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Volejbalisti na prvých 
priečkach v lige...

Vernisáž výstavy "Hľadanie" 
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na návšteve v našom kraji
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Stretla sa s predsedom Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Jarosla-
vom Baškom aj primátorom mesta 
Trenčín Richardom Rybníčkom. 
Prezidentka navštívila aj Veliteľstvo 
pozemných síl ozbrojených síl SR aj 
Centrum výnimočnosti NATO pre 
likvidáciu nevybuchnutej munície. 
V Lednických Rovniach si prehlia-
dla prevádzku spoločnosti RONA. 
V Trenčíne diskutovala s viacerými 
osobnosťami kraja a aktívnymi ľuď-
mi z rôznych oblastí.

Na stretnutí s delegáciou TSK na čele 
s trenčianskym županom Jarosla-
vom Baškom rezonovali plány župy 
na najbližšie obdobie, ale i aktuálne 
témy. Predseda kraja vzácnu návšte-
vu informoval o úspechoch Tren-
čianskej župy v systéme duálneho 
vzdelávania, dotačných schémach, 
ktoré môžu využiť obyvatelia kraja, 
ale i rôzne organizácie a združenia 
či o projektoch, ktoré sú zamera-
né na zvyšovanie kvality stredných 
škôl i zariadení sociálnych služieb. 
Jednou z tém stretnutia bola aj po-
treba výstavby rýchlostnej cesty R2. 
Tá prepojí krajské mesto Trenčín s 
regiónom hornej Nitry, ktorý sa pri-
pravuje na postupné znižovanie uh-
líkovej stopy.

Nosnou témou rokovania bola prá-
ve transformácia regiónu horná 
Nitra, ktorá je najväčšou výzvou pre 

Trenčiansku župu. „Prezidentku som 
informoval o krokoch, ktoré vláda 
schválila minulý rok, či je to zákon o 
kompenzačnom príspevku baníkom 
alebo národný projekt Podpora za-
mestnateľnosti na hornej Nitre, kto-
rý bude spustený začiatkom tohto 
roka,“ povedal po návšteve župan 
Jaroslav Baška. Hlava štátu na stret-
nutí s vedením Trenčianskeho kraja 

potvrdila záujem osobne navštíviť 
hornú Nitru, aby sa priamo v regió-
ne presvedčila, akým spôsobom je 
pripravený transformačný proces 
dotknutej oblasti.

Prezidentka Zuzana Čaputová 
vo svojom vyjadrení po návšteve 
Trenčianskeho kraja uviedla:
"Na mojich cestách po Slovensku sa mi 
doteraz vždy potvrdilo, že vďaka šikov-
ným a inšpiratívnym ľuďom sa môže 
zmeniť k lepšiemu nielen život komuni-
ty, mesta, ale aj celého regiónu. Presved-
čila som sa o tom znova aj dnes v Tren-

číne a Trenčianskom kraji. Diskutovala 
som s viacerými osobnosťami kraja a 
aktívnymi ľuďmi z rôznych oblastí. Stret-
la som sa s obrovskou dávkou energie 
a optimizmu, ktorá z ich práce pre spo-
ločnosť ide. Vnímam, že ich úsilie nie je 
vždy patrične docenené, ale všetci sa 
zhodujú, že aj vďaka spontánnym a ne-
zištným aktivitám mnohých ľudí sa v ich 
meste a kraji žije lepšie. Inšpirovali ma 
uzavrieť diskusiu vetou, že najúčinnejšia 
cesta, ako môže spoločnosť bojovať so 
zlom, je rozširovanie priestoru dobra. 

Trenčiansky kraj nie je iba kraj hradov, 
zámkov a legiend a Trenčín nie je iba 
mesto Pohody. Obidve samosprávy sú aj 
inšpiráciou pre ostatné slovenské mestá 
a kraje. Napríklad v prístupe k školstvu 
alebo rozvoju mesta. Župan Jaroslav 
Baška aj primátor Richard Rybníček 
hovorili o projektoch, ktoré ďaleko pre-
sahujú jedno funkčné obdobie a tento 
prístup je v súčasnosti oceneniahodný. 

Trenčiansky kraj navyše v blízkej čaká 
jedna veľká úloha. Zvládnuť transfor-
máciu Hornonitrianskeho regiónu v 
súvislosti s ukončením ťažby uhlia. Som 
rada, že aj vedenie župy to vníma ako 
veľkú príležitosť na pozitívne zmeny. Za 
úspešný príbeh považujem aj transfor-

máciu sklárni v Lednických Rovniach, 
ktoré vyvážajú výrobky do viac ako 80 
krajín sveta a zamestnávajú 1200 ľudí. 
Väčšina z nich sú obyvatelia z obce a 
blízkeho okolia. Aj príbeh tejto firmy 
ukazuje, aké dôležité je pre mesto alebo 
obec, keď na jeho území pôsobí podnik, 
ktorý dáva ľuďom prácu a podieľa sa aj 
na ďalšom rozvoji."

Zdroj: TSK, FB

Prezidentka Zuzana Čaputová na návšteve v našom kraji
Vo štvrtok 16. januára 2020 navštívila Trenčiansky kraj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. 
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Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie 
vzniklo priamo na župnom úrade

Z rozpočtu Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) bolo na ná-
kup novej techniky na zimnú i letnú 
údržbu ciest v kraji vyčlenených 2,5 
mil. eur. 

Krátko pred Vianocami si všetkých 
11 stredísk Správy ciest TSK prevzalo 
modernú techniku, ktorá bola finan-
covaná z rozpočtu TSK. „Pred rokom a 
pol si SC TSK zadefinovala požiadavky 
na techniku, ktorú potrebujú v rámci 
jednotlivých cestmajsterstiev vymeniť. 
Konečná suma bola približne 10 mil. 
eur. Samozrejme, kraj nemôže naraz 
vyčleniť takýto veľký objem financií, 
preto sme sa dohodli, že techniku nak-
úpime po častiach. Dnes sme odovzda-
li prvý balík v hodnote viac ako 2,4 mil. 
eur s DPH,“ povedal trenčiansky žu-
pan Jaroslav Baška. Za tento objem 
financií SC TSK obstarala 47 kusov no-
vých mechanizmov. „Kúpili sme 3 po-
sypové autá, 6 traktorových kosačiek, 3 
traktor-bagre, vysokozdvižnú plošinu, 
dva 6-miestne automobily, ale tiež 
drobnú techniku ako vibračné valce, 
prepravné a výstražné vozíky či radlice. 
Pri obstarávaní sa nám podarilo oproti 

plánovanej sume ušetriť takmer 80 tis. 
eur,“ doplnil riaditeľ SC TSK Radovan 
Karkuš.

Súčasťou dodávky boli aj 3 elektro-
mobily Nissan Leaf, ktoré budú vyu-
žívať zamestnanci stredísk v Trenčíne, 
Novom Meste nad Váhom a Považ-
skej Bystrici. K šiestim úradným tak 
pribudli ďalšie tri pre SC TSK, čím 
župa opäť prispieva k podpore elekt-
romobility. S dôrazom na bezpečnosť 
na cestách boli nakúpené aj výstraž-
né vozíky. Tie dostane všetkých 11 
stredísk SC TSK. „V budúcom roku k 
tejto technike pribudne ďalšia štvrtina 
v rovnakom finančnom objeme, ktorá 
sa aktuálne súťaží. Verím, že do roku 
2022 budú kompletne technicky vyba-
vené všetky strediská SC TSK,“ doplnil 
župan. „Chcem poďakovať všetkým 
zamestnancom, ktorí sa starajú o údrž-
bu ciest II. a III. triedy v rámci kraja. Je to 
naozaj náročná a mnohokrát nebez-
pečná práca,“ povedal Jaroslav Baška. 
Zimnú údržbu na približne 1800 km 
ciest II., III., ale aj I. triedy zabezpečuje 
252 zamestnancov SC TSK. 

(L. Kukučková)

Prvým dňom roku 2020 sa otvoril 
Dotačný systém TSK, župa sa aj v 
tomto roku rozhodla podporiť akti-
vity obyvateľov kraja sumou 300 ti-
síc eur. Fyzické osoby - podnikatelia, 
právnické osoby a združenia môžu 
na prípravu zážitkových či iných ve-
rejnoprospešných akcií získať polo-
vicu finančných prostriedkov z cel-
kových výdavkov vynaložených na 
organizáciu podujatia. Požadovaná 
suma nesmie presiahnuť 3 300 eur, 
žiadosť musí byť na župný úrad do-
ručená do konca apríla 2020. V roku 
2019 využilo túto šancu viac ako 400 
žiadateľov, medzi nimi aj 119 miest 
a obcí z Trenčianskeho kraja. Množ-
stvo z nich vyskúšalo aj zavedenú 
novinku v podobe elektronického 
podania žiadosti. Všetky potrebné 
informácie o podaní žiadosti v rám-
ci Dotačného systému TSK je možné 
nájsť na webovom sídle TSK, v sekcii 
Financie, Dotácie a príspevky TSK.
 
Obyvatelia regiónu môžu od prvého 
januárového dňa predkladať proje- 
kty aj v rámci Participatívneho-ko-
munitného rozpočtu TSK. Objem 
vyčlenených finančných prostried-
kov je pre štvrtý ročník v hodnote 

Aj v roku 2020 župa prerozdelí takmer 700 tisíc eur 
200 tisíc eur. Na jeden predložený 
projekt môže žiadateľ – jednotlivec, 
skupina, škola, mesto, obec či orga-
nizácia sídliaca a pôsobiaca v kraji 
– žiadať najviac 2 200 eur, predlo-
žiť ho je potrebné do konca marca 
2020. V roku 2019 bolo podpore-
ných všetkých 78 predložených pro-
jektov zo všetkých 9 okresov kraja. 
Viac informácií k PaKR TSK sa nachá-
dza na webovom sídle župy, v sekcii 
Financie, Participatívny-komunitný 
rozpočet.    

Projekty s environmentálnym po-
solstvom dostávajú v kraji zele-
nú vďaka grantovému systému  
Zelené oči už piatym rokom. Žia-
dosti o finančný príspevok z grantu 
je možné zasielať neustále, podľa 
dátumu sú rozdelené do štyroch 
hodnotiacich kôl. Posledné z nich 
uzatvára grantový program na kon-
ci augusta. Na environmentálne 
zamerané projekty môžu mestá a 
obce, ale aj nimi zriadené príspe-
vkové a rozpočtové organizácie či 
právnické osoby so sídlom v kraji 
požiadať o financie vo výške 2 000 
eur. Všetky potrebné informácie o 
environmentálnej zelenej grantovej 

Strediská Správy ciest TSK dostali 
novú techniku za takmer 2,5 mil. eurÚrad pre verejné obstarávanie je 

bližšie obyvateľom už aj v Trenčian-
skom kraji. V poradí druhé Stále pra-
covisko v rámci Slovenska vzniklo v 
priestoroch Úradu TSK v Trenčíne. 

Poskytnúť odborné poradenstvo 
verejným obstarávateľom priamo 
v regióne je hlavnou víziou Úradu 
pre verejné obstarávanie. Trenčian-
sky samosprávny kraj sa stal v poradí 
druhým, v ktorom vzniklo vysunuté 
pracovisko ÚVO. „Privítali sme túto 
iniciatívu ÚVO dostať informácie o ve-
rejnom obstarávaní bližšie k ľuďom a 
poskytli sme úradu zázemie potrebné 
na vznik kancelárie. Myslím, že toto pra-
covisko bude nápomocné nielen orga-
nizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti 
župy, ale aj všetkým 276 obciam či mes-
tám, ktorým pri verejnom obstarávaní 
poskytne všetky potrebné informácie 
a usmernenia,“ povedal predseda TSK 
Jaroslav Baška.
Zámer i vízie do budúcnosti vysvetlil aj 
predseda ÚVO Miroslav Hlivák: „Našou 
snahou je priblížiť sa aj tomu najmen- 
šiemu verejnému obstarávateľovi. Stále 
pracovisko ÚVO na Úrade TSK pomôže 
práve tým, ktorí potrebujú správne na-
staviť kritériá verejného obstarávania. 

Verím, že takýmto krokom prispejeme 
k tomu, aby kvalita verejných súťaží v 
Trenčianskom kraji vzrástla,“ uviedol 
s tým, že v pláne je zriadiť rovnaké 
pracoviská vo všetkých krajoch. Prvú 
trojicu by mal okrem Banskobystric-
kého a Trenčianskeho kraja uzavrieť 
Prešovský.

Súčasťou návštevy delegácie ÚVO 
bolo okrem slávnostného otvorenia 
Stáleho pracoviska i školenie zamest-
nancov inštitúcií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK v oblasti elektronic-
kého verejného obstarávania. Záu-
jem o informácie zo školenia prejavilo 
približne 120 zástupcov jednotlivých 
zariadení.                                                

(Ľ. Bobák)

schéme župy sú dostupné na webo-
vom sídle kraja, v sekcii Regionálny 
rozvoj, Zelená župa, Zelené oči.

Trenčiansky samosprávny kraj 
myslel aj na stredné školy. Tie 
môžu svojim študentom oboha-
tiť štandardný vyučovací proces, a 
to prostredníctvom Zážitkového 
vzdelávania. Termín na predklada-
nie žiadostí je koniec mája 2020, 
prehodnocovať ich bude Komisia 
školstva, kultúry a športu pri Zastu-
piteľstve TSK. 
Na organizáciu akcie môže žiadateľ 
získať 500 eur, pričom jeden žiadateľ 
môže zrealizovať najviac dve. Dotá-
cia pri návšteve kultúrnej inštitúcie 
alebo podujatia predstavuje čiastku 
vo výške 700 eur. Financie smerujú 
na bežné výdavky, akými sú dopra-
va, poistenie či vstupenky. 
Na zážitkové vzdelávanie kraj vyčle-
nil vo svojom rozpočte sumu 100 
tisíc eur. Podrobnosti k podpore 
zážitkového vzdelávania na stred-
ných školách nájdete na webovom 
sídle župy, v sekcii Školstvo a šport, 
Tematické zážitkové vzdelávanie a 
kultúra. 

(B. Jánošková)

Dve župné nemocnice 
s ambulanciami záchrannej 
zdravotnej služby 
Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) sa prihlásili do výbe-
rového konania vyhláseného Úradom 
pre dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou a predložili žiadosti o vydanie 
povolenia na prevádzkovanie ambu-
lancií záchrannej zdravotnej služby aj s 
kompletnou dokumentáciou. Celkovo 
bolo podaných 6 žiadostí. Každá ne-
mocnica sa uchádzala o 2 sídla stani-
ce záchrannej zdravotnej služby, a to 
rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a rýchlej 
zdravotníckej pomoci (RZP).
„Na základe výsledkov výberového ko-
nania boli úspešnými uchádzačmi Ne-
mocnica s poliklinikou (NsP) Považská 
Bystrica a NsP Myjava,“ uviedla vedúca 
Odboru zdravotníctva a sociálnej po-
moci Úradu TSK Elena Štefíková.
Ambulancia RLP začala svoju činnosť 
v NsP Považská Bystrica  9. decembra  
2019, ambulancia RZP v Považskej Bys-
trici má určený dátum začatia prevádz-
kovania dňom 27. apríla 2020. 
NsP Myjava získala povolenie na pre-
vádzkovanie ambulancie RLP a v sídle 
stanice Myjava funguje od 11. decem-
bra 2019.

(Ľ. Bobák)
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V Púchove je podľa posledných údajov 
o počte voličov celkom 14 609 občanov 
oprávnených voliť (k dátumu volieb bude 
pravdepodobne číslo mierne odlišné). Z 
tohto počtu je 168 prvovoličov, t.j. obča-
nov, ktorí získali zákonom stanovený vek za 
uplynulé štyri roky. Mestský úrad Púchov 
doručí oznámenie o čase a mieste konania 
volieb do celkovo približne 6500 domác-
ností v našom meste.

Výrazný nárast počtu žiadostí zo zahrani-
čia o voľbu poštou, ktorý hlásia z celého 
Slovenska, sme zaregistrovali aj v meste 
Púchov. Podľa údajov z mestského úradu 
naše mesto zaznamenalo viac ako dvest-
opercentný (presnejšie 269 %) nárast opro-
ti minulým parlamentným voľbám v roku 
2016. Na mestský úrad prišlo 183 žiadostí, 
pričom pred štyrmi rokmi ich bolo iba 68. 
Najviac žiadostí prišlo z Českej republiky 
(54), Veľkej Británie (29), Nemecka (17) a 
Švajčiarska (17). Spolu prišli do Púchova 
žiadosti o voľbu poštou až z 25 krajín - z 
takmer všetkých európskych štátov, ale aj 
z Austrálie, Spojených štátov amerických, 
Indie či Libanonu.

Zaujímavosti o parlamentných voľbách 2020

Mesto Púchov má na 25 kandidátkach 
politických strán medzi 2736 kandidát-
mi sedem svojich občanov. Politické 
strany, ktoré kandidujú vo februárových 
parlamentných voľbách zoradené podľa 
čísel, ktoré si vyžrebovali do volieb: 

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, 
2. DOBRÁ VOĽBA, 3. Sloboda a Solidarita 
(131. Juraj Lednický, 32 r., operátor výroby), 
4. SME RODINA (80. Erika Ďurdíková, 48 r., 
SZČO), 5. Slovenské Hnutie Obrody, 6. ZA 
ĽUDÍ, 7. MÁME TOHO DOSŤ!, 8. Hlas pravi-
ce, 9. Slovenská národná strana, 10. Demo-
kratická strana (8. Lukáš Ranik, Ing., 31 r., 
viceprimátor mesta), 11. OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA (84. 
Cyril Crkoň, Bc., 48 r., stredoškolský učiteľ), 
12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPO-
LU - občianska demokracia, 13. STAROSTO-
VIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (10. Ľubomír 
Talda, 44 r., generálny manažér), 14. 99%. 
občiansky hlas, 15. Kresťanskodemokra-
tické hnutie, 16. Slovenská liga, 17. VLASŤ, 
18. MOST - HÍD, 19. SMER - sociálna demo-
kracia, 20. SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej 

PÚCHOV,PÚCHOV,PÚCHOV,    

MÁME POSLEDNÚMÁME POSLEDNÚ
ŠANCU VYHRAŤ!ŠANCU VYHRAŤ!

