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Triumf prípravky FC Púchov 
na halovom turnaji ObFZ

Futbalové talenty Ilavy a FC Púchov sa stali víťaz-
mi dvoch halových futbalových turnajov prípraviek. 
V sobotu sa vo volejbalovej hale MŠK v Púchove 
stretlo desať družstiev na turnaji organizovanom 
Oblastným futbalovým zväzom pre okresy Považská 
Bystrica, Púchov a Ilava. Jeho organizátor – komisia 
mládeže pri ObFZ rozdelila družstvá do dvoch sku-
pín, každá hrala vlastný turnaj. V dopoludňajšom 
turnaji, v ktorom nebol žiadny zástupca Púchovské-
ho okresu, triumfovali bez straty bodu Ilavčania pred 
Prečínom a Domanižou.  

V popoludňajšom turnaji sa predstavila hneď tro-
jica družstiev z okresu Púchov – FC Púchov, Beluša 
a Lednické Rovne. Turnaj mal dramatické vyvrcho-
lenie, o celkovom poradí sa rozhodovalo v podstate 
do posledných sekúnd turnaja. V záverečnom zápa-
se sa stretli FC Púchov, zverenci trénera Bodoríka v 
okresnom derby s Belušou a práve Belušania mohli 
v prípade bodového zisku pripraviť Púchovčanov o 
celkové prvenstvo. Napokon sa Púchovčanom poda-
rilo za nerozhodného stavu 1:1 vsietiť gól a stali sa 
tak víťazom turnaja. O ich prvenstve rozhodol jeden 
jediný gól, o ktorý boli Púchovčania lepší ako Plevní-
čania. Belušania napokon skončili po pekných výko-
noch tretí, Lednické Rovne obsadili poslednú piatu 
priečku bez zisku bodu či streleného gólu. Napriek 
tomu neboli Lednické Rovne fackovacím panákom. 
Naopak, mnohých súperov potrápili a nebyť nepre-
menených šancí, mohli sa dočkať lepšieho umiest-
nenia. 

Výsledky:
1. turnaj
Košeca – Domaniža 2:7, Daniel Brtáň, Kotras – D. 

Čelko 5, Kucharík, Kardoš, Prečín – Podmanín 1:1, 
Škulec – J. Kostelanský, Ilava – Košeca 10:1, S. Škuta 
3, Matej Prekop 3, Marco Prekop 2, Hanko, Ďuriš – 
Daniel Brtáň, Domaniža – Podmanín 1:1, D. Čelko – J. 

Kostelanský, Prečín – Ilava 1:2, Škulec – Matej Prekop, 
Marco Prekop, Košeca – Podmanín 1:0, Daniel Brtáň, 
Domaniža – Prečín 1:2, D. Čelko – Škulec 2, Podma-
nín – Ilava 0:6, Marco Prekop 2, Matej Prekop, Hanko, 
Mogora, Prekopová, Prečín – Košeca 2:2, Škulec 2 – 
Fajler, Kotras, Ilava – Domaniža 9:2, Marco Prekop 4, 
Ondrašík 4, Rendek – D. Čelko, Krčmárik.
1. Ilava 4 4 0 0 27:4 12

2. Prečín 4 1 2 1 6:6 5
3. Domaniža 4 1 1 2 11:14 4
4. Košeca 4 1 1 2 6:19 4
5. Podmanín 4 0 2 2 2:9 2

2. turnaj
Plevník - Púchov 1:1, Baculík – Pšenka
L. Rovne - Ladce 0:4, J. Čemeš 2, L. Čemeš, Didek
Beluša- Plevník 1:2, Gereg – Baculík 2 
Púchov - Ladce 3:0, Šalamún 2, Kubena 
L. Rovne - Beluša 0:4, - D. Belobrad 2, M. Belobrad, 

Stružák
Plevník- Ladce 4:0, Baculík 3, Urík 
Púchov - L. Rovne 5:0, Pšenka 3, Kubena 2 
Beluša - Ladce 1:0, Halas 
L. Rovne - Plevník 0:3, Baculík 2, Kučera 
Beluša - Púchov 1:2, Stružák – Pšenka 2.

1. FC Púchov 4 3 1 0 11:2 10
2. Plevník 4 3 1 0 10:2 10
3. Beluša 4 2 0 2 7:4 6
4. Ladce 4 1 0 3 4:9 3
5. L. Rovne 4 0 0 4 0:16 0
Najlepším strelcom druhého turnaja sa stal Matej 

Baculík z Plevníka, ktorý vsietil sedem gólov. Rozho-
dovali Daniel a M. Pecuš.

Halový futbalový turnaj U11 - Púchov, 15. 2. 

Futbalové talenty FC Púchov triumfovali v halovom futbalovom turnaji.         FOTO: Milan Podmaník

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Záverečné stretnutie turnaja prinieslo drámu so šťast-
ným koncom pre FC Púchov (v žltých dresoch). Beluša-
nia ich o prvenstvo nepripravili. 

Dievčatá v súbojoch s chlapcami nie sú na halových 
turnajoch žiadnou novinkou. 

Lednické Rovne síce nezískali ani bod, ale hrou roz-
hodne nesklamali. Škoda neprememených šancí. 
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Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
Návrh – Schválenie spôsobu financovania stavby „Prestavba a stavebné 
úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové 
domy“
Návrh - Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Moder-
nizácia autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov“
Návrh – Aktualizovaná - Koncepcie rozvoja mesta Púchov v oblasti tepel-
nej energetiky
Návrh - Úprava rozpočtu Mesta Púchov – február 2020
Rôzne
Interpelácie

18. februára 2020 (utorok) o 13.30 hod.
vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Púchov, 

Štefánikova 821/21, Púchov

Pozvánka na zasadnutie MsZ PÚCHOV

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Slovami primátorky: Zastupiteľstvo, pohotovosť

V utorok nás čaká mestské zastupiteľstvo, ktoré 
nebolo síce plánované, ale jeho konanie je ne-
vyhnutné z hľadiska legislatívneho procesu pri 
podaní žiadostí o finančné prostriedky zo strany 
štátu a fondov Európskej únie. Jeho súčasťou 
bude najmä schválenie spôsobu financovania 
nových nájomných bytoviek na Kolonke ako 
aj rekonštrukcia a modernizácia autobusové-
ho nástupišťa. Sú to pre mesto veľmi dôležité 
dokumenty, na ktorých príprave, spočívajúcej 
vo vypracovaní projektov, realizácie stavebného 
konania i verejného obstarávania, sme pracovali 
celý rok, a teraz nastal čas na schválenie celého 
procesu a podanie žiadosti na príslušné inštitúcie. 
Naším záujmom je totiž zrealizovanie týchto zá-
važných investičných akcií hlavne z iných finanč-
ných zdrojov ako mestských. Takže držme päste, 

nech toto naše spoločné úsilie nebolo zbytočné 
a aby v blízkom čase bolo vidieť v meste reálne 
výsledky. Ďalšou otázkou, ktorou sa budú poslan-
ci zaoberať bude rozhodnutie o tom, či budeme 
v tomto roku budovať nové učebne v podkro-
ví Základnej umeleckej školy a či obnovou 
prejde aj samotná budova ZUŠ. Myslím, že 
táto nádherná budova v centre mesta si to za-
slúži, ale hlavne našich približne 700 detí, ktoré 
ZUŠ v Púchove navštevujú. Verím, že tým dôjde  
k skvalitneniu celého učebného procesu umelec-
ky nadaných detí.
 
Ako ministerstvo zdravotníctva vybavilo 
petíciu o navrátenie detskej pohotovosti? 
V závere minulého týždňa som dostala nepriaz-
nivú správu týkajúcu sa detskej pohotovosti. 
Po prerokovaní petície za obnovu detskej po-
hotovosti, ktorú ste podporili takmer 11 000 
podpismi, ministerstvo zdravotníctva poslalo 
oznámenie o vybavení petície. Podľa stano-
viska ministerstva  právna úprava navrhova-
ná petíciou by predstavovala legálny spôsob, 
ako obísť zákonom určený rozsah hodín, kedy 
sa má poskytovať pevná ambulantná pohoto-
vostná služba (APS), čo by znefunkčnilo sys-
tém poskytovania APS na celom území SR... 
Vzhľadom na vekovú štruktúru zdravotníckych 
pracovníkov v povolaní lekár u poskytovateľov 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 
dorast v okrese Púchov by navrhované dopln-
kové zriadenie detskej pohotovosti bolo neudr-

žateľné. Štát sa borí s nedostatkom pediatrov a 
momentálne je prioritou zachovanie detských 
ambulancií v okrese Púchov a nie zachovanie 
detskej pohotovosti: „...je preto potrebné uviesť, 
že z pohľadu zabezpečenia dostupnej všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast je oveľa 
dôležitejšie, aby poskytovatelia všeobecnej zdra-
votnej starostlivosti pre deti a dorast poskytovali 
zdravotnú starostlivosť podľa ordinačných hodín 
vo vlastnej ambulancii, kedy poskytnú zdravot-
nú starostlivosť oveľa väčšiemu počtu pacientov, 
než ako zabezpečiť poskytovanie APS,“ uvádza  
v stanovisku ministerstvo.

Celé znenie odpovede ministerstva o vybavení 
petície bude zverejnené na webovej stránke mes-
ta a púchovských novín. V tejto súvislosti musím 
uviesť, že tento stav je výsledkom neustále klesajú-
ceho počtu pediatrov na Slovensku a mesto nemá 
možnosť tento stav zvrátiť. Podľa stanoviska 
odborných zástupcov ministerstva nie je v silách 
starostov, či primátorov zabezpečovať lekárov vo 
svojom regióne a túto situáciu nevylepší ani ponu-
ka nájomných bytov pre lekárov, či vyššie mzdy... 
V blízkom čase mi prisľúbila účasť v meste odbor-
ná zástupkyňa ministerstva zdravotníctva, aby ob-
jasnila celú situáciu a zodpovedala verejnosti otáz-
ky týkajúce sa súčasnej nemožnosti obnovenia 
detskej pohotovosti v Púchove. I napriek tomuto 
negatívnemu stanovisku, budeme bojovať ďalej...

Katarína Heneková, primátorka mesta
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Vyplnene žiadosti o dotácie treba s 
potrebnými náležitosťami doručiť do 
podateľne Mestského úradu Púchov 
v termíne do 31. 3. 2020. Žiadosti 
prejdú najskôr formálnou kontrolou 
na oddelení školstva a sociálnych 
vecí a následne budú predložené do 
príslušných komisií, ktoré k nim zau-
jmú odporúčacie kladné alebo zápor-
né stanovisko. Takéto žiadosti ďalej 
putujú do mestskej rady a následne 
do zastupiteľstva.

Z rozpočtu mesta sa môžu podľa 
uvedeného VZN poskytovať dotácie:
• právnickým osobám, ktorých za-
kladateľom je mesto a to na konkrét-
ne úlohy a akcie vo verejnom záujme 
alebo v prospech rozvoja územia 
mesta,
• inej obci alebo VÚC ak zabezpečuje 
niektoré úlohy pre obec alebo ak ide 

Žiadosti o dotácie môžete predkladať do konca marca

o poskytnutie pomoci pri likvidácii 
následkov živelnej pohromy, havárie 
alebo inej podobnej udalosti na ich 
území,
• fyzickej osobe - podnikateľovi a 
právnickým osobám neuvedeným, 
ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo 
na území mesta, alebo ktoré pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území mesta, 
alebo poskytujú služby obyvateľom 
mesta na podporu všeobecne pro-
spešných služieb, všeobecne pro-
spešných alebo verejnoprospešných 
účelov, na podporu podnikania a za-
mestnanosti. 

Žiadosť o dotáciu, ktorej výška pre- 
siahne sumu 200 eur musí byť po-
daná vo forme projektu. Z rozpočtu 
mesta na príslušný rozpočtový rok 
možno na jeden účel (projekt) poskyt-
núť iba jednu dotáciu a to maximálne 

Mesto podporí projekty z participatívneho rozpočtu 
sumou 10 000 eur
Mestské zastupiteľstvo v Púchove v 
rozpočte mesta na rok 2020 vyčlenilo 
čiastku 10 000 eur na účely participa-
tívneho rozpočtu. Občania starší ako 
18 rokov (s trvalým aj prechodným 
bydliskom v Púchove), majú možno-
sť sami navrhnúť a rozhodnúť, na čo 
sa využije tento finančný obnos pro-
stredníctvom podania projektov.

Predkladateľom projektu môže byť 
obyvateľ mesta, fyzická osoba alebo 
skupina fyzických osôb starších ako 18 
rokov alebo občianske združenie ale-
bo nezisková organizácia. Podmien-
kou je, aby mali sídlo alebo pôsobili na 
území mesta. Navrhovatelia môžu žia-
dať o financie na komunitné nápady v 
piatich oblastiach:
1. Komunitný rozvoj, aktívne ob-
čianstvo,
2. Zeleň v meste, verejné priestory, 
ochrana včiel,
3. Kultúra a história, 
4. Šport a mládež,
5. Seniori.

Všetky informácie potrebné na pred-
kladanie projektov občania nájdu 
na webovej stránke mesta www.
puchov.sk  v záložke Participatívny 

rozpočet. Vypracované projekty je 
možné doručiť listinnou formou na 
vyplnenom formulári  poštou alebo 
osobne v podateľni mestského úra-
du a zároveň elektronickou formou 
na adresu msu@puchov.sk . Všetky 
predložené návrhy bude posudzo-
vať Koordinačná rada, ktorá bude 
skúmať, či žiadosti spĺňajú všetky 
formálne náležitosti. Predkladateľov 
návrhov, ktoré tieto náležitosti ne-
spĺňajú, vyzve rada k ich doplneniu 
či upraveniu návrhov tak, aby neboli 
v rozpore so Štatútom participa-
tívneho rozpočtu mesta Púchov či 
územným plánom.

V aktuálnom ročníku je na projekty 
v participatívnom rozpočte vyčlene-
ných 10 000 eur, pričom maximálna 
výška finančných prostriedkov na je-
den projekt je 2 000 eur. Záujemco-
via môžu svoje projekty predkladať 
po zasadnutí prvého diskusného 
fóra, t.j. v mesiacoch marec až apríl, 
uzávierka projektov je stanovená na 
30. apríl. Po májovom verejnom zva-
žovaní budú rozhodovať o projek-
toch občania vo verejnom hlasovaní 
od 15. do 31. mája. Úspešné projek-
ty budú predstavené najneskôr do  

15. júna a samotná realizácia bude 
prebiehať v mesiacoch jún až október.
 
Hlasovanie: výber projektov, 
ktoré majú byť uskutočnené
Základným rozhodovacím mechani-
zmom v procese je verejné zvažova-
nie (deliberácia). Procesu verejného 
zvažovania sa môže zúčastniť každý 
občan mesta Púchov vo veku nad 18 
rokov hlasovaním za konkrétny pro-
jekt. Poradie projektov na hlasovacom 
lístku bude určené losovaním. 

Konečný termín na podávanie žiadostí o dotáciu z mestského rozpočtu (v zmysle VZN č. 2/2011  
O poskytovaní dotácií v meste Púchov) je 31. marec 2020. Môžu sa o ne uchádzať fyzické i právnické 
osoby, občianske združenia, organizácie či kluby.

