
MN 12  rokov – USA – Cinemart – 122´ – slov. dabing – sňakčné, sci-fi . Vstupné (2D) 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP 4 €. Vstupné (3D) 6 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP 5 €.

Nedeľa, 17. 2., 17.30 h

NEDOTKNUTEĽNÍ        
Film patrí medzi príbehy, ktoré majú takú silu, že si ich ľudia pripomínajú a rozprávajú stále odz-
nova. Úplne ochrnutý boháč z vyššej spoločnosti si za svojho opatrovateľa vyberie tú najmenej 
pravdepodobnú osobu. Drzého nespútaného mladíka čiernej pleti, ktorého práve pustili z väze-
nia. So svojou verziou (pôv. verzia, Francúzsko, 2011) stretnutia dvoch ľudí z úplne rozdielnych 
svetov teraz prichádzajú filmári z Hollywoodu. Ako muž, ktorý má všetko, ale ktorý stratil možnosť 
sa hýbať, sa predstaví Bryan Cranston. Jeho pravú ruku a spojku so svetom hrá Nicole Kidman. 
Úlohu odzbrojujúceho muža, ktorý má hneď na jazyku to, čo na srdci, zobrazuje Kevin Hart. 
MN 12 rokov – USA – Bontonfilm – 125 ´ – titulky – komédia, dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Pondelok, 18. 2., 19.30 h    KINO ZA „BABKU“

CENA ZA ŠŤASTIE         
Obyčajné ľudské šťastie môže mať mnoho podôb. Kde ho hľadať a čo mu obetovať? Film ukazuje 
príbehy ľudí, ktorí cestu k svojmu šťastiu niekde stratili a pokúšajú sa ju znovu nájsť. Vzťah, láska, 
moc, útek a vlastné deti, ktoré môžu prinášať nádej a radosť, ale oveľa častejšie nakoniec pykajú 
za naše chyby. Prepletenec rodičov, ktorých môžete stretnúť každý deň, ich detí a partnerov. Svo-
je šťastie nájdu často nečakane, ale to je predsa jedno! Milenecký a životný pár (Vanda Hybnerová 
a Ivana Chýlková) vychováva dve deti, keď do ich harmonického spolužitia vstúpi muž z minulosti 
(Tomáš Hanák). Násilnícky psychopat (Jaroslav Plesl) sa domáha dcéry z rozvedeného manžel-
stva, zatiaľ čo jeho bývalá žena (Klára Pollertová-Trojanová) s deťmi trpí jeho terorom... 
MPN 12 rokov – ČR– Bontonfilm –  95´ – český jazyk –  dráma, komédia. Vstupné 2 €. 

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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 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.  

Pondelok, 25. 2.  veľká sála    19.00 h 

PYŽAMO PRE ŠIESTICH
Ďalšia skvelá francúzska komédia z dielne Marca Camolettiho, z produkcie a od režiséra hry Troch 
Letušiek v Paríži. Hrajú: Gabriela Škrabáková/Andrea Profantová, Danica Jurčová, Anna Nováková, 
Richard Stanke/Peter Sklár, Ján Dobrík, Michal Rovňák. V predpredaji: 17 € (kreslá), 16 € (balkóny 
a prístavky). V deň predstavenia: 19 €. 

Nedeľa, 27. 2.   veľká sála    15.00 h  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: KRÁLIKY Z KLOBÚKA
Veselá rozprávka inšpirovaná motívom zo známeho českého kresleného seriálu. Veselé činoher-
né predstavenie vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Vstupné: 3 €  Vstupenky v predpredaji 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk Vstupné: 3 €. 

Štvrtok, 28. 2.  veľká sála    17.00 h 

KONCERT TANEČNÉHO ODBORU ZUŠ
Jedinečný tanečný večer plný zážitkov žiakov ZUŠ Púchov a elokovaného pracoviska v Lednic-
kých Rovniach. Vstupné 3 €. Predpredaj v pokladni i online na www.kultura.puchov.sk.

PRIPRAVUJEME NA MAREC:
3. 3. VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL, 5. 3. FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE, 16. 3. KONCERT SPEVÁCKE-

HO ODBORU ZUŠ, 17. 3. RND: ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM?, 21. 3. ČAJ PRE SENIOROV...

Štvrtok, 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.

Utorok, 26. 2.       soľná jaskyňa        16.00 h

KLUB ŽIEN: ZDRAVIE...
Chráňme si naše zdravie. Máme iba jedno a  kúpiť sa nedá. Spoločná návšteva soľnej jaskyne 
v Kúpeľoch v Nimnici. Špecifická mikroklíma soľnej jaskyne napomáha pri liečbe horných a dol-
ných dýchacích ciest, zníženej činnosti štítnej žľazy, ochorení zažívacieho traktu, dermatologic-
kých ochorení, stresu, vyčerpanosti, alergií, astmy. Príjemnú atmosféru jaskyne dotvára relaxačná 
hudba a svetelné efekty. Organizované. 

Streda, 27. 2.       kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: CENA ZA ŠŤASTIE
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych Denné centrum seniorov mesta Púchov 
v spoluprácii s Púchovskou kultúrou s. r. o., pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 € do kina  
v Púchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. 0949 225 189. Info i na osobitných plagátoch 
v informačnej tabuli denného centra.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na: www.kino.puchov.sk



denné menu  I  inzercia14 PÚCHOVSKÉ NOVINY
Streda: 13. 2.
Liptovská kapustnica, chlieb  
Slepačí   vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací steak na fazuľ. strukoch, dus. ryža 
2. Hov. sviečková „špeciál“, domáca knedľa 
3. Zap. cestoviny s brokolicou, červená repa 
4. Pizza Quattro Formaggi (pomodoro, 
niva, údený syr, tavený syr, mozzarella)  

Štvrtok: 14. 2.
Šampiňónová krémová, chlebové krutóny
Zverinový vývar „Risi-Bisi“
1. Vyprážaný kurací Cordon Bleu, zemiako-
vé pyré, kyslá uhorka
2. Jelenie  ragú, maslové halušky (5,90 €)                                    
3. Granadírsky pochod, kyslá uhorka
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, ananás, 
syr)  

Piatok: 15. 2.
Hrachová polievka s klobáskou, chlieb  
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou a 
zeleninou
1. Vyprážaný kurací karbonátok so syrom, 
zemiaky na kyslo, chlieb
2. Bratislavské bravčové pliecko, maslové 
halušky
3. Pstruh na masle, maslové zemiaky, 
zeleninová obloha
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)

 Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 12. 2.
Gulášová, chlieb    
1. Kuracie Kung-pao, kari ryža, zel. obloha
2. Brav. Cordon Bleu, zem. pyré,  čer. repa  
3. Špenátové lasagne
Dezert: Karamelové rezy

Streda: 13. 2.
Slepačí vývar so šunkovým závitkom    
1. Kur. prsia gril. s ajvarom, ryža, bloha
2. Divinový guláš, karlovarská knedľa
3. Ryžový nákyp s ovocím
Dezert: Mliečny rez

Štvrtok: 14. 2.
Goralská
1. Morčacie prsia so syrovou omáčkou, 
zemiakové hranolky, zeleninové obloženie    
2. Štefánska hov. pečienka, dusená ryža
3. Gratinovaná brokolica, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie    
Dezert: Mandarinkové rezy

Piatok: 15. 2.
Brokolicový krém    
1. Kurací rezeň v provensálskom cestíčku, 
zemiakové pyré, kyslá uhorka
2. Mäsové guľky v paradajkovej omáčke, 
parená knedľa     
3. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom, 
olivami a bagetkou    
Dezert: Medový krémeš

Púchovčan
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 12.2.
Držková
1. Hov. varené, burgundská om., knedľa
2. Kurací steak, špargľové rizoto s hráškom, 
obedový šalát 

Streda: 13.2.
Karotková na kyslo 
1. Cigánske vykostené kuracie stehno, 
zemiaková kaša
2. Brav. pliecko na šampiňónoch, tarhoňa