PÚCHOV,  

Hlasujme denne Hlasujme denne od 13. 1. do 29. 2. 2020od 13. 1. do 29. 2. 2020
a získajme krásne ihrsko pre svoje mesto.a získajme krásne ihrsko pre svoje mesto.

www.zihadielko.skwww.zihadielko.sk

chudoby, 21. HLAS ĽUDU (12. Filip Ficek, 
22 r., študent), 22. Magyar Közösségi Öss-
zefogás - Maďarská komunitná spolupa-
tričnosť, 23. Práca slovenského národa, 24. 
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 

(39. Marián Mišún, Mgr., 40 r., robotník  
v zlievarni), 25. Socialisti.sk.

Slavomír Flimmel
Zdroj: minv.sk, MsÚ Púchov, 

foto: pixabay

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. Ich výsledok rozhodne 
o smerovaní Slovenska na ďalšie štvorročné volebné obdobie.
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Mestská polícia

Polícia informuje

Púchovský okres je jediným v kraji, kde 
pri dopravných nehodách nikto nezomrel

Vyletel s autom do poľa, päť ľudí sa zranilo

Počet dopravných nehôd v Trenčianskom samosprávnom kraji v minulom roku mierne stúpol, obetí je menej.  
                FOTO: KR PZ Trenčín 

Desať eur za neustráženie psa
Hliadka mestskej polície odchytila na Ulici 1. 

mája voľne sa pohybujúceho psa. Mestskí policaj-
ti na základe čipu zistili jeho majiteľku a psa umie-
stnili do záchytného koterca. Priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta Púchov 
vyriešili mestskí policajti desaťeurovou pokutou. 
Po jej zaplatení psa vydali majiteľke. 

Ošetrenie nechcel
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Moravskej ulici, kde 
mal ležať neznámy muž. Oznamovateľ sa bál, aby 
nezamrzol. Mestskí policajti našli na mieste bez-
domovca z Púchova. Nemal žiadne zranenie, no 
keďže bol premrznutý, mestskí policajti mu chceli 
privolať zdravotných záchranárov. Bezdomovec 
to odmietol, hliadka ho preto previezla do uni-
mobunky pre bezdomovcov. Priestupok vyriešili 
napomenutím.  

Mladík si zavaril...
Krátko pred 23.00 hodinou zasahovala hliadka 

mestskej polície v Marczibányiho záhrade, kde 
podľa telefonického oznámenia partia mladých 
ľudí rušila nočný pokoj. Hliadka na mieste našla 
štyri osoby, ktoré upozornila, že sa dopúšťajú 
priestupku. Počas zisťovania totožnosti jeden z 
kontrolovaných hlasno vykrikoval. Hliadka ich vy-
zvala, aby sa rozišli, následne jeden zo štvorice pri 
odchode vykríkol „Heil Hitler“. Na otázku policajta, 
čo to povedal, odpovedal, že „nazdar Miler“. Mest-
skí policajti ho upozornili, že sa dopustil trestného 
činu a bude ho riešiť štátna polícia. Keďže mestskí 
policajti nadobudli presvedčenie, že sa dopustil 
trestného činu, muža zadržali a odovzdali na Ob-
vodné oddelenie Policajného zboru v Púchove. 

V noci so zbíjačkami
Na rušenie nočného pokoja prácou so zbíjačka-

mi sa sťažovať obyvateľ Okružnej ulice. Hliadka 
mestskej polície zistila, že vedľa chodníka medzi 
potravinami a bytovým domom pracujú na vý-
kope traja muži. Pracovník Slovenského plynár-
skeho priemyslu z Nového Mesta nad Váhom 
informoval, že pracovali na lokalizácii nahlásenej 
havária plynové potrubia, s nameraným únikom 
plynu 40 percent. Zamestnanci museli prekonať 
prekážku v prístupe k potrubiu, preto boli práce 
na odstránení havárie nevyhnutné. 

Ako malé deti...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, že z areálu materskej školy na 
Mládežníckej ulici niekto zobral detskú motorku 
a jazdí na nej po škôlke. Hliadka na mieste našla 
skupinu osôb, jedna z nich tlačila odrážadlo, pri-
čom konzumovali alkohol na verejnom priestran-
stve. Po predložení dokladu totožnosti sa jeden z 
mužov priznal, že bol v areáli škôlky, požíval tam 
alkohol v altánku a pri odchode zobral odrážadlo. 
Priestupok je v riešení. 

Aj takto si dovolia parkovať niektorí vodiči...

Jedno ťažké a štyri ľahké zranenia si vyžiadala do-
pravná nehoda, ktorá sa stala v nedeľu 12. januára 
krátko pred šiestou hodinou ráno na ceste I/49 ne-
ďaleko obce Mestečko v Púchovskom okrese. Vinník 
nehody bol po vplyvom alkoholu. 

K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že 29-ročný vo-
dič jazdil na aute značky Volkswagen od Púchova do 
Českej republiky. Nevenoval sa plne vedeniu vozidla 
a nesledovania situácie v cestnej premávke, zišiel s 
vozidlom vpravo mimo vozovku, pričom narazil do 

náletového krovia a drevín a zostal stáť v poli. 
Pri dopravnej nehode došlo k ťažkému zraneniu 

spolujazdkyne a k štyrom ľahkým zraneniam vodiča 
a spolujazdcov v aute. Vodič sa podrobil dychovej 
skúške s výsledkom 1,58 promile  alkoholu v dychu. 
Dopravní  policajti z Považskej Bystrice začali trestné 
stíhanie vo veci  prečinu  ohrozovania pod vplyvom 
návykovej látky, pričom nezodpovednému vodičovi 
hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. 

KR PZ Trenčín

 Policajná hliadka z Púchova zastavila krátko po 
polnoci 14. januára na Vsetínskej ceste v Púchove 
46-ročnú ženu z Púchovského okresu, ktorá jazdila 
na aute značky Fiat. Pri kontrole sa vodička podrobila 
aj dychovej skúške s výsledkom merania 2,63 promi-

le alkoholu v dychu. V danej veci bolo začaté trestné 
stíhanie vo veci prečinu ohrozovania pod vplyvom 
návykovej látky, pričom nezodpovednej vodičke hro-
zí trest odňatia slobody až na jeden rok. 

KR PZ Trenčín

Žena si sadla za volant opitá, bude pykať

Na cestách Púchovského okresu sa v minulom roku 
stalo 103 dopravných nehôd, čo je o jednu menej ako 
v rovnakom období roku 2018. Dopravné nehody v 
Púchovskom okrese si v minulom roku nevyžiadali 
žiadnu obeť, v čom je okres výnimočný spomedzi 
všetkých deviatich okresov Trenčianskeho kraja. Ťaž-
ké zranenia utrpelo v minulom roku pri dopravných 
nehodách v Púchovskom okrese 12 ľudí (medziročný 
pokles o dvoch), ľahko sa zranilo 30 ľudí. V ôsmich 
prípadoch jazdili vinníci dopravných nehôd pod 
vplyvom alkoholu. Počet vodičov, ktorí pod vplyvom 
alkoholu spôsobili v okrese Púchov dopravné neho-
dy, kleslo medziročne o osem. 

Alkohol bol u vinníkov dopravných nehôd zistený v 
170 prípadoch, najviac v okrese Trenčín 3. K nárastu 
počtu nehôd s alkoholom došlo v okresoch  Partizán-
ske, Bánovce nad Bebravou a Považská Bystrica. 

Na cestách Trenčianskeho kraja sa v minulom roku 
stalo 1381 dopravných nehôd, medziročne ich počet 
stúpol o 37. Pri dopravných nehodách prišlo v TSK v 
minulom roku o život 24 ľudí, čo je o osem menej, 
ako v rovnakom období roku 2018. Najviac obetí si 
vyžiadali v Trenčianskom kraji cesty Ilavského okresu, 

kde prišlo o život päť ľudí. 
Z 24 usmrtených osôb bolo päť chodcov a žiadny 

cyklista, takže podiel nemotorových účastníkov na 
celkovom počte usmrtených osôb predstavuje 21 
percent.

Ťažké zranenia utrpelo pri dopravných nehodách v 
kraji v minulom roku 92 osôb (medziročný pokles o 
16), ľahko sa zranilo 538 ľudí. V 170 prípadoch „asisto-
val“ pri dopravných nehodách alkohol. Nepriaznivý 
vývoj zaznamenala polícia pri dopravných nehodách 
s chodcami (130 prípadov), ktorých počet stúpol 
medziročne o 27. V 34 prípadoch boli vinníkmi neho-
dy chodci. Na priechode pre chodcov došlo k 48 do-
pravným nehodám, čo je o 12 viac, ako v rovnakom 
období minulého roku. 

Hlavnými príčinami dopravných nehôd v roku 2019 
boli porušenie povinnosti vodiča (652 dopravných 
nehôd), neprimeraná rýchlosť jazdy (220 doprav-
ných nehôd), nesprávne otáčanie a cúvanie (111 
dopravných nehôd), nesprávna jazda cez križovatku 
(91 dopravných nehôd), nesprávny spôsob jazdy (52 
dopravných nehôd).

KR PZ Trenčín
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Mestská polícia

Polícia informuje

Púchovský okres je jediným v kraji, kde 
pri dopravných nehodách nikto nezomrel

Vyletel s autom do poľa, päť ľudí sa zranilo

Počet dopravných nehôd v Trenčianskom samosprávnom kraji v minulom roku mierne stúpol, obetí je menej.  
                FOTO: KR PZ Trenčín 

Desať eur za neustráženie psa
Hliadka mestskej polície odchytila na Ulici 1. 

mája voľne sa pohybujúceho psa. Mestskí policaj-
ti na základe čipu zistili jeho majiteľku a psa umie-
stnili do záchytného koterca. Priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta Púchov 
vyriešili mestskí policajti desaťeurovou pokutou. 
Po jej zaplatení psa vydali majiteľke. 

Ošetrenie nechcel
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Moravskej ulici, kde 
mal ležať neznámy muž. Oznamovateľ sa bál, aby 
nezamrzol. Mestskí policajti našli na mieste bez-
domovca z Púchova. Nemal žiadne zranenie, no 
keďže bol premrznutý, mestskí policajti mu chceli 
privolať zdravotných záchranárov. Bezdomovec 
to odmietol, hliadka ho preto previezla do uni-
mobunky pre bezdomovcov. Priestupok vyriešili 
napomenutím.  

Mladík si zavaril...
Krátko pred 23.00 hodinou zasahovala hliadka 

mestskej polície v Marczibányiho záhrade, kde 
podľa telefonického oznámenia partia mladých 
ľudí rušila nočný pokoj. Hliadka na mieste našla 
štyri osoby, ktoré upozornila, že sa dopúšťajú 
priestupku. Počas zisťovania totožnosti jeden z 
kontrolovaných hlasno vykrikoval. Hliadka ich vy-
zvala, aby sa rozišli, následne jeden zo štvorice pri 
odchode vykríkol „Heil Hitler“. Na otázku policajta, 
čo to povedal, odpovedal, že „nazdar Miler“. Mest-
skí policajti ho upozornili, že sa dopustil trestného 
činu a bude ho riešiť štátna polícia. Keďže mestskí 
policajti nadobudli presvedčenie, že sa dopustil 
trestného činu, muža zadržali a odovzdali na Ob-
vodné oddelenie Policajného zboru v Púchove. 

V noci so zbíjačkami
Na rušenie nočného pokoja prácou so zbíjačka-

mi sa sťažovať obyvateľ Okružnej ulice. Hliadka 
mestskej polície zistila, že vedľa chodníka medzi 
potravinami a bytovým domom pracujú na vý-
kope traja muži. Pracovník Slovenského plynár-
skeho priemyslu z Nového Mesta nad Váhom 
informoval, že pracovali na lokalizácii nahlásenej 
havária plynové potrubia, s nameraným únikom 
plynu 40 percent. Zamestnanci museli prekonať 
prekážku v prístupe k potrubiu, preto boli práce 
na odstránení havárie nevyhnutné. 

Ako malé deti...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, že z areálu materskej školy na 
Mládežníckej ulici niekto zobral detskú motorku 
a jazdí na nej po škôlke. Hliadka na mieste našla 
skupinu osôb, jedna z nich tlačila odrážadlo, pri-
čom konzumovali alkohol na verejnom priestran-
stve. Po predložení dokladu totožnosti sa jeden z 
mužov priznal, že bol v areáli škôlky, požíval tam 
alkohol v altánku a pri odchode zobral odrážadlo. 
Priestupok je v riešení. 

Aj takto si dovolia parkovať niektorí vodiči...

Jedno ťažké a štyri ľahké zranenia si vyžiadala do-
pravná nehoda, ktorá sa stala v nedeľu 12. januára 
krátko pred šiestou hodinou ráno na ceste I/49 ne-
ďaleko obce Mestečko v Púchovskom okrese. Vinník 
nehody bol po vplyvom alkoholu. 

K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že 29-ročný vo-
dič jazdil na aute značky Volkswagen od Púchova do 
Českej republiky. Nevenoval sa plne vedeniu vozidla 
a nesledovania situácie v cestnej premávke, zišiel s 
vozidlom vpravo mimo vozovku, pričom narazil do 

náletového krovia a drevín a zostal stáť v poli. 
Pri dopravnej nehode došlo k ťažkému zraneniu 

spolujazdkyne a k štyrom ľahkým zraneniam vodiča 
a spolujazdcov v aute. Vodič sa podrobil dychovej 
skúške s výsledkom 1,58 promile  alkoholu v dychu. 
Dopravní  policajti z Považskej Bystrice začali trestné 
stíhanie vo veci  prečinu  ohrozovania pod vplyvom 
návykovej látky, pričom nezodpovednému vodičovi 
hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. 

KR PZ Trenčín

 Policajná hliadka z Púchova zastavila krátko po 
polnoci 14. januára na Vsetínskej ceste v Púchove 
46-ročnú ženu z Púchovského okresu, ktorá jazdila 
na aute značky Fiat. Pri kontrole sa vodička podrobila 
aj dychovej skúške s výsledkom merania 2,63 promi-

le alkoholu v dychu. V danej veci bolo začaté trestné 
stíhanie vo veci prečinu ohrozovania pod vplyvom 
návykovej látky, pričom nezodpovednej vodičke hro-
zí trest odňatia slobody až na jeden rok. 

KR PZ Trenčín

Žena si sadla za volant opitá, bude pykať

Na cestách Púchovského okresu sa v minulom roku 
stalo 103 dopravných nehôd, čo je o jednu menej ako 
v rovnakom období roku 2018. Dopravné nehody v 
Púchovskom okrese si v minulom roku nevyžiadali 
žiadnu obeť, v čom je okres výnimočný spomedzi 
všetkých deviatich okresov Trenčianskeho kraja. Ťaž-
ké zranenia utrpelo v minulom roku pri dopravných 
nehodách v Púchovskom okrese 12 ľudí (medziročný 
pokles o dvoch), ľahko sa zranilo 30 ľudí. V ôsmich 
prípadoch jazdili vinníci dopravných nehôd pod 
vplyvom alkoholu. Počet vodičov, ktorí pod vplyvom 
alkoholu spôsobili v okrese Púchov dopravné neho-
dy, kleslo medziročne o osem. 

Alkohol bol u vinníkov dopravných nehôd zistený v 
170 prípadoch, najviac v okrese Trenčín 3. K nárastu 
počtu nehôd s alkoholom došlo v okresoch  Partizán-
ske, Bánovce nad Bebravou a Považská Bystrica. 

Na cestách Trenčianskeho kraja sa v minulom roku 
stalo 1381 dopravných nehôd, medziročne ich počet 
stúpol o 37. Pri dopravných nehodách prišlo v TSK v 
minulom roku o život 24 ľudí, čo je o osem menej, 
ako v rovnakom období roku 2018. Najviac obetí si 
vyžiadali v Trenčianskom kraji cesty Ilavského okresu, 

kde prišlo o život päť ľudí. 
Z 24 usmrtených osôb bolo päť chodcov a žiadny 

cyklista, takže podiel nemotorových účastníkov na 
celkovom počte usmrtených osôb predstavuje 21 
percent.

Ťažké zranenia utrpelo pri dopravných nehodách v 
kraji v minulom roku 92 osôb (medziročný pokles o 
16), ľahko sa zranilo 538 ľudí. V 170 prípadoch „asisto-
val“ pri dopravných nehodách alkohol. Nepriaznivý 
vývoj zaznamenala polícia pri dopravných nehodách 
s chodcami (130 prípadov), ktorých počet stúpol 
medziročne o 27. V 34 prípadoch boli vinníkmi neho-
dy chodci. Na priechode pre chodcov došlo k 48 do-
pravným nehodám, čo je o 12 viac, ako v rovnakom 
období minulého roku. 

Hlavnými príčinami dopravných nehôd v roku 2019 
boli porušenie povinnosti vodiča (652 dopravných 
nehôd), neprimeraná rýchlosť jazdy (220 doprav-
ných nehôd), nesprávne otáčanie a cúvanie (111 
dopravných nehôd), nesprávna jazda cez križovatku 
(91 dopravných nehôd), nesprávny spôsob jazdy (52 
dopravných nehôd).

KR PZ Trenčín

Hudobný večer s Marcelou Laiferovou

Čaj pre seniorov

V utorok 14. januára 2020 sa v Malom župnom dome konal Hudobný večer Základnej umeleckej školy  
Púchov. Škola večery so zaujímavými hosťami organizuje v spolupráci s primátorkou mesta Púchov Katarí-
nou Henekovou. Tentokrát moderátorka večera Daniela Sadloňová privítala populárnu slovenskú speváčku  
Marcelu Laiferovú. 

Pravidelné stretnutie seniorov mesta 
pri dobrej hudbe a občerstvení pod 
záštitou primátorky mesta Kataríny 
Henekovej sa konalo v stredu 15. ja-
nuára 2020 v Divadle Púchov. Primá-
torka mesta pozdravila prítomných 
seniorov a popriala im, aby na takých-
to podujatiach zabudli na svoje rôzne 
trápenia a potešili sa zo života v spo-
ločnosti priateľov a známych. Úvod 
podujatia spestrili deti z Materskej 
školy Požiarna 1291 kultúrnym pro-
gramom, v ktorom seniorom zareci-
tovali básničky a zatancovali. O dobrú 
náladu sa potom postaral hlavný za-

bávač podujatia - spevák a imitátor 
Štefan Hruštinec. Jeden z najpopulár-
nejších slovenských ľudových zabá-
vačov si svojím vystupovaním získal 
priazeň mnohých fanúšikov aj ako 
pohotový moderátor, ktorého dar 
reči a improvizácie sú zdrojom dobrej 
zábavy. S ľudovými piesňami a pies-
ňami stredného prúdu roztancoval 
hneď po úvodných skladbách takmer 
celé publikum. Kombinácia ľudového 
humoru, spevu a imitácie známych 
osobností je správnou voľbou na po-
dujatia tohto typu.