Zmyslom deliberácie je umožniť 
účastníkom porozumieť potrebám 
ostatných ľudí rovnako ako svojim 
vlastným a umožniť im rozmýšľať, 
ako budovať lepšie a inkluzívnejšie 
mesto pre všetkých. Tento princíp sa 
využíva aj na verejnom zvažovaní. 
Toto verejné stretnutie je náročným, 
ale jedinečným procesom. V rámci 
stretnutia predkladatelia svoje pro-
jekty navzájom bodujú, pričom sa 
najskôr dohodnú na kritériách, podľa 
ktorých budú hodnotiť. Pod vedením 
facilitátora, ktorý debatu usmerňuje, 
dospejú k spoločnému posúdeniu 
potreby a kvality jednotlivých pro-
jektov.

Hlasovanie o projektoch sa usku-
toční elektronicky a fyzicky, a to: 
• na hlasovacom lístku/v on-line for-
mulári vyplní obyvateľ názov projektu, 
• obyvateľ môže hlasovať prostred-
níctvom jedného hlasovacieho lístka 
a jedného on-line formuláru. Každý 
participant má možnosť prideliť svoj 
hlas maximálne trom návrhom. Jed-
nému návrhu je možné prideliť maxi-
málne jeden hlas. 

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov 

do 90 percent hodnoty vyrovnaného 
rozpočtu projektu. Žiadateľ, ktorému 
bola poskytnutá dotácia, umožní or-
gánom mesta kontrolovať výkon kon-
krétnej úlohy alebo akcie, na ktorú bola 
dotácia poskytnutá. Z rozpočtu mesta 
sa podľa nariadenia môže poskytnúť 
dotácia iba žiadateľovi, ktorý má vy-
sporiadané záväzky voči mestu, čo pre-
ukazuje čestným vyhlásením. 
Informácie, čo musí obsahovať žiado-
sť o dotáciu a aké prílohy je potrebné 
doložiť, záujemcovia nájdu na webovej 
stránke mesta www.puchov.sk, kde je 
uverejnený aj vzor žiadosti o dotáciu. 

Výška dotácie nie je obmedzená a 
o jej poskytnutí na konkrétnu akciu 
rozhoduje:
• primátor - do výšky 33,99 eur
• mestská rada - od 40 eur do 3 319,99 eur
• mestské zastupiteľstvo - od 3 320 eur.

Dotácie poskytuje aj  TSK
Čitateľom dávame do pozornosti, že 
môžu taktiež využiť aj čerpanie dotácie 
z rozpoctu TSK, o ktorú je možné požia-
dať do 30. apríla 2020.
Takáto dotácia poskytnutá župou je 
určená: DHZ, JDS, SZZP, neziskovým or-
ganizáciám, občianskym združeniam, 
právnickým a fyzickým osobám. Viac 
info na www.tsk.sk.

Daniela Gabrišová, MsÚ Púchov
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Ako je to s volebným kvórom 
pre strany a koalície?
Na Slovensku máme registrovaných 
160 politických strán a hnutí. Z nich 
len menšia časť sa zúčastňuje tohto-
ročných parlamentných volieb, niek-
toré samostatne, iné v koalícii. Na 
zvolenie do Národnej rady SR musí 
strana získať najmenej 5 percent, koa-
lícia zložená z dvoch alebo troch strán 
najmenej 7 percent a koalícia zložená 
z viac ako troch strán najmenej 10 
percent z celkového počtu odovzda-
ných platných hlasov. Toto pravidlo 
sa dá ľahko obísť, keď strana s malými 
vyhliadkami na úspech kandiduje na 
kandidátskej listine inej strany alebo 
viaceré strany založia novú stranu, 
aby sa ich prísnejšie pravidlo platné 
pre koalície netýkalo. Napríklad hnu-
tie OĽANO poskytlo svoju kandidátku 
ďalším trom stranám a nedávno sa 
premenovalo na "OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA". 
Nepotrebuje však získať 10 percent 
hlasov, pretože nie je štvorkoalíciou v 
zmysle zákona. Podobne postupova-
la strana Kotlebovci - Ľudová strana 
Naše Slovensko, na ktorej kandidát-
ke figurujú kandidáti ďalších štyroch 
strán, ale aj takejto "koalícii" vo voľ-
bách stačí 5 percent hlasov.

Volebné kvórum je obvyklé aj v iných 
štátoch, napr. v Turecku je 10 percent. 
Slúži tomu, aby sa systém politických 

Blížia sa parlamentné voľby 2020
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. 

strán úplne neroztrieštil a neatomizo-
val. Kvórum chce zabrániť, aby získali 
mandáty veľmi malé strany vrátane 
extrémnych s okrajovým vplyvom 
na spoločnosť. Pri existencii veľkého 
počtu malých strán však môže mať 
volebné kvórum za následok nepri-
merané množstvo prepadnutých 
hlasov. Niekedy môže množstvo 
prepadnutých hlasov spôsobiť, že sa 
po voľbách vytvorí vládna koalícia, 
ktorú si nepriala väčšina voličov. Aj 
vo voľbách 2020 bude veľmi záležať 
na tom, komu hlasy prepadnú - či vo-
ličom SNS, Dobrej voľby, MOSTu ale-
bo na druhej strane KDH, SaS alebo 
dvojkoalície PS/Spolu (tá potrebuje 7 
percent).

Polícia upozorňuje občanov 
na trestnosť volebnej korupcie
Trestný zákon hovorí, že volebnej ko-
rupcie sa dopustí ten, kto priamo ale-
bo cez sprostredkovateľa poskytne, 
ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, 
kto má právo voliť, aby volil alebo 
hlasoval určitým spôsobom, nevolil 
alebo nehlasoval určitým spôsobom, 
nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo 
sa nezúčastnil volieb, alebo z tohto 
dôvodu priamo alebo cez sprostred-
kovateľa poskytne, ponúkne alebo 
sľúbi úplatok inej osobe. Volebná ko-
rupcia sa týka aj toho, kto v súvislosti 
s výkonom práva voliť priamo alebo 
cez sprostredkovateľa pre seba alebo 
inú osobu prijme, žiada alebo si dá  

sľúbiť úplatok, aby volil alebo hlaso-
val určitým spôsobom, nevolil alebo 
nehlasoval určitým spôsobom, nevo-
lil alebo nehlasoval vôbec, alebo sa 
nezúčastnil volieb. Ak máte vedomo-
sť o volebnej korupcii, podajte trest-
né oznámenie na najbližšom policaj-
nom oddelení.

Kto kandiduje v parlamentných 
voľbách?
Mesto Púchov má na 25 kandidát-
kach politických strán medzi 2736 
kandidátmi sedem svojich občanov. 
Politické strany, ktoré kandidujú vo 
februárových parlamentných voľ-
bách zoradené podľa čísel, ktoré si 
vyžrebovali do volieb:
1. Slovenská ľudová strana Andreja 
Hlinku, 
2. DOBRÁ VOĽBA, 
3. Sloboda a Solidarita (131. Juraj Led-
nický, 32 r., operátor výroby), 
4. SME RODINA (80. Erika Ďurdíková, 
48 r., SZČO), 
5. Slovenské Hnutie Obrody, 
6. ZA ĽUDÍ, 
7. MÁME TOHO DOSŤ!, 
8. Hlas pravice, 
9. Slovenská národná strana, 
10. Demokratická strana (8. Lukáš Ra-
nik, Ing., 31 r., viceprimátor mesta), 
11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA (84. 
Cyril Crkoň, Bc., 48 r., stredoškolský 
učiteľ), 

12. Koalícia Progresívne Slovensko a 
SPOLU - občianska demokracia, 
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KAN-
DIDÁTI (10. Ľubomír Talda, 44 r., gene-
rálny manažér), 
14. 99%. občiansky hlas, 
15. Kresťanskodemokratické hnutie, 
16. Slovenská liga, 
17. VLASŤ, 
18. MOST - HÍD, 
19. SMER - sociálna demokracia, 
20. SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej 
chudoby, 
21. HLAS ĽUDU (12. Filip Ficek, 22 r., 
študent), 
22. Magyar Közösségi Összefogás - 
Maďarská komunitná spolupatrično-
sť, 
23. Práca slovenského národa, 
24. Kotlebovci - Ľudová strana Naše 
Slovensko (39. Marián Mišún, Mgr., 40 
r., robotník v zlievárni), 
25. Socialisti.sk.

Slavomír Flimmel
Zdroj: minv.sk, foto: pixabay

29. februára je to vo vašich rukách!
obycajniludia.sk

3 DÔVODY, PREČO VOLIŤ OĽANO:

MÔŽETE NÁM VERIŤ

MÁME RIEŠENIA PRE ĽUDÍ

MÁME NAJLEPŠIU KANDIDÁTKU

ÚPRIMNE ODVÁŽNE PRE ĽUDÍ
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42287511  Dodávateľ: Púchovská kultúra, s. r. o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, IČO: 50648616
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Mestská polícia

Polícia informuje

           Ilustračné FOTO: KR HaZZ Trenčín 

Mladíkovi hrozí za lúpež osemročné väzenie

Dopravní policajti z Považskej Bystrice vzniesli ob-
vinenie pre prečin marenia výkonu úradného roz-
hodnutia voči 37-ročnému Petrovi z okresu Púchov. 
Obvinený vodič mal jazdiť po ceste I/49 v obci Do-
hňany na automobile značky Suzuki, kde bol  zasta-
vený a kontrolovaný policajnou hliadkou dopravné-
ho inšpektorátu Považská Bystrica. Pri kontrole  bolo 
zistené, že vodič viedol vozidlo v čase, keď mu bola 
činnosť vedenia motorového vozidla zakázaná po 
dobu 12 mesiacov. Vodič sa podrobil aj dychovej 

skúške, pričom nafúkal 0,13 promile alkoholu. Obvi-
nenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia 
slobody až na dva roky. 

V záujme bezpečnosti ostatných účastníkov cest-
nej premávky budú policajti v Trenčianskom kraji 
naďalej odhaľovať takýchto nezodpovedných vodi-
čov, ktorí nerešpektujú rozhodnutie súdu alebo iné-
ho štátneho orgánu o zákaze činnosti a sadnú si za 
volant. 

KR PZ Trenčín  

Vyšetrovateľ z Považskej Bystrice  vzniesol obvine-
nie vo veci zločinu lúpeže voči 21-ročnému mužovi 
z okresu Púchov. Obvinený muž mal 9. februára v 
nočných hodinách bez predchádzajúceho konfliktu 
fyzicky napadnúť 17-ročného mladíka. Po napadnutí 
poškodený spadol na svoj bicykel, ktorý tlačil  a ostal 

ležať na zemi. Obvinený mal poškodenému rozopnúť 
bundu a následne mu zobral 45 eur. Poškodený mla-
dík utrpel ľahké zranenia hlavy bez potreby ďalšej 
liečby. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí 
trest odňatia slobody na tri až osem rokov. 

KR PZ Trenčín

Peter jazdil v Dohňanoch na aute v čase 
zákazu, hrozí mu dvojročné väzenie

Policajti z Púchova  riešia prípad krádeže  peňazí z 
neuzamknutého nákladného auta. V obci Mestečko 
doposiaľ neznámy páchateľ  odcudzil z neuzamknu-
tej kabíny nákladného auta voľne položenú peňa-
ženku. Krádežou peňaženky bola spôsobená  maji-
teľovi  škoda vo výške asi 3200 eur. Páchateľovi hrozí 
trest odňatia slobody až na dva roky. 

Polícia upozorňuje vodičov, aby si automobil pri 
odchode vždy uzamkli. Pri nakladaní a vykladaní vecí 
z kufra treba mať ostatné dvere zamknuté. V aute ne-

treba nikdy nechávať veci, ktoré lákajú zlodejov - do-
klady, peniaze, peňaženky, tašky, mobily, oblečenie 
a podobne. Pokiaľ je potrebné nechať v aute nejaké 
veci, napr. pri zastávke na dlhšej ceste, je potrebné 
prikryť ich aspoň dekou a parkovať na stráženom 
parkovisku. Nie je vhodné parkovať automobil na 
opustenom mieste. Po zistení, že došlo ku krádeži 
vecí z motorového vozidla je potrebné ihneď volať 
políciu.   

KR PZ Trenčín

S odomknutého auta ukradli peňaženku 

Od 6. do 12. februára absolvovali profesionálni 
hasiči z Hasičskej stanice v Púchove tri výjazdy, za-
sahovali pri dvoch požiaroch a odstraňovali strom 
spadnutý na cestu.

V pondelok 10. februára privolali púchovských ha-
sičov k spadnutému stromu na ceste za obcou Dolná 
Breznica. Hasiči strom porezali na menšie časti a od-
stránili ho z vozovky. 

V rovnaký deň hasili púchovskí hasiči požiar letnej 
kuchyne v obci Záriečie. Pri likvidácii požiaru pomá-
hali profesionálnym hasičom aj členovia dobrovoľ-
ných hasičských zborov z Lysej pod Makytou a Lúk.

O deň neskôr privolali hasičov k požiaru osobného 
motorového vozidla na púchovskom sídlisku Dvory. 
Požiar zlikvidovali hasiči pomocou jedného vyso-
kotlakového prúdu.    HS Púchov 

Hasičský a záchranný zbor

Púchovskí hasiči minulý týždeň hasili 
kuchyňu i auto a odstraňovali strom

Nemohla dýchať...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého na Vodárenskej ulici 
sedí neznáma žena a ťažko dýcha. Po príchode 
mestských policajtov na miesto ich oznamova-
teľka informovala, že kontaktovala zdravotných 
záchranárov. Neznáma žena nezrozumiteľne ko-
munikovala a ťažko dýchala. Následne si ju pre-
vzali zdravotní záchranári.

Po operácii očí
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, že pred jednou z bánk v Púchove 
chodí dopredu a dozadu neznámy muž. Ozna-
movateľka sa obávala, či sa muž nestratil alebo či 
nepotrebuje pomoc. Mestských policajtov muž 
z Martina informoval, že je po operácii očí a pa-
ličkou vyrobenou z novín búchal o budovu pre 
lepšiu orientáciu na prechádzke. Zároveň infor-
moval, že nepotrebuje žiadnu pomoc. 

Zhorelo auto
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na Dvo-

roch, kde bolo zhorené osobné motorové vozidlo 
značky Citroen. Pri vozidle boli príslušníci Hasič-
ského a záchranného zboru , ktorí po zlikvidovaní 
požiaru motorovej časti vozidla likvidovali vyteče-
né prevádzkové kvapaliny. Požiar vznikol pravde-
podobne od elektrického skratu pri štartovaní. 
Mestskí policajti usmerňovali dopravu na Dvo-
roch, následne informovali štátnych policajtov.

Nie skládka, parkovisko...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého pri hasičskom areáli v 
miestnej časti Ihrište zakladajú nelegálnu sklád-
ku. Hliadka na mieste zistila nákladné vozidlo, 
ktorá zavážalo jamu pri hasičskom areáli. Na mies-
to prišli aj majitelia okolitých parciel, ktorí súhlasili 
s tým, že na mieste vzniknú parkovacie miesta.  

Otravoval hostí
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia na Dvoroch, kde v 
jednej z prevádzok opitý muž obťažoval hostí a 
vzbudzoval verejné pohoršenie. Hliadka na mies-
te zistila priestupok proti verejnému poriadku. 
Mestskí policajti priestupok vyriešili napomenu-
tím, muža z miesta vykázali. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
síce v minulom týždni klesla v Púchovskom okre-
se o viac ako 20 percent, no napriek tomu bola 
už šiesty týždeň v rade najvyššia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. Celková chorobnosť na ak-
útne respiračné ochorenia bola v okrese Púchov v 
minulom týždni 3809 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. Priemerná chorobnosť na akútne respirač-
né ochorenia bola minulý týždeň v TSK na úrovni 
2570 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia 
chorobnosť v TSK bola v okrese Nové Mesto nad 
Váhom, kde klesla na úroveň 1659 ochorení na 
100.000 obyvateľov.