Štvrtok:14.2.
Hŕstková 
1. Pečená bravčová krkovička na strapač-
kách s grilovanou cibuľkou
2. Hovädzie mäso v keli, varené zemiaky

Piatok: 15.2.
Slepačí vývar s rezancami
1. Kurací závitok plnený špenátom a nivou, 
smotanová omáčka, ryža
2. Liptovská brav. kocka, pučené zemiaky 

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 12. 2. 
Zeleninový vývar so zemiakmi, chlieb
1. Hovädzí  guláš na čiernom pive, kysnutá 
knedľa 
2. Zeleninové rizoto, strúh. syr, st. uhorka
 
Streda: 13. 2.
Fazuľová maďarská, chlieb
1. Vypráž. krkovička v kukuričnej strúhanke, 
zemiaková kaša, kapustové obloženie 
2. Zemiakové gule plnené údeným mäsom, 
dusená kapusta
 
Štvrtok: 14. 2.
Pórová s cesnakom a krutónmi, chlieb
1. Kuracie soté „Čína“, dusená ryža 
2. Omeleta s mozzarellou a paradajkami, 
varené zemiaky 
 
Piatok: 15. 2.
Syrový krém so zemiak. haluškami, chlieb
1. Bravčový špíz s klobásou a slaninou, 
varené zemiaky 
2. Ryžový nákyp so slivkami 

Theatro Restaurant 
Cena menu od 4,80 Є
Utorok: 12. 2.
Z Hokkaido tekvice 
1. Hov. líčka na čer. víne a zelenine, šafrano-
vý karfiol, smotanovo-zemiakové pyré   
2. Mletý rezeň so syrom, varené zemiaky 
s maslom a pažítkou, domáca tatárska 
3. Štrúdľa z grilovanej zeleniny s mo-
zzarellou v jemne syrovej omáčke                                                       
4. Zmes list. šalátov s peč. cherry rajčinami, 
medov. hruškami, modrým syrom, hroz-
nom, bagetka                           

Streda: 13. 2.
Cícerová so zeleninou a údeným mäsom
1. Pečené kačacie stehno na pyré z červ. 
karamelovej kapusty s jablkami, žemľová 
knedľa, lokša   
2. Mexický bravčový guláš so strúhaným 
syrom, dusená ryža s hráškom, letný šalát         
3. Zemiakové gule s jahodami so sladkým  
maslom, orechmi a s lesným ovocím                                      
4. Zmes listových šalátov s pečenými 
cherry paradajkami, medovými hruškami, 
modrým  syrom, hroznom, bagetka          
                                                                 
Štvrtok: 14. 2.
Kyslá zo zelených strukov a zemiakov
1. Marin. morčací steak v slaninke na šošo-
vic. ragú, peč. zemiak v šupke, jog. dip 
2. Pečené pliecko na zelenine so smotano-
vou omáčkou, domáca varená knedľa                                       
3. Grilovaný oštiepok s brusnicovým 
džemom, varené zemiaky s maslom                                  
4. Zmes listových šalátov s pečenými 
cherry paradajkami, medovými hruškami, 
modrým  syrom, hroznom, bagetka                                                                           

Piatok: 15. 2.
Talianska zeleninová Minestrone
1. Grilovaný losos na maslovo-tekvicovom 
ragú s citr. penou, pečené zemiakové pyré      
2. Bravčový Gordon Bleu v tekvicových 
semienkach, opek. zemiaky, mix šalátik               
3. Krémové hubové risotto s parmezánom 
a bylinkovým pestom                                                                   
4. Zmes listových šalátov s pečenými 
cherry paradajkami, medovými hruškami, 
modrým  syrom, hroznom, bagetka  

 

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 12. 2. 
Hokaido, chlebové krutóny 
1. Langoše s cesnakom, strúhaným syrom a 
tatárskou omáčkou 
2. Hovädzí španielsky vtáčik, ryža 
3. India: Kuracie mäsko v cesnakovo-sójo-
vej omáčke, kukuricová ryža

Streda: 13. 2. 
Hov. vývar s krupic. haluškami a zeleninou  
1. Gril. encián, varené zemiaky, brusnice 
2. Zemiaková placka plnená kuracím 
mäskom a kuracou pečeňou, strúhaný syr 
3. India: Maslová ryba v kari omáčke, mas-
lový chlieb NAAN  

Štvrtok: 14. 2.  
Fazuľková (strúčiková) nakyslo, chlieb  
1. Zemiakové pirohy plnené slivkovým 
lekvárom, mak  
2. Pečené bravčové rebrá na čiernom pive, 
kyslá kapusta, varené zemiaky  
3. India: Morčacie mäso v ustricovej omáč-
ke, vajíčková ryža 

Piatok: 15. 2.
Z hlávkovej kapusty s paradajkami, chlieb  
1. Marinované vykostené kuracie stehno, 
ryža, hranolky, zel. príloha 
2. Zeleninový šalát s gril. tuniakovým stea-

kom, vajíčko, citrónový dresing, pečivo 
3. India: Bravčový bôčik v sladkej cesnako-
vej omáčke s chili, tagliatelle

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 4,00 Є  
Utorok: 12. 2.
Karotkový krém s pomar. a zázvorom   
Kuracia s julienne zeleninou a pórom 
1. Kuracie  medailóniky so špargľou a 
rokfortovou omáčkou, dus. ryža  
2. Važecká pochúťka v zem. placke, kapus-
tovo-mrkvový šalát  
3. Domáce šišky s ovocnou marmeládou                                                                                      
4. Listový šalát s tuniakom a vajíčkom 
(cibuľa, cherry rajč., horč. dres.), bageta 
 
Streda: 13. 2.
Fazuľová s údeným kolenom a slivkami
Šampiňónová s krupicovými  haluškami  
1. Pečen. kačacie stehno na červ. kapuste, 
kys. knedle/zem. knedle/lokše (výber )  
2. Mletý rezeň so syrom, zemiaky s restova-
nou cibuľou, bylinkový dresing
3. Farfalle so suš. paradajkami, bazalkou a 
parmezánom
4. Listový šalát s tuniakom a vajíčkom 
(cibuľa, cherry rajč., horč. dres.), bageta 

Štvrtok: 14. 2.
Liptovská kyslá 
Minestrone
1. Plnená kuracia kapsa (šunka, syr, broko-
lica), dus. ryža 
2. Pečená klobása s fazuľ. prívarkom, chlieb  
3. Zeleninový burger, zem. hranolčeky    
4. Listový šalát s tuniakom a vajíčkom 
(cibuľa, cherry rajč., horč. dres.), bageta 

Piatok: 15. 2.
Cesnaková kráľovská
Krúpková s mäsom a zeleninou
1. Losos na pare so šošovicovým šalátom 
(rukola, cherry paradajky a parmezán)  
2. Kurací steak s paradajkou, mozzarelou a 
bazalkou, dus. ryža
3. Strapačky s kyslou kapustou a slaninkou 
/bez slaninky 
4. Listový šalát s tuniakom a vajíčkom 
(cibuľa, cherry rajč., horč. dres.), bageta 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 12. 2. 
Fazuľová s údeným mäsom, chlieb  
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami
1. Kuracia kapsa (kyslá kapusta, slaninka, 
klobáska), pórové zemiaky, čalamáda
2. „Stroganov“ (bravčové mäso, kyslá uhor-
ka, zeleninka), dusená ryža
3. Pečené buchty s lekvárom
4. Pizza Al Tonno (rajč. om., tuniak, cibuľa syr)   

DOVOZ ZDARMA



spravodajstvo 15

Na preteky sa prihlásilo 18 pretekárov 
z Revúcej, Zubří, Holíča a Púchova. 
Potešujúce bolo, že z 18 pretekárov 
bolo sedem juniorov. Jeden tím bol 
iba juniorský - Romo & Tomo Racing 
Team (Bednárik Roman a Urban To-
máš) - ktorých domovskou základ-
ňou je Centrum voľného času Včielka 
Púchov. Obsadil v  celkovom poradí 
2. miesto, keď za víťazným tímom za-
ostali iba pár kôl. Z radov CVČ Včielka 
Púchov sa zúčastnili aj juniori Matúš 

Musil a jediné dievča Katka Bedná-
riková. Za MK Púchov jazdil junior 
Adam Minárik, za MK Revúca Kael 
Team Timo Koterba a za MK Zubří 
jazdil Dan Heralt. Víťazný tím z MK 
Púchov najazdil 1558 kôl, na druhom 
mieste sa umiestnili juniori z CVČ 
Včielka Púchov Roman Bednárik a 
Tomáš Urban, tretie miesto obsadila 
posádka z Revúcej.