Slavomír Flimmel

Hudobný večer okrem rozhovoru s 
Marcelou Laiferovou vyplnili kon-
certné vystúpenia žiakov a učiteľov 
ZUŠ. O podujatie bol taký záujem, že 
počet divákov presiahol počet kre-
siel, takže sa niektorí diváci museli 
uspokojiť s miestom "na státie". Obľ-
úbená speváčka sa s obecenstvom 
rada podelila o svoje spomienky na 
mladosť a svoje hudobné začiatky. 
Marcela Laiferová sa narodila v roku 
1945 v Petroviciach (okres Bytča). 
Ako trojmesačné dieťa sa s celou ro-
dinou presťahovala do Pružiny, kde 
bývala do svojich štyroch rokov. Ne-
skôr sa rodina presťahovala do Han-
dlovej a potom do Prievidze. Keď 
navštevovala strednú školu, získala 
pod vedením Michala Toporcera zá-
klady v speve a intonácii. V tej dobe 
začala spievať na "Čajoch o piatej" s 
miestnou kapelou Milana Gallusa. 

Marcela Laiferová mala v sebe už 
od detstva spevácky talent, ale jej 
matka bola proti "komediantskému" 
povolaniu a nechcela jej dovoliť štu-
dovať na konzervatóriu. V roku 1964 
odišla študovať na Lekársku fakultu 
Univerzity Komenského do Brati-
slavy a začala sa jej profesionálna 
spevácka kariéra. Bývala v Horskom 
parku a tam spievala s kapelou Bra-
ňa Hronca, s ktorou vydala svoj prvý 
veľký hit "Lampy už dávno zhasli". 
Ako prvej slovenskej speváčke jej 

vyšla LP "Marcela" už v roku 1969.  
V roku 1970 Marcela Laiferová zís-
kala s piesňou "Slová" Zlatú brati-
slavskú lýru. Po tomto úspechu sa 
jej účinkovanie úspešne rozbehlo 
nielen na domácich, ale aj zahranič-
ných pódiách - v roku 1970 spievala 
napr. na festivaloch v Sopotoch a Rio 
de Janeiro. Popri speve stihla absol-
vovať štúdium medicíny (dokonca 
najťažšiu skúšku z anatómie urobila 
na jednotku) a neskôr vyštudovala 
aj hudobnú vedu na filozofickej fa-
kulte. 

Za účinkovanie na festivaloch zís-
kala cenu TV Zlatý Orfeus 1971, 3. 
cenu v Drážďanoch 1971, 1. cenu 
na Malte 1982. V roku 1981 spievala 
opäť na Bratislavskej lýre a s piesňou 
„Na cestu“ získala bronz v medziná-
rodnej súťaži. Od roku 1989 sa opäť 
venuje aj lekárstvu a lieči pacientov 
antropozofickou medicínou. Naďa-
lej vystupuje v hudobných televíz-
nych programoch a vydáva platne s 
rôznymi kompiláciami svojich pies-
ní. Celkovo vydala 14 albumov a 70 
singlov. Púchovskí milovníci kultúry 
odchádzali z akcie spokojní a tešia sa  
na ďalších zaujímavých hostí.

Slavomír Flimmel



inzercia8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

V januári navyše ku každému z uvedených vozidiel zimné pneumatiky ZDARMA !    

Považské Podhradie 80, 017 04 Považská Bystrica
tel.: 0903 55 33 37

e-mail: jti@jti.sk

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH 
ZÁSOB
ZA TAKÚ CENU  
TU DLHO  
NEBUDÚ…

Využite mimoriadnu ponuku skladových vozidiel, poponáhľajte sa do 
J.T. INTERNATIONAL, s.r.o., k autorizovanému predajcovi PEUGEOT.

 

PEUGEOT 208

Active                            
1.2 PureTech 82k BVM5

Zadné parkovacie senzory
Automatická dvojzónová klimatizácia
7-palcový multifunkčný dotykový displej
Extratónované zadné okná
Tempomat

 

PEUGEOT 301

Style                               
1.5 BlueHDi 100k BVM6

Zadné parkovacie senzory
Manuálna klimatizácia s digit. zobrazovaním
15-palcové zliatinové disky
Bluetooth, 4 reproduktory, USB, CD
Tempomat

 

PEUGEOT 308

Style                                
1.2 PureTech 110k BVM6

Cúvacie senzory + parkovacia kamera
Automatická dvojzónová klimatizácia
16-palcové zliatinové disky
MirrorScreen (Android Auto, Apple CarPlay)
Vyhrievané predné sedadlá

PEUGEOT 2008

Signature                     
1.2 PureTech 82k BVM5

Cúvacie senzory + parkovacia kamera
Automatická dvojzónová klimatizácia
MirrorScreen (Android Auto, Apple CarPlay)
Zliatinové 16-palcové disky
Vyhrievané predné sedadlá

10.990 €ZA

13.190 €ZA

15.990 €ZA

13.990 €UŽ 
ZA

18.490 € 
ZA

PEUGEOT 308 SW

Allure                               
1.2 PureTech 130k BVM6

Bohatý bezpečnostný balík
3D navigačný systém + MirrorScreen
Bezkľúčové odomykanie a štartovanie
Presklená panoramatická strecha
Predné svetlomety s Full LED technológiou

J. T. INTERNATIONAL, s. r. o.
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Spoznávanie prírodných krás Trenčian-
skeho kraja zo sedla bicykla alebo v tu-
ristických topánkach je hlavným cieľom 
projektu Vrchárskej koruny Trenčianska. 
Projekt, ktorého sa v priebehu štyroch 
rokov zúčastnilo viac než  tisíc účastní-
kov, štartuje 10. apríla 2020.

Každý, kto chce Vrchársku korunu Tren-
čianska (VKT) získať, musí v termíne od 
10. apríla do 30. novembra 2020 úspeš-
ne zdolať dvadsať predpísaných vrcho-
lov. Podmienkou je odfotiť sa na danom 
mieste tak, aby bolo rozpoznateľné a 
fotografiu nahrať pod svoj profil do 
systému na stránke www.vkt-bike.sk. Vr-
chol môžete zdolať buď na bicykli alebo 
peš). Krásy hradov, pohorí, rozhľadní či 
kultúrnych pamiatok kraja môžete spo-
znávať ako jednotlivec, dvojica alebo aj 
celá rodina. Registrácia je bezplatná a 
dvadsiatku zaujímavých lokalít môžete 
absolvovať v ľubovoľnom poradí. Dnes 
čitateľom predstavíme prvé tri vrcholy:
V Prievidzskom okrese, v Chránenej kra-
jinnej oblasti Strážovských vrchov, sa 
nachádza tzv. Čičermanské sedlo, zná-
me aj ako Sedlo Gápeľ. Do sedla sa dá 
dostať viacerými trasami. Žlto označená 
cyklistická značka vás povedie z obce 
Čičmany, väčšinou cez udržiavaný les. 
Ďalšou možnosťou je vyraziť na bicykli 
v smere od Prievidze až do Tužiny, tam 
pokračovať stále rovno po ceste, kým 
nenatrafíte na „hríbik“. Trasa ďalej vedie 
dlhým, no miernym stúpaním po as-
faltke až do sedla. Zjazd zo sedla vedie 
cez dedinku Gápeľ. Tento vrchol môžete 
zdolať aj v rámci tzv. Bojnického cyklo-
okruhu. Pre turistov odporúčame zas 
červeno značenú trasu, ktorá vedie z 
Bojníc cez Maguru a Lazovský vrch do 
sedla Javorinka.

Inteligentná lavička bude súčasťou cyklotrasy
V rámci medzinárodného projektu Na 
bicykli po stopách histórie v súčas-
nosti vzniká cyklotrasa, ktorá povedie 
z Trenčianskeho hradu cez Nemšovú 
až k českým hraniciam a odtiaľ na 
Hrad Brumov. Jej súčasťou bude aj 
inteligentná lavička Steora.
Osadená bude v blízkosti novovybu-
dovaného mosta cez rieku Vlára, na 
mieste s dostatkom slnečnej energie 
počas celého dňa. A to po ukončení 
stavebných prác na cyklotrase. „Inte-
ligentná lavička je solárne poháňaná a 
nevyžaduje žiadne dodatočné napája-
nie. Cyklistom poskytuje možnosť bez-
drôtového nabíjania telefónov alebo 
wifi pripojenie k internetu. Lavička má 
dva USB porty, ktoré umožňujú dobíja-
nie elektronických zariadení priamo v 
teréne s použitím kábla. Sú v nej záro-

Krásy kraja prestavuje projekt 
Vrchárska koruna Trenčianska

Najlepšie zarábajúci 
stredoškolskí absolventi v TSK 
So štatistikami uplatnenia absol-
ventov v zamestnaní prišli odbor-
níci zo spoločnosti Trexima, ktorí 
úzko spolupracujú s rezortom 
práce na prognózach vývoja trhu 
práce na najbližších päť rokov. Na 
základe analýzy dát sú v Trenčian-
skom kraji najviac potrebnými za-
mestnancami so stredoškolským 
vzdelaním montážni pracovníci 
(operátori) v strojárskej výrobe. 
Druhé miesto požadovaných pra-
covníkov na trhu práce pripadlo 
vodičom nákladných automobilov 
a kamiónov, trojku najviac potreb-
ných zamestnaní uzatvárajú nasta-
vovači a obsluha kovoobrábacích 
strojov. Pri vysokoškolákoch patria 
k najviac potrebným zamestna-
niam v Trenčianskom kraji učitelia 
v základných školách, učitelia v 
predškolských zariadeniach a pe-
dagogickí a odborní pracovníci vo 
výchove a vzdelávaní.

V Myjavskom okrese sa tento rok na-
chádzajú dva vrcholy VKT – rozhľadne 
Jelenec a Žalostiná. Rozhľadňa Jele-
nec sa nachádza na rovnomennom 
vrchu s nadmorskou výškou 925 m. 
n. m.  v pohorí  Bielych Karpát, kúsok 
od Veľkej Javoriny. Táto rozhľadňa je 
v podstate bývalý vojenský vysielač a 
jej návšteva je na rozdiel od klasických 
rozhľadní mierne adrenalínovým zá-
žitkom. Na vrchol vyhliadky vo výške 
približne 30 metrov sa dá vystúpiť po 
troch rebríkoch, no iba jeden v strede 
je chránený bezpečnostným košom. Z 
vrcholnej plošiny sa vám otvorí nád-
herný výhľad na slovenskú aj morav-
skú stranu. Vysielač leží v katastri obce 
Strání, ktorá sa snaží o jeho získanie, 
aby ho mohla pretvoriť na vyhliadku 
po vzore Lopeníka.  Na rozhľadňu sa 
dostanete buď zo spomínanej Veľkej 
Javoriny alebo z obce Lubina.

Rozhľadňu Žalostiná nájdete na vr-
chole lúčneho kopca  Žalostiná v ko-
paničiarskej oblasti Myjavského okre-
su. Táto malá červenohnedá vyhliadka 
z dreva bola postavená v roku 2003. 
Vysoká je šesť metrov a na jej vrchol 
vo výške štyroch metrov vedie celkom 
dvadsať dva schodov. Po ich zdolaní 
sa návštevníkom otvorí široký výhľad 
na okolie, ktorému dominujú vrchy 
Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny 
a Považského Inovca, niektoré zdroje 
dokonca uvádzajú, že v prípade dob-
rých poveternostných podmienok je 
možné zazrieť až predhorie Álp. Na 
vrch kopca Žalostiná nevedie žiadna 
turistická značka, no vďaka rozhľadni 
sa prakticky nedá zablúdiť.

Zdroj: TSK

Zo štatistík ďalej vyplýva, že k naj-
lepšie zarábajúcim stredoškolským 
absolventom v Trenčianskom kraji 
patrí operátor gumárskej a plastikár-
skej výroby, mechanik – nastavovač 
a tretie miesto najlepšie zarábajúcich 
stredoškolákov uzatvára absolvent 
odboru strojárstvo – výroba, montáž 
a oprava prístrojov, strojov a zariade-
ní. Na ďalších priečkach sa umiest-
nili mechatronici, strojní mechanici, 
obrábači kovov a informatici z gym-
názií. Stredoškolskí absolventi, ktorí 
opustili brány škôl pred menej ako 
piatimi rokmi, dosiahli v Trenčian-
skom kraji v minulom roku priemer-
nú hrubú mesačnú mzdu 1 018 eur, 
vysokoškoláci 1225 eur. Približne 32 
percent absolventov stredných škôl 
v Trenčianskom kraji sa do 5 rokov po 
skončení štúdia zamestnalo ako ope-
rátori či montéri strojov a zariadení, 
pri vysokoškolákoch 46 percent ab-
solventov pracovalo ako špecialisti.

Zdroj: TSK

veň zabudované senzory na meranie 
teploty vzduchu a vlhkosti,“ priblížila 
Katarína Holá z Oddelenia stratégie 
regionálneho rozvoja a implementá-
cie projektov na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
Výstavbu novej cyklotrasy realizuje 
župa v spolupráci s mestom Brumov-
-Bylnice v rámci spoločného cezhra-
ničného projektu, ktorý je spolufi-
nancovaný z operačného programu 
Interreg V-A SK-CZ.

Zdroj: TSK
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Pozrite si najnovšie rebríčky základných a stredných škôl

Ak hľadáte vhodnú školu pre vaše 
dieťa a neviete si vybrať spomedzi vi-
acerých možností, alebo máte doma 
žiaka, ktorý chodí do školy a radi by 
ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov, 
mohla by vás zaujímať aktualizácia 
portálu www.skoly.ineko.sk, v rám-
ci ktorej nedávno doplnili najnovšie 
údaje o výsledkoch žiakov v Testovaní 
5, Testovaní 9 a z maturitných pred-
metov. 

Po aktualizácii rebríčkov sa na celo-
slovenskej úrovni medzi ZŠ opäť naj-
lepšie umiestnila Základná škola na 
Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje 
ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur a najlepšiu 
trojicu dopĺňa Základná škola T. J. 
Moussona 4, Michalovce. Medzi SOŠ 
obhájila prvé miesto Obchodná aka-
démia v Trnave (Kukučínova 2). Na 
druhom a treťom mieste sú SPŠ elek-
trotechnická na Plzenskej ul. v Prešove 
a Stredná zdravotnícka škola na Far-
skej v Nitre. Napokon, pri gymnáziách 
je na prvom mieste Gymnázium Jura 
Hronca (Novohradská) v Bratislave. 
Druhé miesto obsadilo Gymnázium 
sídliace na Poštovej 9 v Košiciach a 
tretia je Škola pre mimoriadne nada-
né deti – Gymnázium na Teplickej 7 v 
Bratislave.

Hodnotenie púchovských 
mestských základných škôl
Základné školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Púchov sa dlhodobo 
svojimi výsledkami umiestňujú v 
hornej časti rebríčka. V poslednom 

hodnotení INEKO v rámci Trenčian-
skeho kraja z 85 hodnotených škôl 
naše mestské školy obsadili 25. 
miesto (ZŠ J.A.Komenského s celko-
vým hodnotením 7,3), 28. miesto (ZŠ 
Gorazdova s hodnotením 7,1) a 36. 
miesto (ZŠ Mládežnícka s hodnote-
ním 6,8).

Školy s najlepšími výsledkami na-
vštevujú žiaci, ktorí dosahujú vý-
borné výsledky v celonárodných 
testoch, sú úspešní v olympiádach 
a medzinárodných projektoch a v 
prípade stredných odborných škôl si 
po ich skončení ľahko nájdu prácu. 
Naopak školy s najhoršími výsledka-
mi dosahujú nízku úspešnosť v ce-
lonárodných testoch, olympiád ani 
medzinárodných projektov sa ne-
zúčastňujú a ich absolventi končia 
často na úradoch práce. Viaceré ško-
ly s dobrými výsledkami považujú 
hodnotenie za akúsi satisfakciu za 
ich dlhoročné snaženie, ktoré mož-
no predtým nebolo plne docenené. 

V aktuálnom hodnotení je určite ne-
príjemným prekvapením, že školy s 
vyššími zdrojmi na žiaka dosahujú 
mierne horšie výsledky. Systém fi-
nancovania škôl v SR jednoducho 
výsledky neberie do úvahy. Ak sa ale 
neoplatí byť dobrý, ako potom môže-
me očakávať, že uspejeme napríklad 
v medzinárodných testoch PISA? Stá-
le sa tiež stretávame s nevôľou časti 
učiteľov byť hodnotení, nedôverou 
voči výsledkom testovania. 

Odborné školy Trenčianskeho kraja 
patria k najlepším na Slovensku
Rebríček kvality slovenských stred-
ných škôl za uplynulý školský rok vydal 
Inštitút pre ekonomické a sociálne re-
formy (INEKO). Spomedzi odborných 
škôl sa na jeho popredných miestach 
už dlhodobo pohybuje Obchodná 
akadémia Milana Hodžu v Trenčíne, v 
druhej pätici sa umiestnila trenčianska 
zdravotnícka škola.

Stredné školy na Slovensku hod-
notí INEKO podľa viacerých kritérií, 
medzi ktorými nechýbali napríklad 
výsledky maturít, uplatnenie absol-
ventov škôl, rezultáty z inšpekcie či 
iné ukazovatele. Na základe tejto 
skupiny podmienok sa v prvej de-
siatke najlepších stredných odbor-
ných škôl na Slovensku umiestnili 
hneď dve z prestížnych vzdelávacích 
inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). 
Obchodná akadémia Milana Hodžu 
v Trenčíne získala v celkovom hod-
notení  8 bodov, čím jej len o jedinú 
desatinu ušlo tretie miesto. Opäť si 
tak vyslúžila titul najlepšej strednej 
školy z Trenčianskeho kraja.
Stredná zdravotnícka škola Celestíny 
Šimurkovej v Trenčíne obsadila vyni-
kajúce šieste miesto v celosloven-
skom rebríčku so zhodným počtom 
bodov ako škola na piatom mieste. 
Zároveň ide podľa bodovania o dru-
hú najlepšiu školu v Trenčianskom 
kraji. Za ňou nasleduje trenčianske 
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Gym-
názium Myjava a päticu najkvalitnej-
ších škôl v kraji uzatvára Obchodná 
akadémia v Považskej Bystrici.

