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Moderátorka podujatia Jana Marma-
nová postupne predstavila hudobné a 
tanečné vystúpenia žiakov a pedagó-
gov školy. Na začiatku vystúpil taneč-
ný súbor s choreografiami Zvončeky a 
Kaleidoskop, akordeonistka Veronika 
Pilná a huslista Matej Jurašík, ktorého 
na klavíri sprevádzala Daniela Sadlo-
ňová. Duo Kristína Potáčová a Gabri-
ela Paganíková potešili obecenstvo 
švorručnou hrou na klavíri. V ďalšom 
bloku vystúpil spevácky zbor mlad-
ších žiačok Be Happy, vokálna skupina 
Harmony a Gabriela Paganíková zah-
rala na klavíri Bugatti step od Jaroslava 
Ježka. 

Jedným z hlavných vrcholov koncertu 
bolo vystúpenie prvého hosťa - spe-
váčka Sima Martausová zaspievala 
svoje tri piesne, ktoré obecenstvo pri-
jalo búrlivým potleskom. Jej hit Ne-
nahraditeľná si spolu s ňou zaspievali 
aj púchovské speváčky zo zboru Be 
Happy. Tie naviac zaspievali za klavír-
neho doprovodu Márie Jašurdovej 
skladbu Chlap z kríža od Szidi Tobias 

a Somebody to love od Fredyho Mer-
curyho.

Ďalším umeleckým vrcholom kon-
certu bolo vystúpenie BIG BAND 
kapelníka Petra Jurisa s hosťujúcim 
trumpetistom Ferom Mikom. V ich 
podaní odzneli skladby  American Pa-

Novoročný koncert Základnej umeleckej školy Púchov
Vo štvrtok 23. 1. 2020 sa v Divadle Púchov konal novoročný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Púchov.

trol (Frank White Meacham), Arrival (B. 
Anderson, B. Ulvaeus) a najväčší ohlas 
mala slávna skladba z filmu Vtedy na 
Západe Once Upon A Time In The 
West (E. Morricone).

Na záver koncertu prišlo skutočné 
vyvrcholenie programu v podobe 
skladby Games of Thrones (R. Djawa-
di), ktorú zahrali a zaspievali sláčikový 
súbor ZUŠ, veľký zbor Be Happy, Vladi-
mír Gajdoš (klavír), Pavol Baška (bicie) 
a Fero Miko (trubka). Po veľkom aplau-
ze prítomných divákov a poslucháčov 
primátorka mesta Katarína Heneková 
poďakovala všetkým účinkujúcim a 
organizátorom za úžasný umelecký 
zážitok.

Slavomír Flimmel
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Púchov sa veľtrhu cestovného ru-
chu aktívne ako vystavovateľ zú-
častnil po desaťročnej prestávke a 
hneď s dvomi horúcimi novinkami 
- prezentačnou videoupútavkou 
mesta a novou tlačenou brožúrou 
"Premeny Púchova", ktorá pro-
stredníctvom fotografií konfrontuje 
historický a súčasný Púchov. Obe 
si mohli návštevníci pozorieť v pre- 
miére práve na veľtrhu cestovného ru-
chu v Bratislave. Regionálne špeciality 
v podobe rôznych druhov kvalitnýh 
syrov a bryndzových výrobkov po-
skytlo Poľnohospodárske družstvo 
Mestečko.

Prezentačný stánok KOCR Trenčín re-
gión počas prvého dňa veľtrhu otvo-
rili mažoretky z CVČ Včielka Púchov 
atraktívnymi choreografiami. Folklo-
rista Martin Rosina z Folklórneho 
súboru Váh zasa prispel ukážkami hry 
na fujare a dlhej píšťale, takzvanej 
koncovky. 

Súčasťou prvého dňa veľtrhu určené-
ho pre odbornú verejnosť bolo udeľo-
vanie ocenení najlepšiemu ubytovaci-
emu zariadeniu, významnej osobnosti, 
zaujímavej inovácii a produktu, ale aj 
zariadeniu pre ťažko zdravotne po-
stihnutých (ŤZP) a gastro prevádzke 
v rámci Trenčianskeho kraja. Súťaž už 
tretí rok po sebe vyhlásila trenčianska 
Krajská organizácia cestovného ruchu. 
Víťazom v kategórii TOP gastro 2019 

sa stala zmrzlináreň a kaviareň VE-
LICE v Novej Dubnici, ktorá ponúka 
kvalitné domáce zmrzliny a zmrzlino-
vé torty, kávu alebo nevšedné Pano-
tino – zapečenú zmrzlinu v brioške. V 
kategórii TOP ubytovacie zariadenie 
2019 sa porota rozhodla udeliť cenu 
Regent Club Vila Tereza v Trenčian-
skych Tepliciach, ktorá sa môže pýšiť 
neobyčajným exteriérom a luxusným 

interiérom. Osobnosťou CR v roku 
2019 sa stal Ladislav Janech z Považ-
skej Teplej, ktorý v podkroví svojho 
rodinného domu zariadil súkromné 
múzeum prístupné širokej verejnosti, 
školám i zahraničným turistom. Víťaz-
stvo v kategórii zariadenie prístupné 
pre ŤZP 2019 získali Kúpele Nimnica, 
vďaka takmer stopercentnej bezba-
riérovosti. BikeFest v Kálnici dostal 

ocenenie ako TOP turistický produkt 
2019, pretože ide o jedinečný cykli-
stický festival, ktorý sa zaradil do eu-
rópskej a svetovej špičky.

Veľtrh cestovného ruchu ITF SLO-
VAKIATOUR 2020 sa konal zároveň s 
veľtrhom DANUBIUS GASTRO a výsta-
vou Rybárstvo a voľný čas.

-msu-, KOCR

Púchov sa po desiatich rokoch prezentoval 
na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour
Od 23. do 26. januára sa na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 v bratislavskej Inchebe  
v stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu so sídlom v Trenčíne (KOCR Trenčín) predstavovalo aj  
mesto Púchov.

Tretím najkrajším mestom je Púchov, za Spišskou Novou Vsou a Trnavou
V súťaži “NAJ MESTO A OBEC SLO-
VENSKA 2019” Púchov obsadil tretiu 
priečku, s 21 184 hlasmi sa umiestnil 
za mestami Spišská Nová Ves (21 741) 
a Trnava (22 381). Oficiálne odovzda-
nie cien sa uskutočnilo 24. januára na 
Výstavisku Incheba v rámci veľtrhu 
cestovného ruchu Slovakiatour.

Hlasovať bolo možné prostredníc-
tvom portálu Slovakregion od apríla 
do konca októbra vlaňajšieho roku. 
“Veľmi ma teší, že sa Púchovu po-
darilo v tejto súťaži umiestniť aj bez 

masívnej kampane. Každé pozitívne 
promo mesta v celoslovenskom me-
rítku je dobrou vizitkou. A keď titul 
tretie najkrajšie mesto na Sloven-
sku pritiahne na návštevu Púchova 
nových návštevníkov, je to fajn. 
Vďaka všetkým za zaslané hlasy. Za 
seba môžem povedať, že pre mňa je 
Puchov stále tým najkrajším mes-
tom. Verím, že sa nám o rok podarí 
umiestnenie obhájiť alebo aj vy-
lepšiť,” uviedla primátorka Katarína 
Heneková, ktorá ocenenie v Inchebe 
prevzala.

Medzi obcami najviac hlasov (16 882) 
získali Smižany, na druhom mieste 
skončila Nižná Olšava (15 667 hlasov) 
a obec Ortuťová (15 302 hlasov), kto-
rá sa nachádza v okrese Bardejov.

Portál Slovakregion súčasne so súťa-
žou o najkrajšie mesto a obec Sloven-
ska vyhlasuje aj súťaž o "Primátora/
starostu Slovenska". Za rok 2019 si 
cenu v súťaži odnášala primátorka 
Zvolena Lenka Balkovičová a starosta 
neďalekej Košece Radomír Brtáň.

-msu-tm-
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O problematike chýbajúcich det-
ských pohotovostí v okresných mes-
tách, ktorá pre nedostatok detských 
lekárov výrazne komplikuje život ro-
dinám s deťmi, 22. januára na vlnách 
Rádia Regina diskutovala primátorka 
Púchova Katarína Heneková, primá-
torka Bánoviec nad Bebravou Rudol-
fa Novotná (kde takisto chýba detská 
pohotovost) a Marian Šóth z Asociá-
cie súkromných lekárov...

Petičný výbor na ministerstve 
zdravotníctva
V pondelok 27. januára opätovne 
pokračovali rokovania o petícii za 
zachovanie detskej pohotovosti  
v Púchove na ministerstve zdravot-
níctva, ktoré medzičasom prišlo o 

O zrušenej detskej pohotovosti v Púchove aj na Rádiu Regina

svoju "šéfku" - tá kvôli stopnutej re-
forme nemocníc podala demisiu. Zá-
stupcovia petičného výboru (primá-
torka Katarína Heneková, prednostka 
MsÚ Púchov Iveta Brindzová, detská 
lekárka a bývalá prevádzkovateľka od 
vlaňajšeho júla nefungujúcej ambu-
lancie detskej pohotovostnej sužby 
v púchovskej Nemocnici s poliklini-
kou Zdravie MUDr. Eva Cígerová  a 
starosta Beluše Ján Prekop) rokovali 
s ministerskými úradníkmi takmer 
dve hodiny. Na závery rezortu si však 
budú musieť počkať, nakoľko tieto 
ministerstvo prisľúbilo zaslať v pí-
somnej podobe najskôr v priebehu 
budúceho týždňa, o čom budeme 
ihneď informovať.

-msu-

Adam Bohos sa už teší z invalidného vozíka na mieru
Na minuloročnom septembrovom Púchovskom jarmoku ste mohli ľubovoľnou sumou prispieť Adamovi Bo-
hosovi, klientovi Domova sociálnych služieb v Nosiciach, na invalidný vozík. Vďaka solidarite návštevníkov sa 
podarilo vyzbierať 850 eur, ktoré boli použité na financovanie výroby invalidného vozíka z ľahkej hliníkovej 
konštrukcie na mieru pre 15-ročného Adama.
 „Celková cena na mieru vyrobené-
ho vozíka predstavovala 1206 eur, 
výťažok z jesenného Púchovského 
jarmoku sme doplnili prostried-
kami vo výške 356 eur z nášho ob-
čianskeho združenia. Takýto vozík 
z hliníkovej konštrukcie nám umož-
ňuje ľahšiu manipuláciu, dokonca 
sám Adam bude môcť vozík rukami 

ovládať do tej miery, pokiaľ mu to 
jeho postihnutie umožní,“ povedala 
riaditeľka DSS Púchov – Nosice Gab- 
riela Hrončeková.

Adam, ktorý pochádza z Okoličnej pri 
Ostrove a o ktorého rodičia nejavia 
žiadny záujem, je postihnutý detskou 
mozgovou obrnou. Napriek tomu, že 
je ťažko duševne zaostalý, len čias-
točne mobilný (väčšinou sa presúva 
kolenačky) a nerozpráva, slovným 
pokynom a výzvam však rozumie a 
snaží sa o verbálnu komunikáciu as-
poň na úrovni jednoduchých slov. V 
tomto školskom roku Adam navštevu-
je 8. ročník Špeciálnej základnej školy, 
ktorá má priamo v DSS – Nosice vy-
tvorené dve triedy elokovaného pra-
coviska. Do novučičkého invalidného 
vozíka, ktorý Adam dostal ako darček 
opatrený mašľami, okamžite vhupol a 
začal skúmať jeho možnosti.

„Charitatívny podtext púchov-
ských jarmočných podujatí sa už 
stal našou pravidelnou tradíciou. Z 
drobných mincí, ktorými množstvo 
návštevníkov v dobrej viere prispe-
je konkrétnemu človeku, sa nám 

takýmto spôsobom darí reálne po-
máhať. V minulosti sa z podobných 
zbierok mohli uhradiť napríklad 
liečebné pobyty, dnes je to invalid-
ný vozík na mieru pre 15-ročného 
Adamka. Všetkým, čo prispeli patrí 
veľká vďaka,“ uviedla primátorka 
Púchov Katarína Heneková, ktorá sa 

v DSS zúčastnila odvzdania nového 
invalidného vozíka. K poďakovaniu 
za spoluprácu radnice sa v mene 
všetkých štyridsiatich klientov zaria- 
denia a jeho zamestnacov pripojila 
aj riaditeľka domova Gabriela Hron-
čeková.

-msu-tm-

Adam Bohoš na novom invalidnom vozíku, zľava riaditeľka DSS - Nosice 
Gabriela Hrončeková, primátorka Katarína Heneková, Daniela Gabrišová, 

poverená vedením Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov.

RÁDIO REGINA STRED so sídlom v Banskej Bystrici si uplynulý týždeň vzalo na mušku problém chýbajú-
cich detských pohotovostí v okresných mestách ako je napríklad aj mesto Púchov. Rozhlasová relácia síce 
problém ako taký nevyrieši, dôležité však je čo v najširšom meradle o tejto akútnej boľačke slovenského 
zdravotníctva hovoriť a tlačiť na štát, aby v súčasnej situácii prijal zodpovedajúce opatrenia.
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Poskytnutá dotácia predstavovala 
sumu dve tisíc eur, povinná spoluúčasť 
mesta na projekte bola 107,70 eura. 
Zakúpené knižné tituly sú rozmani-
tých žánrov, od odbornej literatúry cez 
klasiku až po krásnu literatúru pre deti 
a mládež, ale aj dospelých čitateľov, 
informovala referentka grantových 
projektov Mestského úradu Púchov 
Jana Vondrová.

Mestská knižnica V. Roya sa vo svojej 
kultúrno-výchovnej činnosti zameri-
ava najmä na prácu s deťmi a mláde-
žou. Pre deti materských škôl a žiakov 
základných škôl pripravuje pravidelné 
besedky o knihách a knižnici, rozpráv-
kové predpoludnia s čítaním, besedy 
so spisovateľmi a rôzne hravo-náučné 
tematické akcie, ktoré vhodne dopĺ-
ňajú a rozvíjajú to, čo sa deti naučia na 
hodinách v škole. Nákupom nového a 
tematicky atraktívneho knižničného 
fondu plánuje knižnica prilákať medzi 
regále ďalších záujemcov a zvýšiť po-
čet čitateľov                                         -msu-

V mestskej knižnici pribudlo 245 nových kníh
Púchovská Mestská knižnica Vladimíra Roya rozšírila svoj knižný fond o 245 nových titulov, ktoré za-
dovážila v rámci projektu „Do slova a do písmena – doplnenie knižničného fondu“. Týmto projektom 
sa mesto Púchov v roku 2019 uchádzalo o finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia. 

V januári po blate...
Púchovskí seniori z denného centra 
dlho neoddychovali. Hneď začiat-
kom roka po Troch kráľoch, kedy sa 
končí vianočné obdobie, sa pustili 
do svojej činnosti.