Potešujúce pre náš Modelársky klub 

Vytrvalostné preteky tímov na autodráhe

Púchov je, že automodelárske krúž-
ky, ktoré organizuje náš Modelársky 
klub v spolupráci s CVČ Včielka majú 
zmysel, rozširujú deťom priestor pre 
zábavu, dávajú im možnosť tvorby 
a zdravého súťaženia. Záujem o ten-
to druh automodelárskeho športu 
- Slotracingu v  Púchove má stúpajú-
ci charakter. Žiaľ, naša štvorprúdová 
dvadsať metrov dlhá autodráha už 
nevyhovuje požiadavkám a záujmu. 
Dlho sme zvažovali ako túto situáciu 

riešiť, a tak sme pripravili projekt vý-
stavby veľkej šesťprúdovej 35 metrov 
dlhej autodráhy. Veríme a dúfame, že 
k takémuto projektu sa nám poda-
rí získať podporu zo strany mesta a 
podnikateľov Púchova a deti získajú 
novú modernú autodráhu.

Martin Kumičak, 
Modelársky klub Púchov 

Foto: Modelársky klub Púchov 
www.facebook.com/mkpuchov/

V sobotu 2. 2. 2019 organizoval Modelársky klub Púchov - vytrvalostné preteky tímov na autodráhe - 2,4 hodín 
DTM s modelmi áut DTM od firmy Carrera v merítku 1:32. Tieto preteky preverili kvalitu techniku, prípravu na pre-
teky ako aj tímovú spoluprácu a koncentrovanosť jednotlivých pretekárov. Počet tímov, ktoré sa mohli prihlásiť 
na preteky, bol limitovaný počtom osem (mohli byť dvoj alebo trojčlenné tímy).

Organizátori si pripravili program 
podľa pokynov DPO SR pre zhod-
notenia činnosti hasičských zborov. 
Schôdzu otvoril a viedol predseda 
DHZ Jozef Ridzik st., ktorý privítal 
hostí: primátorku mesta Púchov a 
hostí z partnerských zborov z Brumo-
va, Karolinky, Vysokej nad Kysucou a 
Kelčova. 

Hneď na začiatku si všetci prítomní 
povstaním a minútou ticha uctili 
pamiatku zosnulých členov zboru. 
Správu o činnosti DHZ a Správu o 
preventívnej činnosti za rok 2018 
predniesli predseda Jozef Ridzik st. 
a veliteľ Ing. Michal Koukal. Správy 
obsahovali informácie o preventív-
nej a zásahovej činnosti zboru, špor-
tovej činnosti, práci s mládežou, bri-
gádach a pripomienky na zlepšenie 

práce v hasičskom zbore. 

Dobrovoľní hasiči ďalej prerokova-
li Plán hlavných úloh DHZ na rok 
2019 a odmenili zaslúžilých čle-
nov. Ako prvým odovzdali zástup-
com SDH Brumov (ČR) plaketu za 
40-ročnú spoluprácu medzi hasič-
skými zbormi Brumova a Púchova. 
Potom si navrhnutí členovia pre-
vzali stužky za vernosť a medaily 
k oslave 100. výročia vzniku prvej 
Československej republiky a oce-
nenia mladých hasičov, ktoré odo-
vzdávala primátorka mesta Púchov 
s bývalým členom prezídia DPO SR 
Michalom Jurdíkom a predsedom 
DHZ Púchov. 

V diskusii vystúpili s príspevkom po-
zvaní hostia na čele s primátorkou 

Výročná schôdza DHZ Púchov
Dňa 3. 2. 2019 sa členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) mesta Púchov stretli na výročnej schôdzi, 
aby zhodnotili rok 2018. 

mesta JUDr. Katarínou Henekovou. 
Na záver programu rokovania pred-
stavitelia DHZ Púchov poďakovali za 
pomoc a spoluprácu MsÚ Púchov, fir-
me Continental, OR HaZZ v Považskej 
Bystrici - Hasičská stanica Púchov a ZŠ 
Gorazdova pod vedením p. riaditeľky 
Mgr. Viery Flimmelovej. Poďakovali 
tiež sponzorom: Ing. Stanislavovi Cr-
koňovi, FIRESTOP SK, Ing. Ľubomírovi 

Kováčovi, Ferrmont, a. s., bývalému 
prezidentovi DPO SR Ing. Ladislavovi 
Pätho, Ing. Jánovi Borievkovi, DEVIL 
FIRE servis, Mgr. Mariánovi Mišúno-
vi, predsedovi DHZ Púchov Jozefovi 
Ridzikovi st. a veliteľovi DHZ Púchov 
Ing. Michalovi Koukalovi a všetkým 
členom DHZ a rodičom, bez ktorých 
by to nešlo.

Jozef Ridzik, foto: S. Flimmel
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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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Kopec radosti a veselosti
„Kopec“ nie je prirovnanie, je to úče-
lovo vytvorený kopec v Materskej 
škole Lienka na Ulici 1. mája, ktorý 
poskytuje veľa radosti, veselosti a 
možností športového šantenia svo-
jim škôlkarom. Hneď, ako „Perinbab-
ka“ začala sypať biely sneh a prikryla 
celú záhradu MŠ, využívali deti ten-
to kopec na sklz na klzákoch. Kaž-
dý deň mali a majú možnosť šantiť, 
pestovať odvahu a obratnosť, ohľa-
duplnosť a schopnosť kamarátsky 
sa dohodnúť o vzájomnej výmene 
klzákov, ktoré sú súčasťou vybave-

nia MŠ na zimné sezónne činnos-
ti. Nielen na kopci sa deti tešia zo 
snehovej nádielky, ale pri vhodnej 
kvalite snehu sa dobre gúľajú gule 
na snehuliakov a budujú snehové 
bariéry. Veď kto by chcel sedieť v 
teple triedy, keď záhrada ponúka 
toľko zábavy? Zima ešte nekončí a 
všetci sa tešíme na zdravé športo-
vanie na bielučkom snehu v našej 
záhrade.

Elena Chybová, 
učiteľka MŠ Lienka, Ul. 1. mája

Obdobie fašiangov
Nastáva obdobie časové,
obyčajou
starobylo
zachovalé,
veselé.
 
Ľudstvo sa teší,
raduje,
veď predsa
obdobie fašiangov je.
 
Fašiangy sú
o zábave radosti
i tradíciou
zvyklosti.
 
Na fašiangy je
dobrý dôvod
pohostiť
fašiangový masiek sprievod,
ktorý vytancuje každú domácnosť,
tá fašiangová veselosť.

Zábava sa končí
basy pochovaním
a začína obdobie
so štyridsať dňovým postením.

Fašiangová báseň čiateľa Púchovských novín Radoslava Kureja:

Fašiangy v Púchove. 
Foto: Archív PN.