Slavomír Flimmel
Zdroj: skoly.ineko.sk,

www.tsk.sk

V najnovšom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnian-
skej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a bratislavské Gymnázium Jura Hronca.
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Vernisáž výstavy „HĽADANIE“

Policajný zbor SR na internete v roku 2019 

Vernisáž výstavy ročníkových a maturitných prác študentov odevných a sklárskych odborov  
Spojenej školy v Púchove sa konala vo štvrtok 16. januára vo vestibule Divadla Púchov.

Výstavu otvorila riaditeľka školy Len-
ka Jancíková, ktorá vo svojom prí-
hovore vyjadrila hrdosť na svojich 
žiakov a pedagógov. Podľa jej slov vý-
stavy a módne prehliadky, ktoré škola 
organizuje, prispievajú ku kultúrnosti 
Púchova. Ako uviedla organizátorka 
výstavy Andrea Hupková: "Výstava 
prezentuje prácu študentov Spoje-
nej školy Púchov v odboroch styling 
a marketing a výtvarné spracovanie 
skla. Vystavené odevy prezentujú 
ženskosť v súčasnom odievaní in-
špirovanú tvorbou mladých sloven-
ských návrhárov. Žena je symbolom 
jemnosti a krásy a to sa odzrkadľuje v 
jednotlivých odevoch, ktoré zdôraz-
ňujú nežnú esenciu ženskosti. Odev-
né šperky sú výsledkom kreatívnych 
nápadov ako pracovať s drobnou 
prípravou a zvyškami textilného ma-
teriálu. Plošné i priestorové práce zo 
skla prezentujú kreatívnu tvorbu a 
realizáciu nápadov študentov odbo-
ru výtvarné spracovanie skla. Sklené 
objekty sú zhotovené rôznymi tech-
nikami. Vitráž prezentuje techniku Ti-
ffany, úžitkové sklo maľbu sklárskou 
farbou a drahými kovmi."
Výstava potrvá do 31. januára 2020.

Slavomír Flimmel

Policajný zbor v roku 2019 potvrdil 
svoju pozíciu ako jednu z najsledo-
vanejších štátnych inštitúcií na so-
ciálnych sieťach v Európe. Prostred-
níctvom modernej komunikácie 
zároveň zabezpečoval pomoc obča-
nom Slovenskej republiky. 

Policajný zbor (PZ) v priebehu mi-
nulého roka spustil postupne sa-
mostatné stránky na Facebooku 
pre všetkých osem Krajských riadi-
teľstiev Policajného zboru s cieľom 
poskytovania väčšieho počtu infor-
mácií významných pre daný región, 
nadviazania užšieho vzťahu s obča-
nmi a poskytovania pomoci. Hlavnú 
stránku „Polícia Slovenskej republi-
ky“, osem krajských stránok, stránku 
zameranú na boj proti hoaxom a 
účet na Instagrame k dnešnému dňu 
sleduje viac ako 550 000 užívateľov. 
Počet sledovateľov stránok Policaj-
ného zboru SR na sociálnych sieťach 
k 7. 1. 2020: FB Polícia Slovenskej re-

publiky – 270 676, FB Hoaxy a pod-
vody - Polícia SR - 34.869, FB Polícia 
SR - Trenčiansky kraj - 8020, Insta-
gram.com/policiaslovakia – 136 958. 

Na základe komunikácie s občanmi 
im bola viackrát zaslaná pomoc vo 
forme mobilných hliadok, ktoré tak-
tiež preverovali falošné a klamlivé 
informácie posielané „zo žartu“ na 
policajný Facebook. Pri tejto časti je 
nutné uvedomiť si, že aj keď policaj-
ný Facebook nie je núdzovou linkou 
158, na ktorú je nutné volať v kaž-
dom nebezpečenstve, nie je možné 
ho zneužívať na posielanie falošných 
a „vtipných“ správ. Ako sa ukázalo, 
ich odosielatelia boli vždy vypátra-
ní a následná návšteva policajtov u 
nich doma ich už tak nepotešila.

Rok 2019 bol prvým celým kalen-
dárnym rokom pôsobenia špeciali-
zovanej stránky „Hoaxy a podvody 
– Polícia SR“, ktorá bola založená 

koncom roka 2018. V priebehu mi-
nulého roka Policajný zbor pravidel-
ne upozorňoval na už štandardne 
šírené dezinformácie týkajúce sa 
nelegálnej migrácie, údajných úno-
sov maloletých osôb a zdravotníc-
kych tém. O problematike migrácie 
a zdravotníctva vypovedali dve sa-
mostatné série videí s odborníkmi 
na dané témy, vrátane rozhovoru s 
migrantom žijúcim na Slovensku. Za 
veľký prínos považujeme aj vyvráte-
nie dezinformácie o údajnom maso-
vom vrahovi v Bratislave v súvislosti 
so zabitou ženou. Vďaka pohotovej 
reakcii sme zabránili vzniku paniky v 
hlavnom meste.

V roku 2019 Policajný zbor spustil 
svoj účet na Instagrame ako „polici-
aslovakia“, na ktorom je zameraný 
na zverejňovanie predovšetkým 
nadčasových fotografií s cieľom 
oslovenia mladšej generácie, ako aj 
edukatívno-preventívne pôsobenie. 

Vďaka výzve zo strany českej polície 
v súboji o najvyšší počet sledova-
teľov sa Policajný zbor stal štvrtým 
najsledovanejším v Európe vo veľmi 
krátkom čase.

Súčasťou komunikácie na sociálnych 
sieťach boli aj preventívne kampa-
ne. V lete pokračovala druhým roč-
níkom kampaň „Nezabudni na mňa 
v aute!“ s cieľom upozorňovania 
rodičov, aby v strese nenechali vo 
vozidle svoje deti, čo by mohlo mať 
tragické následky. Novými kampa-
ňami sa stali „Podvodník mňa neo-
kradneš!“, prostredníctvom ktorej sú 
distribuované nálepky pre seniorov, 
aby mali varovanie stále na očiach 
(na dverách, pri pevnej linke), a „Ni-
kdy nevieš, kto sa pozerá“ ako for-
ma upozornenia mladej generácie 
pred nebezpečenstvom zneužitia 
súkromných údajov na sociálnych 
sieťach.

Zdroj: PZ SR
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piatok: 24. 1.
Koncert: Chris Ellys + Katka Krajčoviechová o 20:00
Pozývame vás na prvý koncert v novom roku dvojice mladých úspešných 
umelcov Chrisa Ellysa a Katky Krajčoviechovej. Vstupné 4 €.

piatok: 31. 1. 2020
Do slova: Eva Urbanová číta deťom o 19:00
Pozývame vás na literárny večer pre 
malých a veľkých, lebo taká je aj kni-
ha Jeleňatý a Kravatý. Rozprávka, kde 
si nájde každý niečo... a možno aj seba, 
no hlavne - kniha o dôležitosti spomie-
nok a rodičovskej láske. Beseda a čítačka  
s debutovou autorkou, pri ktorej sa zamy-
slíte aj nad tým, aké dôležité je spoločné 
čítanie a rozprávanie príbehov. Čitáreň ŽD. 
Vstupné: dobrovoľné.   

Január 2020
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898
Otváracie hodiny múzea: 

ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

Predpredaj od 11. 12. 2019 
aj na www.kultura.puchov.sk
Predstavenie trvá 60 minút, po ktorom 
bude nasledovať spoločné fotenie 
so Smejkom a Tanculienkou.

DIVADLO PÚCHOV

4. 2. 2020, 17.00 h

VSTUPNÉ  10 €
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Streda: 22. 1., 19.30 h   

NÁRODNÍ TŘÍDA
Kedysi tu bol všade iba temný les, dnes tu stojí sídlisko s panelákmi. Práve tu je doma chlapík, 
ktorému nikto nepovie inak ako Vandam. Žije sám v byte na okraji Prahy a každý deň doma cvičí, 
aby bol v kondícii. Večer chodí so svojimi kumpánmi na jedno čapované. Vandam sa snaží uro-
biť dojem na Lucku, ktorá čapuje pivo. Často a rád sa s kadekým pobije. Je znalcom vojenskej 
histórie. Má pocit, že svet smeruje k zániku a schyľuje sa k veľkej bitke. A preto cvičí, aby bol na 
túto poslednú rozhodujúcu bitku pripravený. A tiež k tomu vychováva Psycha, mladíka, s ktorým 
natiera strechy panelákov. Vandama kumpáni z krčmy prezývajú „národný hrdina“. Vraj dal vtedy 
v Novembri ’89 na Národní tříde dejiny jednou ranou do pohybu. Film podľa knihy Jaroslava Ru-
diša, v hlavnej úlohe s Hynkom Čermákom, kombinuje dramatický príbeh s čiernym humorom.
MN 15 rokov – ČR – ASFK – 90´ – česká verzia – dráma. Vstupné 4 €. Člen FK 3.

Piatok: 24. 1., 19.30 h    Sobota: 25. 1., 17.30 h

BAD BOYS NAVŽDY
Kultoví zlí chlapi sa vracajú! Kým Marcus (Martin Lawrence) sa pomaly chystá do policajného 
dôchodku, Mike (Will Smith) je presvedčený, že bude loviť zločincov do konca života. A to môže 
byť čo nevidieť, niekto sa ho totiž pokúša zabiť. Svojskí detektívi si tak naposledy musia zmerať 
sily s nepriateľmi v očakávanom pokračovaní populárnej akčnej komédie.
MN 15 rokov – USA – Itafilm – titulky – akčná komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €. 25. 1. každý divák dostane pri vstupe darček - PUKANCE!

Piatok: 24. 1., 17.30 h   Sobota: 25. 1., 19.45 h
Nedeľa: 26. 1., 17.30 h, 19.30 h  Utorok: 28. 1., 17.30 h, 19.45 h

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
Film prináša príbehy troch žien, ktoré sa poznajú, alebo sa  spoznajú.  Spája ich priateľstvo, muž 
a malé, päťročné dievčatko. Simona (Tatiana Dyková) si nanovo buduje život po tom, čo sa roz-
vedie a syn sa rozhodne žiť s otcom. Natáliu (Petra Hřebíčková) si nájde láska v podobe vdovca s 
malou dcérkou a obetavou babkou. A Eva (Eliška Balzerová) aj v dôchodkovom veku zisťuje, že 
do jej života stále patrí láska partnerská, nielen tá k vnučke.Úsmevný, miestami dojímavý príbeh 
je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko, koľko je ľudí na zemi. Že niekedy stačí málo, aby sa 
z kratochvíle vyvinul pevný vzťah, a ešte menej stačí na to, aby sa starostlivo vyskladané šťastie 
rozbilo na tisíc kúskov. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpovednosti za tých, 
ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred najdu.Tri ženy. Tri podoby lásky. Tri príbehy 
radosti i bolesti, šťastia aj smútku. České ženské trio v hlavných úlohách – Elišku Balzerovú, Tatia-
nu Dykovú a Petru Hřebíčkovú – doplnia slovenskí herci Ľuboš Kostelný a Marián Mitaš, Chorvát 
Janko Popović Volarić a srbskí herci Branislav Trifunović a Predrag Manojlović.
MN 15 rokov – SR, ČR – Continentalfilm –  107´ –  slovenský dabing –  komédia. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 25. 1., 15.30 h     Nedeľa: 26. 1., 15.30 h

MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA DO PRAVEKU                                                                                                     
Vick a jeho medvedí bratia sa ocitli v praveku a nemôžu sa dostať späť. Všade okolo nich sú obrov-
ské praveké zvieratá, ktorým beží v hlavách jediné – OBED! Počas jednej naháňačky sa naši hrdi-
novia rozdelia a Bruč stretáva vĺčatko menom Feifei, ktoré sa chce stať statočným bojovníkom a 
rozhodne sa Bruča sprevádzať cestou za bratmi. Medzitým majú Brumlo a Vick nad hlavu starostí 
s kmeňom domorodcov, ktorých náčelník sa do Vicka úplne zbláznil. Podarí sa našej neohrozenej 
partičke dostať späť domov, skôr ako bude neskoro? 
MP – Čína – Continentalfilm – 88´ – slov. dabing – animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 25. 1. každý divák dostane pri vstupe darček - PUKANCE!

Streda: 29. 1., 19.30 h     

PRVÝ ZRADCA                                                                                                     
Osemdesiate roky v Taliansku. Klany sicílskej mafie medzi sebou neľútostne bojujú o moc. Vláda 
si so situáciou nevie poradiť, kým sa neobjaví prvý zradca. Tommaso Buscetta spraví doposiaľ 
nemysliteľné. Poruší prísahu, popíše praktiky najväčšej mafiánskej organizácie Cosa Nostra a po-
môže sudcovi Falconemu dostať stovky ich príslušníkov za mreže. Čoskoro sa ale začne schyľovať 
k tvrdej pomste. Strhujúci a realite veľmi verný príbeh človeka, ktorý navždy zmenil svet mafie, 
predstavil režisér Marco Bellocchio v hlavnej súťaži na festivale v Cannes.
MN 15  rokov – Fr., Nem., Br. – ASFK – 145 ´ – titulky – dráma, thriller, krimi, životopisný. 
Vstupné 4 €. Člen FK 3.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Štvrtok: 23. 1.       veľká sála       17.00 h

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA PÚCHOV a MESTO PÚCHOV vás srdečne pozývajú na NOVOROČNÝ 
KONCERT pod záštitou primátorky mesta Púchov JUDr. Kataríny Henekovej, ktorý sa uskutoční  
23. 1. 2020 o 17.00 vo veľkej sále Divadla Púchov. Učinkujú sólisti a súbory ZUŠ Púchov: detský 
spevácky zbor BE HAPPY, vokálna skupina HARMONY, BIG BAND ZUŠ Púchov. HOSŤ KONCERTU: 
exkluzívne pre vás V.I.P. PREKVAPENIE. Vstupné 7 € (vypredané).

Sobota: 25. 1.       veľká sála    11.00 h

SVADOBNÁ MÚZA
Srdečne vás pozývame  na druhý ročník „Svadobnej múzy“, kde si nie len budúce nevestičky nájdu 
to svoje.Vystavovatelia Vám ukážu inšpirácie a trendy na rok 2020.  Prídite s nami stráviť krásnu 
sobotu a zároveň nabrať inšpiráciu... Bližšie info na osobitných plagátoch.

Streda: 29. 1.       kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: 
ŽENSKÁ NA VRCHOLE
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA Pú-
chov v spoluprácii s Púchovskou kultúrou, s. r. o.  pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 €  do 
kina v Púchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č. t. 0949 225 189. 

PRIPRAVUJEME:
   4. 2. o 17.00 h  SMEJKO A TANCULIENKA: VŠETKO NAJLEPŠIE
17. 2. o 19.00 h   CIGÁNSKI DIABLI
23. 2. o 15.00 h   KÚZELNÝ KARNEVAL – KÚZELNÍK WOLF A SRANDA BANDA
13. 3. o 16.30, 19.30 h  RND: MUŽSKÉ ODDELENIE
22. 4. o 19.00 h  LAKOMEC 

Stredy: 22. 1., 29. 1.         tanečná sála       17.00 h., 18.00 h

ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIAT. A POKROČILÉ
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad pre ženy so 
sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 
hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Informácie na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchov-
skakultura.sk.

Pondelok: 27. 1.      veľká sála        17.00 h

FORMOVANIE POSTAVY S PRVKAMI KALANETIKY
Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej a pevnej postavy. Dá Vám do poriadku chrbticu, 
vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. 1 hodina 3 €. Info na tel. 0908 
718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Pondelok: 27. 1.         tanečná sála       17.30 h

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické lopty, 
príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cvičenie, sedenie, 
aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... 
1 hodina  3 €. Info na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Streda: 29. 1.       zasadacia miestnosť      16.00 h

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Otvorenie kurzu je 15. 1. a zároveň  prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako zaplátať, zašiť alebo 
niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. Navliecť niť do ihly, vedieť správne ovládať šijací 
stroj, vybrať vhodný materiál. A samozrejme z látky vedieť vyrobiť to, čo vám doma práve chýba 
alebo to, čo si už dlhšiu dobu túžite na seba obliecť. 2x v mesiaci po 4 hodiny, kurzový poplatok 
1 h/4 €. Do kurzu je nutné sa prihlásiť emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 
662.  Kurzový poplatok  na mesiac január 32 €.