Prvýkrát v tomto roku sa stretli v di-
vadle. Bola na to príležitosť. Stretli sa 
opäť pri vianočnom stromčeku, kto-
rý začiatkom decembra v uplynulom 
roku vyzdobili pred divadlom ozdo-
bami vyrobenými na krúžku ručných 
prác. A keďže práve sviatkom Troch 
kráľov sa začína predveľkonočné ve-
selé obdobie pri stromčeku si zaspie-
vali aj známu pieseň Fašiangy Turice 
Veľká noc ide...

Po odstránení ozdôb zo stromčeka 
sa v priestoroch divadla stretli na 
novoročnom stretnutí, kde už spolu 
plánovali aktivity na najbližšie obdo-
bie. Predovšetkým to bolo pripome-
nutie si pravidelných stretnutí podľa 
týždenného harmonogramu ako je 
cvičenie v telocvični, krúžky ručných 
prác, spevácky, tanečný, recitačný, či 
turisticky a spoločná návšteva kina. 
Vonku bolo upršané počasie, dobre 
padol horúci čaj a aj typické fašian-
gové šišky. 

Aké aktivity čakajú najbližšie 
členov denného centra? 
Začali sme s prípravou programu na 
Fašiangy. Bude to najmä zabezpeče-
nie masiek na sprievod dedinou v 
miestnej časti Hoštiná (15. februára), 
ale aj v sprievode masiek v našom 
meste (v sobotu 22. februára). Na 
Fašiangy v meste v spomínanom 
termíne si však chcú pripraviť aj 
program, aby si tak zaspomínali na 
starodávne fašiangové zvyky. Jeho 
príprava bude prebiehať v dennom 
centre v pondelok popoludní a je 
potešiteľné, že do týchto aktivít sa 
chce zapojiť väčší počet členov ako 
v uplynulom roku.

Na tomto stretnutí sa však hovorilo aj 
o pohybovej aktivite, ktorú my starší 
najviac potrebujeme. Okrem cvičenia 
v telocvični je obľúbená aj turistika. 
Prvú tohtoročnú túru sme si napláno-
vali na štvrtok 16 januára, určili sme si 
smer Nové Nosice s tým, že „vybehne-
me“ po lúke až pod les. Najskôr sme 
sa zastavili pri novonosickej soche 
srnčeka. A pokračovali po dedine na 
lúku. Vyšli sme až pod les. Tie výhľady 
na naše mesto zaliate slnkom stáli za 
to. Aj keď sme pri návrate dole lúkou 

boli zablatené až po uši. Netušiac, že 
celá je porytá diviakmi  ako keby bola 
zoraná. A tak sme sa presvedčili o 

tom, že januárová zima v tomto roku 
môže byť aj na blate. 

Emília Luhová 
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Mestská polícia

Polícia informuje

Za podpálenie auta a vykopnutú bránu 
hrozia mužovi z okresu Púchov tri roky

Aj takto následky malo „besnenie“ muža z Púchovského okresu vo dvore rodinného domu.  

Hasiči riešili dopravné nehody aj požiar 

Nezmestil sa do kože...
Hliadka mestskej polície riešila telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Komenského ulici 
neznámy muž prevracia kontajnery na komunál-
ny a separovaný odpad. Na mieste našla muža z 
Púchova, ktorého predviedli na oddelenie mest-
skej polície. Za priestupok proti verejnému pori-
adku mu udelili 30-eurovú pokutu. Keďže nemal 
finančnú hotovosť, vystavili mu mestskí policajti 
blok na pokutu nezaplatenú na mieste. 

Zatúlal sa...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého sa po Ulici 1. mája 
pohybuje pes väčšieho vzrastu. Hliadka mestskej 
polície na mieste odchytila labradorského retrive-
ra bledej farby bez obojka, známky a čipovania. 
Psa umiestnili do záchytného koterca v Podniku 
technických služieb mesta Púchov. Po odovzdaní 
psa majiteľovi vyriešili mestskí policajti priestu-
pok udelením pokuty vo výške 10 eur.    

O 30 eur ľahší
Hliadka mestskej polície zistila na Ulici Ferka 

Urbánka priestupok. Po zemi sa tam váľal muž z 
Púchova evidentne pod vplyvom alkoholu. Muža 
hliadka predviedla na oddelenie mestskej polície, 
následne ho previezli do miesta trvalého bydliska 
a po overení totožnosti vyriešili mestskí policajti 
priestupok blokovou pokutou vo výške 30 eur. 

Nechceli odísť
Hliadka mestskej polície zasahovala na Námes-

tí slobody, kde podľa telefonického oznámenia 
boli v predajni dvaja podnapití muži, ktorí odmi-
etali opustiť prevádzku. Mestskí policajti našli na 
mieste dvoch mužov, ktorí pod vplyvom alkoholu 
vzbudzovali verejné pohoršenie. Oboch z predaj-
ne vykázali, priestupok vyriešili napomínaním. 

Zatiaľ len napomenutie
Púchovskí mestskí policajti preverovali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého hluk z po-
hostinského zariadenia na Moravskej ulici ruší 
obyvateľov okolitých domov, malo dochádzať k 
nedodržaniu prevádzkového času a v prevádz-
ke bol nonstop pustený ventilátor. Oznamovateľ 
podľa vlastných slov riešil dlhodobé problémy aj 
s domovníkom, ten ho odporučil na mestských 
policajtov. Podľa neho boli uzatvorené dohody 
medzi nájomníkmi a majiteľmi prevádzky, ktoré 
však v pohostinskej prevádzke nedodržiavajú. Hli-
adka na mieste zistila priestupok proti verejnému 
poriadku, čašníčka obišla s napomenutím.

Aj takýto záber zachytili mestskí policajti vďaka 
fotopasci v Púchove. Nezodpovední Púchovčania 
budú za svoje konanie pykať. 

Policajti Obvodného oddelenia z Púchova vznies-
li obvinenie z prečinu poškodzovania cudzej veci a 
prečinu porušovania domovej slobody voči 29-roč-
nému mužovi z okresu Púchov. Obvinený mal v 
skorých ranných hodinách opakovane prísť k rodin-
nému domu v Púchovskom okrese, pričom mal vy-
kopnúť železnú kovanú dvojkrídlovú bránu, ktorú v 
mieste uzatváracieho mechanizmu poškodil.

K rodinnému domu sa mal opäť vrátiť, mal neopráv-

nene vniknúť na  pozemok  cez poškodenú bránu a 
rozbiť zadné sklo na odstavenom aute a odísť preč. 
Následne sa mal opätovne vrátiť k rodinnému domu, 
vniknúť na pozemok a poliať zadnú časť auta horľa-
vou látkou, ktorú zapálil. Majiteľovi rodinného domu 
ako aj vozidla vznikla celková škoda vo výške 2800 
eur. Obvinenému  v prípade dokázania viny hrozí 
trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

KR PZ Trenčín  

Od 16. do 22. januára vykonali príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Púcho-
ve päť výjazdov. Zasahovali pri dopravnej nehode, 
požiari, likvidovali uniknuté prevádzkové kvapaliny. 

V sobotu 18. januári zasahovali púchovskí hasiči pri 
dopravnej nehode osobného vozidla a dodávky na 
Ulici 1. mája v Púchove. Účastníci dopravnej neho-
dy neutrpeli zranenia, hasiči zabezpečili automobily 
proti požiaru.

O deň neskôr likvidovali hasiči z Púchova požiar 
osobného automobilu v Beluši. V rovnaký deň za-

sahovali pri dopravnej nehode a následnom úniku 
prevádzkových kvapalín vo Visolajoch. Do tretice 
19. januára povolali púchovských hasičov k doprav-
nej nehode jedného osobného motorového vozidla 
na ceste II/501 v smere na Lednické Rovne. Osobný 
automobil tam zostal prevrátený na boku a blokoval 
jeden jazdný pruh. 

Posledný zásah v sledovanom období absolvovali 
púchovskí hasiči v stredu 22. januára, kedy zasahova-
li pri požiari komína rodinného domu v Dohňanoch.

 HS Púchov

Hasičský a záchranný zbor

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove 
evidovali ku koncu decembra v Púchovskom okrese 
830 uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 443 žien 
a 65 osôb so zdravotným postihnutím. Priemerná 
evidovaná miera nezamestnanosti stúpla medzime-
sačne o 0,17 percenta na úroveň 3,01 percenta. Bola 
štvrtá najvyššia v Trenčianskom kraji. 

Až 222 uchádzačov o zamestnanie bolo v Púchov-
skom okrese mladších ako 30 rokov. Starších ako 55 
rokov bolo koncom decembra v okrese Púchov 166 
uchádzačov o zamestnanie. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúp-
la v decembri v Trenčianskom samosprávnom kraji 
medzimesačne o 0,03 percenta na úroveň 3,20 per-
centa. Najvyššia miera nezamestnanosti v kraji bola v 

okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,70 percenta. 
Nasledovali okresy Považská Bystrica (4,09 percenta), 
Partizánske (3,28 percenta), Púchov (3,01 percenta), 
Myjava (2,87 percenta), Bánovce nad Bebravou (2,85 
percenta), Nové mesto nad Váhom (2,84 percenta) 
a Ilava (2,22 percenta). Najnižšia miera nezamest-
nanosti v TSK bola v decembri v okrese Trenčín, kde 
klesla na 1,93 percenta. Miera nezamestnanosti v 
okrese Trenčín bola zároveň najnižšia spomedzi všet-
kých slovenských okresov. 

Na Slovensku sa priemerná evidovaná miera ne-
zamestnanosti medzimesačne nezmenila, zostala 
na úrovni 4,92 percenta. Najvyššia bola v okrese Ri-
mavská Sobota (15,14 percenta). 

(r)

Nezamestnanosť stúpla nad tri percenta
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Ministerka Gabriela Matečná na návšteve v Mestečku

Svadobná múza 2020

Poľnohospodárske družstvo Mestečko a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Považská 
Bystrica zorganizovali dňa 24. 1. 2020 pracovné stretnutie s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. 

V sobotu 25. januára sa v priestoroch 
Divadla Púchov konala svadobná 
výstava, ktorú organizovalo kveti-
nárstvo Venesa. Akciu pozdravila 
krátkym prejavom primátorka mesta 
Katarína Heneková. Vystavovate-
lia predstavili módne trendy na rok 
2020. Hlavnými bodmi programu 
boli tri módne prehliadky salónov 
ANDREA, INFINITY a PAVLA, ktoré 
prezentovali svoje svadobné šaty. Ná-
vštevníci výstavy si mohli okrem šiat 
pozrieť workshop v podaní Mosho 
cosmetic, svadobné cukrovinky, sva-
dobné doplnky a darčeky, šperky, 
svadobnú výzdobu, svadobné kytice 
a svadobné tlačoviny. V kultúrnom 
programe vystúpili Marika Pechová 
s Dominikom Krajčom a tradičné ľu-
dové odčepčenie nevesty predviedli 
členovia folklórneho súboru Váh.

Slavomír Flimmel

Témou jej pracovného výjazdu v na-
šom regióne bolo udržanie a rozvoj 
poľnohospodárskej výroby v podhor-
ských a horských, či inak znevýhod-
nených oblastiach s dôrazom na ži-
vočíšnu výrobu. Okrem spomínaných 
výrobných tém sa ministerka veno-
vala aj problematike potravinovej se-
bestačnosti, tvorbe pridanej hodnoty 
spracovaním poľnohospodárskych 
komodít a iným aktuálnym otázkam 
dôležitých pre sektor pôdohospo-
dárstva.

Program pracovného výjazdu po-
zostával zo stretnutia ministerky s 
vedením Poľnohospodárskeho druž-
stva Mestečko a prehliadky výrob-
ných priestorov (kravína a mliekárne) 
družstva v Dohňanoch. Ministerka 
G. Matečná predstavila zástupcom 
médií nový projekt, ktorý jej minis-
terstvo nedávno podporilo. PD Mes-
tečko je chovateľom dobytka, oviec, 
kôz a výrobcom mlieka a mliečnych 
výrobkov. Chce ponúknuť spoločné 
výrobky s menšími výrobcami cez 
kamenné predajne a e-shopy širokej 
verejnosti. Účastníci projektu (okrem 
PD Mestečko chovateľka Janka Balu-
šíková z Domaniže, výrobca džemov 

Jaroslav Drienik z Lysej pod Makytou 
a včelár Milan Gášek z Vydrnej) budú 
v predajniach ponúkať spoločné vý-
robky s cieľom zlepšiť ich odbyt aj 
mimo nášho regiónu. Predseda pred-
stavenstva PD Mestečko Peter Ježo 
sa k projektu vyjadril: "Momentálne 
sme v prípravnej fáze, tento rok 
začíname rozširovať prevádzku a 

riešime obstaranie technológie. Bu-
deme mať tri pojazdné chladiaren-
ské predajne a kamennú vzorkovú 
predajňu v Mestečku. Okrem toho 
bude fungovať aj e-shop".

Stretnutia s ministerkou G. Matečnou 
sa zúčastnila aj prednostka Mestské-
ho úradu Púchov Iveta Brindzová a 

predstaviteľ ADP, s. r. o. Jozef Daniž, 
ktorí u ministerky "lobovali" v pro-
spech podpory svojich projektov a 
riešenia problémov mesta Púchov. 
Ministerka návštevu nášho regiónu 
ukončila stretnutím so starostami 
obcí a občanmi vo veľkej sále kultúr-
neho domu v Mestečku.

Slavomír Flimmel
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Domy budú vybudované
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Posledné zasadnutie rady školy 
ZŠ J. A. Komenského
V utorok 21. 1. 2020 sa v tomto funkč-
nom období ostatný raz stretli členovia 
Rady školy pri ZŠ J. A. Komenského. 
Škola na prelome rokov vstúpila do sie-
dmej dekády svojej existencie. Zasad-
nutia sa zúčastnilo 8 z jej 11 členov. Ro-
kovanie podľa schváleného programu 
viedla predsedníčka Mgr. Jancíková. V 
úvode sa zhodnotila vydarená decem-
brová akcia osláv 60. výročia otvorenia 
školy. V ďalších bodoch sme preroko-
vali rozpočet na rok 2020, v ktorom sú 
plánované celkové náklady cca 1,3 mil. 
eur, výsledky kontroly zo strany zriaďo-
vateľa a stav plnenia opatrení na od-
stránenie nedostatkov. Nechýbali ani 
aktuálne informácie o činnosti školy 
a opravách realizovaných z vlastných 
prostriedkov. Ako ste mali možnosť 
zistiť v predošlom čísle PN Komenčák 
v dlhodobých štatistikách hodnotenia 
kvality ZŠ agentúrou INEKO je zo škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na 
prvom mieste
. 
Z hľadiska technického rozvoja školy sa 
v tomto funkčnom období rady školy 
výrazne zlepšili podmienky pre vzdelá-
vací proces, zateplila sa hlavná budova, 
vymenili sa všetky okná aj na telocvični 
a budove školskej družiny a jedálne. Bý-
valé dielne sa zmenili na modernú ma-

ĎAKUJEME
Touto cestou chceme veľmi poďako-
vať reštaurácii Viva (Váh), že aj tento 
rok, ako už predošle tri, opäť navarila 
vianočnú kapustnicu pre ľudí v nú- 
dzi, ktorí si ju, či už z finančných, zdra-
votných alebo iných vážnych dôvo-
dov nemajú možnosť sami uvariť.

