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Zámerom súťaže o Najkrajší balkón, okno, terasu 
alebo predzáhradku, ktorú vlani vyhlásilo mesto 
Púchov, bolo, aby vás motivovala ku skrášleniu von-
kajšieho prostredia vášho bezprostredného oko-
lia bytu, panelákovej bytovky alebo aj rodinného 
domu. A tento dobrý príklad aby potešil oči susedov 
a okoloidúcich, ale zároveň inšpiroval ostatných  
k podobným aktivitám. Súťaž bola rozdelená na let-
nú a jesenno-zimnú časť, do ktorej ste mohli posielať 
súťažné fotografie až do konca roka 2019. 
Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa do súťaže 
zapojili, na zaslané foto bola doslova radosť pozerať. 
Našli sa medzi vami aj takí, ktorí nám skrášlené prie-
stranstvá a objekty zaslali na klasických fotografiách. 
Výhercovia súťaže o Najkrajší balkón:
1. miesto a poukážku v hodnote 100 eur na ná-
kup záhradkárskych potrieb získava: Dana Kebísko-
vá za krásnu oázu pri Obrancov mieru 1155/8.
2. miesto a poukážku v hodnote 75 eur na nákup 
záhradkárskych potrieb získava trio: Helena Dunko-
vá, Anna Gašpárková a Miroslav Rosina, ktorí sa 
starajú o kvetinovú výzdobu autobusovej zastáv-
ky v Nosiciach.
3. miesto a poukážku v hodnote 50 eur na ná-
kup záhradkárskych potrieb získava: Eva Vanková, 
ktorá vybudovala predzáhradku na Komenského 
1643/19.
Cenu primátorky získava Miroslav Bučko, ktorý 
skrášľuje verejné priestranstvo pred bytovkou 
na Námestí slobody 1656.
Blahoželáme! Výhercov budeme kvôli prebratiu  
výhry kontaktovať.                                -msu-tm-

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší balkón, 
okno alebo predzáhradku

2. 3.

1.Cena primátorkyCena primátorky
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Do viac ako 400-tisícového investič-
ného projektu sa mesto Púchov pus-
tilo ešte v roku 2017, keď zareagova-
lo na Výzvu na zvýšenie kapacít detí 
materských škôl Integrovaného ope-
račného programu Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja, z ktorého sa 
na realizáciu projektu podarilo získať  
takmer 250 tisíc eur.

Finančne i realizátorsky najnáročnej-
šiu časť projektu – výstavku nového 
pavilónu a kompletné zateplenie 
budovy stávajúcej materskej školy 
začalo mesto Púchov prostredníc-
tvom vysúťaženej realizátorskej fir-
my MIPE Invest,  s. r. o. z Varína rea-
lizovať vlani v októbri. Nový pavilón 
materskej školy je naprojektovaný 

tak, aby sa doň okrem detskej herne, 
jedálne a spálne zmestili aj sociálne 
a obslužné priestory, spĺňajúce na-
jmodernejšie požiadavky a normy.

„Na dnešnom kontrolnom dni sme 
sa presvedčili, že stavebné práce na-
predujú podľa plánu, napriek tomu, 
že sa pracuje v zimných mesiacoch 
a niektoré úkony sú vyslovene zá-
vislé na počasí. Som veľmi rada, že 
výstavba pavilónu nemá sklz. Na-
opak, momentálna situácia je taká, 
že môžeme uvažovať o jeho otvore-

ní, verím, že v predstihu, možno už  
v máji,“ reagovala po obhliadke areá-
lu materskej školy Lienka a útrob no-
vého pavilónu primátorka Katarína 
Heneková.

Jej slová potvrdil aj vedúci Oddelenia 
výstavby a územného plánovania 
Mestského úradu Púchov Miroslav 
Svorada: „Môžeme konštatovať, 
že realizátorská firma pristupuje 
k stavebným prácam zodpovedne, 
práce napredujú podľa vytýčeného 
harmonogramu.“

Rozšírenie kapacít Materskej školy 
Lienka si vyžiada aj doplnenie per-
sonálu o dve miesta pedagogických 
pracovníkov a jednu upratovačku. 
„Tieto tri sily, ktorých nástup je 
závislý na termíne spustenia novej 
triedy, ešte len budeme naberať,“ 
vysvetľuje riaditeľka MŠ Lienka Jana 
Kovárová.

Kapacitne zvládne nový pavilón 
materskej školy pojať približne 20 
až 23 detí v závislosti od ich vekovej 
skladby a príslušných noriem, ktoré 

Otvorenie nového pavilónu MŠ Lienka sa 
zrejme podarí s predstihom
Mestská Materská škola Lienka na Ulici 1. mája sa v tomto roku dočká prístavby nového mo-
derného pavilónu pre potreby jednej triedy s kompletným vnútorným vybavením, zateplenia 
jestvujúceho objektu materskej školy, revitalizácie areálu škôlky, jeho nového oplotenia a dopl-
nenia hracích prvkov na ihrisku.

ich počty prísne limitujú. Záujem 
zo strany rodičov maloletých detí je 
viac ako dostatočný. Oddelenia škol-
stva a sociálnych vecí MsÚ Púchov  
k dnešnému dňu eviduje 35 žiadostí.

Po dokončení zateplenia budovy a 
výstavby nového pavilónu Mater-
skej školy Lienka, čaká toto pred-
školské zariadenie na Ulici 1. mája 
ešte kompletná revitalizácia areálu 
vrátane jeho oplotenia a doplnenia 
hracích prvkov vonkajšieho ihriska.

-msu-tm-
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Mesto na základe žiadosti voličovi 
vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu 
voličov ho vyčiarkne s poznámkou o 
vydaní hlasovacieho preukazu. Hla-
sovací preukaz oprávňuje na zápis 
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek 
volebnom okrsku. Púchovská radnica 
zatiaľ eviduje 111 žiadostí o vydanie 
hlasovacieho preukazu k dátumu 31. 
januára 2020.

Volič môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu:

• osobne – na pracovisku evidencie 
obyvateľov – ohlasovni mesta Pú-
chov, Štefánikova 821/21, 020 18 Pú-
chov najneskôr posledný pracovný 
deň pred konaním volieb, najneskôr 
28. 2. 2020 v úradných hodinách. 
Mesto vydá hlasovací preukaz bez-
odkladne. 

O hlasovací preukaz môžete požiadať poštou alebo mailom 
do 10. februára, po tomto dátume už len osobne

• v listinnej forme – adresovanej 
mestu Púchov, evidencia obyvateľov 
– ohlasovňa, Štefánikova 821/21, 020 
18  Púchov tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola doruče-
ná mestu najneskôr 15 pracovných 
dní predo dňom konania volieb, teda 
najneskôr 10. 2. 2020 (pondelok), 
• elektronicky (e-mailom) - vo for-
me elektronickej snímky žiadosti 
(scan) alebo v textovej forme tvoria-
cej obsah e-mailovej správy tak, aby 
žiadosť o vydanie hlasovacieho pre-
ukazu bola doručená mestu najne-
skôr 15 pracovných dní predo dňom 
konania volieb, teda najneskôr 10. 2. 
2020 (pondelok). 

Mesto na tieto účely zverejňuje na-
sledovné mailové adresy na doručo-
vanie žiadostí: volby@puchov.sk, 
andrea.hradnanska@puchov.sk. 

Žiadosť musí obsahovať 
nasledujúce údaje o voličovi:
meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu 
príslušnosť, adresu trvalého pobytu 
(mesto, ulica, číslo domu), korešpon-
denčnú adresu, na ktorú mesto doru-
čí hlasovací preukaz.

Slovami primátorky: Čo priniesol január...
Nový rok je už v plnom prúde. Začali sme ho 
krátkym novoročným ohňostrojom a malou 
spomienkou na tragédiu v Prešove. S novým ro-
kom vstúpili do účinnosti aj nové všeobecne 
záväzne nariadenia týkajúce sa parkovania, 
miestnych daní, otváracích hodín prevád-
zok v meste, ale aj zásady podpory rodín pri 
narodení dieťaťa. Som si vedomá, že niektoré  
z nich sa nestretli medzi verejnosťou s pochopením 
či nadšením, ich prijatie bolo však nevyhnutné, aby 
mesto mohlo aj naďalej finančne zabezpečovať 
všetky samosprávne úlohy a služby pre obyvateľov 
na rovnakej úrovni ako doteraz.   

V meste stále rezonuje otázka chýbajúcej detskej 
pohotovosti a aj v januári som sa tejto téme inten-
zívne venovala. Upozornila som na túto závažnú 
problematiku chýbajúcich pediatrov aj v rozhlasovej 
diskusii a tiež na ministerstve zdravotníctva, kde sme 
spolu s ostatnými členmi petičného výboru bojova-
li za obnovu detskej pohotovosti v Púchove. Mojím  
cieľom je, aby  na niektorom z blížiacich sa mestských 
zastupiteľstiev predstúpil aj niekto z predstaviteľov 
ministerstva zdravotníctva a mohol osobne pred 
púchovskou verejnosťou vysvetliť tento celosloven-
ský problém, ktorý stále narastá a postihuje aj ďalšie 
okresné mestá. S čistým svedomím môžem prehlásiť, 
že som sa tejto téme venovala s maximálnym nasa-
dením a ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí 
svojím podpisom podporili petíciu. Rozhodnutie o 
nej, je už v rukách kompetentných orgánov. 

Napriek silnej chrípke, ktorá postihla náš región, 
pokračujeme stále v prácach na prístavbe mater-
skej škôlky Lienka, ktorú, dúfam, otvoríme ešte 
pred letnými prázdninami, čo nám výrazne pomôže  
s umiestnením ďalších detí do tohto predškolského 
zariadenia. Pracujeme stále aj na oprave palubov-
ky v telocvični ZŠ s MŠ Slovanská, na legislatív-
nom procese a verejnom obstarávaní ohľadom 
projektu vybudovania nájomných bytov na Ko-
lonke, na spracovaní projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu a nadstavbu SOV-ky  na Ná-
mestí slobody a finišujeme aj s projektom  vybu-
dovania a komplexnej obnovy  autobusového 
nástupišťa pri železničnej stanici. Uskutočnilo 
sa aj rokovanie s trenčianskym županom k príprave 
podkladov na vybudovanie nového kruhového 
objazdu smerom na Streženice ako aj stretnutie 
s tenistami kvôli vybudovaniu zázemia na teni-
sových dvorcoch. Som presvedčená, že aj účasť 
mesta Púchov na januárovom celoslovenskom 
veľtrhu Slovakiatour, ktorého súčasťou bolo aj 
prevzatie ocenenia  o najkrajšie mesto, o ktorom 
ste rozhodli vaším hlasovaním, bude prínosom pre 
zvýšenie cestovného ruchu v celom našom regióne. 

Pred nami je február a v ňom  nás čaká zasadnutie 
mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Február 
bude plný plesov, fašiangových dobrôt a zábav (i na 
pešej zóne a v divadle),  avšak tento mesiac sa bude 
niesť hlavne v politickom duchu, keďže posledný deň 
v mesiaci nás čakajú parlamentné voľby. 

Želám si len, aby sme  toto obdobie zvýšeného na-
pätia, agresie, osobných útokov a netolerancie vy-
držali a volili svojím srdcom. 
Takže milí priatelia: pevné nervy a správny výber pri 
voľbe našich zástupcov v parlamente! 

Katarína Heneková, primátorka mesta

Mesto zašle hlasovací preukaz voličo-
vi doporučenou zásielkou „do vlast-
ných rúk“ na adresu trvalého pobytu, 
ak v žiadosti neuvedie inú korešpon-
denčnú adresu, najneskôr tri pracov-
né dni od doručenia žiadosti. 

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Púchov a v deň konania volieb nebude môcť voliť v príslušnom 
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Púchov o vydanie hlaso-
vacieho preukazu.



5spravodajstvo

Kvízomaty predstavujú nelegálnu 
formu hrania hazardných hier, pre-
tože sú prevádzkované bez licencie. 
Majiteľom pohostinstiev tak hrozia 
vysoké pokuty v správnom konaní, 
ktoré sa môže skončiť až zatvorením 
prevádzky. „Chceme zdôrazniť, že 
kvízomaty sú hazardnými hrami, 
na ktorých prevádzkovanie musí 
byť našim úradom udelená licen-
cia. V prípade kvízomatov žiadne 
licencie udelené neboli, ide teda o 
nelegálny hazard, za ktorý hrozí 
pokuta vo výške od 20 000 do 500 
000 eur,“ hovorí generálny riaditeľ 
Úradu pre reguláciu hazardných hier 
Radko Kuruc.

Kvízomaty sú neregulovaným sek-
torom hazardu. Znamenajú stratu 
príjmov štátneho rozpočtu, ako aj 
rozpočtov miest a obcí. Okrem toho 
umožňujú hrať hry mladistvým a 
osobám vylúčeným z účasti na ha-
zardných hrách, čo je z hľadiska 
ochrany hráčov a ich rodín neprí-
pustné a v rozpore s podmienkami 
zodpovedného hrania. Práve preto 
úrad robí kroky na elimináciu kvízo-
matov.

Do boja proti kvízomatom sa zapoja aj obce a mestá 
Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) spojí sily v boji proti kvízomatom so Združením miest a obcí  
Slovenska (ZMOS). Spoločne budú šíriť osvetu a informovať majiteľov pohostinstiev v mestách a obciach  
po celom Slovensku o negatívnych dôsledkoch prevádzkovania hazardných hier bez licencie.

Zo stretnutí občanov, členov a poslancov VMČ. 8 
V mesiaci január 2020 sa vo VMČ č. 8 
uskutočnili verejné stretnutia obča-
nov s poslancami miestnej časti Nosi-
ce, Nové Nosice a Záskalie, zakončené 
spoločným stretnutím členov výboru. 
Schôdze viedli poslanci Mgr. Roman 
Špaček a Ing. Emil Filo. 

Na stretnutiach s občanmi boli vy-
hodnotené jednotlivé akcie za rok 
2019 a prezentované plánované čin-
nosti na rok 2020. Diskusie jednotli-
vých občanov boli veľmi plodné. Ob-
čania sa hlavne zaujímali o separáciu 
komunálneho odpadu, ku ktorej oča-
kávajú intenzívnejší prístup zo strany 
mesta. Kritika sa niesla na množstvo 
výtlkov na cestách, ktorých oprava 
je často len provizórna, nie poriad-
na. Občanom Nových Nosíc chýba 
potrebný chodník a oprava cesty až 
na koniec Novonosickej ulice. Tá je 
v havarijnom stave, pre prepadnuté 
krajnice a výtlky.