KURZY A KLUBY

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Rezervácie i predaj vstupeniek aj na 

kino.puchov.sk a kultura.puchov.skKompletný program na:  kino.puchov.sk
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Hydinový vývar s drobnou cestovinou       
1. Kuracie „Chilli con Carne“, dusená ryža
2. Belehradský rezeň, varené zemiaky                                                                          
3. Tvarohová žemľovka
4. Pizza Calzone (pomodoro, saláma, 
slaninka, vajce, syr)                                   

Štvrtok: 23. 1.
Držková, chlieb   
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami        
1. Hyd. diabolka na zem. placke, strúh. syr 
2. Divinový kotlíkový guláš, dom. knedľa
3. Koložvárska kapusta, varené zemiaky                                                                   
4. Pizza Broccoli (pomodoro, šunka, broko-
lica, syr, syr niva)

Piatok: 24. 1.
Zeleninová s ovsenými vločkami
Slepačí vývar s cestovinou a zeleninou        
1. Kurací plátok s angl. zeleninou, dus. ryža
2. Br. čevabčiči, var. zemiaky, cibuľa, horčica 
3. Vyprážaný kapor, majonézový šalát
4. Pizza Venezia (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr

Theatro Restaurant 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok: 20. 1.
Karfiolovo-zeleninová číra s petržl. vňatkou
1. Zap. kur. prsia s baklažánom, rajč. a mo-
zzarellou, paprikové ragú a dusená ryža
2. Brav. kocky s var. vajíčkom a pórom, ryža
3. Krémové rizoto z hokaido, mladý listový 
špenát, cherry paradajka a sypaný syr
4. Kapustový šalát "COLESLAW", rezník v 
panko strúhanke, bagetka 

Streda: 22. 1.                                                                                                                                               
Francúzska cibuľová so syrovým krutónom
1. Teľací steak s bryndzou a prosciutom, 
dus. brok., om. demiglace a karot. pyré
2. Hyd. špíz, angl. zel., zap. zemiaky, ces. dip
3. Sladká jablkovo- škoricová žemľovka s 
lesným ovocím, šľahačkou a mätou
4. Kapustový šalát "COLESLAW", rezník v 
panko strúhanke, bagetka 

Štvrtok: 23. 1.                                                                                                                                               
Kalerábová s pohánkou a zeleninou
1. Kur. rezeň gordon bleu, pikantné hráško-
vé lusky, maslové zemiaky a dom. tatárska
2. Bratislavské dus. br. stehno, smotanovo-
-zeleninová omáčka, varená knedľa
3. Ľahký cestovinový šalát s kyslou smota-
nou, marinovaná rukola, syrové placky
4. Kapustový šalát "COLESLAW", rezník v 
panko strúhanke, bagetka 

Piatok: 24. 1.                                                              
Brokolicová zjemnená smotanou a maslom                                                                                    
1. Morčací stesk s avok. a vol. okom, cuketo-
vé ragú, smot. omáčka a hrozienková ryža
2. Pastiersky syr, var. zemiaky, cesn. majonéza
3. Zemiak. knedle plnené jahodami, tvaroh. 
om., čerstvé ovocie a vanilková pena
4. Kapust. šalát "COLESLAW", rezník, bagetka

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 21. 1.
Kelová s klobásou a zemiakmi
Šalátová s kôprom  
1. Vinárska br. krkovica (hrozno, niva), ryža 
2. Pečené kuracie prsia so zemiakmi a 
špenátom  
3. Furmanské halušky (kyslá smotana, 
údený syr), acidko  
4. Mexický šalát (cestoviny, cibuľa, cesnak, 
paradajky, kukurica, fazuľa, kápia, čili) 

Streda: 22. 1.
Boršč
Zeleninová s cestovinou  
1. Vyprážané kur. stehienka (vykostené), 
opekané zemiaky, zelerový šalát s jablkom 
2. Bratislavské bravčové rizoto so syrom a 
kyslou uhorkou  
3. Kakaové palacinky s tvarohom a 
jahodami  
4. Mexický šalát (cestoviny, cibuľa, cesnak, 
paradajky, kukurica, fazuľa, kápia, čili) 

Štvrtok: 23. 1.
Ostro-kyslá kuracia
Šošovicová s krúpami  
1. Bravčový plátok na kremžskej horčici 
(javorový sirup, cesnak), pečené zemiaky 
2. Tagliatelle s hubovou omáčkou a vare-
ným kuracím mäsom 
3. Zeleninovo-syrové krokety, varené 
zemiaky, americký dresing  
4. Mexický šalát (cestoviny, cibuľa, cesnak, 
paradajky, kukurica, fazuľa, kapia, čili) 

Piatok: 24. 1.
Kurací vývar so zel., hubami a mrveničkou  
Paradajková so syrom      
1. Gazdovská brav. kapsa (kyslá kapusta, 
klobása), zemiakové knedle, opek. zemiaky 
2. Kurací steak so špargľou a holandskou 
omáčkou, dusená ryža  
3. Brok. nákyp, var. zemiaky, rajčinový šalát  
4. Mexický šalát 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu 4,50 Є
Utorok:  21.  1. 
Brokolicová jemná, chlieb
1. Plnená paprika, klopsy, paradajková 
omáčka, kys. knedľa
2. Zapek. cestoviny s mäsom, syrom a 
paradajkami
3. Hovädzí burger v žemli, zem. hranolky

Streda: 22. 1.
Kelová so slaninkou a zemiakmi, chlieb 
1. Peč. krkovička, dus. kap., varené zemiaky

2. Rybie filé na masle, zem. krokety
3. Hovädzí burger v žemli , zem. hranolky

Štvrtok: 23. 1.      
Frankfurtská s párkom, chlieb
1. Kur. závitok so syrom a šunkou, ajvar. 
ryža, mrkvové obl.
2. Zem. pirohy s bryndzou, úd. slaninkou a 
kys. smotanou
3. Hovädzí burger v žemli , zem. hranolky
  
Piatok: 24. 1.
Kurací vývar s cestovinou, chlieb    
1. Vypr. br.. rezeň, zem. šalát s majonézou
2. Parené buchty s makom a maslom
3. Hovädzí burger v žemli, zem. hranolky

Jedáleň Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 21. 1.
Pohronská 
1. Partizánske bravčové rebierko, strapačky
2. Bolonské bravčové špagety so syrom

Streda: 22. 1.
Hrachová s párkom
1. Srbské bravčové ražniči, op. zemiaky
2. Hovädzie soté stroganov, slovenská ryža

Štvrtok: 23. 1.
Kapustová zabíjačková
1. Zvolenský kurací rezeň v syrovom cestíč-
ku, pučené zemiaky
2. Brav. pliecko na cesnaku, ryža, šalát Tiva

Piatok: 24. 1. 
Brokolicová s cestovinou
1. Kurací závitok s herm. a ovocím, ryža
2. Koložvárska bravčová kapusta, zemiak

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 21. 1.
Morčací vývar s mäs., zelen. a rezancami 
1. Čučoriedkové par. buchty s makom, 
maslom a cukrom 
2. Hovädzie ragú s kuriatkami, tarhoňa 
3. Tibet: Kuracie mäso MANCHOORIAN, 
vajíčková smažená ryža 

Streda: 22. 1.
Minestrone 
1. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska omáčka 
2. Kuracie prsia plnené bryndzou a slani-
nou, pučené zemiaky s pórom 
3. India: Domáce bravčové CURRY, cesna-
kový chlieb NAAN, miešaný zelen. šalát 

Štvrtok: 23. 1.
Francúzska cibuľačka, syrový toast 

1. Strapačky so slaninkou 
2.  Vyprážaný bravčový rezník, zemiakové 
pyré, uhorkový šalát
3. Tibet: Pikantné ázijské cesnakové smaže-
né kuracie mäso, HAKKA rezance 

Piatok: 24. 1.  
Špenátový krém, chlebové krutóny 
1.  Miešaný zeleninový šalát s tuniakom a 
vajíčkom, bagetka  
2.  Kurací plátok "HAWAJ", prírodná omáč-
ka, dusená ryža, hranolky  
3. India: Bravčové rebierka MASALA, cesna-
kový chlieb NAAN, miešaný zelen. šalát 

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 21. 1.
Čínska ostro-kyslá polievka
1. Bravčový segedínsky guláš, knedľa
2. Šalát s rukolou, mozzarelou a slnečnico-
vými semienkami
3. Morčacie soté so šunkou a šampiň., ryža 
Dezert: Berlínske rezy

Streda: 22. 1.
Cuketová s krutónmi 
1. Divin. kúsky so šípk. om., puč. zemiaky
2. Pečené buchty s tvarohom
3. Kuracie prsia plnené suš. slivkou, ryža
Dezert: Karamelové rezy

Štvrtok: 23. 1.
Mrkvová s vločkami 
1. Penne s kuracím mäsom a špenátom
2. Brok. karbonátky so syrom, zem. pyré
3. Hovädzia pražská pečienka, zemiakovo-
-mrkvové pyré, kapustový šalát 
Dezert: Jahodové rezy so želatínou 

Piatok: 24. 1.
Cesnakový krém so slaninkou
1. Plnená paprika s rajč. omáčkou, knedľa
2. Vyprážané rybie filé, pažítkové zemiaky
3. Kuracie stehno pečené, ryža, kompót
Dezert: Kávové rezy

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 21. 1.
Rascová s vajcom, chlieb         
Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami      
1. Morč. rezník v syr. cestíčku, puč. zemiaky 
2. Horčicová sviečková, domáca knedľa                                                                    
3. Špagety „Bolognese“    
4. Pizza Sao Paulo (šampiň., kukur., olivy, syr)

Streda: 22. 1.
Strúčiková nakyslo, chlieb   

Ponúkame vodoinštalačné,
 elektroinštalačné 

a kúrenárske práce.
Tel. 0915 854 997
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Skautský zbor 
oslávil skautské 
Vianoce 
v Kátlinej
Tento rok oslávili skauti a skautky z Pú-
chova okrúhle 30. spoločné Vianoce. 
Na chate v Kátlinej sa stretlo 35 čle-
nov zboru, aby si spolu užili tradičné 
skautské sviatky. Okrem vlastnoručne 
vyrobených darčekov, ktoré si rozdá-
vali v tombole, si pri spoločnej večeri 
pochutnali na kapustnici a koláčoch, 
ktoré napiekli ich rodičia. Rekord v 
súťaží o najvyšší počet zjedených jed-
nohubiek nebol pokorený, napriek 
tomu tohtoročný víťaz podal úctyhod-
ný výkon. Aj keď nie je toho roku veľa 
snehu, sánkovačka nemohla chýbať. 
Dúfajme, že sa Púchovskí skauti budú 
stretávať aspoň ďalších 30 rokov.

Michal Bršiak

Komunitné projekty so zapojením dobrovoľníkov z VÚB môžu získať 50-tisíc eur 
Nadácia VÚB ponúka už tradične za-
čiatkom roka šancu uchádzať sa o 
grant pre neziskové organizácie, ško-
ly či obce, ktoré budú v rámci svojich 
projektov priamo spolupracovať so 
zamestnancami VÚB. Ľudia pracujúci 
v tejto bankovej skupine po celom 
Slovensku môžu svojou aktívnou 
dobrovoľníckou činnosťou prispieť k 
získaniu príspevku do výšky 1500 eur 
pre spolu 35 víťazných projektov. 

Zamestnanecký grantový program 
Nadácie VÚB s podtitulom „Pomôž-
te svojej komunite“ pomohol počas 
svojej 13-ročnej histórie zrealizovať 
už 313 užitočných iniciatív po celom 
Slovensku. „Úprimne nám záleží na 
tom, aby sa obyvatelia Slovenska s 
našimi kolegami nestretávali iba za 
stolom v bankových pobočkách či na 
pracovných stretnutiach. A sme radi, 
že zamestnanci VÚB to cítia rovnako. 

Na našu dobrovoľnícku výzvu v rámci 
programu Zamestnanecké granty ich 
zareagovalo počas minulých roční-
kov spolu už viac ako 1 600. Tešíme sa, 
že aj na začiatku novej dekády vzíde 
z tejto iniciatívy množstvo skvelých 
spoluprác, ktoré prinesú osoh a dob-
rú energiu do našich susedstiev,“ ho-
vorí predseda správnej rady Nadácie 
VÚB Alexander Resch. 

Ako požiadať o grant?
Program je otvorený výhradne pre 
neziskové subjekty, ktoré preukážu 
už od fázy predloženia projektu spo-
luprácu s jednotlivcami či viacerými 
zamestnancami v rámci skupiny VÚB. 
„Môže ísť o organizácie, ktoré už majú 
vo vlastných radoch dobrovoľníkov z 
VÚB, alebo poznajú vo svojom okolí 
zamestnanca tejto bankovej skupiny, 
s ktorým sa môžu pre svoj projektový 
zámer spojiť,“ upresňuje A. Resch.

Cieľom grantovej schémy je podpo-
riť rôzne verejnoprospešné návrhy 
zamerané na rozvoj dobrovoľníctva, 
športové a vzdelávacie aktivity pre 
deti a mládež, kreatívnu činnosť ko-
munitných centier, originálne formy 
spájania generácií mladých a seni-
orov, budovanie priestoru pre vzá-
jomné stretávanie sa ako aj projekty, 
ktoré myslia na pacientov v zdravot-
níckych zariadeniach.

O obľúbenosti programu svedčí aj 
fakt, že Nadácia VÚB tentokrát oproti 
minulým ročníkom navýšila priprave-
ný objem financií. V roku 2020 plánu-
je podporiť z celkového balíka 50-tisíc 
eur až 35 najzaujímavejších a najuži-
točnejších zamestnaneckých komu-
nitných projektov. Rozhodne o nich 
nezávislá hodnotiaca komisia, ktorá 
pridelí jednotlivým nápadom granty 
do výšky 1500 eur.

Návrhy projektov so zapojením 
dobrovoľníkov z VÚB môžu posielať 
neziskové organizácie, komunitné 
centrá, školy či obce, a to cez formulár 
na stránke https://nadaciavub.egrant.
sk. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. 
februára. Víťazné projekty budú zná-
me v marci a realizované v období 
od apríla do októbra 2020. Bližšie in-
formácie o grantovom programe sú 
k dispozícii na stránke www.nadacia-
vub.sk a príbehy vybraných realizo-
vaných projektov v online magazíne 
www.srdcovky.sk.

Zdroj: Nadácia VÚB
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Obyčajný život uprostred pokladov

Naši známi sa iba tak, medzi rečou 
zmienili o tom, že mali na návšteve 
mladých hostí z Kanady. A dosť sa vraj 
čudovali, keď sa kanadskí návštevníci 
s obdivom, údivom a veľmi často s 
úžasom a dobromyseľnou závisťou 
pristavovali pri množstve našich his-
torických i prehistorických kultúrnych 
pamiatok. Nám, domácim, siluety 
hradov, katedrály, kostoly, kaštiele, 
poľné znaky, ľudové piesne, historic-
ké valy, veľmožské hrobky, ornamen-
ty, kroje, mýty, legendy, rozprávky i 
povesti akoby zovšedneli. Vnímame, 
resp. niekedy ani nevnímame ich ako 
samozrejmú súčasť našej národnej 
identity a historickej pamäte. Doslova 
kráčame po pokladoch.

Kanadskí hostia však medzi rečou tiež 
poznamenali, že ich dávni indiánski 
predkovia neustále migrovali, neza-
nechali po sebe architektonicky ani 
umelecko-historicky hmatateľné de-
dičstvo a to, čo v ich domovine tvorí 
„históriu“ je dielom prisťahovalcov, 
ktorí si svoju kultúrnu a historickú 
pamäť priniesli so sebou. Spomenula 
som si na túto rozprávačskú epizó-
du pri štúdiu najnovšej monografie 
o obci Lúky spod autorskej taktovky 
Štefana Kaštýľskeho a občanov obce. 
Kanada – druhá najväčšia krajina na 
svete zápasí s problémom vlastnej 
historickej identity. Slovensko – jedna 
z rozlohou malých krajín sa pýši takým 
historickým a kultúrnym bohatstvom, 

o ktorom ani sami nevieme, kým nám 
to nepripomenú iní. 

Samotná Púchovská dolina je historic-
ky taká bohatá, že lákala k osídleniu už 
v dávnoveku a preto nie div, že obec 
Lúky hľadá svoje prvotné datovanie 
niekde v opare 13. storočia. Samotná 
monografia je vybavená bohatstvom 
informácií v prvej tretine publikácie 
chronologicky od prvých identifikač-
ných znakov obce až po súčasnosť 
a to so zreteľom na architektúru, re-
meslá, dopravu, služby. Ďalšia časť 
je v kapitolách členená tematicky so 
zameraním na všetky aktivity, ktorý-
mi obec žila a žije, či už je to cirkev-
ný život, dobrovoľný hasičský zbor, 
prierez školstvom, divadelníctvom, 
folklórom, športom atď. V publikácii 
sa nájdu aktivity slovenského Červe-
ného kríža, knižnice, urbariátu, ale aj 
veľmi cenné literárne šperky v podo-
be povestí z tohto krásneho kúta Pú-
chovskej doliny; autori zostavili tablo s 
významnými občanmi obce i starosta-
mi a monografiu vystužili všetkými 
faktografickými informáciami, ktoré 
sa im podarilo zozbierať. A je ich teda 
úctyhodné množstvo. 

Kto nikdy neokúsil námahu pri zo-
stavovaní monografie, neuverí aké 
obrovské úsilie treba vynaložiť pri 
získavaní historických podkladov, koľ-
ko času treba stráviť v archívoch, pri 
zháňaní a štúdiu kroník, akú charizmu 

musia mať autori monografie, aby zís-
kali a nestratili naozaj veľké množstvo 
autentických dobových fotografií až 
po tie dnešné, farebné. Kto nikdy ne-
skúsil zostaviť monografiu, nevie, čo 
je to za prácu pripraviť do tlače stovky 
strán namáhavo získaného faktogra-
fického materiálu, podotýkam ešte z 
čias, kedy nebolo internetu ani digita-
lizačných pomôcok. 

Tuláci Štefan a Ondrej, tkáčka, košikár, 
ale i umelecký drotársky majster Ladi-
slav Jurovatý, ženy zo Živeny, miestni 
futbalisti, folkloristi z Javorníka, to je 
len malá časť z bohatého fotodoku-
mentačného bohatstva monografie. 
Mikročiastočky mozaiky našej závide-
nej historickej pamäte... Kniha je veľmi 
náročne a precízne polygraficky spra-

covaná a jej autori si zaslúžia skutočné 
uznanie. 

Monografia LÚKY, hoci o tom ešte ne-
vie, rozšíri bohatstvo našej historickej 
a sociálnej pamäte. Lebo tú neustále 
vytvárajú, dopĺňajú, obohacujú „oby-
čajní“ ľudia. Tí, vo veľkom počte sa 
menovite v knihe nájdu, hoci možno 
netušia, že ich „obyčajný„ život, ich 
rozprávky, povesti, ich koníčky, práca 
a každodenné drobnosti podopreté 
stabilnými kresťanskými ekumenic-
kými hodnotami prispievajú do našej 
historickej pamäte rovnako význam-
ne, ak nie aj významnejšie, ako po-
znatky spracované profesionálnymi 
historikmi. 

Margita Ivaničková, foto: TSK

V piatok 22. novembra 2019 uviedli do života monografiu o obci Lúky. Pre obyvateľov predstavuje 
zachovanie tradície, návštevníkom a turistom ponúkne ucelený prehľad o obci. O novej publikácii 
spisovateľka Margita Ivaničková napísala:

Mesto Púchov hľadá poradcu pre komunikáciu, 
médiá a marketing.

Ak si komunikatívny/a, kreatívny/a, samostatný/á, 
pohotový/á, orientuješ sa v požiadavkach médií a 
verejnosti, máš skúsenosti s vystupovaním 
v médiách a pred verejnosťou, máš organizačné 
schopnosti, si doma v oblasti sociálnych sietí, ovlá-
daš mobilnú audiovizuálnu techniku, si odolný/á 
voči stresu, máš vynikajúcu znalosť slovenského 
jazyka i štylistiky a orientuješ sa v činnosti samo-
správy i celospoločenskom dianí, 
čakáme tvoje CV a žiadosť spolu s fotografiou do 
31. 1. 2020 na mailovej adrese:  
primator@puchov.sk.
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Hráči geocachingu čistili prírodu v meste
Už ste počuli o outdoorovej hre 
zvanej Geocaching? Je to zábava 
spočívajúca v tom, že registrovaní 
členovia hľadajú v teréne tajne ukry-
té schránky (tzv. kešky), ku ktorým 
majú zemepisné súradnice určujúce 
ich polohu. Hra, ktorá vznikla v USA, 
je veľmi obľúbená aj u nás. Hráči 
geocachingu sú veľmi aktívni aj v 
Púchove. Veď v celom okrese je v 
súčasnosti ukrytých zhruba 350 taj-
ných schránok.