Pochovávanie basy 
v  Streženiciach. Foto: Archív PN.
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HOKEJ

Bardejovčania sa ujali vedenia v sérii o tretie miesto

O 3. miesto - 1. stretutie:
MŠK Púchov – HK Bardejov 2:5 (1:1, 1:2, 0:2), 

stav série 0:1, 18. Ladecký (Romanov, Prus), 39. Pa-
náček (Kvocera, Haluška) – 3. Paulovský (Duračinský, 
Osuský), 22. Holéczy (Duračinský, Česelka), 29. Česel-
ka (Palko, Duračinský), 60. Duračinský (Osuský, Dzúr), 
60. Bartoš (Leskovjanský, Česelka)

Strely na bránku: 41/40, presilovky: 6/0 – 6/0, roz-
hodovali Štefik, Znak, Hanko, 300 divákov

Pod Lachovcom sa hral v úvodnom stretnutí o tretie 
miesto v druhej lige len priemerný hokej, na oboch 
mužstvách bola badateľná frustrácia z vypadnutia 
z play-off pred finálovými bránami. Stretnutie bolo
vyrovnané, o čom svedčí pomer striel, hostia vyslali 
na bránku len o jednu strelu viac, ako domáci. Bar-
dejovčania sa ujali vedenia už v tretej minúte gólom 
Paulovského, pred koncom prvej tretiny kontroval 
vyrovnávajúcim zásahom Ladecký po asistenciách 
Romanova a Prusa – 1:1. Hostia hneď v úvode dru-
hej dvadsaťminútovky strhli vedenie na svoju stranu 
gólom Holéczyho a v polovici tretiny zvýšil na rozdiel 
dvoch gólov Česelka – 1:3. Púchovčania nesklada-
li zbrane a necelé dve minúty pred koncom druhej 
tretiny vsietil kontaktný gól Panáček po asistenciách 
Kvoceru a Halušku – 2:3. 

V záverečnej tretine Púchovčania usilovne dobýja-
li hosťujúcu bránku, v ceste im stál výborný gólman 
Bardejova Dzúr. Stretnutie držalo tri stovky divákov v 
napätí až do záverečnej minúty, kedy sa Púchovčania 
rozhodli hrať bez brankára, no inkasovali v priebehu 
pol minúty dva góly. Bardejovčania tak môžu o ko-
nečnom treťom mieste rozhodnúť už najbližšiu so-
botu, verme, že Púchovčania nepredajú kožu lacno a 
séria sa do Púchova ešte vráti. 

Zostava MŠK Púchov: Kutej – Augustín, Kvocera, 
Brňák, Furo, Haluška, Urban – Zúbek, Pšurný, Dolina-
jec, Zemko, Panáček, Šimíček, Prus, Ladecký, Roma-
nov, tréner Branislav Okuliar

Zostava HK Bardejov: Dzúr – Polaček, Koksharov, 
Palko, Osuský, Hreha, Komloš – Pribula, Sekerčák 
– Leskovjanský, Lúč, Bartoš, Česelka, Paulovský, Du-
račinský, Lesňák, Leščišin, Chmeľ, Holéczy, Panóc, tré-
ner Dávid Všetečka

Finále play-off
1. stretnutie: HK Levice – HKM Rimavská Sobo-

ta 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), Štefanka, Mihalík, Bogoslovskij 
– Vilchinskiy, Zorvan – stav série 1:1

V dorasteneckej extralige bola reprezentačná 
prestávka, v sobotu a v nedeľu privítajú Púchovčania 
na domácom ľade v dvojzápase lídra súťaže - brati-
slavský Slovan.
1. Slovan 46 36 1 0 1 8 223:108 111
2. Košice  46 28 4 0 5 9 184:105 97
3. Poprad  46 28 4 0 4 10 194:118 96
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  46 22 4 0 4 16 151:126 78
8. Michalovce  46 18 4 0 3 21 135:161 65
9. Martin  46 18 1 0 3 24 133:154 59
10. Nitra  46 16 3 0 2 25 124:145 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  46 8 4 0 4 30 107:202 36

14. Zvolen  46 4 0 0 2 40 84:235 11

8. HT
28. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 2:0 (predo-
hrané 1. 2.), Banská Bystrica – Považská Bystrica 9:2, 
Žilina – Lučenec 9:0, Brezno – Martin 2:8, Liptovský 
Mikuláš – Ružomberok 6:2
1. Žilina 28 22 1 5 202:67 45
2. Martin  28 20 3 5 213:62 43
3. MŠK Púchov  28 19 4 5 172:34 42
4. Zvolen  27 20 2 5 183:50 42
5. B. Bystrica  28 18 2 8 189:59 38
6. L. Mikuláš  28 12 1 15 146:116 25
7. P. Bystrica  28 9 0 19 100:159 18
8. Ružomberok  28 6 1 21 85:165 13
9. Brezno  28 6 0 22 67:228 12
10. Lučenec  27 0 0 27 66:483 -2
7. HT
28. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 3:3 (predo-
hrané 1. 2.), Banská Bystrica – Považská Bystrica 8:4, 
Žilina – Lučenec 10:2, Brezno – Martin 1:4, Liptovský 
Mikuláš – Dolný Kubín 2:12
1. D. Kubín 28 22 3 2 185:44 47
2. B. Bystrica  28 21 2 4 203:82 44
3. Žilina  28 18 2 7 183:99 38
4. MŠK Púchov  28 17 4 7 192:94 36
5. Zvolen  28 15 4 8 132:115 32
6. P. Bystrica  28 8 4 16 117:142 20
7. Martin  28 9 1 18 78:163 19
8. Brezno  28 6 2 20 68:169 14
9. Lučenec  28 7 0 21 99:211 14
10. L. Mikuláš  28 4 0 24 66:204 8

6. HT
28. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen 2:5 (0:1, 2:2, 0:2), Po-

važská Bystrica – Banská Bystrica 6:2, Rimavská So-
bota – Žilina 3:6, Martin – Brezno 8:7, Ružomberok 
– Liptovský Mikuláš 0:11
5. HT
28. kolo:
MŠK Púchov – HKM Zvolen 6:8 (0:6, 1:1, 5:1), Po-
važská Bystrica – Banská Bystrica 6:0, Rimavská So-
bota – Žilina 4:11, Martin – Brezno 12:0, Dolný Kubín 
– Liptovský Mikuláš 10:3
   Kto s kým na ľade
   2. liga muži – o 3. miesto
   2. zápas, 16. 2. o 17.30
   HK Bardejov – MŠK Púchov
   Extraliga dorast
   41. kolo, 16. 2. o 14.00
   MŠK Púchov – HC Slovan Bratislava
   42. kolo, 17. 2. o 10.30
   MŠK Púchov – HC Slovan Bratislava
   Kadeti – skupina o majstra
   11. kolo, 16. 2. o 16.45
   Gladiators Trnava – MŠK Púchov
   12. kolo, 17. 2. o 14.00
   HC Slovan Bratislava – MŠK Púchov
   I. liga starší žiaci
   8. HT
   29. kolo, 16. 2. o 9.00
   MŠK Púchov – MsHKM Žilina
   7. HT
   29. kolo, 16. 2. o 11.30
   MŠK Púchov – MsHKM Žilina
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
   29. kolo, 16. 2. o 9.00
   MsHKM Žilina – MŠK Púchov
   5. HT
   29. kolo, 16. 2. o 11.30
   MsHKM Žilina – MŠK Púchov

2. liga muži

Extraliga dorast

Takto smútili hokejisti MŠK Púchov v úvodnom stretnutí o tretie miesto v druhej lige mužov hneď päťkrát. Súper 
z Bardejova len dvakrát, a tak cestujú Púchovčania na severovýchod republiky s cieľom vyhrať a vrátiť sériu na 
rozhodujúci zápas do Púchova.               FOTO: Miroslav Mikáč

I. liga starší žiaci

I. liga mladší žiaci
Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk
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FUTBAL - TIPOS 3. liga 

V jedenástke roka dominovali Púchovčania a tréner Pagáč  
Futbalový klub MŠK Púchov má za sebou úspešný 

rok 2018. Po jesennej časti Tipos 3. ligy figurujú Pú-
chovčania na prvom mieste tabuľky. K tomuto fan-
tastickému výsledku sa pridali aj ďalšie mimoriadne 
individuálne úspechy púchovských futbalistov a ich 
trénera Eduarda Pagáča. V piatok 1. februára v Trnave 
udeľoval Západoslovenský futbalový zväz ocenenia 
najlepším hráčom a trénerom za rok 2018. Futbalový 
klub MŠK Púchov získal najviac ocenení z pomedzi 
všetkých klubov zo ZSFZ. V jedenástke roka 2018 sa 
umiestnili naši štyria hráči a klub získal aj ocenenie 
trénera roka 2018. 