Mestský úrad Púchov, oddelenie škol-
stva a sociálnych vecí poskytol men-
ný zoznam, podľa ktorého kapustnicu 
dobrovoľníci odovzdávali 22. 12. 2019 
od 12.30 hod. v pripravených nádo-
bách týmto občanom v priestoroch 
Zborového domu Evanjelickej cirkvi 
Púchov. Tým, ktorí si ju nemali mož-
nosť z rôznych vážnych dôvodov prísť 
vyzdvihnúť osobne, ju dobrovoľníci 
priniesli do ich príbytkov.

Ku kapustnici mali pribalený chlieb, 
ovocie, (ktoré taktiež zakúpila rešt. 

Aktuálne spod Lachovca a Čertova Lyžiarsky výcvik ZŠ Gorazdova
Myšlienka, že v tomto školskom roku 
pôjdeme na lyžiarsky výcvik, nás teši-
la už od septembra. Tešili sme sa o to 
viac, že na nás tento rok  „Perinbaba“ 
asi zabudla a snehu sme si cez zim-
né prázdniny neužili. Dňa 13. 1. 2020 
sme sa všetci stretli pred školou, kde 
nás už čakal autobus a vyrazili sme 
do Vrátnej - Paseky. Ubytovanie a 
stravovanie sme mali zabezpečené v 
Penzióne Solisko v Zázrivej. Starostli-
vosť personálu bola výborná, rovna-
ko ako strava. Počasie nám žičilo, celý 
týždeň svietilo slniečko. 

Už v prvý deň sme sa vybrali celí ne-
dočkaví na svah. Spočiatku bol pre 
niektorých zážitok už len obúvanie 
lyžiarok, ale napokon sme to všetci 
zvládli. Lyžovať sa naučili všetci, aj tí, 
ktorí tomu zo začiatku neverili. Ostat-

terskú školu. Výrazne sa investovalo do 
vybavenia jedálne, zmeny sú evidentné 
aj v exteriéri školy. V diskusii sme prebra-
li čo čaká našich následníkov v rade ško-
ly - sú to ďalšie výzvy na dokončenie 
zateplenia objektov, opravy chodníka 
pred školou a v parčíku, natretie plota 
atď. V závere predsedníčka poďakovala 
všetkým členom za ich prácu. Budúcej 
rade školy, ktorá vzíde z procesu volieb 
jej členov a zasadne prvý krát v apríli 
2020, želáme veľa entuziazmu a úspe-
chov v napredovaní rozvoja a vytváraní 
podmienok pre skvalitňovanie vzdelá-
vacieho procesu.

Aktuálne z Čertova
Ak chcete zažiť skutočnú bielu pani 
zimu blízko Púchova, stačí zájsť do ne-
ďalekého lyžiarskeho strediska na Čer-
tove. Dobré a stabilné snehové podm-
ienky v kombinácii technického snehu 
so skromným prídelom snehu „zhora”, 
prognóza výborného počasia na celý 
týždeň, upravené zjazdovky, dve lyžiar-
ske škôlky, to všetko je pozvánkou pre 
milovníkov zimných športov. Ak chcete 
vedieť viac napríklad o cestovnom po-
riadku Skibusu Púchov - Čertov a späť, 
večernom lyžovaní, či nahliadnuť na 
aktuálny stav zjazdovky cez statickú ka-
meru, navštívte webovú stránku www.
skicertov.sk.

Pavel Melišík, poslanec MsZ

ní sa zdokonalili aj vďaka výborným 
inštruktorom. Lyžovali sme sa celý 
týždeň, ale v stredu a v piatok iba 
doobeda. V stredu sme si užili sánko-
vačku a guľovačku. A zguľovali sme 
aj učiteľov!

Večerné aktivity boli super – pred-
náška horskej záchrannej služby, 
súťaže, hry, karneval, diskotéka. Mali 
sme dobrý kolektív a s niektorými 
sme sa viac skamarátili. V piatok sa 
nám odtiaľ odchádzalo veľmi ťažko, 
nikomu sa nechcelo ísť domov. Dob-
re sme sa cítili aj s učiteľmi, ktorým 
ďakujem, že sa o nás celý týždeň sta-
rali. Samozrejme, lyžovačka sa neza-
obišla bez pádov, ale našťastie sme 
sa vyhli zraneniam. Na tento lyžiarsky 
výcvik nikdy nezabudneme.

Žiaci 7. ročníka ZŠ Gorazdova 

Viva), koláčiky, ktoré napiekli rôzni 
dobrí ľudia a domáce oblátky. Dob-
rovoľníčky taktiež uvarili nealko-
holický punč, ktorý občania, ktorí 
si prišli vyzdvihnúť kapustnicu do 
priestorov zborového domu, mali 
možnosť ochutnať. Zároveň chce-
me poďakovať aj evanjelickej cirkvi 
za poskytnutie priestorov, všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí ochotne veno-
vali svoj čas a prišli pomôcť pri tejto 
akcii, všetkým, ktorí napiekli koláči-
ky a pani, ktorá so svojou rodinou 
upiekla oblátky. 

Všetkým vám patrí veľké ĎAKUJEM, 
že ste pomohli vyčariť niekoľkým 
ľuďom úsmev na tvárach.

pracovníčky Mestského úradu 
Púchov, oddelenia školstva 

a sociálnych vecí
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Šachové víťazstvá v Púchove 
Viac ako stovka fanúšikov kráľovskej 
hry sa 18. januára stretla v púchov-
skom CVČ Včielka na šachovom 
turnaji (po prvýkrát zo série GPX, vy-
vrcholením ktorého bude finále Tren-
čianskeho kraja v Lysej pod Makytou 
v máji). Súčasne sa uskutočnil aj B 
turnaj, ktorý skončil s nasledujúcimi 
výsledkami: 1. Lucia Ševčíková, 2. 
Peter Guzy, 3. Marián Kútny ml. 

V hlavnom turnaji sme mali veľkú 
radosť, lebo okrem pekných umiest-
není a bodových ziskov sme brali aj 
medaile. Púchovský šachový klub 

reprezentovalo celkovo deväť detí, z 
toho dvaja škôlkári. Celkovo v kate-
górii CH14 skončil na piatom mieste 
Tomáš Vaštík. Víťazom kategórie i ce-
lého turnaja sa stal Lukáš Vaštík. Škôl-
kár William Derouin získal medailu 
za tretie mesto v kategórii do osem 
rokov, Leisha Taurani za tretie miesto 
v kategórii do 14 rokov. 
Tešíme sa, že sa u nás všetci dobre cí-
tili a okrem cien si odniesli pekné spo- 
mienky.

Marta Motúzová, 
trénerka a rozhodkyňa turnaja

Hlasujte za projekt: Včielky spájajú generácie
Zámerom nového projektu Centra 
voľného času Včielka je podpora 
včelárstva v meste Púchov. V rámci 
projektu by došlo k osadeniu náuč-
ného chodníka, ktorý by začínal pri 
jestvujúcom Domove sociálnych 
služieb v ktorom sa nachádza detské 
včelárske múzeum a končil by na 
včelnici. Súčasťou projektu by bola 
rekonštrukcia a rozšírenie existuj-
úcej včelnice, vysadenie včelomil-
ných rastlín a drevín. Projekt bude 
realizovaný v spolupráci mladých 
so seniormi z Centra sociálnych slu-
žieb Chmelinec a mestom Púchov. 
Okrem priamych aktivít budú pre 
seniorov, žiakov základných škôl a 
širokú verejnosť pripravené aj inter-
aktívne workshopy.

Problém, ktorý projekt rieši
CVČ Včielka má včelársky krúžok, 
v rámci ktorého disponuje včelni-
cou. Avšak kapacitne a kvalitatívne 
jestvujúca včelnica nie je postačuj-
úca. Aktuálnych členov krúžku tento 

fakt obmedzuje v praktickej prípra-
ve. Jestvujúcu včelnicu čaká v naj-
bližšom období sťahovanie na novú 
lokalitu, preto je potrebné v rámci 
projektu vysadiť na novej lokalite 
včelomilné rastliny a stromy. V prí-
pade presťahovania, bez doplnenia 
spomínanej zelene stráca včelnica 
potrebné zázemie pre život samot-
ných včiel. 

Výchovno vzdelávacie programy 
realizované v súčasnosti, začínajú v 
Centre sociálnych služieb Chmelinec 
a krátkym presunom končia na včel-
nici. Územie cez ktoré sa presúva ma 
potenciál na vybudovanie náučného 
chodníka, ktorý by bol vzhľadom na 
polohu a koncentráciu obyvateľov 
vhodný aj pre širokú verejnosť. Téma 
včiel a opeľovačov je momentálne 
viac ako aktuálna nielen pre odbor-
níkov ale aj pre širokú verejnosť, pre-
to by sme radi využili potenciál tejto 
témy a usporiadali workshopy pre 
rôzne vekové skupiny.

Ako hlasovať za tento projekt?
Pošlite SMS v tvare HLAS(medze-
ra)72 na číslo 0902 020 292.
Hlasovanie prebieha od 20. 1. do 31. 
1. 2020. Cena spätnej SMS je 0 € s 
DPH. Hlasujúci hradí ním zasielanú 
SMS podľa aktuálneho cenníka mo-
bilných operátorov. Zahlasovať mô-
žete iba raz počas trvania hlasovania 
a len za jeden projekt.

Zdroj: mamnatogrant.sk
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Burza práce a informácií v Považskej Bystrici

Prvé dni a týždne nového roka 2020 v MŠ sv. Margity

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica koncom roku 2019 zrealizoval Burzu práce a informácií 
určenú uchádzačom o zamestnanie, absolventom stredných škôl končiacich štúdium ako aj širokej verejnosti.

Podujatie slávnostne otvoril prího-
vorom riaditeľ Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny Považská Bystrica 
Ing. Ján Harant, MBA, spolu s primá-
torom mesta Považská Bystrica doc. 
PhDr. PaedDr. Karolom Janasom, 
PhD. Riaditeľ Strednej odbornej školy 
Strojníckej Mgr. Štefan Capák prítom-
ných informoval o duálnom vzdelá-
vaní, ktoré v spolupráci so zamestná-
vateľmi v posledných rokoch veľmi 
výrazne napreduje a v ktorom je ich 
škola lídrom rámci VÚC.

Základným cieľom burzy práce a in-
formácií bolo predstaviť zamestná-
vateľov z regiónu Považská Bystrica 
a Púchov, vzdelávacie spoločnosti, 
vysoké školy a ponúknuť pracovné 
príležitosti uchádzačom o zamest-
nanie a absolventom stredných škôl 
končiacich štúdium, aby sa vede-
li lepšie orientovať na trhu práce. 
Osobné stretnutia zamestnávateľov s 
klientmi umožnili partnerom priestor 
na efektívnu komunikáciu a diskusiu. 
Uchádzačom sa otvorili nové mož-
nosti ako sa lepšie uplatniť na trhu 
práce. Študenti končiaci stredné a 
stredné odborné školy sa mali mož-
nosť stretnúť so zamestnávateľmi 

Po vianočných prázdninách a riad-
nom odpočinku sme sa znovu vrátili 
do našej materskej škôlky. Deti sa te-
šili na svojich kamarátov, staré a nové 
hračky, no a pani učiteľky na svoje 
detičky. Vianočná výzdoba obidvoch 
tried nám pripomínala všetko to, čo 
sme prežili počas vianočných sviat-
kov v kruhu rodiny, ale aj pred ich vy-
vrcholením, prípravou a očakávaním 
narodenia nášho Pána Ježiša Krista.

Prvý deň bol plný emócií a rozhovo-
rov detí s kamarátmi a učiteľkami, 
ktoré opakovane rozprávali všetko 
to, čo prežili a hlavne dostali pod 
stromček od Ježiška. Ich naplnené 
sny a priania rozžiarili ešte aj v tento 
deň ich oči a tváre. S rodičmi sme si 
vymenili Novoročné priania a pustili 
sa do práce. Prvý týždeň ubehol ako 
voda a ani sme sa nenazdali, začal 
druhý týždeň nášho pobytu v škôlke. 
Pre nás staršie deti - predškolákov z 
triedy Anjeličkov sa začal týždenný 

korčuliarsky výcvik na zimnom šta-
dióne. Korčule, prilba, rukavice bolo 
ako prvé, čím nás deti v pondelok 
ráno privítali a rozprávali, čo všetko 
majú zbalené, pričom neustále kládli 
otázky. Ich nadšenie bolo veľmi milé. 
Ostatné deti, ktoré ešte neboli vo 
veku predškolákov s nadšením poč-
úvali. Po rannom kruhu a cvičení sme 
sa v jedálni posilnili a hurá na klzisko. 

Vďaka ochote a výbornej spolupráci 
rodičov, nás každý deň odviezol tam 
a späť ako aj pomáhal jeden z rodičov 
detí, ktorý strávil celý čas s nami. Tým-
to mu srdečne ďakujeme.

Niektoré deti prvý krát stáli na ľade 
a zo začiatku to nebolo jednoduché. 
Neustále pády a správne držanie tela, 
ich vôbec neodradili. Tréneri a tréner-

ky deti postupne zoznamovali s tech-
nikou korčuľovania a vďaka ich pro-
fesionalite, deti túto ľadovú plochu 
zvládali jedna radosť, za čo im patrí 
úprimné poďakovanie. Prišli nás pod-
poriť aj rodičia a tak posledný deň 
nám deti ukázali všetko to, čo sa na-
učili v priebehu týždňa. Ako odmena 
za ich snahu a vytrvalosť bol diplom a 
sladkosť. No najväčším poďakovaním 
detí všetkým zúčastneným pri ich vý-
cviku, bola ich veľká chuť aj naďalej 
chodiť sa korčuľovať. 

Môžeme povedať, že kto sa hýbe, 
podporuje svoje zdravie. Preto na-
šim cieľom je aj naďalej podporovať 
a rozvíjať pohybový potenciál detí 
prostredníctvom rôznych aktivít a se-
zónnych športov. To všetko môžeme 
uskutočňovať vďaka dobrej spolu-
práci s MŠK Púchov, spoločenskými 
organizáciami, no hlavne vďaka pod-
pore Mesta Púchov. Ďakujeme. 

Andrea Poláčková

ako aj so zástupcami zúčastnených 
vysokých škôl v prípade záujmu o 
ďalšie vzdelávanie.