V Nosiciach občania očakávajú do-
končenie schválených investícií 

opravy cesty (úsek 300 metrov) a 
oplotenia MŠ Nosice. Zaujímali sa 
aj o stav futbalového ihriska a šat-
ní s možnosťou ich využitia. Viacerí 
občania boli rozčarovaní pre nein-
formovanosť mesta k budovaniu no-
vej cesty po telese starej železnice. 
Aj preto na stretnutie boli pozvaní 
zástupcovia zhotoviteľa Združenie 
Nimnica, ktorí informovali o výstav-
be novej železničnej trate a cesty 
po starom telese. Občania reagovali 
požiadavkami, aby po vybudovaní 
novej cesty bol vydaný zákaz vjazdu 
nákladným vozidlám s nosnosťou 
nad 3,5 tony, aby sa nezvýšila hluč-
nosť a neznehodnotilo sa prostredie 
v ktorom žijú a aby sa do projektu 
podporila myšlienka zokruhovania 
cyklotrasy Púchov - Nimnica - Nosice 
- Púchov.

Zo všetkých stretnutí boli riadne vy-
konané zápisy, ktoré budú postúpe-
né zodpovedným pracovníkom mes-
ta Púchov.

Roman Špaček, Emil Filo

Od novembra 2019 už bolo vyko-
naných takmer 400 dozorných akcií 
v pohostinstvách a reštauračných 
zariadeniach po celom Slovensku. 
Vo viacerých prevádzkach však 
fungovali kvízomaty naďalej, čím 
sa ich majitelia dopustili porušenia 
zákona, za čo im zo strany úradu 
hrozia sankcie. „Naším cieľom nie 
je zvyšovať počet sankcionovaných 
subjektov, naopak, chcem zabrá-
niť tomu, aby tento počet rástol, 
pretože výška pokuty môže byť pre 
prevádzkovateľov pohostinstiev až 
likvidačná. Aj preto sme sa obrátili 
na Združenie miest a obcí Sloven-
ska s prosbou o šírenie informačnej 
osvety v slovenských mestách a ob-
ciach,“ vysvetľuje Kuruc.

ZMOS  iniciatívu úradu víta. „Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska veľ-
mi intenzívne vníma problém 
kvízomatov, s ktorými bojujú 
naše obce a mestá už dlhodobo. 
Aj preto chceme byť pri riešení 
tohto problému nápomocní a už 
teraz pripravujeme podrobné 
informácie a materiály. Veríme, 
že sa prostredníctvom kompe-

tentných zástupcov miest a obcí 
dostanú až ku konečnému prevá-
dzkovateľovi a že tak prispejeme 
k zastaveniu šírenia nelegálneho 
hazardu a ochrane serióznych 
podnikateľov,“ dodáva predseda 
predstavenstva ZMOS Branislav 
Tréger.

Združenie miest a obcí Slovenska pre-
to v spolupráci s Úradom pre regulá-
ciu hazardných hier už v týchto dňoch 
začína informovať samosprávy o ziste-
niach, problémoch a spôsoboch, ako 
predchádzať porušovaniu príslušnej 
legislatívy.

Zdroj: zmos.sk, foto: pixabay
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Policajti z Považskej Bystrice žiadajú občanov o 
pomoc pri pátraní po nezvestnej osobe, 63-ročnej 

Božene Staňovejz Púchova - 
Horných Kočkoviec.

Nezvestnú Boženu Sta-
ňovú naposledy videli vo 
štvrtok 20. januára 2020 
asi o 5.30 hodine v mieste 
bydliska. Odtiaľ odišla na 
doposiaľ neznáme miesto 
a  od tej doby nie je známy 
jej súčasný pobyt, prípadne 

styky s inými osobami. 
Božena Staňová je vysoká asi 165 centimetrov, 

strednej postavy, má zelené oči, šedivé krátke vlasy. 
Naposledy mala oblečenú dlhšiu prešívanú bundu 
tmavej farby po kolená a na hlave mala čiapku. Aké-
koľvek informácie o pohybe či pobyte nezvestnej 
oznámte na najbližší policajný útvar alebo na bez-
platnú policajnú linku 158.  

Občania môžu podať informácie o nezvestnej aj 
na facebookovej stránke Policajného zboru formou 
súkromnej správy. 

KR PZ Trenčín 
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Mestská polícia

Polícia informuje

Zdravie

Chorobnosť v Púchovskom okrese hrozivo 
stúpla, je najvyššia v Trenčianskom kraji

Polícia upozorňuje, že v prípade alkoholu za volantom bude nekompromisná...               FOTO: KR PZ Trenčín 

Polícia pátra po nezvestnej Božene Staňovej

Ponáhľal sa do práce autom, v dychu 
mal viac ako jedno promile alkoholu 

Považskobystrickí dopravní policajti kontrolova-
li v obci Lúky 56-ročného vodiča Peugeotu, ktorý 
jazdil po parkovisku a pri parkovaní takmer narazil 
do iného vozidla. Vodiča podrobili dychovej skúške 
s výsledkom merania 0,49 mg/l, čo predstavuje 1,02 
promile alkoholu. Vodič policajtom uviedol, že ide do 
práce a vyjadril ľútosť, že jazdil v čase, keď bol pod 
vplyvom alkoholu. Ľútosť však nepomohla. Policajti 
vodiča po lekárskom vyšetrení umiestnili do policaj-

nej cely. Neminulo ho obvinenie z prečinu ohrozova-
nia pod vplyvom návykovej látky.

Denne apelujeme na vodičov, aby sa správali zod-
povedne a nejazdili pod vplyvom alkoholu alebo 
iných omamných látok. Sankcie za jazdu pod vply-
vom alkoholu sú vysoké. Taxík by rozhodne vyšiel 
lacnejšie. V kontrolách na zisťovanie alkoholu bude-
me pokračovať naďalej na celom území trenčianske-
ho kraja.                  KR PZ Trenčín

Dvadsať eur za zatúlaného psa
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie o pohybe psa bez dozoru na Gorazdo-
vej ulici. Hliadka na mieste zistila priestupok proti 
verejnému poriadku – výskyt túlavého psa čiernej 
farby. Kríženec bol začipovaný, nemal obojok, 
vôdzku ani viditeľné zranenia. Asi pol hodinu po 
nájdení psa ho mestskí policajti vydali majiteľovi. 
Priestupok vyriešili blokovou pokutou vo výške 
20 eur.

Zmohol ho alkohol
Mestskí policajti zasahovali na základe telefo-

nického oznámenia na Ulici Janka Kráľa, kde mal 
pred domom ležať na zemi muž po vplyvom al-
koholu. Hliadka mestskej polície zistila na mieste 
priestupok proti verejnému poriadku, opitého 
muža z Púchova odprevadili domov. Ešte pred-
tým však za priestupok proti všeobecne záväzné-
mu nariadeniu mesta zaplatil blokovú pokutu vo 
výške 30 eur.  

Desať eur za pálenie odpadu
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Novonosickej ulici 
páli jeden z obyvateľov v záhrade odpad. Hliadka 
po príchode na miesto zistila, že sa dopustil prie-
stupku – porušeniu všeobecne záväzného nari-
adenia. Mestskí policajti ho potrestali blokovou 
pokutou vo výške 10 eur. 

V unimobunke bolo všetko OK
Príslušníci púchovskej mestskej polície vykona-

li kontrolu osôb bez domova v unimobunke pri 
cintoríne na Komenského ulici. V unimobunke sa 
nachádzali iba osoby, ktoré boli na zozname, iné 
osoby tam neboli.  

Auto prekážalo pri kopaní
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie od pracovníka vodárni, podľa ktorého 
na Ulici 1. mája v Púchove vykonávajú výkopové 
práce, pri ktorých im prekážalo osobné motorové 
vozidlo. Prostredníctvom stálej služby Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru preverili policajti 
majiteľa vozidla, ktorý bol z Dolnej Breznice. Ten 
ich informoval, že s automobilom je v Púchove 
jeho manželka, ktorú telefonicky informoval, aby 
vozidlo preparkovala. Následne mestskí policajti 
informovali pracovníka vodohospodárskej spo-
ločnosti. 

Nenašli ju...
Na oddelenie púchovskej mestskej polície pri-

niesol obyvateľ Púchova detskú žltú peňaženku. 
Okrem karty Slovenskej autobusovej dopravy 
Trenčín v peňaženke nebolo nič. Hliadka mests-
kej polície sa podľa mena a adresy na preukážke 
pokúsila vyhľadať majiteľku karty. Tá však na uve-
denej adrese nebývala. 

Aj takto „separujú“ niektorí Púchovčania. Cena za 
odpad potom zákonite rastie...

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 
Púchovskom okres v minulom týždne hrozivo stúpla. 
Kým v predchádzajúcom týždni bola na úrovni 2353 
ochorení na 100.000 obyvateľov, v minulom týždni 
stúpla na úroveň 4931 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. Chorobnosť v okrese Púchov je zároveň naj-
vyššia v celom Trenčianskom kraji. V okrese Trenčín, 
ktorý je druhý najviac postihnutý akútnymi respirač-
nými ochoreniami, bola minulý týždeň chorobnosť 
„iba“ 2579 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia 
chorobnosť – 1400 ochorení na 100.000 obyvateľov, 
bola v okrese Nové Mesto nad Váhom. Lekári v Tren-

čianskom kraji nahlásili v minulom týždni 8099 akút-
nych respiračných ochorení. Chorobnosť v porovna-
ní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 65 percent. 

Z celkového počtu ochorení bolo 1644 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s pred-
chádzajúcim týždňom stúpla o 194 percent. Chrípka 
najviac trápila deti od šesť do 14 rokov. Pre chrípku 
museli prerušiť školskú dochádzku v troch mater-
ských školách v okrese Trenčín a po jednej v okrese 
Bánovce nad Bebravou a Partizánske. V Púchovskom 
okrese napriek najvyššej chorobnosti nebolo potreb-
né pre chrípku prerušiť školskú dochádzku.             (r)
vzdelávací proces bol v Púchovskom okrese prerušený v 
ZŠ Mládežnícka, ZŠ Záriečie, Cirkevná ZŠ sv. Margity.  -r- 

Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Výchovno- 
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Januárové vítanie 
detí  do života 

Hugo Chupáč Jakub Kupka Tobias Marinič Zoja Martinková

Linda MočkováMartin Metelka

Richard Crkoň Anna Brtišová Adam Ďurovec Timon Dvorský

28. január 2020 
Župný dom  (ďalšie foto na nasledujúcej strane)

Karolína Rafajová Kristína Škumátová Andrej Sluštík Emília Ninisová
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Martin Luhový Marek Podstránsky

Alica Ševelová Ján Holický Dorota Bebčáková Sofia Rudincová

Najčastejšie mená, ktoré rodičia vy-
berajú svojim potomkom sú v prí-
pade chlapcov Richard, Filip alebo 
Tobiáš či Tobias. V jednom prípade 
si rodičia dokonca vybrali málo po-
užívané krstné meno Jerguš, ktoré 
vzniklo ako slovenská domáca po-
doba gréckeho mena Gregor. U no-
vonarodených dievčat sme sa vlani 
najčastejšie stretávali s menami 
ako Sofia, Nina alebo Barbora. Pri 
dievčenských menách rodičia často 
hľadajú inšpiráciu v zahraničí, po-
pulárne sú napríklad Tiffany, Melany 
alebo Maggie.

Od nového roka, teda od 1. januá-
ra 2020 platia novelizované Zásady 
podpory mladých rodín v meste Pú-
chov, na základe ktorých dochádza 
k zvýšeniu príspevku pri narodení 
prvého dieťaťa z pôvodných 100 eur 
na 200 eur a zo 66 eur na 100 eur pri 
každom ďalšom narodenom dieťati. 
Podmienkou je, aby rodičia dieťaťa 
a takisto dieťa malo trvalý pobyt v 
meste Púchov – výnimkou je osa-

melo žijúci rodič. „Mojím prianím 
je, aby bolo mesto Púchov naozaj 
dobrým miestom pre život, aby sa 
v ňom dobre žilo celým rodinám. 
Preto sa snažíme v rámci mestskej 

politiky, aby Púchovčania, teda ob-
čania s trvalým pobytom v meste 
mohli využívať výhody a benefity v 
rôznych oblastiach života a fungo-
vania v rámci mesta, a aby mesto 

v konečnom dôsledku získavalo 
nových obyvateľov. A takýmto spô-
sobom treba chápať aj navýšenie 
príspevku pri narodení dieťaťa,“ 
vysvetľuje primátorka Púchova Ka-
tarína Heneková.

Ide o dobrovoľnú a jednorazovú po-
moc mesta Púchov, ktorá je poskyto-
vaná z rozpočtu mesta schváleného 
mestským zastupiteľstvom. Výšku 
finančnej podpory môže mestské 
zastupiteľstvo v Púchove každý rok 
prehodnotiť v súvislosti s rozpočto-
vými možnosťami mesta. „Verím, že 
sa nám postupnými krokmi podarí 
priebežne túto sumu ešte navýšiť,“ 
dodáva primátorka. 

Radnica pripravuje vítanie najmen-
ších občiankov približne šesťkrát do 
roka. Najbližšie sa uskutoční v marci, 
kedy dostanú pozvanie rodičia detí 
narodených v decembri 2019, janu-
ári a februári 2020.

-msu-tm-

Vlani sa v Púchove narodilo takmer 180 detí
Počas uplynulého roku sa v Púchove narodilo 177 detí, z toho 93 chlapcov a 84 dievčat. Celkovo je 
to o jedenásť detí menej ako v roku 2018. 
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V čase, keď krajiny hlásia podozrenia 
a potvrdené prípady ochorenia spô-
sobené novým koronavírusom 2019-
nCoV, prebieha v európskom regióne 
chrípková sezóna. Ochorenie spôso-
bené novým koronavírusom sa preja-
vuje príznakmi podobnými klasickým 
respiračným ochoreniam – horúčka, 
kašeľ, dýchavičnosť, ochorenie môže 
prerásť až do zápalu pľúc.

V prípade, že ste neboli v krajinách, 
kde sa nový koronavírus nachádza, 
respektíve ste neboli v kontakte s oso-
bami, ktoré uvedené krajiny navštívili, 
ide s veľkou pravdepodobnosťou o 
klasickú chrípku či prechladnutie, a 
preto netreba podliehať panike. Sa-
mozrejme, aj v prípade klasického re-
spiračného ochorenia vrátane chrípky 
je dôležité kontaktovať svojho ošetruj-
úceho lekára, pretože i tieto ochorenia 
môžu spôsobiť vážne zdravotné kom-
plikácie. 

"Ministerstvo zdravotníctva SR a 
Úrad verejného zdravotníctva SR 

situáciu vo výskyte nového korona-
vírusu podrobne sledujú. Kľúčové re-
zorty na Slovensku vykonávajú všet-
ky potrebné preventívne opatrenia s 
cieľom maximálnej ochrany zdravia 
ľudí a preverujú pripravenosť jednot-
livých rezortných zložiek v prípade 
riešenia krízových situácií." povedal 
hlavný hygienik SR Ján Mikas.