Z celkového počtu ochorení nahlásili Regioná-
lnemu úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 
1832 ochorení na chrípku. Chorobnosť v porov-
naní s minulým týždňom stúpla o 16 percent. Pre 
chrípku prerušili museli minulý týždeň prerušiť 
školskú dochádzku  v desiatich základných a jede-
nástich materských školách v Trenčianskom kraji.

(r) 

Chorobnosť v okrese je už 
šesť týždňov najvyššia v kraji

Z
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Folklór šitý do krásy 
Púchovské divadlo v nedeľu 9. 2. 2020 hostilo benefičný koncert organizovaný Ministerstvom kultúry 
SR a Národným osvetovým strediskom s názvom Folklór šitý do krásy. 

Počas podujatia sa divákom v Púchove predstavi-
lo deväť folklórnych súborov so svojimi hudobný-
mi a tanečnými pásmami. V kultúrnom programe 
vystúpilo viacero známych folklórnych súborov a 
skupín z Trenčianskeho kraja a aj z nášho okresu: 
Detský folklórny súbor Radosť z Trenčína, folklór-
ne skupiny Dolina z Omšenia, Limbora z Prečína, 
Hájiček z Chrenovca, Podžiaran z Papradna, Pova-
žan z Považskej Bystrice, FS Záriečanka a domáci 
Folklórny súbor Váh.

Okrem zábavy malo podujatie Folklór šitý do krá-
sy aj charitatívny rozmer. Organizátori podujatia 
rozhodli, že výťažok z benefičného predstavenia 
poputuje na podporu liečby desaťročnej Lindy v 
medzinárodnom rehabilitačnom centre Adeli v 
Piešťanoch. Benefičného koncertu sa zúčastnila aj 
ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, pod zášti-
tou ktorej sa celé podujatie konalo.

Slavomír Flimmel

Výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením
Spojená škola Púchov považuje za svoj najdôležitejší cieľ pripraviť handicapované dieťa pre život a 
uľahčiť jeho zaradenie do spoločnosti. Tento rok škola pripravila už 20. ročník výtvarnej súťaže pre 
žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vo štvrtok 13. 2. 2020 sa v Divadle Púchov konalo vyhlásenie 
výsledkov súťaže spojené s vernisážou výstavy výtvarných prác žiakov.

Riaditeľka Spojenej školy Púchov Viera Turzová 
vo svojom príhovore uviedla: "Pre fašiangové 
obdobie, kedy sa naša výstava uskutočňuje 
sme sa rozhodli pre tému Karneval. Fašiangy, 
Turíce..., tak sa spieva v jednej ľudovej pesnič-
ke. Všetci dobre vieme, že fašiangy sú časom 
zábav, plesov a karnevalov. Po nich nasleduje 
pôst, cez ktorý všetka zábava utícha až do Veľ-
kej noci. A zábavu majú radi nielen dospelí, ale 
hlavne deti... Naši dedovia tieto ľudové sviatky 
využívali na spoločné stretanie. V dnešnej dobe 
sa každému, kto povie slovo karneval, vybavia 
hlavne masky, škrabošky, karnevalové kostýmy, 
klobúky a čapice a iné doplnky pre zábavu. Kar-
neval a masky na karneval máme v obľube už 
od detstva. Každá jedna maska má svoje čaro, 
pretože umožňuje deťom premeniť sa na nieko-
ho iného alebo splniť si sen byť princeznou alebo 
pirátom. Našou snahou je podporovať a rozvíjať 
u detí cit k tradíciám našich predkov a zachová-
vať ich kultúrny odkaz. Pri výtvarných prácach 
si deti rozvíjajú nielen manuálne zručnosti, ale 
aj estetické cítenie a zároveň sa chceme touto 
výstavou prezentovať aj širšej verejnosti."

Slavomír Flimmel
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Počas februára navyše k vybraným vozidlám zimné pneumatiky  Z D A R M A ! 

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

e-mail: jti@jti.sk

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH 
ZÁSOB
ZA TAKÚ CENU  
TU DLHO  
NEBUDÚ…

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

 

PEUGEOT 208

Active                            
1.2 PureTech 82k BVM5

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

 

PEUGEOT 301

Style                               
1.5 BlueHDi 100k BVM6

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

 

PEUGEOT 308

Style                                
1.2 PureTech 110k BVM6

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

PEUGEOT 2008

Signature                     
1.2 PureTech 82k BVM5

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

10.990 €ZA

13.190 €ZA

15.990 €ZA

13.990 €UŽ 
ZA

18.490 € 
ZA

PEUGEOT 308 SW

Allure                               
1.2 PureTech 130k BVM6

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

J. T. INTERNATIONAL, s. r. o.
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Včielka je usilovná po celý rok
V Centre voľného času Včielka to stále bzučí ako v úli. Hneď po Novom roku sme sa pustili s chuťou  
do práce. Začal sa kolotoč olympiád, súťaží a rôznych aktivít v každom smere.

Vedomostné olympiády
Dňa 15. januára 2020 sa uskutočnila 
olympiáda v anglickom jazyku a o deň 
neskôr v jazyku nemeckom. Žiaci vo 
svojich kategóriách predviedli veľmi 
dobré znalosti. 27. január patril zas re-
citátorom, ktorí prednášali slovenské 
povesti. Krásne diela z úst detí bola ra-
dosť počúvať, čo bolo zrejmé aj podľa 
veľkého potlesku pre všetkých predná-
šajúcich. V prvej kategórii si odniesla 
víťaznú trofej žiačka ZŠ Gorazdova Na-
tália Obšivanová. V druhej a tretej ka-
tegórii prvé miesto patrilo žiakom ZŠ 
Mládežnícka a to Jurajovi Cabúkovi a 
Nadi Kozánkovej. Srdečne im gratulu-
jeme a držíme palce do krajského kola.

Koniec januára patril matematikom. 
Na ZŠ Gorazdova v Púchove sa stretli tí 
najlepší zo škôl okresu a zmerali si me-
dzi sebou sily. Ukázalo sa, že najlepšími 
riešiteľmi úloh boli Peter Malina a Mar-
tina Moravčíková, obaja zo ZŠ Mládež-
nícka v Púchove. Gratulujeme.

Vďaka ZŠ J. A. Komenského, ktorá ot-
vorila svoju bránu účastníkom geogra-
fickej olympiády sme 6. 2. zistili mená 
tých, ktorí najlepšie poznajú svoj okres, 
svoju domovinu, ale i celý svet. Z naj-
mladších súťažiacich najlepšie uspel 
Samuel Katreňák zo ZŠ Gorazdova a  
 
 

 

v kategórii E a F náš okres pôjdu repre-
zentovať na krajské kolo Michal Vrábel 
zo ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou, Dominik 
Černuch z Gymnázia a Karin Mokrič-
ková s Naďou Kozánkovou, obe zo ZŠ 
Mládežnícka. Veríme, že svoje znalosti 
využijú i tam a prinesú si ďalšie ocene-
nie.

V mesiaci február býva tiež biologic-
ká olympiáda, ktorá je rozdelená na 
dve časti. Prvou je teoreticko-prak-

tická časť, kde si svojimi znalosťami 
získali možnosť zastupovať náš okres 
na krajskom kole Viliam Kozánek zo 
ZŠ Mládežnícka a Jakub Buzalka zo 
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou a v kate-
górii projektovej postupuje Simona 
Kováčiková zo ZŠ s MŠ Slovanská a 
Jessica Drgová z Gymnázia Púchov.

X. Tanec so včielkami 
Tento rok CVČ Včielka usporiadalo ju-
bilejný X. Tanec so včielkami - repre-
zentačný ples pre rodičov detí, ktoré 
nás navštevujú, ale i pre všetkých sym-
patizantov nášho zariadenia. V sobotu 
8. februára v Divadle Púchov panovala 
úžasná atmosféra, ktorú pre fantas-
tických hostí vytvoril DJ Pali Hrobárik. 
Ďakujeme nielen jemu, ale i všetkým 
prítomným za možnosť zhodnotiť 

túto akciu ako mimoriadne vydarenú. 
Vďaka patrí svadobnému salónu An-
drea, firme RONA, Púchovskej kultúre, 
všetkým sponzorom, ktorí prispeli do 
tomboly, kvetinárstvu Natali, reštau-
rácii Theatro za výborné menu, našim 
skvelým mažoretkám a všetkým tým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili 
ruku k dielu. Už teraz sa tešíme na ďal-
ší ročník Tanca so včielkami, ktorým 
otvoríme už druhú desiatku našich 
plesov. 

Športové súťaže
Športovo sme od januára stihli okres-
né kolo v basketbale žiakov SŠ, z kto-
rého postúpilo Gymnázium. Ďalej 
okresné aj regionálne kolo vo florbale 
žiakov a žiačok SŠ. V regionálnom kole 
s nami pokračovalo družstvo Gymná-
zia za žiačky a družstvo žiakov zo SŠ I. 
Krasku. So základnými školami máme 
za sebou regionálne kolo volejbalu ži-

akov. Tešíme sa, že domáce družstvo 
zo ZŠ Gorazdova privítame aj v marci 
na krajskom kole volejbalu žiakov a 
družstvo zo ZŠ Mládežnícka zase v 
krajskom kole volejbalu žiačok. 

Okrem spomenutých podujatí sa u 
nás v CVČ uskutočnilo aj množstvo 
iných aktivít, školení a stretnutí na 
úrovní mesta, okresu i kraja. Čaká nás 
vyhodnotenie celoslovenskej súťaže 
Poetický Púchov a ďalšie olympiády, 
súťaže a vystúpenia. 6. júna pripravu-
jeme Memoriál Janky Jakubíkovej, na 
ktorý vás všetkých srdečne pozývame. 
Na letné mesiace pripravujeme tábory 
pre deti a dennodenne sa stretávame 
na jednotlivých záujmových útvaroch, 
aby sme urobili deťom i dospelým ži-
vot krajší a obohatený o voľnočasové 
aktivity podľa ich výberu. Tešíme sa a 
radi vás privítame medzi nami.

Dáša Illyová, CVČ  Včielka Púchov
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Na krajských cestách stretnete dvadsiatku nových modrých autobusov 

Nové modré autobusy, ktoré rozšírili vozovú flo-
tilu trenčianskej SAD, sú vybavené bezplatným 
WIFI pripojením, bezpečnostným pásom na ka-
ždom sedadle, cúvacími senzormi, širokouhlými 
informačnými tabuľami či klimatizáciou s vyku-
rovaním. Okrem toho poskytujú zvýšený kom-
fort pre vodičov autobusov, z ekologického hľa-
diska disponujú najnovším motorom EURO 6. 
Nízkopodlažné autobusy typu IVECO Crossway 
v rámci prímestskej dopravy nahradili vozidlá 
typu Karosa; každé z nich od svojho zaradenia 
do prevádzky v rokoch 2005 a 2006 priemerne 
najazdilo úctyhodných 900 tisíc km. 

(Barbora Jánošková)  

Nízkopodlažné autobusy SAD Trenčín budú jazdiť na najvyťaženejších trasách v šiestich okresoch Tren-
čianskeho kraja; na ich kúpe sa zo svojho rozpočtu finančne podieľala Trenčianska župa.  

Nový balík vozidiel odovzdal cestujúcej verejnosti 
do užívania trenčiansky župan Jaroslav Baška spolu 
s poslancom Zastupiteľstva TSK Jozefom Stopkom 
a generálnym riaditeľom SAD Trenčín Vladimírom 
Zacharom priamo v areáli SAD Trenčín, a. s., na Zla-
tovskej ceste. „Záleží nám na tom, aby ľudia, ktorí 
cestujú a využívajú verejnú autobusovú dopravu, 
mohli jazdiť pohodlne, bezpečne a ekologicky. 
Verím, že odovzdaním dvadsiatky nových auto-
busov, ktoré spĺňajú tieto tri požiadavky, vyho-
vieme cestujúcej verejnosti,“ zhodnotil význam 
nákupu predseda TSK Jaroslav Baška. Odovzdané 
autobusy boli nasadené do užívania hneď po sym-
bolickom rozviazaní mašle.          

Kraj bude zvyšovať kvalitu stredných škôl 

aj s naším prispením dokážeme pomôcť napre-
dovať v  kvalite stredného školstva v Trenčian-
skom kraji,“ uviedol riaditeľ ŠIOV Michal Němec.

V aktuálnom školskom roku už všetky žup-
né  stredné školy pracujú na sebahodnoti-
acich správach. Gymnázium v Dubnici nad 
Váhom a Stredná odborná škola strojnícka v 
Považskej Bystrici už sebahodnotiacu správu 
odovzdali, jedna z nich absolvovala aj hodno-
tiacu návštevu a čaká na spätnú väzbu. Dru-
há škola má dohodnutý termín návštevy  
externých hodnotiteľov. 

(Matej Plánek)

Trenčianska župa a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) podpísali 
Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je zvyšovať atraktívnosť vzde-
lávania, odborného vzdelávania a prípravy či celoživotného vzdelávania.

Vychovať absolventov pre potreby trhu prá-
ce, podporovať odborné vzdelávanie a najmä 
zvyšovať kvalitu a atraktivitu stredných škôl vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je prioritou 
Trenčianskej župy v oblasti vzdelávania. „Pri 
zvyšovaní kvality vyučovacieho procesu na 
župných stredných školách sme sa rozhodli 
spolupracovať so Štátnym inštitútom odborné-
ho vzdelávania. V priebehu minulého roka sme 
v rámci vzájomnej spolupráce zapojili do tzv. 
metódy peer review dve školy, konkrétne Gym-
názium v Dubnici nad Váhom a Strednú odbor-
nú školu strojnícku v Považskej Bystrici. Myslím 
si, že práve využitie tejto metódy je vhodné na 
zvýšenie kvality na krajských stredných ško-
lách. Som rád, že nám ŠIOV bude nápomocný 
pri zavádzaní tohto systému. Zároveň ma teší, 
že Trenčiansky kraj v rámci projektu Efektívna 
verejná správa plánuje získať 20 hodnotiteľov 
a 40 koordinátorov, ktorí pomôžu pri zvyšova-
ní kvality na župných stredných školách,“ pove-
dal trenčiansky župan Jaroslav Baška po podpise 
memoranda.

Metóda peer review je kombináciou sebahod-
notenia a externého hodnotenia. Pozostáva zo 
štyroch fáz. V prvej fáze si každá škola vypracu-
je sebahodnotiacu správu, v druhej fáze externí 
hodnotitelia navštívia školu, v tretej sa vypracuje 
záverečná správa od externých hodnotiteľov s 
odporúčaním oblastí, v ktorých je nutné skvalit-
ňovať výstupy. Vo štvrtej fáze si hodnotená škola 
vypracuje akčný plán, ktorý vedie ku skvalitne-
niu odporúčaných oblastí a implementuje ho 
do procesov školy. „Veľmi si vážim, že Trenčian-
sky samosprávny kraj je prvým krajom, ktorý 
s nami podpísal memorandum o spolupráci. 
Venuje sa práve oblasti peer review. Verím, že 

Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 
uskutoční 23. marca 2020. 

Zasadnutia je možné sledovať aj v priamom 
prenose na stránke www.zastupitelstvo.sk.

Župa zrekonštruuje 
Gastrocentrum 

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v 
Trenčíne, ktorá prevádzkuje aj Gastrocentrum v 
centre krajského mesta, požiadal o nenávratný 
finančný príspevok na jeho komplexnú rekon-
štrukciu. Župe bolo koncom januára vydané prá-
voplatné stavebné povolenie, na základe ktoré-
ho sa môže pristúpiť k realizácii projektu.