Hráči geocachingu (nazývaní aj ke-
šeri) sa však nielen hrajú. Medzi ich 
aktivity patria aj upratovacie akcie, 
najmä v prírode. Na báze dobro-
voľnosti sa komunita stretáva na 
miestach, kde nezodpovední jedin-
ci vyhodili rôzny odpad, čím nielen 
že poškodzujú našu prírodu, ale aj 
kazia dojem z návštevy pekného 
miesta.

Jedna takáto akcia sa konala neďa-
leko Nosickej priehrady v sobotu 
7. decembra. Blízko priehradného 
múru na nosickej strane, za železnič-
ným priecestím smerom na Cerov 
môžete nájsť nenápadný chodníček, 
ktorý vás dovedie na jedno také pek-
né miesto. Potôčik tam vytvoril malú 
zaujímavú tiesňavu s mikrovodopá-
dom. A práve tam sa našlo najmä 
plastového odpadu požehnane. 
Členovia geocachingovej komunity 
tu počas svojej upratovacej akcie vy-
zbierali všetok plastový odpad (a do-
konca aj zahodenú dopravnú znač-
ku) a odviezli ho na patričné miesto.

Ďalšia podobná akcia sa konala v pon-
delok 16. decembra v priestore medzi 
Športcentrom a začiatkom cyklochod-
níka, najmä okolo bikrosovej dráhy 
a skateparku. Oblasť medzi hlavnou 
cestou a Váhom bola tiež vyčistená ni-

elen od plastov a plechoviek ešte pred 
tým, než to zima zakryje snehovou 
pokrývkou. Následný odvoz odpadu 
už zaistilo mesto Púchov. V budúcnos-
ti sa členovia geocachingovej komu-

nity radi zúčastnia ďalších podobných 
akcií na území mesta, napríklad aj v 
mestom vytipovaných lokalitách, kto-
ré budú potrebovať pomocnú ruku.                

          Peter Mikšík

Volejbalisti na prvých priečkach v lige i na medzinárodnom turnaji
Po uplynutí polovice súťaže a bilanco-
vaní priebežných výsledkov, musíme 
určite vyjadriť spokojnosť, keď naše 
družstvá vstúpili do súťaže viac ako 
výborne a s jednoznačným skóre do-
minujú v súťažiach. Žiadny iný volej-
balový klub nemá naprieč spektrom 
súťaží lepšie postavenie v tabuľkách a 
teda výsledky.

Kadeti (rok narodenia 2002 a mladší) 
sú vtabuľke na prvom mieste, keď z 
osemnástich zápasov vyhrali šestnásť 
a iba dva prehrali a majú 46 bodov. Na 
druhej priečke je momentálne VK Os-
mos Prievidza so 42 bodmi. Situáciu 
nám sťažujú už v minulosti spomína-
né reprezentačné povinnosti, ktoré sa 
v uplynulom období týkali až štyroch 
hráčov, čo je najviac zo všetkých klu-
bov. Jedná sa o hráčov Mateja Turčá-
niho, Mateja Janoška, Emila Gabka a 
Adama Drgu. Napriek tomu si tieto 
povinnosti zodpovedne plnia spolu 
s povinnosťami klubovými a už teraz 
majú zabezpečenú účasť na tohtoroč-
ných majstrovstvách Slovenska.

Starší žiaci (rok narodenia 2004 a 
mladší) sú rovnako na prvom mieste, 
čo nie je vzhľadom na skóre vôbec 
prekvapivé, keď zo šestnástich zápa-
sov ani jeden neprehrali a majú 48 
bodov. Dokonca neprehrali ani jeden 
set a majú teda na sety skóre 48:0. Na 
druhom mieste je predbežne COP 
Trenčín s dvanástimi výhrami a štyrmi 
prehrami a 35-timi bodmi. V prípade 
nášho družstva je ich účasť na maj-
strovstvách SR takisto jasná, pričom 

máme medailové ambície, keďže títo 
hráči na minuloročných majstrov-
stvách SR v nižšej kategórii obsadili 
trochu nešťastne druhé miesto.

Okrem týchto už dlhšie trénujúcich 
hráčov, sa však tešíme z nového „prí-
rastku“, keď nám do družstva pribudol 
perspektívny Samuel Žiačik z Hatné-
ho, ktorý je aj napriek tomu, že trénuje 
iba pár mesiacov, účastníkom výberov 
najlepších hráčov v kategórii. V rámci 
prípravy sa naši starší žiaci medzi svi-
atkami zúčastnili na medzinárodnom 
turnaji v Ostrave, kde v konkurencii 
družstiev z Čiech a Poľska, vyhrali všet-
ky zápasy a obsadili prvé miesto.

V kategórii mladších žiakov (rok na-
rodenia 2006) sme na tom rovnako, 
keď z doposiaľ odohraných deväť zá-
pasov chlapci neprehrali ani jeden a 
so skóre 27:0 na sety a 27 bodmi sú 
na prvom mieste pred druhým MVK 
Nové Mesto, ktoré vyhralo zápasov 
šesť, tri prehralo a má 17 bodov. Toto
družstvo má taktiež už v polovici sú-
ťaže zabezpečenú účasť na majstrov-
stvách SR. Treba vyzdvihnúť prácu 
trénera, ktorý družstvo „poskladal“ 
v podstate „za pochodu“. Najväčšou 
oporou družstva je nepochybne Mi-
chal Križák, ktorý dostáva príležitosť aj 
v družstve starších žiakov.

Družstvo mladších žiakov MIDI (rok 
narodenia 2008 a mladší) je rovna-
ko ako predošlé družstvo mladších 
žiakov družstvo, ktoré funguje túto 
sezónu s novými tvárami a ktorému 

sa podarilo vyhrať z doterajších šesť 
zápasov všetkých šesť a so 17-timi 
bodmi je na prvej priečke pred klu-
bom MVK Nové Mesto, ktoré má bo-
dov 15. V družstve sa nachádzajú hrá-
či, z ktorých podaktorí trénujú iba od 
začiatku sezóny, ako napríklad Lukáš 
Ďurček, alebo Leopold Valach, ale ich 
fyziologické parametre a nasadenie 
im dávajú predpoklad vysokého vý-
konnostného rastu. 

Škálu našich družstiev uzatvárajú 
družstvá mladších žiakov MINI (rok 
narodenia 2010 a mladší), ktoré máme 
dve. Ako jediné nie sú na prvom mies-
te, ale na druhom a treťom. Ide však o 
najmladšie deti, z ktorých žiadne ne-
trénuje viac, ako pár mesiacov a pre-
to očakávame rýchly rast výkonnosti, 
keďže ide takmer bez výnimky o ši-
kovných hráčov a v najbližšom období 
aj dosahovanie lepších výsledkov. 

Veľmi úspešne sme rozbehli aj prí-
pravky, v ktorých sú desiatky detí, 
ktoré sa budú postupne začleňovať 
do už existujúcich družstiev a v prí-
pade, že nám to financie dovolia je 
tiež možný vznik ďalších družstiev. Je 
treba spomenúť, že prípravky sa vý-
borne rozbehli aj vďaka spolupráci so 
základnými školami, kde je najväčšou 
oporou už roky ZŠ Gorazdova, ktorej 
vedeniu patrí vďaka (samozrejme aj 
ostatným ZŠ, kde prípravky pôsobia). 

Ďakujeme aj mestským poslancom 
a vedeniu mesta na čele s pani pri-
mátorkou, ktorí nám vytvorenými 
podmienkami umožňujú dosahovať 
tieto výborné výsledky, robiace dobré 
meno nášmu mestu Púchov a zároveň 
nám umožňujú vytvárať pre mnoho 
detí priestor na zmysluplnú činnosť - 
šport.

Ivan Štefko, ml.
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Hokej - 2. liga muži

V semifinále play-off čakajú na 
Púchovčanov Bratislavčania

Body
31 – Kiril Romanov
30 – František Zúbek
25 – Artem Dimitirev
22 – Jakub Pšurný, Anatolij Prus
15 – Denis Trenčan
13 – Martin Mikuš
11 – Branislav Kvocera, Richard Jakubec
9 – Boris Deneš
8 – Lukáš Zemko, Lukáš Húska, Tomáš Bajtal, To-

máš Brňák
7 – Filip Okuliar
6 – Milan Furo
5 – Jakub Šimíček, Matej Haluška
4 – Jakub Pišoja, Damian Hudík, Patrik Augustín
3 – Samuel Pelech, Jozef Huňa, Martin Božik
2 – Filip Kollárik

Góly
14 – Jakub Pšurný
11 – Kiril Romanov
10 – Denis Trenčan
9 – František Zúbek
8 – Anatolij Prus
7 – Artem Dimitirev
5 – Lukáš Zemko
4 – Branislav Kvocera, Boris Deneš
3 – Lukáš Húska, Tomáš Bajtala, Marián Mikuš, 

Mlan Furo, Jakub Šimíček, Samuel Pelech
2 – Richard Jakubec, Tomáš Brňák, Filip Okuliar
1 – Jakub Pišoja, Martin Božik, Damian Hudík, 

Filip Kolárik, Jozef Huňa, Ladislav Kuriš
Asistencie

21 – František Zúbek
20 – Kiril Romanov
18 – Artem Dmitriev
14 – Anatolij Prus
10 – Marian Mikuš
9 – Richard Jakubec
8 – Jakub Pšurný
7 – Branislav Kvocera
6 – Tomáš Brňák
5 – Lukáš Húska, Boris Deneš, Tomáš Bajtala, Fi-

lip Okuliar, Denis Trenčan
4 – Matej Haluška, Patrik Augustín
3 – Damian Hudík, Lukáš Zemko, Milan Furo, Ja-

kub  Pišoja
2 – Martin Božik, Marek Mičuda, Martin Panáček, 

Jakub Šimíček, Jozef Huňa
Plus/mínus body

29 – Martin Mikuš
18 – Kiril Romanov, Atrem Dmitriev
16 – Anatolij Prus, Richard Jakubec
15 – František Zúbek
14 – Branislav Kvocera
13 – Jakub Pšurný 
11 - Matej Haluška
9 – Lukáš Húska, Tomáš Bajtala, Denis Trenčan
8 – Tomáš Brňák
7 – Filip Kollárik
6 – Boris Deneš, Martin Božik, Dominik Madový
5 - Lukáš Zemko
4 – Jakub Šimíček, Patrik Augustín, Damian Hu-

dík, Filip Okuliar, Jakub Pišoja, Milan Furo, Jozef 
Huňa

Úspešnosť brankárov
Tomáš Hrušík – 92,25  percent
Matej Crkoň – 91,34 percent
Peter Baštuga – 90,91 percent
Črkoň a Baštuga odchytali menej ako 40 percent 

zápasov základnej časti. 

Individuálne štatistiky MŠK 
Púchov po základnej časti

Domáci zápas s Budapešťou bol posledným v základnej časti tohtoročnej druhej ligy a zároveň posledným v ka-
riére pre Milana Fura (na snímke vpravo).               FOTO: Miroslav Mikáč

18. kolo:
MŠK Púchov mal voľno, Brezno – Budapešť 11:1, 

Partizánske – Bratislavský hokejový klub 4:7, Dolný 
Kubín – Senica 2:1, Žiar nad Hronom – Prievidza 7:1

Konečná tabuľka základnej časti

1. Púchov 16 15 0 1 0 104:39 46

2. Žiar 16 10 3 0 3 91:39 36

3. D. Kubín 16 10 0 1 5 70:45 31

4. BHK 16 8 1 1 6 77:85 27

5. Brezno 16 8 0 1 7 75:58 25

6. Partizánske 16 8 0 0 8 60:68 24

7. Prievidza 16 3 2 0 11 46:66 13

8. Senica 16 2 1 2 11 41:90 10

9. Budapešť 16 0 1 2 13 35:109 4
Konečná tabuľka skupiny B

1. R. Sobota 16 14 0 1 1 94:31 43

2. Humenné 16 12 1 1 2 92:29 39

3. Sanok 16 11 1 0 4 66:47 35

4. Bardejov 16 9 0 0 7 59:45 27

5. Kežmarok 16 5 4 1 6 54:71 24

6. Trebišov 15 5 0 1 9 56:62 16

7. LM B 16 4 0 1 11 35:89 13

8. Gelnica 16 3 0 0 13 55:96 9

9. Sabinov 15 2 0 1 12 38:79 7
Po týždňovej prestávke, ktorú vyplní zápas hviezd 
druhej hokejovej ligy v Žiari nad Hronom, pokračuje 
pre Púchovčanov súťaž semifinálovou sériou play-off 
skupiny A. Púchov ako víťaz základnej časti sa v nej 
stretne so štvrtým mužstvom tabuľky po základnej 
časti – hráčmi Bratislavského hokejového klubu. Se-
mifinále sa hrá na tri víťazné stretnutia, Púchovčania 
odohrajú prvé dva zápasy na domácom ľade v sobo-
tu 1. a v nedeľu 2. februára.  Tretí a prípadne štvrtý 
zápas odohrajú Púchovčania v Bratislave 8., prípadne 
9. februára. V prípade nerozhodného stavu série po 
štyroch zápasoch by sa rozhodujúci piaty duel odo-
hral 15. februára v Púchove. 

Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Žiar nad Hronom 
a Dolný Kubín, výhodu domáceho prostredia v prí-
padnom rozhodujúcom stretnutí bude mať Žiar nad 
Hronom. 

Víťazi semifinále sa stretnú rovnako na tri víťazné 
stretnutia z piatich v termínoch 22. 
februára, 23. februára, 29. februá-
ra, prípadne 1. marca a 7. marca. V 
rovnakých termínoch sa odohrajú 
aj stretnutia o tretie miesto v sku-
pine A, v ktorom sa stretnú pora-
zení semifinalisti. 

Víťaz finálovej série sa stretne 
vo finálovom stretnutí s víťazom 
play-off východnej skupiny dru-
hej hokejovej ligy. Hrať sa bude 
rovnako na tri víťazné stretnutia 
z piatich v termínoch 14. marca, 
15. marca, 21. marca, prípadne 22. 
marca a 28. marca. Porazení finalis-
ti z oboch skupín sa stretnú v boji 
o tretie miesto.                    (r)
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Hokej - mládež

Po dvoch výhrach nad lídrom sú už dorastenci štvrtí
Extraligoví dorastenci MŠK Púchov privítali v pre-

dohrávanom 49. a 50. kole na domácim ľade lídra na-
jvyššej slovenskej dorasteneckej súťaže. Púchovčania 
sa lídra nezľakli, v prvom stretnutí ukoristili dva body 
za víťazstvo po samostatných nájazdoch, v druhom 
stretnutí v stredu už na trojbodový zápis predĺženie 
nepotrebovali.

49. kolo: MŠK Púchov – HC Košice 5:4 sn (1:2, 
2:1, 1:1, 0:0), 9. Kuriš (Hrubo), 26. Kuriš (Plochotkin, 
Urban), 38. Michalík (Rusnák, Plochotkin), 47. Po-
bežal (Rusnák, Plochotkin), rozhodujúci nájazd – 
Plochotkin

Ostatné výsledky 49. kola: Nitra – Slovan Bratisla-
va 0:5 kontumačne, Trenčín – Skalica 4:2, Michalovce 
– Žilina 6:1, Banská Bystrica – Spišská Nová Ves 1:6, 
Poprad – Trnava 3:5, Liptovský Mikuláš – Martin 2:3

50. kolo: MŠK Púchov – HC Košice 4:1 (1:1, 0:0, 
3:0), 18. Plochotkin (Rusnák, Michalík), 47. M. Urban 
(J. Pobežal, Plochotkin), 57. Plochotkin (Rusnák, Voj-
tech), 58. M. Urban (M. Pobežal), Nitra – Slovan 9:4, 
Trenčín – Skalica 8:2, Michalovce – Žilina 4:5, B. Bys-
trica – Spišská Nová Ves 6:4, Poprad – Trnava 4:1, L. 
Mikuláš – Martin 2:3 pp

31. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 6:1 (1:0, 
2:1, 3:0), 2. Plochotkin (Rusnák, Majerník), 22. 
Rusnák (Plochotkin), 24. Kuriš (J. Pobežal, M. Urban), 
43. Veteška (Šmigura, Šimík), 52. Rusnák, 56. J. Pobe-
žal (Plochotkin, Rusnák)

Ostatné výsledky 31. kola: Spišská Nová Ves – 
Trenčín 1:3, Slovan Bratislava – Banská Bystrica 5:1, 
Košice – Trnava 2:3, Liptovský Mikuláš – Michalovce 
4:9, Skalica – Martin 1:6, Nitra – Poprad 3:0

32. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 6:1 (2:0, 
1:1, 3:0), 9. Rusnák (Vojtech, Plochotkin), 19. Gr-
bál (Rusnák, Vojtech), 25. Plochotkin (Majerník), 56. 
Plochotkin (Rusnák), 57. Pobežal (Šimík, Šmigura), 59. 
Pobežal (Kuriš, Plochotkin), Spišská Nov Ves – Trenčín 
2:6, Slovan Bratislava – Banská Bystrica 4:1, Košice – 
Trnava 1:2, Liptovský Mikuláš – Michalovce 3:6, Skali-
ca – Martin 3:4 pp, Nitra – Poprad 4:2