ODPORÚČANIA PRE OSOBY, KTORÉ SA 
NACHÁDZAJÚ V OBLASTI ZASIAHNU-
TEJ KORONAVÍRUSOM:
• dodržiavať prísnu osobnú hygienu, 
najmä dôkladné umývanie rúk a hy- 
gienu potravín,
• vyhýbať sa preplneným miestam a 
miestnym trhom s predajom rýb a ži-
vých zvierat v zasiahnutých ázijských 

oblastiach,
• 14 dní od príchodu z postihnutej 
oblasti je potrebné kontrolovať svoj 
zdravotný stav,
• v prípade klinických príznakov po 
návrate je potrebné vyhľadať leká-
ra a informovať ho o cestovateľskej 
anamnéze.
V súvislosti s novým koronavírusom 
2019-nCoV, bude Úrad verejného 
zdravotníctva SR priebežne aktualizo-
vať vydávané informácie a poskytovať 
ich odbornej i laickej verejnosti.
Úrad verejného zdravotníctva záro-
veň dáva do pozornosti činnosť Call 
centra s nepretržitou prevádzkou, 
odborníci tam odpovedajú na otáz-
ky týkajúce sa nového koronavírusu. 
Ľudia môžu odborníkov kontaktovať 
cez emailovú adresu novykoronavi-
rus@uvzsr.sk ako aj na telefónnom 
čísle 0917 222 682. V súvislosti s no-
vým koronavírusom 2019-nCoV, bude 
Úrad verejného zdravotníctva SR prie-
bežne aktualizovať vydávané informá-
cie a poskytovať ich odbornej i laickej 
verejnosti.         ÚVZ SR, foto: pixabay

Koronavírus sa na Slovensku zatiaľ nepotvrdil 
Nový koronavírus 2019-nCoV nebol k 3. 2. 2020 potvrdený u žiadnej osoby na Slovensku. Výsledky laboratórnych 
vyšetrení u všetkých osôb s podozrením na ochorenie spôsobené novým koronavírusom boli negatívne. 

Na Slovensku aktuálne zaznamená-
vame lokálne epidémie chrípky. Pred-
pokladá sa, že chorobnosť na chrípku 
a jej podobné ochorenia bude ešte 
narastať. Nárast chorobnosti v tomto 
období je očakávaným javom. 

Dôležitá je účinná prevencia
V čase stúpajúceho počtu chorých 
na chrípku je v rámci prevencie 
vhodné vyhýbať sa uzavretým pries-
torom s vysokou koncentráciou ľudí. 
Chorí na chrípku by nemali chodiť 
do práce či školy. Chrípka nie je ba-
nálne ochorenie, môže spôsobiť 
vážne komplikácie zdravia, treba ju 
vyležať a v liečbe sa riadiť pokynmi 
ošetrujúceho lekára.

V prípade predškolských zariadení 
je potrebné zo zákona vykonávať 
takzvaný „ranný filter", vďaka ktoré-
mu by mala zodpovedná osoba v 
zmysle ochrany zdravia zamedziť, 
aby sa do kolektívu dostalo choré či 
nedoliečené dieťa. Dôležité je takisto 
dbať na pravidelné vetranie miest-
ností, mimoriadne potrebné je dbať 
na časté umývanie rúk, vďaka čomu 
sa výrazne znižuje riziko prenosu re-

spiračných ochorení. Člen rodiny s 
chrípkou by mal mať vyčlenený prí-
bor, taniere, poháre. U chorej osoby 
má význam používanie rúšok. Povr-
chy a kľučky možno dezinfikovať dez-
infekčnými prostriedkami s obsahom 
chlóru či jódu.

Obranyschopnosť organizmu možno 
podporiť zvýšeným príjmom vitamí-
nov, najmä vitamínu C. Proti chrípke 
sa ešte stále možno chrániť aj očko-
vaním. Ide o najúčinnejšiu prevenciu 
proti tomuto ochoreniu. Dostatočná 
hladina ochranných protilátok sa v 
tele vytvorí po 10 až 14 dňoch po oč-
kovaní.

Príznaky chrípky - vysoká teplota, 
kašeľ, bolesť kĺbov
Chrípka má náhly nástup príznakov 
z plného zdravia, je sprevádzaná vy-
sokou teplotou. Typickým úvodným 
príznakom je bolesť kĺbov a svalov, 
silná bolesť hlavy. Chrípka sa prejavu-
je suchým a dráždivým kašľom, často 
sa objavuje zimnica a triaška. Po 48 
hodinách sa môže prejaviť nádcha a 
bolesť hrdla. K úplnému uzdraveniu 
obvykle dôjde do 2 až 4 týždňov od 

prvých príznakov. Chrípka je vírusové 
ochorenie, a preto sa nelieči antibio-
tikami. Jej liečba spočíva v zmierňo-
vaní príznakov podávaním liekov na 
zníženie telesnej teploty, proti kašľu, 
bolesti hlavy a proti zápalu dýchacích 
ciest. Treba si dopriať veľa spánku a 
teplého čaju.

Netreba podliehať panike
Chrípková sezóna aktuálne prebieha 
v období, kedy mnohé krajiny hlá-
sia podozrenia a potvrdené prípady 
ochorenia spôsobené novým koro-
navírusom 2019-nCoV. Ochorenie 
spôsobené novým koronavírusom 
sa prejavuje príznakmi podobnými 
klasickým respiračným ochoreniam 
– horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, ocho-
renie môže prerásť až do zápalu pľúc.

„V prípade, že ste neboli v kraji-
nách, kde sa nový koronavírus 
nachádza, respektíve ste neboli v 
kontakte s osobami, ktoré uvedené 
krajiny navštívili, ide s veľkou prav-
depodobnosťou o klasickú chrípku 
či prechladnutie, a preto netreba 
podliehať panike. Samozrejme, aj 
v prípade klasického respiračného 

ochorenia vrátane chrípky je dôle-
žité kontaktovať svojho ošetrujúce-
ho lekára, pretože i tieto ochorenia 
môžu spôsobiť vážne zdravotné 
komplikácie," dodal hlavný hygienik 
SR Ján Mikas.

Chrípková sezóna a chrípková 
epidémia
Chrípková sezóna trvá na severnej 
pologuli od októbra daného roka do 
konca apríla nasledujúceho roka (od 
40. kalendárneho týždňa aktuálne-
ho roka do 18. kalendárneho týždňa 
nasledujúceho roka). Ide o obdobie, 
kedy odborníci predpokladajú väčší 
výskyt chrípky a jej podobných ocho-
rení.

Počas chrípkovej sezóny môže dôjsť 
k chrípkovej epidémii. Podľa geogra-
fického šírenia sa rozlišuje lokálna, 
okresná, krajská a celoštátna epidé-
mia. Vo všeobecnosti hovoríme o epi-
démii vtedy, ak ide o nahromadenie 
viacerých alebo mnohých ochorení 
vyvolaných v pomerne krátkom čase 
na ohraničenom mieste tým istým 
pôvodcom nákazy.
                                                          ÚVZ SR

Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky 
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Testovanie piatakov ZŠ 2019

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

sa nachádzali úlohy zamerané na čítanie s poro-
zumením, vyvodzovanie súvislostí na základe ur-
čitých znalostí a uplatnenie teoretických poznat-
kov v praktických úlohách. Každý z testov mal 30 
úloh a na vypracovanie mali žiaci stanovený čas 
60 minút.

Celoslovenskému testovaniu predchádzala prí-
prava na Testovanie 5 v podobe elektronického 
testovania, do ktorého sa mohli zapojiť žiaci 5. 
ročníkov zo škôl s požadovaným počítačovým vy-
bavením a internetovým pripojením. Elektronický 
test bol sprístupnený v dňoch 5. – 7. novembra 
2019 a zapojilo sa doň takmer 8.000 piatakov z 
313 základných škôl. Pre školy, ktoré nemali vytvo-
rené vhodné podmienky pre tento typ testovania, 
bol tento elektronický test sprístupnený vo formá-
te PDF na webovom sídle NÚCEM. Žiaci tak mohli 
prípravný test riešiť v papierovej podobe.

Výsledky žiakov z Testovania 5 - 2019 sa dozvedeli 
školy koncom roku 2019. Kompletné výsledkové 
listiny škôl a jednotlivých žiakov boli odoslané 
školám elektronicky v druhej polovici januára 
2020.

Slavomír Flimmel, zdroj: www.minedu.sk

Koncom minulého roku sa na základných školách uskutočnilo Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. 

Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenské-
ho jazyka a literatúry. Do testovania sa tento rok 
zapojilo celkovo 1489 základných škôl s počtom 
takmer 52 800 žiakov. Žiaci so zdravotným zne-
výhodnením predstavovali vyše 7,6 percenta z 
celkového počtu prihlásených piatakov, žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo 
takmer 4,8 percenta.

Cieľom Testovania 5 je získanie objektívnych infor-
mácií o výkone žiakov pri vstupe na druhý stupeň 
ZŠ, overenie úrovne ich vedomostí a zručností, 
schopností aplikovať poznatky v praktických úlo-
hách a schopností logicky myslieť, poskytnutie 
školám a širokej odbornej verejnosti spätnej väz-
by a komplexnejšieho obrazu o vedomostiach a 
zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, 
ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Test z matematiky obsahoval úlohy, v ktorých je 
potrebné najskôr porozumieť zadaniu a následne 
aplikovať vedomosti a zručnosti. Úlohy s matema-
tickým aj reálnym kontextom boli rozvrstvené od 
veľmi jednoduchých až po logicky náročnejšie, 
kde sa od žiakov vyžaduje analýza alebo hodnote-
nie. V testoch z vyučovacieho jazyka slovenského 

Výsledky Testovania 5 v púchovských 
základných školách:
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Srdiečkové tvorenie učiteliek materských škôl 

95 rokov oslávia až dve župné knižnice

Spoločnosť pre predškolskú výchovu (SPV) - regi-
ón Púchov dňa 16. 1. 2020 v priestoroch Materskej 
školy, Požiarna 1292/11, Púchov zrealizovala pre 
učiteľky materských, základných škôl a asisten-
tov učiteľov tvorivú dielňu „Srdiečkové tvorenie s 
Eňou“ pod vedením lektorky Eleny Joachymstálo-
vej, ktorá účastníčkam podujatia prakticky pred-
viedla možnosti inovatívneho tvorenia ozdob-
ných, dekoratívnych a darčekových výrobkov s 
použitím nového materiálu v spojení s rozličnými 
pomôckami a ozdobami. Témou tvorenia bolo 
„srdiečko“ v rôznych a rozličných farebných pre-
vedeniach výtvarných techník, ktoré sa dá využiť 
ako Valentínka, tiež ako prvok výzdoby priestorov 
k pripraveným besiedkam pre mamy a rôzne osla-
vy. Účastníčky v praktickej časti podujatia získané 
informácie využili pri individuálnom tvorení svoj-
ho výrobku z pripraveného materiálu. V priebehu 
tvorivej práce predsedníčka spoločnosti Jitka Bie-
liková informovala členky aj o ďalších pripravo-
vaných zaujímavých podujatiach zameraných na 
workshopy a konferenciu SPV v Piešťanoch.

Viera Češková a Jitka Bieliková

Takmer celé storočie zabezpečujú 
prístup občanov k informáciám, 
pomáhajú zvyšovať úroveň gramot-
nosti obyvateľstva, sprostredkúvajú 
poznatky, prenášajú do bájnych 
svetov či zabávajú. Reč je o dvoch 
župných knižniciach, ktoré tento 
rok oslávia úctyhodné 95. výročie 
od svojho založenia.

Verejná knižnica M. Rešetku v 
Trenčíne, nesúca názov po sloven-
skom bernolákovcovi a národovco-
vi Michalovi Rešetkovi, vznikla pô-
vodne ako mestská knižnica v roku 
1925. Dnes je zároveň regionálnou 

knižnicou pre Trenčiansky, Novo-
mestský, Bánovecký a Myjavský 
okres. Z rovnakého roku pochádza 
aj doteraz prvý známy dokument 
o Považskej knižnici. Tá so svoji-
mi pobočkami na dvoch sídliskách 
mesta plní funkciu nielen mestskej, 
ale aj regionálnej knižnice pre okre-
sy Púchov, Považská Bystrica a Ila-
va. Knižnica Milana Rešetku prešla 
transformáciou z okresnej knižnice 
na krajskú v roku 1996. Považská 
knižnica získala právnu subjektivitu 
v roku 1999 a jej zriaďovateľom sa 
taktiež stal Trenčiansky samospráv-
ny kraj (TSK).

Čo obe knižnice pripravujú pre svo-
jich priaznivcov v rámci osláv svojich 
okrúhlych výročí? „Deväťdesiate piate 
výročie knižnice si plánujeme pri-
pomenúť pri slávnostnom otvorení 
zrekonštruovaných priestorov budo-
vy knižnice na Ulici Štúrova 41/14, 

ktoré by sa malo uskutočniť v druhej 
polovici roku 2020“, uviedla riaditeľka 
Považskej knižnice Ivana Knappová. 
Kompletnú renováciu tejto národ-
nej kultúrnej pamiatky, týkajúcu sa 
nielen strešnej a podkrovnej časti 
knižnice, ale i viacerých interiérových 
úprav, zabezpečuje TSK.

Verejná knižnica M. Rešetku v Tren-
číne začne svoje jubileum oslavovať 
už vo februári inštaláciou výstavy  

s názvom 95. rokov trenčianskej kniž-
nice. „Vernisáž výstavy budú tvoriť te-
matické fotografie, dokumenty a kniž-
né artefakty, ktoré dotvárajú históriu 
Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 
pri príležitosti 95. výročia jej založenia 
14. februára 1925,“ prezradila Gabriela 

Krokvičková, riaditeľka knižnice. Kniž-
nica zároveň plánuje upozorniť na 
svoje narodeniny inštaláciou špeciál-
nych fólií s odkazom na 95. výročie na 
knižničné okná. Dôvodom na oslavu 
bude podľa slov riaditeľky aj dokon-
čenie stavby externého výťahu a jeho 
prevzatie do užívania. Výťah, ktorý 
umožní vstup na najvyššie poscho-
dia aj imobilným čitateľom, buduje 
trenčianska župa pri pobočke kniž-
nice na Jaselskej ulici.    Zdroj: TSK 
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streda: 12. 2. 
Kreatívny workshop: Ochranný 
krém na ruky, o 17:00 h
Milé dámy, je tu čas práve pre vás! Príďte si 
vyrobiť svoj vlastný prírodný krém na ruky, 
ktorý vás ochráni počas zimných dní. Krém 
budete vyrábať čisto z prírodných prísad a 
byliniek. Workshopom vás bude sprevádzať 
Hela Pela. Čitáreň ŽD. Vstupné: 10 €.

streda 19.2. 2020 
NaCeste: Prvý dotyk s Bali, o 18:00 h  
Krajina chrámov, ryžových polí, kvetov, opíc, tyrkysovej vody a zelenej džun-
gle...ale na druhej strane krajina plastov, mopedov a nekontrolovateľného tu-
rizmu. Moja prvá návšteva tak ospevovanej krajiny. Rozčarovanie? Sklamanie? 
Nadšenie? Skôr smútok z toho, ako si vieme tak krásnu planétu ničiť na úkor 
nášho komfortu. Čitáreň ŽD. Vstupné: dobrovoľné.

Február 2020
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898
Otváracie hodiny múzea: 

ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda: 5. 2., 19.30 h  

SLUŠNÍ CHLAPCI
ZLOČINCI NA ÚROVNI. Režisér a scenárista Guy Ritchie opäť prichádza so štýlovou akčnou ko-
médiu 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 vybudoval výnosné marihuanové impérium. Keď sa v podsvetí začne šuškať, 
že chce skončiť s biznisom 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 €.