Ocenení hráči MŠK Púchov:
František Brezničan – stredný obranca roka 2018
Rasťo Ozimý – krajný obranca roka 2018
Jakub Michlík – pravý stredový hráč roka 2018
Patrik Krčula – ľavý stredový hráč roka 2018
Eduard Pagáč – tréner roka 2018
Získané ocenenia potešili futbalového manažéra 

MŠK Púchov Mareka Šimáčka. „Potešila ma informá-
cia, že do jedenástky roka 2018 sa dostali 4 naši hráči 
a tréner. Každý jeden z ocenených - Brezničan, Ozi-
mý, Michlík, Krčula i Pagáč si toto ocenenie zaslúžil.  
Je to dôkazom toho, že hráči, ktorí hrajú za Púchov 
majú kvalitu, čo dokázali svojimi výkonmi na ihris-

ku. Na druhej strane nás to zaväzuje naďalej poctivo 
pracovať tak, aby aj v budúcnosti sa dostalo hráčom 
a trénerom podobného ocenenia“, hovorí manažér 
futbalového klubu.

Za mesto sa slávnostného udeľovania cien zúčast-
nil viceprimátor mesta Púchov Lukáš Raník, ktorý 
odovzdával cenu trénerovi roka 2018. „Náš mestský 
športový klub na tomto slávnostnom podujatí sku-
točne kraľoval. Získali sme najviac ocenených hráčov 
a taktiež máme aj trénera roka. To sú skvelé výsledky 
a ja ďakujem nášmu futbalovému klubu za vzornú 
reprezentáciu mesta Púchov. Verím, že dosiahnuté 
ocenenia budú veľkou motiváciou aj pre našich mlá-
dežníckych športovcov,“ povedal viceprimátor mesta 
Púchov.

Miesto v jedenástke minulého roka sa ušlo aj ďalši-
emu hráčovi z Púchovského okresu. Do elitného vý-

beru sa dostal Michal 
Hrenák obliekajúci 
dres futbalového klu-
bu Kovo Beluša. 

Do ideálnej jede-
nástky sa zmestil aj 
útočník MŠK Považská 
Bystrica Marek Gajdo-
šík, ktorý ešte v jarnej 
časti minulého roční-
ka tretej ligy obliekal 
dres MŠK Púchov.  

Okrem jedenástky 
roka vyhodnotili v 
Trnave aj víťazov v 
kategóriách najlepší 
hráč, najlepšia hráčka, 
najlepšia brankárka, 
najlepšia trénerka, na-
jlepší tréner, najlepší 
rozhodca, najlepší asi-
stent rozhodcu.

Jedenástka roka
Brankár - Samuel Vávruš (AFC Nové Mesto nad Vá-

hom)
Pravý obranca - Marko Cingel (ŠK 1923 Gabčíko-

vo)
Stredný obranca - František Brezničan (MŠK Pú-

chov)
Stredný obranca - Ľuboš Hanzel (Duslo Šaľa)
Ľavý obranca - Rastislav Ozimý (MŠK Púchov)
Pravý stredový hráč - Jakub Michlík (MŠK Púchov)
Stredný stredový hráč - Marek Gajdošík (MŠK Po-

važská Bystrica)
Stredný stredový hráč - Michal Hrenák (Beluša)
Ľavý stredový hráč - Patrik Krčula (MŠK Púchov)
Pravý útočník - Pavol Orolín (OFK Malženice)
Ľavý útočník - Marek Fábry (FC Nitra B)
Individuálne ocenenia 
Najlepší hráč - Pavol Orolín (OFK Malženice)
Najlepšia hráčka - Lucia Izakovičová (Trnava)
Najlepšia brankárka - Kristína Bažiková (Myjava)
Najlepšia trénerka - Iveta Neveďalová (Myjava)
Najlepší tréner - Eduard Pagáč (MŠK Púchov)

Pätica reprezentantov Futbalového klubu MŠK Púchov „prevalcovala“ slávnostné vyhlásenie najúspešnejších 
hráčov a trénerov tretej futbalovej ligy v minulom ročníku. Na snímke zľava Jakub Michlík, František Brezničan, 
tréner Eduard Pagáč, Patrik Krčula a Rastislav Ozimý.                FOTO: ZsFZ

V jedenástke roka Západoslovenského futbalového zväzu dominovali Púchovčania.                    FOTO: ZsFZ

Ocenenie najlepšiemu trénerovi za minulý rok Eduardovi Pagáčovi (v strede) odovzdá-
val púchovský viceprimátor Lukáš Raník (vľavo) .                      FOTO: ZsFZ

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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   Stolní tenisti Lysej pod Makytou zrejme uro-
bili rozhodujúci krok v zachovaní štvrtoligovej 
príslušnosti aj pre budúcu sezónu. Za domácimi 
stolmi dokázali jasne zdolať rezervu Prievidze a 
uhrať prekvapujúcu remízu s treťou Handlovou. 
Na posledné Malé Chlievany i rezervu Prievidze 
tak majú Lysania už šesťbodový náskok. Úspešní 
boli za domácimi stolmi aj hráči Dolných Kočkovi-
ec, ktorí si na svoje konto pripísali rovnako výhru 
a remízu. 
   Výsledky:
   19. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – STK Prievidza 
B 14:4 (Blaško 4, R. Škrabko 3, Michalec 2, Janiš 2, J. 
Škrabko 1, 2x štvorhra), Lysá pod Makytou – Hand-
lová 9:9, Bošany B – Oslany 11:7, Chocholná-Velčice 
– Tužina 7:11, Trenčianske Bohuslavice – Kanianka 
10:8, Otrhánky – Trenčianske Jastrabie 9:9
   20. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – Handlová 
9:9 (Blaško 2, R. Škrabko 2, Michalec 2, J. Škrabko 2, 
štvorhra), Lysá pod Makytou – Prievidza B 14:4, 
Chocholná-Velčice – Kanianka 0:18, Trenčianske Bo-
huslavice – Tužina 4:14, Malé Chlievany – Trenčianske 
Jastrabie 8:10, Otrhánky – Trenčianska Teplá B 11:7
1. Bošany B  18 17 1 0 235:89 53
2. Tr. Teplá B 18 13 3 2 206:118 47
3. Handlová 19 9 6 4 200:142 43
4. Tužina 19 9 6 4 197:145 43
5. Otrhánky 18 11 3 4 181:143 43
6. Oslany 18 9 3 6 182:142 39
7. D. Kočkovce 18 8 3 7 165:159 37
8. Chocholná  19 8 2 9 170:172 37
9. Tr. Jastrabie 19 8 1 10 141:201 36
10. T. Bohuslavice 19 5 2 12 145:197 31
11. Lysá 18 5 2 11 129:195 30
12. Kanianka 19 4 2 13 140:202 29
13. Prievidza B  19 1 3 15 106:236 24
14. M. Chlievany 17 2 3 12 125:181 24

   O najväčšiu senzáciu šestnásteho kola piatej ligy 
sa postarali stolní tenisti z Dohnian, ktorí za do-
mácimi stolmi naplno bodovali s rezervou treťoli-
govej Novej Dubnice. Dohňanci si na svoje konto 
pripísali tretiu výhru v súťaži a ako nováčik majú 
na poslednú Novú Dubnicu C už sedembodový 
náskok, ktorý pri výkonnosti Novodubničanov už 
prakticky stratiť nemôžu. 
   16. kolo:
   Nová Dubnica C – Slovan Považská Bystrica A 
3:15, Oravec 2, Kulina 1 – Zemančík, Kvaššay po 4, 
Tománek 3, Šuba 2, 2 štv., Medeko Považská Bystri-
ca A – Sedmerovec B 8:10, Guláč 4, Lipa 2, Filípek 1, 
1 štv. – F. Barták, M. Višenka po 3, M. Šelinga ml. 2, M. 
Šelinga st. 1, 1 štv., Pruské A – Dolný Moštenec 5:13, 
Joz. Šatka, Ondruška po 2, Jakúbek 1 – Kmecík 4, M. 
Podmaník st. 3, Baláž, Bírošík po 2, 2 štv., Dohňany A 
– Nová Dubnica B 11:7, R. Baška, M. Baška, Hološko 
po 3, Junga 1, 1 štv. – Prekop 4, Lászlová, Machciníko-
vá po 1, 1 štv., Ladce B – Dubnica nad Váhom 7:11, 
Pišta 3, Kvasnica, Gajdošík po 1, 2 štv. – Topák, Slivka, 
Dolinský po 3, Gereg 2, Nozdrovice A – TTC Považ-
ská Bystrica B 9:9, J. Kalus 3, Zemanovič, Didek po 
2, J. Letko 1, 1 štv. – Wallenfelsová 4, Kulichová, Čelko 
st. po 2, 1 štv.
1. D. Moštenec   16 14 1 1 212:76 45
2. Medeko PB   16 12 1 3 184:104 41