1. Trenčín 42 28 2 3 9 180:85 91

2. Košice 42 26 3 5 8 158:88 89

3. Nitra 42 26 3 2 11 164:88 86

4. Púchov 42 25 3 7 7 150:90 85

5. Poprad 42 25 2 6 9 145:90 85

6. Slovan 42 22 7 2 11 152:101 82

7. B. Bystrica 42 25 3 0 14 138:91 81

8. Trnava 42 21 5 1 15 137:113 74

9. Martin 42 16 6 4 16 121:125 64

10. Michalovce 42 14 2 1 25 112:159 47

11. Sp. N. Ves 42 9 2 4 27 98:155 35

12. Žilina 42 9 2 2 29 78:179 33

13. Skalica 42 5 2 3 32 71:185 22

14. L. Mikuláš 42 0 1 3 38 73:228 2
Kadeti
7. kolo: Slovan Bratislava – MŠK Púchov 8:5 (0:2, 

7:1, 1:2), 3. Pišoja (Škultéty, Hudík), 20. Hudík (Ková-
čik, Hajas), 35. Kováčik (Pišoja), 45. Vojtech (Hajas), 54. 
Žemla (Vojtech), Michalovce – Banská Bystrica 4:1, 
Košice – Zvolen 3:5, Ružinov Bratislava – Žilina 5:3, 
Hoba Bratislava – Trenčín 2:6, Trnava – Nitra 3:6

8. kolo: HOBA Bratislava – MŠK Púchov 3:5 (3:2, 
0:2, 0:1), 12. Hajas (Kováčik, Hudík), 13. Vojtech (Že-
mla, Šamaj), 23. Pancza (Kohutiar), 25. Lazkov (Svin-
čák, Žemla), 60. Kováčik (Hudík, Svinčák), Michalovce 

– Zvolen 6:3, Košice – B. Bystrica 2:2, Slovan – Žilina 
5:0, Hoba Bratislava – Nitra 4:2, Trnava – Trenčín 0:3

1. Trenčín 11 10 1 0 47:17 21

2. Nitra 9 7 1 1 45:24 15

3. Michalovce 10 6 0 4 40:32 12

4. Púchov 10 5 2 3 32:27 12

5. Slovan 7 5 0 2 34:19 10

6. Trnava 8 4 0 4 19:21 8

7. Martin 8 4 0 4 23:26 8

8. Košice 10 3 2 5 23:27 8

9. Žilina 10 3 1 6 25:29 7

10. Zvolen 8 3 1 4 27:34 7

11. Poprad 8 3 0 5 14:25 6

12. B. Bystrica 9 1 2 6 22:34 4

13. Ružinov 7 1 0 6 15:35 2

14. HOBA BA 5 0 0 5 10:26 0
I. liga starší žiaci

8. HT - 6. kolo: Altis Orava – MŠK Púchov 2:9 (1:3, 
1:0, 0:6), 3. Gajdoš (Lazkov), 16. Mikovič (Hazala), 42. 
Hazala (Urban), 42. Pobežal (Gajdoš, Mikovič), 53. 
Lazkov (Smolka), 56. Lazkov (Smolka, Pobežal), 58. 
Pobežal (Smolka), 60. Pobežal (Smolka, Hazala), Žili-
na – Banská Bystrica 2:2, Zvolen – L. Mikuláš 8:4

7. kolo: MŠK Púchov – MHK Liptovský Mikuláš 
11:4 (2:0, 4:2, 5:2), 1. Smolka (Hazala, Pobežal), 7. 
Pobežal (Hazala, Hájovský), 23. Smolka (Hazala), 31. 
Brežný (Pobežal, Cebo), 32. Pobežal (Vrtiel), 40. Smol-
ka (Pobežal, Hazala), 43. Ceno (Pobežal, Štrbáň), 46. 
Pobežal (Smolka, Cebo), 47. Smolka /Pobežal, Cebo), 
52. Brežný (Cebo), 55. Brežný (Pobežal, Cebo), Zvolen 
– Banská Bystrica 4:4, Altis Orava – Žilina 2:0

1. Púchov 7 7 0 0 59:15 14

2. Altis 7 5 0 2 34:29 10

3. Žilina 7 2 2 3 18:18 6

4. B. Bystrica 7 2 2 3 21:25 6

5. Zvolen 7 1 2 4 20:35 4

6. L. Mikuláš 7 1 0 6 21:51 2
7. HT - 6. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 8:1 (4:0, 
2:1, 2:0), 40. M. Seiler (A. Seiler, Luhový), Žilina – Ban-

ská Bystrica 1:5, Zvolen – Liptovský Mikuláš 9:0
7. kolo: MŠK Púchov – MHK Liptovský Mikuláš 

5:10 (1:3, 0:5, 4:2), 12. Bajtala (Langer, Vrtiel), 45. 
Baroš (Luhový, M. Seiler), 55. Luhový, 58. Bajtala (Ha-
lušková, A. Seiler), 58. Baroš (Luhový), Martin – Žilina 
4:4, Zvolen – Banská Bystrica 3:5

1. B. Bystrica 7 5 1 1 46:24 11

2. Zvolen 7 3 1 3 38:31 7

3. Žilina 7 3 1 3 28:25 7

4. Martin 7 2 2 3 39:32 6

5. L. Mikuláš 7 3 0 4 30:51 6

6. Púchov 7 2 1 4 27:45 5
I. liga mladší žiaci

6. HT - 4. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK 
Púchov 3:7 (1:1, 1:2, 1:4),  Ružomberok – Detva 3:2, 
Dolný Kubín – Dubnica nad Váhom 6:3, Rimavská So-
bota – Prievidza 3:10

1. D. Kubín 4 4 0 0 40:9 8

2. Prievidza 4 4 0 0 32:16 8

3. Púchov 4 2 1 1 27:20 5

4. Dubnica 4 2 1 1 21:19 5

5. Ružomberok 4 2 0 2 16:15 4

6. R. Sobota 4 1 0 3 13:28 2

7. Detva 4 0 0 4 12:30 0

8. B. Bystrica 4 0 0 4 9:33 0
5. HT -  4. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 4:4 (0:0, 
3:3, 1:1), Liptovský Mikuláš – Dolný Kubín 4:8, Prievi-
dza – Žilina 6:2, Banská Bystrica – Zvolen 9:4

5. kolo: Liptovský Mikuláš – Prievidza 7:10, Žilina – 
Banská Bystrica 8:13, Martin – Dolný Kubín 26:2

1. Martin 5 4 1 0 70:21 9

2. Púchov 4 3 1 0 22:14 7

3. B. Bystrica 5 3 0 2 40:30 6

4. Zvolen 4 2 0 2 24:25 4

5. Prievidza 5 2 0 3 32:37 4

6. D. Kubín 5 2 0 3 32:51 4

7. Žilina 5 1 0 4 23:36 2

8. L. Mikuláš 5 1 0 4 24:53 2

Dorastenci MŠK Púchov v strede týždňa dvakrát porazili lídra extraligy, cez víkend dvakrát zdolali Žilinu a  vyšvihli 
sa na štvrtú priečku.                FOTO: Anka Urbanová
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Stolný tenis

Stolní tenisti Púchova zvíťazili pod Manínom

Kto s kým za stolmi

5. liga
13. kolo: 
Dolné Kočkovce B – TTC Považská Bystrica B 

13:5, J. Škrabko, P. Majdán, M. Crkoň po 3, Fedora 2, 2 
štv. – Čelko st. 3, Sádecký, Kulich po 1, Dubnica nad 
Váhom – Sedmerovec B 9:9, Páleník 4, Palček 2, Sliv-
ka, Gereg po 1, 1 štv. – M. Šelinga st. 3, Miloš Šelinga, 
M. Šelinga ml. po 2, Galko 1, 1 štv., Slovan Považská 
Bystrica A – Dohňany A 16:2, Zemančík, Šuba, To-
mánek, Hlubina po 4 – 2 štv., Beluša A – Nozdrovice 
A 8:10, Ľ. Hrevuš, M. Konrád po 4 – Koštialik, J. Kalus, 
Didek, Zemanovič po 2, 2 štv., Pruské A – Ladce B 
12:6, Joz. Šatka, Ondruška, Jakúbek po 3, Beránek 2, 
1 štv. – Hromek 4, Popelka 1, 1 štv., Nová Dubnica B – 
Medeko Považská Bystrica B 12:6, Oravec 4, Pšen-
ková 3, Janiga, Machciníková po 2, 1 štv. – Filípek 2, 
Herco, Hedera, Ľ. Melicherík po 1, 1 štv.

1. Pruské  13 12 1 0 167:67 38

2. Dubnica  13 11 2 0 161:73 37

3. Sedmerovec B 13 8 1 4 142:92 30

4. Ladce B 13 6 2 5 119:115 27

5. Beluša  13 6 2 5 115:119 27

6. Slovan PB  13 6 2 5 134:100 27

7. D. Kočkovce B 13 4 4 5 119:115 25

8. N. Dubnica B 13 4 3 6 106:128 24

9. Nozdrovice 13 3 2 8 95:139 21

10. TTC PB B 13 4 0 9 82:152 21

11. Dohňany  13 3 1 9 89:145 20

12. Medeko B 13 1 0 12 75:159 15
   6. liga

13. kolo: 
Červený Kameň – Pružina A 9:9, Ľ. Dohňanský 4, 

Bajzík 2, Rydlo, D. Dohňanský po 1, 1 štv. – Krupa 3, 
Topor, Sádecký po 2, Behro 1, 1 štv., Dolná Mariková 
A – Nová Dubnica C 9:9, Žiačik, Seko po 3, Striže-
nec 2, V. Melicherík 1 – Palieska, Pšenka, Oravcová 
po 2, Kulina 1, 2 štv., Slovan Považská Bystrica B – 
Milochov A 8:10, P. Gálik, J. Gálik po 3, Babušík 1, 1 
štv. – Kunovský 4, Benko, B. Mihálik po 2, Balušík 1, 1 
štv., Zliechov – Udiča A 9:9, Mišík st. 3, Krcheň 2, Ka-
meništiak, E. Vicen po 1, 2 štv. Peter Ignácik 4, Šuška, 
Pavel Ignácik po 2, Beník 1, Pruské B – JoLa Dubnica 
5:13, Černej 2, Burdej, Ľ. Šatka po 1, 1 štv. – Rojkovič, 
Švikruha po 4, Kminiak 3, Hebr 1, 1 štv., Horná Brez-
nica – Sedmerovec C 11:7, Lipták, Tomanica po 3, 
Brnák 2, Kocúr 1, 2 štv. – F. Barták 4, P. Štefanec, A. 
Mišík, Minárik po 1.

1. JoLa DCA  13 11 2 0 150:84 37

2. Zliechov  13 9 3 1 137:97 34

3. Sedmerovec C 13 8 4 1 139:95 33

4. H. Breznica  13 8 2 3 140:94 31

5. D. Mariková  13 7 4 2 126:108 31

6. Udiča  13 4 3 6 111:123 24

7. Milochov  13 5 0 8 115:119 23

8. Pružina  13 3 3 7 106:128 22

9. Slovan PB B 13 4 0 9 104:130 21

10. Č. Kameň  13 2 3 8 102:132 20

11. Pruské B 13 3 1 9 100:134 20

12. N. Dubnica C 13 1 1 11 74:160 16
   7. liga

12. kolo: 

4. liga muži
17. kolo – 25. 1. o 10.00
Tužina – Lazany B, Handlová – Trenčín D, Oslany – 

Trenčianska Teplá B, Dolný Moštenec – Trenčianske 
Jastrabie, Chocholná-Velčice – Dolné Kočkovce, Tren-
čianske Bohuslavice – Lysá pod Makytou

18. kolo – 25. 1. o 15.00
Chocholná-Velčice – Lysá pod Makytou, Trenčian-

ske Bohuslavice – Dolné Kočkovce, Handlová – Otr-
hánky, Oslany – Trenčín D, Ladce – Trenčianske Jastra-
bie, Dolný Moštenec – Trenčianska Teplá B

5. liga muži 
14. kolo – 24. 1.
TTC Považská Bystrica B – Nová Dubnica B, Mede-

ko Považská Bystrica B – Pruské, Ladce B – Beluša, 
Nozdrovice – Slovan Považská Bystrica, Dohňany – 
Dubnica, Sedmerovec B – Dolné Kočkovce B

6. liga muži
14. kolo – 24. 1.
Pružina – Horná Breznica, Sedmerovec C – Pruské 

B, JoLa Dubnica nad Váhom – Zliechov, Udiča – Slo-
van Považská Bystrica B, Milochov – Dolná Mariková, 
Nová Dubnica C – Červený Kameň

7. liga muži
12. kolo – 24. 1.
Miracles Dubnica nad Váhom – Sedmerovec D, Dol-

né Kočkovce C – Milochov B, Papradno – Nozdrovice 
B, Šebešťanová – TTC Považská Bystrica C, Púchov – 
Pružina B

8. liga muži
12. kolo – 24. 1.
Udiča B – Púchov B, Dolná Mariková B – Beluša B, 

Lysá B – Papradno B, ZŠ Dubnica nad Váhom  – TTC 
Považská Bystrica D, Dohňany B majú voľno  

Pružina B – Miracles Dubnica nad Váhom 4:14, D. 
Olšovský 2, J. Petrovič 1, 1 štv. – R. Fatrsík, Heštera po 
4, Trenčan 3, Jakuš 2, 1 štv., TTC Považská Bystrica 
C – Púchov A 7:11, Ďurajka, Tomášek po 2, Martaus, 
Ďuranová po 1, 1 štv. – Lefko 4, J. Kvasnička 3, Sitár 2, 
Mikušec 1, 1 štv., Nozdrovice B – Šebešťanová 9:9, 
Letko, Otruba po 3, Češko, Blažíček po 1, 1 štv. – Mitaš 
4, K. Petrík, J. Petrík po 2, 1 štv., Milochov B – Pap-
radno A 5:13, P. Horečný 2, Duško, Gazdík po 1, 1 štv. 
– M. Žilinčík, Říčková po 4, Záhorec, Grbál po 2, 1 štv., 
Sedmerovec D – Dolné Kočkovce C 6:12, Kasenčák 
3, F. Štefanec 2, 1 štv. – Chobot 4, M. Majdán 3, Hurta, 
Vozár po 2, 1 štv. 

1. Šebešťanová  11 9 1 1 129:69 30

2. Nozdrovice B 11 9 1 1 124:74 30

3. Miracles DCA  11 8 1 2 122:76 28

4. Papradno  11 6 1 4 112:86 24

5. Sedmerovec D 11 5 0 6 99:99 21

6. Púchov  11 4 1 6 94:104 20

7. Milochov B 11 3 2 6 84:114 19

8. Pružina B 11 4 0 7 92:106 19

9. TTC PB  C 11 2 1 8 69:129 16

10. D. Kočkovce C 11 1 0 10 65:133 13
   8. liga

12. kolo: 
TTC Považská Bystrica D – Udiča B 9:9, F. Kulich, 

Kucharík po 4, Kucharíková 1 – Kališík, Hruška, Lecík 
po 2, Zanko 1, 2 štv., Papradno B – 3. ZŠ Dubnica 
nad Váhom3:15, Kr. Žilinčík 2, Granec 1 – Herda, Či-
lek ml. po 4, Ševček 3, P. Beniatka 2, 2 štv., Beluša B 
– Lysá pod Makytou  B 9:9, Janeková, K. Vyhnička, 
Ochotnický po 2, Barcík, A.Hrevuš po 1, 1 štv. – Panáč-
ková, D. Janíček ml. po 3, M. Panáček 2, 1 štv., Dohňa-
ny B – Dolná Mariková B 18:0, Gombár, Marman, V. 
Baška, Štrbák po 4, 2 štv.

1. Dohňany B 10 10 0 0 150:30 30

2. Lysá B 10 7 1 2 112:68 25

3. TTC PB D 10 6 2 2 110:70 24

4. ZŠ Dubnica 10 7 0 3 122:58 24

5. Púchov B 9 5 1 3 90:72 20

6. Beluša B 10 3 1 6 73:107 17

7. Udiča B 9 2 1 6 52:110 14

8. Papradno B 10 1 0 9 45:135 12

9. D. Mariková B 10 0 0 10 38:142 10

Fotografiou sa vraciame k úspechu stolných tenistov Slovana Dolné Kočkovce Mateja Janiša a Daniela Blaška (na 
snímke vľavo), ktorí si na majstrovstvách oblasti dospelých vybojovali v konkurencii treťoligových hráčov skvelý 
bronz.             FOTO: Milan Podmaník 
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Florbal - extraliga muži

Púchovčania na druhé víťazstvo medzi 
extraligovou elitou stále čakajú

Volejbal 

Famózny obrat starších žiačok proti Trnavčankám 

13. kolo: 
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – FBK 

Púchov 13:6 (4:0, 4:0, 5:6), 41. Beriac (Žilinský), 48. 
Fleger (Haluška), 51. Kvasnica (Žilinský), 54. Beriac 
(Haluška), 57. Beriac, 59. Ševčík

Ostatné výsledky 13. kola: 
Žilina – Nižná 4:8, Záhorská Bystrica – Prešov 8:6, 

FBC Trenčín – Snipers Bratislava 13:2, ATU Košice – AS 
Trenčín 3:9, Prírodovedec – Florko Košice 7:4

14. kolo: 
FBK Púchov – ŠK Lido Prírodovedec 4:8 (0:2, 1:1, 

3:5), 23. Bulejko (Podmanický), 49. Kiačik (Podmanic-
ký), 51. Haluška (Fleger), 59. Fleger (Haluška)

Ostatné výsledky 14. kola: 
Nižná – Spišská Nová Ves 15:7, Florko Košice – FBC 

Trenčín 9:8, AS Trenčín – Záhorská Bystrica 6:7, Sni-
pers Bratislava – ATU Košice 10:13, Prešov – Žilina 6:4

15. kolo: 
1. FBC Trenčín – FBK Púchov 14:5 (3:1, 6:0, 5:4), 

7. Žilinský (Mišík), 42. Beriac, 51. Pavel (Fleger), 54. Pa-
vel (Haluška), 56. Zelieska (Kiačik)

Ostatné výsledky 15. kola: 
Nižná – Prírodovedec 12:6, Žilina – AS Trenčín 9:5, 

Florko Košice – Snipers Bratislava 8:3, ATU Košice – 
Záhorská Bystrica 5:7, Spišská Nová Ves – Prešov 7:8

16. kolo:
FBK Púchov – FK Florko Košice 4:15 (0:6, 2:3, 

2:6), 24. Krajci, 32. Krajci (Velčovský), 57. Ševčík (Be-
riac), 60. Krajci

Zostava FBK Púchov: Velčovský, Holub – Mišík, 

Krajčí, Korbaš, Pavel, P. Haluška, M. Haluška, Zeliezka, 
Lupták, Fleger, Krajci, Zboran, Beriac, Podmanický, 
Ševčík, Bulejko

Ostatné výsledky 16. kola: 
ATU Košice – Žilina 8:5, Nižná – FBC Trenčín 5:6, Pre-

šov – Prírodovedec 8:7, AS Trenčín – Spišská Nová Ves 
12:7, Snipers Bratislava – Záhorská Bystrica 4:7

1. FBC Trenčín 16 15 0 1 0 182:74 46

2. Z. Bystrica 16 12 0 1 3 115:87 37

3. Florko KE 16 8 3 2 3 129:96 32

4. Prírodov. 16 9 1 2 4 109:97 31

5. ATU Košice 16 9 1 1 5 120:91 30

6. Nižná 16 9 0 1 6 103:87 28

7. AS Trenčín 16 6 2 1 7 97:103 23

8. Prešov 16 5 2 1 8 107:114 20

9. Žilina 16 5 1 1 9 119:109 18

10. Snipers 16 4 1 1 10 87:125 15

11. Púchov 16 1 1 0 14 83:161 5

12. Sp. N. Ves 16 1 0 0 15 91:198 3
Program 17. kola: 
FBK Púchov – Fat Pipe Snipers Bratislava (25. 1. o 
14.00), Žilina – Záhorská Bystrica, Spišská Nová Ves – 
ATU Košice, Florko Košice – Nižná, FBC Trenčín – Pre-
šov, AS Trenčín – Prírodovedec.