Piatok: 7. 2., 19.30 h     Sobota: 8. 2., 17.30 h

ROMÁN PRE POKROČILÝCH
Aký je život rozvedených mužov oddelených naštvanou exmanželkou nielen od stalo, postele 
ale aj účtov? Ako zapôsobí rozvod na ich morálku a sebavedomie? Toto všetko sa dozviete z ko-
rektnej komédie s Marekom Vašutom v hlavnej úlohe. Hlavný hrdina noblesný šarmantný sveták 
Rudolf (Marek Vašut) sa po rozvode zapríčinenom jeho nerozvážnou milostnou avantúrou musí 
presťahovať z prepychu veľkomesta do provinčného hotela, ktorý vlastní so svojim roztopašným 
bratom Arnoštom (Miroslav Etzler). Rudolf je “mierne” rozladený a zmieta sa medzi odhodlaním 
usadiť sa v kľudnom monogamnom vzťahu a medzi nástrahami, ktoré mu denne pripravuje no-
torický flamender a sukničkár Arnošt. A akoby trestom už nebolo časté bolenie hlavy z  „opice“, 
musia sa obaja páni vysporiadať i s protivnou a všetkého schopnou majiteľkou vedľajšieho hotela 
(Jitka Čvančarová), ktorej tak nejakým omylom vyhlásili vojnu. Vďaka vytrvalému výchovnému 
pôsobeniu hotelovej recepčnej Nikoly (Berenika Kohoutová) sa Rudolfovi podarí nadviazať mo-
nogamný vzťah. Svet je však malý a lož má krátke nohy.. Víťazstvo preto nemusí vyzerať vždy tak, 
ako si ho predstavujeme…
MN 12 rokov – ČR – Magicbox – 95´ – originál verzia – komédia.Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €

Sobota: 8. 2., 15.30 h

CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Espenove nové dobrodružstvo začína trošku nešťastne. Kristínini rodičia, kráľ Erik a kráľovná 
Viktória, sú otrávení a z tohto hrozného činu sú falošne obvinení obaja Espenovi bratia. Obaja 
nešťastníci sú ihneď uvrhnutí do väzenia a čakajú na popravu. To by ale nebol Espen, aby nenašiel 
spôsob, ako zložitú situáciu vyriešiť! Presvedčí princeznú Kristin, aby sa s ním vydala hľadať báj-
ny zámok Soria Moria, ktorý je vraj celý postavený z rýdzeho zlata. Tu sa podľa dávnych povestí 
ukrýva prameň zázračnej živej vody a s jej pomocou chce Erik zachrániť život kráľa a kráľovnej  a 
aj svojich bratov. Ale existuje vôbec taký zámok? Nie je to len fikcia? A je v ňom naozaj živá voda? 
Espen musí konať rýchlo, v pätách je mu totiž banda zlých Dánov, ktorí nenávidia ich kráľovstvo 
viac než čokoľvek iné a chcú Espena a Kristin za každú cenu zastaviť. Pokiaľ Espen a Kristin nebudú 
úspešní, bude to znamenať koniec nielen pre bratov a kráľovstvo, ale možno aj pre celý svet!
MN 12 rokov – Maipo Film, Nórsko   – Cinemart  -  99 ´-  česká dabing  – fantasy rozprávka. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.  

Streda: 12. 2., 19.30 h       Piatok: 14. 2., 17.30 h  

SVIŇA
Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, odohráva sa vo svete vysokej politiky, mafie bielych go-
lierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí. Krajinku kdesi pod 
horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení s politikou, mafiou, ale aj s políciou, 
súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka zmizne z resocializačného centra, no nikomu nechý-
ba. O nútenom sexe a drogách chce povedať na polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý 
sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie, vydierania. Talentovaný politik 
sa stane predsedom a ovládne celú krajinu, pretože kto má moc, má pod palcom aj políciu, aj 
štátne obchody. Z malého veksláka sa stáva veľký vydierač, ktorý s ľuďmi narába ako so šachový-
mi figúrkami. Lenže môže pravda prežiť, medzi ľuďmi, ktorým ide o prachy a moc? Alebo sa boh 
peňazí neštíti ani vraždiť? Scenár a réžiu filmu mali v rukách dve výrazné osobnosti slovenského 
filmu Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann. Hrajú: Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano He-
riban, Gabriela Marcinková, Diana Mórová, Braňo Bystriansky, Szidi Tobiasz, Jakub Rybárik, Mária 
Schumerová, Dana Droppová, Petra Dubayová, Andrej Remeník a ďalší.
MN 15 rokov – Slovensko – Cinemart – 98´– slovenský verzia – thriller. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

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

Pondelok: 17. 2.        veľká sála    17.00 h, 19.00 h

CIGÁNSKI DIABLI
Cigánski Diabli /v zahraničí známi pod názvom Gypsy Devils/ prinášajú originálne nové skladby, v 
ktorých sa snúbia nezvyčajné hudobné kombinácie s nesmiernou dávkou temperamentu...Výni-
močný exkluzívny koncert v našom DIVADLE v Púchove bude pre vás určite skvelým umeleckým 
zážitkom... ale i skvelým tipom na VALENTÍNSKY DARČEK! Všetky vstupenky sú zlosovateľné! Mô-
žete vyhrať 3 x CD Cigánski diabli s podpis kartou, 2 ks vstupenky na Radošinské naivné divadlo  
13. 3., 2 ks vstupenky do kina na film podľa vlastného výberu. Na vstupenku napíšte meno, telefo-
nický kontakt a po koncerte vhoďte do urny pri informátorovi.  Predpredaj vstupeniek v pokladni 
kina alebo online www.kultura.puchov.sk.

Streda: 20. 2.       veľká sála     15.00 - 18.00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dobrú 
náladu sa postará Pavol Laták, úvod spestria kultúrnym programom  i deti z CVČ Včielka z  Púcho-
va. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 5. 2. 2020 v pokladni kina od 16.00 hod.

Pondelok: 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: 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, prí-
jemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cvičenie, sedenie, ak-
tívnu relaxáciu. 1 hodina =  3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Piatok: 7. 2, 14. 2, 21. 2, 28. 2.      tanečná sála       18.00 h

ZUMBA 
Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dyna-
mickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Vychád-
za z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Je to cvičenie, ktoré Vám zaručene 
zdvihne náladu, formuje boky, stehná a bruško. 1 hodina 3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk.

Streda: 12. 2., 19. 2., 26. 2.          tanečná sála       17.00 h, 18.00 h

ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČ. A POKROČILÉ
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napr. pre ženy so seda-
vým zamestnaním, pretože dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať telo. Jedenkrát v týždni jednu hodi-
nu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info na tel. 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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Streda: 5. 2.                                                                                                                                               
Brokolicová s syrovým krutónom                                                                                               
1. Konfitované kačacie stehienko, dus. čer-
vená kapusta s jablkom, gril. žemľový koláč
2. Zapek. kurací rezeň so šunkou, syrom a 
brokolicou, pažítková omáčka, dusená ryža
3. Špenát. lasagne so syrom, rajč. ragú a 
jemne pikantná rukola    
4. Listový šalát  "Cézar" s kúskami kur. mäsa, 
slaninka a cesnakový krutón, hobliny syra

Štvrtok: 6. 2.                                                                                                                                               
Ruský Boršč  zjemnený kyslou smotanou                                                                                      
1. Morčacie prsia capresse (mozzarella, 
rajčina, bazalka), hnedá om. a kurkum. ryža    
2. Obrátený br. rezeň s baby karotkou, jem-
nou horčicovou omáčkou a dusenou ryžou
3. Gratinovaná cuketa plnená zelenin. ragú 
so syrom, var. zemiaky s maslom a pažítkou  
4. Listový šalát  "Cézar" s kúskami kur. mäsa, 
slaninka a cesnakový krutón, hobliny syra   

Piatok: 7. 2.                                                              
Maslovo-zeleninová s cestovinou                                                                                                     
1. Steak z lososa na masle, špenátové pyré s 
figami a pórková zemiaková štrúdľa
2. Karbonátky z mletého mäsa, domáce 
krémové lečo a varené zemiaky s cibuľkou
3. Zemiaková haruľa s údeným mäsom a 
krúpkami, zákvas
4. Listový šalát  "Cézar" s kúskami kur. mäsa, 
slaninka a cesnakový krutón, hobliny syra   

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 4. 2.
Cesnaková so šunkou a syrom 
1. Bravčové stehno debrecínske, dusená 
ryža, uhorkový šalát    
2. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky,  
tatárska omáčka
3. Morčacie medailóniky so šampiňónovou 
omáčkou, varené zemiaky
Dezert: Citrónové rezy

Streda: 5. 2.
Fazuľová kyslá s mäsom
1. Divinové ragú na zelenine, pučené 
zemiaky (6,50 €)
2. Moravské koláče
3. Kurací steak zapekaný s hermelínom, 
dusená ryža
Dezert: Jahodové rezy s ovocím

Štvrtok: 6. 2.
Kalerábová s pohánkou
1. Zahradnícky sekaný rezeň, zemiakové 
pyré, červená repa
2. Bryndzové halušky, acidko
3. Morčací grilovaný steak, gratinovaná 
zelenina, zeleninový šalát 
Dezert: Ružové rezy 

Piatok: 7. 2.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami   
1. Bolonské špagety   
2. Šalát zeleninový s grilovanými kúskami 
lososa
3. Kuracia roláda so šunkou a syrom na 
bylinkovom rizote   
Dezert: Banánové rezy pod snehom

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 4. 2.
Frankfurtská s párkom
Mliečna zemiaková s mrveničkou
1. Kurací steak s tymianom na špenátovo-
-pohánkovom rizote so syrovou omáčkou
2. Žobrácke brav. vrecko (br. mäso, klobása, 
slanina, zemiaky, cibuľa, rajčiny, paprika)
3. Vypr. palacinka plnená syrom a šampi-
ňónmi, var. zemiaky, tatárska omáčka
4. Ľadový šalát s gril. kuracím steakom (suš. 
paradajky, cibuľa, semienka, parmezán)

Streda: 5. 2.
Hríbová krémova
Domáca francúzska
1. Kurací rezeň v cuketovo-zemiakovom 
cestíčku, zem. pyré, zeleninový šalát
2. Bravčové rezance na čínsky spôsob, 
dusená ryža
3. Jablková žemľovka s tvarohom, hrozien-
kami a ovocnou polevou
4. Ľadový šalát s gril. kuracím steakom (suš. 
paradajky, cibuľa, semienka, parmezán)

Štvrtok: 6. 2.
Bravčová gulášová
Zlatá šošovicová
1. Španielsky vtáčik (hov. mäso), dusená 
ryža, kyslá uhorka
2. Kuracie kocky na kari (farebná paprika, 
oriešky), pečené zemiaky s rozmarínom
3. Vyprážané syrové trio (eidam, oštiepok, 
niva), var. zemiaky, tat. omáčka
4. Ľadový šalát s gril. kuracím steakom (suš. 
paradajky, cibuľa, semienka, parmezán)

Piatok: 7. 2.
Sedliacka hrachová s údeninou
Minestrone
1. Važecká pochúťka v zemiakovej placke, 
kapustový šalát
2. Pečené kuracie stehienka(dolné) s čili a 
medom, dusená ryža, kompót
3. Bryndz. halušky so slaninou/bez, zakysanka
4. Ľadový šalát s gril. kuracím steakom (suš. 
paradajky, cibuľa, semienka, parmezán)

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu 5,00 Є
Utorok: 4. 2. 
Karfiolová s pórom, chlieb
1. Pečený bôčik plnený, hlávková smotano-
vá kapusta, kysnutá knedľa
2. Zapekaný rybací karbonátok, var. zemia-
ky, cviklový šalát
3. Grilovaný hermelín, brusnicová omáčka, 
pečené  zemiaky

Streda: 5. 2.
Slepačia s rezancami, chlieb
1. Jelenie ragú na zelenine, krupic. halušky
2. Kur. gyros na zel. šaláte s dres. a toastom
3. Grilovaný hermelín, brusnicová omáčka, 
pečené  zemiaky

Štvrtok: 6. 2.      
Držková so zemiakmi, chlieb
1. Hov. roštenka na víne, ryža, šalát

2. Vyprážaný karfiol, zem. kaša, zel. šalát
3. Grilovaný hermelín, brusnicová omáčka, 
pečené  zemiaky
  
Piatok: 7. 2.
Šampiňónová sedliacka, chlieb
1. Kuracia zmes na zelenine, pučené zemi-
aky s bylinkami
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
3. Grilovaný hermelín, brusnicová omáčka, 
pečené  zemiaky

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 4. 2.
Kalerábová s pohánkou
1. Domáce šišky s ovocným džemom a 
cukrom 
2. Hovädzia sviečková na smotane, varená 
knedľa, brusnice  
3. Tibet: Kuracie mäso so zeleninou v seza-
movej omáčke, kukuricová ryža, miešaný 
zeleninový šalát 

Streda: 5. 2.
Zelerový krém so slaninovým chipsom, 
chlebové krutóny 
1. Francúzske zemiaky, červená repa 
2. Vyprážaný kurací CORDON BLEU, zemia-
kové pyré, uhorkový šalát 
3. India: Br. mäso na indický domáci štýl, 
chlieb NAAN, miešaný zeleninový šalát 

Štvrtok: 6. 2.
Paradajková s proven.i bylinkami a syrom 
1. Zelen.-syr. fašírka, varené zemiaky s ma-
slom a pažítkou, jogurt.-bylinkový dresing
2. Pečené kuracie stehno, hrášková ryža, 
ovocný kompót 
3. Tibet: Bravčové mäso SZECHAUN, zeleni-
nové rezance 

Piatok: 7. 2.
Hov. vývar s mäsom, zelen. a rezancami 
1. Bryndzové halušky so slaninkou, acido-
filné mlieko 
2. Bravčový „černohorský” rezeň, varené 
zemiaky, čalamáda 
3. India: BOMBAY pizza 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 4. 2.
Zeleninová krémová, krutóny    
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami     
1. Kurací plátok melba (broskyňa, syr) 
dusená ryža        
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa  
3. Bryndzové halušky so slaninkou     
4. Pizza Slovakia (pomodoro, klobása, 
slanina, baranie rohy, cibuľa, cesnak)      

Streda: 5. 2.
Hrachová s klobásou, chlieb     
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou     
1. Kurací rezeň „černohor“, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka     
2. Hovädzie námornícke mäso, dus. ryža     
3. Gril. hermelín  na listovom šaláte, pečivo                         

4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)    

Štvrtok: 6. 2.
Demikát, krutóny   
Hovädzí vývar „Rissi-Bissi“     
1. Kurací steak v syrovom cestíčku, zemia-
kové pyré, kyslá uhorka      
2. Divinový mexický guláš, hrášk. ryža
3. Cestovinový šalát s kuracím mäskom                                                                        
4. Pizza Margarita (pomodoro, syr mozza-
rella)                                                           