Burzy práce a informácií sa zúčastnilo 
spolu 20 zamestnávateľov z okresu 
Považská Bystrica, Púchov a z Dubni-
ce nad Váhom. Klienti mohli navštíviť 
aj stánky silových zložiek Polície Slo-
venskej republiky a Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky. V prípade, že si 
uchádzači plánujú doplniť, obnoviť, 
rozšíriť alebo zmeniť odbornú kvali-
fikáciu prostredníctvom Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, mohli sa o 
možnostiach ďalšieho vzdelávania 
v rámci rekvalifikačných kurzov RE-
PAS+ alebo kompetenčných kurzov 
KOPAS+“ informovať u siedmych pri-
zvaných vzdelávacích spoločností. 
Študentom, ktorí majú záujem po-
kračovať v ďalšom štúdiu, sa mohli 
informovať o možnostiach štúdia v 
stánku Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne, alebo 
v stánku Vysokej školy Dubnický 
technologický inštitút v Dubnici 
nad Váhom. Záujemcovia o prácu v 
zahraničí mohli využiť služby siete 
EURES – Európskych služieb zamest-
nanosti, ktorých cieľom je uľahčiť voľ-

ný pohyb pracovných síl v rámci Eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru a 
Švajčiarska. V spolupráci siete EURES 
sa podujatia zúčastnil aj zahraničný 
zamestnávateľ JobRoxx GmbH, ktorý 
klientom ponúkol pracovné pozície 
do Nemecka. 

Burzy práce a informácií sa zúčast-
nilo 500 uchádzačov o zamestnanie 
z Úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny Považská Bystrica a pracovisko 

Púchov, 100 UoZ z okresu Ilava a 
Dubnica nad Váhom a 350 študen-
tov. Vzhľadom na pozitívne ohlasy 
zúčastnených zástupcov zamestná-
vateľov, vzdelávacích spoločností, 
vysokých škôl, klientov, študentov 
a všetkých zúčastnených hostí Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny Považ-
ská Bystrica plánuje takéto aktivity 
realizovať aj naďalej v závislosti od 
potrieb trhu práce.

Zdroj: ÚPSVR, foto: sosospu.sk
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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 kniha 
Jeleňatý a Kravatý. Rozprávka, kde si nájde každý niečo... a možno aj seba, no 
hlavne - kniha o dôležitosti spomienok a rodičovskej láske. Beseda a čítačka  
s debutovou autorkou, pri ktorej sa zamyslíte aj nad tým, aké dôležité je spo-
ločné čítanie a rozprávanie príbehov. Čitáreň ŽD. Vstupné: dobrovoľné.   

sobota: 1. 2. 2020 
Burza platní 16:00 – 17:00
Pozývame vás na výmeno - predajnú burzu 
vinylov - gramoplatní – LPčiek, singlov, ale aj 
DJských maxisinglov, CDčiek, DVD, a hudob-
ných časopisov a kníh. Príďte si povymienať 
platne s ostatnými zberateľmi a porozprávať 
sa o obľúbených platniach pri pivku alebo ká-
vičke. Čitáreň ŽD.

Január / Február
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
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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. 
MN 15 rokov – SR, ČR – Continentalfilm –  107´ –  slovenský dabing –  komédia. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

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.

Piatok: 31. 1., 17.30 h  

CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantasy rozprávka Cesta za živou vodou voľne nadväzuje na predchádzajúci film Cesta za kráľom 
Trollov, v ktorom sme prvýkrát stretli dobrosrdečného Espena, jeho dvoch bratov, krásnu a od-
vážnu princeznú Kristin. Statočného Espena teraz čaká ešte väčšie dobrodružstvo. Vydáva sa totiž 
hľadať živú vodu, aby zachránil svojich bratov aj Kristíniných kráľovských rodičov. 
MN 12 rokov – Nor. – Cinemart –  99´ – český dabing –  fantasy rozprávka. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 31. 1., 19.30 h  

SLUŠNÍ CHLAPCI
Režisér a scenárista Guy Ritchie opäť prichádza so štýlovou akčnou komédiu plnou hereckých 
hviezd. Slušní chlapci - to sú Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant 
a ďalší. Dej sa točí okolo Američana Mickeyho Pearsona (McConaughey), ktorý si v Londýne vy-
budoval výnosné marihuanové impérium. Keď sa v podsvetí začne šuškať, že chce skončiť s bizni-
som a odísť z trhu, rozbehne sa kolotoč klamstiev, úplatkov, vydierania a zákerných podrazov,  
v ktorom chce každý zo zúčastnených získať čo najväčší podiel pre seba.
MN 15 rokov – USA – Fórumfilm –  113´ –  titulky –  akčný, krimi. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 1. 2., 15.30 h    Nedeľa: 2. 2., 15.30 h

LABKOVÁ PATROLA: 
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
Labková patrola sa vracia do kín a tentokrát sa partička psích záchranárov na čele s chlapcom 
Ryderom predstaví v špeciálnom pretekárskom filme. 
MP – Kan.  – Bontonfilm – 70´ – slovenský dabing – animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 1. 2., 17.30 h      Nedeľa: 2. 2., 19.30 h

MALÉ ŽENY
Adaptácia nadčasového romantického románu nominovaná na šesť Oscarov. Jo, Meg, Amy a 
Beth sú štyri dospievajúce sestry, ktoré snáď ani nemôžu byť viac odlišné. Ich otec bojuje vo vojne, 
preto žijú len s matkou a napriek tomu, že ich život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej ani 
chuť žiť najlepšie, ako vedia, no hlavne – po svojom. V dojímavej i veselej novinke sa v hlavných 
úlohách predstavia Emma Watson, Saoirse Ronan a Timothée
MN 12 rokov – USA – Itafilm –  134´ –  titulky –  romatický. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.  

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

Utorok: 4. 2.                             veľká sála    17.00 h  

SMEJKO A TANCULIENKA: VŠETKO NAJLEPŠIE
Piate výročie populárnej dvojice Smejko a Tanculienka oslávime najväčšími rozprávkovými a ta-
nečnými hitmi... Zase priletí náš večne opakujúci sa Papagáj a dedko príde vytiahnuť repku. No-
vých chrobáčikov vychováme s pesničkou Nonono tytyty a tiež ich naučíme nový tanec Šlapy 
šlapy... Predstavenie je vhodné pre všetkých od dvoch rokov, trvá približne 60 minút, po ktorom 
nasleduje spoločné fotenie so Smejkom a Tanculienkou. Vstupné 10 €.

Piatok: 7. 2.        vestibul divadla    8.00 - 18.00 h

VÝSTAVA „KARNEVAL“
Srdečne vás pozývame na výstavu výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením na 
tému „KARNEVAL“. Vstup voľný. Výstava potrvá do 20. 2. 2020. 

Nedeľa: 9. 2.       veľká sála        17.00 h

FOLKLÓR  ŠITÝ  DO KRÁSY
Benefičný večer. Učinkujú: DFS Radosť - Trenčín, FSk Dolina - Omšenie, DFS Limbora - Prečín, FSk 
Podžiaran - Papradno, FS Považan - Považská Bystrica, FS Váh - Púchov, FSk Záriečanka - Záriečie, 
FSk Hájiček - Brusno, FS Trenčan – Trenčín. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR 
Ľubice Laššákovej. Vstupné 5 €,  info na osobitných plagátoch.

Sobota: 15. 2.           veľká sála      19.00 h

VÁHIARSKY PLES(ANEC)
Nultý ročník plesu FS VÁH a Púchovskej kultúry.Do tanca hrajú: ĽH Váh, ĽH Javorníček z Hvozdni-
ce, T3 (terchovská muzika) a DJ Hrajnoha. Vstupné: 25 € (prípitok, víno, večera, tradičné švédske 
stoly a kapustnica). Predaj vstupeniek od 15. 1. v pokladni kina: 042/2852401 a v kancelarii č. 1,  
č. t. 042/2852402. Vítaní ste s folklórnými doplnkami alebo v kroji. Bohatá tombola. Otvorený bar. 

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 €.

Stredy: 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: 3. 2., 10.2., 24.2.           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 č.t. 0908 
718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Pondelok: 3. 2., 10. 2., 17.2., 24. 2.       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 č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na:  www.kino.puchov.sk Kompletný program na:  www.kultura.puchov.sk
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4. Pestrý zelenin. šalát s kur. mäsom, hroz-
nom, syrom a jogurt.-med. dresing., bagetka             
                                                                                                   
Štvrtok: 30. 1.                                                                                                                                            
Domáca hustá gulášová s chlebom                                                                                             
1. Bravčový steak s gorgonzolou, 
carpaccio z červenej repy,  zemiak v 
šupke s jogurtovo-cesnakovým dipom                                                                                                                                            
2. Údený oštiepok pečený v zemiak. cestič-
ku, opek. zemiaky a ostrý chilli dresing
3. Špagety s om. bolognese, syr Grana padano 
4. Pestrý zelenin. šalát s kur. mäsom, hroz-
nom, syrom a jogurt.-med. dresing., bagetka                                                                                                                                          

Piatok: 31. 1.                                                              
Číra cesnaková so šunkou a syrom                                                                                                 
1. Steak z kuracieho mäsa zapečený s ru-
kolou a camembertom, dusená ryža, curry 
omáčka a zelenina
2. Rybací karbonátok zjemnený citrónom, 
zemiakové pyré, uhorkový šalát 
3. Bryndzové halušky so slaninkou a mla-
dou cibuľkou 
4. Pestrý zelenin. šalát s kur. mäsom, hroz-
nom, syrom a jogurt.-med. dresing., bagetka

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 28. 1.
Karfiolovo-šošovicový krém   
1. Lasagne s mletým kuracím mäsom   
2. Dubákové rizoto so syrom   
3. Bravčové pliecko na cesnaku, pučené 
zemiaky so slaninkou  
Dezert: podľa dennej ponuky
  
Streda: 29. 1. 
Slepačí vývar s bylinkovou mrveničkou  
1. Divinový steak na šampiňónovej omáč-
ke, opekané zemiaky,
2. Zapek. cestoviny s tvarohom a ovocím  
3. Kuracie marinované prsia na zelenino-
vom šaláte, cesnakoý drezing  
Dezert: podľa dennej ponuky
   
Štvrtok: 30. 1. 
Strúčková na kyslo   
1. Bravčové rezančeky na čínsky spôsob, 
zemiakové hranolky, dusená ryža 
2. Špenátové halušky s nivovou omáčkou   
3. Morčací steak na juliene zeleninke, 200g 
zemiaky s pažítkou,  
Dezert: podľa dennej ponuky
  
Piatok: 31. 1.
Paradajková so syrom   
1. Hovädzie námornícke mäso, cestovino-
vá ryža  
2. Gratinovaná treska, zemiakové pyré, 
zeleninové obloženie  
3. Kuracia pikantná zmes s čiernymi oliva-
mi, dusená ryža, zeleninový šalát 
Dezert: podľa dennej ponuky

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 28. 1. 
Držková
Tekvicová s orechmi a hubami
1. Obrát. br. rezne, op. zemiaky, k. uhorka
2. Kuracie rolky plnené(pór, šunka)so 
smotanovou omáčkou, dusená ryža
3. Cviklové rizoto s čedarom a rukolou
4. Ľadový šalát s tuniakom, vajíčkom, červ. 
cibuľkou a cherry paradajkami, toast

Streda: 29. 1. 
Zabíjačková kapustnica
Zeleninová krémova s vypráž. hráškom
1. Pečené prasiatko s puč. zemiakmi, kys. 
uhorka, baranie rohy, horčica, chren
2. Diabolská kuracia pochúťka s chlebom 
vo vajci/dusená ryža (výber)
3. Domáce perky s lekvárom a makom
4. Ľadový šalát s tuniakom, vajíčkom, červ. 
cibuľkou a cherry paradajkami, toast

Štvrtok: 30. 1. 
Pikantná fazuľová s chorizom
Šampiňónová so zemiakmi a zeleninou
1. Hovädzia roštenka so šunkou a vajcom,-
dusená ryža, zemiakové hranolčeky
2. Kyjevský kurací rezeň, zemiaková kaša, 
zeleninový šalát
3. Penne s bylinkovým pestom,  vlašskými 
orechmi a parmezánom
4. Ľadový šalát s tuniakom, vajíčkom, červ. 
cibuľkou a cherry paradajkami, toast

Piatok: 31. 1. 
Hovädzia so šunkovými haluškami
Karfiolová krémova
1. Filety zo pstruha na rasci, baby zemiaky 
s karotkou a hráškovými strukmi
2. Hermelín v lístkovom ceste so zelen. 
šalátom a jogurt. dresingom s brusnicami 
3. Zemiakový prívarok s fašírkou/volské 
oko (výber), chlieb
4. Ľadový šalát s tuniakom, vajíčkom, červ. 
cibuľkou a cherry paradajkami, toast

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu 5,00 Є
Utorok:  28. 1. 
Cesnaková s opek. chlebom, syrom, chlieb 
1. Br. Černohor, zemiaky s maslom, uh. šalát
2. Granadiersky pochod, st. uhorka
3. Zap. kur. rezeň so syrom, ryža s hráškom 

Streda:  29. 1. 
Hov. s pečeň. haluškami, rezancami, chlieb
1. Sekaná, zem. prívarok na sladko-kyslo
2. Špagety s tuniakom a paradajkami
3. Zap. kur. rezeň so syrom, ryža s hráškom

Štvrtok:  30. 1.     
Zabíjačková ovarová, chlieb
1. Peč. br. mäso, klobása, zem. kaša, šalát z 
kys. kapusty
2. Zeleninové rizoto, paradajka
3. Zap. kur. rezeň so syrom, ryža s hráškom
  
Piatok:  31. 1. 
Zemiaková ,,Kulajda", chlieb  

1. Hov. ,,Soljanka" , dus. ryža
2. Zapek. palacinky s tvarohom a 
broskyňou
3. Zap. kur. rezeň so syrom, ryža s hráškom

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 28. 1.
Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a 
rezancami 
1. Grilovaný Hermelín s karamelizovaným 
ovocím, pečené zemiaky 
2. Vyprážané kuracie nugetky v cornflake-
soch, americké zemiaky, Coleslaw šalát 
3. Tibet: Bravčové mäso v chilli – cesnako-
vej omáčke, kukuricová ryža 

Streda: 29. 1.
Boršč s kyslou smotanou, chlieb 
1. Domáce pečené buchty s makovou 
náplňou a cukrom 
2. Bravčová diabolská pochúťka, chlieb vo 
vajíčku, strúhaný syr  
3. India: Kuracie mäso MASALA, chlieb 
NAAN, miešaný šalát 

Štvrtok: 30. 1.
Rascová s vajíčkom 
1. Kuskus s kuracím mäsom a zeleninou, 
kyslá uhorka, strúhaný syr   
2. Hovädzí guláš, domáca karl. knedľa  
3. Tibet: Brav. mäso v hub. om., rest. rezance 