3. Dubnica   16 10 3 3 179:109 39
4. Pruské   16 10 3 3 180:108 39
5. Slovan PB   16 10 1 5 167:121 37
6. Sedmerovec B  16 9 0 7 158:130 34
7. Ladce B  16 8 0 8 149:139 32
8. N. Dubnica B  16 8 0 8 128:160 32
9. TTC PB B  16 3 3 10 119:169 25
10. Dohňany   16 3 1 12 111:177 23
11. Nozdrovice   16 1 3 12 98:190 21
12. N. Dubnica C  16 0 0 16 43:245 16

   Líder z Beluše nedal beznádejne poslednej Po-
važskej Bystrici ani najmenšiu nádej pomýšľať 
na „prívetivý“ výsledok. Belušania zvíťazili jasne 
18:0 a po zaváhaní Zliechova v Pruskom majú v 
čele šiestej ligy opäť trojbodový náskok. Rezerva 
Dolných Kočkoviec si po dramatickom priebe-
hu poradila s Dolnou Marikovou a priblížila sa k 
Zliechovu na rozdiel jediného bodu. V Dolných 
Kočkovciach tak stále žije nádej na postup medzi 
oblastnú elitu, do piatej ligy totiž postúpia až dve 
mužstvá. 
   16. kolo: 
   Červený Kameň – Slovan Považská Bystrica B 
4:14, Bajzík 2, Ľ. Dohňanský 1, 1 štv. – J. Gálik 4, P. 
Gálik, Jurčík, Hlubina po 3, 1 štv.,  Medeko Považská 
Bystrica B – Milochov A 8:10, Ľ. Višenka 4, Herco 2, 
Ľ. Melicherík 1, 1 štv. – Kunovský 3, Lutišan, Benko, 
Balušík po 2, 1 štv., Pruské B – Zliechov 9:9, Cibík 3, 
Černej, Beránek po 2, Burdej 1, 1 štv. – J. Vicen 4, M. 
Vicen 3, D. Mišík st. 1, 1 štv., TTC Považská Bystrica 
C – Beluša A  0:18, Ľ. Hrevuš, I. Hrevuš, M. Konrád, 
Ochotnícky po 4, 2 štv., Sedmerovec C – Pružina A 
10:8, Galko, P. Štefanec po 3, Mazán 2, J. Mišík 1, 1 
štv. – Sádecký 3, Krupa, Topor po 2, 1 štv., Dolná Ma-
riková – Dolné Kočkovce B 8:10, Striženec 3, Žiačik, 
V. Melicherík po 2, 1 štv. – P. Majdán, Michalec po 3, 
Fedora 2, M. Crkoň 1, 1 štv.  
1. Beluša   16 13 0 3 193:95 42
2. Zliechov   16 10 3 3 172:116 39
3. D. Kočkovce B  16 10 2 4 169:119 38
4. Slovan PB B  16 9 3 4 176:112 37
5. Pruské B  16 8 4 4 161:127 36
6. Medeko PB B  16 9 1 6 172:116 35
7. D. Mariková   16 7 5 4 155:133 35
8. Milochov   16 7 0 9 126:162 30
9. Sedmerovec C  16 5 1 10 127:161 27
10. Pružina   16 4 2 10 140:148 26
11. Č. Kameň   16 2 1 13 99:189 21
12. TTC PB C  16 1 0 15 38:250 18

     V šlágri kola i celej jarnej časti sa stretli dva do-
teraz neporazené kolektívy - JoLa Dubnica a Hor-
ná Breznica. Podobne, ako v prvom vzájomnom 
stretnutí v Hornej Breznici, aj v Dubnici sa zrodil 
nerozhodný výsledok. Remíza je však prehrou 
pre Hornú Breznicu, pretože pri rovnakom počte 
bodov (je predpoklad, že ani jedno mužstvo už 
do konca sezóny nezaváha) a rovnakom počte 
bodov zo vzájomných zápasov, bude o postupe 
rozhodovať pomer setov zo vzájomných zápasov. 
A tie majú lepšie Dubničania. V ich prospech ho-
voria tri sety...  
   14. kolo: Nozdrovice B – voľno, Dolné Kočkovce C 
– Sedmerovec D 11:7, M. Crkoň 4, Hudec 3, M. Maj-
dán 2, 2 štv. – J. Mišík 3, Minárik 2, F. Štefanec, Kasen-

čák po 1, Miracles Dubnica nad Váhom – Dohňany 
B 11:7, Jakuš 4, Halgoš 3, R. Fatrsík 2, Trenčan 1, 1 štv. 
– Gajdoš 3, Riško 2, Gombár 1, 1 štv., 3. ZŠ Dubnica 
nad Váhom – Beluša B 15:3, Ševček 4, Herda, P. Čilek 
ml., P. Čilek st. po 3, 2 štv. – Janeková 2, K. Vyhnička 
1, JoLa Dubnica nad Váhom – Horná Breznica 9:9, 
Švikruha 4, Rojkovič 3, Kminiak 1, 1 štv. – Tomanica 3, 
Brnák, Lipták po 2, Kocúr 1, 1 štv.
1. JoLa DCA  13 11 2 0 180:54 37
2. H. Breznica   12 10 2 0 182:34 34
3. Miracles DCA   12 9 1 2 136:80 31
4. D. Kočkovce C  12 7 0 5 115:101 26
5. Nozdrovice B  12 5 1 6 111:105 23
6. Sedmerovec D  13 4 0 9 88:146 21
7. Dohňany B  13 4 0 9 90:144 21
8. ZŠ Dubnica   13 3 0 10 82:152 19
9. Beluša B  12 0 0 12 24:192 12