Piatok: 7. 2.
Sedliacka s krúpami, chlieb    
Slepačí vývar so špenátovými haluškami   
1. Kurací steak so sušenými paradajkami, 
nivová omáčka, dusená ryža   
2. Znojemská roštenka, ryža, hranolky   
3. Pečené buchty s tvarohom          
4. Pizza La Facile (pomodoro, syr, šunka, 
kukurica)  

Jedáleň Púchovčan 
Cena menu od 4,20 Є
Utorok: 4. 2.
Falošná - držková
1. Bravčové výpečky z krkovice, červená 
kapusta, knedľa
2. Kuracie rizoto so syrom, obedový šalát

Streda: 5. 2.
Fazuľová - dolniacka
1. Hovädzia roštenka so šunkou a nivou, 
dusená  ryža
2. Roľnícke zemiaky s mletým mäsom, 
obedový šalát

Štvrtok: 6. 2.
Boršč
1. Vypráž. filé, zemiakový šalát s majonézou
2. Kuracia „čína“, dusená ryža

Piatok: 7. 2.
Zemiaková na kyslo
1. Hovädzia pečienka štefanská, dus. ryža
2. Klopsy v rajčinovej omáčke, domáca 
knedľa

Theatro Restaurant 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok: 4. 2.
Sedliacka krúpová polievka so zeleninou                                                                                                
1. Marin. kur. kebab, jogurtový dressing, 
zeleninovo-listový šalát, steakové hranolky
2. Syrový karbonátok na smot.- zem. 
pyré a mrkvovo-citrónový šalátik                                                
3. Tekvicové halušky s ragú z hlivy ustrico-
vej, strúhaný syr a čerstvá bazalka
4. Listový šalát  "Cézar" s kúskami kur. mäsa, 
slaninka a cesnakový krutón, hobliny syra        
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Zo spomienok Vladimíra Kováčika
Vladimír Kováčik (nar. 12. 7. 1923 Vieska) je klientom Centra sociálnych služieb Chmelinec už od roku 1995. Nedávno 
tu oslávil so svojou manželkou Annou 70. výročie sobáša. Pri tejto príležitosti si zaspomínal na svoju mladosť:

Písal sa rok 1948, 10. marec. Tento deň nás prijali 
na výstavbu gumární šesť murárov. Boli to Franti-
šek Lukáč z Beluše, Ján Bombilaj z Dohňan, Tomáš 
Vajčner z Horných Kočkoviec, Ján Jánoško z Ihríšť, 
Ondrej Ištvánik a ja z Viesky Bezdedov. Stavbu vied-
la stavebná firma z Partizánskeho. Staviteľ bol pán 
Admiler, vedúci pán Šmatlák. Ich zástupcovia boli 
bratia Bebiakovci. Starší mal na zodpovednosti te-
sárov a mladší nás murárov a ostatných pracovní-
kov. Medzi železničným podjazdom pod dráhou a 
bránou do výrobnej haly, tak približne v strede, bol 
dlhý drevený barak. Tu bolo celé vedenie gumáren-
ského závodu. Bola tu aj vývarovňa a jedáleň pre 
zamestnancov. Varili sa tu len polievky – držková a 
gulášová. Boli také chutné, že každý hovoril, že to 
dokážu len naše mamičky.

Výplatu sme mávali každý týždeň, len presne ne-
viem, ktorý deň, lebo v poznámkach mám len me-
siac máj 1948. Škoda, že som si ich neurobil viac. 
V máji 1948 prišiel rečník z Bratislavy, podplukov-
ník Milan Polák, povereník stavebníctva. Tesári 
Milan Pobežal z Viesky a Ján Sivák z Beluše urobili 
tribúnu vysokú ako poľovnícky posed. Hovoril, že 

tu na tomto mieste bude stáť závod na výrobu 
pneumatík. Vtedy sa tomu hovorilo industrializácia 
Slovenska - začínali sa stavať továrne a priehrady. 
V Púchove sa vraj budú vyrábať pneumatiky. Ďalej 
hovoril, že tí, ktorí robíme na výstavbe továrne, ale 
aj tí, ktorí robia v poľnohospodárstve a všetci, ktorí 
budú mať záujem, pôjdu na zaučenie do Zlína ale-
bo do Mitasky Praha. Potom budú zaúčať ďalších. 
Pre začiatok v Púchove bude mať zamestnanie 
300 - 400 pracovníkov. Svojimi výrobkami preslá-
via Československo nielen doma, ale aj ďaleko za 
hranicami. 

Odvtedy gumárne zapustili na púchovskej zemi hl-
boké korene. Keď začala výroba pneumatík, závod 
z roka na rok rástol. Stavali sa nové haly, rozširovali 
sa príjazdové cesty. Zásluhou gumární sa v Púchove 
dvíhali ďalšie bloky moderných obytných domov. 

Poniektorí z nás zamestnancov stavebnej firmy z 
Partizánskeho sme sa stali zamestnancami Gumární 
1. mája. To nám previedla v jednom dni v pracovnej 
knižke pani Mikušová, pracovníčka osobného od-
delenia gumární. Výroba začala, ale dostavba fab-
riky pokračovala. Začiatky vo výrobe boli ťažké, ale 
napriek tomu aj radostné. Robili sme bez ohľadu na 
čas a na úkor svojho zdravia. Ventilácia bola zlá a čas-
to sa upchávala. Nešli sme za bohatstvom a slávou, 
ale len za púhym prežitím. V porovnaní s dneškom 
mám také tušenie, že aj keď máme demokraciu, 
vládu ľudu, aj slobodu slova, je dosť takých, čo pre 
slávu, moc a bohatstvo si demokraciu nectia. 

Rád si spomínam na všetkých spolupracovníkov. Už 
či pri výstavbe a potom pri začiatkoch výroby. Na 
všetko, čo nás zbližovalo. Sú to veselé aj zábavné his-
torky. Najviac nás vedel rozveseliť pán Jožko Matejič-
ka z Lednice. Mal som blízko neho v šatni kasničku. 
Mali sme ho ako gazdu. "Verboval" nás na majer a 
určoval, čo budeme ktorý robiť. Bolo to všetko len zo 
špásu. Raz cez svačinu prišiel ku nám nový pracov-
ník z iného oddelenia. Pýtal sa Jožka Matejičku či by 
aj on mohol ísť s nami na majer. Ten mu odpovedal, 
že áno a povedal mu vymyslený dátum. Dodal, aby 
si zobral aj vrecia pre zbožie. My sme na to zabudli, 
ale on nie - Jožko mu na žiadosť pohotovo odpove-
dal, že už majú dosť ľudí zblízka. Ušli roky a zostávajú 
len spomienky, ktoré nám pripomínajú našu mlado-
sť a začiatky výroby pneumatík. Všetci, čo sme ešte 
tu, sme vtedy prežívali mládenecké roky. Všetko, čo 
sme prežili, sú nezabudnuteľné zážitky. 

Po práci sme si našli čas a jednotlivé oddelenia hrali 
proti sebe futbal. Mali sme taký poriadok, že mohli 
hrať len neregistrovaní futbalisti. Spomienky sú ozaj 
silné putá, nezbavím sa ich, keď ma už raz prepad-
nú. Tam, kde sme mali futbalové ihrisko, teraz rastú 
prekrásne brezy. Viem si to miesto predstaviť podľa 
fotky. Veď takmer všetko sa zmenilo, len nie podjazd 
pod dráhou. V Púchove a Kočkovciach patril futbal 
medzi popredné športy. Kedysi bolo len jedno škvá-
rové ihrisko a aký je teraz športový areál. A kde to 
až dotiahol púchovský futbal. 85-te výročie založe-
nia futbalu v Púchove sme mali inak oslavovať. Keď 
aj Púchov vypadol z Corgoň ligy, mal zostať aspoň 
v prvej lige. To nemali urobiť svojim fanúšikom, to 
sme si nezaslúžili. 

Keď tak pozerám na starú fotku, tak sa mi pozdáva. 
Ako by sa mi minulosť vracala. A nič krajšieho nie 
je. Veď sme boli mladí, plní elánu. Mali sme mnoho 
spoločného, no zároveň prichádza na mňa smútok 
za tými, ktorí už odišli. Čas nešetrí nikoho. Ako roky 
pribúdajú nás živých pamätníkov na výstavbu gu-
mární a začiatok výroby ubúda. Zostávajú len spom-
ienky. Naozaj čudné sú cesty nášho života. 

Ľudské osudy sú rôzne. Niektorí bývalí spolupra-
covníci v gumárňach sme sa zišli po viac ako 50-tich 
rokoch zase v Domove dôchodcov v Púchove. Ob-
čas pri stretnutí si zaspomíname, ako sme pracovali. 

Úplne pri samých začiatkoch sú to: pani Genia Svin-
čáková, Matilda Kvasnicová, Anna Rosinová, Mária 
Mikulová. Neskôr aj ďalší. Ideálom nás dôchodcov je 
mať pocit čistého svedomia. Pocit, že sme žili čestne, 
zodpovedne sme pracovali, svoje vedomosti a skú-
senosti sme odovzdávali mladším. Žili sme skromne, 
nenáročne. To sú hodnoty, pre ktoré sa nám oplatilo 
žiť. Najideálnejším riešením pre nás dôchodcov je 
toto sociálne zariadenie. Vedenie nášho domova pri 
stálom zdražovaní to nemá jednoduché, aby všetko 
dobre klapalo. Jedáleň, práčovňa, údržba, sestrič-
ky, upratovačky, vrátnica a všetko ostatné, čo s tým 
súvisí. Hlavne je len na nás, aby sme si všetci porozu-
meli. Potom tu môžeme dôstojne prežívať a prežiť 
našu starobu. 

Rástli a dospievali sme niektorí v chudobe. Zvlášť 
povojnové roky boli ťažké. Všetko bolo na lístky. 
Keď som nechcel peši chodiť z Viesky na výstavbu 
gumární, tak som skoro každý večer obšíval plášť 
na bicykel. Tak sa zdá, že dnes opäť prichádzajú na 
niektorých horšie chvíle. Nemôže byť každý podni-
kateľom a to ešte úspešným. Alebo len tak zabuchn-
úť za sebou dvere a odísť za prácou za hranice. Nech 
sú radi a šťastní tí, ktorí majú prácu tu a môžu spolu 
žiť s rodinou. Aj niektorí vtáci radšej budú žiť na slo-
bode ako v zlatej klietke. 

Veľmi som povďačný Števkovi Rosinovi za venova-
nie knihy „Môj život s Matadorom“. Keďže som urobil 
výučný list gumára, tak bližšie poznám technológiu 
výroby pneumatík, preto to bolo pre mňa veľmi 
vzácne. Je až obdivuhodné, ako dokázal Števko Ro-
sina so svojimi spolupracovníkmi v politických a tr-
hových zmenách tak veľmi dobre obstáť. Každý ve-
dúci pracovník prežil jedinečný a iný život. Mal by po 
sebe, tak ako to robí Števko Rosina, zanechať nejaký 
záznam. Aby jeho životné skúsenosti a vedomosti 
nevyšli na zmar, ale boli príkladom a poučením pre 
budúce generácie.

Vladimír Kováčik (red. krátené)
foto: Slavomír Flimmel
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Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: 

vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu Púchov

Kvalifikačné a odborné predpoklady:
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
• 5 rokov praxe   

Znalostné a iné predpoklady:
• Znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
• Znalosť zákona č. 311/2001Z. z. Zákonník práce 
• Znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
• Znalosť zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a šk. samospráve,
• Znalosť zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení,
• Znalosť zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
• Znalosť zákona č. 318/2019 Z. z. o pedagog. a odborných zamestnancoch,
• Znalosť vykonávacích právnych predpisov v oblasti školstva (vyhláška č. 
320/2008 o základnej škole, vyhláška č. 306/2008 o materskej škole, vyhláška 
č. 324/2009 o základnej umeleckej škole...)
• Znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
• Znalosť zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
• Znalosť VZN a zásad mesta Púchov 
• Znalosť zákona č. 318/2019 Z. z. o pedag, a odborných zamestnancoch,
•  Znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook )
• Vodičský preukaz skupiny „B“
• Znalosť anglického jazyka, prípadne iného cudz. jazyka  na používateľskej úrovni

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
• Profesijný životopis 
• Motivačný list 
• Potvrdenie o dĺžke praxe 
• Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov 
• Koncepciu riadenia oddelenia v rozsahu 2 strán A4
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 
o osobných údajoch  v platnom znení 

Iné výhody: 
• Manažérske a organizačné zručnosti 
• Skúsenosti s riadením kolektívu
• Prax  v oblasti územnej samosprávy 
• Prax  v oblasti organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí, občian-
skych obradov a slávností
• Ovládanie spoločenského protokolu  
• Kultúrne, sociálne a estetické cítenie  
• Odolnosť voči stresu, schopnosť teamovej práce 
• Komunikatívnosť, flexibilita , samostatnosť, prezentačné schopnosti  

Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu 
najmenej 1000 € brutto.
Predpokladaný termín nástupu: 1. 4. 2020
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť o zaradenie do vý-
berového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke ozna-
čenej: „Výberové konanie na vedúceho oddelenia školstva a sociálnych 
vecí - N E O T V Á R A Ť“ na adresu: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 
Púchov 020 18  alebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchov
najneskôr do 25. 2. 2020 do 15:30 hod.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podm-
ienky, oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo nepri-
zvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené 
kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termí-
ne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného poho-
voru 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.

Šport a relax v stredisku 
Ski Čertov Javorníky
Lyžiarske stredisko Ski Čertov Ja-
vorníky leží na konci obce Lazy – 
Čertov, ktorá sa nachádza v pohorí 
Javorníky, v Chránenej krajinnej 
oblasti Kysuce na slovensko – mo-
ravskom pohraničí. V stredisku s 
nadmorskou výškou 600 – 900 
metrov nad morom sa nachádza 
sedem zjazdoviek vhodných pre 
lyžiarov začiatočníkov i pre tých 
pokročilých. Stredisko je rozdelené 
do dvoch areálov. Nižšie položený 
areál „Krivá“ ponúka dve modré 
zjazdovky pre začiatočníkov. Vo 
vyššie položenom areáli „Lamže/
Balúchovce“ je päť zjazdoviek, kto-
ré svojou náročnosťou prilákajú 
stredne pokročilých i pokročilých 
lyžiarov. Odvážlivcom odporúčame 
zjazdovku „Preteková“, ktorej pre-
výšenie je 290 metrov. Celková dĺž-
ka tratí je 5,4 kilometra, jednotlivo 
po 1800, 1000, 800, 700, 580, 300 a 
250 metroch. Hlavná zjazdovka „La-
mže“ je osvetlená a technicky za-
snežovaná, na ostatných zjazdov-
kách sa lyžuje na prírodnom snehu.