Piatok: 31. 1.
Hubová s mrveničkou 
1. Vypráž. šampiň., var. zemiaky, tatárska 
2. Kurací plátok "CAPRESE", prírodná omáč-
ka, ryža, hranolky 
3. India: Bravčová KHATI rolka, cesnakový 
dresing, miešaný šalát 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 28. 1.
Šošovicová na kyslo, chlieb    
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami     
1. Morčací plátok s volským okom, dusená 
ryža, baby karotka na masle 
2. Maďarský guláš, domáca knedľa                                                                                  
3. Špagety „Aglio olio“ , parmezán                                                                                                                 
4. Pizza Quattro Formaggi (pomodoro, 
niva, údený syr, tavený syr, mozzarella)     

Streda: 29. 1.
Boršč, chlieb     
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou     
1. Kuracia rolka na prírodno (šunka, syr), 
dusená ryža, zel. obloženie
2. Pečená bravčová krkovička, zemiakové 
pyré, zel. obloženie      
3. Rizoto z pravej bravčovej panenky s 
dubákmi, strúhaný syr
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, ananás, 
syr)                                                  

Štvrtok: 30. 1.
Brokolicová krémová, krutóny   
Hovädzí vývar „Rissi-Bissi“     
1. Vykostené kuracie stehno na grile, 
dusená ryža, zel. obloženie                      
2. Jelenie medailóny na dubákovej omáč-
ke, opekané zemiaky               

3. Zeleninový šalát s tuniakom, pečivo                                                                
4. Pizza Rucola (pomodoro, šunka, syr, 
rukola)                                                

Piatok: 31. 1.
Hŕstková, chlieb    
Slepačí vývar s mäskom a rezancami        
1. Kuracie soté na karí, dusená ryža                                                                                        
2. Balkánska pljeskavica, varené zemiaky, 
cibuľka, paradajka, horčica                      
3. Penne „Alla Arrabbiata“, parmezán                                                                                
4. Pizza Vegetariana (pomodoro, olivy, 
paprika, cibuľa, šampiňóny, kukurica, syr)

Jedáleň Púchovčan 
Cena menu od 4,20 Є
Utorok: 28. 1.
Kelová zo zemiakmi
1. Hovädzie varené, sviečková om., knedľa
2. Kuracie nugetky v horčicovo-cesnakovej 
omáčke, pučené zemiaky

Streda: 29. 1.
Frankfurtská s párkom 
1. Brav. karé, francúzska-slivková omáčka, 
opekané zemiaky
2. Morčacie na kari s kukuricou a pórom, 
ryža/hranolky

Štvrtok: 30. 1.
Minestrone
1. Hovädzie námornícke mäso, tarhoňa
2. Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, šalát Tiva

Piatok: 31. 1.
Orientálna fazuľová s kvakou
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót
2. Vyprážaná bravčová pečeň, opekané 
zemiaky, tatárska omáčka

Theatro Restaurant 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok: 28. 1.
Jemná paradajková so smotanou a 
škoricou
1. Morčací steak s horčicovo-syr. krustou, 
kaleráb. hranolčeky na masle, smot. pyré
2. Roláda z ml. mäsa plnená špenátom a 
syrom, peč. paprika a petržlenové zemiaky
3. Tarhoňové zeleninové rizoto s grilova-
ným tofu syrom a miešaný cviklový šalátik
4. Pestrý zelenin. šalát s kur. mäsom, hroz-
nom, syrom a jogurt.-med. dresing., bagetka

Streda: 29. 1.                                                                                                                                               
Strúčiková  kyslá s kôprom                                                                                                            
1. Hovädzie líčka dusené v Merlote, koreňo-
vá zelenina a kurkumové pyré  s pažítkou                                    
2. Citrónové kuracie stehno zjemnené ma-
slom, ryža s brusnicami a ovocný kompót                                                  
3. Domáce smažené šišky s džemom, 
vanilkovým krémom, šľahačkou a mätou                                                     
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Mesto Púchov v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej po-
lícii v znení neskorších zmien a doplnkov v y h l a s u j e 

výberové konanie na pracovné miesto: 

Príslušník Mestskej polície Púchov 

Kvalifikačné a odborné predpoklady:
• Úplné stredné vzdelanie s maturitou,
• Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 záko-
na č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov je 
výhodou
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej 
polície a samosprávy a to najmä:
- zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Púchov
• Počítačové znalosti - používateľ:
- Microsoft Excel - užívateľská úroveň
- Microsoft Word - užívateľská úroveň
- Vodičský preukaz skupiny B
- Zbrojný preukaz výhodou

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
• zodpovednosť, samostatnosť a flexibilita,
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
• prax v odbore je výhodou,
• starší ako 21 rokov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie, preukázaná le-
kárskym potvrdením,
• tímová práca, schopnosť spolupracovať,
• vysoká miera tolerancie voči stresu.

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné  pripojiť:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• motivačný list
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na plnenie úloh obec-
nej polície, spôsobilosť na držanie zbrojného preukazu a spôsobilosť na výkon 
práce v noci, nie staršie ako 1 mesiac
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• kópia dokladov o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ak sú)
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového ko-
nania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.

Miesto práce: 
Mestská polícia Púchov, Ferka Urbánka č. 803, 020 01  Púchov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými pred-
pokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úra-
du Púchov alebo poštou na adresu: 
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18  Púchov v zalepenej 
obálke označenej nápisom ,,Neotvárať – VK na obsadenie pracovného 
miesta Príslušník Mestskej polície Púchov“ do 10. 2. 2020 do 15:00 hod.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili pod- 
mienky, oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo 
neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uve-
dené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v 
termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného 
pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa 
www.puchov.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície:

Poradca primátorky pre média, komunikáciu, 
marketing a administratívne práce

Kvalifikačné predpoklady: 
• Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (vzdelanie v oblasti komuni-
kácie, marketingu, respektíve kultúry výhodou) 
• Prax v danej oblasti výhodou      
 
Znalostné a iné predpoklady: 
• Znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
• Znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
• Znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
• Znalosť VZN a zásad mesta Púchov 
• Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (tlačový zákon)
• Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (zákon o slobode informácií) 
• Všeobecný spoločenský prehľad, spoločenská etiketa
• Znalosť mikroprostredia mesta Púchov a jeho makroprostredia
• Znalosť ovládania mobilnej audiovizuálnej techniky a sociálnych sietí,
• Znalosť grafických programov výhodou
• Vysoká úroveň znalosti slovenského jazyka a pravidiel slov. pravopisu 
• Vysoká znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, 
Outlook )
• Vodičský preukaz skupiny „B“
• Znalosť angl. jazyka, príp. iného cudzieho jazyka na používateľskej úrovni
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Uchádzači k žiadosti o zamestnanie doložia: 
• Profesijný životopis 
• Motivačný list 
• Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov 
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o osobných údajoch  v platnom znení 

Iné výhody: 
• riadiace schopnosti, koncepčné myslenie, manažérske zručnosti, samostat-
nosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilnosť, príjemné vystupovanie, kulti-
vovaný prejav, 
• odolnosť voči stresu,
• organizačné a komunikačné zručnosti  

Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.
Predpokladaný termín nástupu:  1. 3. 2020
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými pred-
pokladmi a požiadavkami doručte v zalepenej obálke s nápisom ,,Neo-
tvárať – poradca primátorky pre média, komunikáciu, marketing a admi-
nistratívne práce“ osobne do podateľne Mestského úradu Púchov alebo 
poštou na adresu: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov  020 18  
do 10. 2. 2020 do 15:30 hod.
Mesto Púchov si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia 
vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mies-
te uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa 
www.puchov.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Mestská knižnica Vladimíra Roya Púchov
bude v dňoch 30. 1. a 31. 1. 2020 (štvrtok, piatok) 

z technických príčin ZATVORENÁ.
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SPOJENÁ ŠKOLA, I. Krasku 491

vyhlasuje dňom 24. 01. 2020 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ č. 1/2020 (ďalej len “OVS” alebo “súťaž”)

v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkv platnom
znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Predmet nájmu: podkrovie budovy nachádzajúcej sa na ul. I. Krasku v Púchove, súpisné č. 492, zapísanej
na LV č. 2706 ako internát+ jedáleň, postavenej na parcele registra „C“ KN č. 1527, katastrálne územie 
Horné Kočkovce. Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného priestoru je 521,82 m2

V Púchove 22. 01. 2020 Ing. Lenka Jancíková, poverená riadením

Účel nájmu: prevádzkovanie knižnice a učebných priestorov

020 32 Púchov, IČO: 52439585

o najvhodnejší návrh
na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

Minimálna výška nájomného: 100 eur/rok
(V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom, ktoré budú pripočítané k cene nájmu.) 

Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú - 1 rok odo dňa uzatvorenia zmluvy

NÁVRHY do OVS môžu uchádzači doručiť v zalepenej obálke označenej textom: „Prenájom nebyto-
vých priestorov – NEOTVÁRAŤ“ osobne na sekretariát riaditeľa Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov
alebo poštou na adresu: Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov, I. Krasku 491, 020 32  Púchov do 12. 02. 2020.
Do OVS nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený alebo predložený na adresu vyhlasovateľa 
po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať.
Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov pre OVS: 14. 02. 2020
Obhliadku nebytových priestorov je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch v čase od 07.00 h
do 13.00 h, kontaktná osoba Helena Huláková, tel. č. 042/4261974, e-mail: info@sospuchov.sk

Požadovaný minimálny rozsah a obsah ponuky/návrhu:
a) identifikačné údaje uchádzača:
- u fyzickej osoby/nepodnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum 
narodenia, rodné číslo, bankové spojenie, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 
o ochrane osobných údajov na účely OVS, telefonický kontakt; 
- u fyzickej osoby/podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, tel. kontakt;
- u právnickej osoby/podnikateľa: obchodné meno, sídlo, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti
ku konaniu, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, telefonický kontakt;
b) navrhovaná výška nájomného za rok
Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na OVS.

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude poverenou riadením školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého 
súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude spl-
nená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený. V prípade, že bude v rámci súťaže predložená viac ako jedna cenová ponuka, 
bude nasledovať elektronická aukcia. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania
predmetných nebytových priestorov (nájomné za rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže. Uchádzači budú o výsledku súťaže upovedo-
mení elektronickou poštou najneskôr do 3 dní od ukončenia aukcie. 

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov si podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo uve-
rejnené podmienky OVS meniť alebo OVS zrušiť a to tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky OVS.

First Minute 
Leto 2020
Posledná  šanca  objednať 
dovolenku za najnižšiu cenu
Len do  31.01.2020
Najpestrejší výber do všetkých 
destinácii na jednom mieste !   
Zľavy až do  42% 
alebo  2 deti  zdarma

Info:  CK Riatour Moyzesova 1744 oproti Bille  po - pia 9,00 – 17,00   
na tel : 0905207852, 0910509852 mail: riatour@riatourck.sk, www. riatour.com  

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

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

každý deň
rýchlejší

Ján Volko

mesačne
už od 9,99 €

OPTICKÝ
INTERNET

A292_824_inzercia TO.doma_Puchovske noviny 204x134.indd   2 02/10/2019   11:22
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Prvý turnaj mladších žiakov v kalendárnom roku 2020
Dňa 19. 1. 2020 sa uskutočnil prvý turnaj mladších žiakov (MIDI) v kalendárnom 
roku 2020 a zároveň tretí turnaj v poradí, v sezóne 2019/2020, na hosťujúcej 
pôde MVK Nové Mesto nad Váhom. Našich chlapcov čakali tri ťažké zápasy 
proti súperom MVK Nové Mesto nad Váhom, VK Nové Mesto nad Váhom, CVČ 
Nitra. V úvodnom zápase roka 2020 naši zverenci podľahli výborne hrajúcemu 
domácemu mužstvu MVK Nové Mesto nad Váhom, v ktorom po bojovom vý-
kone ale mnohých chybách prehrali 0:2. 
V ďalšom zápase sme si zmerali sily proti družstvu z Nitry, kde dostali šancu aj 
chlapci z lavičky a nepripustili ďalšiu prehru v novom roku a po kolektívnom 
výkone zvíťazili hladko 2:0. Na záver sa naše mužstvo z Púchova stretlo so 
súperom VK Nové Mesto nad Váhom, kde po veľmi dobrom výkone a minimál-
nych chybách na svojej strane nedali súperovi šancu a zvíťazili taktiež 2:0. Ďalší 
turnaj odohrajú naši mladší žiaci (MIDI) 23. 2. 2020 na hosťujúcej pôde VK Nové 
Mesto nad Váhom, kde si zmerajú sily proti MVK Nové Mesto nad Váhom, VK 
Nové Mesto nad Váhom "B", CVČ Nitra. 
Hráči: Prokop R., Žiacik Š., Valach L., Huťťa M., Hupka R., Ďurček L., Jurovčík M., 
Šerý T., Pusztayová G., Horváth S., Struhár J. 
Tréneri: Pecho M., Dvorský M.                                                            MŠK Volejbal 1970

Kubala a Marcinová víťazmi pohárových súťaží
Členovia športového klubu AMONREI PÚCHOV 
nedávno zaznamenali úspechy vo svojich kategó-
riách - Michal Kubala zvíťazil v Dolnom Kubíne a 
Lucia Marcinová vyhrala VC Dubnice.

S obdobím jesene sa rozbiehajú aj pohárové súťaže 
v kulturistike a fitness. Nechýbali na nich aj pretekári 
AMONREI PÚCHOV Michal Kubala, Lucia Marcinová 
a Andrea Kordeková. Na súťaži AMIX PATRIOT CUP 
vo Vranove nedopadli dobre. Bol hnev, slzy aj plač. 
Najmä L. Marcinová ťažko znášala prepad na koniec 
štartového poľa. Lucia si totiž vybrala inú kategóriu 
fitness, než ktorú som jej odporúčal. V aute cestou 
domov som jej vysvetlil (ako rozhodca a tréner), že 
postavu má stvorenú pre inú súťažnú kategóriu. 
Michal Kubala v kulturistike bez rozdielu hmotnosti 
sa síce prebojoval do finále, kde skončil na šiestom 
mieste (sklamanie). V tíme zavládla všeobecná ne-
spokojnosť. 

Po zhodnotení výsledkov a určení si cieľov ako ďa-
lej sa výkonnosť oboch pretekárov rapídne zlepšila. 
Forma gradovala. Tu musím spresniť pojem výkon-
nosť a prezentácia. Prezentácia pretekára v tomto 
športe je číslom jedna. Pretekár musí svoju formu 
čiže výkonnosť čo najlepšie prezentovať na pódiu. 
Ukázať silné stránky a takticky zakryť slabšie. Prejav 
a prezentácia v konečnom dôsledku vytvára pre 
rozhodcov celkový dojem z pretekára (tzv. total pac-
kage). Patrí k tomu aj úprava pokožky celého tela, 
vhodnosť plaviek, vizáž, makeup, úprava vlasov... 
Prezentácia v tomto športe nie je o góloch, o mera-
teľných a jasných výsledkov, ale o subjektívnom po-
sudzovaní športovej postavy pretekára rozhodcami 
podľa jasne definovaných pravidiel a kritérií.