Rekonštrukcia viac ako tridsaťročného Gastro-
centra pod Brezinou v Trenčíne by si mala vyžia-
dať takmer tri milióny eur, pričom asi 2,8 milióna 
eur bude hradených zo zdrojov Európskej únie. 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa na projek-
te bude podieľať sumou približne 146 tisíc eur. 
„Projekt zahŕňa novú fasádu, strechu vrátane 
zelených prvkov, vybudovanie výťahov, mo-
dernizáciu a zatraktívnenie prevádzok či nové 
vybavenie kuchýň, reštaurácie a cukrárne. Na 
budove sa vymenia okná, dvere aj presklené 
steny,“ informovala vedúca Odboru regionálne-
ho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková. Žiaci 
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v 
Trenčíne, ktorí v budove vykonávajú svoju prax, 
sa tak dočkajú nielen nových priestorov. „Mo-
dernizácia sa dotkne aj vyučovacieho procesu, 
a to nákupom softvéru novej techniky,“ uzavre-
la Lamačková. Župe bolo v posledný januárový 
deň vydané právoplatné stavebné povolenie a 
projekt komplexnej rekonštrukcie Gastrocentra 
sa môže oficiálne začať realizovať. 

(Ľubomír Bobák)
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Súťaž v čistote tried v CZŠ sv. Margity

Flexi stravovanie v ZŠ Mládežnícka 

V bežnej normálnej spoločnosti je 
úplne samozrejmé, že každý si vie po 
sebe upratať, vrátane dospelých a aj 
starších detí. Aspoň tak by to malo 
byť a fungovať aj v bežnej rodine. 
Nie je ľahké tento model aplikovať 
aj v škole a naučiť zodpovednosti aj 
tie deti, ktorým táto vlastnosť chýba z 
domáceho prostredia. Rozhodli sme 
sa preto na našej škole motivovať ži-
akov na tejto ceste a to formou súťa-
že „O najčistejšiu triedu “ a následnej 
sladkej odmeny. Aby cesta za odme-
nou nebola dlhá, a aby bola motivá-
cia aj pre II. polrok, školský rok sme 
rozdelili na dve rovnaké časti, presne 
ako školské polroky.

Zvolili sme bodovanie tried na týž-
dennej báze, kde v bodovacej komisii 
boli traja žiaci a jeden pedagóg. Ako 
týždne ubiehali jeden za druhým, po-
radie sa postupne menilo a už v polo-
vici bolo zrejmé, ktoré triedy zabojujú 
o prvé miesta. Všetky ukazovatele boli 
dôležité - či už kôš, lavice, nástenka, 

Znižovanie podielu živočíšnych 
zdrojov bielkovín a tukov i zvyšova-
nie podielu čerstvej zeleniny a ovo-
cia od regionálnych dodávateľov 
- to sú hlavné zásady zmien, ktoré 
v oblasti školského stravovania pri-
pravilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR v jeseni 2019. 
Proces realizácie metodiky „Flexi 
stravovania“ je v prvej etape reali-
zovaný vo vybraných zariadeniach 
školského stravovania a následne v 
druhej etape od 1. septembra 2020 
bude na dobrovoľnej báze pre všet-
ky zariadenia školského stravovania 
v Slovenskej republike.

Hlavným cieľom „Flexi stravovania“ 
je podporiť proces kvalitatívnej re-
formy obsahu školského stravova-
nia na báze vedeckých výskumov a 
odporúčaní Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO Nutričný model) 
v podobe:
- znižovania podielu živočíšnych 
zdrojov bielkovín, znižovanie obsa-
hu tukov, soli a pridaného cukru v 
stravovaní detí,
- vytvorenia metodiky postupov 
pre zvyšovanie podielu rastlinného 

zdroja bielkovín,
- zvyšovania podielu čerstvého ovo-
cia a zeleniny z regiónov a zelenino-
vých príloh.
Flexi zásady na zostavovanie je-
dálnych lístkov sú určené predo-
všetkým pre vekové kategórie 
stravníkov v rámci jednozmennej 
prevádzky zariadenia školského 
stravovania s podávaním desiaty + 
obeda + olovrantu v rámci samoob-
služného režimu pre žiakov základ-
nej školy a strednej školy. V prípade 
požiadavky rodičov je na rozhodnu-
tí zriaďovateľa, či Flexi jedálny lístok 
zavedie aj pre deti materských škôl.
Podmienkou pre aplikáciu Flexi 
zásad na zostavovanie jedálnych 
lístkov na báze zníženia živočíš-
nych zdrojov bielkovín a zvýšenia 
rastlinných zdrojov bielkovín v po-
travinách určených pre stravovanie 
detí a žiakov v školách je povinnosť 
zvýšiť sledovanie plnenia hodnôt 
železa okrem ostatných živín uve-
dených v tabuľkách výživových 
hodnôt Materiálno-spotrebných 
noriem a receptúr pre školské stra-
vovanie, ktoré sú pre zdravý vývin 
dieťaťa nevyhnutné.

Cieľom flexi stravovania je aj naku-
povanie potravín v ekologických 
obaloch a podpora a nákup potra-
vín od regionálnych dodávateľov. 
Zohľadňuje aj cirkevné a kultúrne 
stravovacie zvyklosti stravníkov s 
dôrazom na akceptovanie ich ná-
boženských požiadaviek. V školskej 
jedálni ZŠ Mládežnícka, ktorá je za-
pojená do projektu na Flexi stravo-

vanie, bude vypracovaný dotazník 
pre získanie spätnej väzby. Rodičia s 
deťmi môžu v dotazníku anonymne 
vyjadriť svoj názor, či už negatívny 
alebo pozitívny, čo deťom z pon-
úkaných jedál chutilo najviac a čo 
naopak najmenej. 

Slavomír Flimmel, zdroj: minedu.sk, 
ZŠ Mládežnícka

Školská jedáleň ZŠ Mládežnícka je od 3. 2. do 21. 2. 2020 zapojená do projektu na Flexi stravovanie. 

nezotrená tabuľa, celkový dojem z 
triedy atď. Prejavilo sa to tým, že žia-
kov tento záujem motivoval k snahe 
vyhrať a bodovanie záviselo na detai-
loch. Nakoniec v poslednom týždni a 
vo finiši sa ukázalo, že na prvom mies-
te máme až dve triedy a to V. A a VII.  
A a tretie miesto obsadila II. A. 

Žiaci si uvedomili, že každá ich snaha 
nakoniec bude odmenená, videli to aj 
tí žiaci, ktorí sa menej pričinili o miesto 
a dúfame, že aj ich to bude motivo-
vať v druhom polroku a všetci prilo-
žia ruku k dielu. V piatok 7. 2. nastalo 
slávnostné vyhodnotenie tried a deti 
si spolu so svojimi triednymi učiteľka-
mi prevzali z rúk pani riaditeľky sladké 
torty, ktorých kúsky zmizli obratom 
ruky. Za toto vďačíme pani Gerschdor-
fovej a jej cukrárskemu umeniu. O 
týždeň rozbiehame druhú časť a už 
teraz sa tešíme na napínavé súťaženie. 
A deti na sladkú odmenu pre víťazov...

CZŠ sv. Margity

“ČÍM ČISTEJŠÍ, 
TÝM SLADŠÍ.“
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Streda: 19. 2. 2020 
Astronomický krúžok - deti o 17:30 hod. 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ. Čitáreň ŽD.

Štvrtok: 20. 2. 2020 
Astronomický krúžok – mládež o 17:00 hod.
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ. Čitáreň ŽD. 

piatok: 21. 2. 2020 
Funky party o 20:00 hod. 
Tá pravá funky nálada na piatkový večer v 
sprievode skvelých Djejov! O skvelú tanco-
vačku sa postará známy David zo Senca a 
púchovčan DJ Steff. Zvony, hriva a okuliare 
vítané! Podkrovie ZD. Vstupné: 3 €.

sobota: 29. 2. 2020 
Posedenie pri živej hudbe 
„džemka“ o 20:00 hod.
Milovníci hudby máte opäť jedinečnú príleži-
tosť "zadžemovať" si v príjemnom prostredí 
kaviarne Podivný barón. Každý, kto má chuť 
sa hudobne zapojiť alebo len tak si posedieť 
pri živej hudbe, je vítaní! Kaviareň Podivný 
barón. Vstup voľný!

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

Sponzori predstavenia:
I.C.O. s.r.o.           ADVENT

DIVADLO PÚCHOV 28. FEBRUÁRA 2020 O 19.00 HOD.
VSTUPNÉ 5 €

R O D I N A
ZBOHOM

DIVADELNÝ SÚBOR MAKYTA O.Z.

VINKO MÖDERNDORFER                                           RÉŽIA: JÁN CHALUPKA

PREMIÉRA

P Ú C H O V S K Á  T L A Č I A R E Ň
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19. 2. o 17.30 h                 20. 2. o 17.30 h., 19.30 h            23. 2. o 19.30 h                    26. 2. o 19.30 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 €.

Streda: 19. 2., 19.30 h  

JUDY  
Renée Zellweger v úlohe jednej z najväčších hollywoodskych legiend všetkých čias. Judy Garland 
je fenomenálna speváčka a úspešná herečka, ktorá sa už od útleho veku stáva miláčikom celej 
Ameriky. Jej talent si podmaňuje milióny divákov na celom svete. Jej kariéra je doslova splneným 
snom. Ale všetko má svoju cenu. Úspech a sláva si vyberajú vysokú daň. Jej život sprevádza pocit 
osamelosti, jej démonom je alkohol a závislosť na liekoch. V zime  v roku 1968 prichádza Judy do 
Londýna, aby vystúpila na turné beznádejne vypredaných koncertov. Peniaze jej dochádzajú a 
manželstvo je v troskách.. Od začiatku jej celosvetového úspechu  v muzikály Čarodejník z krajiny 
Oz uplynulo už 30 rokov... Neodolateľným zmyslom pre humor a srdečnosťou okúzľuje všetkých 
vôkol seba , či sú to muzikanti, fanúšikovia, alebo priatelia. Jej sny o romantickej láske sa stávajú 
skutočnosťou, keď stretáva Mickeyho Deansa. Ale pod maskou šťastnej hviezdy sa skrýva krehká 
žena. Potom, čo v žiari reflektorov strávila uplynulých 40 rokov, je vyčerpaná. Vracajú sa jej spo-
mienky na stratené detstvo a zo všetkého najviac túži byť doma so svojimi deťmi. Nájde v sebe 
silu pokračovať? 
MN 12 rokov – VB – Magicbox –  118´ –  titulky –  životopisný, dráma, romantický,hudobný. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 21. 2., 17.30   Sobota: 22. 2., 17.30 h

1917                                                                                                                                         
Ich najväčším nepriateľom je čas. Schofield a Blake, dvaja mladí vojaci britskej armády sú počas 
bojov v Prvej svetovej vojne vyslaní na takmer nemožnú misiu. Musia prekročiť frontovú líniu, 
preniknúť hlboko do nepriateľského územia a doručiť veliteľovi vyslanej jednotky dôležitú sprá-
vu, ktorá môže zachrániť život 1600 spolubojovníkov – vrátane Blakevho brata.
MN 15 rokov – UK,USA  – Fórumfilm  – 119´ –  titulky –  historický. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Sobota: 22. 2., 15.30 h  Streda: 26. 2., 17.30 h   

JEŽKO SONIC                                                                                                                                        
Superrychlý ježko Sonic z cudzej planéty sa spojí s výrazne pomalším vidieckym policajtom, 
aby prekazili plány  vynaliezavého Dr. Robotnika, ktorý chce s pomocou Sonicových schopností 
ovládnuť svet a celý vesmír.
MP –  USA –  Cinemart – minutáž dodatočne  -  slovenský dabing  –  komédia,dobrodružný. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa: 23. 2., 17.30 h  

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ                                                                                                     
Film prináša príbehy troch žien, ktoré sa poznajú, alebo sa  spoznajú.  Spája ich priateľstvo, muž a 
malé, päťročné dievčatko. Simona (Tatiana Dyková) si nanovo buduje život po tom, čo sa rozvedie 
a syn sa rozhodne žiť s otcom. Natáliu (Petra Hřebíčková) si nájde láska v podobe vdovca s malou 
dcérkou a obetavou babkou. A Eva (Eliška Balzerová) aj v dôchodkovom veku zisťuje, že do jej 
života stále patrí láska partnerská, nielen tá k vnučke.
MN 15 rokov – SR, ČR – Continentalfilm –  107´ –  slovenský dabing –  komédia. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Štvrtok: 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.

Sobota: 22. 2.        pešia zóna    12.00 - 19.00 h 

FAŠIANGY V MESTE                                                                                                       
Fašiangy sú obdobím radosti. Patria medzi pohyblivý sviatočný čas začínajúci od Troch kráľov a 
končiaci Popolcovou stredou, kedy sa pre kresťanov začína pôst. Fašiangové obdobie ukončíme 
zábavným programom na pešej zóne. Program: 12.00 h - ZABÍJAČKA  na pešej zóne spojená s 
prípravou a predajom výrobkov (Pipi Gril Púchov), 13.00 h - vozenie detí na voze s konským zápra-
hom  pred kostolom, 13.00 h - MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI,  hudobno-zábávný program - koncert s hovo-
reným slovom, 13.30 h - FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK: Denné centrum seniorov,  FS Biela voda, 
harmonikár (na voze s konským záprahom) Štefan Junga, 13.45 h - Vyhodnotenie MASIEK, 14.00 h 
- MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI, hudobno-zábavný program, 15.30 h  - FS VÁH, ĽH VÁH, 17.00 h  - ŠČAMBA 
– koncertné vystúpenie. Sprievodne:  VIDEOPROJEKCIA na veselú nôtu... Fašiangové dobroty na 
pešej – stánky s voňavým tekutým i tuhým občerstvením + ŠIŠKY grátis od detí z Púchovčeka a 
Holíšanu. Vstup voľný, v maskách vítaný! Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota: 22. 2.       veľká sála        19.00 - 24.00 h

FAŠIANGOVÁ VESELICA
Fašiangová veselica spojená s pochovávaním basy v podaní členov Denného centra seniorov mes-
ta Púchov. Do tanca i na počúvanie hrá  hudobná skupina SIGNÁL. Vstupné 3 €. Predaj vstupeniek 
od 24.2. v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk

Nedeľa: 23. 2.        veľká sála     15.00 - 18.00 h

VEĽKÝ DETSKÝ KÚZELNÝ KARNEVAL
Chystajte si deti masky, bude smiech a špás, fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás......
FAŠIANGY , TURICE, VEĽKÁ NOC IDZE...... a tak Vás pozývame k nám. Čo Vás čaká?
Interaktívna magická show kúzelníka Wolfa. Naučíte sa zábavné tance z celého sveta.
Pásmo súťaží a hier + prehliadka masiek. Tombola + sladká odmena pri vstupe pre každé dieťa. 
Diskotéka. Vstupné 3 €, doprovod 1 €, voľné sedenie. Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a na 
www.kultura.puchov.sk od 15.1. Tešíme sa!

Streda: 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.

Piatok: 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 tel. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk.