   Udalosťou kola boli víťazstvá oboch púchov-
ských družstiev. Stalo sa tak po prvýkrát odvtedy, 
ako začal Púchov hrávať v oblastných stolnoteni-
sových súťažiach. Áčko si za domácimi stolmi pre-
kvapujúco poradilo s rezervou Milochova, na kto-
rú strácali pred stretnutím šesť bodov. Púchovská 
rezerva hrala v Považskej Bystrici o „zbavenie“ 
sa Čierneho Petra v podobe poslednej priečky v 
tabuľke. Mladí Púchovčania zvíťazili najtesnejším 
rozdielom, pripísali si na svoje konto druhé víťaz-
stvo v súťaži a „priklincovali“ považskobystriča-
nov na spodnú priečku tabuľky. 
   14. kolo: 
   Šebešťanová – voľno, Púchov A – Milochov B 
10:8, Lefko, Kvasnička po 3, Juriga st. 2, Sitár 1, 1 štv. 
– Gazdík 3, Duško, Horečný po 2, 1 štv., Pružina B 
– Udiča 5:13, J. Kozák 2, P. Kozák, J. Petrovič po 1, 1 
štv. – Turiak, P. Ignácik po 4, Kostka 2, Beník, P. Ignácik 
st. po 1, 1 štv., Prečín – Papradno 4:14, M. Klabník 2, 
P. Políček, M. Valašík po 1 – Záhorec, K. Žilinčík po 4, 
Hrebíček 3, Miro Žilinčík 1, 2 štv., TTC Považská Bys-
trica D – Púchov B 8:10, D. Kulich, F. Kulich, Kotačka 
po 2, Kulichová 1, 1 štv. – Pecho, Kutlík po 4, Kvasnič-
ka 1, 1 štv.
1. Šebešťanová   12 12 0 0 181:35 36
2. Udiča   13 10 2 1 179:55 35
3. Papradno   12 9 1 2 139:77 31
4. Milochov B  13 7 2 4 152:82 29
5. Púchov A  12 6 1 5 121:95 25
6. Pružina B  12 5 0 7 121:95 22
7. Prečín  13 2 0 11 30:204 17
8. Púchov B  12 2 0 10 45:171 16
9. TTC PB D  13 0 0 13 40:194 13
   Kto s kým za stolmi
   5. liga muži – 17. kolo
Nozdrovice – Nová Dubnica C, TTC P. Bystrica B – Lad-
ce B, Dubnica – Dohňany, N. Dubnica – Pruské, D. 
Moštenec – Medeko P. Bystrica, Sedmerovec – Slovan 
P. Bystrica
   6. liga muži – 17. kolo
D. Mariková – Č. Kameň, D. Kočkovce B – Sedmerovec 
C, Pružina – TTC P. Bystrica C, Beluša – Pruské B, Zlie-
chov – Medeko P. Bystrica B
   7. liga muži JUH – 15. kolo
H. Breznica – ZŠ Dubnica, Beluša B – Miracles Dubni-
ca, Dohňany B – D. Kočkovce C, Sedmerovec D – Noz-
drovice B
   7. liga muži SEVER – 15. kolo
Púchov B – Prečín, Papradno – Pružina B, Udiča – Pú-
chov A, Milochov B - Šebešťanová
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4. liga muži

Stolný tenis

Rázny krok Dohnian k záchrane, zdolali Novú Dubnicu

5. liga muži

6. liga muži

7. liga muži JUH

7. liga muži SEVER
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Majstrovstvá Slovenska juniorov a starších žiakov v krasokorčuľovaní - Pezinok, 2. - 3. februára

FLORBAL - 1. LIGA MUŽI

Púchovčania zabojujú o postup do play-off z druhej priečky

Dokonalým triumfom krasokorčuliarky 
Janky Ochránkovej sa skončili minulotýž-
dňové majstrovstvá Slovenska juniorov 
a starších žiakov v Pezinku. V kategórii 
staršie žiačky sa predstavila Janka Ochrán-
ková, členka krasokorčuliarskeho klubu 
Sporting Club Púchov. V sobotňajších 
krátkych programoch nenašla premoži-
teľku a v nedeľu vo voľných jazdách svoju  
celosezónnu dominanciu vo svojej kate-
górii potvrdila suverénnym   víťazstvom.

    Janka začala korčuľovať ako štvorročná, 
prvú súťaž absolvovala v šiestich rokoch. 
Účasť na majstrovstvách si treba vybojo-
vať  dobrými umiestneniami v pretekoch 
Slovenského pohára. Už na prvom pre-
teku 11. Tirnavia Ice Cup začala úspešne. 
Skončila síce druhá, ale skočila prvýkrát 
súťažne čistý dvojitý axel . Najlepší výkon 
sezóny sa jej však podaril na 60. Grand Prix 

Slovakia v Bratislave, kde bolo v 31-člen-
nom štartovnom poli 18 skúsenejších 
zahraničných pretekárok z Belgicka, 
Maďarska, Talianska, Holandska, Fran-
cúzska, Gruzínska a Nórska. Janka ob-
sadila druhé miesto v novom osobnom 
rekorde 99,08 bodov. Celkovo zvíťazila v 
šiestich zo siedmych pretekov, teda aj na 
2nd Figure Skating Challenge v Dubnici 
nad Váhom, ktorý organizoval  púchov-
ský SCP a na majstrovstvá postúpila z 
prvého miesta v rebríčku SP.

Po majstrovstvách si začne zverenkyňa 
trénera Miroslava Bokora zdokonaľovať  
trojitý salchow a pridávať do tréningu aj 
ďalší, alebo aj ďalšie trojité skoky. V lete 
ju čakajú sústredenia v Prahe, Vysokých 
Tatrách a Námestove. V budúcej sezóne 
sa rozhodne máme na čo tešiť. 

(r) 

Janka Ochránková majsterkou 
Slovenska v krasokorčuľovaní 

Do konca základnej časti prvej florbalovej ligy
zostáva už iba jediné kolo. Púchovčania dokázali 
počas uplynulého víkendu dvakrát naplno bodovať 
na východe Slovenska. Už pred záverečným kolom, 
v ktorom Púchovčania vycestujú na budúcu sobotu 
do Dubnice nad Váhom je jasné, že florbalisti FKB Pú-
chov skončia na druhom alebo treťom mieste. O ich 
súperovi pre play-off ešte rozhodnuté nie je. Na roz-
diel od hokeja si totiž v prvej florbalovej lige vyberajú
mužstvá, ktoré skončia po základnej časti na prvom 
až treťom mieste súperov pre play off z mužstiev
umiestnených na piatom až ôsmom mieste. Pred-
nostné právo výberu má vždy lepšie umiestnené 
družstvo. Ak by teda Púchovčania udržali po základ-
nej časti druhú priečku, majú právo vybrať si súpera 
pre play-off ako druhí po Košičanoch. Do play-off po-
stupuje prvých osem družstiev, všetky kolá play-off
sa hrajú na tri víťazné stretnutia. 

Výsledky florbalistov FBK Púchov v základnej
časti 1. ligy. 

1. kolo: Skalica – Púchov 7:7 (Ševčík 2, Bulejko, Be-
riac, Podmanický, Bugár, Fleger)

2. kolo: Púchov - Trnava 12:5 (Mišík 3, Ševčík 2, Fle-
ger 2, Beriac 2, Mandinec, Bulejko, Tuček)

3. kolo: Púchov – Detva 8:4 (Kiačik 3, Mandinec, Bu-
lejko, Beriac, Pavel, Ševčík, Fleger)

4. kolo: Púchov – Partizánske 11:3 (Podmanický 2, 
Pavel 2, Kiačik 2, Ševčík 2, Zemla, Kvasnica, Beriac) 

5. kolo: Košice – Púchov 12:6 (Fleger 2, Bulejko 2, 
Haluška, Ševčík)

6. kolo: Michalovce – Púchov 3:13 (Ševčík 3, Krajčí 
3, Kiačik 2, Bulejko, Podmanický, Bugár)

7. kolo: Topoľčany – Púchov 5:10 (Krajčí 2, Mandi-
nec 2, Ševčík, Bulejko, Mišík, Korbáš, Fleger)

8. kolo: Sereď – Púchov 5:6 (Kiačik 2, Ševčík, Mišík, 
Mandinec, Fleger)

9. kolo: Púchov – Dubnica 17:6 (Podmanický 3, Ki-
ačik 2, Kvasnica, Beriac 3, Bulejko 2, Pavel, Haluška 2, 
Bulejko, Ševčík)

10. kolo: Púchov – Sabinov 5:5 (Kvasnica 2, Podma-
nický, Mandinec, Beriac)

11. kolo: Púchov – Raptors 16:4 (Mandinec 2, Pod-
manický, Ševčík 2, Krajčí 3, Kiačik 3, Kvasnica, Bugár, 
Pavel)

12. kolo: Púchov – Skalica 11:6 (Beriac, Kiačik 4, Pa-
vel, Ševčík 2, Kucej, Kvasnica 2)

13. kolo: Trnava – Púchov 8:5 (Kiačik 2, Podmanic-
ký, Fleger, Tuček)

14. kolo: Detva – Púchov 6:7 (Zemla, Kiačik 2, Bulej-
ko, Kvasnica, Podmanický 2)

15. kolo: Partizánske – Púchov 4:3 (Fleger 2, Kiačik, 
Beriac)