Emócie ustali a tvrdá tréningová drina pokračo-
vala. Ďalšia súťaž, 39. ročník Tatranského pohára v 
Poprade (najstaršia súťaž na Slovensku), potvrdila 
ich zlepšenú formu. Lucia súťažila v kategórii „body 
fitnes“ a veľmi úspešne. Keď sa v roku 2018 stala po 
druhýkrát mamou, neočakával som jej návrat na 
športové súťaže. Po pôrode má žena úplne iné sta-
rosti. A keďže Lucia je skvelý typ športovkyne, vrátila 
sa znovu na súťažné pódia. V Poprade doslova šoko-
vala súperky a získala tretie miesto v kategórii „body 
fitness“ open (otvorená súťaž bez rozdielu veku, 
hmotnosti alebo výšky). Za seba odsunula aj dve 
reprezentantky. O to je jej výsledok cennejší. Michal 
Kubala v kategórii kulturistika nad 85 kilogramov 
takisto zabojoval a získal štvrté miesto. Michal má 
výborné dolné končatiny, kvalitné brušné svalstvo 
a mohutný chrbát. V kombinácii s ostatnými svalo-
vými skupinami vytvára postavu komplexného kul-
turistu. Jeho voľná zostava je kompozične a choreo-
graficky veľmi dobrá s prvkami klasickej kulturistiky 
(éra Arnolda Schwarzeneggera). Obom za Poprad 
patrí pochvala.

Súťaže Dynamic Cup v Dolnom Kubíne sa zúčast-
nil len M. Kubala. Počínal si nad očakávanie a su-
verénne vyhral kategórii nad 85 kg. Uplatnil svoju 
estetickú postavu, ťažil z jednotlivých predpísa-
ných postojov a veľmi dobrého prejavu vo voľnej 

zostave. Na 25. ročníku VC Dubnice sme mali za-
stúpené dve pretekárky. Luciu Marcinovú a Andreu 
Kordekovú. Obe súťažili v kategórii masters ženy 
body fitness open. Lucia sa prezentovala najlepšou 
formou jesenných súťaží. Tak ako Michal, ani ona 
nedala súperkám šancu a víťazstvo bolo zaslúžené. 
Druhá pretekárka Andrea Kordeková obsadila ne-
populárne štvrté miesto. Brala to športovo a s Luci-
ou sa obe tešili. Poslednou jesennou súťažou bola 
ženská GP Piešťany, ktorá bola zároveň aj nominač-
nou súťažou na majstrovstvá sveta. Lucia obsadila 
štvrté miesto, ale nominácia na majstrovstvá sveta 
masters bola odmenou za jej výsledky na jesen-
ných súťažiach 2019 .

V mene športového klubu AMONREI PÚCHOV gra-
tulujeme Lucii, Michalovi a Andrei za výbornú repre-
zentáciu na jesenných súťažiach 2019.

Marián Prekop 
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Hokejisti, ktorí sa počas základnej časti nemali mož-
nosť stretnúť, si zmerali sily v atraktívnej exhíbícii. Tá 
okrem samotného zápasu hraného vo formáte 5 na 
5 s 15-minútovými tretinami priniesla aj zaujímavé 
súťaže zručností, ktorých víťazi si zapísali góly do sa-
motného stretnutia. Zápas sa pred zrakmi 976 divá-
kov odohral v Žiari nad Hronom. Kým minulý rok sa 
v Kežmarku radovali hráči Západu, tento rok uspeli 
hráči z východnej časti Slovenska, keď porazili svojho 
súpera 13:11. Druholigový líder z Púchova mal v zo-
stave hviezd západu hneď trojicu hráčov, do strelec-
kej listiny sa však nezapísali. 

Na úvodný gól zápasu čakali diváci necelé dve 
minúty, keď sa do listiny strelcov zapísal útočník 
Brezna Martin Koštial. Pred úvodnou individuálnou 
disciplínou, ktorá sa konala v 8.minúte prvej tretiny 
stihol ešte tím Východu vyrovnať vďaka Šoltísovi. 
Ako prví svoje individuálne zručnosti ukázali branká-
ri, ktorí bojovali v korčuliarskej štafete. Dvojica Zápa-
du Hoger - Komžík porazila náprotivkov z Východu 
(Križan - Krochta!), a získala tak pre svoj tím ďalší gól 
do celkového skóre. 

Pred začiatkom druhej tretiny nasledovala súťaž v 
samostatných nájazdoch, ktorú lepšie zvládli hráči 
Východu, vďaka čomu sa pred druhou 15-minútov-

kou dostali do vedenia 4:3. 
Po brankárskej štafete z prvej tretiny tentokrát na-

sledovala v polke druhej tretiny aj štafeta hráčska. 
V súboji 4 hráčov na každej strane sa vďaka výhre v 
štafete podarilo hráčom Západu znížiť stav zápasu 
na 4:5 z ich pohľadu.

Brankári sa so svojimi individuálnymi zručnosťami 
dostali k slovu opäť na začiatku tretej tretiny. Ten-
tokrát medzi sebou hrali minihokej 2 na 2 na malé 
bránky. Výhru v tejto súťaži a gól do celkového skóre 
si pripísali opäť brankári Západu. 

Posledná súťaž zručností patrila korčuliarom. Svoju 
presnosť ukázali v streľbe na terče v rohoch bránky. 
Najrýchlejšie trafiť všetky terče sa podarilo Jakubovi 
Lapšanskému z Gelnice, ktorý pomohol tímu z Vý-
chodu k ďalšiemu gólu. 

V súťažiach zručností sa síce darilo viac hráčom 
západu, no po zápase, v ktorom diváci videli až 24 
gólov sa z výhry radovali hráči Východu

Západ  - Východ 11:13 (3:4, 6:8, 2:1) 
976 divákov
Góly: Szeredi 2, Mendel 2, Koštial, Jaško, Dmitriev, 

Káčer - Maury 2, Lopáček 2, Fedorko 2, Šoltís, Markuš, 

Stríž, Segľa, Gažo
Súťaže zručností: 3:2
Štafeta brankárov: Západ
Samostatné nájazdy: Východ
 Štafeta korčuliarov: Západ
Minihokej brankárov: Západ
Presnosť streľby: Východ
Zostavy:
Západ:
Brankári: Martin Komžík (HK ISKRA Partizánske), 

Frederik Höger (MŠK Indian Žiar nad Hronom), 
Hráči: Niki Jaško, Štefan Furdek (Bratislavský ho-

kejový klub), Martin Koštiaľ, Matej Vais (HK Brezno), 
Márk Pozsár, Gergely Szeredi (PHC Budapest), Jozef 
Stümpel, Jakub Tatár, Pohanka Patrik (MŠK Indian 
Žiar nad Hronom), Ján Šeliga, Dominik Záň (MHK 
Dolný Kubín), Peter Záviš, Michael Daniel (HK 91 

Senica), Arteem Dmitriev, František Zúbek, Marián 
Mikúš (MŠK Púchov), Igor Bátora, Marek Mendel (HC 
PRIEVIDZA), Libor Káčer, Šimon Peniaška (HK ISKRA 
Partizánske)

Východ:
Brankári: Karol Križan (HKM Rimavská Sobota, Ľu-

boš Krochta (HK Bardejov)
Hráči: Richard Hajduk, Jakub Lapšanský (HC Re-

bellion GELNICA), Peter Filipiak, Radoslav Gábor, De-
nis Nociar (HKM Rimavská Sobota), Libor Zagrapan, 
Martin Segľa (HK Sabinov), Šimon Stríž, Tomáš S(HK 
2016 Trebišov), Denis Markuš, Ivan Fedorko, Slavomír 
Maury (HC 19 Humenné), Martin Šoltís, Matej Gažo 
(MHk 32 Liptovský Mikuláš ), Tomáš Lopáček, Matúš 
Lúč, Vladimír Polaček (HK Bardejov), Emil Kramár, Jo-
zef Ištóci, Štefan Bukovina (MHK Kežmarok). 

ZDROJ: Hockeyportal
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Hokej - 2. liga muži

Zápas hviezd druhej ligy tentokrát pre Východ

V sobotnom exhibičnom zápase hviezd 2. hokejovej ligy mal zastúpenie aj Púchov. V drese Západu sa proti Vý-
chodu postavila hneď trojica Púchovčanov.                         FOTO: HK Žiar nad Hronom

V zápase hviezd sa v drese Západu predstavila aj jedna z legiend Slovenského hokeja Jozef Stümpel. 
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Dorast
33. kolo: 
MŠK Púchov – MMHK Nitra 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Zostava MŠK Púchov: 
Boľo – Pobežal, Veteška, Vojtech, Majerník, Kraj-

čoviech, Druga – Urban, Moravanský, Kuriš, Papán, 
Rusnák, Plochotkin, Šmigura, M. Pobežal, Šimík, 
Mišák, Suchánek, Bubela, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 33. kola: 
Trnava – Slovan Bratislava 2:1 pp, Banská Bystrica 

– Liptovský Mikuláš 5:2, Košice – Martin 4:0, Poprad – 
Michalovce 3:4 pp, Spišská Nová Ves – Skalica 3:4 pp, 
Žilina – Trenčín 0:5

34. kolo: 
MŠK Púchov – MMHK Nitra 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Zostava MŠK Púchov: 
S. Urban – J. Pobežal, Veteška, Vojtech, Majerník, 

Krajčoviech, Druga – Moravanský, Kuriš, Papán, 
Rusnák, Plochotkin, Šmigura, M. Pobežal, Šimík, 
Mišák, Suchánek, Bubela, Šamaj, tréner Miroslav 
Nemček

Ostatné výsledky 34. kola: 
Trnava – Slovan Bratislava 2:4, Banská Bystrica – 

Liptovský Mikuláš 3:4 pp, Košice – Martin 10:0, Pop-
rad – Michalovce 4:1, Spišská Nová Ves – Skalica 4:2, 
Žilina – Trenčín 3:6

1. Trenčín 44 30 2 3 9 191:88 97

2. Košice 44 28 3 2 11 169:88 95

3. Nitra 44 28 3 5 8 172:88 92

4. Poprad 44 26 2 7 9 152:95 89

5. Slovan 44 23 7 3 11 157:105 86

6. Púchov 44 25 3 7 9 150:95 85

7. B. Bystrica 44 26 3 1 14 146:97 85

8. Trnava 44 21 6 1 16 141:118 76

9. Martin 44 16 6 4 18 121:139 64

10. Michalovce 44 14 3 1 26 111:166 49

11. Sp. N. Ves 44 10 2 5 27 105:161 39

12. Žilina 44 9 2 2 31 81:190 33

13. Skalica 44 5 3 3 33 77:192 24

14. L. Mikuláš 44 0 2 3 39 79:236 4

Program 35. kola: 
HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov (1. 2. o 
15.45), Skalica – Žilina, Trenčín – Nitra, Slovan Bra-
tislava – Liptovský Mikuláš, Martin – Trnava, Poprad 
– Banská Bystrica, Košice – Spišská Nová Ves

Program 36. kola: 
HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov (2. 2. o 11.15), 

Skalica – Žilina, Trenčín – Nitra, Slovan Bratislava – 
Liptovský Mikuláš, Martin – Trnava, Poprad – Banská 
Bystrica, Košice – Spišská Nová Ves

Kadeti
9. kolo: 
MŠK Púchov – HOBA Bratislava 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), 

39. Žemla (Vojtech), 52. Kováčik (Hudík), 58. Hudík 
(Škultéty, Kováčik)

Zostava MŠK Púchov: 
S. Urban – Škultéty, Pišoja, F. Pobežal, Kohutiar, 

Kľučka – Hudík, Hajas, Kováčik, Vojtech, Žemla, Ša-
maj, Lezzani, Pancza, Toman, tréner Rudolf Dráb

Ostatné výsledky 9. kola: 
Žilina – Trnava 2:2, Banská Bystrica – Slovan Brati-

slava 1:6, Zvolen – Ružinov Bratislava 2:2, Martin – 
Michalovce 3:5, Poprad – Košice 2:6

10. kolo: 
MŠK Púchov – Gladiators Trnava 4:2 (2:0, 1:0, 

1:2), 11. Žemla (Mikovič, Lazkov), 16. Žemla (Lezzani), 
37. Lezzani (Kohutiar, Vojtech), 59. Pencza (Mikovič)

Ostatné výsledky 10. kola: 
Žilina – HOBA Bratislava 3:2, Banská Bystrica – Ru-

žinov Bratislava 10:4, Zvolen – Slovan Bratislava 2:4, 
Martin – Košice 2:4

1. Trenčín 11 10 1 0 47:17 21

2. Púchov 12 7 2 3 39:29 16

3. Nitra 10 7 1 2 47:28 15

4. Slovan 9 7 0 2 44:22 14

5. Michalovce 11 7 0 4 45:35 14

6. Košice 12 5 2 5 33:31 12

7. Žilina 12 4 2 6 30:33 10

8. Trnava 10 4 1 5 23:27 9

9. Martin 10 4 0 6 28:35 8

10. Zvolen 10 3 2 5 31:40 8

11. B. Bystrica 11 2 2 7 33:44 6

12. Poprad 9 3 0 6 16:31 6

13. Ružinov 9 1 1 7 21:47 3

14. HOBA BA 8 1 0 7 16:34 2
Program 11. kola: 
HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov (1. 2. o 17.00), 
Slovan Bratislava – Martin, Ružinov Bratislava – Pop-
rad, HOBA Bratislava – Banská Bystrica, Trnava – Zvo-
len, Nitra – Žilina

Program 12. kola: 
MMHK Nitra – MŠK Púchov (2. 2. o 13.30), Slo-

van Bratislava – Poprad, Ružinov Bratislava – Martin, 
HOBA Bratislava – Zvolen, Trnava –Banská Bystrica, 
Trenčín – Žilina

I. liga starší žiaci
8. HT
8. kolo: 
HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 8:8 (1:3, 

4:4, 3:1), 4. Pobežal (Garaj, Cebo), 7. Pobežal, 11. 
Pobežal (Mikovič), 25. Hazala (Lazkov, Behan), 29. 
Lazkov (Pobežal), 30. Pobežal (Smolka), 40. Lazkov 
(Hazala, Vrtiel), 54. Smolka (Cebo, Garaj), Liptovský 
Mikuláš – Altis Orava 2:2, Žilina – Zvolen 2:2