(r)

Z družstiev 1. VK Púchov sa ako prvé v novom roku 
predstavili staršie žiačky, ktoré v telocvični ZŠ Mlá-
dežnícka privítali v sobotu 18. 1. hostky z HITu Trna-
va. V 10. kole súťaže majstrovstiev SR – oblasti Západ 
sa stretli títo súperi po druhý raz, v 1. kole sa v Trnave 
tešili z výhry Trnavčanky, vyhrali 3:0 a 3:1. Po polovici 
súťaže bola Trnava na 4. mieste, Púchov na 7. mieste 
so stratou iba dvoch víťazstiev. Domáce mali teda tú 
správnu motiváciu, ale tlak a nervozita im zväzovala 
ruky i nohy.

Začiatok zápasu im vôbec nevyšiel, Trnava poľah-
ky získala vedenie 2:10. Domáce sa po oddychovom 
čase ukľudnili, spresnili príjem podania a začali sa 
presadzovať aj v útoku, najmä smečmi z okraja siete. 
Súperov náskok sa zmenšoval, až na tesných 18:19. 
Potom sériou chýb darovali set súperovi, Trnava vy-
hrala prvý set 19:25. 

Druhý set bol vyrovnaný, družstvá sa striedali vo 
vedení, ale koncovku najtesnejším rozdielom 23:25 
uhrala Trnava, stav bol 0:2 na sety.  Púchovčanky sa 
nezlomili, pridali dôraz na podaní, Zoja Červená i 
Nina Chovancová podaním rozleptali psychiku súpe-
ra, na smeči sa rozbehla Natália Zugová a aktivitu 
prevzali domáce. Koncovka 25:23 teraz vyšla v pro-
spech 1. VK, stav zápasu bol 1:2 na sety. Rozbehnuté 
Púchovčanky zvalcovali súperky 25:18 vo štvrtom 
sete a vynútili si rozhodujúci tajbrejk. V ňom súper-
kám nedali šancu, od začiatku stále viedli, 3:1, 6:3, 
strany sa menili za stavu 8:5. Umnou hrou udržali 
trojbodový náskok až do víťazného konca 15:12 a za-
vŕšili famózny obrat z 0:2 na 3:2.

V druhom stretnutí dostali šancu na ihrisku po-

1. Volejbalový klub Púchov v spolupráci s mestom 
Púchov otvoril novú volejbalovú prípravku, určenú 
dievčatám 3.,  4. a 5. ročníka základných škôl.  Vo-
lejbal ako kolektívny šport pomáha začleneniu do 
kolektívu, podporuje zmysel pre zodpovednosť a 
disciplínu, je to ideálny šport pre dovolenky. Rýchly, 
dynamický a zároveň bezkontaktný - nedochádza k 
priamemu fyzickému kontaktu so súperom. Volejbal 
má veľa foriem, klasický šestkový „veľký“ volejbal, 
MIDI-volejbal (4 proti 4), MINI-volejbal (3 proti 3), 
plážový beach-volejbal či snow-volejbal (volejbal na 
snehu), alebo len jednoduché odbíjanie vo dvojici.

Naučíte sa základné techniky odbitia lopty, zlepšíte 
svoju fyzickú kondíciu a odolnosť, sme zapojení do 
majstrovských súťaží Slovenskej volejbalovej fede-

rácie a zúčastňujeme sa rôznych turnajov doma i v 
zahraničí.

Dievčatá, neváhajte a príďte! Každý pondelok a 
každá streda od 16.00 hod. v telocvični ZŠ Mlá-
dežnícka, vchod zozadu. Prihlásiť sa je možné na 
ktoromkoľvek tréningu po celý rok, volejbalová prí-
pravka (pre 3. až 5. ročník ZŠ) má tréningy v pondel-
ky 16.00 - 17.30 a stredy 16.00 - 18.00 v telocvični 
ZŠ Mládežnícka. Otázky a informácie poskytne M. 
Suchánek, 0905/26 26 13 alebo www.volleypuchov.
sk . Si staršia ako 5. ročník ZŠ a chcela by si tiež skúsiť 
volejbal? Príď, nájdeme možnosť, máme družstvo 
mladších žiačok MINI-volejbalu a MIDI-volejbalu, 
družstvo starších žiačok, aj družstvo kadetiek.

stupne všetky hráčky z lavičky 1.VK, prvý set vyhrali 
domáce, druhý hostky, ale 3. a 4. set si udržali pod 
kontrolou domáce a zaslúžene vyhrali celý zápas 3:1. 
Púchov sa v zápasoch spoliehal na účinné podanie, 
hru šikovne riadila nahrávačka Zoja Červená, v úto-
ku boli veľmi efektívne smečiarky Natália Zugová a 
Nina Chovancová, ku ktorým sa na poste diagonálnej 
hráčky pripojila dobrou hrou Vanda Chovancová. Vý-
borný výkon v oboch zápasoch predviedla na bloku 
perspektívna Nela Žiačíková, ktorá začala s trénin-
gom volejbalu iba pred piatimi mesiacmi, a už začína 

byť platnou hráčkou v základnej zostave družstva.
Výsledky:
1. VK Púchov – HIT Trnava 3:2 (-19, -23, 23, 18, 

12) a 3:1 (24, -13, 19, 18) 
Zostava 1. VK Púchov: Červená, N. Chovancová, V. 

Chovancová, Mušáková, Žiačíková, Golitková, liberka 
Mikáčová, striedali Zugová, Kalusová, Mierna, Hamá-
rová, Vrábliková, tréner M. Suchánek.  

Nasledujúce zápasy starších žiačok: 25. 1. v Komár-
ne, 1. 2. doma proti Skalici B, 8. 2. v Nových Zám-
koch.                               (ms)

Volejbalová prípravka 1. VK Púchov 
otvára dvere najmladším dievčatám

Komisia mládeže Oblastného futbalového zvä-
zu pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava 
pripravila v januári a vo februári štyri halové fut-
balové turnaje pre mládež. Prvý sa uskutoční už 
v sobotu 25. januára  v mestskej športovej hale v 
Považskej Bystrici, ďalšie tri sa budú konať vo vo-
lejbalovej športovej hale v Púchove. V Považskej 
Bystrici sa predstavia prípravky, v púchovskej vo-
lejbalovej hale postupne prípravky, mladší žiaci a 
v marci aj starší žiaci. 

Na turnaje sa treba prihlásiť na mailovej adrese 
sekretar@obfzpb.sk.

Termíny halových futbalových turnajov mlá-
deže:

26. januára – prípravka U11, Športová hala MŠK 
Púchov

15. februára – prípravka U11, Volejbalová špor-
tová hala MŠK Púchov

22. februára – mladší žiaci U13, Volejbalová 
športová hala MŠK Púchov

15. marca – starší žiaci U13, Volejbalová športo-
vá hala MŠK Púchov

Halové turnaje mládeže
Futbal - mládež

Matričná komisia Oblastného futbalového zvä-
zu v Považskej Bystrici upozorňuje, že v zmysle 
novely prestupového poriadku Slovenského fut-
balového zväzu z roku 2019 je zimné registračné 
obdobie s obmedzeniami od 1. januára do 31. 
marca kalendárneho roka a zimné registračné 
obdobie zo zahraničia v rovnakom termíne od 1. 
januára do 31. marca kalendárneho roka.  
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SPOMIENKA
Aj keď odišiel, 
v mysli a v našich srdciach 
stále zostaneš.
Dňa 23. 1. 2020 uplynie 
15 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a 
dedko Miroslav MOŠKO. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu s nami tichú spo- 
mienku. 
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie, zastaviť sa 
nedá, na našu matku 
zabudnúť sa nedá. Hoci 
si odišla, niet Ťa medzi 
nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami.
Dňa 19. januára sme si 
pripomenuli 4. výročie 
úmrtia našej drahej man- 
želky, matky, sestry Zuzany KARUMNÍKOVEJ, 
rod. Ondejčíkovej z Púchova – Hoštinej. 
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spo-
mienku. 

S láskou a úctou spomínajú manžel Peter, 
syn Peťo a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Len stopy Tvojej práce 
a lásky zostali, odišla 
si rýchlo, niet Ťa medzi 
nami, ale v našich srdci-
ach stále žiješ spomien-
kami. 
Dňa 23. januára uplynie 
sedem rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
milovaná Pavlínka KARUMNÍKOVÁ, rod. Mi-
chalíková z Púchova – Hoštinej. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí 
ste na ňu nezabudli. 

S láskou a úctou spomínajú syn Peter, 
vnuk Peťo Karumník a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 19. 1. uplynuli už 
tri roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, mamička, 
babička a prababička 
Jolanka ŠKVARNOVÁ, 
rod. Bistáková. 
V srdciach žiješ stále  
s nami... 
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spo-
mienku. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v srdci zostávajú, tí čo Ťa 
mali radi, stále spomí-
najú.
Dňa 21. 1. 2020 uplynie 
15 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko  
Jaroslav HOLIČÁR 
z Púchova. 

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, 
syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 15. 1. 2020 uplynuli 
dva roky, čo nás opustil 
Ing. Andrej GABAJ. 

Za tichú spomienku 
ďakujú rodičia 

a ostatná rodina. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 19. 1. 2020 sme si 
pripomenuli tretie výro-
čie čo Pán života a smrti 
povolal k sebe do več-
nosti nášho otca a staré-
ho otca Ivana PAGÁČA 
z Púchova. 

S láskou spomína syn 
Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA
Už len kytičku kvetov 
na hrob Ti môžeme dať, 
spokojný spánok priať a s 
úctou na Teba spomínať.
Dňa 20. 1. uplynuli šty-
ri roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama, babka, prabab-
ka Dáša LÍMOVÁ, rod. 
Labudíková. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 

Synovia a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 27. 1. sme si  
pripomenuli druhé 
výročie úmrtia Anny 
GOMBÁROVEJ. 
Kto ste ju poznali, spo-
meňte si na ňu spolu  
s nami. 

S láskou spomína 
manžel a deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Odišla potichučky, bez 
slov a bez rozlúčky. My 
ju však v srdciach stále 
máme, s láskou na ňu 
spomíname.
Dňa 7. 1. 2020 sme si 
pripomenuli druhé vý-
ročie úmrtia Margity 
VAVROVEJ. 
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu spolu s 
nami. 

S láskou spomína dcéra Daniela s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 29. 1. uplynie 
dvadsať rokov, čo nás 
opusti náš otec, ded-
ko a pradedko Štefan 
CHOVANČEK. 

So smútkom v srdci 
spomína dcéra Darina  

s rodinou, vnučka Ľuba 
a vnuk Jozef s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 19. 01. 2020 uply-
nuli štyri roky, čo nás 
navždy opustila naša 
milovaná mama, bab-
ka a prababka Lolka 
HOLÁKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej, prosím, tichú 
spomienku. 

S úctou a láskou si na ňu spomínajú dcéry 
Gabika a Renka s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 19. 1. uplynulo 
piate výročie úmrtia 
Ľubice PEKAROVEJ. 
S láskou a úctou spo-
mínajú manžel Ján a 
synovia Martin a Ri-
chard s rodinami. 
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej spolu s nami tichú spomienku.
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PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu zariadený 3-izb. byt v centre 
Púchova. Tel. 0905 603 220.
• Ponúkame na prenájom nebytový priestor 
na Dvoroch so vstupom priamo z ulice. Info na 
0904 291 571.

PREDAJ RÔZNE
• Predám svadobnú vestu, veľ. 50, s viazankou a 
vreckovkou do saka. Tel. 0904 132 455.

SLUŽBY
• Študenti, pracujúci dôchodcovi, zamestnanci, 
živnostníci s paušálnymi výdavkami, potrebujete 
podať daňové priznanie za rok 2019? Tel. 0908 768 
862.
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, neby-
tových priestorov, panelákových schodíšť, maľby, 
nátery, stierky, omietky, sadrokartóny, fasády. Tel. 
0911 689 723.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2020. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše sta-
ré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské 
linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, lik-
vidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, staho-
vaniepuchov.sk
• Matrace - výroba a predaj. Tel. 0948 627 444.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Murárske práce, výstavba rodinných domov, zá-
kladové platne, hrubé stavby, oporné múry, oplo-
tenia, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723.
• METROVÝ TEXTIL oproti Bille – matrace, paplóny, 
obliečky - overená kvalita. Výroba na mieru.
• Konverzácie v angličtine pre každého vždy v 
pondelok o 18:10 h. www.LamaSchool.sk

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• Senior pobyt v Kováčovej, 5 dní 139 €. Tel. 0903 
263 451.

POĎAKOVANIE
• Ďakujeme pánovi Svobodovi a pracovníkom PTSM 
za vyčistenie stromovej aleje na ulici Hoštinskej.

STRATY - NÁLEZY
• Našli sa kľúče v  Marczibányiho záhrade. Majiteľ 
nech sa hlási v inzertnej kancelárii v divadle.

• Našiel sa hudobný nástroj vo vnútrobloku na Mo-
ravskej ulici. Majiteľ nech sa hlási v inzertnej kance-
lárii v Divadle Púchov.

OZNAMY
• Mestský šatník "VECI ZA ÚSMEV" opäť prijíma 
oblečenie (pánske, dámske, detské) a taktiež 
obuv, hračky a pod. Zariadenie sídli v budo-
ve SOV-ky na Námestí slobody (1. poschodie, 
vchod vedľa pekárne). ĎAKUJEME.
OTVÁRACIE HODINY: pondelok, utorok a štvrtok 
od 10:00 do 14:00 h, streda a piatok od 13:00  do 
17:00 hod.
• Predaj PARKOVACÍCH KARIET bude počas 
tohto týždňa z technických príčin upravený 
nasledovne: v utorok 21. 1. sa budú predávať 
len do 12:00 hodiny,  zvyšok týždňa (od stredy 
22. 1. do piatka 24. 1.) bude predajné miesto 
v Púchovskom informačnom centre v divadle  
ZATVORENÉ. Ďakujeme za pochopenie.
• Na základe VZN č. 14/2019 schváleného MsZ 
dňa 4. 12. 2019 sa mení od 1. 1. 2020 ROZSAH 
ÚČINNOSTI REGULOVANÉHO PARKOVANIA v 
meste Púchov. V týchto dňoch sa uskutočňuje 
osádzanie dopravného značenia v tých častiach 
mesta, kde nastala táto zmena. 

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 

0911 290 983  
hafkacipb@gmail.com 

 facebook.com/hafkaci

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV
POHOTOVOSŤ - DOSPELÍ:

PO - PIA: 16.00 – 22.00 
SO - NE: 7.00 – 22.00

Tel. 042/46 05 319 
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 

 SO - NE:  8:00 – 14:00
Tel. 042/46 05 313

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

NsP POVAŽSKÁ BYSTRICA
DETSKÁ POHOTOVOSŤ:
PO - PIA: 16.00 – 22.00 

SO - NE: 7.00 – 22.00

Tel. 042/4304118

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

TAK SA NA MŇA
PRILEPILA

19. február 2020

www.artravel.sk      Tel. 0907 074 694

Cena vrátane dopravy a vstupného: 34 €

TOP komédia!

22. február 2020

Cena vrátane dopravy a vstupného: 31 €

Premiéra!

27. február 2020

13. február 2020

RUSALKA

SKROTENIE  ZLEJ
ŽENY
Cena vrátane dopravy a vstupného: 34 €

/ SND BRATISLAVA

TOP predstavenie na Slovensku!

Hrajú: T. Maštalír, Z. Studenková, D. Mórová, J. Vajda a ďalší.

Čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť svoju
ženu, ale nevie jej to povedať.

Svetoznáma česká opera Antonína Dvořáka!

Vynikajúce predstavenie o večnej hre medzi mužom 
a ženou. Hrajú: D. Mórová, J. Koleník, T. Maštalír, D. Tarageľ...

Komédia

LES MISÉRABLES
Cena vrátane dopravy a vstupného: 59 € dospelý, 47 € senior nad 62 r., 42 € ZŤP
/ DIVADLO NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA

Najslávnejší
muzikál
všetkých čias! BEDÁRI  / SND

BRATISLAVA

/ SND
BRATISLAVA

Pripravujeme: 14. 3. Opera AIDA, 9.13. 4. Veľkonočné Toskánsko

Skvelá zábava!

Otváracie hodiny krytej plavárne MŠK Púchov
Pondelok - piatok: 17.30 - 20.30
Sobota, nedeľa: 14.00 - 20.30
Zľavnené plávanie za 1 euro od pondelka do piatka 
od 10.00 do 12.00 hod. Raňajšie plávanie vždy utorok, 
streda, štvrtok od 7.00 do 8.00 hod.



inzercia

Z Á L E Ž Í  N Á M  N A  V A Š O M  Z D R A V Í

J A N UÁ ROVÁ  ZĽAVA  N A  
C E LÝ  VOĽNO P R E DA J N Ý  

S O RT I M E N T

11%

MÁTE RECEPT?

Z A STAV T E  S A U  N Á S

L E K Á R E Ň  A R N I C A  P Ú C H O V ,  U L I C A  F .  U R B Á N K A  
( P R I  O D  L A C H O V E C ) , P O  – P I :  8 : 3 0  – 1 7 : 0 0

Zľava platí do Viac informácií nájdete na  www.arnica.sk