Pondelok: 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 tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Streda: 26. 2.       kinosála        10.00 h

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

KURZY A KLUBY

Kompletný program na:  www.kino.puchov.sk Kompletný program na:  www.kultura.puchov.sk
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Štvrtok: 20. 2.                                                                                                                                               
Špenátová s Créme Fraiche                                                                                                         
1. Bravčový steak s oštiepkom na cukr. hráš-
ku s peč. zemiakom v šupke, slaninkový jus
2. Sviečková na smotane s kysnutou kne-
dľou a brusnicami 
3. Plnené šampiňóny s gorgonzolou na 
listovom šaláte, pečené zemiaky  
4. Jarný miešaný šalát s mozzarellou, oliva-
mi, cherry rajčinami a čerstvou bazalkou                                      

Piatok: 21. 2.                                                              
Kalerábová zjemnená smotanou, parfumo-
vaná tymiánom
1. Gril. kuracie prsia s marhuľovou omáč-
kou s dus. ryžou a praženou petržlenkou
2. Rybacie karbonátky so zeleninou, ka-
rotkovo-zemiakové pyré, uhorkový šalátik                                              
3. Hubové krémové rizoto s tekvicovými 
kockami, syrom a pažítkou
4. Jarný miešaný šalát s mozzarellou, oliva-
mi, cherry rajčinami a čerstvou bazalkou

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 18. 2.
Zemiaková na kyslo 
1. Údená krkovička, hrachová kaša 
2. Brokol. karbonátky so syrom, zemiaky 
3. Kuracie soté na dubákoch, dusená ryža 
Dezert: Jablková štrúdľa 

Streda: 19. 2.
Slepačí vývar RISI-BISI 
1. Divinový kotlíkový guláš, chlieb 
2. Zapek. cestoviny s tvaroh. a broskyňou 
3. Morčací plátok s baby karotkou, ryža 
Dezert: Čokoládová pena 

Štvrtok: 20. 2.
Dubákový krém 
1. Koložvárska kapusta 
2. Grilovaný hermelín, anglická zelenina 
3. Kurací steak s nivovou omáčkou, ryža  
Dezert: Kysnutý čučoriedkový koláč 

Piatok: 21. 2.
Rascová s vajcom 
1. Sviečková na smotane, parená knedľa 
2. Rybie filé zapekané s cherry paradajka-
mi, zemiakové pyré 
3. Bravčové kúsky na tymiane, zeleninová 
ryža 
Dezert: Pudingové rezy 

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 18. 2.
Talianska paradajková
Karotková s ružičkovým kelom
1. Kuracia kapsa v cestíčku (šunka, syr, 
brokolica), zem. pyré, zeleninový šalát 
2. Bravčové rezančeky s fazuľovými 
strukmi, dusená ryža 
3. Kapustné fliačky s oravskou slaninou/
bez (výber) 
4. Listový šalát s cviklou, hruškou, prosci-
uttom a balkánskym syrom, toast

Streda: 19. 2.
Šošovicová kyslá s klobásou a slivkami
Cesnaková s korbáčikom a krutónmi
1. Kačacie stehno s dus. kapustou na červ. 
víne, kys. knedle/lokše/ var. zem.(výber) 
2. Bravčové pliecko na hubách, tarhoňa, 
kyslá uhorka 
3. Tvarohové knedličky s jahodami a so 
strúhankou 
4. Listový šalát s cviklou, hruškou, prosci-
uttom a balkánskym syrom, toast

Štvrtok: 20. 2. 
Demikát so slaninovým chipsom
Pórová s droždím
1. Zabíjačkový tanier(peč. br. mäso, jaterni-
ca, klobása), op. zemiaky, chren, horčica 
2. Kurací steak s oravskou slaninou a 
cesnakovým dresingom, dusená ryža
3. Krémové tekvicové rizoto s čedarom, 
karotkový šalát 
4. Listový šalát s cviklou, hruškou, prosci-
uttom a balkánskym syrom, toast

Piatok: 21. 2.
Hovädzia s mäsom a cestovinou
Fazuľková na kyslo
1. Kuracie prsia s ananásom a syrom, 
dusená ryža
2. Pastiersky syr v cestíčku (eidam, šunka), 
var. zemiaky, tat. omáčka 
3. Tagliatelle s lahodnou omáčkou( smota-
na, parmezán)
4. List. šalát s cviklou, hruškou, prosciuttom 
a balkánskym syrom, toast 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu 5,00 Є
Utorok: 18. 2.
Mrkvová s cestovinou, chlieb
1. Br. výpečky, dus. kys. kapusta, var. 
zemiaky
2. Francúzske zemiaky, st. čalamáda
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky

Streda: 19. 2. 
Francúzska vývarová s mäsom a cestovi-
nou, chlieb
1. Vyprážaná krkovička, slov. zem. šalát
2. Kuskus s gril. zeleninou a halloumi syrom
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky

Štvrtok: 20. 2.       
Strúčiková na kyslo, chlieb
1. Kuracie prsia zapečené so šunkou a 
syrom, dus. ryža, zem. hranolky, mrkvové 
obloženie

2. Čevabčiči, var. zemiaky s maslom, 
horčica, cibuľa
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky
  
Piatok: 21. 2.
Brokolicová krémová, chlieb
1. Pikantné bravčové soté v zem. placke
2. Moravské koláče, biela káva     
3. Hovädzí burger v žemli, hranolky

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 18. 2.
Zeleninový vývar s krupicovými haluškami 
1. Ryžový nákyp s broskyňami 
2. Hovädzí španielsky vtáčik, dusená ryža 
3. India: Kuracie TIKKA MASALA, chlieb 
NAAN, miešaný zeleninový šalát 

Streda: 19. 2.
Hŕstková s údeninou, chlieb 
1. Tilapia na masle, gril. zelenina, peč. baby 
zemiaky s rozmarínom, jogurt.–byl. dresing
2.  Grilované kuracie prsia na pomaran-
čoch, ryža, opekané zemiaky 
3. Tibet: Bravčové MANCHURIAN, chilli – 
cesnakové rezance 

Štvrtok: 20. 2.
Pórová s rokfortovými haluškami 
1. Krémové rizoto s prosciuttom a 
hráškom, parmezán 
2. Kurací rezník v horč.–jogurt. kruste, var.
zemiaky s maslom a pažít., mrk.–an. šalát 
3. India: Bravčové KORMA, cesnakový 
chlieb NAAN, miešaný zeleninový šalát 

Piatok: 21. 2.
Hrachová s párkom, chlieb 
1. Miešaný zeleninový šalát s avokádom a 
grilovaným kuracím mäsom, bagetka 
2. Pečené bravčové pliecko so slivkami a s 
vínovou omáčkou, slovenská ryža 
3. Tibet: Kuracia jarná rolka, KIMCHI šalát, 
sweet – chilli omáčka

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 18. 2.
Boršč, chlieb    
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami     
1. Kurací karbonátok, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka
2. Hovädzia roštenka na šampiňónovej 
omáčke, dusená ryža
3. Špagety „Milanese“, parmezán       
4. Pizza Rucola (pomodoro, šunka, rukola, syr) 

Streda: 19. 2.
Šutolica, chlieb     
Slepačia s drob. cestovinou a zeleninkou     
1. Peč. kačacie stehno, dus. kapusta, lokša
2. Bravčový plátok na šampiňónovo-sla-
ninkovej omáčke, dusená ryža                                     
3. Ryžový nákyp         
4. Pizza Margarita (pomodoro, syr mozarella)   

Štvrtok: 20. 2.
Dubáková krémová so slaninkou, krutóny   
Hovädzí vývar „Rissi-Bissi“     
1. Kurací Cordon bleu, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka

2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb                         
3. Lasagne Bolognese                                                                                                               
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)                        

Piatok: 21. 2.
Zemiaková na kyslo, chlieb        
Slepačí vývar s mäskom a rezancami   
1. Marinovaný kurací steak, dusená ryža, 
zel. obloha                                        
2. Pečená bravčová krkovička, dusená 
kapusta, knedľa                          
3. Vyprážaný kapor, var. zemiaky, obloha    
4. Pizza Quattro Stagioni (pomodoro, šun-
ka, šampiňóny, artičoky, syr, paradajky)     

Theatro Restaurant 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok: 18. 2.
Sedliacka kapustnica s úd. mäsom a 
hubami    
1. Zapek. kur. prsia s gorgonzolou a hruš-
kou, špenát. pyré a  šalát z čínskej kapusty
2. Gril. diabolské kur. krídelká, steakové 
hranolky a jemný jogurtový dip
3. Tarhoňové rizoto so zeleninou a šampi-
ňónmi posypané syrom 
4. Jarný miešaný šalát s mozzarellou, oliva-
mi, cherry rajčinami a čerstvou bazalkou                            

Streda: 19. 2.
Hrachová s opraženou žemľou                                                                                                    
1. Hovädzie rezance z roštenky na čínsky 
spôsob, chrumkavá zelenina, dusená ryža
2. Hydinové kocky v paprikovo-smotanovej 
omáčke, maslové halušky, parená brokolica
3. Špagety s oliv. olejom, cesnakom, čers-
tvým chili, parmezánom a petržl. vňaťou
4. Jarný miešaný šalát s mozzarellou, oliva-
mi, cherry rajčinami a čerstvou bazalkou              
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Ulica Terézie Vansovej: Oprava alebo rekonštrukcia?

V meste sú viaceré miestne komu-
nikácie, ktoré sú v nevyhovujúcom 
technickom stave a spôsobujú vážne 
problémy pri každodennom užívaní. 
Nakoľko každý rok pribúdajú nové 
kompetencie mesta a zároveň nové 
požiadavky na rôzne investičné akcie 
vedenie mesta a mestské zastupi-

teľstvo vždy posudzuje a zvažuje ich 
účel, ktorý by mal slúžiť čo najširši-
emu okruhu obyvateľov, jednotlivé 
oddelenia mestského úradu evidujú 
a sumarizujú požiadavky obyvateľov, 
zástupcov občianskych výborov aj po-
slancov za jednotlivé volebné obvody, 
ktorých je však veľmi veľa, a z ktorých 
poslanci v jednotlivých komisiách vy-
berajú priority podľa akútnosti, pripra-
venosti a finančných  možností roz-
počtu mesta. Mestské zastupiteľstvo 
následne schvaľuje konečný rozsah in-
vestičných akcií pre príslušný rozpočet 
na nový kalendárny rok. Pokiaľ sa uše-
tria finančné prostriedky, je možné in-
vestičné akcie do rozpočtu operatívne 
dopĺňať aj v priebehu roka. Rovnaký 
postup bol použitý aj pri posudzovaní 
a stanovení postupu „Rekonštrukcie 
časti miestnej komunikácie Terézie 
Vansovej v Horných Kočkovciach“.  

Je potrebná kompletná 
rekonštrukcia
Nevyhovujúci technický stav a šír-
kové parametre komunikácie si však 
vyžadujú kompletnú rekonštrukciu, 
ku ktorej mesto Púchov v predchád-
zajúcom roku obstaralo projektovú 
dokumentáciu, ktorá  rieši nielen nové 

šírkové usporiadanie a obnovu krytu, 
ale aj odvádzanie dažďových vôd do 
štyroch vsakovacích vpustí. Na zákla-
de tejto dokumentácie bude možné 
zabezpečiť stavebné povolenie. Pri 
jej spracovaní bolo zistené, že časť ko-
munikácie plánovanej komunikácie 
sa nachádza na 28 súkromných po-

zemkoch, ktoré je potrebné vlastnícky 
usporiadať do stavebného konania, 
čo si bude vyžadovať ďalší, nie jed-
noduchý proces. Predpokladané roz-
počtové náklady sú vo výške 93 000 
eur, okolo komunikácie sa nachádza 
štrnásť rodinných domov, plus záze-
mie objektu obchodu. Zároveň exis-
tuje výhľad možnosti výstavby ešte 
ďalších cca piatich rodinných domov, 
pri realizácii ktorých bude potrebné 
opätovne rozkopávať komuniká-
ciu vzhľadom na existenciu vedenia 
podzemných inžinierskych sietí. Po 
vybavení povolenia dopravnej stavby 
bude možné zaradiť akciu do rozpoč-
tu mesta a odštartovať proces verej-
ného obstarávania na dodávateľa. 

Dočasné riešenie v minulosti 
obyvatelia zastavili petíciou
Mesto sa snažilo dočasne situáciu rie-
šiť vyspravením a opravou povrchu 
komunikácie frézovanou drvinou, 
proti tomuto riešeniu však v minu-
lom roku časť obyvateľov zaslala rad-
nici petíciu a oprava bola zastavená. 
Opätovne však obyvatelia s výborom 
miestnej časti požadujú opravu kva-
litným betónom. Takéto riešenie je 
však z pohľadu odborníkov zbytočne 

Hornokočkovská ulica Terézie Vansovej (za obchodom) je miestna komunikácia, na ktorej stav sa sťažujú domáci oby-
vatelia zo štrnástich rodinných domov dlhšie. Po daždi  sa v hlbokých výtlkoch drží voda a blato, ktoré robia problém 
nielen chodcom, ale aj prechádzajúcim autám. Dnes jej obyvatelia intenzívne žiadajú aj prostredníctvom Odkazu pre 
starostu opravu alebo rekonštrukciu cesty, pritom v minulosti časť z nich petíciou zastavila realizáciu dočasného rieše-
nia formou vysprávok dier na ceste frézovanou drvinou.

nákladné a bez realizácie podklado-
vých vrstiev a riešenia odvodnenia 
bez záruky, kde môžeme opätovne 
o rok očakávať sťažnosti, ako bola 
nekvalitne zabezpečená oprava. 
Následne, pokiaľ sa pristúpi ku kom-
pletnej rekonštrukcii, bude potrebné 
všetky tieto vrstvy opätovne vybúrať 
a likvidovať na skládke, takže v rámci 
efektívneho nakladania s finančnými 
prostriedkami mesta je dočasné vy-
spravenie frézovanou asfaltovou dr-
vinou s následným prevalcovaním od-
poručené ako najvhodnejšie riešenie. 

Primátorka: Opravu vieme 
zrealizovať ihneď
Na problematiku reaguje primátorka 
mesta Katarína Heneková: „Momen-
tálne vzhľadom na nepriaznivý stav 
tejto komunikácie je stále otvorená 

otázka opravy, ktorú vie mesto realizo-
vať IHNEĎ, avšak vyžaduje to súčinno-
sť aj občanov bývajúcich na dotknu-
tej ulici, a preto bude v blízkom čase 
uskutočnené stretnutie s poslancami 
príslušnej mestskej časti a príslušného 
výboru, kde dohodneme konkrétne 
podmienky opravy a dohodneme po-
stup pre vysporiadanie vlastníckych 
vzťahov a začatie stavebného kona-
nia na komplexnú rekonštrukciu celej 
komunikácie. O samotnej investícii 
následne musí rozhodnúť poslanecký 
zbor mesta. O výsledkoch stretnutia 
budú občania riadne informovaní a 
verím, že čoskoro dôjde k zlepšeniu 
dopravných podmienok aj na tejto 
hornokočkovskej ulici.“

Daniela Šicová, MsÚ Púchov
-msu-, foto: Odkaz  pre  starostu

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

Kratšia ulica Terézie Vansovej v Horných Kočkovciach.
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Prečo dom na kľúč, prečo DOM PRE VÁS?

O tom, že mať vlastný dom nemusí byť len sen, sme sa s rodinou presvedčili na vlastnej koži vďaka spoločnosti DOM PRE VÁS. Aj preto 
budeme na rok 2019 spomínať ako na výnimočný a nezabudnuteľný. V našej rodine sa totiž stal symbolom novej životnej etapy – konečne 
budeme bývať vo vlastnom novom rodinnom dome, po ktorom sme tak dlho túžili.