1. MŠK Púchov 8 7 1 0 67:23 15

2. Altis 8 5 1 2 36:31 11

3. Žilina 8 2 3 3 20:20 7

4. B. Bystrica 8 2 3 3 29:33 7

5. Zvolen 8 1 3 4 22:37 5

6. L. Mikuláš 8 1 1 6 23:53 3
Program 9. kola: 
MsHKM Žilina – MŠK Púchov (1. 2. o 9.00), Banská 
Bystrica – Liptovský Mikuláš, Zvolen – Altis Orava

7. HT
8. kolo: 
HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 10:3 (4:1, 

3:0, 3:2), 17. Baroš (Langer, Halušková), 41. Baroš 
(Halušková, Červený), 52. Plevák (Červený, Luhový), 
Liptovský Mikuláš – Martin 5:3, Žilina – Zvolen 3:3

1. B. Bystrica 8 6 1 1 56:27 13

2. Zvolen 8 3 2 3 41:34 8

3. Žilina 8 3 2 3 31:28 8

4. L. Mikuláš 8 4 0 4 35:54 8

5. Martin 8 2 2 4 42:37 6

6. Púchov 8 2 1 5 30:55 5
Program 9. kola: 
MSHKM Žilina – MŠK Púchov (1. 2. o 11.30), Zvolen 
– Martin, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 

I. liga mladší žiaci
6. HT
5. kolo: 
MŠK Púchov – MHK Ružomberok 13:2 (2:2, 5:0, 

6:0), Prievidza – Detva 6:2, Rimavská Sobota – Dolný 
Kubín 5:6, Dubnica nad Váhom – Banská Bystrica 11:5

1. D. Kubín 5 5 0 0 46:14 10

2. Prievidza 5 5 0 0 38:18 10

3. MŠK Púchov 5 3 1 1 40:22 7

4. Dubnica 5 3 1 1 32:24 7

5. Ružomberok 5 2 0 3 18:28 4

6. R. Sobota 5 1 0 4 18:34 2

7. Detva 5 0 0 5 14:36 0

8. B. Bystrica 5 0 0 5 14:44 0
Program 6. kola: 
MŠK Púchov – Koliba Detva (1. 2. o 9.00), Dubnica 
nad Váhom – Rimavská Sobota, Ružomberok – Dolný 
Kubín, Banská Bystrica – Prievidza

5. HT
6. kolo: 
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš 18:3, 

Zvolen – Prievidza 9:6

1. Martin 6 5 1 0 79:22 11

2. MŠK Púchov 5 4 1 0 40:17 9

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

4. Zvolen 5 3 0 2 33:31 6

5. Prievidza 6 2 0 4 38:46 4

6. D. Kubín 5 2 0 3 32:51 4

7. Žilina 6 1 0 5 24:45 2

8. L. Mikuláš 6 1 0 5 27:71 2
Program 7. kola: 
Dolný Kubín – MŠK Púchov (1. 2. o 12.30), Prievi-
dza – Zvolen, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica, 
Martin - Žilina        
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Hokej - mládež

Dorastenci nedokázali prekonať brankára Nitry

Dorastenci MŠK Púchov nedokázali prekonať bran-
kára Nitry ani v jednom stretnutí a v tabuľke klesli na 
šiestu priečku. 
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Stolný tenis

D. Kočkovce i Lysá v pokojnom strede tabuľky

Kto s kým za stolmi

4. liga muži
V sobotnom dvojkole krajskej štvrtej stolnoteni-

sovej ligy cestovali obaja zástupcovia Púchovského 
okresu k súperom bojujúcim o záchranu (zo súťaže 
vypadávajú až tri mužstvá). Ich povinnosťou tak 
bolo priviezť z Trenčianskych Bohuslavíc a z Chocho-
lnej-Velčíc body. Svoju misiu napokon splnili. Dol-
nokočkovania zvíťazili bez problémov v oboch 
stretnutiach, Lysá pod Makytou získala päť bodov 
za výhru a remízu. Oba kluby z nášho okresu sa tak 
pohybujú v bezpečných vodách stredu tabuľky bez 
strachu o vypadnutie.  

17. kolo: 
Chocholná-Velčice – Slovan Dolné Kočkovce 

7:12 (Janiš 4, R. Škrabko 4, J. Škrabko 2, 2x štvorhra), 
Trenčianske Bohuslavice – Spartak Lysá pod Ma-
kytou 9:9, Dolný Moštenec – Trenčianske Jastrabie 
12:6, Tužina – Lazany B 15:3, Handlová – Trenčín D 
18:0, Oslany – Otrhánky 13:5, Ladce – Trenčianske 
Teplá B 9:9

18. kolo: 
Trenčianske Bohuslavice – Dolné Kočkovce 

6:12 (Janiš 4, R. Škrabko 3, J. Škrabko 2, Blaško, 2x 
štvorhra), Chocholná-Velčice – Lysá pod Makytou 
6:12, Dolný Moštenec – Trenčianska Teplá B 10:8, 
Handlová – Otrhánky 14:4, Oslany – Trenčín D 18:0, 
Ladce – Trenčianske Jastrabie 6:12

Predohrávka 19. kola: Otrhánky – Dolný Mošte-
nec 7:11

1. Oslany 17 14 1 2 206:100 46

2. Tr. Teplá B 17 12 1 4 185:121 42

3. D. Moštenec 17 12 0 5 186:120 41

4. Handlová  17 11 1 5 197:109 40

5. Tužina 16 10 2 4 168:120 38

6. Tr. Jastrabie 17 9 2 6 164:142 37

7. D.Kočkovce  17 9 2 6 171:135 37

8. Lysá 17 9 1 7 168:138 36

9. Lazany B 16 6 2 8 127:161 30

10. Ladce 16 4 3 9 129:159 27

11. Chocholná 17 4 2 11 125:181 27

12. Bohuslavice 17 3 4 10 143:163 27

13. Otrhánky 18 2 1 15 108:216 23

14. Trenčín D 17 2 0 15 47:259 21
   5. liga

V 14. kole najvyššej oblastnej stolnotenisovej súťa-
že neprekročili mužstvá z Púchovksého okresu svoj 
tieň. Snáď len Beluša si zaslúži pochvalu za víťazstvo 
v Ladcoch, ktorým tak odskočila na dva body. Dohňa-
ny podľa očakávania nestačili na favorizovanú Dub-
nicu nad Váhom, rezerva Dolných Kočkoviec rovnako 
podľa predpokladov podľahla Sedmerovcu. 

14. kolo: 
TTC Považská Bystrica B – Nová Dubnica B 14:4, 

Kulichová, Čelko st. po 4, Sádecký 3, Dujsíková 2, 1 
štv. – Janiga 2, Lászlová 1, 1 štv., Medeko Považská 
Bystrica B – Pruské A 4:14, Filípek, Herco, Hedera po 
1, 1 štv. – Jakúbek 4, Joz. Šatka, Ondruška, Beránek po 
3, 1 štv., Ladce B – Beluša A 7:11, Hromek 3, Popelka 
2, Jankovský st. 1, 1 štv. – Hovězák, M. Konrád, Ľ. Hre-
vuš po 3, I. Hrevuš 1, 1 štv., Nozdrovice A – Slovan 
Považská Bystrica A 2:16, Vavrík 1, 1 štv. – Šuba, To-
mánek, Hlubina po 4, Zemančík 3, 1 štv., Dohňany 
A – Dubnica nad Váhom 4:14, M. Baška 2, Junga, 
Hološko po 1 – Páleníl, Gereg po 4, Slivka 3, Mutala 
1, 2 štv., Sedmerovec B – Dolné Kočkovce B 13:5, 

M. Šelinga st. 4, F. Barták, M. Šelinga ml. po 3, Galko, P. 
Štefanec po 1, 1 štv. – P. Majdán 2, Fedora, J. Škrabko 
po 1, 1 štv.

1. Pruské  14 13 1 0 181:71 41

2. Dubnica  14 12 2 0 175:77 40

3. Sedmerovec B 14 9 1 4 155:97 33

4. Beluša  14 7 2 5 126:126 30

5. Slovan PB  14 7 2 5 150:102 30

6. Ladce B 14 6 2 6 126:126 28

7. D. Kočkovce B 14 4 4 6 124:128 26

8. N. Dubnica B 14 4 3 7 110:142 25

9. TTC PB B 14 5 0 9 96:156 24

10. Nozdrovice 14 3 2 9 97:155 22

11. Dohňany  14 3 1 10 93:159 21

12. Medeko PB B 14 1 0 13 79:173 16
6. liga
14. kolo: 
Pružina A – Horná Breznica 6:12, Sádecký 2, Kru-

pa, Behro, Vrábel, Topor po 1 – Lipták 4, Brnák, Toma-
nica po 3, 2 štv., Sedmerovec C – Pruské B 13:5, F. 
Barták, P. Štefanec po 4, A. Mišík 2, Miloš Šelinga 1, 2 
štv. – Černej, Burdej po 2, Cibík 1, JoLa Dubnica nad 
Váhom – Zliechov 9:9, Rojkovič 4, Zajac 2, Kminiak, 
Bíly po 1, 1 štv. – E. Vicen 3, Kecheň, Mišík st. po 2, Ka-
meništiak 1, 1 štv., Udiča A – Slovan Považská Bys-
trica B 5:13, Peter Ignácik 3, Kostka 1, 1 štv. – P. Gálik 
4, J. Gálik, Ľ. Višenka po 3, Jurčík 2, 1 štv., Milochov 
A – Dolná Mariková A 9:9, Kunovský 4, B. Mihálik, 
Benko po 2, 1 štv. – Tretiník, Striženec po 3, Žiačik, V. 
Melicherík po 1, 1 štv., Nová Dubnica C – Červený 
Kameň 15:3, Pšenková, Palieska, Kulina po 4, Pšenka 
1, 2 štv. – Rydlo, Bajzík, Ľ. Dohňanský po 1.

1. JoLa DCA  14 11 3 0 159:93 39

2. Sedmerovec C 14 9 4 1 152:100 36

3. Zliechov  14 9 4 1 146:106 36

4. H. Breznica  14 9 2 3 152:100 34

5. D. Mariková  14 7 5 2 135:117 33

6. Udiča  14 4 3 7 116:136 25

7. Milochov  14 5 1 8 124:128 25

8. Slovan PB B 14 5 0 9 117:135 24

9. Pružina  14 3 3 8 112:140 23

10. Č. Kameň  14 2 3 9 105:147 21

11. Pruské B 14 3 1 10 105:147 21

12. N. Dubnica C 14 2 1 11 89:163 19
   7. liga

Púchovčania po minulotýždňovom víťazstve v Po-
važskej Bystrici triumfovali aj druhýkrát v rade a za 
domácimi stolmi  hladko porazili rezervu Pružiny. 
Dolné Kočkovce C nezveľadili svoje bodové konto, 
podľahli doma rezerve Milochova a v tabuľke sú stále 
s jednou výhrou na poslednej priečke. 

12. kolo: 
Miracles Dubnica nad Váhom – Sedmerovec D 

11:7, Trenčan, Heštera po 3, Halgoš, R. Fatrsík po 2, 1 
štv. – Kasenčák, Minárik po 3, 1 štv., Dolné Kočkovce 
C – Milochov B 6:12 Chobot 3, M. Majdán 2, 1 štv. 
- Horečný 4, B. Mihálik 3, Duško, Gazdík po 2, 1 štv.   
Papradno A – Nozdrovice B 5:13, Říčková 3, Grbál, 
Záhorec po 1 – Vavrík, Češko, Otruba po 3, Letko 2, 2 
štv., Šebešťanová – TTC Považská Bystrica C 12:6, 
K. Petrík 4, Šesták 3, Mitaš 2, J. Petrík 1, 2 štv. – Mar-

taus, Ďurajka po 2, Tomášek, Kulich po 1, Púchov A – 
Pružina B 13:5, Lefko 4, Juriga st. 3, Miko, Sitár po 2, 
2 štv.Čelko ml. 3, D. Olšovský, J. Petrovič po 1.

1. Nozdrovice B 12 10 1 1 137:79 33

2. Šebešťanová  12 10 1 1 141:75 33

3. Miracles DCA  12 9 1 2 133:83 31

4. Papradno  12 6 1 5 117:99 25

5. Púchov  12 5 1 6 107:109 23

6. Milochov B 12 4 2 6 96:120 22

7. Sedmerovec D 12 5 0 7 106:110 22

8. Pružina B 12 4 0 8 97:119 20

9. TTC PB C 12 2 1 9 75:141 17

10. D. Kočkovce C 12 1 0 11 71:145 14
   8. liga

Dohňanci síce mali voľno, ale ani to neohrozilo ich 
doteraz suverénne postavenie v tabuľke. 

12. kolo: 
Udiča B – Púchov B 9:9, Kalisík, Hruška, Harvánko-

vá po 2, Vanko 1, 2 štv. – Briš 4, Kvasnička 3, Pecho 
2, Dohňany B – voľno, Dol. Mariková B – Beluša B 
neodohraté – porucha v telocv., Lysá B – Paprad-
no B 18:0, Š. Panáček, Panáčková, Janíček ml. po 4, A. 
Panáček, M. Panáček po 2, 2 štv., 3. ZŠ Dubnica nad 
Váhom – TTC Považská Bystrica D 11:7, Ševček 4, 
Červeňan 3, Herda 2, 2 štv. – Kucharíková 3, Kulich 2, 
Bohunský, Kucharík po 1.

1. Dohňany B 10 10 0 0 150:30 30

2. Lysá B 11 8 1 2 130:68 28

3. ZŠ Dubnica  11 8 0 3 133:65 27

4. TTC PB D 11 6 2 3 117:81 25

5. Púchov B 10 5 2 3 99:81 22

6. Beluša B 10 3 1 6 73:107 17

7. Udiča B 10 2 2 6 61:119 16

8. Papradno B 11 1 0 10 45:153 13

9. D. Mariková B 10 0 0 10 38:142 10

5. liga muži
15. kolo – 31. 1.
Sedmerovec B – TTC Považská Bystrica B, Dolné 

Kočkovce B – Dohňany, Dubnica – Nozdrovice, Slo-
van Považská Bystrica – Ladce B, Beluša – Medeko 
Považská Bystrica, Pruské – Nové Dubnica B

6. liga muži
15. kolo – 31. 1.
Nová Dubnica C – Pružina, Červený Kameň – Mi-

lochov, Dolná Mariková – Udiča, Slovan Považská 
Bystrica B – JoLa Dubnica, Zliechov – Sedmerovec C, 
Pruské – Horná Breznica

7. liga muži 
13. kolo – 31. 1. 
Púchov – Miracles Dubnica nad Váhom, Pružina 

B – Šebešťanová, TTC Považská Bystrica C – Paprad-
no, Nozdrovice B – Dolné Kočkovce C, Milochov B – 
Sedmerovec D

8. liga muži
13. kolo - 31. 3.
ZŠ Dubnica nad Váhom – Udiča B, TTC Považská 

Bystrica D – Lysá pod Makytou B, Papradno B – Dol-
ná Mariková B, Dohňany B – Púchov B, Beluša B má 
voľno
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Florbal 

Koniec bodového pôstu, Púchovčania doma zdolali Snipers, 
dorast po dvoch výhrach poskočil už na tretie miesto

Halový futbal

Šiesta priečka Streženíc na halovom turnaji žiakov

Po dlhom bodovom pôste si extraligoví florbalis-
ti FBK Púchov pripísali do tabuľky ďalšie body. Po 
predĺžení dokázali na domácej pôde zdolať Snipers 
Bratislava. Náskok Bratislavčanov tak Púchovčania 
znížili na deväť bodov. 