Občerstviť sa môžete priamo pri 
nástupnej stanici v bufete „Čertík“. 
Stredisko disponuje požičovňou 
lyžiarskej výstroje, skiservisom a 
lyžiarskou školou Skippy Club. Pre 
priaznivcov bežeckého lyžovania je 
v rámci strediska udržiavaných 15 
kilometrov bežeckých tratí. Priamo 

pod lyžiarskymi svahmi stojí chata, 
ktorá vám spríjemní oddych tep-
lučkom sálajúcim z krbu, zo sauny 
alebo z čerstvého grogu. V reštau-
rácii vaše chuťové bunky uspokojí 
tradičné jedlo slovenskej kuchyne 
našich babičiek. Ak pred spúšťa-
ním sa na lyžiach uprednostňujete 
chôdzu po „vlastných“, neváhajte a 
vykročte na túru na Čertov alebo 
na Kohútku. Množstvo turistických 
chodníkov vedie najkrajšími mies-
tami Javorníkov a vaše úsilie bude 
obdarené nádhernými výhľadmi na 
okolie.

Zaujímavosti okolia 
Zalesnenej hradbe rovných hrebe-
ňov západných Javorníkov kraľuje 
masívny vrch Makyta. Je považova-
ný za jeden z najkrajších vrchov slo-
vensko – moravského pomedzia. 
Vyniká pôsobivosťou starých lesov 
a výskytom vzácnych rastlín a živo-
číchov. Tunajšie lesy sú domovom 
rysov, vlkov i medveďov. Najnižšie 
položené sedlo v hlavnom hrebe-
ni Javorníkov je Papajské sedlo. Je 
tu rázcestie turistických značiek 
vedených do všetkých svetových 
strán. Papajské sedlo je hraničnou 
oblasťou medzi Slovenskom a Čes-
kom. Prechádzal ním  Prvý česko-
slovenský armádny zbor predtým, 
než oslobodil Vsetín. Pamätník po-
stavený pod Papajským sedlom je 
pripomienkou na túto udalosť.

Zdroj: trencinregion.sk

Pozvánka na výlet: Čertov 
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ZŠ J. A. Komenského zabojuje o finále plné zážitkov v Tatralandii
Tretí ročník floorball SK LIGA sa teší obľube me-
dzi žiakmi aj učiteľmi. Cez kvalifikačné skupiny 
sa zapojené školy môžu prebojovať na krajský 
turnaj a následne na celoslovenské finále a zís-
kať titul majstra Slovenska. Štart všetkých škôl v 
súťaži je bezplatný, jedinou podmienkou je, že 
musia odohrať kvalifikačné kolá s tímom chlap-
cov aj tímom dievčat.

„Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 166 
škôl, čiže o finále v Tatralandii zabojuje vyše 
330 tímov. Oproti minulému roku sme zazna-
menali viac ako 20 percent nárast prihláse-
ných škôl, čo je fantastický výsledok,“ vysvetlil 
Martin Konarský, športový riaditeľ floorball SK 
LIGA. „Zo štatistík vyplýva, že aktívne hrá našu 
súťaž na školách viac ako 5 000 žiakov, ktorí 
sú súčasťou tímov, ktoré reprezentujú školu. 
V rámci florbalových krúžkov a prípravných 
tréningov však toto číslo môže byť násobne 
vyššie. Veľmi nás tento záujem teší a dáva nám 
energiu na to, aby sme floorball SK LIGU budo-
vali a zdokonaľovali,“ doplnila Natália Báreko-
vá, hovorkyňa Nadácie TV JOJ.

Pravidlá floorball SK LIGY
Kvalifikačné skupiny sa hrali na školách od 4. 11. 
v dvoch kolách. Po odohratí okresných kvalifi-
kačných skupín nastal čas na krajské turnaje. Na 
krajský turnaj postupujú v každom kraji tímy Ligy 
Majstrov (základné školy, ktoré v minulom roční-
ku vyhrali krajské turnaje). Ak sa tím Ligy Majstrov 
umiestnil na prvom mieste svojej kvalifikačnej 
skupiny, postupuje aj škola, ktorá sa umiestnila na 
druhom mieste. Ak kvalifikačnú skupinu nevyhral 
tím Ligy Majstrov, postupuje víťazná škola aj držiteľ 
titulu Ligy Majstrov. 

Novinkou na tohtoročných krajských turnajoch je 
aj väčšie ihrisko. "Vypočuli sme názory viacerých 
učiteľov a rozhodli sme sa, že tento rok budeme 
hrať na štandardnom ihrisku 40x20. Turnaje sme 
s výnimkou Prešovského kraja skrátili na jeden 
deň, aby sme školám ušetrili náklady na cesto-
vanie a prípadne aj ubytovanie. Rovnako ako 
minulý rok, pre všetkých hráčov a učiteľov sme 
zabezpečili v spolupráci s organizátorským mes-
tom alebo obcou teplý obed," upresnila manažér-
ka floorball SK LIGA Natália Báreková. 

Upravil sa aj hrací systém. "Tento roka hráme sys-
témom skupín, v skupine hrá každý s každým, 
takže sa nestane, že by nejaká škola cestovala 

na krajský turnaj a 
odohrala len jeden 
zápas. Hrací čas 
sme upravili na 2 x 
12 minút, no žiaci 
si zahrajú viac zá-
pasov. Veríme, že 
tieto zmeny žiakov 
aj učiteľov potešia," 
doplnil Martin Konar-
ský, športový riaditeľ 
floorball SK LIGA. 

Krajský turnaj 
v Púchove
Na krajský turnaj v 
Trenčianskom kra-
ji, ktorý sa hral dňa  
28. 1. 2020 vo volej-

balovej hale MŠK Púchov postúpili aj dievčatá a 
chlapci zo ZŠ J. A. Komenského. Okrem nich po-
stúpili aj dievčatá zo ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica 
nad Váhom, ZŠ Janka Palu, Nemšová, ZŠ Malinov-
ského, Partizánske, ZŠ Športovcov, Partizánske, ZŠ 
sv. Augustína, Považská 
Bystrica a chlapci zo ZŠ 
s MŠ Centrum I, Dubni-
ca nad Váhom, ZŠ s MŠ 
Pavla Demitru, Dubnica 
nad Váhom, ZŠ s MŠ sv. 
Dominika Savia, Dubnica 
nad Váhom, OG Partizán-
ske a ZŠ Stred, Považská 
Bystrica.

Dievčatá zo ZŠ J. A. Ko-
menského najskôr v 
skupine porazili ZŠ s MŠ 
Pod hájom, Dubnica nad 
Váhom 5:4 a ZŠ Malinov-
ského, Partizánske 8:1 
a postúpili do finále. Tu 
narazili na silné súperky 

zo ZŠ Janka Palu, Nemšová, ktoré už boli nad ich sily 
a prehrali 2:9. Zisk strieborných medailí je napriek 
tomu krásny výsledok.

Chlapci zo ZŠ J. A. Komenského v skupine porazili 
ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom 2:1 a 
3:2. Keďže chlapci zo ZŠ Stred, Považská Bystrica v 
skupine nenastúpili, postúpili do finále. Vo finále 
suverénne vyhrali nad ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica 
nad Váhom 5:2.

Víťazné poháre a zlaté, strieborné a bronzové me-
daile prišla družstvám odovzdať primátorka mesta 
Katarína Heneková, ktorá poďakovala všetkým hrá-
čom za bojovný výkon a púchovským žiakom za vý-
bornú reprezentáciu mesta Púchov.

Zdroj: nadacia.joj.sk
Foto: Slavomír Flimmel
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Hokej - 2. liga muži

Prvé zápasy play-off jednoznačnou 
záležitosťou domácich Púchovčanov

Radosť Púchovčanov po jednom z gólov v sieti Bratislavčanov. Domáci sa v úvodnom semifinále play-off takto 
tešili jedenásťkrát.            FOTO: Slavomír Flimmel

Púchovčania vo vlastnej tretine hosťom mnoho ne-
dovolili. 

Muži MŠK Púchov si v prvom semifinálovom stretnutí 
od hostí brnkať po nose nenechali...

Brankár Bratislavčanov na kolenách. Celkovo lovil 
puk zo siete v prvom zápase hneď jedenásťkrát. 

V sobotu sa hral útočný hokej, pri 30 strelách hostí ka-
pituloval domáci brankár iba trikrát. 

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

2. liga muži
Semifinále play-off – 1. zápas
MŠK Púchov – Bratislavský hokejový klub 11:3 

(3:0, 3:1, 5:2) – stav série 1:0, 1. Jakubec (Kvocera, 
Zúbek), 8. Šedivý (Zúbek, Madový), 10. Mikuš (Šedivý, 
Jakubec), 23. Romanov (Prus, Mikuš), 33. Kvocera (Mi-
kuš, Jakubec), 39. Deneš (Romanov, Brňák), 42. Zúbek 
(Jakubec), 46. Prus (Romanov, Deneš), 55. Šedivý (Ro-
manov, Jakubec), 58. Zúbek (Šedivý, Mikuš)

Strely na bránku: 55/30, presilovky: 8/3 – 4/0, roz-
hodovali Lokšík, Magušin, Bezák, 811 divákov

Favorizovaní Púchovčania začali ako z partesu. Ne-
ubehla ešte ani pol minúta a išli do vedenia po góle 
Jakubca. Keď ešte v prvej desaťminútovke pridali 
ďalšie dva presné zásahy Šedivý a Zúbek, bolo jasné, 
že otázkou bude už iba výška skóre. Bratislavčania ťa-
hali za kratší koniec, na rýchle akcie domácich reago-
vali často len nedovolenými zákrokmi. Ich frustrácia 
vyvrcholila po treťom góle, kedy sa na ľade rozpútali 
pästné súboje domáceho Božika a Dmitrieva a hos-
ťujúcich Simona a Vintra. 

V druhej tretine pokračovali Púchovčania v tlaku, 
Romanov zvyšoval na 4:0 a v polovici druhej tretiny 
Kvocera počas presilovej hry už na 5:0. V záverečnej 
dvadsaťminútovke sa už aj hostia začali venovať viac 
hokeju a výsledkom bolo hneď sedem gólov, z nich 
päť v sieti Bratislavčanov. Domáci si schuti zastrieľali 
a pripísali si prvé víťazstvo v sérii hranej na tri víťazné 
stretnutia.

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Kvocera, Mikuš, 
Brňák, Božik, Hudík, Madový, Haluška, Kolárik – Še-
divý, Jakubec, Zúbek, Zemko, Dmitriev, Šimíček, Prus, 
Romanov, Deneš, Húska, Mičuda, tréner Branislav 
Okuliar  

Semifinále play-off - 1. zápas:
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – MHK Dolný Ku-

bín 4:3 pp (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) – stav série 1:0
Semifinále play-off – 2. zápas
MŠK Púchov – Bratislavský hokejový klub 14:1 

(2:0, 5:1, 7:0), 9. Zúbek (Jakubec, Šedivý), 17. Deneš 

(Kvocera, Šimíček), 27. Brňák (Deneš), 30. Madový 
(Deneš, Šimíček), 34. Brňák (Dmitriev), 35. Haluška 
(Šedivý). 37. Šedivý (Brňák, Jakubec), 44. Zúbek (Ja-
kubec, Šedivý), 47. Deneš (Romanov), 49. Dmitriev 
(Madový, Romanov), 53. Zemko (Deneš), 55. Dmitriev 
(Božik), 58. Romanov (Dmitriev), 60. Zemko (Šimíček).

Strely na bránu: 62/33, presilovky: 8/3 – 6/0, rozho-
dovali Gajdošík, Tvrdoň, Makúch, 784 divákov.

V druhom stretnutí semifinále play-off západnej 
skupiny druhej ligy sa Púchovčania rozbiehali trochu 
dlhšie ako v prvom stretnutí. V deviatej minúte otvo-
ril gólový účet Zúbek a ešte v prvej tretine zvýšil na 
2:0 Deneš. 

V druhej a tretej tretine už Púchovčania spustili 
strelecký koncert, súper neraz nevedel, kde mu hla-
va stojí. V druhej tretine na góly Madového, Brňáka, 
Halušku a Šedivého dokázali zdecimovaní Bratisla-
včania zareagovať iba raz, keď na 7:1 znižoval Kova-
čič. Záverečné dejstvo už bolo totálnou deštrukciou 
semifinálového súpera. Púchovčania v nej prekonali 
brankára hostí sedemkrát a pripísali si na svoje konto 
rekordné víťazstvo v tejto sezóne. 

V dvoch domácich stretnutiach nasúkali Bratislav-
skému hokejovému klubu neuveriteľných 25 gó-
lov...  O postupe do finále západnej skupiny môžu 
Púchovčania rozhodnúť už v sobotu, kedy nastúpia 
na súperovom štadióne. 

Zostava MŠK Púchov: Crkoň, Hrušík – Kvocera, Mi-
kuš, Brňák, Božik, Hudík, Madový – Jakubec, Šedivý, 
Zúbek, Zemko, Dmitriev, Šimíček, Prus, Romanov, 
Deneš, Haluška, Mičuda, Kollárik, tréner Branislav 
Okuliar  

Semifinále play-off - 2. zápas:
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – MHK Dolný Ku-

bín 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) – stav série 2:0
Skupina východ
Rimavská Sobota – Bardejov 2:0 – stav série 1:0, Hu-

menné – Sanok 4:2 – stav série 1:0
Rimavská Sobota – Bardejov 1:4 – stav série 1:1, Hu-

menné – Sanok 8:2 – stav série 2:0
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Hokej - mládež

Dorastenci MŠK v Michalovciach dvakrát víťazne 
Extraliga dorast
35. kolo: 
HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov 3:4 (2:0, 

0:3, 1:1), 21. Plochotkin (Rusnák, Boľo), 36. Putala 
(Pobežal, Plochotkin), 37. Rusnák (Putala, Šmigura), 
48. Plochotkin (Majerník, Šmigura)

Tréner Nemček mal v Michalovciach k dispozícií iba 
15 korčuliarov, ktorí však ukázali hokejové srdce. Hú-
ževnatí Michalovčania favorita v úvode zaskočili a po 
desiatich minútach viedli dvojgólovým rozdielom. V 
druhom dejstve sa však už prejavili kvality hostí, ktorí 
bez väčších komplikácií doviedli stretnutie do víťaz-
ného konca. 

Zostava MŠK Púchov: 
Boľo – J. Pobežal, Majerník, Putala, Grbál, Druga, 

Bubela – Kuriš, Moravanský, Plochotkin, Rusnák, M. 
Pobežal, Šimík, Šmigura, Šamaj, Suchánek, tréner Mi-
roslav Nemček

Ostatné výsledky 35. kola: 
Skalica – Žilina 3:1, Trenčín – Nitra 2:3, Slovan Bra-

tislava – Liptovský Mikuláš 10:2, Martin – Trnava 0:5, 
Poprad – Banská Bystrica 4:1

36. kolo: 
HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov 3:4 (0:1, 

1:2, 2:1), 12. Kuriš (Rusnák, M. Putala), 27. Rusnák 
(Plochotkin), 37. Plochotkin (M. Putala, Rusnák), 49. 
Plochotkin (M. Putala, Rusnák)

V druhom stretnutí viedli Púchovčania už dvojgó-
lovým rozdielom. V záverečnej tretine však dovolili 
domácim vyrovnať, a tak o zisku troch bodov rozho-
dol necelých desať minút pred koncom Plochotkin. 
Púchovčania si tak z východu priviezli plný počet 
bodov.