Stavbu nášho vlastného rodinného 
domu sme zvažovali veľmi dlho. 
Samotnú realizáciu sme totiž chceli 
zveriť do rúk ozajstným odborníkom, 
majstrom na slovo vzatým, o kvalitách 
ktorých by sme boli 100% 
presvedčení. Výber stavebnej �rmy 
však nebol jednoduchý – mnohokrát 
nás odradili negatívne referencie a 
skúsenosti nespokojných zákazníkov. 
Nie všetky �rmy ponúkli spektrum 
služieb, ktoré sme vyžadovali, 
prípadne vyrukovali s cenou, ktorá 
bola nad naše možnosti. Začali sme sa 
teda informovať u priateľov a 
známych. Viacerí nám, na základe 
počutého či vlastných skúseností, 
odporučili púchovskú spoločnosť 
DOM PRE VÁS. Páčili sa nám pozitívne 
ohlasy z viacerých zdrojov, ktoré 
vyzdvihovali najmä pomer ceny a 
kvality odvedenej práce. Ocenili sme 
aj fakt, že ide o púchovskú, 
takpovediac „domácu“ �rmu, za 
ktorou netreba chodiť ďaleko.

Prvé stretnutie, prvé pozitívne 
reakcie
Už z prvého stretnutia s obchodným 
riaditeľom �rmy pánom Michalom 
Filom sme mali dobrý pocit. 
Vzájomne sme si ujasnili naše 
možnosti a očakávania. Pozitívne nás 
prekvapil rozsah služieb, ktoré nám 
�rma DOM PRE VÁS bola schopná 
zabezpečiť a dodať. Mali sme akurát 
sen o rodinnom dome a vlastný 
pozemok, na ktorom by mal stáť, no aj 
s tým by nám tím pána Fila v prípade 
potreby vedel pomôcť. S 
projektantom �rmy sme sa teda 
pustili do vizualizácie nášho 
vysnívaného domu. Vzhľadom na 
miesto, tvar pozemku a terén sme 
zvolili najlepšiu možnú variantu a keď 
sme uvideli �nálnu fázu projektu, mali 
sme jasno – toto bude dobré!

Široké spektrum služieb
A aj bolo. Spoločnosť DOM PRE VÁS 
vybavila všetko potrebné - dohodli 
sme sa na výstavbe inžinierskych sietí 

(elektrika, žumpa, studňa), ktoré na 
pozemku chýbali, geodetické práce 
zabezpečil autorizovaný geodet, 
dohľad nad realizáciou stavby zasa 
kvali�kovaný stavebný dozor. Firma v 
spolupráci so svojim dodávateľom 
ochotne a rýchlo splnila aj našu 
požiadavku ohľadom exteriérových 
žalúzií. Nakoniec sme doslova priamo 
do rúk dostali všetky dokumenty, 
potrebné ku kolaudácii stavby. 
Môžem s plnou vážnosťou povedať, 
že celá výstavba prebehla tak, ako 
sme sa s p. Filom dohodli. Práce 
prebiehali kontinuálne, bez prestojov, 
organizácia, nástup i postup 
remeselníkov – všetko malo hlavu a 
pätu. Nič sa nezanedbalo, na nič sa 
nezabudlo. Pán Filo a jeho tím nám 
boli celý čas k dispozícii, vzájomná 
komunikácia bola bezproblémová a 
prinášala výsledky.

Nečakaná správa, ktorá 
príjemne prekvapila
S výstavbou domu sme začali v máji 

roku 2019. Podľa dátumu 
uzatvoreného v zmluve o dielo mala 
byť stavba s�nalizovaná vo februári 
roku 2020. Od pána Fila a �rmy DOM 
PRE VÁS sme však dostali predčasný 
vianočný darček, ktorý sme naozaj 
nečakali. Náš dom totiž stál už v 
novembri 2019, teda o pár mesiacov 
skôr, než bolo pôvodne v pláne! Čo 
dodať na záver? Môžem zodpovedne 
prehlásiť, že murári, tesári, vodári, 
elektrikári, omietkari, obkladači aj 
maliari odviedli výbornú prácu a dalo 
sa na nich plne spoľahnúť. 
Spoluprácu s �rmou DOM PRE VÁS si 
vysoko ceníme a sme radi, že sme pre 
našu rodinu tak dôležitú úlohu, akou 
bola výstavba nášho rodinného 
domu, zverili do rúk práve tejto 
spoločnosti.

Vďaka chlapcom z DOM PRE VÁS!

Spokojný klient
PharmDr. Pavol HORVÁTH

Verejné poďakovanie
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Beseda so spisovateľom
Koncom januára prijal pozvanie do 
CSS – Chmelinec Púchov pán Štefan 
Gardoň Kaštýľsky so svojou man-
želkou pani Sidóniou Gardoňovou 
- Ondrušovou. Ako po minulé roky, 
aj teraz bolo o čom besedovať. Pán 
Gardoň - spisovateľ, ilustrátor a zbe-
rateľ rozprávok a povestí nám pred-
stavil svoje najnovšie knihy: Noc má 
veľkú moc a Rozprávky dedka Kru-
cifajku, z ktorej nám aj dve prečítal. 

Naši obyvatelia ho milo prekvapili, 
keď mu prezradili, že čítajú jeho li-
teratúru. Najnovšie ich zaujala kniha 
- monografia, ktorá mapuje históriu 
obce Lúky pod Makytou. Spisovateľ 
Štefan Gardoň s manželkou ochotne 
odpovedali na naše zvedavé otázky. 
Tradične na záver sme si spoločne 
zaspievali a odchádzali sme plní do-
jmov a nových zážitkov.

CSS – Chmelinec Púchov

Gymnázium úspešné v riešení sudoku
Vo štvrtok 6. februára 2020 sa usku-
točnilo v priestoroch Gymnázia 
Púchov školské kolo v riešení su-
doku, ktoré organizovali členovia 
púchovského krúžku Gumkáči v 
spolupráci s Mgr. Zbínovou. Súťaže 
sa zúčastnilo 17 študentov, ktorí v 
dvoch kolách riešili celkom 18 úloh 
od ľahších až po tie náročnejšie.

Výsledky:
Mladší študenti: 1. Peter Gabriš 
kvarta - 19 b., 2. - 3. Michaela Krško-
vá príma - 12 b., 2. - 3. Matej Kvasnič-
ka kvarta - 12 b. 
Starší študenti: 1. Natália Chanová 
3. A - 90 b., 2. Michaela Bernátová 
3. A - 49 b., 3. Anna Smrčková 2. A  
- 31 b.

Školské kolo bolo kvalifikáciou 
na oblastné kolo v riešení sudoku 
3-členných družstiev v Brne, kto-
ré organizuje český spolok HALAS 
(Hráčska asociácia logických hier a 
sudoku) na 6-tich rôznych miestach 
v celej Českej republike. Na jej 9. 
ročník dostalo pozvánku aj Gym-
názium Púchov ako jediné družstvo 
zo Slovenska. Z dôvodu choroby sa 

súťaže zúčastnili iba dve najúspeš-
nejšie študentky zo školského kola 
- Natália Chanová a Michaela Ber-
nátová. Napriek tomu sa im v silnej 
konkurencií 40 družstiev podarilo 
vybojovať v kategórií stredných 
škôl pekné 2. miesto a zabezpečiť si 
tak účasť v celoštátnom finále, kto-
ré sa uskutoční 9. 6. 2020 v Science 
centre VIDA v Brne. 

Krúžok Gumkáči

Festival Slovenská krčma zavítal aj do Púchova

Spevák, hudobník, textár a sklada-
teľ skupiny Bez ladu a skladu Michal 
Kaščák je známy aj ako organizátor 
najväčšieho slovenského hudobného 
festivalu Pohoda Trenčín. Festival Slo-
venská krčma spoluorganizuje v de-
siatkach reštauračných zariadeniach 
po celom Slovensku. Michal Kaščák 
po púchovskom koncerte poskytol 
pre naše noviny krátky rozhovor. Na 
otázku, či pozná Púchov, odpovedal, 
že veľmi dobre: "V Púchove býva môj 
bratranec a ako dieťa som sem čas-
to chodil za ním na návštevu. Mám 
tu veľmi veľa dobrých kámošov a 
môj brat má vďaka jednému z nich 
výbornú basgitaru." Michal Kaščák 
vyjadril svoje prekvapenie nad tým, 
keď nedávno zistil, že v našom meste 
skupina Bez ladu a skladu počas svojej 
35-ročnej existencie nikdy nevystupo-
vala a terajšie vystúpenie je jej prvé. 
Na otázku s akým posolstvom prišla 
skupina do nášho mesta, Michal Ka-

ščák odpovedal: "Púchov, podobne 
ako každé jedno mesto alebo dedina 
na Slovensku, má dve tváre - jednu 
peknú, prívetivú a druhú temnú. 
Viem, že odtiaľto pochádza jeden 
z popredných slovenských neona-
cistov. Festival Slovenská krčma ro-
bíme na celom Slovensku a vidíme, 
že každé mesto má svoje svetlé aj 
temné stránky. Ja som veľmi rád, že 
aj v mestách ako je Púchov alebo 
Nitra, ktoré sú známe svojimi neo-
nacistami, našli sa odvážlivci, ktorí 
svoje krčmy ponúkli festivalu Slo-
venská krčma. Náš dnešný koncert 
je jasným dôkazom, že všetci ľudia 
v slovenských krčmách nie sú rasisti 
alebo fašisti."
Protirasistický festival Slovenská krč-
ma počas dvoch februárových týžd-
ňov postupne predstaví takmer 150 
kapiel a umelcov v sto krčmách po 
celom Slovensku. 

Slavomír Flimmel

V Púchove sa konali dva koncerty festivalu Slovenská krčma: v piatok 8. 2. vystúpili v púchovskej "Šest-
ke" RozpoR a Vydrapená Bužírka Punk System s Michalom Kaščákom a v stredu 12. 2. do Púchova pri-
šla do "Šestky" koncertovať trenčianska kapela Bez ladu a skladu.
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Hokej

Dorastenci MŠK Púchov zdolali dvakrát Slovan

I. liga starší žiaci - 8. HT 
12.kolo: MŠK Púchov – B. Bystrica 5:6 (1:3, 3:2, 

1:1), 11. Pobežal, 30. Lazkov (Pobežal), 37. Lazkov 
(Pobežal, Hazala), 40. Pobežal (Lazkov), 55. Vrtiel (Ga-
raj, Pobežal), Altis – L. Mikuláš 8:3, Zvolen – Žilina 1:6
1. MŠK Púchov 12 9 2 1 83:36 20
2. Altis 12 7 1 4 53:46 15
3. Žilina 12 5 3 4 53:30 13
4. B. Bystrica 12 5 3 4 51:57 13
5. Zvolen 12 1 4 7 30:54 6
6. L. Mikuláš 12 2 1 9 40:87 5

   7. HT - 12. kolo: MŠK Púchov – B. Bystrica 3:10 
(0:5, 0:3, 3:2), 50. Vrtiel (J. Červený, Langer), 52. Baj-
tala (K. Červený, Baroš), 57. Bajtala (K. Červený, Baroš), 
Martin – Liptovský Mikuláš 6:5, Zvolen – Žilina 3:2
1. B. Bystrica 12 8 1 3 75:43 17
2. Zvolen 12 7 2 3 62:44 16
3. Žilina 12 4 3 5 46:47 11
4. Martin 12 4 2 6 61:56 10
5. L. Mikuláš 12 5 0 7 57:75 10
6. MŠK Púchov 12 3 2 7 44:80 8

   I. liga mladší žiaci - 6. HT - 9. kolo: D. Kubín – MŠK 
Púchov 1:6 (1:1, 0:2, 0:3), R. Sobota – B. Bystrica 
10:3, Dubnica – Prievidza 5:3
1. Prievidza 9 8 0 1 63:36 16
2. Dubnica 9 6 1 2 55:39 13
3. D. Kubín 8 6 0 2 59:29 12
4. MŠK Púchov 8 5 1 2 59:31 11
5. R. Sobota 9 3 0 6 40:53 6
6. Ružomberok 8 2 0 6 27:50 4
7. B. Bystrica 9 2 0 7 29:65 4
8. Detva 8 1 0 7 23:52 2

   5. HT - 9. kolo: Púchov – Zvolen 8:2, Žilina – L. 
Mikuláš 13:5, Prievidza – Martin 0:3, B. Bystrica – D. 
Kubín 25:2
1. Martin 8 7 1 0 92:26 15
2. MŠK Púchov 7 6 1 0 57:23 13
3. B. Bystrica 8 5 0 3 82:45 10
4. Zvolen 8 3 1 4 45:51 7
5. Žilina 8 3 0 5 44:53 6
6. Prievidza 9 3 0 6 50:64 6
7. D. Kubín 7 2 0 5 37:83 4
8. L. Mikuláš 9 1 1 7 39:101 3

Extraliga dorast
Predohrávka 51. kola: MŠK Púchov – HC Slovan 

Bratislava 4:1 (1:1, 0:0, 3:0), 15. Hrubo (Vojtech, 
Putala), 47. Michalík (Plochotkin), 54. Plochotkin (Ma-
jerník, Pobežal), 60. Pobežal (Putala, Rusnák)

Ostatné výsledky 51. kola: Spišská Nová Ves – Ži-
lina 3:4 pp, Poprad – Trenčín 2:1, Nitra – Martin 3:0, 
Skalica – Liptovský Mikuláš 0:2, Trnava – Michalovce 
5:3, Košice – Banská Bystrica 6:1

Predohrávka 52. kola: 
MŠK Púchov – HC Slovan Bratislava 5:3 (1:2, 

2:1, 2:0), 18. Pobežal, 31. Michalík (Šmigura, Majer-
ník), 35. Plochotkin (Michalík, Putala), 52. Pobežal 
(Rusnák, Plochotkin), 55. Michalík

Ostatné výsledky 52. kola: Spišská Nová Ves – Ži-
lina 2:8, Poprad – Trenčín 0:4, Nitra – Martin 4:1, Ska-
lica – Liptovský Mikuláš 4:6, Trnava – Michalovce 4:2, 
Košice – Banská Bystrica 1:2 sn

37. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 
3:2 (1:0, 1:0, 1:2), 43. Putala, 51. Plochotkin (Putala, 
Rusnák)

Ostatné výsledky 37. kola:
Michalovce – Trenčín 3:5, Nitra – Skalica 11:1, Mar-

tin – Slovan Bratislava 0:5, Poprad – Liptovský Miku-
láš 5:1, Trnava – Spišská Nová Ves 4:3 pp, Žilina – Ko-
šice 0:6

38. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 
3:1 (2:1, 1:0, 0:0), 14. Plochotkin (Putala)

Ostatné výsledky 38. kola: 
Michalovce – Trenčín 3:7, Nitra – Skalica 6:1, Martin 

– Slovan Bratislava 4:5, Poprad – Liptovský Mikuláš 
7:1, Trnava – Spišská Nová Ves 2:1, Žilina – Košice 2:4
1. Nitra 50 34 3 2 11 201:97 110
2. Trenčín 50 33 2 3 12 214:104 106
3. Košice 48 31 3 6 8 189:93 105
4. Poprad 50 31 2 7 10 174:106 104
5. Slovan 50 27 7 3 13 188:121 98
6. Púchov 50 29 3 7 11 170:111 97
7. B. Bystrica 50 28 4 1 17 158:115 93
8. Trnava 50 25 7 1 17 162:129 90
9. Martin 50 17 6 4 23 128:162 67
10. Michalov. 50 14 3 1 32 135:195 49
11. Sp. N. Ves 48 10 2 7 29 114:179 41
12. Žilina 50 10 3 3 34 97:210 39
13. Skalica 50 6 4 3 37 88:219 29
14. Mikuláš 50 2 2 3 43 92:269 10