EXTRALIGA MUŽI
17. kolo:
FBK Púchov – FAT PIPE Snipers Bratislava 7:6 

(3:1, 3:3, 0:2, 1:0), 3. Beriac (Krajci), 16. Ševčík (Pod-
manický), 17. Fleger (Podmanický), 23. Haluška (Pod-
manický), 27. Beriac, 28. Beriac, 61. Ševčík (Beriac) 
– 19. Madunický (Matula), 27. Kupec (Pauhof), 38. 
Hubáček (Banga), 38. Banga (Hubáček), 44. Banga 
(Pauhof), 44. Havelka

Vylúčení: 2/1, rozhodovali Vavrinec a Guláč
Zostava MŠK Púchov: 
Houb – Mišík, Krajčí, Pavel, P. Haluška, M. Haluška, 

Tuček, Fleger, Krajci, Beriac, Podmanický, Ševčík, 
Pruszkay, Bulejko, Kvasnica, tréner Tomáš Kvasnica

Zostava Snipers Bratislava: 
Vagaský, Pempek – Slušný, Havelka, Mieč, Mutala, 

Roziak, Madunický, Oslica, Banga, Kupec, Koller, Hu-
báček, Chvála, Pauhof, Bujna, tréner Dáruis Sihelský

Ostatné výsledky 17. kola: Grasshoppers Žilina – 

Futbalové talenty Partizána Domaniža triumfovali v 
halovom futbalovom turnaji žiakov. V považskobys-
trickej športovej hale triumfovala Domaniža pred 
Papradnom a Dolnou Marikovou. Jediný zástupca z 
Púchovského okresu na turnaji – žiaci Streženíc, ob-
sadili v konkurencii ôsmich družstiev šiestu priečku s 
bilanciou jedno víťazstvo, dve remízy a štyri prehry. 
Turnaj sa vyznačoval veľkou vyrovnanosťou, jeho or-
ganizátorom bola Oblastný futbalový zväz pre okre-
sy Považská Bystrica, Púchov a Ilava.  

Výsledky:    
Podmanín – Plevník 0:1, Kucharík,
Papradno - D. Mariková 2:1, Macošinec, Zdurjenčík 

– Britvík,
Kolačín – Streženice 1:1, Bačík – Súder,
Prečín – Domaniža 0:1, Marko,
Podmanín – Streženice 2:0, Chudý, J. Kostelan-

ský,
Papradno - Domaniža 0:2, Kohút, M. Krčmárik,
Kolačín – Plevník 2:0, Mlynek, Bačík,
Prečín - D. Mariková 1:4, A. Kostelanský – Gabko 2, 

Britvík, Melicherík,
Podmanín – Kolačín 0:1,
Papradno – Prečín 2:0, Zdurjenčík, Zboran,
Plevník – Streženice 0:2, Mikas, Haluška,
Domaniža - D. Mariková 1:0, Bandúr,
Papradno – Plevník 1:0, Macošinec,
Podmanín – Prečín 3:2, Hradňanský, Chudý, J. Kos-

telanský – Orávik, Birošík,
D. Mariková – Streženice 4:0, Kolcun 2, Britvík 2,
Podmanín – Papradno 0:0,
Kolačín – Domaniža 1:1, Porubčan – Marko,
Prečín – Plevník 3:1, Škulec 2, Čiernik - S. Haladej,
Kolačín - D. Mariková 1:2, Závodský – Sekeráš, Kol-

cún
Domaniža – Streženice 5:0, N. Čelko 2, Kohút, 

Pavlovič, Marko,
Papradno – Kolačín 1:0, Říčka,

D. Mariková – Plevník 3:1, Britvík 2, Žiačik – Tomana,
Podmanín – Domaniža 0:2, Marko, Sádecký,
Prečín – Streženice 1:1, Pivarčin – Mikas,
Domaniža – Plevník 2:0, M. Krčmárik, Sádecký,
Podmanín - D. Mariková 1:2, Chudý – Britvík, Zapa-

lač,
Kolačín – Prečín 3:1, Porubčan, Púčik, Závodský – 

Čiernik,
Papradno – Streženice 5:0, Macošinec 3, Říčka 2.

1. Domaniža 7 6 1 0 14:1 19

2. Papradno 7 5 1 1 11:3 16

3. D. Mariková 7 5 0 2 16:7 15

4. Kolačín 7 3 2 2 9:6 11

5. Podmanín 7 2 1 4 6:8 7

6. Streženice 7 1 2 4 4:18 5

7. Prečín 7 1 1 5 8:15 4

8. Plevník 7 1 0 6 3:13 3

Mladí Streženičania obsadili na turnaji v Považskej Bystrici šieste miesto. 

Záhorská Bystrica 7:4, Spišská Nová Ves – ATU Košice 
6:13, Florko Košice – Nižná 4:7, FBC Trenčín – Prešov 
11:7, AS Trenčín – Prírodovedec 4:7

1. FBC Trenčín 17 16 0 1 0 193:81 49

2. Z. Bystrica 17 12 0 1 4 119:94 37

3. Prírodovedec 17 10 1 2 4 116:101 34

4. ATU Košice 17 10 1 1 5 133:97 33

5. Florko Košice 17 8 3 2 4 133:103 32

6. Nižná 17 10 0 1 6 110:91 31

7. AS Trenčín 17 6 2 1 8 101:110 23

8. Žilina 17 6 1 1 9 126:113 21

9. Prešov 17 5 2 1 9 114:125 20

10. Snipers BA 17 4 1 2 10 93:132 16

11. Púchov 17 1 2 0 14 90:167 7

12. Sp. N. Ves 17 1 0 0 16 97:211 3
Program 18. kola: 
FBO Nižná – FBK Púchov (8. 2. O 17.00), AS Tren-

čín – FBC Trenčín, Záhorská Bystrica – Spišská Nová 
Ves, Snipers Bratislava – Žilina, ATU Košice – Prírodo-
vedec, Prešov – Florko Košice

Dorast
Dorastenci FBK Púchov odohrali v sobotu stretnutia 

v Leviciach a v Nitre. V oboch dokázali zvíťaziť a v ta-
buľke sa posunuli už na tretiu priečku.  

7. kolo: FBC Levice – FBK Púchov 5:9, SPU Nitra – 
FBK Púchov 2:4, Dubnica nad Váhom – FBK Púchov 
5:7, FBC Trenčín – AS Trenčín 11:6, Topoľčany – SPU 
Nitra 6:6, Nitra – Levice 10:5

1. FBC Trenčín 12 12 0 0 221:23 36

2. AS Trenčín 14 8 1 5 111:72 25

3. Púchov 12 7 4 2 81:50 23

4. Dubnica 12 7 1 4 91:56 22

5. Piešťany 11 6 2 3 86:78 20

6. Nitra 13 2 3 8 69:138 9

7. Topoľčany 12 1 2 9 55:113 5

8. Levice 15 1 1 13 44:228 4

Program 8. kola: FBK Púchov – FBC Páv Piešťany (1. 
2. o 11.00), FBC Trenčín – FBK Púchov (1. 2. o 14.00), 
Nitra – Piešťany, Topoľčany – Trenčín, Dubnica – To-
poľčany
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám murovanú chatku v obci Vydrná. Kontakt: 
Erika Horváthová; 0911 672 573.
• Predám záhradu so záhradným domčekom v ob-
lasti Potôčky, Púchov. Cena dohodou. Volať: štvr-
tok, piatok a víkend. Tel. 0903 944 526.

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

SLUŽBY
• 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 
staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské 
linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, lik-
vidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, staho-
vaniepuchov.sk

www.puchovskenoviny.sk

SPOMIENKA
Dňa 30. 1. 2020 si pripo-
míname 5. výročie, čo nás 
navždy opustila naša mama
Antónia Drábiková z 
Dolných Kočkoviec. 
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. 
S láskou spomínajú syno-

via a dcéra s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 25. 1. 2020 uply-
nuli už dva roky, čo nás 
opustil náš manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Štefan LABAJ. 

S láskou spomínajú 
manželka Anna, 

dcéry Alena a Erika 
a syn Marian s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 2. 2. 2020 uply-
nie rok, čo nás navždy 
opustil pán Peter  
WEISSABEL. 
Kto ste ho poznali, spo-
meňte si na neho spolu 
s nami. 

Smútiaca rodina.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
SPOMIENKA
Mama, to slovo je cennej-
šie ako hocijaké iné na 
svete. Keď Ťa už niet, rúti 
sa nám svet. Spi sladko, 
snívaj svoj večný sen, v 
spomienkach sme pri 
Tebe každý deň. 
Dňa 31. 1. si pripome- 
nieme 5. smutné výro-
čie úmrtia Emílie ŠRAMKOVEJ. 
S láskou a úctou spomína dcéra s manželom, 
vnučka s manželom, vnukovia a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 26. 1. 2020 uplynuli 
dva roky, čo si Pán Boh 
povolal k sebe našu mi-
lovanú mamičku, babič-
ku, prababičku Otíliu 
PODOBENOVÚ.
 S láskou a v modlitbách 

denne na ňu spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško, niet ťa me-
dzi nami, ale v našich srd-
ciach žiješ stále s nami.“
So smútkom v srdci si 
pripomíname 3. výročie 
úmrtia a dňa 18. 1. 2020 
nedožité 85. narodeni-
ny nášho drahého man-
želka, otca, starého otca, 
pradedka Miroslava VRŠKOVÉHO z Mostíšť. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Aj keď si odišiel, nie si 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami. 
Dňa 19. 1. 2020 uplynu-
lo 20 rokov od úmrtia 
nášho drahého ded-
ka a pradedka Jozefa  
ROSINU z Dolných Koč-
koviec. 
Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.

 S láskou, úctou, vďakou a bolesťou v srdci 
spomína vnučka Stanka s manželom 

a pravnúčence Martinka a Janko.

SPOMIENKA
Do diaľok, z ktorých niet návratu Pán si Vás povolal 
a svoju rodinu v smútku zanechal. Mamine a otcove 
ruky vždy sa starali, aby malým deťom chlieb zabez-
pečili. Teraz, keď v hrobe ležia ich ustarané dlane, 
veľké deti s láskou spomínajú na ne.  
Drahí rodičia, predišli ste nás, no boli ste s nami, už 
len v tichej modlitbe spájame sa s Vami. Odišli ste 
zo sveta, kde  srdce nebolí, vo Vašich deťoch už len 
spomienky zostali.
Dňa 31. 1. 2020 uplynie 4. výročie úmrtia Žofie 
STRUHARŇANSKEJ 
a zároveň 23. 3. 2020 uplynie 20. výročie úmrtia 
Vincenta STRUHARŇANSKÉHO z Keblia. 

S láskou a úctou spomína osem detí s rodinami 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 18. 1. 2020 uplynuli 
tri roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
otec, dedko, pradedko a 
brat Pavel KRÁSNY. 
S úctou a láskou spo-
mínajú dcéry Lenka a 
Mária s rodinami, vnuk 
Michal s rodinou a ses-
tra Anna s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Mal som vás všetkých 
rád a chcel som ešte s 
Vami byť, ale prišla tá 
chvíľa, ja musel som ísť.
Dňa 31. 1. 2020 si pripo-
menieme 7 smutných 
rokov, kedy nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko Milan 
ŠTRBÍK z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu  
s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
deti s rodinami a ostatná rodina. 
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• 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.

STRATY - NÁLEZY
• Našiel sa magnetický čip pri divadle. Majiteľ si ho 
môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii v divadle.
• Dňa 24. 1. 2020 sa na Moravskej ulici našla náuš-
nička zo zlatého kovu. Majiteľka si ju môže vyzdvih-
núť v inzertnej kancelárii (prízemie budovy divadla).

OZNAMY
• Mestský šatník "VECI ZA ÚSMEV" opäť prijíma ob-
lečenie (budova SOVky, 1. posch. ; po, ut, št od 10.00 
do  14:00 h; st, pi od 13:00  do 17:00 h). Ďakujeme.

 

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.

Predajňa inštalačného materiálu - Púchov servis, s. r .o.

Súčasťou mestskej spoločnosti Púchov servis, s. r. o. je aj predajňa s vodoinštalačným 
a kúrenárskym materiálom, ktorá sídli na Sedlišti v areáli MsBP, s. r. o.  
s otváracou dobou v pracovné dni od 6:30 do 16:30. Logo Púchov Servis, s.r.o. - Farebné

Logo Púchov Servis, s.r.o. - Čierno biele

Logo Púchov Servis, s.r.o. - Čierno biele

# ED1C24
C - 0 %
M - 100 %
Y - 100 %
K - 0 %

# 808285
C - 0 %
M - 0 %
Y - 0 %
K - 60 %

# 231F20
C - 0 %
M - 0 %
Y - 0 %
K - 100 %

PONÚKANÝ SORTIMENT:
Voda - pákové batérie, umývadlá, WC, 
pancierové hadičky, sifóny, plavákové 
prípojkové a guľové ventily, izolácia, 
čerpadlá, prietokové ohrievače, bojlery, 
potrubia pitnej a úžitkovej vody (oceľo-
vé, medené, PPR Ekoplastik, PVC a tva-
rovky).
Kúrenie - rozvody vonkajšie aj vnútorné 
(príruby, varné kolená, redukcie, oceľové 
potrubia), podlahové kúrenia, vykurova-
cie telesá, kotly elektrické, plynové, tuhé 
palivo, expanzomaty, manometre, teplo-
mery, meranie, regulácia.
Záhradný program - nástavce na po-
strekovanie, rýchlospojky, hadice.

Kontakt: 0905 756 557, 042/46 517 13
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Pracujete  

celý deň v kancelárii 

pri počítači?

Teraz akcia pre Vás

40%ZĽ
AV

A

na KANCELÁRSKE SKLÁ  
(vzdialenosť na čítanie a počítač v jednom)

V akcii sú použité okuliarové šošovky nemeckej výroby a akcia platí od 1. 1. do 29. 2. 2020 na vybrané šošovky.

Moravská 687/11
 (pamätná fara pri OD Lachovec)

020 01 PÚCHOV
mail: puchov@droptic.sk • mobil: 0915 378 744

www.droptic.sk  optikadroptik           dr.optik_sk