16. kolo: Púchov – Košice 9:5 (Ondrášik 2, Kiačik, 
Pavel, Fleger 2, Zemla, Podmanický, Beriac)

17. kolo: Púchov – Michalovce 13:3 (Pavel 3, Pod-
manický, Beriac 3, Ondrášik 2, Krajčí, Fleger, Mandi-
nec, Ševčík)

18. kolo: Púchov – Topoľčany 6:6 (Podmanický, Mi-
šík 2, Ševčík, Kiačik, Bulejko)

19. kolo: Púchov – Sereď 26:2 (Krajčí 4, Fleger, Šev-
čík 3, Beriac 5, Kiačik 2, Bugár, Pavel 2, Bulejko 2, Mro-
cek 2, Haluška, Mišík, Korbáš 2) 

20. kolo: Sabinov – Púchov 6:8 (Mišík 5, Kiačik 3)
21. kolo: Raptors - Púchov3:6 (Fleger 3, Bulejko 2, 

Mišík)
1. Košice 21 17 2 2 169:106  53
2. FBK Púchov 21 14 4 3 201:107 46
3. Trnava 21 15 1 5 143:88 46
4. Skalica 21 11 4 6 179:118 37
5. Detva 21 10 2 9 163:113 32
6. Dubnica 21 9 2 10 124:132 29
7. Topoľčany 21 9 1 11 129:138 28
8. Partizánske 21 9 0 12 131:143 27
9. Raptors 21 8 2 11 119:166 26
10. Sabinov 21 7 3 11 127:129 24
11. Michalovce 21 5 0 16 125:213 15
12. Sereď 21 1 1 19 78:235 4

Ilustračné foto: Milan Podmaník
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SLUŽBY
• 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.
• 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.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• 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.
• Prijímame do zamestnania zváračov a montážni-
kov na TPP, dohodu aj SZČO. Sadzby od 5,70 € - 9 €. 
Ubytovanie, strava zabezpečená. Tel. 0911 568 600.
• Spoločnosť VS-mont s. r. o. Lazy pod Makytou pri-
jme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu: 
EKONÓM/FAKTURANT. Požiadavky na uchádzača: 
minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, 
znalosť ekonomickej a účtovnej agendy výhodou, 
zodpovedný prístup k výkonu práce. Kontakt v prí-
pade záujmu o pracovnú pozíciu na tel. 042/4313 
528. Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopi-
som zaslať na: mzdy@vsmont.sk.

• Prijmem vodičov do taxislužby v Púchove, volať- 
0915 70 50 68.

HĽADÁM PRÁCU
Hľadám prácu ako upratovačka na 1- až 2-krát týž-
denne, na 1 až 2 hodiny denne. Tel. 0944 341 880.

RÔZNE 
• Hľadám výpomoc k staršej 90-ročnej pani, polho-
dinu ráno a polhodinu večer. Odmena dohodu. Tel. 
0917 555 632.
• Hľadám opatrovateľku v doobedňajších hodinách 
pre ženu (44 r., pacient SM). Tel. 0910 427 053.
• 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 
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do 
nášho klubu ZO JDS Púchov. Členovia sa stretávajú 
každú nedeľu v nepárny týždeň v klubovni nad 
plavárňou MŠK Púchov od 15:00 - 18:00 hod. Teší-
me sa na vás.
• 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 zdrav. postihnutých a starších občanov 
mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, môže 
sa prihlásiť do 20. 2. 2019 na tel. 0948 093 551.  
K prípadu, v ktorom chcete poradiť, je potrebné 
doniesť už existujúce podklady.

SPOMIENKA
Dňa 14. 2. 2018 si pripo-
menieme tretie výročie 
úmrtia našej milovanej 
manželky, mamy 
Dagmar TURZOVEJ 
z Púchova. 
Prosíme o  tichú spom-
ienku v  modlitbe. Opo- 
činutie večné daj jej 
Pane a svetlo večné nech jej svieti. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 13. 2. si pripome-
nieme smutné 10.vý-
ročie,čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama a babka Aurélia 
URBANOVÁ z  Dolných 
Kočkoviec. 
Kto ste ju poznali a mali 
radi, venujte jej s  nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 11. 2. 2019 uplynie 
30 rokov čo nás navždy 
opustil otec a starý otec 
Peter ROSINA. Zároveň 
si 23. 3. 2019 pripomí- 
name jeho nedožité 
90. narodeniny.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku.  

S láskou a spomína syn Peter s rodinou.

SPOMIENKA
Smútok neutícha ani po 
roku, dňa 16. 2. 2018 nás 
navždy opustila naša 
drahá mamička 
Oľga GERBELOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku.

S úctou a láskou na ňu spomínajú dcéry s rodi-
nami, vnuci, pravnučky a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach 
žije stále s nami. 
Dňa 14. 2. 2019 si pripo-
míname 5. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý Jozef ŠTEFKO. 
Kto ste ho poznali, spo-
meňte si na neho v ti-
chej modlitbe. 

S láskou a úctou spomína manželka Oľga 
a dcéry Daniela a Janka s rodinami. 

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ. 
Dňa 10. februára 2019 
uplynie 13 rokov od 
úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca, dedka 
a pradedka 
Antona CRKOŇA. 

S láskou a úctou spomínajú 
a za tichú spomienku a modlitbu ďakujú 

manželka a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 11. februára 2019 
uplynie 6 rokov, čo nás 
navždy opustil 
Ing. Štefan ĎURIŠ, CSc  
Za tichú spomienku ďa-
kujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a spomínajú 
s nami. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 

KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)



Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci
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POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

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 

Info: CK Riatour Moyzesova 1744 oproti Bille po - pia 9,00 – 18,00  
na tel : 042/4635036, 0905207852, e - mail: riatour@riatourck.sk 

www. riatour.com

First Minute Leto 2019
zľavy až 30% do 28.02.2019

letecké dovolenky
odlety už aj z Piešťan
Zájazdy autobusom 

s odchodom z Púchova
Dovolenka pri mori 

vlastným autom
Chytrí nečakajú na Last Minute, ale využívajú pestrý výber 

nižšiu cenu a množstvo
ďalších výhod a to všetko na jednom mieste

EXKLUZÍVNE
STAVEBNÉ POZEMKY

- kataster DOLNÉ KOČKOVCE

NA PREDAJ !

Vo veľmi
žiadanej
lokalite
v okrese
PÚCHOV 

Pozemky sú o výmerách 578 m - 616 m,
VHODNÉ NA VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV.

Pozemky sú na rovine, pravidelného tvaru, s výbornou 
orientáciou na svetové strany, s celodenným slnkom. 
Obec buduje k pozemkom príjazdovú komunikáciu 
spolu s inžinierskymi sieťami. 

CENA pozemku: 46.400 € KONTAKT: +421 904 670 332

2 2

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

16. február 2019

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...)

Posledné miesta

23. február 2019 

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

26. február 2019

SND BRATISLAVA: BÁL

SND: APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Cena: 33 € (sedenie I. kategórie)

Čierna komédia s obsadením slovenskej hereckej špičky:

Verdiho opera

SND: 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.

2. marec 2019

Cena vrátane dopravy a vstupného: 25 € dospelý, 22 € senior

DIVADLO ASTORKA KORZO:
Čím rýchlejšie kráčam,
tým som menšia
Herecký koncert Zity Furkovej, Adyho Hajdu a ďalších...

Prvý jarný zájazd

Premiéra

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  155

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

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

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

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



inzercia

ZUBNÁ 
AMBULANCIA

OBJEDNAJTE SA:
CENGIDENT
Moravská 682, Púchov

0948 309 343

CENGIDENT

CEREC
KORUNKA NA POČKANIE

JEDNA NÁVŠTEVA 
ZUBNEJ AMBULANCIE

ŠPIČKOVÁ KVALITA 
KERAMICKÝCH MATERIÁLOV

A BIOKOMPATIBILITA

CEREC CHRÁNI A PODPORUJE 
VLASTNÚ ŠTRUKTÚRU ZUBU

ŽIADNE 
PROVIZÓRNE 
RIEŠENIE!