2. liga play-off
Finále - Skupina západ:
1. zápas: MŠK Púchov – HK MŠK Indian Žiar nad 

Hronom (22. 2. o 17.30)
2. zápas: MŠK Púchov – HK MŠK Indian Žiar nad 

Hronom (23. 2. o 17.30)
Extraliga dorast
39. a 40. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptov-

ský Mikuláš (22. 2. o 14.00 a 23. 2. o 10.00), 
Košice – Nitra, Skalica – Michalovce, Slovan Bra-
tislava – Poprad, Martin – Spišská Nová Ves, Žilina 
– Trnava, Trenčín – Banská Bystrica

Kadeti
15. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 

(22. 2. o 13.30), Michalovce – HOBA Bratislava, 
Košice – Trnava, Martin – Trenčín, Zvolen – Žilina

16. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov (23. 2. o 
12.00), Košice – HOBA Bratislava, Michalovce – 
Trnava, Poprad – Trenčín, Martin – Nitra, Banská 
Bystrica – Žilina

I. liga starší žiaci
8. HT
13. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK 

Púchov (22. 2. o 9.00), Altis Orava – Žilina, Ban-
ská Bystrica – Zvolen

7. HT
13. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK 

Púchov (22. 2. o 11.30), Banská Bystrica – Zvo-
len, Žilina – Martin

I. liga mladší žiaci
6. HT
10. kolo: MŠK Púchov – MHK Dubnica nad Vá-

hom (22. 2. o 9.00), Prievidza – Banská Bystrica, 
Rimavská Sobota – Detva, Dolný Kubín – Ružom-
berok

5. HT
10. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina (22. 2. 

o 11.30), Zvolen – Martin, Prievidza – Banská Bys-
trica, Dolný Kubín – Liptovský Mikuláš

Kto s kým na ľade

František Zúbek v bielom drese Púchova vychytil v play-off výbornú formu. Spoliehať sa na neho budú Púchovča-
nia aj vo finálovej sérii so Žiarom nad Hronom.              FOTO: MIroslav Mikáč

Kadeti
13. kolo: 
MŠK Púchov mal voľno, B. Bystrica – Trenčín 2:6, 

Zvolen – Nitra 4:6, Martin – HOBA 1:1, Poprad – Trna-
va 7:3, Michalovce – Slovan 3:2, Košice – Ružinov 5:3

14. kolo: 
MŠK Púchov mal voľno, Banská Bystrica – Nitra 

1:1, Martin – Trnava 3:3, Poprad – HOBA Bratislava 
6:4, Michalovce – Ružinov 2:3, Košice – Slovan 4:3
1. Trenčín 14 13 1 0 64:20 27
2. Nitra 14 10 2 2 68:36 22
3. Slovan 12 9 0 3 55:28 18
4. Michalovce 14 9 0 5 56:41 18
5. MŠK Púchov 14 7 2 5 41:37 16
6. Košice 13 6 2 5 38:34 14
7. Trnava 13 5 2 6 34:39 12
8. Poprad 14 6 0 8 36:51 12
9. Martin 13 5 1 7 36:44 11
10. Žilina 14 4 2 8 32:50 10
11. Zvolen 13 3 3 7 38:53 9
12. B. Bystrica 15 2 4 9 40:58 8
13. HOBA  12 2 2 8 27:43 6
14. Ružinov 13 2 1 10 33:64 5



šport 19
šport    19

Triumf prípravky FC Púchov 
na halovom turnaji ObFZ

Futbalové talenty Ilavy a FC Púchov sa stali víťaz-
mi dvoch halových futbalových turnajov prípraviek. 
V sobotu sa vo volejbalovej hale MŠK v Púchove 
stretlo desať družstiev na turnaji organizovanom 
Oblastným futbalovým zväzom pre okresy Považská 
Bystrica, Púchov a Ilava. Jeho organizátor – komisia 
mládeže pri ObFZ rozdelila družstvá do dvoch sku-
pín, každá hrala vlastný turnaj. V dopoludňajšom 
turnaji, v ktorom nebol žiadny zástupca Púchovské-
ho okresu, triumfovali bez straty bodu Ilavčania pred 
Prečínom a Domanižou.  

V popoludňajšom turnaji sa predstavila hneď tro-
jica družstiev z okresu Púchov – FC Púchov, Beluša 
a Lednické Rovne. Turnaj mal dramatické vyvrcho-
lenie, o celkovom poradí sa rozhodovalo v podstate 
do posledných sekúnd turnaja. V záverečnom zápa-
se sa stretli FC Púchov, zverenci trénera Bodoríka v 
okresnom derby s Belušou a práve Belušania mohli 
v prípade bodového zisku pripraviť Púchovčanov o 
celkové prvenstvo. Napokon sa Púchovčanom poda-
rilo za nerozhodného stavu 1:1 vsietiť gól a stali sa 
tak víťazom turnaja. O ich prvenstve rozhodol jeden 
jediný gól, o ktorý boli Púchovčania lepší ako Plevní-
čania. Belušania napokon skončili po pekných výko-
noch tretí, Lednické Rovne obsadili poslednú piatu 
priečku bez zisku bodu či streleného gólu. Napriek 
tomu neboli Lednické Rovne fackovacím panákom. 
Naopak, mnohých súperov potrápili a nebyť nepre-
menených šancí, mohli sa dočkať lepšieho umiest-
nenia. 

Výsledky:
1. turnaj
Košeca – Domaniža 2:7, Daniel Brtáň, Kotras – D. 

Čelko 5, Kucharík, Kardoš, Prečín – Podmanín 1:1, 
Škulec – J. Kostelanský, Ilava – Košeca 10:1, S. Škuta 
3, Matej Prekop 3, Marco Prekop 2, Hanko, Ďuriš – 
Daniel Brtáň, Domaniža – Podmanín 1:1, D. Čelko – J. 

Kostelanský, Prečín – Ilava 1:2, Škulec – Matej Prekop, 
Marco Prekop, Košeca – Podmanín 1:0, Daniel Brtáň, 
Domaniža – Prečín 1:2, D. Čelko – Škulec 2, Podma-
nín – Ilava 0:6, Marco Prekop 2, Matej Prekop, Hanko, 
Mogora, Prekopová, Prečín – Košeca 2:2, Škulec 2 – 
Fajler, Kotras, Ilava – Domaniža 9:2, Marco Prekop 4, 
Ondrašík 4, Rendek – D. Čelko, Krčmárik.
1. Ilava 4 4 0 0 27:4 12

2. Prečín 4 1 2 1 6:6 5
3. Domaniža 4 1 1 2 11:14 4
4. Košeca 4 1 1 2 6:19 4
5. Podmanín 4 0 2 2 2:9 2

2. turnaj
Plevník - Púchov 1:1, Baculík – Pšenka
L. Rovne - Ladce 0:4, J. Čemeš 2, L. Čemeš, Didek
Beluša- Plevník 1:2, Gereg – Baculík 2 
Púchov - Ladce 3:0, Šalamún 2, Kubena 
L. Rovne - Beluša 0:4, - D. Belobrad 2, M. Belobrad, 

Stružák
Plevník- Ladce 4:0, Baculík 3, Urík 
Púchov - L. Rovne 5:0, Pšenka 3, Kubena 2 
Beluša - Ladce 1:0, Halas 
L. Rovne - Plevník 0:3, Baculík 2, Kučera 
Beluša - Púchov 1:2, Stružák – Pšenka 2.

1. FC Púchov 4 3 1 0 11:2 10
2. Plevník 4 3 1 0 10:2 10
3. Beluša 4 2 0 2 7:4 6
4. Ladce 4 1 0 3 4:9 3
5. L. Rovne 4 0 0 4 0:16 0
Najlepším strelcom druhého turnaja sa stal Matej 

Baculík z Plevníka, ktorý vsietil sedem gólov. Rozho-
dovali Daniel a M. Pecuš.

Halový futbalový turnaj U11 - Púchov, 15. 2. 

Futbalové talenty FC Púchov triumfovali v halovom futbalovom turnaji.         FOTO: Milan Podmaník

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Záverečné stretnutie turnaja prinieslo drámu so šťast-
ným koncom pre FC Púchov (v žltých dresoch). Beluša-
nia ich o prvenstvo nepripravili. 

Dievčatá v súbojoch s chlapcami nie sú na halových 
turnajoch žiadnou novinkou. 

Lednické Rovne síce nezískali ani bod, ale hrou roz-
hodne nesklamali. Škoda neprememených šancí. 
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Stolný tenis

Dohňany deklasovali TTC a priblížili sa mu na bod
5. liga muži
17. kolo: 
Dohňany – TTC Považská Bystrica B 13:5, Sedmero-

vec B – Nozdrovice 16:2, Dolné Kočkovce B – Ladce B 
14:4, Dubnica nad Váhom – Medeko Považská Bystri-
ca B 15:3, Slovan Považská Bystrica – Nová Dubnica B 
17:1, Beluša – Pruské 8:10
1. Pruské  17 16 1 0 222:84 50
2. Dubnica  17 15 2 0 213:93 49
3. Sedmerovec B 17 12 1 4 195:111 42
4. Slovan PB  17 10 2 5 200:106 39
5. Beluša  17 9 2 6 157:149 37
6. D. Kočkovce B 17 7 4 6 162:144 35
7. Ladce B 17 6 2 9 140:166 31
8. N. Dubnica B 17 4 3 10 120:186 28
9. TTC PB B 17 5 0 12 108:198 27
10. Dohňany  17 4 1 12 119:187 26
11. Nozdrovice  17 3 2 12 112:194 25
12. Medeko PB B 17 1 0 16 88:218 19

6. liga muži
17. kolo: 
Milochov – Pružina 9:9, Nová Dubnica C – Udiča 

13:5, Červený Kameň – JoLa Dubnica nad Váhom 
5:13, Dolná Mariková – Sedmerovec C 6:12, Slovan 
Považská Bystrica B – Horná Breznica 7:11, Zliechov 
– Pruské B 12:6
1. JoLa DCA 17 14 3 0 193:113 48
2. Sedmerovec C 17 11 5 1 185:121 44
3. H. Breznica  17 12 2 3 187:119 43
4. Zliechov  17 10 5 2 172:134 42
5. D. Mariková 17 8 5 4 159:147 38
6. Milochov  17 6 2 9 153:153 31
7. Udiča  17 5 3 9 140:166 30
8. Pružina  17 4 4 9 140:166 29
9. N. Dubnica C 17 5 1 11 124:182 28
10. Slovan PB B 17 5 0 12 137:169 27
11. Č. Kameň 17 2 3 12 121:185 24
12. Pruské B 17 3 1 13 125:181 24

7. liga muži 
15. kolo:
Šebešťanová – Miracles Dubnica nad Váhom 11:7, 

Púchov – Papradno 4:14, Pružina B – Dolné Kočkovce 
C 10:8, TTC Považská Bystrica C – Sedmerovec D 4:14, 
Nozdrovice B – Milochov B 13:5
1. Šebešťanová 15 13 1 1 177:93 42
2. Nozdrovice B 15 12 1 2 171:99 40
3. Miracles DCA 15 11 1 3 167:103 38
4. Papradno  15 8 1 6 155:115 32
5. Sedmerovec D 15 8 0 7 140:130 31
6. Púchov  15 5 1 9 123:147 26

Po očakávanej kontumácii v predchádzajúcom 
kole v Nižnej sa chceli Púchovčania pokúsiť bodovať 
doma s Prešovom. Napokon však boli Prešovčania 
nad sily domácich, ktorí zaknihovali šestnástu pre-
hru. V budúcom kole si florbalisti FBK Púchov zmera-
jú sily s AS Trenčín.  

18. kolo: 
FBO Nižná – FBK Púchov 5:0 kontumačne 

(Púchov pre chorobu na stretnutie nepricestoval)
19. kolo:
FBK Púchov – FBC Prešov 6:11 (2:4, 1:2, 3:5), 

16. M. Haluška (Pavel), 17. Fleger (Podmanický), 25. 
Beriac (Podmanický), 42. M. Haluška (P. Haluška), 57. 

Pavel (Krajci), 60. M. Haluška (Beriac)
Zostava FBK Púchov: Velčovský, Houb – Pavel, P. 

Haluška, M. Haluška, Zeliezka, Fleger, Krajci, Beriac, 
Podmanický, Ševčík, Lupták, Pruszkay

Ostatné výsledky 19. kola: Záhorská Bystrica – 
Prírodovedec 8:6, Nižná – Snipers Bratislava 8:3, Spiš-
ská Nová Ves – Žilina 5:6, FBC Trenčín – ATU Košice 
7:5, Florko Košice – AS Trenčín 11:5
1. FBC Trenčín 19 18 0 1 0 208:89 55
2. Z. Bystrica 19 14 0 1 4 137:104 43
3. Nižná 19 12 0 1 6 123:94 37
4. ATU Košice 19 11 1 1 6 149:104 36

5. Florko Košice 19 9 3 2 5 148:116 35
6. Prírodovedec 19 10 1 2 6 122:120 34
7. Žilina 19 8 1 1 9 138:123 27
8. Prešov 19 7 2 1 9 133:135 26
9. AS Trenčín 19 6 2 1 10 109:129 23
10. Snipers BA 19 4 1 2 12 101:146 16
11. FBK Púchov 19 1 2 0 16 96:183 7
12. Sp. N. Ves 19 1 0 0 18 106:227 3

Program 20. kola: AS Trenčín – FBK Púchov (22. 2. 
o 18.00), Snipers Bratislava – Spišská Nová Ves, Žilina 
– Prírodovedec, Záhorská Bystrica – FBC Trenčín, ATU 
Košice – Florko Košice, Prešov – Nižná.

(pok)

Florbal - extraliga muži

Púchovčania po kontumácii nestačili na Prešov

7. Milochov B 15 4 2 9 111:159 25
8. Pružina B 15 5 0 10 115:155 25
9. TTC PB C 15 4 1 10 99:171 24
10. D. Kočkovce C 15 1 0 14 92:178 17

   8. liga muži
15. kolo: 
Lysá pod Makytou B – Udiča B 15:3, ZŠ Dubnica 

nad Váhom – Dolná Mariková B 15:3, Papradno B – 
Púchov B 3:15, Beluša B – Dohňany B 2:16, TTC Považ-
ská Bystrica D mala voľno
1. Dohňany B 13 13 0 0 200:34 39
2. ZŠ Dubnica 14 11 0 3 175:77 36
3. Lysá B 14 10 1 3 163:89 35
4. Púchov B 13 6 3 4 125:109 28
5. TTC PB D 13 6 2 5 133:101 27
6. Beluša B 13 4 2 7 95:139 23
7. Udiča B 13 2 2 9 65:169 19
8. D. Mariková B 14 2 0 12 69:183 18
9. Papradno B 13 1 0 12 55:179 15

Aj na body Romana Škrabka sa budú spoliehať stolní tenisti Dolných Kočkoviec v sobotnom dvojkole štvrtej ligy 
mužov, ktoré budú zároveň oblastnými derby.           FOTO: Milan Podmaník

KTO S KÝM ZA STOLMI
4. liga muži - 21. kolo – 22. 2. o 10.00 
STK Dolný Moštenec – Slovan Dolné Kočkovce, Tat-

ran Ladce – STK Lysá pod Makytou

22. kolo – 22. 2. O 15.00
Tatran Ladce – Slovan Dolné Kočkovce, STK Dolný 

Moštenec – STK Lysá pod Makytou (20. 2. o 18.00)
5. liga muži
18. kolo – 21. 2.: TTC Považská Bystrica B – Beluša, 

Pruské – Slovan Považská Bystrica, Nová Dubnica B 
– Dubnica nad Váhom, Medeko Považská Bystrica B – 
Dolné Kočkovce B, Ladce B – Sedmerovec B, Nozdro-
vice – Dohňany

6. liga muži
18. kolo – 21. 2.: Pružina – Zliechov, Pruské B – Slo-

van Považská Bystrica B, Horná Breznica – Dolná Ma-
riková, Sedmerovec C – Červený Kameň, JoLa Dubni-
ca nad Váhom – Nová Dubnica C, Udiča – Milochov

7. liga muži
16. kolo – 21. 2.: Miracles Dubnica nad Váhom 

– Nozdrovice, Milochov B – TTC Považská Bystrica 
C, Sedmerovec D – Pružina B, Dolné Kočkovce C – 
Púchov, Papradno – Šebešťanová

8. liga muži 
16. kolo – 21. 2.: Udiča B – Beluša B, Dohňany B 

– Papradno B, Púchov B – TTC Považská Bystrica D, 
Dolná Mariková B – Lysá pod Makytou B, ZŠ Dubnica 
nad Váhom má voľno
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Plávanie - ORCA CHILDREN´S CUP Bratislava

Zlatá a dvakrát strieborná Ciesarová 
V dňoch 7. - 9. februára sa plavci Plaveckého klubu 

Matador Púchov zúčastnili medzinárodného žiacke-
ho plaveckého mítingu Orca Children´s Cup v Brati-
slave, ktorý sa konal v 50-metrovom bazéne na Pa-

sienkoch. Konkurencia bola mimoriadna, 
dokopy tu štartovalo 408 plavcov z tridsi-
atich klubov zo štyroch krajín v žiackych 
kategóriách. 