Zostava MŠK Púchov: Boľo – J. Pobežal, Majerník, 
Putala, Grbál, Druga, Bubela – Kuriš, Moravanský, 
Plochotkin, Rusnák, M. Pobežal, Šimík, Šmigura, Ša-
maj, Suchánek, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 36. kola:  Skalica – Žilina 2:1 pp, 
Trenčín – Nitra 4:5, Slovan – Liptovský Mikuláš 7:1, 
Martin – Trnava 2:1, Poprad – Banská Bystrica 4:2
1. Nitra 46 30 3 2 11 177:94 98
2. Trenčín 46 30 2 3 11 197:96 97
3. Košice 44 28 3 5 8 172:88 95
4. Poprad 46 28 2 7 9 160:99 95
5. Slovan 46 25 7 3 11 174:108 92
6. Púchov 46 27 3 7 9 158:101 91
7. B. Bystrica 46 26 3 1 16 149:105 85
8. Trnava 46 22 6 1 17 147:120 79
9. Martin 46 17 6 4 19 123:145 67
10. Michalovce 46 14 3 1 28 124:174 49
11. Sp. N. Ves 44 10 2 5 27 105:161 39
12. Žilina 46 9 2 3 32 83:195 34
13. Skalica 46 6 4 3 33 82:194 29
14. L. Mikuláš 46 0 2 3 41 82:253 4

Program 37. a 38. kola: 
HC Banská Bystrica – MŠK Púchov (15. 2. o 14.00 
a 16. 12. o 11.30), Michalovce – Trenčín, Nitra – Ska-
lica, Martin – Slovan Bratislava, Poprad – Liptovský 
Mikuláš, Trnava – Spišská Nová Ves, Žilina - Košice
   Kadeti
   Skupina o 1. – 14. miesto
   11. kolo: 
   HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov 5:1 (4:1, 1:0, 
0:0), 15. Hudík
   Ostatné výsledky 11. kola: Slovan Bratislava – 
Martin 5:1, Ružinov Bratislava – Poprad 3?4, HOBA 
Bratislava – Banská Bystrica 1:1, Trnava – Zvolen 2:2, 
Nitra – Žilina 11:2 
12. kolo: 
MMHK Nitra – MŠK Púchov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0), 27. Lez-

zani (Vojtech, Pancza)
Ostatné výsledky 12. kola: Slovan Bratislava – Poprad 
4:2, Ružinov Bratislava – Martin 3:6, Trnava – Banská 
Bystrica 6:3, Trenčín – Žilina 6:0
1. Trenčín 13 12 1 0 58:18 25
2. Nitra 12 9 1 2 61:31 19
3. Slovan 11 9 0 2 53:25 18
4. Michalovce 12 8 0 4 51:36 16
5. MŠK Púchov 14 7 2 5 41:37 16
6. Košice 12 5 2 5 33:31 12
7. Trnava 12 5 2 5 31:32 12
8. Žilina 14 4 2 8 32:50 10
9. Zvolen 11 3 3 5 33:42 9
10. Martin 11 4 0 7 29:40 8
11. Poprad 12 4 0 8 23:44 8
12. B. Bystrica 13 2 3 8 37:51 7
13. HOBA BA 9 1 1 7 17:35 3
14. Ružinov 10 1 1 8 24:51 3

   I. liga starší žiaci
8. HT
9. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 3:4 (2:2, 

0:1, 1:1), 11. Brežný (Mikovič), 20. Lazkov (Vrtiel), 31. 
Lazkov (Smolka), 44. Lazkov

Ostatné výsledky 9. kola: 
Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 9:6, Zvolen – 

Altis Orava 2:4
1. MŠK Púchov 9 8 1 0 71:26 17
2. Altis 9 6 1 2 40:33 13
3. Žilina 10 3 3 4 33:26 9
4. B. Bystrica 10 3 3 4 40:49 9
5. Zvolen 9 1 3 5 24:41 5
6. L. Mikuláš 9 1 1 7 29:62 3

   Program 10. kola: 
   HKM Zvolen – MŠK Púchov (7. 2. o 13.30), Altis 
Orava – Banská Bystrica, Žilina – Liptovský Mikuláš  

7. HT
9. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 3:3 (0:0, 

2:1, 1:2), 38. A. Seiler (Červený, M. Seiler), 43. Bajtala 
(Červený, Halušková), 46. Bajtala (Červený, Haluško-
vá)

Ostatné výsledky 9. kola: Zvolen – Martin 5:3, 

Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 1:6
1. B. Bystrica 10 7 1 2 62:34 15
2. Zvolen 9 4 2 3 46:37 10
3. L. Mikuláš 9 5 0 4 41:55 10
4. Žilina 10 3 3 4 35:36 9
5. Martin 9 2 2 5 45:42 6
6. Púchov 9 2 2 5 33:58 6

Program 10. kola: 
HKM Zvolen – MŠK Púchov (7. 2. o 16.00), Banská 
Bystrica - Martin, Žilina – Liptovský Mikuláš  

I. liga mladší žiaci
6. HT
6. kolo: 
MŠK Púchov – HC 07 WPC Koliba Detva 7:1 (4:0, 

2:1, 1:0), Dubnica nad Váhom – Rimavská Sobota 
6:2, Ružomberok – Dolný Kubín 3:9
1. D. Kubín 6 6 0 0 55:17 12
2. Prievidza 5 5 0 0 38:18 10
3. Púchov 6 4 1 1 47:23 9
4. Dubnica 6 4 1 1 38:26 9
5. Ružomberok 6 2 0 4 21:37 4
6. R. Sobota 6 1 0 5 20:40 2
7. Detva 6 0 0 6 15:43 0
8. B. Bystrica 5 0 0 5 14:44 0

Program 7. kola: 
MŠHK Prievidza – MŠK Púchov (8. 2. o 9.00), Detva 
– Rimavská Sobota, Banská Bystrica – Ružomberok, 
Dubnica nad Váhom – Dolný Kubín   

5. HT
7. kolo: Prievidza – Zvolen 8:6, Liptovský Mikuláš – 

Banská Bystrica 3:13, Martin – Žilina 9:1
1. Martin 6 5 1 0 79:22 11
2. Púchov 5 4 1 0 40:17 9
3. B. Bystrica 6 4 0 2 53:33 8
4. Zvolen 6 3 0 3 39:39 6
5. Prievidza 7 3 0 4 46:52 6
6. D. Kubín 5 2 0 3 32:51 4
7. Žilina 6 1 0 5 24:45 2
8. L. Mikuláš 7 1 0 6 30:84 2

Program 8. kola: MŠHK Prievidza – MŠK Púchov 
(8. 2. o 11.30), Žilina – Liptovský Mikuláš, Banská 
Bystrica – Dolný Kubín  

Dorastenci MŠK Púchov si z Michaloviec priviezli deväť bodov.               FOTO archív - Anka Urbanová
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Stolný tenis

Púchovčania potrápili tretích Dubničanov

Florbal 

4. liga muži
Predohrávka 19. kola: Otrhánky – Dolný Mošte-

nec 7:11
Predohrávka 20. kola: Trenčín D – Dolný Mošte-

nec 2:16
1. Oslany 17 14 1 2 206:100 46
2. D. Moštenec 18 13 0 5 202:122 44
3. T. Teplá B 17 12 1 4 185:121 42
4. Handlová  17 11 1 5 197:109 40
5. Tužina 16 10 2 4 168:120 38
6. T. 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. T. Bohuslavice 17 3 4 10 143:163 27
13. Otrhánky 18 2 1 15 108:216 23
14. Trenčín D 18 2 0 16 49:275 22

    Program 19. kola - 8. februára o 10.00
Lysá pod Makytou – Handlová, Dolné Kočkovce – 

Oslany, Trenčín D – Ladce, Lazany B – Trenčianske Bo-
huslavice, Tužina – Chocholná-Velčice, Trenčianska 
Teplá B – Trenčianske Jastrabie

Program 20. kola - 8. februára o 15.00
Lysá pod Makytou – Oslany, Dolné Kočkovce – Han-

dlová, Lazany B – Chocholná-Velčice, Tužina – Trenči-
anske Bohuslavice, Otrhánky – Ladce

5. liga
V okresnom derby najvyššej oblastnej stolnoteni-

sovej súťaže privítala rezerva Dolných Kočkoviec za 
domácimi stolmi hráčov z Dohnian. Domáci splnili 
úlohu favorita a pripísali si na svoje konto bezproblé-
mové víťazstvo. Dohňany tak zostávajú na predpo-
slednej priečke tabuľky, no s dostatočným bodovým 
náskokom na posledné Medeko Považská Bystrica. 
Rezerva Dolných Kočkoviec si polepšila a v tabuľke 
poskočila na šiestu priečku. Tretí zástupca Púchov-
ského okresu v súťaži - stolní tenisti Beluše, si za 
domácimi stolmi hladko poradili s poslednou Považ-
skou Bystricou a patrí im štvrtá priečka. 

15. kolo: 
Sedmerovec B – TTC Považská Bystrica B 14:4, 

Galko, M. Šelinga st. po 4, M. Šelinga ml. 3, Mazán 1, 
2 štv. – Sádecký 2, Dujsíková, Kulichová po 1, Dol-
né Kočkovce B – Dohňany A 13:5 predohrané, 
P. Majdán 4, J. Škrabko, Crkoň po 3, Fedora 2, 1 štv. 
– M. Baška 3, Gajdoš 1, 1 štv., Dubnica nad Váhom 
– Nozdrovice A 12:6, Gereg 4, Slivka 3, Mutala, Ec-
kert po 2, 1 štv. – J. Kalus 3, Zemanovič, Didek po 1, 
1 štv., Slovan Považská Bystrica A – Ladce B 15:3, 
Tománek, Šuba po 4, Hlubina 3, P. Gálik, Cedzo po 1, 2 
štv. – Sňahničan, Popelka, Jankovský st. po 1, Beluša 
A – Medeko Považská Bystrica B 12:6, M. Konrád, Ľ. 
Hrevuš po 4, I. Hrevuš 2, 2 štv. – Ľ. Melicherík, I. Me-
licherík po 2, Herco, Filípek po 1, Pruské A – Nová 
Dubnica B 16:2, Joz. Šatka, Ondruška, Jakúbek po 4, 
Kopačka 2, 2 štv. – Janiga, Machciníková po 1.

1. Pruské  15 14 1 0 197:73 44
2. Dubnica  15 13 2 0 187:83 43
3. Sedmer. B 15 10 1 4 169:101 36
4. Beluša  15 8 2 5 138:132 33
5. Slovan PB  15 8 2 5 165:105 33
6. Kočkovce B 15 5 4 6 137:133 29
7. Ladce B 15 6 2 7 129:141 29
8. ND B 15 4 3 8 112:158 26
9. TTC PB B 15 5 0 10 100:170 25
10. Nozdrovice  15 3 2 10 103:167 23
11. Dohňany  15 3 1 11 98:172 22

12. Medeko B 15 1 0 14 85:185 17

 Program 16. kola – 7. februára
TTC Považská Bystrica B – Pruské, Nová Dubnica B – 

Beluša, Medeko Považská Bystrica – Slovan Považská 
Bystrica, Ladce B – Dubnica nad Váhom, Nozdrovice 
– Dolné Kočkovce B, Dohňany – Sedmerovec B
   6. liga
Horná Breznica sa za stolmi rezervy Pruského síce 

trochu potrápila, no na konečné víťazstvo to stačilo. 
Brezničania sa tak držia tesne za medailovými prieč-
kami. 

15. kolo: 
Nová Dubnica C – Pružina A 10:8, Pšenková 4, 

Pšenka, Palieska po 2, Kulina 1, 1 štv. – Sádecký, Beh-
ro, Topor po 2, Krupa 1, 1 štv., Červený Kameň – Mi-
lochov A 4:14, Oboňa, Bajzík, Rydlo, Strapko po 1 – 
Kunovský, B. Mihálik po 4, Benko 3, Balušík 1, 2 štv., 
Dolná Mariková A – Udiča A 10:8, Striženec 3, Treti-
ník, Žiačik po 2, V. Melicherík 1, 2 štv. – Peter Ignácik 
4, Kostka, Šuška po 2, Slovan Považská Bystrica B 
– JoLa Dubnica nad Váhom 7:11, J. Gálik, Višenka 
po 2, P. Gálik, Jurčík, Cedzo po 1 – Švikruha, Rojkovič 
po 4, Kminiak 1, 2 štv., Zliechov – Sedmerovec C 9:9, 
Topák 4, J. Vicen 3, D. Mišík st. 1, 1 štv. – P. Štefanec 3, 
F. Barták, A. Mišík po 2, Miloš Šelinga 1, 1 štv., Pruské 
B – Horná Breznica 7:11, Černej 4, Cibík 2, Burdej 1 – 
Tomanica, Lipták po 3, Brnák 2, Kocúr 1, 2 štv.
1. JoLa DCA  15 12 3 0 170:100 42
2. Sedmerovec C 15 9 5 1 161:109 38
3. Zliechov  15 9 5 1 155:115 38
4. H. Breznica  15 10 2 3 163:107 37
5. D. Mariková  15 8 5 2 145:125 36
6. Milochov  15 6 1 8 138:132 28
7. Udiča  15 4 3 8 124:146 26
8. Slovan PB B 15 5 0 10 124:146 25
9. Pružina  15 3 3 9 120:150 24
10. Pruské B 15 3 1 11 112:158 22
11. Č. Kameň  15 2 3 10 109:161 22
12. N. Dubnica C 15 3 1 11 99:171 22

Program 16. kola – 7. februára
Pružina – Pruské B, Horná Breznica – Zliechov, JoLa 

Dubnica nad Váhom – Dolná Mariková, Sedmerovec 
C – Slovan Považská Bystrica B, Udiča – Červený Ka-
meň, Milochov – Nová Dubnica C
    7. liga

Púchovčania privítali za domácimi stolmi favorizo-
vaný Miracles Dubnica. Podali obetavý výkon, no na 
čo i len nerozhodný výsledok to napokon nestačilo. 