Výprava z Púchova pod vedením Petra 
Bílika absolvovala počas víkendu dohro-
mady 46 štartov a vyplávala si tri medai-
lové umiestnenia. Na stupne víťazov sa 
postavila v kategórii 13-ročných dievčat 
Simonka Ciesarová (na snímke vpravo), 
ktorá zvíťazila v disciplíne 50 metrov prsia 
výborným časom 37,58 sekundy a na 100 
metrov prsia a 200 metrov prsia skončila 
na druhom mieste. Výborne jej sekundova-
li aj ostatní plavci Púchova, ktorí si posúvali 
svoje tohtoročné maximá. Reprezentovali 
nás Matej Kucej (10 rokov), Adelka Cenge-
lová (13 rokov), Danka Cyprichová (13 ro-
kov), Lucka Jurgová (11 rokov). Vzhľadom 
na to, že to bol prvý pretek v začínajúcej 
sezóne sa zdá, že príprava ide správnym 
smerom a púchovské plávanie bude vzor-
ne reprezentovať mesto Púchov aj na ďal-
ších vrcholných podujatiach.      Peter Bílik

O necelé tri týždne odštartuje úvodným jarným 
kolom druhá najvyššia futbalová súťaž mužov. No-
váčikovi  – futbalistom MŠK Púchov patrí po polovici 
súťaže deviata priečka so ziskom 21 bodov. V jese-
nnej časti si na svoje konto pripísali šesť víťazstiev, tri 
remízy a osemkrát odchádzali z ihriska po prehratých 
zápasoch. 

Ako Púchovské noviny informoval manažér MŠK 
Púchov Marek Šimáček, s prípravou na odvetnú 
časť začali Púchovčania 13. januára. Celá príprava 
prebieha v domácich podmienkach, využívajú na-

jmä umelú trávu v areáli sTC a jedenkrát do týždňa 
tiež umelú trávu v Dubnici nad Váhom. V príprave 
odohrali Púchovčania zatiaľ tri prípravné stretnutia, 
prehrali v Uherskom Brode 1:3 (gól Púchova Hložný), 
rezerve Zlína podľahli 1:7 (Lacko) a remizovali s For-
tuna ligovými Zlatými Moravcami 2:2 (Petráš, Mráz). 
Do začiatku jarnej časti 2.ligy odohrajú ešte tri stret-
nutia – s Lednickými Rovňami, Marcelovou a jeden 
súper je v štádiu riešenia. 

Pred začiatkom jarnej časti z jesenného kádra odi-
šli Vanák do Kvašova, Holiš do Blanska, Martinko do 

Rakúska, kanonier Krčula do Podbrezovej a bez an-
gažmánu je zatiaľ Brezničan. 

„Do klubu zatiaľ minimálne na jarnú časť pribudol 
Paťo Mráz a Šúšolík zo Žiliny, Iheme z Galanty. Ďalších 
hráčov zatiaľ skúšame. Verím, že sa nám podarí do-
tiahnuť ešte posily, ktoré vystužia káder tak aby sme 
boli na jar dobre pripravení,“ skonštatoval Šimáček.

Napriek relatívne pohodlnej desiatej priečke je 
pre nováčika stále prioritou záchrana v súťaži. „Po 
jesennej časti je tabuľka od deviateho miesta nadol 
nesmierne vyrovnaná, a teda prvoradým cieľom je 
udržanie sa v súťaži. Veríme, že sa k tomuto cieľu do-
pracujeme čo najskôr, keďže nás čaká mimoriadne 
náročná jarná časť,“ uzavrel manažér.

Ambície o pokojnejšej jari môžu Púchovčania za-
čať napĺňať už v sobotu 7. marca, kedy na domácom 
trávniku hostia dvanáste Komárno, ktoré na Púchov 
stráca jediný bod.  
1. B. Bystrica 17 12 2 3 40:20 38
2. Dubnica 17 12 2 3 38:22 38
3. Skalica 17 11 2 4 33:18 35
4. Poprad 17 10 1 6 26:16 31
5. Žilina B 17 9 1 7 37:29 28
6. L. Mikuláš 17 8 2 7 27:28 26
7. Podbrezová 17 8 1 8 25:26 25
8. Ružomberok B 17 7 1 9 23:35 22
9. Košice 17 5 6 6 22:18 21
10. MŠK Púchov 17 6 3 8 21:24 21
11. Bardejov 17 6 3 8 18:21 21
12. Komárno 17 5 5 7 19:27 20
13. Šamorín 17 5 3 9 22:30 18
14. Petržalka 17 5 2 10 24:33 17
15. Slovan B 17 4 2 11 14:30 14
16. Trebišov 17 2 6 9 21:33 12

FUTBAL - 2. liga muži

Do odvety aj s P. Mrázom, Krčula do Podbrezovej

Už o necelé tri týždne vstúpia muži MŠK Púchov do odvetnej časti 2. futbalovej ligy. I napriek desiatemu miestu v 
tabuľke je pre manažment klubu prioritou záchrana v súťaži.   Ilustračné FOTO: Slavomír Flimmel

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 4-izbový byt v centre Púchova. Cena do-
hodou. Tel. 0907 985 292.

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.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul.: - na poschodí slnečnú kanceláriu 21 m²; - na 
prízemí priestor 36 m² vhodný pre dielňu, sklad, 
učebňu alebo kanceláriu. K dispozícii je parkovacie 
miesto. Tel. 0905 262 820.

PREDAJ RÔZNE
• Predám novú gumu na traktor, 16,9 – 34 a plasto-
vú nádrž. Tel. 0918 211 303.
• Predám rohové 120 l akvárium so stojanom, 
kompletne vybavené: osvetlenie, okysličovač, 

wwww.puchovskenoviny.sk

SPOMIENKA
Dňa 19. 2. 2020 uply-
nie už 20 rokov, čo nás 
opustila Anička 
PALKECHOVÁ z Visolaj. 
Kto ste ju poznali, spo-
meňte si na ňu v tichej 
modlitbe. 

S láskou spomínajú 
krstné deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 20. 2. 2020 uplynul rok, čo nás opustil náš 
drahý otec, dedko, pradedko Rudko KUCEJ 
a zároveň si v máji pripomenieme 4. výročie 
úmrtia aj našej drahej mamy, babky a prababky  
Pavlíny KUCEJOVEJ. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku 
v modlitbe. 

S láskou v srdci na nich spomínajú 
dcéry Julka a Jarka s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 23. 2. 2020 si pri-
pomíname prvé výro-
čie smrti našej mamy  
Františky MIKULOVEJ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku.
 Brat a sestry s rodinami.

SPOMIENKA
Dobrý človek nikdy neod-
chádza, navždy zostane 
v srdciach tých, čo ho 
mali radi.
Dňa 15. 2. 2020 sme si 
pripomenuli nedožité 
60. narodeniny Emila 
PALIESKA. 
             S láskou spomína  
                          celá rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si od nás, zostali 
sme v žiali, no vždy budeš 
žiť v srdciach tých, ktorí 
Ťa milovali
Dňa 21. 2. 2020 si pripo-
míname smutných 20 
rokov, čo odišiel do več-
nosti náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Alojz HUŤŤA zo Streženíc. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami modlitbu 
a tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka a dcéry 
s rodinami. 

SPOMIENKA
Odišiel si cestou, ktorou 
kráča každý sám, ale 
brána spomienok ostáva 
dokorán.
Dňa 23. 2. 2020 si pri-
pomíname 10. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel a otec Vladimír 
GIECI. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
syn a celá rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky v 
srdci zostávajú, tí čo Ťa 
mali radi, stále spomí-
najú.
Dňa 22. februára 2020 
si pripomíname desiate 
výročie, čo nás opustil 
otec a manžel  Alojz 
NOVOSAD z Horných 
Kočkoviec. 
S láskou spomínajú synovia Silvo, Peter a Michal 

a manželka Hanka. 

SPOMIENKA
Dňa 6. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 7. výročie 
úmrtia nášho manžela, 
otca a dedka Alojza 
HUNKU. 

S láskou na neho 
spomína manželka 

a deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, len brána 
spomienok ostala dokorán... Ten, kto vás poznal, si 
spomenie a ten, čo vás mal rád, nikdy nezabudne.
Dňa 20. 2. 2020 si pripomenieme 3. výročie 
úmrtia našej mamy HELENY OČKAJOVEJ,  
rodenej Fickovej a zároveň si 22. 4. 2020 pri- 
pomenieme 22. výročie úmrtia nášho otca  
Jána OČKAJA. 
S láskou a úctou spomína dcéra Oľga s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 20. 2. 2020 si pripo-
míname prvé výročie 
úmrtia našej milovanej 
manželky, mamy, bab-
ky Eleny SVIEČKOVEJ  
z Beluše. 

S láskou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Mal som vás všetkých rád 
a chcel som ešte s vami 
byť, ale prišla tá chvíľa, ja 
musel som ísť.
Dňa 23. 2. 2020 uply-
nie rok, čo nás opustil 
náš milovaný Ladislav 
LOUŽECKÝ. 
S úctou a láskou 
v modlitbách spomína celá rodina. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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termostat, pekné rybičky. Foto možné cez MMS. 
Cena dohodou. Tel. 0945 447 235.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako murár. Robím obklady, dlaž-
by, všetky stavebné práce. Tel. 0949 222 171.

PRÁCU PONÚKA
• SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 
prijme do pracovného pomeru na zastupovanie 
počas práceneschopnosti upratovačku s nástu-
pom od 1. 3. 2020. Pracovná doba je od 13.00 h 
do 20.00 h. Bližšie informácie na t. 042/46 31 360.

SLUŽBY
• 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 kuchyn-
ské linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruk-
túr. Tel. 0907 422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, sta-
vebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, sta-
hovaniepuchov.sk
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 
324.
• 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.
• Spojená škola Púchov ponuka ubytovanie od 1. 3. 
2020 do 30. 6. 2020. Cena za ubytovanie 200 €/me-
siac/osoba. Tel. 042/442 42 18 do 21. 2. 2020.

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 našli smart watch. Majiteľ si ich môže vy-
zdvihnúť v inzertnej kancelárii (prízemie divadla.) 

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  
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OZNAMY
• SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej OVS) č. 1/2020 a č. 2/2020 na prenájom ne-
bytových priestorov (kancelárske priestory) v škol-
skom pracovisku hotel Študent Považská Bystrica. 
OVS bude prebiehať do 10. 03. 2020 do 12.00 h. 
Celé znenia OVS budú zverejnené na www.tsk.sk a 
www.sosospu.sk.
• Vypracujem daňové priznanie pre zamestnancov, 
študentov, dôchodcov, živnostníkov s paušálnymi 
výdavkami. Tel. 0908 768 862.

POĎAKOVANIE
• Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli dňa 9. 2.  
v kostole o 10:00 pri skolabovaní. Ešte raz vďaka. 
Babiarová.
• Centrum pre deti a rodiny Púchov vyjadruje tou-
to cestou úprimné poďakovanie upratovacej firme 
NETO s. r. o. z Púchova – pánom Žiačikovi, Cypricho-
vi a Drgovi za ich sponzorskú pomoc pri upratova-
ní v našom zariadení po rekonštrukčných prácach  
v pivničných priestoroch. ĎAKUJEME!

Nemocnica s poliklinikou
POVAŽSKÁ BYSTRICA
DETSKÁ POHOTOVOSŤ:

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

Tel. 042/4304118

Cestovná kancelária ARTravel Púchov
21. marec 2020 (sobota)

www.artravel.sk      Tel. 0907 074 694

Cena: 24 €

Historická MORAVA!7. marec 2020 (sobota)

Cena: 24 €

Prvý jarný zájazd!

27. marec 2020

RÁJEC NAD SVITAVOU

Pre divadelných fajnšmekrov!

OLOMOUC

PRED ZÁPADOM
SLNKA
Cena 43 € (sedenie priamo pri hercoch v štúdiu SND)

/ SND
BRATISLAVA

Silná rodinná dráma s obsadením: E. Vášáryová, M. Huba, 
E. Horváth, T. Pauhofová, T. Maštalír, A. Bárta a ďalší...

Vynikajúca dráma od 
Gerharta

Hauptamanna

+ Gotický oltár v Adamove

ZÁMOK S KAMÉLIAMI

VÝPUSTEK  TAJOMNÁ JASKYŇA
MORAVSKÉHO KRASU

Premiéra!14. marec 2020 (sobota)

Cena: 31 €

OPERA AIDA
/ SND BRATISLAVA

G. Verdi

Jedna z najpôsobivejších svetových opier. 
Veľkolepá scéna, výprava a zborové spevy!

ROZPRÁVKOVÝ HRAD
BOUZOV + druhá najväčšia
pamiatková rezervácia v Čechách

Vodoinštalačné,
 elektroinštalačné 

a kúrenárske práce.
Tel. 0915 854 997



inzercia

* Zľava z doplatku sa vzťahuje na lieky čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Zľava je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z. 
Podmienky získania zľavy nájdete na stránke www.arnica.sk 

L E K Á R E Ň  A R N I C A  P Ú C H O V ,  U L I C A  F .  U R B Á N K A  
( P R I  O D  L A C H O V E C )

P O  – P I :  8 : 3 0  – 1 7 : 0 0 ,  t e l . :  0 9 0 8  7 0 1  3 9 0

3% 
Z Ľ A V A  N A  C E L Ý  

V O ĽN O P R E D A J N Ý  
S O R T I M E N T

S P O Z N A J T E  V Ý H O DY  
N A Š E J  N OV E J  

Z Á K A Z N Í C K E J  K A RT Y

A Ž  50% 
Z Ľ A V A  Z  D O P L A T K U  Z A  

L I E K Y  N A  R E C E P T *

Z Ľ A V A  N A  V Y B R A N É  
D O  25% 

V O ĽN O P R E D A J N É  P O L O ŽK Y