13. kolo: 
Púchov A – Miracles Dubnica nad Váhom 7:11, 

Lefko 3, Miko, Sitár, Kvasnička po 1, 1 štv. – Trenčan, 
Jakuš, R. Fatrsík po 3, M. Dohňanský 1, 1 štv., Pružina 
B – Šebešťanová predohrané 6:12, Čelko ml. 3, 
Petrovič, P. Kozák po 1, 1 štv. – Mitaš 4, Šesták 3, J. 
Petrík, K. Petrík po 2, 1 štv., TTC Považská Bystrica C 
– Papradno A 10:8 predohrané, Ďurajka 3,Sádecký, 
Kulich po 2, Martaus 1, 2 štv. – Říčková 4, Záhorec 3, 
Grbál 1, Milochov B – Sedmerovec D 8:10 predo-
hrané, B. Mihálik, Horečný po 3, Duško, Hradňanský 
po 1 – Kasenčák 3, Minárik, F. Štefanec po 2, Miloš 
Šelinga 1, 2 štv.
1. Nozdrovice B 13 11 1 1 150:84 36
2. Šebešťanová  13 11 1 1 153:81 36
3. Miracles DCA  13 10 1 2 144:90 34
4. Papradno  13 6 1 6 125:109 26
5. Sedmerovec D 13 6 0 7 116:118 25
6. Púchov  13 5 1 7 114:120 24
7. Milochov B 13 4 2 7 104:130 23
8. Pružina B 13 4 0 9 103:131 21

9. TTC PB C 13 3 1 9 85:149 20
10. D. Kočkovce C 13 1 0 12 76:158 15

 Program 14. kola – 7. februára
Miracles Dubnica nad Váhom – Milochov B, Sedme-
rovec D – Nozdrovice B, Dolné Kočkovce C – TTC Po-
važská Bystrica C, Papradno – Pružina B, Šebešťanová 
– Púchov  
  8. liga
V okresnom derby najnižšej súťaže si líder z Dohnian 
hladko poradil s rezervou Púchova a bez straty bodu 
tróni na špici tabuľky. 

13. kolo: 
3. ZŠ Dubnica nad Váhom – Udiča B 17:1, Herda, 

Ševček, Čilek ml. po 4, Čerňan 1, 2 štv. – Turiak 1, TTC 
Považská Bystrica D – Lysá pod Makytou B 8:10, 
Kotačka 3, Bohunský 2, Kulichová, Pepich po 1, 1 
štv. – Janíček ml. 4, Panáčková 3, M. Panáček 2, 1 štv., 
Papradno B – Dol. Mariková B nenahlásený výsle-
dok, Beluša B – voľno, Dohňany B – Púchov B 16:2, 
Riško, Štrbák po 4, V. Baška, Marman po 3, 2 štv. – Briš, 
Kvasnička po 1.
1. Dohňany B 11 11 0 0 166:32 33
2. Lysá B 12 9 1 2 140:76 31
3. ZŠ Dubnica  12 9 0 3 150:66 30
4. TTC PB D 12 6 2 4 125:91 26
5. Púchov B 11 5 2 4 101:97 23
6. Beluša B 11 4 1 6 84:114 20
7. Udiča B 11 2 2 7 62:136 17
8. Papradno B 11 1 0 10 45:153 13
9. D. Mariková B 11 0 0 11 45:153 11

Program 14. kola – 7. februára
Udiča B – Dohňany B, Púchov B – Beluša B, Dolná 

Mariková B – TTC Považská Bystrica D, Lysá pod Ma-
kytou B – ZŠ Dubnica nad Váhom, Papradno B má 
voľno

Dorast
8. kolo: 
FBK Púchov – FBC Páv Piešťany 9:6 (3:1, 5:2, 1:3), 

16. Hanták (Berčík), 19. Žemla (Ižvolt), 20. Ižvolt (Han-
ták), 22. Hanták (Ižvolt), 31. Hanták (Fajner), 34. Ižvolt 
(Fajner), 35. Hanták, 36. Ižvolt (Hanták), 56. Hanták 
(Ižvolt)

FBC Florbal Trenčín – FBK Púchov 9:6 (4:2, 2:0, 
3:4), 7. Ižvolt, 10. Žemla (Ižvolt), 46. Hanták (Fajner), 
54. Hanták (Žemla), 60. Berčík /Hanták), 60. Vojtek

Ostatné výsledky 8. kola: 
Nitra – Piešťany 5:10, Dubnica nad Váhom – Piešťa-

ny 5:7, Topoľčany – Trenčín 5:10, Dubnica nad Váhom 
– Topoľčany 10:7
1. FBC Trenčín 14 14 0 0 240:34 42
2. Púchov 14 8 3 3 96:65 27
3. Piešťany 14 8 2 4 109:97 26
4. Dubnica 14 8 1 5 106:70 25
5. AS Trenčín 14 8 1 5 111:72 25
6. Nitra 14 2 3 9 74:148 9
7. Topoľčany 14 1 2 11 67:133 5
8. Levice 14 1 0 13 44:228 3

Dorastenci FBK Púchov 
udržali druhú priečku

Všetko o stolnom tenise:

www.pinec.info
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Halový futbalový turnaj prípraviek U11, Považská Bystrica

Horovčania strieborní na turnaji 
prípraviek, víťazovi nadelili 6:0

Komisia mládeže Oblastného futbalového zväzu 
pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava pripra-
vila v nedeľu 26.januára v mestskej športovej hale v 
Považskej Bystrici tradičné halové futbalové turnaje 
prípraviek U11. Deväť družstiev rozdelili organizátori 
do dvoch skupín, jedna hrala dopoludnia, druhá po-
poludní. 

V prvom turnaji hrali z Púchovského okresu dve 
družstvá – Horovce a Fan Club Púchov. Viac sa darilo 
Horovčanom, ktorí napokon skončili druhí za víťaz-
ným Plevníkom. Paradoxne, práve v stretnutí Horov-
ce – Plevník sa zrodilo najpresvedčivejšie víťazstvo 
na turnaji, Horovčania vytrieskali víťaza turnaja 6:0. 
Na rozdiel od Plevníka však Horovce prehrali o gól s 
Domanižou a remizovali s FC Púchov. Raritou je tiež 
fakt, že víťaz turnaja mal záporné skóre...    

Výsledky:
Plevník – Domaniža 3:1, Vrabec 2, Slaninka - D. Čel-

ko
FC Púchov – Horovce 2:2, Pšenka, Šalamún – Janí-

ček, F. Veliký
Ilava - Plevník 1:2, Matej Prekop – Tomaník, vlastný
Domaniža – FC Púchov 2:1, D. Čelko 2 – Pšenka
Horovce - Ilava 3:2, Karas 2, Janíček – Matej Prekop, 

vlastný
Plevník – FC Púchov 2:1, Vrabec, Tomaník – Cabúk
Domaniža - Horovce 2:1, D. Čelko, T. Krčmárik – F. 

Veliký
Ilava – FC Púchov 1:2, Marco Prekop – Pšenka, Pec-

ko
Horovce - Plevník 6:0, F. Veliký 2, Janíček 2, Kováčik, 

Karas
Ilava - Domaniža 2:0, Matej Prekop, Mogora.

1. Plevník 4 3 0 1 7:9 9
2. Horovce 4 2 1 1 12:6 7
3. Domaniža 4 2 0 2 5:7 6
4. FC Púchov 4 1 1 2 6:7 4
5. Ilava 4 1 0 3 6:7 3

Až traja kanonieri v prvom turnaji strelili po štyri góly, 

a tak sa o držiteľovi trofeje pre najlepšieho strelca 
rozhodovalo v penaltovom rozstrele. V ňom si naj-
pevnejšie nervy udržal Samuel Janíček z Horoviec, 
ktorý tak nedoprial radosť tešiť sa z trofeje svojmu 
oddielovému kolegovi Filipovi Velikému, ani Domini-
kovi Čelkovi z Domaniže.  

Druhý turnaj pre Prečín, Beluša bronzová
Futbalové talenty Partizána Prečín triumfovali v 

druhom turnaji prípraviek U11, keď si dokázali po-
radiť so všetkými súpermi a bez straty bodu sa sta-
li víťazom turnaja. Jediný zástupca Púchovského 
okresu v druhom turnaji, futbalisti Beluše skončili v 
konkurencii štyroch družstiev na treťom mieste. Pri 
troche šťastia mohlo byť ich umiestnenie lepšie, s 
prvými dvomi družstvami totiž prehrali rozdielom je-
diného gólu. So štvrtou Dolnou Marikovou však Be-
lušania iba remizovali, o ich treťom mieste napokon 
rozhodlo lepšie skóre zo všetkých stretnutí. Prípravka 
Beluše predvádzala vari najkrajší futbal, vypracovala 
si množstvo gólových príležitostí, ktoré však nedoká-
zali premeniť. Ak by sa im podarilo zužitkovať čo i len 
polovicu, mohli byť pokojne aj víťazom turnaja. 

Výsledky: 
Prečín – Podmanín 1:0, Škulec
Beluša – Dolná Mariková 3:3, Gereg 2, Stružák – 

Smižík 2, Barančík
Podmanín – Beluša 3:2, J. Kostelanský, Jandačka, 

Letko – Beniak, Stružák 
D. Mariková – Prečín 1:5, Smižík – Bodzan 4, Škulec
Prečín – Beluša 3:2, Bodzan 2, Škulec – Gereg 2
Podmanín – Dolná Mariková 2:1, J. Kostelanský, Let-

ko – Smižík. 
1. Prečín 3 3 0 0 8:3 9
2. Podmanín 3 2 0 1 5:4 6
3. Beluša 3 0 1 2 7:9 3
4. D. Mariková 3 0 1 2 5:9 3

Najlepším strelcom turnaja sa stal Juraj Bodzan z Pre-
čína, ktorý strelil šesť gólov.

(pok)

Prípravka Beluše U11 si na halovom turnaji v Považskej Bystrici vybojovala bronz.     FOTO: ObFZ PB

Malí futbalisti bojovali na turnaji ako o život...

Belušania doplatili na nepremieňanie šancí.

Kapitán Beluše prevzal trofej z rúk predsedu komisie 
mládeže ObFZ. 
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám murovanú chatku v obci Vydrná. Kon-
takt: Erika Horváthová; 0911 672 573.

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Vezmem do prenájmu záhradu v lokalite Lednic-
ké Rovne, Púchov. Ponúknite na 0949 157 706.

PREDAJ RÔZNE
• Predám novú gumu na traktor, 16,9 – 34 a plas-
tovú nádrž. Tel. 0918 211 303.
• Predám zachovalý, málo používaný notebook 
ASUS. Nainštalovaná najnovšia verzia Windows 
10, uhlopriečka 38,5. Cena 80 €. Info na t. č. 0911 
226 000.
• Predám iPhone 7, strieborný, 128 GB, bez škra-
bancov v originálnej krabici so všetkým originál-
nym príslušenstvom, slúchadlá nikdy nepoužité. 
Ako nový, top stav, odblokovaný na všetky siete. 
Cena 250 €. Tel. 0903 616 674.
• Predám svadobnú vestu, veľ. 50, s viazankou a 
vreckovkou do saka. Tel. 0904 132 455.

• Predám exkluzívne svadobné šaty zo salónu 
WEM. Veľkosť S/M – 36/38. Pôvodná cena 1400 €. 
Úplne ako nové, oblečené len na obrad a fotenie. 
Cena 400 €. Dohoda možná. Tel. 0902 547 825.

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
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Matrace - výroba a predaj. Tel. 0948 627 444.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepra-
vu materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• 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.

STRATY - NÁLEZY
• Našiel sa magnetický čip pri divadle. Majiteľ si ho 
môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii v divadle.
• V pondelok 27. 1. 2020 sa pri obchodnom dome 
Lachovec sa našli smart watch. Majiteľ si ich môže 
vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii (prízemie budovy 
divadla). 

POĎAKOVANIE
• Ďakujem pani PhDr. Ľudmile Hanuliakovej PhD. 
a celému pracovnému kolektívu ADOS v Zdraví za 
starostlivosť o mojich rodičov. Oceňujem ich citli-
vý, obetavý a profesionálny prístup k pacientom. 
Prajem im veľa fyzických a psychických síl v ich ná-
ročnej práci. RNDr. Vlasta Jančiová.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa prišli dňa 
21. 1. 2020 naposledy 
rozlúčiť s naším drahým 
Jozefom CÍBIKOM. 
Ďakujeme za prejavy 
sústrasti, kvetinové dary, 
zároveň ďakujeme po-
hrebnej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel tíško, nie je me-
dzi nami, no v  našich 
srdciach zostáva navždy 
s nami.
Dňa 10. 2. 2020 uply-
nie 14 rokov od úmr-
tia nášho milované-
ho manžela, otca, 
dedka a  pradedka  
Antona CRKOŇA. 

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

a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3. 2. 2020 sme si 
pripomenuli smut-
ných päť rokov, čo nás 
navždy opustila man-
želka a mama Evka  
BARAŇAJOVÁ. 
Kto ste ju poznali, spo-
meňte si na ňu s nami. 

S láskou spomína manžel Jozef a syn Peter.SPOMIENKA
Dobrý človek nikdy neod-
chádza, navždy zostane 
v srdciach tých, čo ho 
mali radi.
Dňa 7. 2. 2020 si pripo-
menieme 1. smutné vý-
ročie úmrtia našej láska-
vej a starostlivej mamy, 
babky a prababky Otílie 
MARKOVEJ z Horných Kočkoviec. 
S láskou a vďakou spomínajú dcéra s rodinou, 
vnúčatá, pravnúčatá, synovia a ostatná rodina. 
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

SPOMIENKA
A za všetko, za všetko 
ďakujem. Za lásku, aká 
bola, za život, aký bol...
Úprimne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť dňa 23. 1. 2020 
s našim drahým 
Štefanom ŠULÍKOM. 
Veľké ďakujem bratom 
františkánom a p. kaplánovi Michalovi Melišovi 
za slová útechy vyvierajúce z evanjelia. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1. 2. sme si pripo-
menuli prvé výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, bab-
ka, prababka Melánia 
KOPENCOVÁ. 

S láskou spomínajú 
synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 2. 2. 2020 sme si 
pripomenuli výročie 
nášho drahého man-
žela a otca Miroslava 
BABAČA z Púchova. 

S láskou spomína 
manželka, deti 

a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Sú chvíle, ktoré nikdy ne-
zabudneme, sú okamihy 
na ktoré stále spomína-
me, sú slová ktoré mu už 
nepovieme. 
Dňa 30. 1. uplynie 12 
rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, svokor, 
dedko Ján HUŤŤA. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
syn s nevestou, dcéra s priateľom, 

vnúčatá Martinko a Samko a ostatná rodina. 
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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

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

VEREJNÉ  KORČUĽOVANIE
V prípade informácií ohľadom verejného 
korčuľovania volajte na tel. 0910 191 945.

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 pi-
atka od 10.00 do 12.00 hod. 
Raňajšie plávanie vždy utorok, streda, štvrtok od 
7.00 do 8.00 hod.

Sedlište, areál MsBP, s. r. o. (pracovné dni od 6:30 do 16:30 h)

PONÚKANÝ SORTIMENT:
Voda - pákové batérie, umývadlá, WC, pancierové hadičky, sifóny, plavá-
kové prípojkové a guľové ventily, izolácia, čerpadlá, prietokové ohrievače, 
bojlery, potrubia pitnej a úžitkovej vody (oceľové, medené, PPR Ekoplas-
tik, PVC a tvarovky).
Kúrenie - rozvody vonkajšie aj vnútorné (príruby, varné kolená, redukcie, 
oceľové potrubia), podlahové kúrenia, vykurovacie telesá, kotly elektric-
ké, plynové, tuhé palivo, expanzomaty, manometre, teplomery, meranie, 
regulácia.
Záhradný program - nástavce na postrekovanie, rýchlospojky, hadice.
Kontakt: 0905 756 557, 042/46 517 13

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 %

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